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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.  - 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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  המשפחה בראי הספרות
  

  נקודות.  100עני על אחת מהשאלות. משקל השאלה 

  

  

במשפחה אידיאלית שוררים יחסים של קרבה, הערכה, דאגה ותמיכה. על פי קביעה זו, האם  .1

המשפחות המתוארות ביצירות שלמדת בנושא "המשפחה בראי הספרות" הן משפחות 

 אידיאליות? נמקי והדגימי דברייך. 

  פי:  עני על

 או נובלה או מחזה או שני סיפורים קצרים רומן •

 סרט קולנועושני שירים או  •

, כי לפי הפרמטרים כאן היחסית , אם כי הנובלה מעט בעייתית כאןהשאלה מתאימה כמעט לכל יצירה

. אפשר כמובן לענות לפי סיפורים קצרים (כל אחד די אידאליים למרות שהם לא המשפחתיים כאן

  . יעבוד כאן)מהארבעה שלנו 

  

  מלאכת החיים  -מחזה

על פי ההגדרה שניתנה. בני הזוג אמנם קרובים אינה משפחה אידאלית המשפחה של יונה ולביבה פופוך 

ברצונו של יונה  נפתח. המחזה רחוקים מאוד מבחינה נפשיתפיזית בעקבות שנים של זוגיות, אך הם 

יונה מעיד על כך  - אין בניהם קרבה מיניתגם  פופוך לעזוב את לביבה ולהתחיל חיים חדשים בלעדיה.

שהוא נגעל מלביבה ורוצה לחלוק את חייו עם מישהי אחרת ובפעמים שבהם הם מנסים לקיים יחסי מין 

חוסר המעשה נכשל כשלון חרוץ. העלבונות שהם מטיחים זה בזה לכל אורכו של המחזה מעידים על 

למעט רגעי חחסדר בסוף המחזה כאשר לביבה  אחד בשני, לא תומכיםמוחלט. כמובן שהם הערכה 

  תומכת ביונה לפני ואחרי מותו. 

  

  כותאב

עונה להגדרה של משפחה כך שהמשפחה בהחלט  חמים ואוהבים,בין האב לבנו שוררים יחסים 

השיר אמנם ניתן רק מנקודת מבטו של האב, אבל ברור שהוא אוהב את בנו מאוד, מעריך אותו  אידילית.

להשכלתו, ועושה את הכל בצורה דואג ה את זה), בוחר להעביר לו את חוכמת הדורות, (הם מלמדים ז

   יפה ומכבדת.עדינה, 

  

  אבי היה אלוהים 

ומכבד את מאוד את אביו, אוהב אותו אהבה עזה,  מעריךהשיר ניתן לנו מנקודת מבטו של הבן. הבן 

לא רק את הקרבה אפשר לראות  הוא מדמה אותו לאלוהים, מזכיר כיצד האב נהג בו ברכות. דרכו.

את הציווים  מעריךבחיבוקים ובנשיקות. אין ספק שהבן  הרוחנית ביניהם אלא גם את הקרבה הפיזית

   בהחלט משפחה אידיאלית לפי ההגדרה.שנתן לו האב ולכן זו 
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, והסבר את פחה בראי הספרות"המשתאר את הסיום של כל אחת מן היצירות שלמדת בנושא " .2

 התפקיד של סיום זה בעיצוב הדרמה המשפחתית שבמרכז היצירה. 

  עני על פי: 

 או נובלה רומןמחזה או  •

 סרט קולנוע וסיפור קצרושני סיפורים קצרים או  •

אפשר לענות כאן גם לפי המחזה, אין בעיה. כל הסיפורים הקצרים יתאימו, בחרתי את השניים הללו, 

  י. אבל גם האחרים יעבדו יופ

  

  והכלה סגרה את הדלת  - נובלה

כולה היא נובלה שלא מתפרשת בקלות ומסרבת להתחייב לפתרון אחד וכך גם הסיום של היצירה  ההנובל

כולה לא נותן פתרון לחידה. יש לתאר את כל סצינת הסיום של הנובלה (פסיכיאטרית על מנוף וכו') ולתאר 

סבתא הוא סופה האמיתי של היצירה, והתגובה של מרגי כיצד מתי נשאר בלילה בבית. כמובן, שירה של ה

  אל השיר הזה חשובים כאן מאוד. 

החשוב של הסבתא על  תפקידו של הסיום הזה בעיצוב הדרמה המשפחתית הוא להעיד על התפקיד

  המזרחיות שהיא מייצגת בפתרון האפשרי לחידת היעדרותה של מרגי. 

  

  

  לב רעב 

גם את מותו של האבא בטיסה מפריז לישראל, וגם את הנסיעה של  -היש לתאר את סצינת הסיום הכפול

  אייל ובנו באוטו בדרך לגן. 

הסצינה הראשונה היא "סגירת מעגל" של אייל עם אביו ופרידה עצובה מאוד אך צפויה ממנו, אחרי שאייל 

  סיומה. הגשים לו את החלום המוזיקלי. הקשר בניהם חזק מאוד ובא לידי ביטוי הן בנסיעה והן ב

סצינת הסיום שבה אייל לוקח את בנו לגן אחרי כמה שנים מעידה אף היא על הקשר החזק בין אייל לאביו 

משמעות הסיום היא שהחיבור החזק שיש לו משום שהבן מסייע לו ב"סגירת המעגל" הנוספת עם האב. 

 לבן הוא שמסייע לו להשלים עם מות האב, ולחבר בין הדורות. 

 

  מעגלינסיעה במסלול 

יש לתאר את המסע של בני הזוג ובעיקר את שמונת הימים שבילו בכפר הרחק מהוריהם ומחברה ושגרה 

  הלוחצת. 

יש לעמוד על שתי  ה"מרד" שעשו בהוריהם הוא ההיחלצות מהמסגרת המשפחתית הלוחצת.

 האופטימית והפסימית לגבי החזרה שלהם לשגרה.  -הפרשנויות


