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השאלות
פרק ראשון — סיפור קצר

שים לב: פרק זה הוא חובה. 

ענה על שתיים מן השאלות 5-1   )לכל שאלה — 16 נקודות(.

אין לכתוב על אותה יצירה בתשובות שונות.

יף" מאת ש"י עגנון ו"רעידת האדמה בצ'ילה" מאת היינריך פון קלייסט( סיפורים קצרים )בלי הסיפורים "הּסַ

תאר תכונות אופי של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת, והסבר כיצד תכונות אלה באות לידי ביטוי לאורך הסיפור.   .1

הדגם את דבריך.  

תאר נקודת מפנה בעלילה של סיפור קצר שלמדת.  .2

מדוע לדעתך זו נקודת מפנה? הסבר את התרומה של נקודת המפנה לבניית משמעות הסיפור.  

ִיף / ש"י עגנון ַהּסַ   .3

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

הסבר והדגם כיצד המתח בין מלחמה לשלום בא לידי ביטוי בסיפור.         )10 נקודות( א. 

לדעתך, האם קבורת הסיף פותרת מתח זה? נמק את דבריך.         )6 נקודות( ב. 

 

רעידת האדמה בצ'ילה / היינריך פון קלייסט  .4

ענה על שני הסעיפים א-ב.  

כיצד באה לידי ביטוי בסיפור רעידת האדמה הפיזית והמוסרית? הסבר והדגם את דבריך.         )10 נקודות( א. 

האם לדעתך בסיום הסיפור יש נחמה? נמק והדגם את דבריך.         )6 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 3/
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סיפור שלא נלמד  .5

לפניך הסיפור "מחר" מאת טל ניצן*. קרא אותו, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  

מחר / טל ניצן

על הספינה חיו אב ובנו, והבן אהב מאוד את אביו הטוב. יום אחד אמר לאביו, הלילה אלך לספינת השעשועים. 

אמר לו האב, אל תלך. אמר לו, אלך ואחזור מחר. וירד מספינתם ועלה לספינת השעשועים, שם שתה יין נתזים 

לצד הבריכה, ונשים כנימפות־ים1 נצמדו לגופו בתוך המים, ומוזיקה רכה ליטפה את פניו כל היום וכל הלילה, 

וחלפו השעות והבן אמר לעצמו, זהו האושר. כיוון שידע אושר הרגיש את פעימות ליבו, כיוון שהרגיש בליבו 

נזכר באביו, כיוון שנזכר באביו קפא דמו בעורקיו. מיד ירד מספינת השעשועים ורץ אל ספינתם. ואביו יושב על 

הסיפון ופניו חרושות קמטים, ועיניו שקועות עמוק, ושערו האפיר. הבין הבן שלא שעות כי אם שנים היה על 

הספינה האחרת והתייסר בחרטה. מעכשיו אדאג כל יַמי לאבי הזקן, אמר בליבו. מי אתה, אמר לו האב. בנָך אני, 

אמר לו. איני מכיר אותך, הסתלק מספינתי, אמר האב בקול צונן וקשה כל כך עד שקם הבן ְוָכַׁשל לאורך הסיפון 

וירד בסולם החבלים והלך.

1. נימפות־ים — ֵאלֹות ים מן המיתולוגיה היוונית, מתוארות בדרך כלל כנשים צעירות ויפות.

טל ניצן — משוררת, סופרת ומתרגמת ישראלית. מספריה: דומסטיקה )2002(, להביט באותו ענן פעמיים )2012(,  *
את כל הילדים בעולם )2015(, גברת עוד )2017(.   

על פי הסיפור, תאר את השלבים השונים בקשר בין האב לבנו. א. 

איזה רגש עורר בך סיום הסיפור? נמק והדגם את דבריך.        )10 נקודות(  

מהי התרומה של שם הסיפור לבניית משמעותו? הסבר והדגם את דבריך.        )6 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — רומאן ונובלה

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על אחת מן השאלות 9-6 )34 נקודות(.

שים לב: על שאלות 7-6 תוכל לענות על פי אחד מן הרומאנים ברשימה שבשאלה 8 ועל פי הרומאן "אל תיגע בזמיר".

האם היחסים בין הדמויות ברומאן או בנובלה שלמדת מבוססים על שוויון בין בני האדם בלי הבדל דת, גזע, מין, גיל   .6

ומעמד חברתי? הסבר והדגם את דבריך.

 

תאר החלטות שקיבלה הדמות המרכזית ברומאן או בנובלה שלמדת, והסבר מה הוביל את הדמות לקבל החלטות אלה.  .7

מה אפשר ללמוד מהחלטות אלה על אופייה של הדמות? הסבר והדגם את דבריך.  

שים לב: על שאלה 8 תוכל לענות רק על פי אחד הרומאנים ברשימה שלפניך.  .8

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  

כניעה, פשרה או מאבק הם דרכי התמודדות עם המציאות.  

איזו דרך התנהגות מאפיינת את הגיבור ברומאן שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.   

אל תיגע בזמיר / נל הרפר לי  .9

תאר את הדמות של בו רדלי, והסבר כיצד יחס החברה כלפיו משקף את היחס לאֵחר בעיירה ֵמייקום, כפי שהוא בא לידי   

ביטוי ברומאן כולו.

/המשך בעמוד 5/
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פרק שלישי — דרמה

אם בחרת בפרק זה, ענה על אחת מן השאלות 15-10  )34 נקודות(. 

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

"רומיאו ויוליה"

מאבקי כוח בין דמויות או מאבקים פנימיים )בנפשו של הגיבור( מניעים את העלילה בטרגדיות רבות.  .10

כיצד מאבקים אלה באים לידי ביטוי בטרגדיה של סופוקלס או בטרגדיה של שקספיר שלמדת? הסבר והדגם את   

התרומה של המאבקים לבניית משמעות המחזה.

אנטיגונה

ענה על שני הסעיפים א-ב.

הדיאלוג בין קריאון להימון והדיאלוג בין קריאון לטירסיאס הם דיאלוגים מרכזיים בטרגדיה "אנטיגונה".  א.   .11

תאר אחד מן הדיאלוגים האלה, והצג את הטיעונים שכל אחת מן הדמויות מעלה בדיאלוג זה.         )20 נקודות(   

הסבר את התרומה של הדיאלוג שתיארת לבניית משמעות הטרגדיה.         )14 נקודות( ב. 

אדיפוס המלך

תאר את סיום הטרגדיה "אדיפוס המלך", והסבר אילו מן התכונות של אדיפוס, הגיבור הטרגי, הובילו לסיום זה.   .12

טרגדיות של שקספיר: "המלט", "המלך ליר", "מקבת", "אותלו", "רומיאו ויוליה"

יצרים כמו נקמה, תשוקה, תאוות שלטון וקנאה מניעים את העלילה בטרגדיות רבות של שקספיר.  .13

מה הם היצרים המניעים את עלילת הטרגדיה של שקספיר שלמדת? הסבר והדגם את דבריך.  

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

במחזות מודרניים רבים היחסים בין הדמויות מאופיינים בזרות, בניכור ובדחייה.  .14

תאר יחסים כאלה בין הדמויות במחזה המודרני שלמדת, והסבר את תרומתם לבניית משמעות המחזה.  

תאר את המצוקה של דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת, וכתוב מה גורם למצוקה זו.  .15

מה אפשר ללמוד מן המצוקה של הדמות על טבע האדם ועל החברה האנושית? נמק והדגם את דבריך.  

/המשך בעמוד 6/
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פרק רביעי — שירה 
)שירת ביאליק, שירת ימי הביניים, שירת טשרניחובסקי(

אם בחרת בפרק זה, עליך לענות על שתיים מן השאלות 24-16:

ענה על השאלה על השיר "לבדי" מאת ביאליק או על השאלה על השיר "על השחיטה" מאת ביאליק )שאלות 17-16(,

ועל שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת טשרניחובסקי )שאלות 24-18( )לכל שאלה — 17 נקודות(.

ענה על אחת מן השאלות 17-16.

שירת ביאליק

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .16

ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור, בית 1 

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת־ֹּבֶקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;  

ַוֲאִני, ּגֹוָזל ַר, ִנְׁשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב  

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.  

 

ָּבָדד, ָּבָדד ִנְׁשַאְרִּתי, ְוַהְּׁשִכיָנה ַאף־ִהיא בית 2 

ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהְּׁשבּוָרה ַעל־ֹראִׁשי ִהְרִעיָדה.  

ָיַדע ִלִּבי ֶאת־ִלָּבּה: ָחֹרד ָחְרָדה ָעַלי,  

ַעל־ְּבָנּה, ַעל־ְיִחיָדּה.  

 

ְּכָבר ִנְתָּגְרָׁשה ִמָּכל־ַהָּזִוּיֹות, ַרק־עֹוד בית 3 

ִּפַּנת ֵסֶתר ׁשֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁשָאָרה —  

ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש — ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל, ָוֱאִהי  

ִעָּמּה ַיַחד ַּבָּצָרה.  

 

י / חיים נחמן ביאליק ְלַבּדִ

ּוְכֶׁשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון, ָלאֹור, בית 4 

ּוְכֶׁשַּצר־ִלי ַהָּמקֹום ִמַּתַחת ִלְכָנָפּה —  

ָּכְבָׁשה ֹראָׁשּה ִּבְכֵתִפי, ְוִדְמָעָתּה ַעל־ַּדף  

ְּגָמָרִתי ָנָטָפה.  

 

ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי, בית 5 

ּוְכמֹו ָׂשָכה ִּבְכָנָפּה ַהְּׁשבּוָרה ַּבֲעִדי:  

"ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם,  

ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, ְלַבִּדי..."  

 

ּוְכֵעין ִסּיּום ֶׁשל־ִקיָנה ַעִּתיָקה ְמֹאד, בית 6 

ּוְכֵעין ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת,  

ָׁשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִׁשית ַהִהיא  

ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת —  

 

כיצד מתפתחים לאורך השיר יחסי התלות בין המשורר לשכינה? הסבר והדגם את דבריך.  

בתשובתך הסבר את התרומה של התפתחות זו לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 7/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .17

ָׁשַמִים, ַּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ָעָלי!

ִ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!

ָ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!

ַ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!

ְ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

כיצד מצטיירים בשיר האל, התליין והשטן? הסבר את תרומתם לבניית משמעות השיר.  

/המשך בעמוד 8/
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ענה על אחת מן השאלות 24-18.

שירת ימי הביניים

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

ֶמׁש / 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.

כיצד באים לידי ביטוי בשיר הן צערו של המשורר על מות יקותיאל הן גדולתו של יקותיאל בעיני המשורר?  

הסבר והדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .19

ים / משה אבן עזרא ּסִ ְתנֹות ּפַ ּכָ

ָּכְתנֹות ַּפִּסים / ָלַבׁש ַהַּגן / ּ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!

כיצד משולבים בשיר ההתחדשות בטבע ורעיון השחרור והיציאה מעבדות לחירות? הסבר והדגם את דבריך.  

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .20

יֵרְך / 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.

הסבר את ההאנשה בשיר ואת תרומתה להבנתו.  

/המשך בעמוד 9/
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שירת טשרניחובסקי

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .21

ְרִאי ֲאָדָמה / שאול טשרניחובסקי
 

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד!

ְּבֵחיֵק, ְמלֹון־ְּבָרָכה, ְמעֹון ֵסֶתר, ֶזַרע ָטַמּנּו... א עֹוד

ְּפִניֵני ְזגּוִגּיֹות ֶׁשל ֻּכֶּסֶמת, ֶזַרע ִחָּטה ְּכֵבָדה,

ַּגְרַּגר ְׂשעֹוָרה ֲחתּול ֶּכֶתם, ִׁשֹּבֶלת־ׁשּוָעל ֲחֵרָדה.

 

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד:

ִּפְרֵחי ְּפָרִחים ָּב ָטַמּנּו ַרֲעַנִּנים ּוְבהֹוד,

ֲאֶׁשר ְנָׁשָקַתם ַהֶּׁשֶמׁש ִמְּנִׁשיָקָתּה ִראׁשֹוָנה,

ַמְצִניַע ֵחן ִעם ְיֵפה ֶקַלח, ְקֹטֶרת ּכֹוסֹו ְנכֹוָנה.

ְוַעד ֶׁשָּיְדעּו ָצֳהַרִים ְּבֶעֶצם ַהַּצַער ַהָּתם,

ּוְבֶטֶרם ָרוּו ַטל ֶׁשל ֹּבֶקר ַּבֲחלֹומֹות־אֹור ִנְבָטם.

 

ֵהא ָל ַהּטֹוִבים ְּבָבֵנינּו, ֹנַער ְטהֹור ֲחלֹומֹות,

ָּבֵרי ֵלב, ְנִקֵּיי ַכַּפִים, ֶטֶרם ֶחְלַאת ֲאָדמֹות,

ְוֶאֶרג יֹוָמם עֹודֹו ֶׁשִתי, ֶאֶרג ִּתְקוֹות יֹום ָיֹבא,

ֵאין ָלנּו טֹוִבים ִמָּכל ֵאֶּלה. ַאְּת ֲהָרִאית? ְוֵאיֹפה?

 

ְוַאְּת ְּתַכִּסי ַעל ָּכל ֵאֶּלה. ַיַעל ַהֶּצַמח ְּבִעּתֹו!

ֵמָאה ְׁשָעִרים הֹוד ָוֹכַח, ֹקֶדׁש ְלַעם ְמכֹוָרתֹו!

ָּברּו ָקְרָּבָנם ְּבסֹוד ָמֶות, ֹּכֶפר ַחֵּיינּו ְּבהֹוד...

ְרִאי, ֲאָדָמה, ִּכי ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמֹאד!
 

מדוע המשורר פונה בדבריו דווקא אל האדמה, ומהי התרומה של פנייה זו לבניית משמעות השיר? הסבר והדגם את דבריך.   

/המשך בעמוד 10/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .22

ָנת, ֶטַבע / שאול טשרניחובסקי לֹא ִרְגֵעי ְשׁ
 

א ִרְגֵעי ְׁשָנת, ֶטַבע, ַוֲחלֹומֹות ִיְמָּתקּו,

ַרק ֶרֶגׁש ְּב ֶאְרֶאה ְוַסֲערֹות ַהְּקָרב:  

ַעל ְמרֹום ִׂשיא ָהֶרי ּוְבִמְכרֹות ָעָמקּו,

ִּבְתהֹומֹות ַהְיִׁשימֹון ּוְבֵצל ֶחְביֹון ָעב.  

 

ִּכי ֶתֱאַבל ַנְפִׁשי, ּוְפָצַעי ִיְזָעקּו,

ִּתְקוֹוַתי ִּתֹּבְלָנה ַּכּׁשֹוָׁשן ַּבְּסָתו,  

ָאנּוָדה ִלְמקֹום ָׁשם ִמְׁשָּבִרים ִיְנָאקּו

ִלְמקֹום צּוָקיו ָיִרים צּור ַאִּדיר ָוָׂשב.  

 

ָאז ֹּבְׁשִּתי ִמַּגִּלים ָהָרִבים ַּבְּסָלִעים,

ֶׁשֵהָּמה, ְּבִהְתמֹוְלָלם, ָׁשִבים ִלְרָגִעים,

ְוטּור ִמּטּור ָירּום, ָּגל ִיְגַּבר ִמָּגל;  

 

ִמּצּוִרים ִנְכַלְמִּתי, ֶׁשֵהָּמה ִּבְגאֹוָנם

ֶאל ַמַחץ ִמְׁשָּבִרים, ֶאל ַנֲהָמם ַוֲהמֹוָנם

ַיְסִּגירּו ֶאת ִלָּבם ְוָראֵׁשיֶהם ֶאל ָעל...  

האם לדעתך יש בשיר ביטוי לִקרבה של האדם לטבע או ביטוי לריחוק של האדם מן הטבע, ואולי בשיר יש שילוב של   

רגשות אלה? הסבר והדגם את דבריך.

/המשך בעמוד 11/
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קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.  .23

שיר ב מתוך מחזור השירים:

יִרים ְלִאיְלִאיל / שאול טשרניחובסקי ִשׁ
 

ב

ֲאִני ֶאֵּתן ָלּה ִׁשיַרי, ִׁשיִרים ֶׁשל ָים

(ּוְׁשָמּה א ִיָּזֵכר ְוא ִיְהֶיה ְׁשָמּה ָּבם):

 

ִׁשיר ַלָּגל, ִׁשיר ַלחֹול, ִׁשיר ַלַּׁשַחף ָהָרן,

ַלֲעָנָנה פֹוֶׁשֶטת, ְוֵאין ּפֹוֵתר ְלָאן.

 

ְואּוָלם ַהִּׁשיִרים ַהְּקַטִּנים ַא ָלּה!

ִּבְרֹעד ִניֵמי ִלִּבי ֵאֶליָה ִיְכֶלה,

  

ְּבִטְלטּול ַּבֶּדֶר ִמָּים ְוַעד ָים,

ִמִּׁשְלֵגי ַהָּצפֹון ְוַעד חֹול־ֶנֶגב ַחם.

 

ִּכי ֵאֶּלה ֵעיֶניָה ְׁשֵני ַיִּמים ְיֻרִּקים,

ָּבֶהם ַחַּיי ְּתלּוִיים ְוֶהְגיֹוַני ֲחבּוִקים.

תאר והסבר את ביטויי הִקרבה של המשורר לאהובתו בשיר.

/המשך בעמוד 12/



ספרות עברית וכללית, חורף תשע"ט, מס' 8281

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 12 -

קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.       .24

ָנּה ֶאֶרץ / שאול טשרניחובסקי אֹוְמִרים: ֶיְשׁ

אֹוְמִרים: ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ,

ֶאֶרץ ְׁשכּוַרת ֶׁשֶמׁש – – –

ַאֵּיה אֹוָתּה ֶאֶרץ,

ֵאיֹפה אֹוָתּה ֶׁשֶמׁש?

 

אֹוְמִרים: ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ,

ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה,

ִׁשְבָעה ּכֹוְכֵבי־ֶלֶכת

ָצִצים ַעל ָּכל ִּגְבָעה.

 

ֶאֶרץ — ָּבּה ִיְתַקֵּים

ָּכל ֲאֶׁשר ִאיׁש ִקָּוה – – –

ֵאיֹפה ִהיא ָהָאֶרץ?

ַאֵּיה אֹוָתּה ִּגְבָעה?

 

ִנְכַנס ָּכל ַהִּנְכָנס,

ָּפַגע ְּבָאח ְּכִהָּגְמלֹו,

ּפֹוֵרׂש ֵאָליו ָׁשלֹום —

ְואֹור ָלִאיׁש ְוַחם לֹו.

ַאָּים: אֹוָתּה ֶאֶרץ,

ּכֹוְכֵבי אֹוָתּה ִּגְבָעה?

,ִמי ַיְנֵחנּו ֶדֶר

ַיִּגיד ִלי ַהְּנִתיָבה?

ְּכָבר ָעַבְרנּו ַּכָּמה

ִמְדָּברֹות ְוַיִּמים,

ְּכָבר ָהַלְכנּו ַּכָּמה,

ֹּכחֹוֵתינּו ַּתִּמים.

ֵּכיַצד ֶזה ָּתִעינּו?

ֶטֶרם הּוַנח ָלנּו?

אֹוָתּה ֶאֶרץ־ֶׁשֶמׁש,

אֹוָתּה א ָמָצאנּו.

 

אּוַלי – – – ְּכָבר ֵאיֶנָּנּה?

ַוַּדאי ִנַּטל ִזיָוּה!

ָּדָבר ִּבְׁשִביֵלנּו

ֲאֹדָני א ִצָּוה – – –

ברלין

בשיר זה בא לידי ביטוי המתח בין החלום על הארץ המובטחת ובין הטלת ספק בקיומה.  

הסבר והדגם קביעה זו. בתשובתך כתוב גם כיצד שתיים מדרכי העיצוב בשיר מבטאות מתח זה.  


