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  בגרות במקצוע:

  ספרות

  מספר יח"ל:
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  מספר שאלון :
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  תאריך בחינה:

  2018במאי  31

  שעת בחינה:

10:00-13:00  

  :ת הפתרוןכותב

  דקל שי שחורי

  

  

  

  בחינת הבגרות בספרות –הצעת פתרון 
  

  

  

  שימו לב!

  

התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות מלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכום,  •

 כפי שנלמד בקורסים.  - וגמאות מהיצירות ועודד

כידוע, בספרות (ובחיים) הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות מעבר למה  •

 שכתוב כאן. הכול תלוי בנימוקים הספרותיים שתיתנו לטענות שהועלו. 

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד.   •
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  פרק ראשון: מבחר יצירות מספרות העולם
  

  קבוצה ראשונה
  נקודות.  26משקלה  – אחתשימו לב: בקבוצה זו יש לבחור שאלה 

  

  . הגלגול/ קפקא4

סגן המנהל ושלושת הדיירים הם דמויות משנה בנובלה "הגלגול". הסבירי את תפקידם בעלילת 

  . הנובלה ואת תרומתם לבניית משמעותה. הדגימי דברייך

  

מופיע בחלק הראשון של הנובלה שבו העניין המרכזי הוא ההתמודדות של גרגור ובני  סגן המנהל •

משפחתו עם העובדה שגרגור כבר לא יוכל לעבוד והעבודה אינה חלק מזהותו יותר. הגעתו של סגן 

אישי, הקר של גרגור. הוא בסך הכל "בורג קטן - ה את אופי העבודה התובעני, הלאהמנהל ממחיש

במערכת". אם אינו יכול לעבוד, אין בו טעם. אפשר לתאר את תגובות בני המשפחה לסגן המנהל, את 

 בריחתו ואת הניסיון של גרגור לדבר איתו, לשכנע אותו בכשירותו, ואת הרדיפה עד לפתח הדלת. 

נכנסים לבית המשפחה בחלק השלישי. הם מסמלים קודם כל את ההחלטות  שלושת הדיירים •

ואת האחריות הכלכלית שהם מגלים  ,גרטה) מקבלים כצוות- אמא-אשבני המשפחה (אב הכלכליות

פתאום. הכנסת הדיירים הזרים הביתה דוחקת את גרגור עוד יותר אל חדרו. כדאי לתאר את יציאתו 

השלישית של גרגור מהחדר בנוכחותם כדי לשמוע את הכינור כהוכחה לשינוי שחל אצל גרגור. בבוקר 

ור מת, היחס של בני המשפחה אל הדיירים מעיד על השינוי שעבר עליהם ואת הפיכתם אחרי, כשגרג

  . ם יותרילאסרטיבי

"האדם , סגן המנהל ושלושת הדיירים מתחברים באופן ישיר לתפיסת משמעות הנובלהמבחינת  •

ני שאינן מב משנה שזוכה לביקורת נוקבת בנובלה. כמו כן, דווקא ההתמקדות בדמויות ככלי כלכלי"

  מאירה טוב יותר את היחס של בני המשפחה לגרגור.  ,המשפחה

  

  

  . חלום ליל קיץ/ שייקספיר5

קומדיות רבות הן קומדיות של טעויות, שבהן יש פער בין מה שהצופים יודעים ובין מה שהדמויות 

במחזה יודעות. הסבירי והדגימי קביעה זו. בתשובתך הסבירי את התרומה של פער זה לבניית 

  עות של הקומדיה שלמדת. המשמ

  

) הרמיה וליסנדר בורחים 1. כך למשל כאשר (הצופים במחזה יודעים יותר מהדמויותבמקרים רבים  •

) גורם 3) לעיניהם של דימטריוס וליסנדר, (2אל היער ללא ידיעת המבוגרים, פוק מטפטף שיקוי (

 ) ערב שראשו הופך לראש של חמור.  4לטיטניה להתאהב ב(

, שלפי חמשת מוסכמות הקומדיה נועדה אך ורק המשמעות של הקומדיהיע לבניית פער זה מסי •

לשעשע את הצופים ולגרום להם לצפות במחזה על נושא האהבה, בעל סיבוך קבוע, מבנה קבוע 

 שבסופו התרה, כל זאת תוך צפייה בדמויות משעשעות ובמארג של מצבים מגוחכים. 
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  קבוצה שנייה
  . נקודות 12משקל כל שאלה  –שאלות  שתייש לענות על שימו לב: בקבוצה זו 

  

  . אודיסאה/ הומרוס9

למרות הקשיים שעימם מתמודד אודיסאוס החוזר לביתו, השיבה המאוחרת שלו היא שיבה מוצלחת. 

  הסבירי והדגימי קביעה זו. בתשובתך כתבי מה גרם לשיבה המוצלחת. 

  

סעו חזרה הביתה ארך עשרים שנה, במהלכן לא : אודיסאוס יצא למלחמת טרויה ומתיאור הקשיים •

היה בקשר עם אשתו ובנו. הקושי שלו הוא גם בעצם היותו רחוק מהבית, מהמשפחה, מעירו 

אודיסאוס חוזר ומממלכתו, אלא גם העובדה שהוא לא ידע כל הזמן הזה האם הם נשארו נאמנים לו. 

השנים הללו, כבר כמעט אין ברירה הביתה כמעט ברגע האחרון. לפנלופי, שהחזיקה את העיר כל 

 והיא נאלצת להכריז על תחרות שבסופה תבחר עם מי היא מתחתנת. בדיוק ברגע זה אודיסאוס חוזר. 

הם חוכמתם של אודיסאוס ופנלופי, ערכי הנאמנות  הגורמים שהובילו לשיבה המאוחרת המוצלחת •

וחרת מתגלה כמוצלחת האהבה והמשפחה שלהם, ומוטיב המבחן. בזכות כל אלו השיבה המא

 ואודיסאוס מתקבל היטב במשפחתו (פחות בקרב צעירי העיר, אבל זה לא קשור). 

הוא מוטיב שהתפתח בספרות העולם בעקבות האודיסאה, לפיו כל שיבה  מוטיב השיבה המאוחרת •

מאוחרת הביתה נמדדת ביחס לזו של אודיסאוס. כמובן, במרבית המקרים, החזרה אינה מוצלחת כשל 

 דיסאוס. או

  

  . דון קיחוטה/ סרוונטס10

ון קיחוטה להיאבק ברוע ולהגן על נשים וחלשים. כיצד מחויבויות אלה האבירות מחייב את דקוד 

באות לידי ביטוי בפרק ח' ובפרק הנוסף שלמדת? הסבירי והדגימי את דברייך. מהי העמדה של 

  המספר בנוגע לקוד אבירות זה? נמקי דברייך. 

  

הושפע מאוד מספרי אבירים אותם קרא, ולכן הוא מאמץ (או לפחות, מנסה לאמץ) את דון קיחוטה,  •

 חמשת כללי האבירות, שמחייבים מאבק ברוע והגנה על חלשים ונשים. 

, דון קיחוטה מכבד באופן אבירי לחלוטין את עלמות החן אותן הוא פוגש בפונדק, מדבר בפרק ב' •

, למרות שהמספר מבהיר כי מדובר בנשים "קלות דעת", אליהן בנימוס רב כמתחייב מכללי האבירות

 כלומר נשים בזנות. 

דון קיחוטה נלחם בענקים המכושפים גם במחיר של פגיעה עצמית כדי להגן על בני האזור  ,בפרק ח' •

החלשים והאומללים, מציל את הגבירה שנחטפה על ידי השודדים, ותוקף את השודדים באומץ רב 

מבהיר כי מדובר בטחנות רוח, גבירה שלא נחטפה על ידי איש, ונזירים  וכמצופה מאביר. המספר

 . (בהתאמה) תמימים

בשני הפרקים הללו ולאורך הרומן כולו, דון קיחוטה עושה כל שביכולתו כדי לעמוד בכללי האבירות  •

ביחס לדון קיחוטה המציית לכללי האבירות הללו היא עמדה לגלגנית  עמדתו של המספרשנקבעו. 

רונית. לאורך כל הרומן הוא מבהיר לנו שתפיסת עולמו של דון קיחוטה היא מעוותת ובלתי נכונה, ואי

ולדמותו של דון  כללי האבירותלפר מציגה יחס פארודי של המסעמדתו גם באמצעות דמותו של סנשו. 

  קיחוטה. 
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  / שיקספיר130. סונטה 11

באישה ש"יקרה לי  הדובר המשוררהסבירי מה שקרי ב"אישה שנמשלה לשקר", ומה יקר לליבו של 

  עד אין חקר". הדגימי דברייך. 

  לשיר עצמו. מחוץ ו לב: זאת שאלה מסובכת יחסית כי היא מבקשת מכם לדבר על הרבה דברים שימ

  

כתובה במתכונת ברורה של סונטה, כלומר שיר אהבה הבנוי בתבנית מוגדרת של מספר  130סונט  •

שורות, חריזה מסוימת, תוכן ועוד. דווקא המסגרת הזאת מדגישה עוד יותר את הביקורת של הדובר 

 יאל היופי הנשי ועל שירי האהבה בכלל. על איד

היא למעשה כל אישה שתוארה בשיר אהבה עד כה. בשירי אהבה אחרים  "אישה שנמשלה לשקר" •

נהוג לומר על האישה שהיא מושלמת ונהדרת, גם אם בפועל אף אישה (או אדם) היא לא באמת 

בלבד של אהובתו, גם אם כזאת. הדובר בשיר מעיד על עצמו שהוא מתאר את תכונותיה האמיתיות 

על המשוררים ו/או הדוברים  0כאן יש ביקורת גלויההתיאור אינו מחמיא, אך הוא לפחות אינו משקר. 

 האחרים. 

לה, נה אֵ יהיא האהובה של הדובר אותה הוא תיאר לאורך כל השיר. היא א "יקרה לי עד אין חקר" •

דה יהתכונות הללו גורם לו לאהוב אותה במל היופי, היא ארצית, ומכלול יאאת איד תכונותיה נוגדות

 כה ניכרת עד שאי אפשר להבינה. 

  

  

  שילר-. פרידה/ לסקר12

  ציורי לשון בשיר, והסבירי כיצד הפרידה באה בהם לידי ביטוי.  שניבחרי 

חזרה, מבנה  שימו לב: ציורי לשון יכולים להיות רק מטאפורה, האנשה או מוטיב (ולא יכולים להיות:

  ניגוד כי הם אמצעים אומנותיים הקשורים במבנה). צריך רק שניים.  או מעגלי

  

  "אם דפקו על ביתי,/ היה זה לבי שלי.// הוא תלוי עכשיו על כל מזוזה,/ גם על דלתך." •

בציור לשון זה הדוברת מתארת כיצד ליבה כמו יצא מגופה מרוב התרגשות לפגישה עם האהוב שלא 

חושבת שהיא שומעת דפיקות בדלת אך זה למעשה הלב שלה. קרתה, כלומר לקראת הפרידה. היא 

 הכאב שלה על הפרידה הוא כה עז עד כי הוא ברור ונראה לעינו של כל אדם, גם לעינו של אהובה.

 הופעה ראשונה למוטיב הלב.  זוהי

 "שושנת אש דועכת בין שרכים,/ בחום הזר."  •

קוצים ומהפך אותו. אצל הדוברת,  ציור לשון זה משתמש בדימוי מוכר של אש המתפשטת בשדה

החום העז של הבדידות והמצוקה, משתלט על אש האהבה וההתרגשות ו"מכבה" אותה. יש כאן 

  שימוש גם בהדגשת צבעים. 

 "צבעתי את השמיים פטל/ בדם לבי."  •

שימוש נוסף הן במוטיב הלב והן בהדגשת הצבעים. באמצעות ציור לשוני זה מדגישה הדוברת את 

  הרבה שהשקיעה באהוב או בקשר. ההשקעה 
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  פרק שני: נושאים בין ז'אנריים

  
  בנושא שלמדת.  אחתעני על שאלה 

  

סגרת הנושא "לא הכל ריאליסטי" מעוררים יסטיים ביצירות שלמדת במריאל-. היסודות הלא25

צירות בקוראים רגשות של אימה ורתיעה בצד משיכה וסקרנות. מה הם היסודות הלא ריאליסטיים בי

  שלמדת המעוררים רגשות כאלה? הסבירי מה יסודות אלה מלמדים על נפש האדם. הדגימי דברייך. 

  

  פי: - עני על

 , פו, עגנון ויהושעקפקאסיפורים קצרים מאת הסופרים האלה:  שני •

 ומחזה או נובלה או סרט קולנוע.  •

של דוריאן גריי) או הסיפורים  אפשר לענות לפי הרומן (תמונתו-שימו לב: לפי הכוכביות בשאלה זו, אי

  הקצרים של אתגר קרת ומופאסן. 

  

זמנית גם אימה -הדגשים של השאלה הם להגדיר מה פנטסטי בכל יצירה וכיצד הם מעוררים בו

ורתיעה וגם משיכה וסקרנות. בנוסף, יש לתאר את המסקנות העולות מהן לגבי נפש האדם. מתוך כך, 

  דגים כאן לפי שלוש יצירות טובות במיוחד. מתאימה בעצם לכל יצירה, אהשאלה 

  

מפחיד, המשקף את מצב הנפש הקיצוני של המספר. גאות -הסיפור הוא פנטסטי גאות הים/ א"ב יהושע.

החזק ביותר בסיפור מעורר במספר ובהתאם גם בקוראים  ריאליסטי- היסוד הבלתיהים המתקרבת, 

 תשהיא מכילה בתוכה, אך מצד שני, היא מעוררלהתבונן מקרוב בהרס ובאלימות  משיכה עזה וסקרנות

. התחושות הללו מתחזקות מתוך הזדהות עם המספר ההולך ונמשך יותר ויותר אל מכך אימה ורתיעה

"כבוש את (הגאות, אל הפרת החוקים, אל הטירוף, אל המוות. המשפט שאומר רב הסוהרים למספר 

, בין שפיות לטירוף, בין ריאליסטי לפנטסי הם דקים מדגיש עד כמה הפער בין ציות להפרת החוקיצרך...") 

 ונחצים בקלות. 

  

נפש הקיצוני של הגיבור השרוי בתווך, מפחיד, המשקף את מצב ה- וא פנטסטיהסיפור ה הנרות/ עגנון.

ני של הסיפור ביצירה מופיעים בחלק הש ריאליסטיים-היסודות הבלתיהקודש לחול. באמצע בין 

תעקמים, ראים שומרונית וספריהם, הנרות המנכנס: האנשים שמדברים וקוהוא המתרחש בבית שאליו 

עבר הבלתי מוסבר מאירוע אחד לשני. בקורא המו של המספר, ובעיר התחושה הסוריאליסטית וזקנ

, אל מול החוויה המשונה שחווה המספר הכוללת אלמנטים של תורת הנסתר משיכה וסקרנותמתעוררת 

בלתי מוסבר והעובדה שהוא מקשה על המספר להגיע למחוז חפצו בים. מתוך ה אימה ורתיעהכמו גם 

סיום הסיפור בו המספר נשאר על הגשר, בתווך, מאיימת ומרתיעה עוד יותר ובכך מחדדת את האיום 

  ני שבעמידה על הסף. וצמשקף את מצב הנפש הקישבסיפור ה
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כולו מתרחש בעולם שאינו  ,ופלא. ככזהמ-הסרט משתייך לסיווג הפנטסטי שר הטבעות/ פיטר ג'קסון.

הוא מתרחש בזמן ובמקום  – אינו ריאליסטים המתואר היבט שבו מדגיש עד כמה העולסטי. כל יריאל

לט ביותר בטרילוגיה והבאחרים, יש בו יצורים בדיוניים, יש בו כוחות פלאיים שפועלים בו ועוד. האלמנט 

ת הרוע והאופל וביכולתה להחריב את העולם כולו. יסוד הוא הטבעת האחת, הטבעת שנשלטת על ידי כוחו

משום הכוח העז שלו והחורבן  אימה ורתיעהזה, על ההיבטים הסמליים שלו מעוררים בצופים רגשות של 

כפי שפרודו וכל מי  – משיכה וסקרנותשכרוך בו והדמויות המפחידות הקשורות בו, אך גם מעורר 

הצופים. כמובן, מטרת ליצירי ההרס החבויים בו, כך גם  וכניעהשמתקרב לטבעת משתוקק לכוח ועוצמה 

ריגה מן המציאות ביצירה המופלאה הזאת היא להקסים את הקוראים, לאפשר אסקפיזם יותר מאשר הח

  אימה ורתיעה. 

  

  

  

. גם ליצירות שלמדת בנושא "לא הכל ריאליסטי" יש אחיזה בעולם הריאלי. הסבירי והדגימי 26

  קביעה זו. 

  

  פי: - י עלענ

 , פו, עגנון ויהושעקפקאשני סיפורים קצרים מאת הסופרים האלה:  •

 ונובלה או רומן או מחזה.  •

אפשר לענות לפי סרט הקולנוע (שר הטבעות) או הסיפורים - שימו לב: לפי הכוכביות בשאלה זו, אי

  הקצרים של אתגר קרת ומופאסן. 

  

מקום להסבר נרחב על טודורוב, ההיסוס  השאלה מתמקדת בחלק הריאליסטי של היצירות, לכן יש

י בתוך היצירה לפי סיווגה טשחשים הקוראים כאשר המציאות הריאליסטית נשברת, היחס לפנטס

ובן המטרה של וכמי בסוף היצירה טחידה או מופלאה, היחס בין הריאליסטי לפנטספמ-כפנטסטית

ימה בעצם לכל יצירה, אדגים זו שאלה שמתאהחריגה מן המציאות הריאליסטית המתוארת ביצירה. 

  כאן לפי שלוש יצירות טובות במיוחד. 

  

 

. לכל אורכו מדגיש המספר טי לחלוטיןסריאליש בעולם הסיפור כולו מתרח החתול השחור/ א"א פו.

גיון ישהוא לא מבין את מה שמתרחש, והוא מספר לנו את הדברים כדי שאולי אנחנו נוכל להבין את הה

ריים שקרו. האלמנטים הפנטסטיים הבודדים הם הופעת תבליט החתול על הקיר, מאחורי הדברים המסתו

באופן  הופעת החתול השני הדומה לראשון, כתם הגרזן שנוצר עליו וכמובן הסיום המוזר של הצירה.

וחושף  לקח אודות חיינו הריאליסטייםמפחידה, הסיפור מלמד אותנו - שהולם את סיווג היצירה כפנטסטית

  מצבו הנפשי של האדם המטורף, מזהיר אותנו מפני איבוד שליטה ואובדן מוסר. בפנינו את 
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מתואר בהם אדם  חלקו הראשון והאחרון שלח הסיפור הם ריאלסטיים לגמרי. י עגנון.הנרות/ ש"

בעולם המציית לחוקי העולם הזה באופן ברור. כל המתרחש בתוך הבית אליו  ,שהולך בדרכו אל הטבילה

בל על ידי מר אפרופו (השומרונית, זקנו, הנרות, כניסת השבת ועוד) פנטסטי לחלוטין ובעיקר האופי הוא מו

ד הדובר, בין קודש לחול היא דהדילמה עימה מתמוהסוריאליסטי והחיבור בין האירועים הללו. 

  . ים ביצירה רק מדגישים אותה יותרנטסטילחלוטין והאלמנטים הפ ריאליסטית

  

א בעיר אירופאית שלווה למראה הקרנפים הוא מחזה אלגורי. תחילת המחזה הו .ן יונסקוהקרנפים/ יוז'י

כמחזה אבסורד, עד להופעת הקרנפים והתקרנפות כל תושבי העיר למעט ברנז'ה.  אליסטית לחלוטיןורי

האחיזה במציאות הריאליסטית נזנחת במהרה לטובת מציאות פנטסטית ומופרכת לחלוטין, אך 

האלגוריה מדגימה לנו שעל אף הרחקת העדות, ברור כי זו  ות היא ברובד הסמוי.האחיזה במציא

נאצית בפרט. לכן, לצערנו, לאלגוריה הזו יש - אלגוריה נוקבת על משטרים פאשיסטיים בכלל ואלגוריה אנטי

   אחיזה חזקה במציאות חיינו.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


