
יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשפ"ב, 2022 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

8282 מספר השאלון:   

ספרות עברית וכללית

הוראות

משך הבחינה: שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים. ב. 

שירה )שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא "החברה הישראלית – בין שבר לאיחוי"( פרק ראשון: 

דרמה )מחזה מודרני( פרק שני : 

ספרי קריאה פרק שלישי: 

הפרק הראשון במבחן )שירה( הוא חובה )60 נקודות(.

מן הפרקים השני והשלישי יש לבחור בפרק אחד ולענות על השאלות לפי ההוראות בו )40 נקודות(.

חומר עזר מותר בשימוש: רשימת היצירות. ג. 

יש לרשֹום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרתם להשיב עליה.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות.  )2(   

יש לשים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק.  )3(   

לנבחנים אינטרניים: חובה לצרף למחברת הבחינה את רשימת היצירות שנלמדו.  )4(   

לנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה: תימסר רשימת יצירות.    
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השאלות
פרק ראשון – שירה

שירים מן המחצית השנייה של המאה ה־20 בנושא "החברה הישראלית – בין שבר לאיחוי"
)60 נקודות(

ענו על שתיים מן השאלות 1–6 )לכל שאלה – 30 נקודות(.

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .1

ָטמֹוִנים (ֲחַתְך־אֶֹרְך) / מירי בן שמחון ַנֲעָרה ִמן ַהּקָ  

ַנֲעָרה ְׁשחֹוָרה ִעם ֲחָטִטים ַּבָּפִנים  

ַעִּליָזה ַאְלַפְנָּדִרי  

ְּבָמקֹום ֶׁשּנֹוַעד ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים  

ְמַכֶּבֶסת ֶאת ְּבָגֶדיָה   

ְּכִמי ֶׁשעֹוָׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִהים  5

ַאַחר ָּכ ָּתִדיַח ִרְצָּפה  

ּוְתַתֵּקן ְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל  

ִהיא ַמְתִאיָמה ֶאת ֶצַבע ַהֻחְלָצה ַלֲחָצִאית  

ִהיא א ָׂשָמה ַעל ַהֲחָטִטים ַּבָּפִנים  

ִהיא ָׂשָמה ַעל ֶזה ִׁשְכָבה ָעָבה ֶׁשל "ֵמיק ַאּפ"  10

.א רֹוִאים ָּכל ָּכְו  

ִּבְכָלל ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוַהְצָלחֹוֶתיָה א ְּתלּויֹות ָּבֶזה  

ִהיא ַמְקִּפיָדה ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוֶתיָה ְלִפי ַהֵּסֶדר  

ַוֲאמּוָנה ֵהיֵטב ַעל ִמי "ְּבֵסֶדר" ִמי "א ְּבֵסֶדר".  

ִמֵּדי ַּפַעם ֵיׁש ָלּה ִהְתָּפְרֻצּיֹות, ֲאָבל ְּבֶצֶדק  15

ְּבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים א יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתַנֵהג  

ֶזה ַהֶּטַבע ֶׁשָּלּה  

ִהיא א סֹוֶבֶלת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ְׁשֻטּיֹות  

ֶׁשֵאין ָלֶהם ַטַעם  

ְוֶׁשא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם  20

ִאָּמא ֶׁשָּלּה ֵמָתה ֵמֶהְתֵקף ֵלב ְּכֶׁשָהְיָתה ְקַטָּנה  

ְוַאָּבא ֶׁשָּלּה ָׁשָרת ְּבֵביתֿ ֵסֶפר ַמְמַלְכִּתי ָּדִתי ַעל ַיד ַהַּבִית  

ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב   

ֶׁשִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים  

ְוהּוא ַאְדִמיִניְסְטָרטֹור ְּבַמְחֶלֶקת ַהֶּמֶׁשק ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה  25

ַאֲחַראי ַעל ָּכ ְוָכ עֹוְבִדים  

ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ִמָּידֹו ְונֹוְתִנים לֹו ָּכבֹוד.  

ִהיא ַּכְתָבִנית ּוַמְסִּפיָקה 120 ִמִּלים ְּבַדָּקה  

ָהֲעבֹוָדה ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ַּבַחִּיים  

ָּכל ֹּבֶקר ְּב־7:30 ְּבִדּיּוק רֹוִאים אֹוָתּה ַּבַּתֲחָנה  30

(ֵיׁש ָלּה ְקִביעּות ְוַגם ַהֶּפְנִסָּיה ֶׁשָּלּה ְמֻסֶּדֶרת).  

ַּבָּׁשעֹות ַהְּפנּויֹות ִהיא סֹוֶרֶגת ּגֹוְּבֶלִנים  

ֶׁשָּקְנָתה ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבַׁשָּבת.  

ָאֵׁשר ִמְתַקֵּׁשר ִלְפָעִמים ִמן ַהּמּוָס  

א ַמְרָאה לֹו ָּפִנים ָּכל ָּכ ֲאָבל ִהיא  35

ֶזה טֹוב ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַדע ֶׁשִהיא ְרִציִנית  

ְוֶׁשא ַיֲחֹׁשב ֶׁשִהיא ַּתְסִּכים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה.  

ִלְפָעִמים ִהיא יֹוֵצאת ִעם ָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב ְלֶסֶרט  

ְמֻגָּלח ְלִמְׁשִעי ּוְבַנֲעַלִים ְמֻצְחָצחֹות  

ְוָכל ַהְׁשכּוָנה רֹוָאה ֶׁשִהיא ְמַבָּלה  40

ְוַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה ִנְׁשָאר ָנִקי.  

ֻּכָּלם ַּבְּׁשכּוָנה יֹוְדִעים ֶׁשַעִּליָזה ִהיא ַּבחּוָרה ְלא ְרָבב  

אֹוֶמֶרת "ָׁשלֹום" ּו"ַמה ְּׁשלֹום ַהְיָלִדים"  

יֹוַדַעת ִלְתֹּפר ְויֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית  

ַּבחּוָרה ְרִציִנית.  45

יֹום ָיבֹוא ְוַהַּמָזּל ֶׁשָּלּה ָיבֹוא ַּגם ֵּכן  

ָיבֹוא ָּבחּור ָלִעְנָין ְוִהיא ִּתְתַחֵּתן  

ְותֹוִליד ְיָלִדים ֶׁשִּיְגְּדלּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם  

ְוַיֲעִריכּו ֶאת ָהִאָּמא ֶׁשָּלֶהם.  

/המשך בעמוד 3/)שים לב: המשך השיר והשאלה בעמוד הבא.(



ספרות עברית וכללית, קיץ תשפ"ב, מס' 8282 - 3 - ָטמֹוִנים (ֲחַתְך־אֶֹרְך) / מירי בן שמחון ַנֲעָרה ִמן ַהּקָ  

ַנֲעָרה ְׁשחֹוָרה ִעם ֲחָטִטים ַּבָּפִנים  

ַעִּליָזה ַאְלַפְנָּדִרי  

ְּבָמקֹום ֶׁשּנֹוַעד ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים  

ְמַכֶּבֶסת ֶאת ְּבָגֶדיָה   

ְּכִמי ֶׁשעֹוָׂשה ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִהים  5

ַאַחר ָּכ ָּתִדיַח ִרְצָּפה  

ּוְתַתֵּקן ְּפָרִחים ָּבֲאַגְרָטל  

ִהיא ַמְתִאיָמה ֶאת ֶצַבע ַהֻחְלָצה ַלֲחָצִאית  

ִהיא א ָׂשָמה ַעל ַהֲחָטִטים ַּבָּפִנים  

ִהיא ָׂשָמה ַעל ֶזה ִׁשְכָבה ָעָבה ֶׁשל "ֵמיק ַאּפ"  10

.א רֹוִאים ָּכל ָּכְו  

ִּבְכָלל ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוַהְצָלחֹוֶתיָה א ְּתלּויֹות ָּבֶזה  

ִהיא ַמְקִּפיָדה ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוֶתיָה ְלִפי ַהֵּסֶדר  

ַוֲאמּוָנה ֵהיֵטב ַעל ִמי "ְּבֵסֶדר" ִמי "א ְּבֵסֶדר".  

ִמֵּדי ַּפַעם ֵיׁש ָלּה ִהְתָּפְרֻצּיֹות, ֲאָבל ְּבֶצֶדק  15

ְּבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים א יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתַנֵהג  

ֶזה ַהֶּטַבע ֶׁשָּלּה  

ִהיא א סֹוֶבֶלת ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ְׁשֻטּיֹות  

ֶׁשֵאין ָלֶהם ַטַעם  

ְוֶׁשא ׁשֹוְמִרים ַעל ַהָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם  20

ִאָּמא ֶׁשָּלּה ֵמָתה ֵמֶהְתֵקף ֵלב ְּכֶׁשָהְיָתה ְקַטָּנה  

ְוַאָּבא ֶׁשָּלּה ָׁשָרת ְּבֵביתֿ ֵסֶפר ַמְמַלְכִּתי ָּדִתי ַעל ַיד ַהַּבִית  

ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב   

ֶׁשִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים  

ְוהּוא ַאְדִמיִניְסְטָרטֹור ְּבַמְחֶלֶקת ַהֶּמֶׁשק ֶׁשל ָהאּוִניֶבְרִסיָטה  25

ַאֲחַראי ַעל ָּכ ְוָכ עֹוְבִדים  

ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהַּמְׂשֹּכֶרת ִמָּידֹו ְונֹוְתִנים לֹו ָּכבֹוד.  

ִהיא ַּכְתָבִנית ּוַמְסִּפיָקה 120 ִמִּלים ְּבַדָּקה  

ָהֲעבֹוָדה ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ִּבְׁשִביָלּה ַּבַחִּיים  

ָּכל ֹּבֶקר ְּב־7:30 ְּבִדּיּוק רֹוִאים אֹוָתּה ַּבַּתֲחָנה  30

(ֵיׁש ָלּה ְקִביעּות ְוַגם ַהֶּפְנִסָּיה ֶׁשָּלּה ְמֻסֶּדֶרת).  

ַּבָּׁשעֹות ַהְּפנּויֹות ִהיא סֹוֶרֶגת ּגֹוְּבֶלִנים  

ֶׁשָּקְנָתה ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ְּבַׁשָּבת.  

ָאֵׁשר ִמְתַקֵּׁשר ִלְפָעִמים ִמן ַהּמּוָס  

א ַמְרָאה לֹו ָּפִנים ָּכל ָּכ ֲאָבל ִהיא  35

ֶזה טֹוב ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַדע ֶׁשִהיא ְרִציִנית  

ְוֶׁשא ַיֲחֹׁשב ֶׁשִהיא ַּתְסִּכים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה.  

ִלְפָעִמים ִהיא יֹוֵצאת ִעם ָאח ֶׁשָּלּה ַיֲעֹקב ְלֶסֶרט  

ְמֻגָּלח ְלִמְׁשִעי ּוְבַנֲעַלִים ְמֻצְחָצחֹות  

ְוָכל ַהְׁשכּוָנה רֹוָאה ֶׁשִהיא ְמַבָּלה  40

ְוַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה ִנְׁשָאר ָנִקי.  

ֻּכָּלם ַּבְּׁשכּוָנה יֹוְדִעים ֶׁשַעִּליָזה ִהיא ַּבחּוָרה ְלא ְרָבב  

אֹוֶמֶרת "ָׁשלֹום" ּו"ַמה ְּׁשלֹום ַהְיָלִדים"  

יֹוַדַעת ִלְתֹּפר ְויֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית  

ַּבחּוָרה ְרִציִנית.  45

יֹום ָיבֹוא ְוַהַּמָזּל ֶׁשָּלּה ָיבֹוא ַּגם ֵּכן  

ָיבֹוא ָּבחּור ָלִעְנָין ְוִהיא ִּתְתַחֵּתן  

ְותֹוִליד ְיָלִדים ֶׁשִּיְגְּדלּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם  

ְוַיֲעִריכּו ֶאת ָהִאָּמא ֶׁשָּלֶהם.  

על פי שיר זה, מה מאפיין את חיי היום־יום של עליזה אלפנדרי?  

הסבירו מה אפשר ללמוד מאפיון זה על הדימוי של עליזה אלפנדרי בעיני המשוררת. הדגימו את דבריכם.  

/המשך בעמוד 4/
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לפניכם שיר בלי שם )המתחיל במילים "ָסִליָמה ַאּתְ ּדֹוַמַעת"( מאת אמירה הס.   .2

ִקראו את השיר, וענו על השאלה שאחריו.  

ָסִליָמה ַאְּת ּדֹוַמַעת ָׁשם ֲעַדִין ְלַיד ַהְפִריִז'יֶדר ִעם ְּבלֹוק ַהֶּקַרח ַעל בית 1 

ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי  

ֶזה ָהָיה ִּבְצִריף ַהַּפח  

ׁשּום קֹוֵסם ֵמֶאֶרץ עּוצּו ִלי ְלָאן ָלרּוץ א ָּבא  

ְמֻמְסֶמֶרת ַנְפִׁשי ֶׁשא ִּתְפַרח  

ָעַמְדִּתי ְלָיֵד ָסִליָמה ְוַלְיָלה ַּבַּמְעָּבָרה ָחַלף ֵמָעֵלינּו ְּכמֹו ֵצל ָּכֵבד  

ֵיׁש ֵלילֹות ֶׁשִּזְכרֹון ַקְקטּוִסים ְמַעְּקִצים ַּבָּלׁשֹון ּוַבּגּוף בית 2 

ִּכי ָאַכְלִּתי ִמְּפִרי ַּדַעת ַהַּצָּבר  

הֹו ֵריַח ַנְרִקיִסים ְמַׁשֵּכר בית 3 

מֹוֵׁש ַרְגֵלי ֶיֶלד ָלרּוץ ָעֹמק ְּבתֹו ִּבַּצת ַנַחל ִקיׁשֹון  

ְוֵזִרים ְּבָיָדיו —  

ִריַצת ֹּבֶקר ֲחלּוָמה ֶאל ַע ַהִּבּצֹות ַהַּמְרִהיב  

ֱהִקיַצְתִני ֶאל ֹּבֶקר ֶׁשֻּכּלֹו ֵׁשָכר ּוְׁשַעת ֵּבין ְׁשָמׁשֹות ַאִּדיָרה  

ָחְפָנה ֶאל ּתֹוֶכיָה ַיְלָּדה ַקַּלת ּגּוף נֹוֶׁשֶמת נֹוף  

ָּפרּוׂש ְלָכל ּגֹוֶלה ֶאל עֹוָלמֹו.  

ָהִייִתי ֲעׂשּוָיה ֶמִׁשי ָטהֹור ּוַמְלָמָלה בית 4 

ְוַנְפִׁשי ְמֹסֶרֶקת ְּבֶפַרח ַמְסֵרק ׁשּוַלִּמית  

ָסִליָמה ֶטֶרם נֹוַלְדְּת ִנְסֵּפית ֶאל ָיִמים ֻנְקִׁשים ְוַאְּת עֹוֵד ַמה ָּל בית 5 

ִנָּצן ִמְתַהֵּפ ְלִאָּׁשה ְּבעּוַלת ִאיׁש, ַיְלָּדה ְיתֹוָמה ֵמָאב  

ְוֵאין ָלּה חֹוֵבק. ְוַרק ֲאִני ִנַּצְבִּתי ָל ֵמָרחֹוק ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹור  

ְמַאֶּסֶפת אֹוָת ֶאל ּתֹוִכי ֵּגָרה ֲאסּוִפית  

ֵעיַנִי ֹּכה ְקַטּנֹות ְויֹוְקדֹות ֶרֶגׁש ָסתּום בית 6 

ְּכמֹו ֹחד ֲחִנית  

ְּכמֹו ַיֲהלֹום ְמֻלָּטׁש  

ֵּבין ִעֵּיי ֳחָרבֹות ִׂשְמָחֵת  

עֹוד ָּב ְּדָקִלים ַוֲעִסיס ַהָּתָמר.  

בשיר זה יש תיאורי מקום וסביבה.

ציינו שניים מהם, והסבירו את תרומתם לעיצוב חווית ההגירה כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיר.
/המשך בעמוד 5/
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.    .3

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי / יהודה עמיחי   

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי א ִנְרְּגָעה ִּבי.  

ָּדִמי ַמְמִׁשי ֲעַדִין ְלַׁשְקֵׁשק ְּבָדְפנֹוַתי  

ַּגם ַאַחר ֶׁשְּכָבר ֻהַּנח ַהְּכִלי ַעל ְמקֹומֹו.  

ַוֲהִגיַרת הֹוַרי א ִנְרְּגָעה ִּבי.  

רּוחֹות ְזַמן ַרב ַעל ֲאָבִנים.  5

ָהֲאָדָמה ׁשֹוַכַחת ַצֲעֵדי ּדֹוְרִכים ָּבּה.  

ּגֹוָרל נֹוָרא. ִקְטֵעי ִׂשיָחה ַאַחר ֲחצֹות.  

ֶהֵּׂשג ּוְנִסיָגה. ַלְיָלה ַמְזִּכיר ְויֹום ַמְׁשִּכיַח.  

ֵעיַני ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ְזַמן ַרב ְלתֹו ִמְדָּבר ָּגדֹול  

ְוִנְרְּגעּו ְמַעט. ִאָּׁשה ֶאָחת. ְּכָלֵלי ִמְׂשָחק  10

ֶׁשא ִהְסִּבירּו ִלי ֵהיֵטב. ֻחֵּקי ְּכֵאב ָוֹכֶבד.  

עֹוד ַעְכָׁשו ִלִּבי, ְּבֹקִׁשי ִיְׂשַּתֵּכר  

ְּבֶלֶחם ַאֲהָבתֹו ַהּיֹוְמיֹוִמית. הֹוַרי ְּבמֹו ֲהִגיָרָתם.  

ַעל ֵאם ַהֶּדֶר, ָּבּה ֲאִני ָּתִמיד ָיתֹום ְּבִלי ֵאם,   

ָצִעיר ִמַּדי ִּבְׁשִביל ָלמּות, ָזֵקן ִמַּדי ַלִּמְׂשָחִקים.  15

ַוֲעֵיפּות חֹוֵצב ְוֵריָקנּות ַהַּמְחָצָבה ְּבגּוף ֶאָחד.   

ַאְרֵכאֹולֹוְגָיה ֶׁשל ָעִתיד, ָּבֵּתי ְנכֹות  

ֶׁשל ַמה ֶּׁשא ָהָיה. ַוֲהִגיַרת הֹוַרי   

א ִנְרְּגָעה ִּבי, ּוֵמַעִּמים ָמִרים ָלַמְדִּתי  

ָׂשפֹות ָמרֹות ְלַמַען ְׁשִתיָקִתי  20

ֵּבין ַהָּבִּתים, ֲאֶׁשר ּדֹוִמים ָלֳאִנּיֹות ָּתִמיד.  

ּוְכָבר עֹוְרַקי ְוַגם ִּגיַדי ִּכְסַב  

 א ַאִּתיר. ְוַאַחר־ָּכֶׁשל ֲחָבִלים ֶׁש  

מֹוִתי ְוסֹוף ַלֲהִגיַרת הֹוַרי.   

ֵאב ָוכֶֹבד" )שורה 11( המשפיעים על חייו של המשורר? י ּכְ על פי שיר זה, מה הם "ֻחּקֵ

הסבירו והדגימו את דבריכם.

/המשך בעמוד 6/
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על  השאלה שאחריו.   .4

א / אריה סיון ְבּתָ ִסּפּור ַעל ַהּסַ  

ַאָּתה רֹוֶצה ָלַדַעת ֶמה ָהָיה ֹּפה ַּפַעם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  

ִלְפֵני ַהְּכִביׁש ְוַהָּבִּתים ְוִאיָלנֹות ַהְּסָרק?  

חֹול ָהָיה ֹּפה ַּפַעם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, חֹול ְּבתּוִלי  

ְוָסָבְת ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ֹּפה ִמַּתַחת ַלִּׁשְקָמה  

ְוִצֳּפִרים ָהיּו ּתֹוְקעֹות ַמּקֹוֵריֶהן ַּבְּפִרי ַהא מּוָגן  5

ּוְמַצְּיצֹות ֵמַעל ֹראָׁשּה ֶאת ִצּיּוֵצי ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ִמֹּכל —  

ַהִּמְלָחָמה ַעל ֶׁשַטח ַהִּמְחָיה.  

ְוָסָבְת, ַעְלָמה ַּתָּמה, ָחְׁשָבה ְלִפי ֻּתָּמּה  

ִּכי ֵאּלּו ֵהן ִסיְמפֹוְניֹות ֻמְפָלאֹות  

ִלְכבֹוד ַהַּׁשַחר ַהּבֹוֵקַע ֵמָחָדׁש,  10

אּוַלי ֲאִפּלּו ִלְכבֹוָדּה.  

ְוֶזה ֵהִביא אֹוָתּה ְלִהְתַיֵּׁשב ֹּפה, ַּבָּמקֹום ַהֶּזה —  

ְוֶאת ַהְּׁשָאר ַאָּתה יֹוֵדַע, ְּבַוַּדאי.  

הסבירו את התפקיד של כל אחת מן הדמויות האלה: הדובר, הסבתא והנמען, בבניית המשמעות של השיר.

ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלה שאחריו.  .5

יָמִנים / אהֹרן אלמוג ל ַהּתֵ ִתיָקָתם ׁשֶ ַעל ׁשְ  

ֶאל ֵּבית ָסִבי ָּבאּו ֵּתיָמִנים ִמַּמֲחֵנה יֹוֵסף  

ָיְׁשבּו ְוָׁשְתקּו  

ְּכֶׁשֶאָחד ָׁשר ַהֵּׁשִני ִחָּכה  

ָּכ ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַנֲהָמה  

ִלְׁשִתיָקה  

ַעְכָׁשו ִהְתִקינּו ְלָאִבי ֵטֵלפֹון ְוהּוא יֹוֵׁשב  

ּוְמַחֶּכה ְלִצְלצּול  

ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ָׁשַתק ָׁשְתקּו ֲאבֹוָתיו  

ַעְכָׁשו הּוא רֹוֶצה ֶׁשַּיְקִׁשיבּו ִלְדָבָריו  
 

ה ְלִצְלצּול". המשורר מתאר את אביו יושב "ּוְמַחּכֶ  

הסבירו את התרומה של הסיטואציה הזאת לבניית המשמעות של השיר.  

/המשך בעמוד 7/
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ִקראו את השיר שלפניכם, וענו על שני הסעיפים א-ב שאחריו.  .6

ַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה / אלי אליהו ִמּתַ  
 

ּוַמה ַּלֲעׂשֹות ֶׁשֶאְצִלי  

ַהִּנּתּוַח ִהְצִליַח ּוַּבְגַדד  

ֵמָתה. ְוא נֹוְתָרה  

ֶאָּלא ַהּמּוִסיָקה ֶׁשָהָיה ָאִבי  

ׁשֹוֵמַע ְּבַתֲחנֹות ַהּבּוָׁשה,  

ְּכֶׁשִהְמִּתין ַּבֶחְניֹון ַהַּתת־ַקְרָקִעי,  

ם ָלַקַחת אֹוִתי ֶאל ְצָבא ָהעָָ  

ְּבַדְרּכֹו ָלֲעבֹוָדה.  

ְוא ֶאְׁשַּכח ְלעֹוָלֿם  

ֶאת ֶעֶצב ָידֹו ַהְּמַגֶּׁשֶׁשת  

ַאַחר ָהִעְבִרית, ְלַהְחִליף ַמֵהר,  

ִלְפֵני ֶׁשּיֹוְצִאים ְועֹוִלים  

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  

מהי חוויית ההגירה של האב בשיר זה? הסבירו והדגימו את דבריכם.         )20 נקודות( א. 

האם חוויה זו השפיעה על חיי בנו? נמקו והדגימו את דבריכם.         )10 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני – דרמה   )40 נקודות(
אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 7–8.

מחזה מודרני

שימו לב: בשאלות 7–8 אפשר לענות רק על פי אחד מן המחזות ברשימה שלפניכם.

 מי מפחד מווירג'יניה וולף / אדוארד אלבי; משרתם של שני אדונים / קרלו גולדוני; מקווה / הדר גלרון; 

שבעה / שמואל הספרי; חשיבותה של רצינות / אוסקר ויילד; מסיבת יום הולדת / הרולד פינטר

מחזות רבים מציגים התרחשויות שבהן בני אדם פוגעים אלה באלה.  .7

תארו התרחשות כזאת במחזה שלמדתם. הסבירו את הסיבות להתרחשות זו ואת התוצאות שלה.  

ענו על שני הסעיפים א–ב.  .8

אמצעים דרמטיים כמו אביזרים, תפאורה ודיאלוג משקפים או מבליטים קונפליקט מרכזי במחזה או אי־הבנה בין   

דמויות בו.

מהו הקונפליקט או מה הן אי־ההבנות במחזה שלמדתם? הסבירו והדגימו את דבריכם.         )15 נקודות( א. 

הסבירו כיצד שניים מן האמצעים הדרמטיים במחזה משקפים או מבליטים את הקונפליקט הזה או את   ב. 

אי־ההבנות האלה.        )25 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שלישי – ספרי קריאה   )40 נקודות(

אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 9–10.

שימו לב: בשאלות 9–10 אפשר לענות רק על פי אחד מספרי הקריאה שלפניכם.

 מישהו לרוץ אתו / דויד גרוסמן; המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה / מארק האדון; החברה הגאונה / אלנה פרנטה; 

האישה בלבן / וילקי קולינס; סמטת השקדיות בעומריג'אן / דורית רביניאן

תארו שתי התרחשויות מפתיעות בעלילה של ספר שקראתם, והסבירו מה מפתיע בהתרחשויות שתיארתם.  .9

הסבירו את ההשפעה של ההתרחשויות האלה על התפתחות העלילה ועל בניית המשמעות של הספר.  

ביצירות רבות הדמות המרכזית עוברת שינוי משמעותי במהלך העלילה.  .10

האם טענה זו מתאימה לדמות המרכזית בספר שקראתם? הסבירו והדגימו את דבריכם.  


