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 2018יוני 
 לים לכיתה י"ב בספרות לתלמידים העועבודת קיץ 

 
 הנחיות: 

כן לשירים שלמדתם במהלך נה / סופוקלס וגוחסת למחזה אנטילפניכם עבודה המתיי •
 שנה"ל תשע"ח. 

 בעבודה.  כל השאלותעל עליכם להשיב בקצרה  •

רשימה בודה ף העבסורתכם. יש לצרף עפ"י בחי רות עזשתמש במקורהאתם מוזמנים ל •
חל איסור ם בכתיבת העבודה. תם נעזרהמקורות בהת את שמות המפרט ,בליוגרפיתיב

ם לנסח את תשובותיכ עליכם. חלט להעתיק מתוך האינטרנט/ ספרי עזר/ סיכומי כיתהמו
 . בלשונכם

 
 גונה/ סופוקלסחלק א' : אנטי

  פרולוג .1

אמר והסבר את הקשר בין הנ איסמנהחותה אאנטיגונה ותן של את עיקרי שיחתאר  •
ובת מלך מול ח חוק)קונפליקט בין חובת הציות ל לבין הקונפליקט המרכזי במחזה

 (ציות לחוק האליםה

 וכיצד הן מובלטות?  בפרולוגגונה ולטות בדמותה של אנטיבאופי כונות אלו ת •
  תמונה ראשונה .2

 תאר את ההתרחשות בעקבותיו. נאומו של קריאון בפני המקהלה ו בקצרה את סכם •

 ונה הראשונה לבין הקונפליקט המרכזי במחזה. הקשר בין המתרחש בתמהסבר את  •

 ? ולטות בדמותו של קריאוןכונות באלו ת •
  תמונה שניה .3

חמור לצו תפסה קוברת את אחיה בניגוד )שנבין אנטיגונה  עימותהאת  תאר בקצרה •
 . קראוןלבין  המלך(

על  ןעל כל אחד מהם וכקריאון לבין אנטיגונה  העימות בין הסבר מה ניתן ללמוד מן •
  . וחטא ההיבריס שבו חטא

 תמונה שלישית .4
קריאון בין קריאון לבין היימון והסבר מה ניתן ללמוד ממנו על תאר בקצרה את העימות 

 בו חטא. ועל ההיבריס 
 מונה רביעיתת .5

 והסבר כיצד דבריה מערת הקבר במדבר נה לפני צאתה לגותאר בקצרה את דבריה של אנטי
 .חטאהבו  יבריסחטא ההמדגישים את 

 תמונה חמישית .6

 . זיאסטרתאר בקצרה את העימות בין קריאון לבין הנביא העיוור  •

 הלקההמ הערת  ולאחרזיאס שיחתו של קריאון עם טר , בתוםבסוף המערכה החמישית •
מהו מפנה זה ומהן המסקנות אליהן מגיע קריאון  חל מפנה בדמותו של קראון. 

  ?קבותיובע
 : אקסודוס .7

 של המקהלה בסוף המחזה.  מוסר השכלהסבר את תאר את ההתרחשויות באקסודוס ו •

  הערך שזוכה לאישור מחודש במחזה? נמק. מהו  •
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 שירה  :חלק ב 
 

 אורן / לאה גולדברג .8
ַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקיָּה אן לֹא ֶאשְׁ  .כָּ

ֶנֶפת ֶשֶלג ֵעץ ִמצְׁ ֹבש הָּ אן לֹא ַיחְׁ  ,כָּ

ֵאֶלה ִנים הָּ ֳארָּ ֵצל הָּ ל בְׁ   ֲאבָּ

ִחיָּה ה ִלתְׁ מָּ דּוִתי ֶשּקָּ ל ַילְׁ  .כָּ

  
יָּה ֹיה הָּ ִטים: הָּ חָּ צּול ַהמְׁ  ִצלְׁ

ַחב ֶמרְׁ א מֹוֶלֶדת לְׁ רָּ  ,ֶשֶלגהַ -ֶאקְׁ

ַרק כֹוֵבל ַהֶפֶלג ַרקְׁ ֶקַרח יְׁ  ,לְׁ

ִריָּה כְׁ ֶאֶרץ נָּ שֹון ַהִשיר בְׁ  .ִללְׁ

  

עֹות-אּוַלי ַרק ִצֳפֵרי ע יֹודְׁ  - ַמסָּ

ַמִים שָּ לּויֹות ֵבין ֶאֶרץ וְׁ ֶשֵהן תְׁ  - כְׁ

דֹות ֵתי ַהמֹולָּ ֵאב ֶשל שְׁ  .ֶאת ֶזה ַהכְׁ

  

ִתי ַפֲעַמיִ  ַתלְׁ ֶכם ֲאִני ִנשְׁ  ,םִאתְׁ

ִנים ִתי, ֳארָּ ַמחְׁ ֶכם ֲאִני צָּ  ,ִאתְׁ

ֵני נֹוִפים שֹוִנים ַשי ִבשְׁ רָּ שָּ  .וְׁ

 
השיר אורן עוסק בחוויית ההגירה ובשאלת השייכות של הדוברת הנקרעת בין המולדת בה נולדה 

. הדוברת נפגשת עם האורן בארץ ישראל ונזכרת )ליטא( לבין הארץ אליה עלתה )ארץ ישראל(
  ותה. באורן של ילד

הדגם  . הולדתה מארץ למשוררת הזכורים ולמראות לקולות געגוע של בביטוי נפתח השיר .א
 .שני אמצעי עיצוב )מטאפורה, האנשה, חזרות וכד'( זאת בעזרת והסבר

"תלויות בין ארץ ושמיים", וכיצד הדבר מדגיש את הקושי  מטאפורההסבר מהי משמעות ה .ב
 של הדוברת. 

 מצאת הדוברת, בבית האחרון. כיצד נפתר הקונפליקט בו נ .ג

 מציאות הישראלית כיום? ל , לדעתך,רלוונטיהאם השיר  .ד
 

 

ה .9 ִגישָׁ ה, ֲחִצי פְּ ִגישָׁ  רחל/פְּ
ִהיר, ד מָּ ט ֶאחָּ ה, ַמבָּ ִגישָּ ה, ֲחִצי פְׁ ִגישָּ  פְׁ

תּוִמים  ֵעי ִניִבים סְׁ  ֶזה ַדי... –ִקטְׁ
ִעיר שּוב ַהֹכל ִהסְׁ שּוב ֵהִציף ַהֹכל, וְׁ  וְׁ

י. וָּ ַהדְׁ ֹאֶשר וְׁ ַבר הָּ  ִמשְׁ
  

ה  חָּ ֵגן  –ַאף ֶסֶכר ִשכְׁ ִניִתי ִלי מָּ  –בָּ
יָּה. לֹא הָּ יָּה כְׁ  ִהֵנה הָּ

ַפת ֲאַגם סֹוֵאן ַרע ַעל שְׁ ַכי ֶאכְׁ ַעל ִברְׁ  וְׁ
יָּה! וָּ תֹות ִמֶמנּו ִלרְׁ  ִלשְׁ

  

אילו רגשות התעוררו אצל  . מפתיע בין הדוברת לאהובה מהעברהשיר מתאר מפגש  .א
  מדוע ? ?המתואר בבית א' מפגש ההדוברת בעקבות 

, מה משמעות ביטוי זה ביחס לרגשות "שכחה סכר: "במטאפורה פותח השני הבית .ב
  האם חל שינוי בתפיסת הדוברת את מושג האהבה בעקבות המפגש ? ?הדוברת

כיצד הם מבטאים את ו מהם ציורי לשון אלה .מיםהשיר מעלה ציורי לשון הקשורים ל .ג
 ?תחושות הדוברת ביחס לפגישה זו 
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ִניִסיִני ֵפְך/ ח"נ ביאליק ַתַחת ַהכְּ נָׁ  כְּ
ִניִסיִני ֵפְך ַתַחת ַהכְׁ נָּ  ,כְׁ

חֹות ֵאם ִלי ַוֲהִיי אָּ  ,וְׁ
ַלט ֵחיֵקְך ִויִהי  ,רֹאִשי ִמקְׁ

ִפלֹוַתי-ַקן חֹות תְׁ  .ַהִנדָּ
  

ֵעת שֹות-ֵבין, יםַרֲחִמ  ּובְׁ מָּ  ,ַהשְׁ
ִחי ְך ַוֲאַגל שְׁ י סֹוד לָּ  :ִיסּורָּ

ִרים ם ֵיש, אֹומְׁ עֹולָּ עּוִרים בָּ  –   נְׁ
ן י ֵהיכָּ עּורָּ  ?נְׁ

  
 
 
 
 

עֹוד ז וְׁ ד רָּ ְך ֶאחָּ ַוֶדה לָּ  :ֶאתְׁ
ִשי ה ַנפְׁ פָּ רְׁ ּה ִנשְׁ ַלֲהבָּ  ;בְׁ

ִרים ה, אֹומְׁ ם ֵיש ַאֲהבָּ עֹולָּ  – בָּ
ה זֹאת-ַמה  ?ַאֲהבָּ

 
ִבים  ,אֹוִתי מּוִר  ַהכֹוכָּ

יָּה ר הּוא ַגם ַאְך – ֲחלֹום הָּ בָּ  ;עָּ
ה לּום ִלי ֵאין ַעתָּ ם כְׁ עֹולָּ  – בָּ
ר ִלי ֵאין בָּ  .דָּ

 
ִניִסיִני ֵפְך ַתַחת ַהכְׁ נָּ  ,כְׁ

חֹות ֵאם ִלי ַוֲהִיי אָּ  ,וְׁ
ַלט ֵחיֵקְך ִויִהי  ,רֹאִשי ִמקְׁ

ִפלֹוַתי-ַקן חֹות תְׁ  .ַהִנדָּ
 

  מהנמענת בבית הראשון? בשיר הדוברמה מבקש  .1

ומהם הרגשות שהדובר ב, ג בבתים  נמענתבפני ההדובר מתוודה מהם הנושאים עליהם  .2
     ?  מבקש להדגיש בוידויו

 מסייעים שני הסבר כיצדאת הסיבות לאכזבתו ו הצגמביע הדובר אכזבה עמוקה. בבית ד'  .3
 בתות אכזאמצעי עיצוב בבית זה להדגיש את עוצמ

ד לדעתך, מסייע מבנה מעגלי זה כיצ. בית באותו ומסיים פותחעגלי: יש מבנה מ שירל .4
  שת משמעות השיר?להדג


