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 פלורה ויניצקי -מאגר ניתוחים של יצירות בספרות לבחינת הבגרות 

 
 טיפים לקראת המבחן בספרות 

 שירה

 מאפייני השירה 

 הבדלים בין שירה מודרנית לקלסית 

 

 א. שירת ימי הביניים

 ישנה בחיק ילדות, ריה"ל 

 יעירוני בשמך רעיוני, ריה"ל 

 שחי לאל, רשב"ג  

 ִלבי במזרח, ריה"ל 

 יפה נוף, ריה"ל 

 כתב סתיו, רשב"ג 

 ראה שמש, רשב"ג 

 כותנות פסים, משה אבן עזרא 

 כאבי רב, רשב"ג 

 הים ביני ובינך, שמואל הנגיד 

 מליצתי בדאגתי, רשב"ג 

 מת אב ומת אלול, שמואל הנגיד 

 ריה"ל מה יפית / 

 

 ב. שירת ביאליק

 הקיץ גווע 

 צנח לו זלזל 

 הכניסיני 

 ציפורת 

 זריתי לרוח 

 לבדי 

 ואם ישאל המלאך 

 לא זכיתי באור 

 לנתיבך הנעלם 

 על השחיטה 

 

שירים מהמחצית הראשונה של המאה ג. 

 20 -ה

 ראי אדמה, שאול טשרניחובסקי 

 את אינך יודעת, שאול —סונט י'  

 טשרניחובסקי

 לא רגעי שנת, שאול טשרניחובסקי 

 גרינברגשיר אמי והנחל, א' צ'  

 רק על עצמי, רחל 

 זמר נוגה, רחל 

 פגישה חצי פגישה, רחל 

 האמנם עוד יבואו, לאה גולדברג 

 מסין של ניסן, לאה גולדברגח 

 אורן, לאה גולדברג  

 ירח, נתן אלתרמן 

 עוד אבוא אל ספך, נתן אלתרמן 

  שיר משמר, נתן אלתרמן 

 

 -ד. שירים מהמחצית השנייה של המאה ה

20 

 ירושה, חיים גורי 

 אודיסס, חיים גורי 

 אני זוכר, שאלה מספר לימוד החשבון, 

 יהודה עמיחי

 משלושה או ארבעה בחדר, יהודה עמיחי 

 ציפור שנייה, נתן זך 
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 אני שומע משהו נופל, נתן זך 

 גרוויטציה, דליה רביקוביץ 

 זיכרונות חמים, דליה רביקוביץ 

 דברי רקע ראשוניים, ארז ביטון 

 אלפסיה, ארז ביטוןשיר זהרה  

 כאשר היית פה, זלדה 

 שני יסודות, זלדה 

 

של  מהמחצית הראשונה עברי. סיפור ו

 20 -המאה

 העיוורת, יעקב שטיינברג 

 שיפרה, דבורה בארון 

 פראדל, דבורה בארון 

 

 

 זהויות

 דברי רקע ראשוניים, ארז ביטון 

 אודיסס, חיים גורי 

 שני יסודות, זלדה 

 שיר פטריוטי, רוני סומק 

 בובה ממוכנת, דליה רביקוביץ 

 

 מה זאת אהבה?

 חול אפסי, דליה רביקוביץ 

 כשצלצלת רעד קולך, נתן זך 

 עטור מצחך, אברהם חלפי 

 שיר לאוהבים הנבונים, נתן זך 

 כאשר היית פה, זלדה 

 בעיות אישיות, דוד אבידן 

 

 סיפור קצר

 מאפייני הסיפור הקצר 

 . ש' י' עגנוןה

 פנים אחרות 

 האדונית והרוכל 

 פרנהיים 

 מדירה לדירה 

 הרופא וגרושתו 

המאה  מהמחצית השנייה של עברי. סיפור ז

 20 -ה

 סיפור בלי כתובת, יהודית הנדל 

 דרך הרוח, עמוס עוז 

 חיזו בטטה, סמי ברדוגו 

 תחרות שחייה, בנימין תמוז 

 סיפור אהבה, אהרן אפלפלד 

 יד ושם, אהרן מגד 

 אח קטן, רונית מטלון  

 חדש! גרמאו מנגיסטו חלום בדמי כבוד, 

 

 . סיפור מתורגםח

 יגון, צ'כוב 

 המפתח, יצחק בשביס זינגר 

 דבר קטן וטוב, ריימונד קארבר 

 הבז, בוקצ'יו ג'ובאני 

 איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות, 

 גרסיה מרקס גבריאל    

 היינריך פון קלייסט רעידת אדמה בצ'ילה, 

 חדש!
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 דרמה

 טרגדיה. ט

 אנטיגונה, סופוקלס  

 י. דרמה מודרנית

 ביקור הגברת הזקנה, פ' דירנמט 

 ה' איבסן בית הבובות, 

 ביבר הזכוכית, טנסי וויליאמס 
 

 רומן

 . רומן מתורגםאי

 התפסן בשדה השיפון, ג' ד' סלינג'ר 

 העבד, י' בשביס זינגר 

 זורבה היווני, נ' קאזאנצאקיס 

 (גארי)כל החיים לפניו, אמיל אז'אר  

 חדש!הרפר לי   אל תיגע בזמיר, 

 - ֶדה לּוָקהֶארי   -הר אדֹונָי ]מֹונֶטִדיִדיֹו[  

 חדש!

 . רומן עבריבי

 חצוצרה בואדי, סמי מיכאל 

 קאטרינה, אהרון אפלפלד 

 . רומן שמשקלו כשני רומניםגי

 מאדאם בובארי, ג' פלובר 

 הדבר, אלבר קאמי 

 סיפור פשוט, ש"י עגנון  

 . שתי נובלות שמשקלן כשני רומניםיד

 חדש!ח.נ. ביאליק , מאחורי הגדר 

 ש"י עגנון בדמי ימיה, 

 הזקן והים, ארנסט המינגווי 

 

 

 חדש!ספרי קריאה 
 רודף העפיפונים, חאלד חוסייני )מתורגם( 

 הכלב היהודי, אשר קרביץ )עברי( 

 

 אנסין
 טיפים לשיר/סיפור שלא נלמד 

 שירים שלא נלמדו 

 סיפורים שלא נלמדו 

 

 

 

  הנושאים המסומנים יוכנסו בכל

 ספר.
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