 2יח"ל בספרות בגרות חורף תשע"ב2022 ,
פרק א' -הסיפור הקצר
א .מסיפורי ש"י עגנון
האדונית והרוכל
הרופא וגרושתו
פרנהיים

ב .הסיפור הקצר מהמחצית הראשונה של המאה
ה20-
יעקב שטיינברג -העיוורת
גרשום שופמן -נקמתה של תיבת זמרה

ג .הסיפור הקצר מהמחצית השנייה של המאה
ה20-
לאה איני -עד שיעבור כל המשמר כולו
סמי ברדוגו -חיזו בטטה
אהרן אפלפלד -סיפור אהבה

ד .סיפור מתורגם
א.פ .צ'כוב -כינורו של רוטשילד
ריימונד קרבר -דבר קטן וטוב
פרנץ קפקא -גזר דין

[יא]2-

פרק ד'  -שירה

משירת ימי הביניים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ר' יהודה הלוי -יחידה שחרי; ישנה בחיק ילדות
ר' יהודה הלוי -לבי במזרח;
ר' שלמה אבן גבירול -ראה שמש;
ר' שמואל הנגיד -הים ביני ובינך;
ר' שמואל הנגיד -מת אב ומת אלול;

משירי ח .נ .ביאליק
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקיץ גווע,
על השחיטה;
זריתי לרוח אנחתי
לבדי;
לנתיבך הנעלם; הולכת את מעימי

השירה העברית במאה העשרים [א]
א .טשרניחובסקי שאול :לא רגעי שנת
ב .רחל :פגישה חצי פגישה; זמר נוגה;
ג .אלתרמן נתן :ירח; דו שיח
ד .גולדברג לאה :האמנם עוד יבואו; סונט ט' ["מחלוני וגם
מחלונך"];
ה .גרינברג אורי צבי :שיר אמי והנחל

פרק ב' -דרמה

דרמה קלאסית :סופוקלס ,אנטיגונה

דרמה מודרנית:

פ .דירנמט -ביקור הגברת הזקנה

השירה העברית במאה העשרים [ב]
א.
ב.

ג.
ד.

פרק ג'  -הרומאן והנובלה
א .רומאן מתורגם:

ויליאם גולדינג -בעל זבוב [התחלנו עלינו לסיים]
ב .רומאן עברי
סמי מיכאל -חצוצרה בוואדי
או
יצחק בן נר -עתליה

ד.
ה.
ו.

גורי חיים :ירושה; מעשה ביונה
יהודה עמיחי :תיירים
זך נתן :אני שומע משהו נופל; ציפור שנייה.
זלדה :ציפור אחוזת קסם; כל שושנה
דן פגיס :כתוב בעפרון;
דליה רביקוביץ :גרוויטציה; סינדרלה במטבח
ארז ביטון :שיר זהרה אלפסיה;

שירי בחירה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מאיר ויזלטיר -קח ספר
יונה וולך -שיר
נתן זך -שיר ערב
רוני סומק -שיר אושר
אגי משעול -טווס
שלמה אביו -את שהיית
אלמוג בהר -שיטפון

ספרי קריאה

שולמית לפיד -גיא אוני
ג.ד .סלינג'ר -התפסן בשדה השיפון
רקפת זהר -דבק שקדים וציאניד
שני ספרי בחירה

חתימת המדריכה המחוזית___________________________ תאריך______________________

