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 בחינת הבגרות בספרות. –הצעת פתרון 

 !שימו לב

 התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות מלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכום, 
  .כפי שנלמד בקורסים -דוגמאות מהיצירות ועוד 

  מעבר למה כידוע, בספרות )ובחיים( הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות
 .שכתוב כאן. הכול תלוי בנימוקים הספרותיים שתיתנו לטענות שהועלו

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד. 

 

 

 

 

 



 
 

   

 שירה. -פרק ראשון

 בין שבר לאיחוי". -בנושא "החברה הישראלית 20-שירים מן המחצית השניה של המאה ה

 נקודות(. 25)שאלות. בפרק זה יש לענות על אחת מה

 תיקון הריחות/ארז ביטון:

 שם השיר הוא "תיקון הריחות". . 2

 ירי והדגימי את דברייך.ר לתיקון זה? הסבמהו התיקון, ומהו יחסו של המשור

הדובר בשיר משווה בין העבר לבין ההווה, בין עצמו לאחרים ובין הסביבה שבה גדל לבין הסביבה 
 הנוכחית.

 ועל ייצוגים סטריאוטיפיים של שתי התרבויות אותן הוא מתאר.השיר כולו מבוסס על ניגודים 

הדובר מתאר שהיה עליו לעשות "תיקון" לריחות ולטעמים של סביבת ילדותו כדי להתקבל ולהיות חלק 
 שווה בסביבה התרבותית השלטת שבה הוא נמצא כיום.

)אולי במקום ללכת לבית של ילד שמסתובב בקפה מרקו  "בתרבות עבריינית"מתאפיין  -הדובר העבר של 
הוא מאופיין בריחות ובטעמים חזקים: "טעם ערק וריח זעפרן צורב".   -הספר( ומשחק סנוקר, ובעיקר 
 .ת החספוס המזרחי הגבריטעמים וריחות אלה מייצגים א

 לעומתם, ההווה מאופיין בטעמים ובריחות מעודנים: "גלידה מבדולח", "טעם תות שדה".

את ים מאפיינ –ירוק", "חתול סיאמי"  ה, כמו גם שאר התיאור: "כריכות של שיקספיר", "סלוןטעמים אל
 המרחב הנוכחי של הדובר בייצוג הסטריאוטיפי של האשכנזי המשכיל, המעודן, הרגיש, העשיר.  

דיעבד, נראה שהוא חש שלא בנוח עם ב. של המשורר לתיקון זה היחס האירוניכותרת השיר מצביעה על 
ולנטוש את הטעמים והריחות המוכרים לו לטובת ריחות וטעמים "נוחים" ההכרח שהוא הרגיש לשנות 

 ו"מתוקנים" יותר.

 /אריה סיון.סיפור על הסבתא

 את הקשר בין התמימות של הסבתא ובין התיישבותה "במקום הזה".  יריוהסב יעל פי השיר, תאר. 4

 ר את "הסיפור שלא סופר" על דור המייסדים של מדינת ישראל.סבתא" מבקש לספהשיר "סיפור על 

היא זו שאפשרה לה להתיישב "במקום )כמייצגת את שאר בני דורה(  תמימותה של הסבתאלפי השיר, 
 הזה".

בשיר מודגשת מאוד תמימותה של הסבתא והיא אף מתוארת באופן גרוטסקי ומוגזם: "וסבתך, עלמה 
ן סימפוניות מופלאות...אולי אפילו לכבודה". הסבתא לא רק שלא שמעה תמה חשבה לפי תומה כי אלו ה

את ציוצי המלחמה וחשבה שאלו ציוצי ציפורים, היא כביכול חשבה שהן מצייצות לא בגלל שעלה הבוקר, 
 אלא לכבודה.

 על פי השיר "וזה הביא אותה להתישב פה, במקום הזה".



 
 

   

המייסדים, שחשב שהוא מגיע "להפריח את השממה", השיר מבקש להצביע על תמימותם הרבה של דור 
 ולא שיער או הבין שהוא בעצם מגיע לאזור מלחמה. מלחמה על שטח המחיה.

יתכן והשיר אפילו מנסה לומר כי לולא תמימותם של דור המייסדים, אולי לא היו מגיעים לכאן בכלל. זאת 
זו שאפשרה להם לבוא ולהתיישב פה על  אומרת, אולי חוסר ההבנה שלהם את המציאות באופן מלא, היא

 אף המחיר שהם נאלצו לשלם אחר כך ושאנחנו למעשה משלמים עד היום.

 

 דרמה. –פרק שני 

 נקודות(. 40בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות. )

 מחזה מודרני:

. האם דמות מרכזית במחזה המודרני שלמדת חווה שינוי בתכונותיה ובהתנהגותה לאורך 7
 המחזה או אינה משתנה כלל? נמקי והדגימי את דברייך.

 מאת פרידריך דירנמט. "על פי הדרמה "ביקור הגברת הזקנהמענה 

 לתשומת לבכם:

ן נכתבה בנקודות. כמובן שיש צורך להרחיב ולהדגים באופן מפורט יותר מתוך להתשובה שלה ●
 המחזה.

 ניתן לענות בשאלה זו גם על פי דמותו של איל וגם על פי דמותה של קלייר זחנסיאן. ●
 

לראות שאיל אכן משנה את  אכן עוברת תהליך במחזה. ככל שהמחזה מתקדם ניתן -דמותו של איל 
 התנהגותו וניכר שהוא מגיע גם להכרה פנימית ואפילו לחרטה לגבי מעשיו עשרות שנים קודם לכן.

אם בתחילת המחזה הוא נלחם על חייו, פונה לשוטר, לראש העיר ולכומר ומנסה  - מבחינת התנהגותו
ם עם גזר הדין שהעיירה תגזור עליו. לברוח, הרי שמסוף המערכה השניה, נראה שהוא מוותר, ומוכן להשלי

הוא אמנם מסרב לבקשתו של ראש העיר להתאבד, אבל מצהיר שיקבל את החלטת העיירה, ונראה שהוא 
 משלים עם מותו.

אם בתחילת המחזה הוא זחוח ובטוח בעצמו, זוכה לאהדה מתושבי העיירה ומיועד  -מבחינת תכונותיו 
ה מתקדם הוא נהיה לחוץ ולא סומך יותר על אנשיו עירו ואפילו להחליף את ראש העיר, הרי שככל שהמחז

לקראת סוף המחזה הוא מתעניין בגורלה של התינוקת שנולדה ונראה  -לא על משפחתו. גם ביחס לעבר 
 שהוא מבין את העוול שעשה לקלייר.

  נשארת סטאטית לכל אורך המחזה, גם בתכונותיה וגם בהתנהגותה.  -דמותה של קלייר 

בעבר היא נקמה בשופט, בעדים ובעיירה, וכעת היא  - אינה סלחניתיר היא נקמנית והמחזה קליאורך כל ל
 נוקמת באי ובעיירה.



 
 

   

כשהיא משליכה את הפרחים שקיבלה מהילדות בתחילת המחזה, ובהמשך  -היא קרה וחסרת רגשות 
גומרים לה להיפתח  כשהיא מדברת על התינוקת שנולדה לה. גם דברי המשלחת )המורה והרופא( אינם

 רגשית ולגלות רגשות נאצלים.

לא מתרגשת לא מדברי החנופה בתחילת המחזה ולא מדברי המשלחת  -היא דעתנית ולא משנה את דעתה 
 בהמשכו

לכל אורך המחזה היא מתנהלת כאלה השולטת בגורל. היא מתבוננת באירועים מהצד ומפזרת כבר 
 תקדם העלילה.בתחילה רמזים מטרימים לגבי האופן בו ת

 

 "בית בובות" מאת הנריק איבסן. מענה על פי הדרמה

. היא מגיעה להכרה, לידיעה כי עוברת שינוי מקצה לקצהרני נורה, הדמות המרכזית במחזה המוד
חיה בשקר כל חייה, במערכה השלישית. היא מבינה דברים רבים על עצמה ועל מערכת היחסים 

 בינה לבין טורוולד בעלה.

, משתנה, דינאמית. נורה עגולה, המגיעה לידי הכרה בסוף המחזה. נורה דמות מתפתחתדמות נורה היא 
בתחילת המחזה היא מצטיירת כקלת דעת, בזבזנית,  כפל פנים,, יש לה כמה פנים. בעלת מורכבתדמות 

מתנות סתמיות עבור חג המולד ורודפת אחרי כסף. כך היא נתפסת ע"י החברה וע"י , קנות חומרמעוניינת ל
מדובר בעלה שמקטין אותה ומכנה אותה "סנאית קטנה שלי", "בזבזנית", "ציפור שיר", "ציפור הבזבז".

זאת ועוד, אין לה מפתח לתיבת הדואר, זכאות לנוע בחופשיות,  בחיות חסרות אונים, קטנות וחלשות.
 לאכול את מה שלבה חפץ בו, לעבוד, לפעול בלי רשות בעלה.

ת מורכבת, אצילית, אמיצה ועצמאית שמוכנה לסכן ולהקריב את נורה מתגלה כדמובר, אך לאמיתו של ד
חייה למען חיי בעלה. קלות הראש היא ממנה והלאה, היא למעשה מחשבת צעדיה, עובדת ביושר כדי 

 להחזיר את ההלוואה.

 הידיעה היא מבינה כמה דברים משמעותיים: בשלב
לא  בעלה והיא מעולם מזה שמונה שנים.  ה הרצינית הראשונה בחיי נישואיהא. נורה מבינה כי זו השיח

 ו בכנות, באופן ישיר.דיבר
מבינה כי מעולם  "אבא ואתה לא אהבתם אותי מעולם. שיחקתם בי, הייתם מאוהביםנורה מציינת כי "ב. 

 לא הייתה נאהבת בכנות, אהבה שאינה תלויה בדבר.
והיא שיחקה עם  "אשתי בובתי" אותה  מכנה בעלהו "ילדתי בובתיכינה אותה " האבינורה מבינה כי ג. 

 "חייתי בבית בובות."כעם בובות. ילדיה 
מבינה כי עברה כחפץ מבית  מבינה כמה היא מרוקנת, נשלטת, תלותית, לא עצמאית, פסיבית.נורה ד. 

 אביה לבית בעלה וכי כיבדה את רצונות אביה ובעלה מבלי לכבד את רצונותיה שלה.
 מבינה שהיא חסרת כל, חסרת אונים, אין לה בית, רכוש. -ה. "חייתי כקבצנית מהיד אל הפה" 

 ו. נורה מבינה כי חייתה בבית של זר, כי בעלה זר.
ינה שהיתה בובה על חוטים, רקדתי כפיה קסומה" מב… התקיימתי כאן מההופעות שעשיתי לפניך"ז. 

 שרצתה לשעשע
 ח. מאשימה את אביה ואת בעלה, נציגי החברה הפטריארכלית.

 מבינה כי ביתה בית משחקים, בית בובות ט.
 י. מבינה שלא הייתה מאושרת



 
 

   

 כ. מבינה שלא אוהבת את בעלה.
האם לאישה אין ל. מבינה שאינה מבינה דבר לגבי המוסר המקובל. האם לבת אין זכות לדאוג לאביה? 

 זכות לדאוג לחיי בעלה? מערערת על המוסכמות החברתיות.
לימד אותי בטקס הקונפירמציה אך עליי לחנך  הנסן כומר ה" –בקיאה גם בתחום הדת  מ. מבינה שאינה

 נורה למעשה מערערת גם על מוסכמות הדת הנוקשות. "את עצמי ולהבין את ערכי הדת.
 מה ועליה לדאוג לעצמה. מבינה שעליה לעזוב את ביתה, ילדיה ובעלה.נ. מבינה כי יש לה חובות עלפי עצ

 

במחזות מודרניים רבים מערכות יחסים בין דמויות מאופיינות ברגשות כמו עליונות, ניכור, . 8
הם הרגשות המאפיינים מערכת יחסים מרכזית במחזה המודרני חוסר אונים וכעס. מה 

 שלמדת? הסבירי והדגימי את דברייך.

 "בית בובות" מאת הנריק איבסן. מענה על פי הדרמה

. מערכת בחברה הפטריארכלית והויקטוריאניתבין נורה להלמר, יש לעמוד על מערכת היחסים ש
יחסים זו מבוססת על שקרים, זיוף. נורה שכל חטאה הוא להציל את בעלה מפני מחלה קשה 
ומעצמו, נתקלת בשלשלאות החברה המשתקות אותה. היא מסתירה כי לקחה הלוואה 

בודות העתקת מסמכים ותפירה מקרוגסטד, מזייפת את חתימת אביה, עובדת ימים כלילות, בע
ומסתירה הכל מבעלה. המעשה המביש בדרמה הוא יחסו המשפיל והפטרוני של הלמר כלפי 
אשתו. הוא מכנה אותה בכינויים מקטינים, של חיות חסרות אונים, כגון "ציפור שיר", "סנאית" 

ת על פניה "עפרונית" ו"ציפור הבזבז". נורה מסתירה גם מעצמה את האמת. המסיכה והתחפוש
לאורך כל חייה. בעלה שולט בה ולא מרשה לה לאכול עוגיות מקרון, אין לה מפתח לתיבת דואר, 
אין לה אפשרות לפתוח חשבון בנק ואין לה ארנק. היא תלויה בבעלה ומתחננת לקבל ממנו כספים 

יב משחק המחבואים של נורה עם ילדיה מיטעבור הוצאות הבית, שגם אותם היא חוסכת מעצמה. 
לסמל את ה"עצמי האמיתי" שמתחבא אצל נורה ובמקומו צף "עצמי כוזב". נורה מסמלת את 

בחברה הפטריארכלית שנאלצות להתחבא והן כבולות על ידי המוסכמות  חסרות האוניםהנשים 
 החברתיות השולטות.

בביתה שלה. אין ברשותה מפתח לתיבת הדואר שלה. אין לה ארנק, יכולת  חסרת אוניםנורה 
בעלה, נציג החברה לפתוח חשבון בנק, אין לה זכות לבחור מה תאכל באופן גלוי משום ש

הפטריארכלית, שולט בה ביד רמה ואוסר עליה לאכול עוגיות, בתואנת שווא, כדי שתשמור על 
שיניה, כשלמעשה ניכר כי חשוב לו לשמור על גזרתה הבובתית ולשלוט בה. החברה כמו מאלצת 

 אותה לשקר, לזייף את חתימת אביה ולקחת את ההלוואה מקרוגסטד. 

בוחר עבורה את התחפושת, מלמד אותה כיצד לרקוד,  כשבעלהמתבטא גם  חוסר האונים של נורה
עוצר אותה כשהיא רוקדת בחופשיות את ריקוד הטרנטלה ומפקח על כל צעד ושעל שלה. 

 שלו כלפיה ניכרים בכל רגע בחייה של נורה.  העליונות והניכור

רכה השלישית והאחרונה, כשנורה משוחחת עם בעלה הלמר, היא מגיעה לשלב אולם, במע
ההכרה, או הידיעה לפי הסכמה של הטרגדיה הקלאסית על פי דורותיה קרוק. נורה משוחחת עם 
בעלה, לראשונה מאז שנישאו לפני שמונה שנים. שיחה אינטימית. לאחר הסבל הרב שעברה, 

ה נתונה בה שמא בעלה יגלה את מה שעשתה ולבסוף, האיומים מצד קרוגסטד, החרדה שהיית
דבריו הקשים של בעל הכלפיה לאחר שפתח את מכתב ההודאה של קרוגסטד, שחשף את נורה. 



 
 

   

מכנה אותה פושעת, בוגדת, רמאית. מאיים עליה  מעז לכעוס עליה,הלמר האנוכי מגדף אותה, 
אחר כך, שלא תחנך את ילדיה, שתישאר בבית למען ה"תדמית החיצונית" שחשובה עבורו. ו

כשהגיע שטר החוב, לאחר שקרוגסטד שינה את עמדתו, הוא חושב ראשית על עצמו ומצהיר כי 
הוא ניצל. נורה שואלת מה איתה והיא מבינה כי היא חיה כקבצנית מהיד לפה, כי אינה מאושרת, 
כי אביה קרא לה "ילדתי בובתי" ובעלה מכנה אותה "אשתי בובתי". היא מבינה כי אינה אוהבת 

ת בעלה, כי עליה לחנך עצמה, היא חותרת תחת מוסכמות החברה הפטריארכלית, מבקרת את א
הדת, את המוסר הצבוע ושואלת האם לבת אין זכות להציל את חיי אביה ולאישה את חיי בעלה. 
היא מבינה כי התיחסה גם לילדיה כאל בובות וכי היא חיה במעין בית בובות, נשלטת על ידי בעל 

היא מכירה בזיוף, בשקר, בתחפושת שהיא עוטה על עצמה. ברה הפטריארכלית. הועל ידי הח
עליה לממש מורידה את התחפושת ברגע סמלי, לאחר הנשף, מבינה שהיא חיה בהונאה עצמית ו

היא מבינה כי ולנתץ את שלשלאות החברה הזו. הזכויות שלה עצמה, לדאוג לחירותה ולשיוויון 
 בחוסר אונים, נתונות לעליונות של הפטריארכיה,וף, בשקר, בזימליוני נשים חיות כמותה, 

מקריבות את עצמן לטובת המשך כינון הפטריארכיה, למען "שלום בית" מזויף. והיא טורקת את 
 הדלת מאחוריה.

 

 ספרי קריאה. -פרק שלישי

 נקודות(. 35בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות. )

.  הדמות המרכזית ברומאן שלמדת היא דמות צעירה המתמודדת עם נסיבות חייה בגבורה, 11
 לב והיא בעלת חכמת חיים. הסבירי והדגימי קביעה זו על פי הרומאן שלמדת. בנחישות ובאומץ 

 לפי הרומן "משחקי הרעב" מאת סוזן קולינס. תשובה 

מתרחשת במדינת פאנם )הנמצאת  עלילה זו. אפוקליפטית-דיסטופית ופוסטהרומן מתאר עלילה 
מחוזות, כשכל מחוז אחראי על  13-באזור ארה"ב וקנדה של היום(. בעבר פאנם היתה מורכבת מ

החליט  13שנים לפני תחילת העלילה, מחוז  74.  ייצור אמצעי אחר עבור הקפיטול, השולט במדינה
הושמד לחלוטין. כדי  13נכשל ומחוז  למרוד בקפיטול וסחף איתו גם את יתר המחוזות, אך המרד

 להזכיר לתושבי פאנם כי אל להם לחשוב על מרד נוסף, יצר הקפיטול את "משחקי הרעב": 

מכל מחוז. הם נכנסים לזירה שהיא למעשה ג'ונגל  18 -12בכל שנה, מוגרלים נער ונערה בגילאי 
 24ת פאנם. מתוך אימתני, מרושת במצלמות שמשדרות את המתרחש לעיני כל אזרחי מדינ

מתמודדים בכל שנה, רק אחד נותר בחיים והוא מוכרז כמנצח. שאר המתמודדים מוצאים את 
מותם בצמא, כתוצאה מזיהומים או שהם פשוט נרצחים על ידי שאר המתמודדים. קברניטי 

לסכן את המתמודדים כדי להלהיב את  המשחק יכולים לעשות בזירה ככל העולה על רוחם:
ת, לסחוט כסף מצופים נלהבים ואמידים תמורת תרופות עבור מתמודדים חולים או הצופים בבי

גוססים ועוד. השורד האחרון ב"משחק" מתקבל בתשואות במדינת פאנם, זוכה באהדת הציבור 
 והמחוז שממנו הגיע זוכה לתגמולים ולתמריצים כלכליים.

היא גרה  .ץבנחישות, גבורה ובאומ מתמודדת עם נסיבות חייהאוורדין, קטניס  גיבורת הרומאן,
במחוז כורי הפחם, שורר העוני, הרעב. אביה של קטניס נהרג בתאונה במכרה שעבד  עם משפחתה 

בו. אמה נותרת חסרת אונים ומדוכאת. קטניס כמו "לוקחת את מושכות" ודואגת להביא אוכל 
 לביתה, מטפלת ושרה לאחותה הצעירה פרים וצדה באופן לא חוקי עם חברה הקרוב, גייל.



 
 

   

גם כשהיא מתנדבת "לשחק", להשתתף במשחקי הרעב, במקום של קטניס ניכר האומץ  משך,בה
אחותה הצעירה פרים.  למשחק לאחר שאחותה הקטנה, פרים, עולה בגורל. לצידה, נבחר פיטה 

נער שקטניס מכירה לו תודה על כך שבעבר זרק לעברה ככר לחם והציל אותה ואת  –מלארק 
על כך מעולם ולמעשה לא היה ביניהם כלל קשר עד  משפחתה מרעב, אם כי הם לא דיברו

למשחקים. הם נוסעים יחד לקפיטול, למחנה אימונים לקראת המשחק, ומוצמד להם מדריך בשם 
גם במחנה האימונים, קטניס נאבקת  היימיטץ' שאמור להנחות אותם ולסייע להם להתכונן. 

כשהיא יורה חץ היא נחושה להסב את תשומת לבם אליה  לקבל את תשומת הלב מהשופטים,
ערב לפני  וח שניצב על מנה שהם אוכלים, ועסוקים בעצמם, במקום לראות אותה.ופוגעת בתפ

תחילת המשחקים, מתראיינים כל המתמודדים על מנת להתחבב על הקהל. במהלך הראיון, פיטה 
מצהיר על אהבתו את קטניס. בפניה, בארבע עיניים, הוא מסביר לה שתיוגם כ"נאהבים חסרי 

כדי להאבק על תשומת הלב של הקהל, קטניס  הקהל כלפיהם.המזל" עשוי להגביר את אהדת 
 מסכימה לכך. 

כבר כשהיא ויתר המתמודדים נכנסים לזירה. כל אח מהם  באומץ  נאבקת על זכות הקיוםקטניס 
כשהמתמודדים נאבק כדי להגיע לכלי נשק ובדקות הראשונות של "המשחק" נרצחים ילדים. 

ערים מהמחוזות העשירים, אשר מתנדבים נכנסים לזירה פיטה חובר ל"קרייריסטים", הנ
למשחקים לאחר שהתאמנו לקראתם במהלך חייהם. קטניס מרגישה נבגדת על ידי נטישתו של 

חבורת הקרייריסטים, כשפיטה לצדם, מנסה  . היא בוחרת שלא לחבור לאף אחד אחר.פיטה
בה שלו. לרצוח את קטניס. קטניס בטוחה שפיטה משתף עמם פעולה ומפקפקת בהצהרות האה

, בשם רו, ויחד הן מצליחות לפוצץ את אספקת 11היא בוחרת לשתף פעולה עם נערה ממחוז 
קטניס נאבקת על ערכי הצדק, המוסר,  ה"קרייריסטים", אך רו נרצחת על ידי אחד מהם.

ההומניזם. היא סופדת לרו, שרה לה, מטפלת בה בחייה ובמותה. בהמשך, קטניס נאבקת באש 
ממתירים לעברה, בנשמות המתמודדים המתים שלובשים צורה של חיות שקברניטי המשחק 

 ג את קטניס ופיטה, היא נאבקת בפציעה של פיטה ובאבדן רגלו.דטרף מאיימות שמנסות להרו 

כשקטניס האבלה ממשיכה בדרכה, הקפיטול מודיע שבמחזור המשחקים הנוכחי, בשונה 
בתנאי שיהיו מאותו המחוז. קטניס מתמלאת ממשחקי העבר, יוכלו לנצח שני מתמודדים יחדיו, ו

בתקווה ומתחילה לחפש אחר פיטה. היא מוצאת אותו פצוע. השניים מתחבאים במערה וקטניס 
 מטפלת בפיטה.

במהלך המשחק, המתמודדים יכולים לקבל מתנות מנותני החסויות במחוזות השונים. מי שפועל 
למרות שהמתנות מגיעות ללא פתק, קטניס מאחורי הקלעים להשגת אותן מתנות הוא היימיטץ'. 

מבינה שהיימיטץ' מאותת לה כי אם תשתף פעולה ותעמיד פנים שהיא ופיטה הן באמת "זוג 
מכריחה את עצמה ספק נאהבים חסר מזל", הוא יוכל לסייע לה וסיכוייהם לשרוד יגדלו. היא 

ותוהה הכנה אותו,  וספק מתמסרת לאהבתה לעשות זאת )לנשק את פיטה, לדבר אליו באהבה( 
 בינה לבינה מה חושב על כך גייל, ידידה הקרוב, שנשאר בבית.

קטניס מבינה שפיטה לא יחזיק מעמד זמן רב אם לא תשיג עבורו תרופה להרעלת הדם שלקה בה. 
ומביאה לו תרופה מ"קרן השפע", איזור מסוים בזירה. פיטה מבריא  מסכנת את חייהלכן, היא 

קטניס  רכם, תוך כדי שהם מרעיפים גילויי חיבה האחד כלפי השניה.והשניים ממשיכים בד
ופיטה נאבקים בהחלטה השרירותית של קברניטי המשחק, לתת רק לאחד מהם לנצח. הם 

 רוצים להרעיל עצמם יחדיו ולבסוף הם מנצחים יחדיו את המשחק.

, בדומה ל"מצב המציאות שבה קטניס נתונה, היא מציאות של מאבק יומיומי. מלחמת הישרדות
הטבעי" שהפילוסוף הובס מתארו, המציאות של קטנים, היא "מלחמת הכל בכל", בה החזק 
שורד. במציאות כזו, קטניס היא נערה פורצת דרך, רגישה, אמיצה, מוסרית, הנאבקת על חייה 

 ועל ערכי הצדק והמוסר.



 
 

   

 

 

 


