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 בחינת הבגרות בספרות. –הצעת פתרון 

 !שימו לב

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

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

 נוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחדהשאלות מ. 

 

 

 

 



 
 

   

  סיפור קצר. -פרק ראשון

 .1-4 . בפרק זה יש לענות של שתיים מהשאלותפרק זה הינו חובה

 נקודות.( 16 –)לכל שאלה  

 ב.-. עני על שני הסעיפים א2

או חוסר הבנה  א.  הסבירי והדגימי כיצד באות לידי ביטוי בסיפור קצר שלמדת תקשורת לקויה
כתבי גם מי גורם בין דמויות או בין הדמות המרכזית ובין החברה הסובבת אותה. בתשובתך 

 נקודות(. 10לדעתך לתקשורת הלקויה או לחוסר ההבנה הבאים לידי ביטוי בסיפור. )

 6ב. האם התקשורת הלקויה או חוסר ההבנה נפתרים בסיפור? הסבירי והדגימי את דברייך. )
 נקודות(.

 מענה לפי הסיפור הקצר "העיוורת" מאת יעקב שטיינברג:

א. בסיפור קיימת אנלוגיה ניגודית בין דמותה של חנה העיוורת לבין דמותו של בעלה, רבי ישראל.  
חנה מתוארת כאישה אקטיבית, הנאבקת להעניק פשר ומשמעות לחייה. היא מבצעת את מלאכות 

על השאלות שהטרידו את מנוחתה. במה עוסק בעלה  הבית, מנקה, מבשלת ולבסוף, מגיעה למענה
חי -והיכן היא נמצאת. חנה יוצקת משמעות ופשר לחייה. לעומתה, רבי ישראל מתפקד כ"מת

העולם הרגשי שלו חסום עד כי אינו בנמצא. הוא אינו מתקשר עם אשתו. הוא קר לבב. מהלך". 
י הפה, הסובלים מהזנחתו. חנה חנה, לעומתו מדברת ואף שרה לילדיו כבד הוא נוהם לעברה.

מניחה על ילדיו ידיים, נוגעת בהם, היא חמה, אוהבת, אמפתית. שיא אושרה בא לידי ביטוי 
כשנולדת בתה. המילדת סבורה כי היא רואה, משום שחנה הזיזה את בתה מקערת המרק. חנה 

ור לצרכיה, לצרכי באמת חיה. מבחינה נפשית, היא רואה, למרות עיוורונה הפיזי. בעוד בעלה עיו
בניו ולסביבתו. כשהוא אינו מתקשר עם חנה ומסביר לה מה קרה לבתם, לוקח את גופת בתו 

הוא חובר לאמה של חנה אשר הונתה אותה בדבר התינוקת בחסות החשיכה והירדמותה של חנה, 
שקר. אמה של חנה סיפרה לה כי היא עומדת להינשא לבחור כבן שלושים, אלמן אשר ילדיו 

השניים, רבי ישראל ואמה של חנה,   טים ונוחים כשני יונים ועסק הטבק הוא מסחרו.שק
מסמלים את החברה היהודית בפרט ואת החברה האנושית בכלל ואת יחסה כלפי האחר, השונה. 
כמו כן, חנה עשויה לסמל את האדם העיוור, באשר הוא.  האדם העיוור לעובדת מותו הקרב, זה 

המוות הרובץ לפתחו. אשר רגעי האושר שלו חולפים כהרף עין. הרי אשר מנסה להדחיק את 
 אושרה של חנה היה קצר כל כך, עם הולדת בתה ונגדע באופן טרגדי עם מותה האכזרי של זו.

 הסיפור מפנה חיצי ביקורת נוקבת כלפי החברה השולטת בחנה.

רידות אותה: מהי זהות מצליחה להגיע לפתרון השאלות המט אך חנה גם שולטת בגורלה, היא ב. 
בעלה והיכן מקום מגוריה. היא מעניקה פשר ומשמעות לחייה בסוף סיפור הפואנטה ומפצחת את 

גרה בבית עלמין וכי בעלה קברן. היא מפצחת את התשובות לשאלות  החידה.  היא מבינה כי היא
ביות הללו באמצעות הקשבה לסביבתה, מוטיב הדפיקות והרעש ממחיש את ערנותה והאקטי

את חוסר ההבנה שלה היא פותרת אם כן. אך התקשורת הלקויה שלה עם בעלה ועם אמה, שבה. 
 נציגי החברה, אינה נפתרת. 



 
 

   

 . חלום בדמי כבוד/גרמאו מנגיסטו.3

בתשובתך  הסבירי והדגימי כיצד מפגש בין תרבויות בא לידי ביטוי בסיפור "חלום בדמי כבוד".
 של מפגש זה. מדרכי העיצוב שתייםכתבי גם על 

לעלות לארץ  –משמעות הסיפור: העולים מאתיופיה שילמו בכבודם עבור הגשמת חלומם הציוני 
כשבני העדה האתיופית עולים לארץ ישראל למעשה,  ישראל. המשמעות הזו גלומה בשם הסיפור.

ופוגשים בתרבות הישראלית, כבודם נרמס ומועברת ביקורת חריפה כלפי מדיניות הקליטה 
 לת להבין ולקבל את בני הקהילה ולקלוט אותם בכבוד.הכוש

לאורך הסיפור מתגלה כי הכבוד שהוענק לבכיר הקהילה, הכוהן בטיבבו, אובד עם ההגעה לארץ 
 מוטיב הכיסאות:ישראל. פחיתות הכבוד מומחשת למשל באמצעות 

  באתיופיה הכהן איוב בטיבבו זכה ל"מושב רם" אשר מסמל את הכבוד הרב אשר היה
זכאי לו בחברה. בני העדה האתיופית נשארו לעמוד עד שנעלם מהאופק. הוא אף זכה 

 לפייס בין יריבים ומעמדו הרוחני הלך לפניו.

  במטוס, הכהן איוב בטיבבו והמספרת אמאוויש מנשה יושבים במושבים הראשונים, דבר
 המעיד על היחס המכובד לו זכו.

 יורדים ראשונים. זהו ביטוי נוסף לכבו  כשבני העדה יורדים מהמטוס, הכהן והמספרת
שאליו הם זוכים בקרב בני הקהילה האתיופית. אך זוהי הפעם האחרונה בה הם זוכים 

 למעמד מכובד. שכן הכבוד נרמס כשהם דורכים על אדמת ארץ הקודש.

 הכיסאות זהים בגודלם.  71רץ, אין מושב רם עבורו בטיבבו, בנמל התעופה עם ההגעה לא
מבקשת מהצעירים לערום כיסאות כדי ליצור מושב רם עבורו, הוא מדרדר כשהמספרת 

 ונופל. זהו סמל להדרדרות במעמדו.

  נציגת הקליטה הולכת ראשונה ומובילה את העולים כגוף אחד, אינה ערה ואינה
 מתחשבת במוסכמות הקהילה, לפיהן יש לכבד את המבוגרים ולתת להם להוביל.

  מצווה על הכוהן לשבת בקצה הקרון, שם יש ארבעה טה הקליסוכנות נציגת  –ברכבת
)אומרת לו ומזלזלת בו הוא עונה שאין שם כיסא עבורו. היא לועגת לו  מושבים פנויים. 

דקות(. המספרת  80דקות בכל אחד מארבעת המושבים כי הנסיעה תימשך  20שישב 
ובם, הם יושבים אך אינם מוצאים כיסא רם. בש –והכוהן יוצאים לסיבוב בין הקרונות 

זה לצד זו על כיסא פשוט, ויתר אנשי הקהילה יושבים על הרצפה, כדי שהכיסא הפשוט 
יהפוך לכיסא רם. כך בני הקהילה מכבדים אותו, בניגוד בולט ללעג שהצעירה מדריכת 

 הקליטה הפגינה כלפיו.

  יד יוצרי הכיסאות הזהים מסמלים את הממסד הקולט את העולים. הכיסאות נוצרו "ב
יצור מוזר, חקייני ובלתי יצירתי, שאין לו שמץ של מושג בגינוני האדם ומנהגיו". זהו סמל 

 לממסד האטום למנהגי העדה.

  בסוף הסיפור בבניין הקליטה, דווקא המבוגרים שוכנים בקומה התחתונה, בעוד
 הצעירים מורמים אל על כביטוי של כבוד. באתיופיה, המבוגרים הם אלו ששוכנו בקומות

 העליונות בעוד הצעירים נשאו אותם על כתפיהם למטה כביטוי של כבוד.



 
 

   

האמצעי הרטורי השני שבאמצעותו המפגש שבין התרבויות השונות בא לידי ביטוי ניכר 
 באנלוגיה הניגודית שבין נציגת הקליטה לבין העולים.

 ניה, משקפי שמש כהים מכסים את פצת בטן ומכנסי ג'ינסלנציגת הקליטה לובשת חו 
והמספרת משתאה לנוכח לבושה החשוף. הכהן מתרץ את לבושה בתמימותו הרבה ואומר 

בניגוד אליה, כי היא כמו מחזירה עטרה ליושנה ושבה לימי גן העדן, מתלבשת כמו חווה. 
בני העדה לבושים בגלימות ארוכות המכסות את גופם. בעזרת הומור רב המספרת 

רה, הנשים מנסות לכסות אותה ולשמור על מתארת כיצד מבטי הזקנים סרים מהנע
 צניעותה בעוד הצעירים מהופנטים למראה החשוף והמפתה.

  שפתה של נציגת הקליטה מאופיינת במשלב לשוני נמוך. היא מדברת בסלנג "תהרגו
אותי, אני לא מבינה מה רוצים ממני", היא אינה מבינה את העולים, את מנהגיהם ואת 

תה של המספרת עשירה, כמעט עגנונית, מקראית, מאופיינת עולמם. בניגוד לזאת, שפ
 במשלב גבוה. 

  נציגת הקליטה צעירה כבת עשרים, נראית בלי נסיון חיים רב. לעומתה, המספרת חוזרת
על כך שהיא בת שמונים והיא אם לשנים עשר ילדים, מאה נכדים ומאתיים נינים. היא 

כנה את נציגת הקליטה בשם "המשוגעת" עברה דבר או שניים וזכאית לכבוד.  היא אף מ
 משום שהפערים שבינה לבין העולים רבים מספור. 

 .נציגת הקליטה מזלזלת בעולים, ראו האפיזודה ברכבת עם מוטיב הכסא 

יש לציין גם את האפיזודה המשמעותית עם הפוליטיקאים, העיתונאים והאנשים בעלי הכח 
ל מה שמעניין אותם זה להצטלם למען יחסי ציבור והשררה אשר מגיעים לברך את פני העולים וכ

ומיד לברוח בחזרה לירושלים, להיכנס למכוניות הממוגנות והממוזגות שלהם ולשכוח מהעולים. 
למעשה, המדינה והתרבות הישראלית אינה מצליחה לקלוט את העולים כהלכה. היא מישבת 

 אותם בפריפריה, אינה דואגת לרווחתם ואינה מנסה להבינם.

 

 לאורך הסיפור מציגה המספרת אמאוייש מנשה את עצמה כנחותה כדאי לציין כי כן, -כמו
מן הכוהן בטיבבו בעלה. היא מציינת שהוא מלמד אותה תוכחה והיא משפילה מבט 

 תמיד.
תמיד מתעקש לראות את הצד הכהן יחד עם זאת, ראייתה של אמאוייש מפוכחת, בעוד ש

קלה גם לחוויות קשות. אפילו כשמגיעים בני הזוג הרוחני של הדברים ולתת פרשנות מ
למרכז הקליטה ובו משכנים אותם למטה ואת הצעירים למעלה, באופן שמעיד על הכבוד 
של המבוגרים לעומת הצעירים, וכשפונים אליהם באופן לא מכבד, מבקש הכוהן בטיבבו 

 להתפלל שייסלח לאנשים שאינם יודעים לכבד אחרים.
ל אמאוייש היא זו שבסופו של דבר נאלצת להתקבל גם על ידי הכוהן הראייה המפוכחת ש

 בטיבבו, כפי שעולה מסוף הסיפור.
העובדה שהיא קוראת לו "בטיבבו", ללא התואר "כוהן" שעליו התעקשה לאורך הסיפור 

 המבוגריםכולו )היא תיקנה את מי שלא כינה אותו כך בשדה התעופה(, מעידה על כך 
מהותי ביותר השתנה בחייהם: נושא הכבוד הפך לפחות ערך, מכירים בכך שמשהו 



 
 

   

מעמדם כמכובדים ירד עם ההגעה לארץ, והם עצמם משתפים פעולה עם מצב זה. 
אמאוייש מתפעלת מן המצב החדש כל כך, שכולל גם פחות שוני מעמדי בינה לבין בעלה. 

 גם השוני בכבוד על פי מגדר עולה כאן: "בחיי, בטיבבו קראתי לו".

 . סיפור שלא נלמד:4

לפנייך סיפור קצר ללא שם מאת אברי הרלינג )מתוך קובץ סיפוריו "סליחה איך מגיעים מכאן", 
 ב שאחריו.-(. קראי את הסיפור ועני על שני הסעיפים א2010הוצאת כרמל 

 (. 6א. המספר אומר "הבטתי בעצמי" )שורה 

סבירי מה אפשר ללמוד מכך על כיצד המספר רואה את עצמו בשלבים שונים של הסיפור? ה
 נקודות(. 12הדימוי העצמי שלו. )

 ב. בסיום הסיפור המספר אומר כי הבין שראה "את פניו של העולם, אחד מפניו".

מה הם אותם פנים של העולם שראה המספר בעת הנסיעה באוטובוס? הסבירי והדגימי את 
 נקודות(. 4דברייך. )

אינו נוהג להביט במראה, יתכן כי מדובר בסמל לכך א. בתחילת הסיפור המספר מצהיר כי 
שמספר אינו מודע לעצמו, אינו נוהג להתבונן על עצמו באופן רפלקטיבי לעיתים תכופות. אולי 

, דחוס יהן והוא מרגיש כבוינותנות אותות 18יומיות בקו השגרה רודפת אותו והנסיעות היומ
יתכן כי דווקא ישיבתו חזרה ממנה בכל יום. בנסיעות האוטובוס המעייפות. נוסע אל העבודה וב

של המספר בחלק האחורי של האוטובוס, כמוה ככניסה לנבכי תת המודע שלו, או עריכת חשבון 
נפש. ובאמת, לפתע מכה בו המחשבה והתובנה שהזוגיות שלו נגמרה כי הוא נראה נורא, נראה 

ס, אפשרו לו לערוך רפלקציה חבוט.  השתקפותו בזגוגית וישיבתו בחלק האחורי של האוטובו
ולחשוב על בת הזוג שעזבה אותו לטובת אחר. נראה כי הוא מרחם על עצמו והדימוי העצמי שלו 

 נמוך. "לא חושב על המראה שלי מחשבות חיוביות". 

בהמשך ההתוודעות למראה שלו, שהזניח והוא נתקל בו כבראשונה, הוא מגלה "פנים מוכות, 
ך, הוא מבין כי הלחץ הנפשי גורם לו להראות מבוגר, להראות רע. זקנות,  מרות" וחשוב מכ

כלומר, הוא מבין כי ישנו קשר בין הנפש לגוף. ניתן להניח כי אם הזניח את המראה החיצוני שלו 
  ולרא הסתכל על עצמו בראי, הוא אף הזניח את נפשו ולא התבונן גם עליה ועל עצמו.

ובס למספר מעצימה את חוסר הבטחון של המספר עד האנלוגיה בין רחוב אלנבי המכוער והמ
שבסוף הסיפור הוא מבין כי הוא הביט בדמותו של שכנו למושב ולא בדמותו שלו והוא מבין כי 
"ראה את פניו של העולם, אחד מפניו". יתכן כי המספר מגלה חמלה כלפי דמותו של האיש שישב 

ם כלפי עצמו. נראה כי פני האחר מסייעים לו לידו ובעזרת פניו של האחר הוא מגיע לגלות חמלה ג
 להיות אמפתי כלפי עצמו וכלפי זולתו. 

ואולי הפנים של העולם אשר ראה המספר הם פני האדם חסר האונים, העייף, התשוש, פנים 
רחוקים משלמות, פנים אשר מזוהות עם פגמים, חולשה ועייפות. פנים אנושיות.  פנים שאינן 



 
 

   

בין כי הוא משתייך לבני אדם שאינם מושלמים ובכל זאת רקמה אנושית מושלמות. אולי הוא מ
 מחברת ביניהם.

 

 דרמה.  -פרק שני

 נקודות(. 34) 5-10בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות 

מרות זאת, סיום זה אינו פסימי לחלוטין, משום שהוא . טרגדיות מסתיימות באסון ובמוות. ל5
 מעניק לצופה גם הרגשת הקלה. הסבירי והדגימי קביעה זו על פי הטרגדיה שלמדת.

  המחזה "אנטיגונה" הוא החלק האחרון בטרילוגיה מאת סופוקלס. במחזות האחרים
המלך אדיפוס עוקר את עיניו וגוזר על עצמו גלות. את המלוכה תופסים שני בניו: 
אטאוקלס ופולינקס שמצווים למלוך ברוטציה. ראשון מולך אטאוקלס,  אך כשמגיע 

למלוך, אטאוקלס מסרב להעביר לו את המלוכה ומתפתחת מלחמת  תורו של פולינקס
אזרחים שבסופה שני האחים נהרגים בקרב. את המלוכה תופס הגבר הקרוב בשושלת, 
קראון שמוציא צו שאין להביא לקבורה את גופתו של פולינקס. אטאוקלס, לעומתו 

רת התאבדויות החלטה זו של המלך גורמת בסופו של דבר לשרשייקבר קבורת מלכים. 
בסוף, ולמרות זאת אצל הצופה מתחוללת תחושת הקלה. תחושת הקלה זו המכונה 

 קתרזיס היא תוצאה של ארבעת שלבי הטרגדיה.

  מעשה )פעולה(, המפר את הסדר האנושי, או הדתי. על מנת לזהות את  -המעשה המביש
ונה המעשה המעשה המביש צריך לשאול מהו המעשה המחולל את הסבל במחזה. באנטיג

המביש הוא פקודת קראון המלך שלא לקבור את פולינקס. זהו מעשה המנוגד לצו האלים 
 ביוון עתיקה שיש להביא לקבורה גופת כל אדם.

 הסבל בדרמה הטרגית הוא בעל כמה מאפיינים: הסבל חייב להיות העז ביותר,  -הסבל
להיות בעל השפעה הרסנית וממוטטת  שאדם מסוגל לחוות בתנאים הנתונים, על הסבל

והסבל חייב להיות מודע. באנטיגונה, הסבל מפקודת המלך רב. ראשית, סובלת אנטיגונה 
המקריבה את נפשה בכך שעוברת על פקודת המלך, סובלת אחותה, איסמנה, סובל 
 היימון, בנו של קראון, אמו ולבסוף, סובל קראון עצמו כאשר הוא מגלה ורואה במו עיניו

 את בנו, היימון, חותך את עצמו בחרב.

 בניגוד לסבל, שאותו חייב הגיבור הטרגי לחוות, את הידיעה אין  -הסבל מוביל לידיעה
הגיבור חייב לחוות, אולם הכרח הוא שהקוראים, או הצופים יפיקו את הידיעה, שהיא 
הבנה של טבעו היסודי של האדם. הצופים מודעים להשפעות ההרסניות של חטא 

היבריס של קראון בכך שהוציא את הצו שאין לקבור את פולינקס ודבק בצו לכל אורך ה
 הדרך.

 שלב האישור מחדש של כל אותם ערכים שהתערערו  -הידיעה מובילה לשלב הרביעי
במהלך המחזה. האישור מחדש הוא מטרת הטרגדיה. ראשית, הטרגדיה היא במעשה 

ים ואת הערכים האנושיים וסופה הוא המביש, המפר את הסדר האוניברסאלי של הדבר
, טיהור -קתרזיסמתרחש בשלב האישור מחדש באישור מחדש של אותם ערכים אנושיים. 



 
 

   

השתחררות מהרגשות השליליים, אותם הרגשנו במהלך היצירה וכאן נוצרת תחושת 
. לפי דוריתיאה קרוק, הקתרזיס יוצר חוויה של התעלות רוח כתוצאה הקלה אצל הצופה

 ר המחודש של הערכים האוניברסלים שהתערערו במהלך היצירה.מהאישו

 

 . אנטיגונה.6

תארי את הדמות המורכבת של קריאון.  בתשובתך כתבי על מאפיינים של דמותו. למשל, לולשה 
לעומת כוח, עריצות שלטונית לעומת משפחתיות, קריאון המלך שרוצה בטובת עצמו, לעומת 

 קריאון הרוצה בטובת עמו. הסבירי והדגימי את דברייך.

  המחזה "אנטיגונה" הוא החלק האחרון בטרילוגיה מאת סופוקלס. במחזות האחרים
המלך אדיפוס עוקר את עיניו וגוזר על עצמו גלות. את המלוכה תופסים שני בניו: 

שמצווים למלוך ברוטציה. ראשון מולך אטאוקלס,  אך כשמגיע  אטאוקלס ופולינקס
תורו של פולינקס למלוך, אטאוקלס מסרב להעביר לו את המלוכה ומתפתחת מלחמת 
אזרחים שבסופה שני האחים נהרגים בקרב. את המלוכה תופס הגבר הקרוב בשושלת, 

לס, לעומתו קראון שמוציא צו שאין להביא לקבורה את גופתו של פולינקס. אטאוק
 ייקבר קבורת מלכים. בתשובתי אתאר את דמותו של קראון.

 לקראון יש מגע עם כל הדמויות יש הרואים בקראון הדמות המרכזית במחזה משום ש
 .קראון הוא הגורם לשרשרת האסונותו האחרות

  קראון מציג עצמו כמלך אידיאלי שמתכוון להיות קשוב לעם ודמוקרטי, אך עוד באותה
 .תגלה עריצותו של קראון כאשר הוא אומר שמי שיפר את מצוותו, דינו מוותהתמונה מ

 .קראון הוא עקשן, גאוותן, חוטא בחטא ההיבריס 

 איים על הזקיף שאם לא  -לאורך המחזה קראון הבליט את כוחו -חולשה לעומת כוח
דינו יהיה מוות, התעקש להוציא לפועל את העונש לאנטיגונה  -ימצא מי קבר את פולינקס

 שקברה את פולינקס. *ניתן להביא דוגמאות נוספות.

 קראון בוחר בעריצות השלטונית. ערך המשפחתיות  -עריצות שלטונית לעומת משפחתיות
היא -: "לו גם בת בשרי, לו גם בבת נפשיטיגונהנדבריו של קראון על אפחות חשוב לו. כך 

ואחותה עמה, שתיהן בנות מות!" כלומר, אין הנחות, גם אם קרובי המשפחה הם שהמרו 
את פי החוק, גם הם יענשו מבלי להתחשב בקרבה המשפחתית. העריצות השלטונית 
מתבטאת ע"י קראון גם בקונפליקט המשני שלו בדיאלוג עם בנו, היימון. קראון אינו 

 מתכוון להיענות לבקשות ותחינות בנו ובעצם כך לא להתחשב בקרבה המשפחתית.

 טירסיאס העיוור מופיע במערכה החמישית ומתעמת עם  -קראון מעדיף את טובת עצמו
קראון. הוא משקף לו שלקח את החוק לידיים, כי למעשה האלים מעוניינים בקבורת 

ירסיאס, אינו חושש שהעם ייענש המת. קראון אינו קשוב ואינו פתוח לדבריו של ט
העיוור  בעקבות החטא לאלים, הוא מתעקש ודבק באופן עיוור בצו שהוציא, כך שלמעשה,

האמיתי כאן הוא קראון. לאור תגובתו העיקשת של קראון, ניתן לומר שהוא לא דואג 
 אי קבורת פולינקס. -לעם שאולי ייענש בעקבות החטא לאלים

  אחרים.ניתן להביא נימוקים    



 
 

   

 רומאן ונובלה. -פרק שלישי

ובחירות חשובות. מה הן ההחלטות . ביצירות רבות דמויות מרכזיות מתמודדות עם החלטות 11
והבחירות החשובות שהדמות המרכזית ברומן או בנובלה שלמדת מתמודדת עימן?  הסבירי מה 

 ההחלטות והבחירות האלה מלמדות על הדמות הזאת. הדגימי את דברייך. 

 ./ אלבר קאמי"הדברמענה על פי הרומן "

 אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי  -הדבר הוא רומן אליגורי
 העיר אוראן שהיא אליגוריה לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.

 ברומן. כיאה למספר גיבור, הוא מספר את הסיפור  מספר הגיבור ד"ר רייה הוא דמות
 . מנקודת מבטו

  בחינם בחולים עניים, מוכן תמיד  ההחלטה החשובה שלו היא לטפלרייה אינו אדם עשיר, אך
הוא מאמין שיש להיות עם האנשים בייסורים, מהחלטה זו אנו למדים ש. להגן עליהם

הוא מראה סולידריות עם בני האדם. למשל, לאחר שרייה ביקר . באהבה ובתחושות הנכר
שניסה להתאבד, הוא ביקש מהפקיד גראן להשגיח על קוטאר ולאחר  את אדון קוטאר

שלא יוכל לעשות זאת, אמר רייה: "אבל אנשים צריכים לעזור אחד  שגראן אמר לו
 ."לשני

 אמר: "רק משוגע, עיוור או פחדן יכול לראות  ד"ר רייה הוא נושא דבריו של קאמי. רייה
לסכן את חייו  ההחלטה של רייה היאאת הסבל והמצוקה שהדבר גורם, ולהשלים אתו". 

עושה זאת מתוך מחויבותו המוסרית, במה  והדבר מלמד שהוא, בבואו במגע עם החולים
 ,האלוהיתהרוע הוא חלק מן הבריאה הוא מבין ש. הומניסטית - אותנטיותשהוא רואה כ

אולם אינו מקבל את הבריאה הזאת. הוא מאמין שיש להילחם במֵגפה בכל דרך אפשרית. 
 .אסור להיכנע. יש להציל ככל האפשר יותר אנשים

 .הדבר התחולל ברחבי העיר אוראן הוא ביטוי לאבסורד קיומי 

 משמעות הדבר היא  .יש לחיות את האבסורדאקזסטנציאליסטי  -במובן הפילוסופי
זהו העיקרון . מחויב להכיר באבסורד, ומתוך כך לממש את גזירת הבחירה שלו שהאדם

לפיו נדרש האדם למרוד באבסורד ולחתור למימוש מלא של ישותו האמיתית. זהו האדם 
האותנטי שהמוסר הקיומי שלו מגדיר את חירותו כל עוד אינה פוגעת בחירות זולתו. זהו 

וההחלטה להילחם באבסורד,  להילחם באבסורדד"ר רייה המנסה להילחם בדבר, דהיינו 
 כלומר בדבר מעידה על האותנטיות של ד"ר רייה.

 .ניתן להביא נימוקים נוספים/אחרים לשאלה זו 

 

. שם היצירה, מוטיב, סמל ונקודת מפנה בעלילה הם אמצעים המסייעים בעיצוב משמעת 12
מן האמצעים האלה? הסבירי שניים יצד באים לידי ביטוי ברומאן או בנובלה שלמדת היצירה. כ

 להבנה של משמעות היצירה. את תרומתם

 תשובה על פי הרומן "כל החיים לפניו" מאת אמיל אז'אר.



 
 

   

מומו, הדמות הראשית, נער מוסלמי שגר במעון לילדי זונות שמנהלת גברת רוזה בפריז, ברובע 
רומן הוא מתבגר, מגבש זהות. שואל את אדון חמיל, הדמות החונכת אותו, בלוויל. במהלך ה

מורהו הרוחני, האם אפשר לחיות ללא אהבה. באחת מהפעמים חמיל עונה לו שאפשר. אך בסוף 
הרומן מומו משיב לעצמו על השאלה וסותר את אדון חמיל. הרומן מסתיים במילים "צריך 

נדין הוא מספר את סיפורו וכמו כותב את "עלובי החיים" לאהוב". מומו מבקש מד"ר רמון שלו ול
שלו, שיביא את ארתור המטריה מהמרתף ששהה בו כשלושה שבועות לצד גופתה של גברת רוזה. 
האהבה מניעה את מומו ובשלה הוא מטפל ודואג לרוזה, גם כשהיא נמצאת במצב הטמטומי שלה, 

 קה. גם כשהיא מחרבנת על עצמה. מאבדת קשר עם המציאות. דווקא אז הוא מנקה ומחב

 רא מופיע ברומן באפיזודות הבאות:מוטיב החרא אם כן, מסייע בעיצוב משמעות היצירה. הח

 ו.אחרי בדירה מחרבנים הילדים ,לב תשומת לקבל כדי בדירה מחרבן מומו 
 הוא רגיש, בוגר ואחראי.לרוזה עוזר ,מחרא התחת את הקטנים לילדים מנגב מומו . 

 ומת. משמע, החיים  הרואין מכנים שכך שמע כי חרא לעצמו שהזריק ע בלווילברוב הילד
 בשכונה באמת קשים ואלימים.

 הם ממנה נרתע ולא לה דואג מומו .בזקנתה ,ימיה בערוב עצמה על מחרבנת רוזה .
 אוהבים האחד את השניה.

 וערבים." יהודים ,שווים בחרא כולם" אומרת רוזה 

 חרא היו ברובע החיים כי לעיתים תכופות מצהיר מומו. 
 

 גם מוטיב האומנות מסייע בעיצוב משמעות היצירה והוא מופיע באפיזודות הבאות:
 

 עימה ומופיע יוצר שמומו המטריה ארתור  

 ממנו מושפע מומו - "החיים עלובי" הוגו ויקטור של הספר  
 המוסלמית הדת ,הזהות ,התרבות - הקוראןגם את   מחזיק חמיל . 

 מופיעאשר  קרקס ורואים בו-כל בחנות לראשונה נפגשים ומומו נאדין . 
 וצהובים כחולים ליצנים מדמיין מומו . 

 ומומו מדמיין כיצד היה מחזיר את חייה של רוזה לאחור.  – קולנוע סרטי מדובבת נאדין
 הוא דואג לה ורוצה לראותה צעירה, בריאה וחיה.

 שלו  החיים עלובי" את כותב וכמו סיפורי את מספר מומו.  

 אותה להחיות כדי עליה מצייר כמו ,הרומן בסיום רוזה גברת את מאפר מומו. 
 למול גברת רוזה עם להטוטי ומופעי אש כדי להחיותה.  עימופ - ואלומבה אדון 

 
מוטיב החרא מסמל את החיים הקשים והאכזריים ברובע בלוויל, אשר חיו אותם האחרים, 

י החיים" שמוסדות השלטון עיווירם לקיומם אך אלו האנשים השקופים בחברה הצרפתית "עלוב
 עוזרים זה לזה. 

מוטיב האומנות לצד גילויי האהבה שברומן הם העוגן אשר מסייע למומו לחיות ואולי אף מסייע 
 לכל אדם באשר הוא אדם לצקת משמעות לחייו.

 
יוסף קדיר, כות כשאביו של מומו מגיע למעונה של גברת רוזה. בזנקודת המפנה בסיפור מתרחשת 

מומו מבין מה גילו ומהי זהות הוריו. הוא מקבל מענה לשאלות שהטרידו אותו ושבשלן ביקש 



 
 

   

יש להתעכב על הפתרון שגברת רוזה תשומת לב וביקש לדעת מדוע אימו לא מבקרת אותו. 
 ממציאה ליוסף קדיר. היא גידלה שני ילדים והתבלבלה בזהותם. גידלה את הערבי כיהודי ולהפך.

ניתן ללמוד על תפישת העולם הפלורליסטית, השיוויונית והסבלנית של רוזה. לדידה אין הבדל בין 
 דת, גזע ומין. 
מומו רגיש לכל אורך הרומן. ד"ר כץ ואדון חמיל אומרים לו זאת. אך הוא משתנה יש לציין כי 

 . מהי זהותו.למול אביו הוא מבין מה גילו ומיהם הוריובמובן זה שהוא מגבש זהות, מתבגר.

ניצב איתן למול החיים הקשים שהוא עובר. הוא זורק את הכסף שקיבל עבור סופר הכלב  מומו
האהוב שלו, משום שאלו לא חיים שמתאימים לכלב, לדידו. הוא רגיש במיוחד כלפי רוזה כשהוא 
מדקלם עבורה את תפילת "שמע ישראל" שאותה אינו מבין. ואחרי שהיא מתה הוא מאפר את 

יה ומבשם אותה, אולי כדי להחזיר את יופיה ונעוריה, כפי שהתלהב מהקולנוע, ואולי כדי להקל פנ
על מותה, ואולי משום שידע שהיא אוהבת אסתטיקה והוא רצה להקל עליה את החיים. הרי היא 
אישה שמגיעה לה מעלית. וגם רוזה רוצה להקל על מומו את החיים שלו, מהרגע הראשון, היא 

 מזון במעלה שש קומות ועם שתי רגליים בלבד...   סוחבת סלי

וכבר בפרולוג של הרומן מתחוורת משמעותו: "הם אמרו: השתגעת בגלל אהבתך אותו. "אמרתי: 
טעם החיים הוא למשוגעים בלבד".  מומו לומד במהלך הרומן כי משמעות החיים היא האהבה, 

ם באומנות,  באהבה אמיתית לרוזה. והאומנות. על אף שחייו מרוצפים בחרא, מומו מתבל אות
הם טעם החיים. משמעות החיים. הוא נעזר בתושבי הרובע, אותם "עלובי החיים" שמסייעים זה 
לזה, בעוד "לחיים אין ריח" כפי שמומו אומר בסוף הרומן ומביע את ביקורתו כלפי רשויות 

ובאהבה. בוחר לגור אצל  השלטון העיוורות כלפי האנשים השקופים. מומו מתבגר ובוחר באומנות
 נדין ורמון ואולי באמת כל החיים לפניו. 

 / אלבר קאמי"הדברלפי הרומן " 12תשובה לשאלה 

 אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי  -הדבר הוא רומן אליגורי
 לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.העיר אוראן שהיא אליגוריה 

  הדבר הוא מחלה זיהומית הנגרמת על ידי חיידק, מועברת מחולדות ומנברנים אחרים
וגם בהדבקה מבני אדם חולים באמצעות עקיצת פרעושים שמצויים בחולדות. הדבר הוא 

לספירה במשך שני דורות,  6-גם שם כללי למגפה. בהיסטוריה היו מֵגפות דבר במאה ה
ניים היו כמה מֵגפות כלל עולמיות, בתקופת נפוליאון ועוד. מֵגפות הדבר לסוגיהן בימי הבי

השמידו מיליוני בני אדם, והתפשטו לארצות נרחבות וחצו יבשות, ורוקנו ערים 
 .מיושביהן

 "מביא בדרשה האב פאנלו  -לאחד מעשרת מכות מצריים אזכור מקראי הדבר" הוא גם
 פסוקים מספר שמות על מכת הדבר במצריים. הוא סבור שהדבר הוא תהליך שלו

. היסטורי שנועד לפגוע בכל מי שיהיר ובאלה שאינם מקבלים על עצמם את הדין האלוהי
האב פאנלו רואה בדבר עונש שניתן לבני האדם על חטאיהם. גישתו דטרמיניסטית. 

בר קאמי רואה בדבר ביטוי לאבסורד לעומתו, ד"ר רייה שהוא נושא דבריו של הסופר, אל
 קיומי. זו גישתו האקזסטנציאליסטית.

 במישור ההיסטורי, הנרמז בבירור, בשנת ההתרחשות מדובר ברוע על - סמל הדבר הוא
 .אנאלוגיה לשואה כל גילוייו, כפי שהתגלה במלחמת העולם השנייה. קיימת בבירור



 
 

   

שהתפשטו כמֵגפה בכל אירופה ומחוצה לה. הנאציזם וכל משתפי הפעולה שלו וספיחיו, 
זוועות הדבר מתוארות לפרטי פרטים ומזכירות את זוועות השואה: "כעבור זמן קצר 
נאלצו להוליך את מתי הדבר עצמם לשריפה... לפנות בוקר... ריחף אד סמיך ומבחיל מעל 

ליהם מן לרבעים המזרחיים של העיר... תושבי הרבעים האלה בטוחים היו שהדבר יורד ע
השמיים... בימים שנשבה בהם רוח עזה הזכיר להם ריח לא ברור מן המזרח שהם נתונים 

(. במישור רחב 158-157ערב" )-עתה במשטר חדש ולהבות הדבר טורפות את שללן ערב
יותר מדובר בכל כיבוש, בכל מצב של שלילת זכויות מבני אדם, בכל מלחמה וביצירת 

 .םמצור פיזי ונפשי על בני האד

  'הזקן שרייה טיפל בו אומר לקראת סיום המֵגפה: "מהו הדבר? זה החיים, זה הכול" )עמ
הדבר  (. ואמנם הדבר הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. הרוע טמון בחיים עצמם, כלומר268

טארו אומר: "סבלתי מן הדבר זמן רב לפני שהכרתי את אורן ואת  .הוא סמל לרוע
(. הוא מדבר על עונש מוות, על גילויי רוע 215מזה" )עמ' המֵגפה. אני רציתי תמיד לצאת 

בחסות החוק, על מהות הרוע שבאדם. במקום אחר הוא אומר על הדבר: "המֵגפה הזאת 
מלמדת אותי שחייבים להילחם בה. הדבר שוכן בכל אחד ואחד, שום בן אדם אינו נקי 

א מת, ואינו נעלם (. בשורות הסיום של הספר אומר רייה, שהדבר ל221ממנו" )עמ' 
לעולם, והוא יחזור ויופיע. יש לו אופי של גזירת גורל. הוא נוחת בפתאומיות. הוא מסמל 
את כל צורות הרוע האנושי. יש לו התגלמויות שונות, ותוצאותיו תמיד מוות אבסורדי, 

 .חסר פשר וסבל קיומי מתמשך

 

 .שירה -פרק רביעי

 .26-13שתיים מהשאלות בפרק זה יש לענות על 

 (.13-18על שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת ביאליק )שאלות 

 (.26-19ועל שאלה אחת משירת רחל או משירת אורי צבי גרינברג )שאלות 

 הביניים:שירת ימי 

 .הים ביני ובינך/ שמואל הנגיד.13

( בעיצוב הרגשות של המשורר כפי שהם באים 15( ושל האש )בית 1מהו התפקיד של הים )בית  
 לידי ביטוי בשיר כולו. הסבירי והדגימי את דברייך.

 השיר הוא שיר קינה המתאר את אבלו של המשורר על מות אחיו יצחק.

ע אמנותי, הוא נוגע ללב בפשטותו התמאטית. כל קורא יכול למרות שהשיר עשיר באמצעי מב
להבין ולהזדהות עם הכאב, הגעגוע וחוסר האונים מול הפער בין הנוכחות החיה של האח בזיכרון 

 וברגש לבין עובדת מותו וקברו.



 
 

   

מענין לראות שבמהלך חמש עשרה השורות הדחוסות, הדובר עובר תהליך שאפשר לזהות בו מעבר 
 כעס להבנה והשלמה עם המוות, גם אם הכאב הנורא של הגעגוע אינו מרפה.מהכחשה ו

 הים והאש והניגוד הנצחי ביניהם הם סמלים המייצגים את התהליך.

הים מופיע כמטאפורה בשאלה הרטורית הפותחת את השיר: האם יש בינינו ים, כלומר מכשול 
בתחילת השיר מעניקה לשאלה עצמה  בלתי עביר, בגללו אינני יכול לבקר אותך. הנוכחות של הים

מיתית. ים אינו סתם מכשול, הוא ענק, אינסופי, סוער, מאיים ומעלה בדמיון תהומות, מערבולות 
ופחדים. הים הוא האויב הגדול של הסדר ושל הפחד מתוהו ובוהו. במובן מסוים הים הוא 

 מטונימי לאבלו של המשורר ולעולמו המיוסר והמעורער.

בית האחרון של השיר ולכאורה סוגרת מעגל בהתנגשות עצמתית של יסודות האש מופיעה ב
 מיתיים: הים הוא מטאפורה לפרידה והאש היא מטאפורה לגעגוע. היא שורפת את הלב.

אבל, עם הופעתו של הים בפתיחה היא מטאפורת פתיחה דרמטית המתיישבת עם הכאב, הרי 
 עד היחלצות, את התמה המתפתחת של השיר.הופעת האש בבית האחרון מפתיעה ומנפצת, כמעט 

הבתים המפרידים בין הים והאש מתארים תהליך שבסיומו המשורר מכיר  13כפי שאמרנו, 
בעובדת מותו של אחיו ובפרידה הבלתי הפיכה שיניהם. כל בית מתאר עוד תהליך בהבנה הזו, 

דרך מיקוח ודיכאון רוס: מהכחשה וכעס, -כמעט כתיאור שירי של חמשת שלבי האבל של קובלר
נפרד הדובר מאחיו מתוך הבנה שהוא קבור ואין דרך חזרה. הוא מברך  10ועד קבלה. ואכן, מבית 

אותו לשלום )"שלומים לך באחריתך"( ונפרד ממנו )"אני הולך לארצי"( הוא גם מבין את 
כאורה ואת לעד בנומתך"( ול –מחזוריות החיים לעומת סופיות המוות )"ואנום עת ואיקץ את 

 משלים עם המוות והולך לדרכו.

אבל פתאום, בבית האחרון, יש עוד התפרצות אחת אחרונה של יסורים: "ועד בוא יום חליפתי / 
בליבי אש פרידתך" ובפראראפרזה פשוטה: כאב הפרידה ישרוף את ליבי עד מותי. זוהי התהפכות 

לים להבין שמישהו מת הכאב של ההבנה הפילוסופית ותזכורת חדה לעובדה שגם אם אנחנו מסוג
 על הפרידה ממנו עדיין בוער בליבנו.

האש היא היסוד העצמתי השני אחרי הים. היא מסוכנת ומפחידה, בלתי צפויה ואיומה ביסורים 
שהיא יכולה להביא עמה. דווקא באש בוחר המשורר לסיים את שירו ולהראות בכך את הטלטלה 

צמתו המטאפיסית של האבל המדומה לים ועד לכאב הנפשית שחווה המתאבל מההתבוננות על ע
 הנורא של הלב המתייסר בגעגועים.

 שירת ביאליק:

 לא זכיתי באור מן ההפקר.. 16

מה הם הרגשות הבאים לידי ביטוי בשיר, וכיצד הם נקשרים לתהליך היצירה? הסבירי והדגימי 
 את דברייך.

 (.1901השירים הראשון שלו ) , כשנה לאחר שביאליק פרסם את קובץ1902השיר נכתב ב 



 
 

   

כמו ברבים משיריו של ביאליק, יש שתי גישות מרכזיות בקרב הפרשנים: גישה אחת רואה בשיר 
תיאור אישי, ארספואטי, של תהליך היצירה ותסכולו של המשורר )גישה זו מובנת גם על רקע 

אה בשיר מטאפורה ביקורת שמתחו המבקרים על שיריו האישיים בספרו הראשון(  וגישה שניה רו
לגורלו המר של העם היהודי אשר למרות גדולתו הרוחנית, הגויים בזים לו ומזלזלים בכוחו 

 )וגישה זו מעוגנת בגלי השנאה ליהודים וליחס הקשה אליהם במזרח אירופה(.

בין אם נסכים עם הפרשנות האישית ובין אם נסכים עם הלאומית, ברור שהדובר בשיר כעוס, 
 סכל ורגשותיו מתגברים וגואים עד תחושת קורבן בשורות האחרונות.מאוכזב, מתו

הבית הראשון מציג את הקונפליקט הרגשי המרכזי. הוא פותח בנימה אפולוגטית )מתנצלת( או 
מתנצחת ובה מצהיר הדובר על האותנטיות של כשרונו והייסורים הכרוכים ביצירתו. הבית בשני 

שלי )"אור מן ההפקר"( ולא קיבלתי אותה בירושה. משפטי שלילה: לא מצאתי את ההשראה 
ומיד מגיע המשפט החיובי: ניקרתי אותה מתוכי וחצבתי אותה מליבי. מקור ההשראה שלי 
והכשרון שלי הוא סבלי ויסוריי. השלילה הכפולה ומיד אחריה ההסבר הרגשי הסוער )הבא לידי 

 ביטוי בפעלים אינטנסיביים( מעידים על תסכול וכעס.

ת השני מעודן יותר. במקום פעולות חזקות וכוחניות )חציבה וניקור(, המשורר בוחר בהקטנה הבי
ואינטימיות )לא אור אלא ניצוץ, ניצוץ אחד, ניצוץ קטן(, אבל גם כאן: שלילה כפולה ובה העונה 

 להאשמה מרומזת: לא שאלתי, לא גנבתי ומיד אחריה הצהרה כפולה על אותנטיות: ממני ובי.

תיאור דרמטי ואינטנסיבי לתיאור אינטימי ומוקטן מעיד על סערת רגשות, שלא לומר על המעבר מ
 האם לתקוף באגרסיביות או להתחנן להבנה. –בלבול וקונפליקט פנימי 

הבית השלישי עובר מהטיעון להוכחה: הסבר מטאפורי על תהליך היצירה האותנטית שמקורה 
ון האינטנסיביים: הצרות הן פטיש, המפוצץ את הלב בייסורי היוצר. כאן שוב חוזרים ציורי הלש

ממנו ניתז ניצוץ ההופך לשירה. אפשר לראות שסערת הנפש מרוסנת לכדי לאפשר את התיאור 
 הלוגי )גם אם רגשי וסוער( של תהליך היצירה.

השורות הראשונות של הבית הרביעי מתארות את המשך התהליך באותה שפת דימוי: השירה 
הצרות בלב ניתזת ללב הקוראים ומתלקחת, כנראה באמצעות רגשותיהם שנוצרה מחבטת 

 ומחשבותיהם.

ונעלם. זהו אסונו  –אבל אז קורה הנורא מכל: הניצוץ הנדיר הזה, שהופק ביסורי המשורר, נדלק  
של היוצר, שיצירתו אין לה זכות קיום אלא בלב הקוראים, אבל אז היא מאבד את קיומה 

 נעלמת. –י ובעצם הייחודי, האינדבידואל

על רקע זה מופיעות שתי השורות האחרונות של השיר, שהן בעצם שורה דרמטית אחת המחולקת 
באמצעות פסיחה: "ואנוכי בחלבי ובדי / את הבערה אשלם". אני המשורר, בסבלי ובייסורי, 

 מפרנס את ההתפעמות הרגעית הזו של הקוראים שמכלה את יסוד שירתי כאילו עלה באש.

ו הקודר של השיר מתאר את תסכולו, צערו ואולי גם את הכעס ואת חוסר האונים של האמן. סיומ
הוא אדם יוצר, חומר היצירה שלו הוא נפשו, כשרונו, חכמתו ויסוריו. הוא אינו יכול שלא להגיש 



 
 

   

את המתת הזה לקוראיו, אבל הנתינה הזו כרוכה בתסכול וביאוש שכן היצירה נופלת קורבן 
 קוראים, שאינם מבינים את המחיר העצום שהיוצר משלם למען הנאתם החולפת.לגחמות של ה

 שירת רחל.

 . רק על עצמי.11

הדימוי העצמי של המשוררת מעוצב בשיר באמצעות ההשוואה שהיא עושה בינה ובין נמלה. 
הסבירי והדגימי קביעה זו. לדעתך, האם השוואה זו באה לידי ביטוי גם בסיום השיר? נמקי 

 מי את דברייך.והדגי

בשיר "רק על עצמי" מאת רחל מעוצב הדימוי העצמי של המשוררת באמצעות השוואה שהיא 
 עושה בינה ובין נמלה. 

הבחירה של המשוררת להשוות עצמה לנמלה מעידה על הדימוי העצמי שלה שכן נמלה היא חיה 
ה, גם המשוררת זעירה בעלת תפקיד חדגוני . בחירתה של המשוררת דווקא בנמלה מראה שכמו

מרגישה קטנה וחסרת משמעות, מישהי שיכולה להעלם בתוך העולם הגדול ואולי גם מבלי שאיש 
 יבחין בכך. 

בבית הראשון ישנה חזרה על כותרת השיר "רק על עצמי". חזרה על משפט זה מדגישה את רצונה 
 המשוררת להבהיר שהיא אכן מדברת על עצמה, חייה ורגשותיה.  -של הדוברת

משפט השני מספר :" צר עולמי כעולם נמלה". בעזרת דימוי זה משווה הדוברת את עצמה ה
לנמלה באופן ספציפי. כמו הנמלה, שכל תפקידה הוא לסחוב מזון ולהיות חלק משרשרת ארוכה 
של נמלים אחרות ללא כל ייחוד או יכולת לצאת משגרת עבודה זו, המשוררת מרגישה שעולמה צר 

ם. יתכן שהיא מרגישה שכעת, לאחר מחלתה, גם היא כמו הנמלה, עמלה עליה וצר לה המקו
 בחריצות בעולם צר. 

לאחר מכן אומרת המשוררת "גם משאי עמסתי כמוה רב וכבד מכתפי הדלה". המשוררת מסבירה 
שכפי שהנמלה סוחבת  משאות כבדים ממשקל  גופה הזעיר, כך גם הדוברת מרגישה כי המשקל 

 דול וקשה מנשוא .הנפשי שהיא סוחבת ג

בבית השני ישנו המשך של דימוי הנמלה,  שמעיד גם הוא על הדימוי העצמי של המשוררת. כמו 
 הנמלה, דרך המשוררת לפסגה היא דרך קשה מלאה בעמל רב ובכאבים. 

"יד ענקים" זוהי מטאפורה ליד הגורל, שצוחקת על הנמלה הקטנה. יש כאן ביטוי לרגשותיה של 
 קטנה ולא אחראית לגורלה, חסרת שליטה בחייה.   הדוברת שמרגישה

 בבית השלישי אכן יש המשך לדימוי הנמלה כדרך ביטוי של דימוי העצמי של המשוררת. 

בשתי השורות הראשונות של הבית כותבת המשוררת: " כל אורחותיי הליז והדמיע פחד טמיר 
ו יד האלוהים ממשיכה מיד ענקים". דרך המשך המטאפורה של "יד הענקים", יד הגורל א

הדוברת לבטא את חוסר השליטה שלה בהתרחשויות חייה. הפחד מגורלה הבלתי ידוע, שיכול 



 
 

   

להסתיים בכל רגע על ידי "יד ענקים" מלווה אותה ומפריע לה לקיים את שגרת חייה, בדיוק כמו 
 הנמלה הקטנה שגורלה מאוים על ידי כוחות גדולים ממנה. 

ת רטוריות:" למה קראתם לי חופי הפלא למה כזבתם אורות השיר מסתיים בשתי שאלו
רחוקים?" שאלות אלו ממחישות את אכזבתה ותסכולה של המשוררת ממצבה, לאחר שעמלה 
קשה כמו הנמלה להגיע לחופי ארץ ישראל,  קיוותה וחלמה להנות ממנה וכעת גורלה הוא קשה 

 מנשוא. 

 

 

 

 

 שירת אורי צבי גרינברג

 חל..  שיר אמי והנ23

 כיצד תיאורי הטבע והסביבה בשיר מעצבים את דמות האם? הסבירי והדגימי את דברייך.

הדובר מתאר את אמו בכפל פנים, בשתי תקופות שונות. שני הבתים הראשונים מוקדשים למעין 
משחק מחשבתי בו הדובר מדמיין את אמו הנערה ובבית האחרון הוא מתאר אותה כשהיא נרצחה 

ני באכזר" וכמו כן הדובר מדגיש את רגשות האשמה שלו ואת חוסר האונים שהוא על ידי "גוי גרמ
 מרגיש בעקות הירצחה.

בבתים הראשונים האם מתוארת כמעין ונוס העולה מן המים של בוטצ'לי, היא תמה, ברה, כמו 
חוה בגן עדן. המטאפורה ,אלוהית היא במים, נאוה בכוחה" ממחישה את נעוריה, יופיה, עדינותה 
ותמימותה של האם. בניגוד לכך, בבית השלישי, המטאפורה "הכסיף זה הראש והשלג זה הראש" 
מבליטה את בגרותה של האם, את חוסר האונים שלה, היא מתוארת באמצעות החזרה על לובן 
שיערה ולמילה "השלג" קונוטציה לשלג הקר באירופה, שם התחולל הרצח המחריד של האם 

 במלחמת העולם השניה.

רמזים המטרימים לרצח האם, הנמצאים בשני הבתים הראשונים, קשורים כולם לתיאור הטבע ה
והסביבה: "הזרדים החומים" "גזע העץ" כמו מעידים על מוות בטרם עת. כמו כן, השעה שבה 
מתרחשת רחצתה של האם בנחל, שעת דמדומים מעידה על סוף היום ויוצרת קונוטציה למילה 

ת הדמדומים" של גני הפירות עשויה להעיד על פרי בשל יתר על המידה, דם. בבית השני "מתיקו
אולי רקוב וכמו מת. הצבעים אדום, חום ולבן הבולטים בשיר מסמלים מחד את הטבע ומנגד את 
תמימות האם ואת הידיעה האכזרית על הירצחה. הטבע ההרמוני והפסטורלי נגדע באבו, כמו 

 חייה של האם. 


