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  ספרות בגרות ב: •

  3 מספר יחידות הבגרות: •

  דקל שי שחורי פתרון הבחינה: מחברת •

  2017ביוני  5 מועד הבחינה: •

 10:00 :שעת הבחינה  •

  

  

  יח"ל 3 -בחינת הבגרות בספרות -הצעת פתרון

  008302/ 107שאלון  -2017קיץ 

  
  .א"ת - עזריאליבסניף  חורי, מורה לספרותידי דקל שי ש-הצעת הפתרון נכתבה על

  ☺עזיזה שסייעו בפתרון המבחן -רבה לערן לוי ומעין גלברדתודה 

  

  

  

   :לבשימו 

יכללו פסקאות  ות מלאותבתשו כתובות בנקודות אותן יש להרחיב,כאן התשובות  .1

 פתיחה וסיכום, דוגמאות מהיצירות ועוד. 

מעבר ות פיתקבלו גם תשובות נוס לכן,, הדרך היא החשובה. )ובחיים(בספרות  ,כידוע  .2

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

  מכוונות לנבחנות ונבחנים כאחד. אך מנוסחות בלשון נקבה שאלות ה .3
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  פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם
  

  קבוצה ראשונה
  

   . 5או  4, אחתשימו לב: יש לענות על שאלה 

  

  . הגלגול/ פרנץ קפקא4

  

מתרחשת בפרק ב' של הנובלה. אמא וגרטה מוציאות את הרהיטים,  תיאור סצינת פינוי הרהיטים:

מתחבא מתחת לספה. כאשר הן רוצות להוציא גם את התמונה, גרגור נתלה עליה ומסמן  גרגור

לאחותו שהוא עוד רוצה אותה. גרטה מנסה להוציא את אמא בנחת, אמא מתעלפת ובסוף הסצינה 

  גרגור יוצא לבדוק מה שלומה אך מוכנס שוב לחדר באלימות גדולה יותר מבעבר. 

  

גריגור אמנם חושב בתחילת הסצינה שהמשפחה ובעיקר אחותו  :מדוע סצינה זו היא נקודת מפנה

רוצים בטובתו, אך מבין בסופה כי הם כבר לא חושבים על טובתו ובעיקר לא רואים בו יותר אדם או 

  רואים אפשרות לגלגולו חזרה לאדם בהמשך.   

  

  . חלום ליל קיץ/ שייקספיר 5

  

קלאסי של אהבה והמכשולים בדרכה עד לסוף שעשוע ובידור דרך המבנה ה הנושא המרכזי בקומדיה:

  הטוב (להזכיר את מוסכמות הקומדיה). 

  

  הדגמת הנושא דרך שתי סצינות: 

מתגלה הם מתעוררים כאשר עליהם שיקוי.  ףפוק מטפטמערכה שנייה: שני הזוגות נרדמים ו •

 משעשע. הסיבוך ה

 בעל ראש של חמור וגורם לטיטניה להתאהב בו. הופך את ערב ל קפו :ישיתלשה כמער •
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  שנייהצה וקב
  בלבד.  שאלות שתייש לענות על  :לבשימו 

  

  . אודיסאה/ הומרוס9

  

י לו מחוץ לחדר הבנוי הציע", "יש לנו אות"( סאוסבוחנת את אודי :תיאור מזימותיה של פנלופי )א

ה בפני המחזרים גהיא מצי ,של בני העירהקשר ב ולא נופלת לזרועותיו. ")לתפארת את מיטתו

  קליעה בחץ וקשת של אודיסאוס.  :מבחן בלתי אפשרי

  לא רוצה לטעות. היא חכמה ולמודת סבל. , אחראית, עושה את כל זה משום שהיא נאמנהפנלופי 

  

זיה של פנלופי רממבין את  אודיסאוסבעוד  )!"הוי אמא מרה וקשת לב"(זועם על אימו  טלמכוס )ב

  משום שמניעה ברורים לו.  )"כאן בארמוןאותי לבחון  ךהנח לאמ"( סומרגיע את טלמכו

  

  . דון קיחוטה/ סרוונטס10

בחלק הזה של השאלון.  )היחידהלמעשה, המורכבת (בת ביותר כזו השאלה המור :לבשימו 

  אפשרית, אבל עדיף לבחור באחת אחרת. היא 

  

חובה להילחם ברשעים ולשמור על הצדק, להגן  :בסיפורי האבירים "גיבורי העל"של המוסכמות 

  . ה בכל עתציל, לא להתלונן, להרהר בגביראעל עלמות החן, להנהוג כ

  

  : ליםלשובר את התבנית הזו כי דון קיחוטה לא מצליח לשמור על הכסרוונטס 

דון קיחוטה לא עושה שום מעשה אבירות, נוהג בכבוד מופלג בנשים שאינן גבירות, : ב'בפרק 

  לועגים לו ולא מקבלים אותו כאביר. הסובבים  הבנת המציאות, ובכלל,טועה לחלוטין ב

דון קיחוטה נלחם לכאורה עבור הצדק ונגד הרשעים, אבל בפועל יוצא למחלמה  :ח'בפרק 

  הפרק הוא תוקף חפים מפשע. ך בהמשמיותרת לחלוטין. 

  

משום שהוא נלחם על עקרונותיו, ולא נותן  דון קיחוטה הוא בכל זאת סוג של גיבור לדעתי,

ורך באנשים שיצאו למאבקים, גם צעת יש בכל . "לבלבל אותו" )אחרי תקופת האבירים(לתקופה 

  להראות לשאר החברה מה המעשה הנכון לעשות. י סיכוי, כדי ראם חס

  

  

  . האורן הבודד/ היינה11

בשני עצים שלעולם לא יפגשו או נפגשו, שהשוני מדובר מביע כמיהה שאינה ממומשת. השיר 

  בניהם כל כך מהותי ובלתי ניתן לשינוי. 

  . האנשהוה הניגודהעיצוב הם אמצעי 

  

  . גנרל, הטנק שלך/ ברכט 14

  

  ")המפציץ שלך חזק", "ררומס את היע("ב'. - מתוארים בבית א' ו :והמלחמותההרס 

במאמציו של הגנרל באמצעות חבל להאדם הוא היחיד שיכול מתוארת בבית ג'.  :באדםהאמונה 

  הפעלת החשיבה שלו. 

  חזרה ומבנה, אירוניה, ניגוד.  :אומנותיים אמצעים
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  פו לי/- . אנבל15

וזמן של מרחב תיאור . "זה היה לפנים ולפני שנים במלכות על ים ערפילי" :המרחב והזמןיאורי ת

לו אפריצה של הזמן והמרחב ה אפילו השיר ישבסוף מוגדר. לא מסתוריים, כמו אגדה קסומה. 

  תו. ביפריד בינו לבין אהולא ם שהדובר מעיד ששום זמן או מרחק משו

פה מוות של ילדה ואהוב שמסרב להפרד גם יש מפחידה. מאיימת, מסתורית,  :בשירהאווירה 

  אחרי המוות. 
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  ספרות בעקבות השואה
  

בעקבות  תספרוושא "נאוש ותקווה ביצירות שלמדת ביהסבירי והדגימי כיצד מעוצבים י. 20

  עני על פי: אה". ושה

סיפורים של פינק (או אחד של אפלפלד  שני אוסיפורים קצרים מאת אפלפלד שני  •

  ואחד של פינק)

  . מחזהאו  הנובלה מומיקורומאן או  •

  סיפורים בלבד. כאן מפורטות כל האופציות. שני שימו לב: יש לבחור 

  

  סיפור אהבה/ אהרון אפלפלד

הוא התחיל חיים חדשים מתוך תקווה  התקווה של קובה. הנישואים של רוזה וקובה הם תקווה: •

רא יש תקווה כי וקאצל ה. גם , כך הבית ההולך ונבנה ממלא אותנו בתקווהשהייאוש לא יציף אותו

רוזה מבטאת את התקווה באופן ההתחלה אופטימית ואנחנו מצפים מהכותרת ל"סיפור אהבה". 

הזוגי לאורך הזמן, היא זו שמתאוששת מהמחלה (ומשחקת בסוף טניס), חזק יותר. היא יותר בעניין 

  היא יוזמת הגעה של הזוג לבית הבראה.

   . רת, כותרת הסיפור, מוטיב הביתאקספוזיציה מאוח אמצעים אומנותיים רלוונטיים:

חילת הסיפור ברור שהכותב רומז לאסון שצפוי להגיע. כך המשפטים הפואטים ("אט אט מת ייאוש: •

פעפעו החיים...") מוסיפים תחושה של אובדן עוד לפני שהוא ברור. סיום הסיפור גם הוא כמובן 

 מיואש מאוד. 

מיתוס , )המשפטים הפואטיים(רמזים מטרימים מוטיב המחלה,  אמעים אומנותיים רלוונטיים:

   .)☺לאפשהו?  (רואים שזה מתאיםסיזיפוס במשפט האחרון 

  

  מול הראי/ אידה פינק

אדלה מייצגת את התקווה. היא מאוהבת, מנסה "לחיות" למרות הכל, מבקשת להתעסק  תקווה: •

 בדברים פעוטים וחסרי משמעות לכאורה (הצרת השמלה) כדי לא לחשוב על הרע מכל. 

    ה.ה ודבריה של אדלת, תיאורי התנהגוהראימוטיב אמצעים אומנותיים רלוונטיים: 

כל התיאור של המציאות  ניסיה מייצגת את הייאוש הגדול בהתנהגותה ובתגובות של לאדלה. ייאוש: •

הראי משקף את שתי הנערות אך  הקשה מתואר דרך ניסיה (רעב, עבודה, אובדן, חוסר וודאות), 

 ע את שתיהן). האופל שבלבעיקר את תחושותיה של ניסיה ובעיקר בסוף (

. ניגוד בין שתי הנערות, לשון צופן השואה/ רמזים, מוטיב הראי וונטיים:אמצעים אומנותיים רל

  עיצוב מינימליסטי, חסכני של הסיפור שמדגיש את ההעדר.  -ובכלל

  

  

  ואריאציות ליליות על נושא/ אידה פינק

. התקווה כל אחת מהואריאציות נפתחת בתקווה גדולה ("אפף אותו אושר שלא ידע כמוהו") תקווה: •

 בטוחה.  נוצרת גם מהעובדה שאנחנו אחרי השואה והמציאות ממנה הוא חולם היא כבר

כל עיצוב חזרה על סצינת השחרור, תיאורי נוף יפים וקסומים.  אמצעים אומנותיים רלוונטיים:

  החלומות יפה, כמעט קלישאה של אושר. 

השחרור הבלתי אפשרי. זו תמה מייאשת מאוד משום שהאדם לא באמת יכול להשתחרר  ייאוש: •

 מהזוועות. 

אווירה  חזרה, המבנה המעגלי של הסיפורים, ניגודים בין יום ללילה, אמצעים אומנותיים רלוונטיים:

 ייאוש. מגביר את ה קלישאות האושר נשברה, וזהאחת מכל סוריאליסטית ולא מובנת. 
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  הזהו אדם?/ פרימו לוי 

לוי מסביר מראש שהמזל היה לצדו בזמן השואה (רק עשרה חודשים, רק בסופה, במקרה  תקווה: •

היו צריכים עובדים...). יש רגעי אופטימיות: אני האחרון, הבחינה בכימיה, ההזכרות ב"קומדיה 

 האלוהית", עשרת הימים האחרונים. 

קשה למצוא אמצעי שמסייע לו להעביר את התקווה כי זה לא : אמצעים אומנותיים רלוונטיים

  ."הקומדיה האלוהית"המוקד של הרומן, אבל אפשר לדבר על 

"המזמור של יוליסס" כסמל: אפשרות להתעלות מעל המיקוד בצורך לשרוד בשביל משהו של 

בקטע שמצטט לוי, דנטה  הרוח (לוי מוכן לוותר על מנת מרק כדי להיזכר בשורות ששכח); 

ואנחנו יודעים שיוליסס בסופו של דבר חזר  –ווירגיליוס המשורר פוגשים את יוליסס בתופת 

 מהתופת. זה מעביר מסר של תקווה. הביתה ממסעו הקשה, 

  למעט רגעי התקווה, כל המציאות מייאשת. רעב, מחלות, סבל, חוסר וודאות וכו'.ייאוש:  •

תיאורי מזג האוויר הבוגדניים, הפנייה אל הקוראים יוצרת הזדהות   אמצעים אומנותיים רלוונטיים:

ולכן מתעדת היטב את הייאוש. ומעבירה את הייאוש. שפת הרומן יבשה, לקונית, כרונולוגית 

  המוטו המאיים שכל זה יכול לקרות לכל אחד בכל זמן. 

  

  

  

. ביצירות שלמדת בנושא "ספרות בעקבות השואה", מאורעות השואה והשפעותיה מעוצבים 21

  באמצעות תיאורים ישירים ו/או באמצעות דרכים עקיפות כמו שימוש בסמלים ובלשון צפנים. 

  עה זו על פי: הסבירי והדגימי קבי

 הנובלה "מומיק"רומן או  אוסיפורים קצרים  שני •

 שיר וסרט קולנוע או "פוגת המוות" מאת פול צלאןשירים או  שניו •

  

  שימו לב: 

העיצוב לכל יצירה שהיא. הקפידו לתאר את מאורעות השואה ואת דרכי השאלה מתאימה 

  היא על יצירות נבחרות.  כאןלהן ואתם בסדר. ההדגמה ש

ר גם שפים ולשון צופן הושאה, אלאתם לא חייבים להדגים רק לפי סמ -ם עקיפות""דרכי

אמצעים אומנותיים אחרים, אבל כדאי מאוד שהביטויים הללו יוזכרו לפחות בנוגע ליצירה 

  אחת בתשובה שלכם. 

  

  הזהו אדם? פרימו לוי

 תיאור קורותיו של לוי בעשרת החודשים באושוויץ.  מאורעות השואה: •

 הרומן כתוב במתכונת של תיעוד, כרונולוגי, דיווח מפורט ו"יבש".  ישירים: תיאורים •

 תיאורי טבע, המוטו לרומן שמשתמש בסמלים ובארמז מקראי ועוד.  דרכים עקיפות: •

  

  אתגר קרת  ם/נעליי

מסתתרות  לאריזה האלגנטית...מתחת "העדות בבית יהודי ווהלין ביום השואה.  :השואהמאורעות  •

 . "עצמות של יהודים

העד מספר על השואה בישירות, בזעם ובלשון מטאפורית שלא מתאימה לילדים  :ישיריםתיאורים  •

 ד. ות אצל היליוצרת הבנה שגויה של המציאהעדות בגילו של המספר. 

מוטיב הומור ואירוניה, אה, ושלשון צופן ההמציאות,  לשון ילדית והבנה שגויה של :עקיפותדרכים  •

 נגיעה. - הדריכה
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  כתוב בעפרון/ דן פגיס

 תיאור סיטואציה של אישה בדרכה להשמדה בקרון חתום.  אה:ושהמאורעות  •

 ר והחסכני, תיאור חי מאוד של הסיטואציה וקשייה. למרות התיאור הקצ תיאור ישיר: •

קרון חתום. הארמז המקראי מעיד על ההשפעה של  - קטיעה, לשון צופן השואה דרכים עקיפות: •

 השואה על האנושות כולה.  

  

  

  בגלל המלחמה ההיא/ אורנה בן דור 

על הדור מרכז הסרט הוא העדויות של ניצולי השואה והשפעתם  אה והשפעותיה:ושהמאורעות  •

 השני. 

הסרט נותן מקום בולט לעדויות של כל המשתתפים. העדויות ניתנות בקלוזאפים,  תיאורים ישירים: •

 בביתם. במקרה אחד (הלינה) יש תיעוד של הלינה נותנת עדות בפני תלמידים. 

הם הביטוי האומנותי לכאב ההורים ולכאבם השירים של יהודה פוליקר ויעקב גלעד : דרכים עקיפות •

הן מילים לא מפורשות, חלקן בסמלים ) למשל, "אפר ואבק" -שלהם. המילים (וכדאי להדגים

  ושתיקות של המרואיינים.גמגום  ובקודים, בלי אזכור מפורש.
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  לא הכל ריאליסטי
  

. יצירות רבות בנושא "לא הכל ריאליסטי" חושפות את היצרים ואת הכוחות האפלים המניעים 26

  : פי- לאו החברה. הסבירי והדגימי קביעה זו עאת הפרט 

  , פו, עגנון ויהושע. קפקאסיפורים קצרים מאת הסופרים האלה: שני  •

  .סרט קולנוע אונובלה  אומחזה ו •

  

  שימו לב: 

צריך פחות מתאים מהשניים האחרים. (קצת) אפשר לענות לפי ההנחיות על "הנרות", אבל הוא 

   שתי יצירות.

צריך יצירה  פחות מתאים מהשניים האחרים. , אבל הואחיות על "הצל"אפשר לענות לפי ההנ

  אחת. 

  

  החתול השחור/ פו

היצר הרע של המספר ששותה והופך יותר ויותר אלים עד לרצח אשתו. מאשים  יצרים/ כוחות אפלים:

  כמובן את הפנטסטי או את האלכוהול בזה, אבל ברור שהסיפור הוא מימוש של יצריו המופרעים. 

  . הסיפור הוא שיקוף מצב נפש קיצוני וכולו פסיכולוגי. פרטוודאי ש ט/חברה:פר

  

  גאות הים/ יהושע

המספר והקוראים נחשפים כבר בהתחלה לאזהרות ("כבוש את יצרך...")  יצרים/ כוחות אפלים:

  כלומר המאבק של המספר הוא לא עם הגאות עם יצר ההרס העצמי שלו ו/או עם יצר המוות. 

  . הסיפור הוא שיקוף מצב נפש קיצוני וכולו פסיכולוגי. פרטוודאי ש פרט/חברה:

  

  הקרנפים/ יונסקו 

הכוח האפל הוא ההפיכה קרנפים שנשארת מאיימת ולא מוסברת לאורך כל יצרים/כוחות אפלים: 

היצירה. הקרנפים הם כוח אלים ואפל. בהתקרנפות של ג'אן אנחנו מבינים עד כמה הקרנפים הם 

   ם, שבזים לחוקי החברה והמוסר האנושי.עדר, חייתיי

היצירה היא אלגוריה ולכן הכוחות האפלים מייצגים את האופן שבו ההתקרנפות מעצבת פרט/ חברה: 

   .החברהאת 

  

  שר הטבעות/ פיטר ג'קסון 

הטבעת שייכת למקור הרוע בעולם כולו. כל קשר של מישהו עם הטבעת חושף יצרים/ כוחות אפלים: 

יצר הרע שלו וברצון שלו לשליטה ולכוח. בידיים של אנשים או יצורים חזקים הטבעת אותו להכיר ב

  בכל אדם יש יצרים כאלו והטבעת רק מוציאה אותם החוצה. יכולה להיות הרסנית. 

 הטבעת, כלומר הרוע המוחלט, שולטים על כולם ומבקשים להחריב את העולם כולו.פרט/ חברה: 

  כולו.  החברהבעת כולה הוא מען המאבק של פרודו ושל אחוות הט
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. ביצירות רבות בנושא "לא הכל ריאליסטי" מתוארות דמויות המאבדות את תחושת הזמן 27

מדת בנושא את ההתמצאות שלהן במרחב. כיצד תופעה זו באה לידי ביטוי ביצירות שלאו שלהן 

  ירה והמשמעות? עני על פי: וכיצד היא בונה את האוו

  סיפור מאת קפקאגנון או סיפור מאת ע •

  מחזהאו רומן  אוונובלה  •

  

  שימו לב: 

   ☺הנרות מעולם לא התאים לשאלה כמו פה 

. אפשר לענות לפי ההנחיות על "הצל". אפשרי לענות על "דוריאן גריי"תמונתו של הכי טוב לענות על 

  צריך יצירה אחת.  "הקרנפים", אבל הוא פחות מתאים מהשניים האחרים.

  אין צורך להתייחס גם לזמן וגם למרחב. מה שמתאים. בכל מקרה 

  

  הנרות/ עגנון 

  

הסיפור מתחיל לפני כניסת השבת ובפרקים השני והשלישי לא ברור אם השבת אובדן תחושת הזמן: 

  נכנסה כבר או לא (כלומר אם הוא בסדר או חוטא). 

ומית לירה חבאווליסטי, בשני הוא בבית מסתורי החלק הראשון ריאאובדן תחושת המרחב: 

שכונה עם בתים, ים עם שחיינים), ובשלישי הוא לכאורה במרחב כשהמרחב משתנה כל הזמן (

  ריאליסטי אבל לא מובן (חוף הים עם השלוליות, הגשר). 

האווירה בכל הסיפור היא חלומית לחלוטין, סוריאליסטית, כיצד התופעה מסייעת לבניית האווירה: 

  איבד את דרכו וזה מורגש באובדן הזמן והמרחב.  לא מוסברת ומאיימת. המספר

מלית, משבר אמונה ואובדן דרך. משמעות הסיור היא סכיצד התופעה מסייעת לבניית המשמעות: 

הים והטבילה מסמלים את הטהור והאדוק בעוד שהיבשה את הטמא והחוטא. בסופו של הסיפור 

  מפחיד. - פנטסטי - אפשר לחבר לטודורובהעמידה על הגשר היא חוסר יכולת להכריע בין העולמות. 

  

  דוריאן גריי/ אוסקר ויילד תמונתו של 

  

מהרגע שנוצר הקשר עם התמונה, דוריאן לא מזדקן למשך עשרים שנים. הוא אובדן תחושת הזמן: 

  אמנם מבין את המנגנון אך הסביבה לא. דוגמא טובה היא המפגש עם האח של סיביל ויין. 

  רלוונטי. לא אובדן תחושת המרחב: 

ברומן היא של חטאים לא מוסריים ואובדן גבולות. האווירה כיצד התופעה מסייעת לבניית האווירה: 

  שיבוש הזמן שדוריאן והתמונה אחראים אליו הם שמאפשרים את כל זה.

כלומר  מפחיד.-פנטסטי - אפשר לחבר לטודורובכיצד התופעה מסייעת לבניית המשמעות: 

להעלות לתודעה שאלות של מוסר מול יופי, לבדוק מה יים, להפחיד, שהמטרה של הרומן היא לא

   חשוב לפרט ולחברה.  
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  הצל/ פון שמיסו 

  

לא רלוונטי. אולי רק את עניין השנה שבה היה צריך להמתין לחזרתו של האיש אובדן תחושת הזמן: 

  בחלק הראשון. 

רחב (והחברה) המוכרים לו בחלק הראשון של הנובלה שלמיל מאבד את המאובדן תחושת המרחב: 

ולת ההתמצאות במרחב עד שמבין שהוא כבחלק השני, הוא מאבד לרגע את י כי הוא נאלץ לברוח.

נועל את מגפי שבעת המילין, ומרגע זה הוא שולט במרחב באופן שונה חלוטין מהרגיל ומסוג לנוע 

   בעולם באופן שמרחיב את יכולת התנועה בעולם של קוראיו.

מפחיד) -האווירה בחלק הראשון היא מסויטת (פנטסטימסייעת לבניית האווירה:  כיצד התופעה

  . מופלא)- ובשני היא נפלאה (פנטסטי

לצטט כמובן את המסר ששלמיל ביקש להעביר ("אם את כיצד התופעה מסייעת לבניית המשמעות: 

החלקים (לאיים רוצה חיות בחברת בני האדם...), אבל מעבר לכך לחבר למשמעויות השונות של שני 

  לעומת אסקפיזם). 

 


