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  :ספרותבגרות ב 

  :2מספר יחידות הבגרות 

 וערן לוי שחורידקל שי פתרון הבחינה:  מחברת 

  :2102ביוני  5מועד הבחינה 

 : 01:11 שעת הבחינה 

 

 

 יח"ל 2 -בחינת הבגרות בספרות -הצעת פתרון

 154411110שאלון  -2102קיץ 

 לפי מתכונת "עולם ישן"
 

 בבתי הספר של קידום. לספרות ורי, מוריםדקל שי שחערן לוי וידי -הפתרון נכתבה עלהצעת 

 

 

 

 שימו לב: 

התשובות כאן כתובות בנקודות אותן יש להרחיב, תשובות מלאות יכללו פסקאות  .0

 פתיחה וסיכום, דוגמאות מהיצירות ועוד. 

מעבר בות נוספות כידוע, בספרות )ובחיים(, הדרך היא החשובה. לכן, יתקבלו גם תשו  .2

 ל תלוי בנימוקים הספרותיים שתתנו לטענותיכם. ולמה שכתוב כאן, הכ

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנות ונבחנים כאחד.  .3
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 שירה -אשוןפרק ר
 שאלות. שתיאם בחרתם בפרק זה, יש לענות על פרק זה הוא פרק רשות. 

 

 

 

 דה הלויישנה בחיק ילדות4 יהו.0

 

 סעיף א'

* השיר שלפנינו הוא שיר קודש מסוג רשויות לנשמת ובו פונה המשורר לנפשו שלו ומבקש ממנה 

 להתעורר מבחינה רוחנית.

לזרז את נשמתו להתנער מהבלי העולם הזה, מהחיים החומריים, לדבור  -תפקידם של פעלי הציווי בשיר* 

 .בחיי הרוח, בדרכו של האל

בתחילה הפעלים הם סבילים: "ישנה", "תשכבי" ואט אט  -הדרגתיות בפעלי הציווי * בשיר שלנו קיימת

הדרגתיות זו הפעלים הופכים להיות פעילים יותר: "קומי", "צאי" עד לפועל האקטיבי ביותר: "מרדפת". 

 . מתארת את ההדרגתיות בתהליך ההתעוררות הרוחנית של המשורר

 י כל בית.* יש להסביר את פעלי הציווי בהקשרם לפ

 

 סעיף ב'

 מן המושגים הבאים: שנייםיש להסביר ולהדגים  

 שתי מילים או יותר השונות במשמעות, אך דומות בצליל. -צימוד. 1

 יש להדגים את אחד מהצימודים הבאים:

 מילים מהשורש נ.ע.ר -"נעורים כנעורת ננערו, התנערי, יתנערו" -צימוד גזרי

 יסערו" ימיםכ ימים" וגם: "ומתולדות ורדרלמצוא  דרור"דאי כ -צימוד שלם

 אי" ראי, דאי, צ" -צימוד שונה אות

 * יש להסביר את משמעות הצימוד שבחרתם.

 

 שילוב של פסוקים או ביטויים מיצירות ספרותיות אחרות, כמו המקרא. -שיבוץ. 2

 יש להדגים את אחד מהשיבוצים הבאים:

 ל תשכב?"שיבוץ מספר משלי: "עד מתי עצ -"למתי תשכבי?"

 שיבוץ מספר משלי: "חוסך שבטו, שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר". -"במוסר שחרו"

 שיבוץ מירמיה: "ינהרו אל טוב ה'" -"אשר אל טוב ה' נהרו"

 * יש להסביר את משמעות השיבוץ שבחרתם.

 

פיוטים המשמשים הקדמה לתפילות מסויימות. השיר שלפנינו נאמר לפני תפילת  -רשות לנשמת. 3

 חרית של יום שבת. ש

 

 

 לא זכיתי באור מן ההפקר4 ביאליק. 1

 

 * השיר שלפנינו הוא שיר ארספואטי המתאר את תהליך יצירת השיר.

 * מוטיב הלב בונה את משמעות השיר שהיא תיאור תהליך יצירת השיר, שהוא תהליך קשה וכואב.

 שורר.ההשראה וכשרון הכתיבה של המ -מוטיב הלב מתאר את מקור הניצוץ* 
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כשם שפעולת החציבה  -* המשורר משתמש במטאפורה לתיאור תהליך יצירת השיר באמצעות מוטיב הלב

 .היא פעולה קשה, כך החציבה בלב, כלומר תהליך יצירת השיר הוא קשה ומייגע

 השיר והוא מתואר ע"י המטאפורה: "פטיש צרותיי הגדולות". פיצוץ הלב הוא חלק מרכזי בתהליך יצירת* 

יקור והחציבה בלב הם ארמז לסיפור פרמתאוס מהמיתולוגיה היוונית שבו נשר ניקר בכבד של * הנ

 פרמתאוס.  

 

 שיר אמי והנחל4 אורי צבי גרינברג. 8

 

 * השיר שלפנינו מתאר את כאב הפרידה של המשורר מאמו שנספתה בשואה.

 ותה האכזרי של האם. מגביר את תחושת הזעזוע ממ* מוטיב הצבעים בונה את משמעות השיר בכך ש

 הצבעים הבולטים בבית הראשון ובבית השני: * 

 . הצבע האדום הוא צבע שערה של האם וגם צבע השקיעה.1

 . הצבע הכחול הוא צבע מי הנחל.2

 . הצבע הלבן הוא צבע כותונת המשי שעל גופה וצבע עורה של האם. 3

 . הצבע החום הוא צבע הזרדים והעץ הכרות.4

 ק הוא צבע גן הפרות.. הצבע הירו5

 .הצבעים בבתים אלה תורמים למשעות השיר בכך שיוצרים תחושת שלווה ואווירה פסטורלית

 

לפנינו  -השלווה שנבנתה ע"י מוטיב הצבעים בשני הבתים הראשונים נשברת בפתאומיות בבית השלישי* 

ד בניגוד גמור לצבעים שיר מתהפך שבו משמעות השיר בבית השלישי התהפכה ולפנינו מוות אכזרי העומ

הפסטורליים לאורך שני הבתים הראשונים. דבר זה גורם לנו לקרוא את השיר בקריאה שנייה ולשים לב 

 לכל אותם רמזים מטרימים המופיעים בעזרת הצבעים:

 

 . הצבע האדום מרמז על דמה השפוך של האם.1

 תו, נרצחו בתקופת השואה.. הצבע החום של הזרדים והגזע הכרות, המרמזים על היהודים שנכר2

 . הצבע הלבן מעלה קונוטציה לשלג האירופאי, הנוף שבו התרחשו זוועות השואה.3

 . הצבע החום מתקשר לעפר שספג את דמה של האם.4

 

מוטיב הצבעים תורם לניגוד שבין שני הבתים הראשונים לבית השלישי וניגוד זה מגביר את תחושת * 

 .הזעזוע ממותה של האם
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 סיפור קצר -פרק שני
 שאלות. שתיאם בחרתם פרק זה, יש לענות רק על  פרק זה הוא רשות.

 

 . סיפורים מאת עגנון 04

 . האדונית והרוכלאו  פרנהייםבשאלה זו ניתן לענות ע"פ: 

 

 פרנהיים 

המכשול )הפיזי( העיקרי בחייו של פרנהיים הוא הדלת הסגורה, שמסמל את המכשול  (א

יו, כלומר את העובדה שחזר מהמלחמה כשכל האפשרויות חסומות בפניו )המטאפורי( בחי

 ומשפחתו מתנכרת לו. 

פרנהיים מסרב להכיר במכשול הזה לאורך רובה של היצירה, ממש עד למשפטי הסיום. הוא  (ב

 לפגוש את אינגה, לקבל תשובות ולהתקבל בחזרה למשפחה, למרות ההתנגדות.  מתעקש

 האדונית והרוכל

של הדמות המרכזית הוא שיוסף לא מצליח לראות את הסכנה, הוא עיוור לסכנה  הפגם באופי (א

 ומתמכר ליצריו ולפיתויים. יש להסביר זאת לפי הסיפור כולו ולהתייחס גם למובן האליגורי.

יוסף לא מודע לפגם זה באופיו ולראייה הוא חוזר בסוף הסיפור להתדפק על דלתם של  (ב

לאורך הסיפור כולו הוא לא מצליח לראות את הרמזים אחרים, כלומר לא למד את הלקח. 

 העבים שהאדונית שולחת לעברו.

 

 

 . סיפורים עבריים או מתורגמים 21

, למשל, המפתחועוד.  , סיפור אהבה, העיוורת, יגוןצפירה, הניהבשאלה זו ניתן לענות לפי  

 פחות מתאים לכאן. 

 

 הניה/ שופמן 

ים בחלק הראשון של הסיפור לעומת קשריה עם הגברים יש לתאר את קשריה של הניה עם הנער

ועם בעל הבית בחלקים השני והשלישי. יש לכלול התייחסויות לחזרה )"עוד!"(, לניגוד ולמוטיב 

 החיפושית. 

: ביקורת על החברה המנצלת את תמימותה של נערה צעירה. קבלת נקודת משמעות הסיפור

 המבט של דמות חלשה ושולית בחברה. 

 

 ר אהבה/ אפלפלדסיפו

ואת האופן שבו הם מתפתים לאורך הסיפור. יש להסתייע יש לתאר את קשריו של קובה עם רוזה 

 במוטיב הבית ומוטיב המחלה כדי להדגים זאת. 

 חוסר היכולת לשכוח את העבר. : משמעות הסיפור

 

 יגון/ צ'כוב

א, שלושת השיכורים, יש לתאר את הקשר של יונה עם כל הדמויות שאיתן הוא נפגש: איש הצב

 שוער הבית והעגלון הצעיר ולבסוף את הקשר עם הסוסה.

: החברה האנושית זרה ומנוכרת, כך שאפילו הסוסה )=הבהמה( קשובה יותר משמעות הסיפור

 מבני האדם.
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 הסייף4 ש"י עגנון. 21

 

יונות, פנטסטי המייצג את המפגש בין היהדות הגלותית לבין הצ -* הסייף הוא סיפור אליגורי

 ישנה המיוצגת בסיפור באופן סמלי ע"י הסייף.-היהדות החדשה

 

מצד אחד הוא רצה לעלות לארץ ישראל ומצד שני, הוא מתקשה לעכל  -* המספר חש אמביוולנטיות

את המחיר הכבד שקיים לחיים בארץ ישראל שפירושם בין היתר ויתור על התרבות הלמדנית 

ודה הלוי. הלך הרוח של המספר לפיכך הוא עצבות על הפשרה המיוצגת בסיפור עי שיריו של ר' יה

 ויותר על חיי הרוח. -שהוא נאלץ לעשות

 

המספר מכניס את הסייף לארון הספרים שלו ובהמשך אותו סייף מדבר אל המספר ומרעיש את * 

ת ביתו. בניסיונות להיפטר מהסייף, קובר המספר את הסייף בגינתו, אך הגינה הפורחת הופכת להיו

שוממה ומעלה ריח באושים ש"מושך אחריו זבובים ויתושין ויבחושין והם מושכים אחריהם שקצים 

ורמשים והם מושכים אחריהם חתולי בר וחיות קטנות שעושים ביניהם מלחמה על כל שקץ ורמש". 

הגן מתואר: כגן "שנסתלק השלום ממנו" מפה ואילך, דמות המספר לא עוסק עוד בספריו ועובר 

 בגן והלך רוחו קודר.  לעבוד

 

המספר קובר את הסיף בגן ביתו, אך הדבר גורם להלך רוח רע אצל המחבר, שכן "מקום זה * 

שקברתי בו את הסייף שוכן חררה בגן כארץ מלחה... אותו הריח מושך אחריו זבובים ויתושין 

ת קטנות ויבחושין והם מושכים אחריהם שקצים ורמשים והם מושכים אחריהם חתולי בר וחיו

זוהי אליגוריה  -"יוצא אני לגני שנסתלק השלום ממנו... שעושים ביניהם מלחמה על כל שקץ ורמש

 .לציונות שהופכת מקום של שלום למקום של מלחמה ומאבק סיזיפי

 

המספר מתאר את מצבו של הגן שהפך מגן פורח לגן שבו מתחולל מאבק. הגן הפורח הוא * 

בותית של יהדות הגולה. הגן שבו מתחולל מאבק הוא אליגוריה התר-אליגוריה לפריחה הרוחנית

לחיים בארץ ישראל שמאבק הוא חלק בלתי נפרד מהם ומכיון שכך, המספר נאלץ לעזוב את ספריו 

זוהי  -"מחמת עבודתי בגן הנחתי את הספרים ואני עושה בגן" :ולעבור לעבודה חקלאית   בגן

את היהודים לעזוב את תרבותם הלמדנית ולעבור  אליגוריה לכך שהמציאות הציונית מחייבת

 לעבודת כפיים ולמאבק על ארץ ישראל

 -יש כאן גם השלמה של המספר על סיומה של היהדות הגלותית ועל תחילה של היהדות הישנה

 חדשה, היהדות הציונית

 

ר בסיום המחבר מביע תקווה ש"ביום מן הימים אתגבר על הצחיחה", כאם הלך הרוח של המחב* 

אופטימי שהמאבק הציוני יביא בעתיד לצמיחה מחודשת ולפירות. המחבר מדגיש ש"דרכם של 

אחרים בפרחים.. ואני בפרי". הפירות הם אליגוריה לארץ ישראל, שהפירות הם אחד מסמליה 

המובהקים: "כי ה' מביאך אל ארץ טובה... ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן 

 ח'(. זהו סיום אופטימי למאבק הציוני-ם ח', ז'ודבש" )דברי

 

 

 4 פון קלייסט . רעידת אדמה בצ'ילה22

 

הסיפור מתאר רוע אנושי קיצוני, כולל ההתאכזרות לזוג עוד לפני גילויים של רוע ואכזריות: 

הלידה, של השמפחות הכנייסה והחברה. מענים אותה רגע אחרי הלידה ולוקחים את הילד. אנשי 
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י דם ושמחים לראות איך חוספה מוצאת להורג. אחרי רעידת האדמה בחזרה לעיר, העיר תאב

 מזהים את הזוג, תוקפים אותם וכמובן יש לא מעט מתים באכזריות בסוף. 

-ב"גן העדן" יש הרבה גילויי אצליות, מתחלקים באוכל, כולל בחלםגילויים של הקרבה ואצילות: 

 אם. שוכחים ממעמדות ומסטריאוטיפים. 

ההבדלים הקיצוניים בין החלקים והסוף הנורא מדגישים רומת הגילויים למשמעות הנובלה: ת

 שההקרבה והאצילות הם רק פנטזיה אוטופית שלא תתממש לעולם. 

 

 

 

 דרמה -פרק שלישי 
 

 בלבד.  אחתפרק זה הוא פרק רשות. אם בחרת בפרק זה, יש לענות על שאלה 

 

 אנטיגונה/ סופוקלס 

 

23. 

מפני  חשש* הטרגדיה מטיבה היא יצירה שמציגה עלילות סוערות ודרמטיות כך שלכל אורכה יש 

מה שעתיד לקרות. מצד שני, סופה של הטרגדיה הוא אסון צפוי מראש כך שהקהל יודע בכל עת 

 שהסוף יהיה רע ומר. 

ערכים. * בסיום הטרגדיה מתעוררים בקוראים רגשות של קתרזיס, זיכוך. אישור מחודש של ה

הקורא, שידע שסופה של הטרגדיה צפוי מראש, משום ש"נכנס" כבר לטרגדיה בידיעה שאסור 

 לחטוא בחטא הגאווה, קיבלו אישור מחודש לערכים שלהם. 

 

24 . 

שלב זה מתרחש בטרגדיה כאשר אנטיגונה מחליטה  -מצב של קלקול ושיבוש הסדר התקין* 

עמיים(. ההחלטה של אנטיגונה משבשת את הסדר להפר את צו המלך ולקבור את פוליניקוס )פ

 התקין ויוצרת התנגשות קשה בן ערכיה לבין ערכיו של קריאון. 

הקונפליקט המרכזי בין אנטיגונה לקריאון הוא בלב המחזה. מי שמנסים לתקנו  -מאמצי התיקון*

ם כמובן הם איסמנה והיימון שמנסים להוביל את הגיבורים הטרגיים ל"שביל הזהב" והפשרה. ה

 נכשלים בכך. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Page 7 of 11 

 

 רומן ונובלה -ביעיפרק ר
 בלבד. אחתבפרק זה יש לענות על שאלה . פרק זה הוא חובה

 

 

, כל השאלות השאלות יכולות להתאים. נדגים כאן תשובה רק על פי סיפור פשוטאם למדתם את 

 . 28שאלה מספר 

 מתאימות. ראו בהמשך.  28-ו 22, שאלות הדבראם למדתם את 

 

 סיפור פשוט4 עגנון  . 22

 

 שני ארועים מרכזיים ברומן:   (א

הארוע הזה מתרחש אחרי שהירשל ובלומה  מסיבת החנוכה בבית משפחת גילדנהורן. -

התאהבו, ואחריו מגיעים האירוסים והחתונה למינה. האירוסים משפיעים על המשך העלילה 

את דעתו לגבי בלומה, הוא משום שבגלל שהירשל לא מביע שום התנגדות לחתונה ולא מביע 

 אכן יתחתן עם מינה, כפי שרצו אמו, אביו והחברה כולה.  

הארוע הזה מתרחש אחרי כמה חודשים של חיים משותפים עם מינה  סצינת השגעון ביער. -

וכניסתה להריון. זהו שיאו של השגעון של הירשל, אחרי שכבר הפסיק לישון ובכה על כפות 

ע על המשך העלילה כי מנקודה זו ברור לכולם שצריך לאשפז המנעול. השגעון ביער משפי

 אותו ולטפל בו. הירשל מצליח לתפקד אחרי הריפוי אצל ד"ר לנגזם. 

-  

. למשל בסצינת השגעון רואים כיצד היחיד לעומת הוריו או החברה כולההקונפליקט המרכזי הוא  (ב

וד בכל זה, ואולי כי פשוט הוא הקונפליקט מפריע להירשל עד כדי כך שהוא משתגע, אולי כדי למר

 לא יכול יותר להתמודד עם המצב שאליו נקלע. 

 

 

 

 הדבר4 אלבר קאמי. 22

 

אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי העיר אוראן  -* הדבר הוא רומן אליגורי

 שהיא אליגוריה לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.

 

מגפת דבר היא: כיצד צריך  -ה ברומן בזמן משבר חמור* שאלה מרכזית על חיי האדם בכלל שעול

להתמודד עם אסון כבד כמו מגיפת דבר? האם בני האדם צריכים לעזור אחד לשני? האם יש לנסות 

 להילחם בדבר או לקבל בהכנעה את הגורל?

  

הוא מנצל את האסון להפקת רווחים אישיים.   -* תיאור חייו האישיים של קוטאר עונה לשאלה זו

מעשיו של קוטאר בקידום עסקיו בזמן הדבר מאפיינים אותו כשוחר רוע, אוהב את המגפה. כאשר 

מנסה טארו לגייסו למאבק בדבר, משיב קוטאר: "אני אישית מרגיש טוב בדבר, ואני לא רואה סיבה 

להתערב כדי להפסיק אותו". קוטאר כדמות שוליים זוכה להשתייך חברתית בזכות המגפה. כשהיא 

ימת, הוא כה מאוכזב, עד שהוא מבצע מעשה יוצא דופן ויורה בהמון האדם החוגג, שמיהר מסתי

 מעשה שמאפיינו כמשוגע. לפי קוטר, בני האדם צריכים לדאוג לעצמם בלבד. -לשכוח ולחזור לשגרה 
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* השאלה הערכית האם לעזור לתושבי העיר או שכל אחד צריך להציל על עצמו מוצגת גם באמצעות 

עיתונאי שנקלע לעיר ונכלא בה כאשר הוכרז סגר. הוא נקרע מגעגועים  -אישיים של רמברחייו ה

לאהובתו והשקפת עולמו מקדשת את טובת הפרט כקודמת לכל מחויבות חברתית. הוא מנסה 

חוקיים. בחלוף -נואשות להיחלץ מהעיר. הוא מנסה בדרכים חוקיות וכשנכשל, פונה לניסיונות בלתי

בותו לרייה, הוא בוחר להישאר בעיר ולסייע כמידת יכולתו. מתעורר בו רגש עז של הזמן ומתוך התקר

רצון להשתייך. הוא מכיר בכך שירגיש בושה אם ינטוש את העיר מוכת האסון ויעדיף את טובתו 

 האישית על פני הסולידריות החברתית.

 

 -שיים של ז'אן טארו* דרך התמודדות אחרת עם שאלת חיים האדם מועברת גם באמצעות חייו האי

תושב חדש באוראן, מתגורר במלון במרכז העיר. איש אמיד, אפוף מסתורין וחובב תענוגות. הוא אומר 

כי כי הדבר היחידי שמעניין אותו "הוא למצוא את השלום והשלווה בתוכי פנימה". בפגישותיו עם רייה, 

רוח, שחרץ דינם של -ופט קרנרקמת ביניהם ידידות אמת, במסגרתה הוא מספר על אביו שהיה ש

נאשמים למוות. טארו כמו מכה על חטא שכלל לא ביצע. הוא חש כמי שנגוע בדבר, הרבה לפני 

שפרצה המגפה, במובן זה שלא עשה מספיק כדי למנוע הרג מיותר. בעיניו, האדישות היא הסימפטום 

תים במגפה. הוא חובר המרכזי של מגפת הדבר. הוא מצטרף לרייה ומשמש כסניטר אוסף גוויות המ

לרייה במרד כנגד האבסורד וקובע שזה ייעשה בדרך אהבת הזולת, אף שלא נראה שעשה זאת מתוך 

הכרה אמיתית במניע ההומניסטי לכך. אולי התנהלותו מתוך דבקות באידיאל רעיוני מופשט )השאיפה 

הוא נכנע למחלת הדבר גורמת בסופו של דבר ש´(, אדם´ולא בחיים כפשוטם )להיות ´( קדוש´להיות 

 שתקפה אותו ונפטר.

 

ד"ר רייה הוא  -* שאלה חיי האדם באה לידי ביטוי גם באמצעות היחסים בין האב פאנלו לד"ר רייה

השופר של המחבר, אלבר קאמי ומייצג את הגישה האקזסטנציאליסטית. לעומתו, האב פאנלו, איש 

אה בדבר ביטוי לאבסורד ואילו לאב פאנלו יש הדת מייצג את הגישה הדטרמיניסטית. לפיכך, רייה רו

הדבר הוא עונש שניתן לתושבי העיר אוראן על חטאיהם. הגישה  -תשובה ברורה והגיונית מבחינתו

של פאנלו מעוצבת ברומן כהטפה לבני האדם ואילו הגישה של ד"ר רייה מעוצבת כקרבה, כעזרה 

את עובדת קיומה של המגיפה, אך כל אחת  לזולת וכאיכפתיות מהאחרים. שתי הדמויות לא מסתירות

 נותנת למגפה הסבר אחר.

 

* הדבר הוא אבסורד ולפי קאמי יש שלוש אפשרויות העומדות בפני האדם בבואו להתמודד על 

האבסורד:  להתאבד )בכך בחר קוטאר( לשקר לעצמו, לא להיות אותנטי, להסתיר את מהותו של 

ב פאנלו , או להכיר באבסורד, למרוד בו ולחתור האבסורד ובכך לשיטתו של קאמי, בחר הא

 לאותנטיות ואת דרך ההתמודדות הזו, דרך של גילוי, מייצג ד"ר רייה.
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 הדבר4 אלבר קאמי. 28

 

אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי העיר אוראן  -הדבר הוא רומן אליגורי  (א

 ת בכלל.שהיא אליגוריה לשואה בפרט ולמלחמו

 

 יש לתאר שניים מן האירועים הבאים:

 

 . הדרשה הראשונה של האב פאנלו המתרחשת בתחילת המגפה.1

 . סגירת שערי העיר אוראן בעקבות ההכרזה על המגיפה. 2

 . הדרשה השנייה של האב פאנלו בשיא המגיפה.3

 . מותו של פיליפ, בנו של השופט אותון.4

 

 יש להסביר כיצד הם משפיעים על המשך העלילה.* ניתן לתאר אירועים נוספים.  

 

 

בדרשה הראשונה הוא פונה  -אירוע אחד שבו בחרתי הוא הדרשה הראשונה של האב פאנלוב( 

האדם -למאזינים ואומר: "ַאַחי, צרה גדולה באה עליכם, ואתם ראויים לה ַאַחי." לפי האב פאנלו, בני

הדבר הוא העונש שלהם. הוא סבור שהאדם כפוף  נענשים בצדק, גם כאשר אינם יודעים במה חטאו.

לגורל אלוהי שאין לו שליטה עליו. לדבריו: "הנגע הזה שהורג בכם הוא עצמו מרומם אתכם ומורה לכם 

את הדרך." כמובן, שגישתו הדטרמיניסטית מעוררת את מחאתו של רייה ואז נוצר הקונפליקט בין 

אליסטי של קבלת האחר לבין האב פנלו, המייצג את אקזסטנצי-רייה, המייצג את העולם ההומניסטי

 עולם הדת, המצדיק את הדבר.

 * יש להרחיב בתיאור הקונפליקט.

 

 * ניתן, כמובן, להציג את הקונפליקט בכל אירוע מרכזי אחר מסעיף א'. 
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 סיפור שלא נלמד -פרק חמישי
 שימו לב: פרק זה הוא חובה.

 

 אושר מסויים4 אלכס אפשטיין -מפתח נוסף ו. 30

 2112הסיפורים לקוחים מהספר "מכמונת געגועים לפנייך" שראה אור במרץ 

 

 הסבירי כיצד הניכור והבדידות של הדמויות המרכזיות מעוצבים בכל אחד מן הסיפורים.   .א

 

בסיפור "מפתח נוסף" בולטת בדידותו של האיש, שמשכפל עוד ועוד מפתחות לדירתו, באופן 

 לו יוכל לתת מפתח נוסף לדירתו. ש את העובדה שאין לו עוד אדם בחייויט שמבל

 

המרחק בניהם כל כך גדל  עד שהיא לא יש ביטוי לניכור בין בני הזוג.  בסיפור "אושר מסוים"

מצליחה "לנווט" עד אליו, לחדר השינה המשותף. עד כדי כך הם מנוכרים זה לזו עד שהם 

ק לניכור חז. הביטוי הכי קים לאפליקציה כדי למצוא זה את זווזקו ת" באתר היכרומתכתבים"

, שם נפגשו במקרה, דווקא בחדר הילדים החיבור הכי חזק בניהם הוא הפגישה בחדר הילדים

 ולכן לא מפתיעה ששם ה םמחזיקים ידיים. 

 

האם לדעתם יש בסיפורים תקווה להפגנת הניכור והבדידות? הסבירי והדגימי דברייך.  .ב

 . התייחסי גם לשמות של הסיפורים בתשובתך

בעיני, הסיפורים מלאים בתקווה להפגת הניכור והבדידות. הם אמנם משקפים את הקושי של 

אבל בכל אנשים ליצור קשרים עם אנשים אחרים, ובמובן מסוים משקפים את העולם המודרני, 

בה כי יש בו שני מתממשים בעולם. הסיפור הראשון הוא אופטימי בהרזאת הם מתארים קשרים ש

זרים שנפגשים והופכים משמעותיים זה לזה, בעוד הסיפור השני מתאר ניכור בין בני זוג 

. יחד עם זאת, גם הסיפור השני מסתיים במגע , ולכן מראש הניכור כואב יותרשמגדלים ילדים יחד

 של ממש וזו נחמה גדולה שמראה שיש מקום לאופטימיות.  

 

נוסף" מראה שכל מה שהאיש רצה זה מישהו לחלוק איתו מפתח שם הסיפור הראשון "מפתח 

 לדירה שלו, וכשההיפך קרה, הוא סוף היה מאושר. 

, גם כשהכל האושר אפשרי, גם אם רק במידת מהשם הסיפור השני "אושר מסוים" מעיד על כך ש

 נראה אבוד. 

 


