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ספרות עברית וכללית
על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן
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רומאן ונובלה  פרק ראשון: 

סיפור קצר  פרק שני: 

דרמה  פרק שלישי: 

שירה )שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת נתן אלתרמן( פרק רביעי: 

הפרק הראשון )רומאן ונובלה —32 נקודות( הוא חובה.

משלושת הפרקים השני, השלישי והרביעי יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות

בכל פרק )לכל פרק — 34 נקודות(.

רשימת יצירות   חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

רשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )2(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )3(   

שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )4(   

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — רומאן ונובלה

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על אחת מן השאלות 4-1   )32 נקודות(.

שים לב: על שאלות 2-1 תוכל לענות גם על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 3.

תאר אירוע שהפר את שגרת החיים של הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת. כיצד התמודדה הדמות עם אירוע    .1

זה? הסבר מה אפשר ללמוד עליה מאופן התמודדותה עם האירוע.

כיצד הסביבה החברתית והסביבה הפיזית )מקום, תנאי חיים( משפיעות על חייה של הדמות המרכזית ברומאן או   .2

בנובלה שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.

שים לב: על שאלה 3 תוכל לענות רק על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שלפניך.   .3

סיפור פשוט, עיר קסומה, ספר הדקדוק הפנימי, מר מאני, מקדמות, שירה, חיי נישואים, התגנבות יחידים,   

 זיכרון דברים, והיום איננו כלה, החטא ועונשו, מאדאם בובארי, אנה קארנינה, המשפט, האמן ומרגריטה,

אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם, אור באוגוסט, הדבר 

 

הסבר והדגם כיצד הדמות המרכזית ברומאן שלמדת מנסה להיות נאמנה לערכיה ולהגשים את נטיות ליבה.  

האם לדעתך הדמות מצליחה בניסיון זה? נמק את דבריך.  

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .4

לפניך דברים שאטיקוס אומר לבתו סקאוט. קרא אותם, וענה על השאלה שאחריהם.  

"אי־אפשר להבין מישהו באמת בלי לראות את המצב מנקודת המבט שלו ]...["  

כיצד דברים אלה משקפים את דמותו של אטיקוס ואת הערכים שהרומאן מטיף להם? הסבר והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 3/
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פרק שני — סיפור קצר

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 8-5 )לכל שאלה — 17 נקודות(.

ִיף" מאת שמואל יוסף עגנון ועל פי הסיפור "רעידת אדמה בצ'ילה"  שים לב: על שאלות 6-5 אין לענות על פי הסיפור "ַהּסַ

מאת היינריך פון קלייסט.

בחר מסיפור קצר שלמדת מוטיב אחד, תאר את התפתחות המוטיב לאורך הסיפור, והסבר את תרומתו לבניית   .5

משמעות הסיפור.

האם בסיפור קצר שלמדת העלילה מסתיימת בפתרון או בחוסר מוצא?  .6

נמק והדגם את דבריך.

 

ִיף / ש"י עגנון ַהּסַ

לפניך קטע מן הדיאלוג בין המספר ובין הסיף. קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.  .7

מכאן ואילך אשתמר, ואפילו נותנים לי כל ארצות תבל ואיים רחוקים איני נוטלך בידי.  

ענה הסיף ואמר לי, אם אתה לא תקחני ִיקחוני אחרים.  

פרש קטע זה והסבר כיצד הוא משקף את היחס של המספר לסִיף, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסיפור כולו.  

רעידת אדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט

על פי הנובלה "רעידת אדמה בצ'ילה", הסבר והדגם את הקשר בין כוחות הטבע ובין טבע האדם ואת תרומתו של קשר   .8

זה לבניית משמעות הנובלה.

/המשך בעמוד 4/
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פרק שלישי — דרמה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 12-9  )34 נקודות(. 

 טרגדיות של סופוקלס: "אנטיגונה", "אדיפוס המלך"; טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת",

"אותלו", "רומיאו ויוליה"

האם בטרגדיה שלמדת אפשר לקבוע באופן חד־משמעי מי הן הדמויות "הטובות" ומי הן הדמויות "הרעות"?  .9 

הסבר והדגם את דבריך.

בטרגדיה הקלסית כל הכרעה של הגיבור משפיעה על חייו ועל חיי הסובבים אותו.  .10

הסבר והדגם קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת.  

מחזה מודרני )מן המאה ה־19 או מן המאה ה־20(

במחזות מודרניים רבים נפגעים ערכים אנושיים ומוסכמות חברתיות.  .11

הסבר והדגם מה הם הערכיים האנושיים או המוסכמות החברתיות שנפגעו במחזה המודרני שלמדת.         א. 

)26 נקודות(  

האם לדעתך משתמע מן המחזה מה הם הערכים הראויים שעל פיהם יש לנהוג? הסבר והדגם את דבריך. ב. 

)8 נקודות( 

האם במחזה המודרני שלמדת אפשר לקבוע באופן חד־משמעי מי הן הדמויות המעוררות הזדהות ומי הן הדמויות   .12

המעוררות הסתייגות או סלידה? הסבר והדגם את דבריך.

בתשובתך כתוב אם חלוקה זו נשמרת עד סיום המחזה.  

 

/המשך בעמוד 5/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ימי הביניים, שיר שלא נלמד, שירת ביאליק, שירת נתן אלתרמן(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 21-13:

על שאלה אחת משירת ימי הביניים או על על שיר שלא נלמד )שאלות 16-13(,

ועל שאלה אחת  משירת ביאליק או משירת אלתרמן )שאלות 21-17( 

)לכל שאלה — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 16-13.

שירת ימי הביניים

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .13

 

ים / ר' משה אבן עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים / ָלַבׁש ַהָּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה / ַמֵּדי ִדְׁשאֹו,

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ / ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין / ֶהְרָאה ִפְלאֹו.

ָּכל ִציץ ָחָדׁש / ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֹוֵחק / ִלְקַראת ּבֹואֹו —

ַא ִלְפֵניֶהם / ׁשֹוָׁשן ָעַבר, / ֶמֶל, ִּכי ָעל / הּוָרם ִּכְסאֹו.

ָיָצא ִמֵּבין / ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֶאת / ִּבְגֵדי ִכְלאֹו.

ִמי א ִיְׁשֶּתה / ֵיינֹו ָעָליו — / ָהִאיׁש ַההּוא / ִיָּׂשא ֶחְטאֹו!

הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .14

ֶמׁש / ר' שלמה אבן־גבירול ְרֵאה ֶשׁ
 

ְרֵאה ֶׁשֶמׁש ְלֵעת ֶעֶרב ֲאֻדָּמה / ְּכִאּלּו ָלְבָׁשה תֹוָלע ְלִמְכֶסה,

ְּתַפֵּׁשט ַּפֲאֵתי ָצפֹון ְוָיִמין / ְורּוַח ָים ְּבַאְרָּגָמן ְּתַכֶּסה,

ְוֶאֶרץ — ָעְזָבה אֹוָתּה ֲעֻרָּמה / ְּבֵצל ַהַּלְיָלה ָּתִלין ְוֶתְחֶסה,

ְוַהַּׁשַחק ֲאַזי ָקַדר, ְּכִאּלּו / ְּבַׂשק ַעל מֹות ְיקּוִתיֵאל ְמֻכֶּסה.

הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 6/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .15

יֵרְך / ר‘ שלמה אבן־גבירול ִרי ִשׁ ְבּ ְך ַדּ  ְלִאֵטּ
 

ְלִאֵּט ַּדְּבִרי ִׁשיֵר, ְּדבֹוָרה, / ֲאֶׁשר ִקְרַית "ְׁשַמע" ִמִּפי ְיֹקָרא,

ְמַיֶחֶדת ּוַמְאֶרֶכת ְּב"ֶאָחד" / ּוַמֶּתֶזת ְּבֵזֶכר ָרם ְונֹוָרא,

ֲאֶׁשר ָנַתן ְּדַבׁש ַּתַחת ְלׁשֹוֵנ / ְוָׂשם ָל ַלֲהֹדף אֹוְיֵב ְמרָרה.

ֲהא ִאם ַאְּת ְּבֵעיַנִי ְקַטָּנה — / ְּכבּוָּדה ַאְּת ְוָל ִמְׁשַּפט ְּבכֹוָרה.

ֲחמּודֹות ִטֲהרּו אֹוָת, ְוֵאיֵנ / ְּכֶׁשֶרץ עֹוף ֲאָבל ִצּפֹור ְטהֹוָרה.

הטבע בשיר זה מתואר באמצעות האנשה.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב גם מהי התרומה של ההאנשה לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 7/
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שיר שלא נלמד

מּוַנת ִאּמֹו" מאת ֶדִליס*, קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו. לפניך השיר "ּתְ  .16

מּוַנת ִאּמֹו/ ֶדִליס ּתְ  
 

ְּתמּוַנת ִאּמֹו ַעל ֻׁשְלַחן ָהֲעבֹוָדה,

ַאָּבא ֶׁשִּלי ִנֵּׁשק ֶעֶרב ֶעֶרב ַלְּדָמָמה,

”ָמָנמֹו, ָמאָמאָקה ִמָיה“**, ָהַעִין ָהְיָתה ַלָחה.

ְנִׁשיקֹות ָאִבי זֹוְלגֹות ֵאַלי ִמּפֹוְרְטֵרט ָזר.

ִלי ִהיא ָהְיָתה ַסְבָּתא ְזכּוִכית,

א ָקְרָאה ִלי ִסּפּור,

א ִסַּפְרִּתי ָלּה ֶשְּכָבר ָלַמְדִּתי ַעל אֹוְׁשִויץ,

א ָקָראִתי ָלּה ִׁשיר ֶׁשָּכַתְבִּתי,

ֵּכן ָקָראִתי ֵסֶפר ֶׁשָּכְתָבה,

ַהִאם ִׁשְּנָנה ֶּפֶרק נֹוָסף ְלִסְפָרּה?

ַהִאם ָחְתָמה ְּבִּמְסָּפר, אֹו ִּבְׁשָמּה?

ַסְבָּתא ֶׁשִּלי סֹוֶפֶרת ְזכּוִכית,

ְרחֹובֹות ָסלֹוִניִקי ְּגנּוִזים ַּבְּמֵגרֹות,

ֲאִני ְמׁשֹוֶרֶרת ֵּתל ָאִביב,

ְמַפֶּזֶרת ָאִביב ָּבְרחֹובֹות.

ַאָּבא, ֵּביֵנינּו, ְמֻאָּפק,

ַאָּבא, ֵּביֵנינּו, ְּכָבר ֵאיֶנּנּו.

תאר את הקשרים בין הדורות, כפי שהם באים לידי ביטוי בשיר, והסבר שני אמצעים רטוריים המסייעים לעיצוב   

קשרים אלה.

ֶדִליס )אלאלוף מימון( — משוררת ומבקרת ספרות, ילידת 1953. דליס הוא שם העט שבו היא חותמת על שיריה     * 

ועל מאמריה. בין ספריה תלתלים פרועים )1992(, פתקאות שהשארתי על הרצפה )2003(, לחזור ולגעת )2013(.

אימא'לה שלי.  **

/המשך בעמוד 8/
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ענה על אחת מן השאלות 21-17.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ָׁשַמִים, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי! בית 1 

ִאם-ֵיׁש ָּבֶכם ֵאל ְוָלֵאל ָּבֶכם ָנִתיב —  

ַוֲאִני א ְמָצאִתיו —  

ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם ָעָלי!  

ֲאִני — ִלִּבי ֵמת ְוֵאין עֹוד ְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתי,  

ּוְכָבר ָאְזַלת ָיד ַאף־ֵאין ִּתְקָוה עֹוד —  

ַעד־ָמַתי, ַעד־ָאָנה, ַעד־ָמָתי?  

ַהַּתְלָין! ֵהא ַצָּואר — קּום ְׁשָחט! בית 2 

ָעְרֵפִני ַּכֶּכֶלב, ְל ְזֹרַע ִעם־ַקְרֹּדם,  

ְוָכל־ָהָאֶרץ ִלי ַגְרֹּדם —  

ַוֲאַנְחנּו — ֲאַנְחנּו ַהְמָעט!  

ָּדִמי ֻמָּתר — ַה ָקְדֹקד, ִויַזֵּנק ַּדם ֶרַצח,  

— ַּדם יֹוֵנק ָוָׂשב ַעל־ֻּכָּתְנְּת  

ְוא ִיַּמח ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.  

ְוִאם ֶיׁש־ֶצֶדק — יֹוַפע ִמָּיד! בית 3 

ַא ִאם־ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמִדי ִמַּתַחת ָרִקיַע  

ַהֶּצֶדק יֹוִפיַע —  

ְיֻמַּגר־ָנא ִכְסאֹו ָלַעד!  

ּוְבֶרַׁשע עֹוָלִמים ָׁשַמִים ִיָּמּקּו;  

ַאף־ַאֶּתם ְלכּו, ֵזִדים, ַּבֲחַמְסֶכם ֶזה  

ּוְבִדְמֶכם ֲחיּו ְוִהָּנקּו.  

ְוָארּור ָהאֹוֵמר: ְנֹקם! בית 4 

ְנָקָמה ָכֹזאת, ִנְקַמת ַּדם ֶיֶלד ָקָטן  

עֹוד א־ָבָרא ַהָּׂשָטן —  

ְוִיֹּקב ַהָּדם ֶאת־ַהְּתהֹום!  

ִיֹּקב ַהָּדם ַעד ְּתֹהמֹות ַמֲחַׁשִּכים,  

ְוָאַכל ַּבֹחֶׁש ְוָחַתר ָׁשם  

ָּכל־מֹוְסדֹות ָהָאֶרץ ַהְּנַמִּקים.  

ִחיָטה / חיים נחמן ביאליק ְ ַעל ַהּשׁ

 

בחר באחד מבתי השיר שבו לדעתך ביטויי הזעם והמחאה חריפים מאוד.  

הסבר מדוע בחרת בבית זה. כתוב כיצד מעוצבים בו ביטויי הזעם והמחאה, ומהי תרומתו לבניית משמעות השיר.   

/המשך בעמוד 9/
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שירת נתן אלתרמן

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .18

ָיֵרַח / נתן אלתרמן
 

ַּגם ְלַמְרֶאה נֹוָׁשן ֵיׁש ֶרַגע ֶׁשל ֻהֶּלֶדת.

ָׁשַמִים ְּבִלי ִצּפֹור

ָזִרים ּוְמֻבָּצִרים.

ַּבַּלְיָלה ַהָּסהּור מּול ַחּלֹוְנ עֹוֶמֶדת

ִעיר ְטבּוָלה ִּבְבִכי ַהִּצְרָצִרים.

 

עֹוד צֹוָפה ֶאל ֵהֶל ִּכי ֶּדֶר ּוִבְראֹוְת

ְוַהָּיֵרַח

ַעל ִּכידֹון ַהְּברֹוׁש

ַאָּתה אֹוֵמר — ֵאִלי, ַהעֹוד ֶיְׁשָנם ָּכל ֵאֶּלה?

ַהעֹוד ֻמָּתר ְּבַלַחׁש ִּבְׁשלֹוָמם ִלְדֹרׁש?

 

ֵמַאְגֵמיֶהם ַהַּמִים ִנָּבִטים ֵאֵלינּו.

ׁשֹוֵקט ָהֵעץ

ְּבֹאֶדם ֲעִגיִלים.

ָלַעד א ֵּתָעֵקר ִמֶּמִּני, ֱאֵהינּו,

ּתּוַגת ַצֲעצּוֶעי ַהְּגדֹוִלים.

בשיר זה המשורר רואה את המציאות באופן ראשוני, מלא תימהון והפתעות.  

הסבר והדגם כיצד ראייה זו באה לידי ביטוי בשיר זה.   

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ֵליל ַקִיץ / נתן אלתרמן

ּדּוִמָּיה ַּבֶּמְרָחִבים ׁשֹוֶרֶקת.

ֹּבַהק ַהַּסִּכין ְּבֵעין ַהֲחתּוִלים.

ַלְיָלה. ַּכָּמה ַלְיָלה! ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֶקט.

ּכֹוָכִבים ְּבִחּתּוִלים.

ְזָמן ָרָחב, ָרָחב. ַהֵּלב ִצְלֵצל ַאְלַּפִים.

ַטל, ְּכמֹו ְּפִגיָׁשה, ֶאת ָהִריִסים ִהְצִעיף.

ְּבַמְגֵלב ָזָהב ָּפָּנס ַמִּפיל ַאַּפִים

ֲעָבִדים ְׁשֹחִרים ְלֹרַחב ָהָרִציף.

רּוַח ַקִיץ ָׁשָטה. ֲעמּוָמה. רֹוֶגֶׁשת.

ַעל ִּכְתֵפי ַּגִּנים ְׂשָפֶתיָה ִנְׁשָּפכֹות.

ֹרַע ְיַרְקַרק. ְּתִסיַסת אֹורֹות ָוֶחֶׁשד.

ְרִתיַחת ַמְטמֹון ַּבֶּקֶצף ַהָּׁשֹחר.

ְוַהְרֵחק ַלֹּגַבּה, ִּבְנִהיָמה ֻמְרֶעֶבת,

ִעיר ֲאֶׁשר ֵעיֶניָה ֹזַהב ְמֻצּפֹות,

ִמְתַאָּדה ְּבַזַעם, ְּבִתיְמרֹות ָהֶאֶבן,

ֶׁשל ַהִּמְגָּדִלים ְוַהִּכּפֹות.

בשיר זה המשורר רואה את המציאות באופן ראשוני, מלא תימהון והפתעות.  

הסבר והדגם כיצד ראייה זו באה לידי ביטוי בשיר זה.   

/המשך בעמוד 11/
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ְך". קרא אותו, וענה על השאלה שאחריו.          לפניך שיר ללא שם מאת נתן אלתרמן, המתחיל במילים "עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסּפֵ  .20

עֹוד ָאבֹוא ֶאל ִסֵּפ ִּבְׂשָפַתִים ָּכבֹות.

עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִי ָיַדִים.

עֹוד ֹאַמר ָל ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות,

ֶׁשֶּיְׁשָנן,

ֶׁשֶּיְׁשָנן ֲעַדִין.

ִּכי ֵּביֵת ֶהָעִני ֹּכה ָחֵׁש ְלֵעת ַלִיל

ְוָעצּוב ּבֹו ַוַּדאי ְלֵאין סֹוף.

,ְוַחַּיי ֶׁשָּכְרעּו ְּבִלי ַהִּגיַע ֵאַלִי

הּוְסְּגרּו ַלחּוצֹות ְוַלֹּתף.

ַא ִּפְתֹאם ַאְּת נֹוַגַעת ְּכָיד ַמְבִהיָקה.

ַאְּת ּפֹוַלַחת ְּכֵזֶכר ִנְׁשָּכח.

ַהְּדָמָמה ֶׁשַּבֵּלב, ֵּבין ְּדִפיָקה ִלְדִפיָקה,

ַהְּדָמָמה ַהֹּזאת

.ִהיא ֶׁשָּל

פרש את הבית האחרון בשיר, והסבר כיצד הוא מתקשר לבתים שלפניו.  

/המשך בעמוד 12/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּׂשָיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ּכֹוֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׂש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר וְּכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ָעם יֹוֵדע ָמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ָהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבחֹוֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשה ֶאְׁשָנב?  

ָמר / נתן אלתרמן יר ִמׁשְ ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ִלֵּב ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש,ׁשִ בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

---ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

/המשך בעמוד 13/
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ַהִּגיִדי ָלָּמה ְוֶאל ִמי ְּבִלי קֹול ּבֹוָכה ַאְּת? בית 8 

ִאְמִרי ִמַּנִין ָל, ְּפַתָּיה ַמֲאִמיָנה,  

ֶׁשַהַחִּיים נֹוְצרּו א ְלַלְּמֵדנּו ַדַעת,  

ִּכי ִאם נֹוְצרּו ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהִּביָנה?  

ִאְמִרי, ֵּכיַצד? ַמּדּוַע? ִמי ָאַמר ָל ֹזאת?  

ִאְמִרי, ִמַּנִין? ִמי ִגָּלה ָל ֶאת ַהּסֹוד?  

  

ַהַּסָּכנֹות ַרּבֹות ּוִמְסָּפָרן ֵמָאה בית 9 

ְוֵהן רֹוְבצֹות אּוַלי ְּבַמְעָּגל אֹוֵרב  

ַא א אֹוָתן, ַא א אֹוָתן ַאְּת ְיֵרָאה,  

ַרק ֶאת ַנְפֵׁש ַהְמֹאָהָבה ְוַהְּמֵלָאה,  

ַהִּמְתַחְלֶחֶלת ְלקֹול ַצַעד ִמְתָקֵרב,  

אֹוָתּה ָיֵראת, ֶאת ָהַרָּכה, ֶאת ַהֵּׂשָיה,  

ֶאת ָהָרָעה, ֶאת ָהרֹוֶחֶצת ִּבְדֵמי ֵלב.  

 ,ִׁשְׁמִרי, ִשְׁמִרי ַנְפֵש ּכֹוֵח ,ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש בית 1 

,ִשְׁמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִשְׁמִרי ַחַּיִי  

,ִמִּקיר נֹוֵפל, ִמַּגג ִנְדָלק, ִמֵּצל ָחֵׂש  

ֵמֶאֶבן ֶקַלע, ִמַּסִּכין, ִמִּצָּפְרַנִים.  

,ִמן ַהּׂשֹוֵרף, ִמן ַהחֹוֵת ִׁשְׁמִרי ַנְפֵש  

ִמן ַהָּסמּו ְּכמֹו ָעָפר וְּכמֹו ָשַׁמִים,  

ִׁמן ַהּדֹוֵמם, ִמן ַהְמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵש  

ְוַהֵּמִמית ְּכֵמי־ְבֵאר ְוֵאׁש־ִּכיַרִים.  

,ְׂשַער־ֹראֵׁש ,ִׁשְמִרי ּוִביָנֵת ַנְפֵׁש  

.ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש עֹוֵר  

 

ָהִעיר ָחְׁשָכה. ֵאין ִאיׁש יֹוֵדע ַמה ֶּזה ָעם. בית 2 

ֵאין ָעם יֹוֵדע ָמה ֶּזה ִאיׁש ּוָמה ִאָּׁשה.  

ַא ַּבחּוצֹות, ַא ַּבחּוצֹות ְּבֶעֶרב ַחם,  

ְּבֶעֶרב ַחם ַהָּׁשט ִּכְצֹחק ְוִכְלִחיָׁשה,  

ָרִצים ַעל ְׁשַּתִים ַהָּׁשַמִים ְוַהָּים  

ְוַהְּׁשִקיָעה ֶשִנְפְרָדה ִמן ָהעֹוָלם  

ְוַהְּדָגִלים ְוַהָּׂשָפה ַהֲחָדָׁשה  

ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים, ֵייָנם, ַלְחָמם.  

ֶזה ֶעֶרב ַקִיץ ִלְכאֹוָרה, ֶזה ִלְכאֹוָרה בית 3 

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ טֹוב, ָידּוַע ְוָיָׁשן,  

ֶׁשָּבא ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, א ְלמֹוָרא  

ְוא ְלַרַחׁש ֲחָׁשדֹות ּוְדַבר ָאָׁשם,  

ֶשָּבא ִעם ֵריַח ַּתְבִׁשיִלים ְוִעם ְמנֹוָרה  

ֲאֶׁשר ָּתִאיר ַעד ִאם ָננּוַח ְוִניָׁשן.  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ָוטֹוב הּוא ִלְכאֹוָרה,  

ַרק ֶעֶרב ַקִיץ ַחם ֶׁשָּבא א ְלמֹוָרא.  

ַעל ְּפֵני ָהְרחֹוב, ֲאֶׁשר ִהְדִליק ֶאת ָהְּצָלִלים, בית 4 

ַעְכָׁשו ַחְׁשרֹות ַהִּצֳּפִרים ֵאיָנן ָעפֹות,  

ֲאָבל ַּבחֹוֶרף ִמּקֹוָלן ֵּבין ֶהָעִלים  

ָּכל ַהְּׂשֵדרֹות ָּבִעיר צֹוְוחֹות ִּכְמֹטָרפֹות.  

ַעְכָׁשו ׁשֹוְתקֹות ֵהן, ִּכי ִצּפֹור ֵאין ֵּבין ָעִלים.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְוֶגָחִלים.  

 

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ֶׁשל אֹוִתּיֹות. בית 5 

מּוָאר ְׁשָלִטים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ְוֶׁשל ִמִּלים.  

ֵמֲאחֹוֵרי מֹוטֹות ַּבְרֶזל ְוָחִבּיֹות  

נֹוֵׁשם ַהָּים, ָּגדֹול ָוָזר ְּכֵבית־חֹוִלים.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ַחְׁשַמל ְואֹוִתּיֹות.  

ַהחֶׁש ָּבא, מּוָאר ִמִּלים ְוֶגָחִלים.  

 

ָהֲעֵיָפה, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 6 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ָיְפֵי עֹוֵר ,ְׂשַער ֹראֵׁש  

.ַהּטֹוב, ַאְּמִציהּו ְבָיַדִי ִׁשְמִרי ִלֵּב  

 

ִהֵּנה ָהרּוַח ָיד ׁשֹוַלַחת ּוְבִלי ַרַחׁש בית 7 

ִּפְתֹאם ַחּלֹון ְלַאט ִנְפָּתח ַּבֲחֵׁשָכה.  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת צֹוֶחֶקת ְּכמֹו ַּפַחד,  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת קֹוֵפאת ְּכמֹו ִׂשְמָחה?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ָהעֹוָלם ֹּכה ָזר ֲעַדִין  

ְוֵאׁש ָוַמִים ַמִּביִטים ּבֹו ִמָּכל ַצד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ּבֹו ְמַפְרְּפִרים ַחַּיִי  

ְּכמֹו ִצּפֹור ְמֹבָהָלה ְבתֹו ַּכף־ָיד?  

ִאְמִרי ַמּדּוַע ַאְּת ָמעּוף ְוַרַעד ָרב  

ְּכמֹו ִצּפֹור ַּבֶחֶדר ְּבַחְּפָׂשה ֶאְׁשָנב?  

,ִׁשְמִרי, ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ִלֵּב ,ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש בית 10 

,ִׁשְמִרי ַחַּיִי ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

,ׁשֹוֵכן ְוהּוא ִדְבֵׁש אּוַלי ָהאֶׁשר ָּב  

,ְוִדְמעֹוַתִי ֶהָחם ִּכְדֵמי ִלֵּב ִּדְבֵׁש  

---ֶהָחם ְוַהָּכֵבד ְוֶהָחֵׁש ִּדְבֵׁש  

ָהֶעֶרב ָּבא. ָיֶפה ִמֶּמּנּו ֵאין ֵּביְנַתִים.  

ָהֶעֶרב ָּבא. הּוא ְכָבר ֶהֱחִליף ֶאת ַהָּׁשַמִים.  

 

ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש, ֲהא טֹובֹות צֹוֵפן ָהֶעֶרב בית 11 

.ְוַרק עֹוד ֵאין ָלַדַעת ְּבַיד ִמי ְוֵאי  

ֲהא ָהרּוַח, ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַדֶּבֶרת,  

.א ְלִחָּנם ַרּכֹות נֹוַגַעת ִּבְכֵתֵפ  

ְּבאֹור ָיֵרַח ְוַחְׁשַמל ָהִעיר מּוֶאֶרת.  

.ִׁשְמִרי ַנְפֵׁש ,ִּביָנֵת ,ִׁשְמִרי ַחַּיִי  

בשיר באה לידי ביטוי סערת הרגשות של האב הפונה אל בתו.  

הסבר והדגם כיצד באה לידי ביטוי סערת הרגשות בשניים מן הבתים בשיר.  

בתשובתך כתוב גם על שניים מן האמצעים הרטוריים שבאמצעותם מעוצבת סערת הרגשות בבתים שבחרת   

)אמצעי רטורי אחד לכל בית(.   


