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 שירה

 השאלות הן כלליות ומתאימות לכל השירים.

 השירים עשויים להשתנות.

 

 השירים הם:

 

 אהרון אלמוג /על שתיקתם של התימנים     

 אל בית סבי באו תימנים ממחנה יוסף

 ישבו ושתקו

 כשאחד שר השני חיכה

 כך גדלתי בין נהמה

 לשתיקה

 עכשיו התקינו לאבי טלפון והוא יושב

 ומחכה לצלצול

 שמונים שנה שתק שתקו אבותיו           

 .עכשיו הוא רוצה שיקשיבו לדבריו           

 

 

 

 

 



 

 מאת אריה סיון סיפור על סבתא/

  

 אתה רוצה לדעת מה היה פה פעם במקום הזה

 לפני הכביש והבתים ואילנות הסרק?

 במקום הזה, חול בתוליחול היה פה פעם 

 תה הולכת פה מתחת לשקמהיוסבתך הי

 מוגן-וציפורים היו תוקעות מקוריהן בפרי הלא

 -ומציצות מעל ראשה את ציוצי המלחמה הנוראה מכל 

 המלחמה על שטח המחיה.

 וסבתך, עלמה תמה, חשבה לפי תומה

 כי אלו הן סימפוניות מופלאות

 לכבוד השחר הבוקע מחדש,

 כבודה.אולי אפילו ל

 -פה, במקום הזה   ישביוזה הביא אותה להת

 ודאי.וואת השאר אתה יודע, ב

  

 

 

     פרץ בנאי-דרור / נעילה

 

 ִתְרֶאה אוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹוִמי

ִעיִרי  לֹא עֹוד ָזר בְּ

ִמיַחת ַהָבִתים ָהֵאֶלה  ִכי ִלִוויִתי ֶאת צְּ

ִביִשים  ִתיַחת כְּ  ֲחָדִשיםֵעד ָהִייִתי ִלמְּ

 

קֹוִמי ֶאה אֹוִתי ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת מְּ  ִתרְּ

ִתי ִכי ַמלְּ ַמן ֵמֲעָבִרי ִנגְּ ֶמֶשְך ַהזְּ  בְּ

ֶנה ִקּיוִמי ֹפה שוב ֵאיֶנּנו ֻמתְּ  וְּ



חֹוב ִתי ָברְּ ֶלכְּ ִכים אֹוִתי בְּ ָברְּ  ֲאָנִשים מְּ

ַעט ִדיִדים מְּ  ֵיש ִלי יְּ

ַאף לֹא ׂשֹוֵנא ֶאָחד  וְּ

ָכל  ִאם בְּ ַרדוְּ ַרֵגז אֹו יֻטְּ  זֹאת ִמיֶשהו ַפַעם ִיתְּ

 ָאז לֹא נֹוָרא

 

ה ֹּאת ְכִאּלּו נֹוַלְדִתי בָּׂ ה ַהז פָּׂ  ֲאִני ְמַדֵבר ַבשָּׂ

ִרים ַגבְּ  ָכָכה ֶזה ַבַחִּיים ִאם ִמתְּ

דֹוִחים ֶאת ֶהֶבל ַהַסָכָנה  וְּ

מו ַמָתָנה  ַהָּיִמים ָבִאים כְּ

ם סֹופֹו ְלִהְתַפיֵ  דָּׂ אָּׂ  ּיס ִעם ִקּיּומֹוְוהָּׂ

 

 השאלות:

 

 .בחר בשיר המבטא חוויה של בדידות.  1

 את חווית הבדידות בשיר. הדגםו תארא . 

 כיצד הם מתארים את בדידות הדובר. הסבראומנותיים ו  םאמצעי שני הצגב . 

 

 בחר בשיר בו הדובר מתמודד מול העולם החיצון..  2

 ומול מי.כיצד הוא מתמודד בשיר הדגם ו  תארא . 

כיצד הם מתארים את התמודדותו של  הסבראמצעים אומנותיים ושני  הצגב . 

 הדובר.

 

 בחר בשיר בו מתוארת חוויה של זרות או ניכור..  3

 מהי חווית הזרות או הניכור בשיר.הדגם ו תארא . 

 כיצד הם תורמים להבנת החוויה. הסבראמצעים אומנותיים ו שניהצג ב . 



 

 לכותרת יש משמעות לנושא ותוכן השיר. בחר בשיר בו.  4

 את הקשר בין כותרת השיר שבחרת למשמעות נושא השיר. הסברא . 

 כיצד הם  תורמים להבנת קשר זה. הסבראמצעים אומנותיים ו שניהצג ב . 

 

 בחר בשיר שיש בו ניגוד בולט..  5

 כיצד הוא תורם להבנת תחושת הדובר השיר. הדגםו הסברמהו הניגוד בשיר  א .

את תרומתם להבנת תחושת  הסבראמצעים אומנותיים נוספים בשיר ושני  הצגב . 

 הדובר בשיר.

 

 בחר בשיר בו יסודות מבניים תורמים לעיצוב נושא השיר ולמשמעותו..   6

 במילים שלך את נושא השיר.  תארא . 

אמצעים בשיר, כמו: חזרות בשיר ושבירתן, ניגודים,  שניעיקרון זה על פי  הדגםב. 

 פתיחה וסיום ומבנה השורות.    

 

 בחר בשיר ממנו עולה תמונה של זרות ובדידות..  7

 .הדגםו הסבראת תמונת העולם המצטיירת מתוך השיר,  תארא . 

 כיצד הם תורמים להבנת תמונת עולם זו.הסבר אמצעים אומנותיים ו שני הצגב . 

 

 

 בחר בשיר בו מתאר הדובר מצוקה..  8

 .הדגםו הסברא . מהי המצוקה המשתקפת מתוך השיר, 

  אמצעים אומנותיים בשיר תורמים להמחשת מצוקה זו.שני אילו  הסברב . 

 

 בחר בשיר בו ישנה חוויה של התערערות סדרי עולם. .  9

 מהי החוויה עליה כותב הדובר בשיר.  הסברא . 

 אמצעים אומנותיים בשיר התורמים לעיצוב חוויה זו.    שני ב . כתוב על 

  

 בשיר שנכתב על רקע של תמורות )שינויים( בתרבות.בחר .  10



הן משתקפות בשיר.                                            כיצדמה הן תמורות אלה ו תארא . 

 כיצד הם תורמים להבנת השיר. הסבראמצעים אומנותיים ו שני הצגב . 

 

 

 בחר בשיר בו הרגש הבולט בו הוא: קדרות או שימחה, תלונה או השלמה..  11

 לפי השיר. הסברו הדגםא . מהו הרגש הבולט בשיר 

 כיצד הם תורמים להבנת רגש זה. הסבראמצעים אומנותיים ו שני צייןב . 

 

 

 סיפור הקצר

 

  מתואר מצב של זרות וניכור בין בני אדם. בחר בסיפור בו.  1

 לידי ביטוי בסיפור שלמדת ? יםבאהזרות והניכור  כיצדא .

 אם המצב הזה מוצג בסיפור כחסר מוצא או נרמזת אפשרות לתיקונו . הסברב .

 

 .את  הפתיחה באחד הסיפורים שלמדת תאר א ..  2

 כיצד פרטים המופיעים בפתיחה רומזים על התפתחויות המתרחשות  הסברב .      

 בהמשך הסיפור .         

 

 בחר בסיפור המתאר חוויה של אכזבה או של פרידה או של עמידה מול מוות ..  3

 ביטוי בסיפור. די, כפי שהיא באה ליאת החוויה  תאר א .

 את  הדגםו ר שלמדת על הדמות המרכזית בסיפו החוויה כיצד משפיעה הסברב . 

 מן הסיפור. דבריך     

 

 בחר בסיפור בו הדמות המרכזית עושה טעות או עוברת החמצה..  4

 .בסיפור שבחרתהטעות או ההחמצה מהי  כתוב  א . 



 מן הסיפור. דבריךהדגם ו הסבר. ההחמצה בסיפור תוצאות ןמה ב . 

 

  השלמה עם חייה.בחר בסיפור שלמדת , שבו דמות עוברת תהליך של .  5

 .התהליך אותו עוברת הדמותמהו א . 

 את דבריך מן הסיפור. הדגםו הסברזה.  השלמה של תהליך מה התוצאהב . 

  .בחר בסיפור שלמדת שבו מתוארת חוויה של החמצה.  6

  .מה הם הגורמים לתחושת ההחמצהציין ובסיפור  חווית ההחמצהאת  תאר א .

 הדמויות ( מתמודדת עם תחושה זו.כיצד הדמות )או הסבר ב . 

 

 .שלו את הסיום תאר שלמדתבסיפור  בחרא . .  7

 הוא מתקשר למה שהתרחש בסיפור כולו.כיצד  הסברב .      

 

 שינוי והבנה חדשה. ת המרכזית עוברת תהליך שלהדמובסיפורים קצרים .  8

 .דמותהאת הגורמים לתהליך שעוברת  פרט בסיפור,  בדמות אחתבחר  א .

 סיפור.ה לאורך כל את שלבי התהליך תארב .  

 

 בסיפורים רבים , משבר בחייה של דמות מביא לשינוי בתודעת הדמות ו/ או .  9

  בהתנהגותה.     

 .מהו משברבסיפור שלמדת שבו מתוארת דמות העוברת משבר. כתוב בחר   א .

 את השינוי שחל בדמות בעקבות המשבר. תארב . 

 

 בסיפור שלמדת ואת השפעותיה על הדמות  המרכזית  נקודת מפנה תארא . .  10

 )ו/או על דמויות אחרות(.        

 כיצד העלילה מתפתחת אחרי המפנה. הסבר ב .      



 סיפורים רבים מתארים אירוע שמשנה את החיים של הדמויות. .  11

 .את האירוע תארבסיפור כזה, בחר א . 

 משפיע על ההתנהגות של אחת  מהדמויות בסיפור, ועל אירוע כיצד ה הסבר ב . 

 היחסים שלה עם הדמויות האחרות.      

 

 בחר בסיפור שבו משתמעת ביקורת על תכונות אנושיות או על תופעות.  12

 חברתיות.        

 .מהי הביקורת המשתמעת בסיפור שבחרת הסברא .       

 בסיפור. יטויבבאה לידי  ביקורתכיצד ה הדגםו רתא ב .      

 

 שני מפגשים  בין  דמויות בו  תאר ,בסיפור קצר שלמדתבחר א .  .  31

 .)בין אותן דמויות או בין דמויות שונות(             

 מה תורם כל מפגש להתפתחות העלילה ולמשמעות הסיפור.  הסבר ב .        

 

 מוארות באור שלילי תכונות והתנהגויות  ושבבסיפור קצר שלמדת בחר     .  14

 אנושיות או תופעות חברתיות.             

 כיצד הן מופיעות בסיפור.הסבר ו הדגם, תכונות או תופעות אלו מהןא .       

 ?, במהלך הסיפורנמתחת עליהן ביקורת כיצד ב .       

 

 דרמה מודרנית

 

 . שלא הייתה ידועה לדמויותבמחזות רבים העלילה מובילה לגילוי אמת .  1

 .שמתגלה במחזה שלמדת מהי האמת .א

 על דמות או על דמויות במחזה.מהי השפעתה היא מתגלה ו כיצד  .ב

 



 אמצעים דרמטיים כגון דיאלוגים, אביזרים או תפאורה משקפים או מבליטים.  2

 את הקונפליקט במחזה.     

 הקונפליקט במחזה שלמדת? מהוא.     

 מבין אמצעים אלו משקפים או מבליטים את הקונפליקט במחזה. שניים כיצד ב.     

 

 בסצנה  ) תמונה( מרכזית במחזה שלמדת. בחר.  3

 מהו הקונפליקט שבא לידי ביטוי  בסצנה שבחרת הסבר .א

 תכונותיהן ועמדותיהן של הדמויות המופיעות בה.  מהן .ב

 

 וחוסר אונים. בדרמה המודרנית יש לעיתים קרובות מצבים של חרדה. 4

 .במצב זה תמי מהדמויות נמצאקביעה זו על פי מחזה שלמדת.  תאר .א

 עם מצב זה. הדמות תמתמודדכיצד   .ב

 

 .שאיפותיה של הדמות מה הןבדמות אחת ממחזה שלמדת.  בחרא. .  5

 היא מתמודדת עם מכשולים אלה?צד כימכשולים עוצרים בדרכה ו אלוב. 

 

 

    שבאמצעותו אפשר ללמוד על  המודרני שלמדתמהמחזה דיאלוג מרכזי ב בחר. 6

 התכונות של שתי הדמויות הנוטלות בו חלק.     

 .את הנאמר בדיאלוג כתוב בקצרהא .     

 מה הוא מלמד אותנו על כל אחת מן הדמויות.הסבר  ב .     

 

 .דמויות מהמחזה המודרני שלמדת שתיבבחר . 7

 את התנהגותה של כל אחת מהדמויות בתחילת המחזה. תאר  א .     

 אם בהמשך המחזה כל אחת  מהן פועלת לשינוי גורלה או נמנעתהסבר ב .     



  מלפעול.        

 

 מלית.ם ממחזה שלמדת, שיש להם משמעות ספרטישני ב בחר. 8

 .את המשמעות הסמלית של כל אחד מהפרטים שבחרת הסברא .    

 תרומתו לבניית משמעות המחזה.מהי  כתוב ב .    

 

 

 בחר במחזה מודרני, שלמדת..  9

  האם דמות מרכזית במחזה שלמדת עוברת במהלך העלילה שינוי משמעותי. .א

 את הדגםונמק בתכונותיה ובהתנהגותה לאורך המחזה? אינה משתנה ו שהיא א

 דבריך. 

 מחזה. ה על הדמות ועל המסר של מה אפשר ללמוד מהשינוי על ההשקפה הסברב.    

 

 שלמדת. מודרני נושא מרכזי במחזה ציין.  01

 תמונות מן המחזה שמסבירות את הנושא המרכזי ותאר אותן. שתי בחרא .      

 כיצד שתי התמונות שבחרת תורמות להבנת הנושא המרכזי במחזה. הסברב .      

 

 בחר במחזה מודרני שלמדת. . 11

 כפי שהם ,בין נשים לגברים או יחסים בין דורות )בין הורים לילדיהם ( תאר .א

 שתקפים במחזה שלמדת .מ     

 במחזה .הרעיון המרכזי מה אפשר ללמוד על טיבם של יחסים אלה על  הסברב.        

 

 

 בחר במחזה מודרני בו יש התנפצות של אשליה והבנה אחרת של המציאות..  12

 מי מהי האשליה/ הבנת המציאות באופן מוטעה ו המחזה, שלמדתלפי א .       



 נמצאת בה. מהדמויות      

  ועל שאר  המשפיעה עלי ההתפכחות כיצדמהאשליה ו ת הדמותתפכחב . מתי מ     

 הדמויות.     

 

 ספרי קריאה

 

 בדמות מרכזית בספר קריאה אשר עוררה בך הזדהות או דחייה. בחר .  1

 אילו מעשים או תכונות של הדמות עוררו תגובה זו. הסבר    

 

 

 .יש לעתים תחושה של החמצה או אובדן  ספר הקריאה שקראתלדמויות ב.  2

  .מה גרם לתחושה זו אצל אחת הדמויות בספר שקראת הסברא .      

 זו עם הבעיה. מתמודדת דמות  כיצדב .       

 

 

  התבגרות או השתנות.בספר שקראת, המתאר תהליך של  בחר.  3

 ., מהו התהליךהסבר א .     

 כיצד הוא בא לידי ביטוי. תארב .      

 

 התפתחות של מערכת יחסים בין שני אנשים, כפי שהיא מוצגת באחד תאר.  4

  מהספרים שקראת.     

 , שנמצאות במערכת היחסים, ספר עליהן.הן שתי הדמויות מיא .      

 מתפתחת מערכת יחסים זו לאורך הספר. כיצד ב .      

 

  חברה מתנכרת.בדמות בתוך שקראת, העוסק מספרי הקריאה, באחד  בחר.  5

 א. תאר את התמודדות הגיבור עם מצבו.      

 .לחיים בתקופתנו? נמקמתאימה ב. האם התמודדות זו      

 

 

 . כפאסיבימתואר ובאחרות הוא יש יצירות ספרות שהגיבור מתואר כלוחם, .  7

 את האופי הלוחם או  הפאסיבי של הגיבור בספר קריאה שלמדת. תארא .      



 ב . האם הזדהית עם תכונות אלו? הסבר את דבריך.     

 

 

 

 רבים.ספרי קריאה תחושות ניכור ובדידות הן מנת חלקו של הגיבור ב.  8

 מצב זה באחד הספרים שקראת. תארא.     

 למצב שתיארת. גורמיםה את הסברב .     

 

 

 שקראת.  ספר קריאההפתיחה ואת הסיום של  את תאר א .  . 9

 את הקשר בין הסיום לבין  אואת הקשר בין הפתיחה לבין הסיום  הסבר  ב .      

 מהלך העלילה.            

 

 

 בעיה מרכזית המוצגת בספר קריאה שלמדת.  הסברא . .  10

 בעיה זו נפתרת ביצירה? כיצד ב .  

 

 

  עובר על הגיבור משבר. וחר בספר קריאה, שבב.  11

 שעובר על הגיבור בספר שקראת.המשבר, מהו  א .        

 בספר.הוא משפיע על אישיותו או התנהגותו של הגיבור  כיצד ב .        

 

  .על עצמהמשהו חדש לומדת הדמות המרכזית ו , שבספר קריאהבחר ב   12

 ?  הדמות לומדתמה  א .    

 הוביל אותה ללמידה זו?מה  בסיפור  תארב .     

 

 

 ספרים רבים מתארים תהליכים נפשיים. בחר באחד הספרים שקראת. 13 

 .מתואר תהליך זהכיצד  הסברא .        

 מה הוא מלמד על דמותו של הגיבור הראשי?ב .        

 

 

 

 



 !בהצלחה                                                                          

 רכזת ספרות ,שושי לרון                                               

 

                                                                                                  

 

 


