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  יח"ל 2 - בחינת הבגרות בספרות - הצעת פתרון

  904441 / 05 שאלון  - 2015קיץ 

  

  לספרות יעל פיזוב ודקל שי שחורי, מורותידי -הצעת הפתרון נכתבה על

  בבתי הספר של קידום.

  

  

לפתרון. הן כתובות בנקודות שעל התלמיד להרחיבן. כיווני מחשבה אחרים יש לראות בתשובות הצעות 

  יכולים בהחלט להתקבל.

  

  .שנייםשימו לב: מתוך שלושת הפרקים הראשונים, יש לענות רק על 

  שירה -פרק ראשון

  

  שאלות!שתי שימו לב: בפרק זה יש לענות על 

  

  שירת ימי הביניים

 תנת פסים/ אבן עזראוכ .1

  השיר מבטא חוויה של הפעמות ופליאה נוכח תופעת טבע מוכרת. 

  מהי תופעת הטבע וכיצד מעוצבת בשיר החוויה שהיא מעוררת? הסבר ונמק. 

  

) מתואר בחמשת תופעת הטבעהדובר בשיר מתפעם מהטבע ומיופיו עם האביב ועם הפריחה. האביב (

אשר הוא מדגיש בפירוט את כל הצמחים הבתים הראשונים של השיר. ניתן לראות כי הדובר מתפלא כ

  א בדיוק בזמן, ובצחוק, לקראת השושן. שיוצ הפורחים ואת הציץ (הנבט)

  

ה של השושן "אך , והמשך על ידי האנששל הגן: "כתנת פסים לבש הגן"האנשה על ידי  החוויה מעוצבת

  . לפניהם שושן עבר, מלך כי על הורם כסאו"

  בבית האחרון שהופך את השיר לשיר יין.  הההגזמהחוויה מודגשת גם על ידי 

מדגישים את יפי הגן ("כתנת פסים") כמו גם את השמחה על הפריחה ("וישנה את  הארמזים המקראייםגם 

  .בגדי כלאו")
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  שירה מודרנית

  . ירח/ אלתרמן7

תאר והסבר את התגובה של המשורר לנוכח המראות הנגלים לו. כיצד תגובה זו מעוצבת בשיר? בסס 

  את דברייך על שתיים מדרכי העיצוב שלו. 

  

שכבר מוכרים לו היטב, אך משהו בהתבוננות  תהדובר בשיר מתבונן בטבע עירוני, בלילה. הוא רואה מראו

   הזו, גורם לו לראות את הדברים באופן שונה.

המראות הללו גורמים לו להתפעלות ולשחרור הבטחות, בעיקר לעצמו, כי לא ישכח יותר לעולם את הפלא 

  שבבריאת חדש מתוך ישן. 

  

 -(למשל האנשות(למשל "שמים בלי ציפור/ זרים ומבוצרים")  מטאפורותהחוויה מעוצבת (דרכי עיצוב) על ידי 

  ישנם כל אלה?").("העוד  ושאלות פתוחות "דרך עוד צופה אל הלך")

  

  

  סיפור קצר -פרק שני

  . סיפורים מאת עגנון 19

אירועים בסיפור ומפגשים בין דמויות חושפים פנים שונות באישיותה של הדמות המרכזית. הסבר והדגם 

  קביעה זו על פי סיפור מאת עגנון שלמדת. 

נוכריה. המפגש בין  בהילני, אדוניתיצירתו של עגנון מגוללת את סיפורו של יוסף, רוכל יהודי נודד אשר פוגש 

חושף פנים שונות באישיותו של יוסף. בתחילת היצירה, אחרי שהרוכל לן ברפת הישנה, האדונית השנים, 

דוניות תחילה על מזג האוויר, לאחר על דברים שהאדונים והאשחרית. השניים משוחחים. מציעה לו פת 

 מספרת  הרוכל שאל מדוע היא מתגוררת לבדה והאדונית –על דברים יותר אישיים  מדברים עליהם ולבסוף

נהרג. הרוכל תהה כיצד נהרג והאדונית ענתה: "השוטרים לא יודעים, אתה רוצה לדעת. חוץ ש שהיה לה בעל

אם חיה רעה אכלה אותו או נשחט בסכין. והייני גם אתה מוכר סכינים בהם ניתן  –מזה מה אכפת לך איך מת 

 שיימצאו את רוצחי בעלה. ואילו האדונית בתגובה עונה שלא יימצאו.וכל מאחל לה הראדם".  -לשחוט בני 

חייכה "חיוך משונה של בוז או ל ששאל את השאלה והאדונית הרוכל הצטער עש בנקודה זו מתערב המספר

 של ריצוי, או סתם חיוך שאדם מחייך לו וחברו מפרשו לפי דרכו ואם אדם תמים הוא שהרי הוא מפרשו לטובת

עצמו. הרוכל שאדם תמים היה פירש לו שחוק זה ששחקה אותה אשה לטובתו ולהנאתו". ועוד אומר הדובר 

שמאותו הרגע הרוכל התחיל מדבר עם האדונית דברים שאוזן אישה אוהבת לשמוע. המספר מוסיף שרק ה' 

  יודע מהיכן לקח רוכל פשוט זה דברים כגון אלו...  

. מתוך המפגש מבין הקורא ם למעשה חושף פנים שונות באישיותו של הרוכלהמפגש בין השנייניתן לומר כי 

כי מדובר באדם פשוט ותמים ועל כן רצח הבעל הקודם אינו מעלה בו כל חשד. תמימותו של הרוכל נרמזת גם 

בדברי המספר אשר מציין כי הרוכל לא פרש נכון את החיוך שחייכה אותה אישה. בנוסף, מתוך המפגש בין 
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ורך הסיפור נשלט על ידי האדונית, אולם במפגש זה גם השניים ניתן ללמוד על הרוכל כי אומנם הוא תם ולא

  הוא תורם להתקרבות ביניהם. הוא מנסה לחזר אחרי האדונית ולמצוא חן בעיניה. 

ליחס היהודים עם הגויים בטרם קום המדינה, ניתן לומר כי הרוכל מייצג למעשה  אלגוריההיות והיצירה הינה 

לה שיצרו את הקשר עם הגויים וחיזרו אחריהם, אך בו זמנית את תמימותם של היהודים שחיו בגולה. הם א

  לא השכילו להבין את גודל הסכנה. הם היו תמימים ופרשו את התנהגות הגויים בצורה שנוח היה להם לפרש. 

ם היצירה. לאחר , הינו המפגש לקראת סיומפגש נוסף בין שתי הדמויות אשר חושף פרטים בדמות הראשית

קריאת שמע וזועק לשמים : "אבי שבשמיים אם אינני חוזר עכשיו, הרי אני אבוד" (אמירה לקרוא שיוסף יוצא 

חוזר הבית, או חוזר אל הדת), הרוכל חוזר לבית האדונית, נכנס לחדרו וראה שמיטתו  –שהיא דו משמעית 

ה. הוא מרים דם. הוא שומע אנחה ורואה כי הילני שוכבת פצועה וסכין הציידים שמכר לה בידבמלאה בחורים ו

אותה ומטפל בה. האדונית פוקחת את ענייה ונועצת בו את שיניה. מיד דוחפת אותו בטענה שדמו קר כקרח. 

הרוכל ממשיך לטפל בהילני ימים רבים ומנסה להאכילה, אך כיוון שלא הייתה רגילה באוכל של בני אדם, 

  מתה. 

נושיותו. יוסף אומנם תמים עד מאוד, אך גם א – למאפיין חשוב באישיותו של יוסף במפגש זה נחשף הקורא

לדקור אותו בסכין הציידים שמכר לה, הוא עדין ממשיך  –אנושי. למרות שברור לו כי האדונית ניסתה להרע לו 

לטפל בה. זאת גם לאחר שהיא מנסה בכל כוחה לנשוך אותו. אנושיותו בולטת במיוחד בזכות האנלוגיה על 

מבליטה כי בעוד שהוא אנושי ומנסה למרות הכל לעזור לה, היא חייתית ומנסה  דרך הניגוד בין השניים, אשר

למרות טוב ליבו, להרע לו. נראה כי הרוכל פועל מתוך רגישות ואמפטיה ואילו האדונית פועלת מתוך 

  צורך ראשוני לאכול.  –אינסטינקט חייתי 

דים אשר בתמימותם אינם מבינים כי טמונה כאן ביקורת כלפי היהו ברמה האלגוריתמן הראוי להוסיף כי 

הצורך של הגויים להרע להם אינו קשור לסיטואציה ולקשר ביניהם. עגנון מציג את האנטישמיות כתכונה 

ראשונית, בסיסית המועברת מינקות ומנתבת את מעשיהם של הגויים. ואת האנושיות של היהודים כתכונה 

  יפה, אך תמימה לאור המציאות העגומה. 

  ורים עבריים, סיפורים מתורגמים . סיפ20

  שימו לב: בשאלה זו ניתן עקרונית לענות גם ע"פ יגון ושפרה, אך הם מומלצים פחות. 

תחושות קיפוח, כישלון, חרדה ואכזבה באים לידי ביטוי בסיפורים קצרים רבים. הסבר כיצד תחושות אלה 

  ת המרכזית. באות לידי ביטוי בסיפור קצר שלמדת וכיצד מתמודדת איתן הדמו

היצירה "כינורו של רוטשילד" מאת אנטון צ'כוב מגוללת את סיפורו של יעקוב בונה ארונות קבורה קשה יום 

שגר בעיירה נידחת ברוסיה ומשתכר מנגינה על כינור. גסיסת אשתו, מותה וגסיסתו שלו גורמים לו לעבור 

  שינוי משמעותי במהלך היצירה. 

הינו העיסוק הבלתי פוסק בנושא הרווח וההפסד, אשר הופך  הדמות הראשיתאחד המאפיינים המרכזיים של 

להיות מוטיב חשוב ביצירה. במהלך היצירה נראה כי יעקב עסוק יומם וליל באכזבה ממצבו הכלכלי. כך 
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לדוגמא, הוא מאוכזב מכך שלא מתים מספיק אנשים, ממות מפקח המשטרה בעיר הגדולה (והפסד של בנית 

בורו). הוא מאוכזב מכך שלא מזמינים אותו מספיק לנגן בלהקת הכליזמרים היהודית שאף ארון קבורה ע

  ממנה יכל להרוויח ומכך שיש כל כך הרבה חגים בשנה, אשר העבודה אסורה בהם וזה כמובן הפסד כלכלי. 

 לאחר גסיסתה ומותה של מרפה, אשתו והידרדרות מצבו הבריאותי הוא מבין כי האכזבה האמיתי אינה

מההפסד החומרי, אלא מההפסד הרגשי. כאשר הוא יושב מול הנהר הוא חושב כיצד היה יכול להרוויח מנהר 

(דייג, נגינה על כינור , השטת רפסודות ופיטום אווזים ושליחתם למוסקבה). הוא מאוכזב שלא עשה את כל 

  אלה והפסיד אפשרות להרוויח. 

. הוא שואל את הפסדים רגשייםים הוא מתחיל לחשוב על חומרי הפסדיםעם זאת, מתוך המחשבות הללו על 

עצמו מדוע היה מקלל ומאיים על אשתו ועל רוטשילד החלילן היהודי. הוא שואל מדוע בני האדם רעים אחד 

מעצמו  מאוכזבלשני, שהרי זה רק הפסד. הוא מגיע למסקנה ששנאה וטינה הינם ההפסד הגדול ביותר. הוא 

  ק ברווח החומרי והפסיד למעשה את העולם הרגשי. שבזבז את כל חייו בעיסו

אלו בסיום היצירה כאשר הוא מחליט לתקן את מעשיו ולהרוויח את  רגשות אכזבהיעקוב מתמודד עם 

  רוטשילד כחבר על ידי מתן הכינור (המסמל את עולם הרגש) לאדם האחד שיוכל להפיק ממנו את המרב. 

  

  . "אח קטן " רונית מטלון 21

מוטיב מרכזי בסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון. תאר את הופעותיו השונות של מוטיב זה  הבית הוא

  בסיפור והסבר את המשמעות הסמלית שלו. הדגם את דבריך. 

חוזר לאורך היצירה, קושר בין חלקיה ומדגיש את הרעיון המרכזי שלה. נפרט אודות ההופעות  מוטיב הבית

  הסמלית שלהן.  השונות של מוטיב זה ואת המשמעות

באירועים אלו מסופר על  בסיפור אירועי העבר, אשר שזורים בתיאורי הווה.הבית מופיע בעלילה בצורה גלויה 

אבנר, אחיו של ניסו, אשר יחד עם אמו ניסו להרחיב את בית האם ולבנות בצורה בלתי חוקית בית עבור אבנר, 

הריסת הבית, ניסו נתבקש לשמור ולהודיע במידה מגיעים אשתו, רחל, וילדיו. על הבית מוצא צו הריסה. ביום 

שוטרים. ניסו לא הבחין בשוטרים (שכן היה עסוק בתווית של הבגד) ולא הכריז על הגעתם. אבנר שמנסה 

לשמור על ביתו ולעצור את השוטרים והעירייה מלהרוס את בניית הבית, יורה באוויר. בתגובה המשטרה 

  הורגת אותו. 

להגן על  –ניסו מנסה לבצע "תיקון" ולכפר על מעשיו על ידי הפיכתו ל"גדול" ולהיות כמו אבנר  במהלך היצירה

ביתו. ניסו מזמן סיטואציה דומה, בה הוא צריך להגן על הבית (כפי שעשה אבנר) והפעם במקום לקפוא 

ב, מסמלת את הבית להיות "גדול". בסיטואציה זו חני, זוגתו לאותו הער –במקום ולא לפעול, להיות אקטיבי 

  עליו מגן ניסו. 

בהקשר של נושא הבית ניתן לציין כי היצירה נמצאת בקובץ שנקרא  "זרים בבית". את המילים ניתן לפרש 

אנשים שזרים בתוך הבית שלהם, או אנשים שיש להם זרים בבית, כפי שרחל מספרת שאחרי  –בשתי צורות 
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וקולד לילדים. אותם "זרים" עשויים לייצג את הרשויות אשר מות אבנר מסתובבים בבית זרים, אשר מחלקים ש

שימוש  –פולשות לתוך ביתה של רחל. הם מחלקים שוקולד כי הם מנסים להשתיק את המעשה הנורא שקרה 

  בכוח לא סביר (הרי ירו באבנר בראשו ואז לאחר שנפצע בגבו). 

שהרי כיצד ניתן להיות זר בבית. נראה כי רונית  אוקסימורון,יתרה מכך, המושג "זרים בבית" יכול להתפרש כ 

מטלון מתייחסת לזרות של עדות המזרח בבית, הוא מדינת ישראל. אשר בה יש מרכז ויש פריפריה. בשנות 

השמונים, כאשר היצירה נכתבה, המרכז הוא האדם האשכנזי ואילו הפריפריה והזר הוא האדם שהמגיע 

  שייכת למרכז.  מארצות המזרח והוא בעל תרבות שאינה

אותם אנשי מרכז (יוצאי ארצות אשכנז) מחליטים מהי התרבות השלטת ומה המוזיקה השלטת וכיצד יש 

להתנהל ואילו האנשים שבפריפריה (יוצאי עדות המזרח) צריכים לקבל על עצמם את החלטותיהם. כאשר 

אשר מייצג את  הרס סמליהו אותם אנשי שלטון (עירייה ומשטרה) באים להרוס את הבית של אבנר ואמו, ז

האופן בו האשכנזים הורסים את המזרחיים ואת ביתם (על המנהגים וההתנהגויות אשר מצטיירות ביניהם כלא 

מספיק תרבותיות). את האופן בו התרבות השלטת הורסת את התרבות של הפריפריה, אותה היא אינה 

  מבינה. 

  דרמה  -פרק שלישי

  

  . 23או  22מהשאלות  אחתשימו לב: בפרק זה יש לענות רק על 

  

. הסבר מהי הידיעה שהגיבור הטרגי מגיע אליה בטרגדיה שלמדת, ובאיזה שלב בעלילת הטרגדיה 22

  הוא מגיע אליה. 

  מה אפשר ללמוד מידיעה זו על טבע האדם? נמק והדגם דברייך. 

  

אודות תכונותיו של הגיבור הטרגי. לפיה, הגיבור הטרגי  דורותיאה קרוק בספרה "יסודות הטרגדיה" מפרטת

הוא נציג של האנושות, אך שונה ממנה. הוא נציג האנושות בכך שהוא לא אל ולכן הסבל שלו אנושי. עם זאת, 

  הוא שונה מהאנושות במעמדו הרם ובתכונותיו הקיצוניות. 

, אשר נובע הן מגורלו של מעשה מבישה קרוק מסבירה כי הגיבור הטרגי עושה מעשה נורא, אותו היא מכנ

הגיבור והן מיהירותו. המעשה מוביל את הגיבור לסבל רב, שבעקבותיו הוא מגיע להבנה ולידיעה כי הוא סובל 

הינה למעשה מעיין הארה, אליה מגיע הגיבור  הידיעהשכן עשה מעשה נורא ואיום, עליו הוא נענש. כלומר, 

ובנה כי יש נורמות וחוקים להם יש לציית וכעת הוא סובל כי הפר אותן. בעקבות הסבל שחווה. הוא מגיע לת

האישור מחדש של הערכים וסדרי העולם שערער  –שלב זה חשוב שכן הוא מוביל את הגיבור אל השלב הבא 

הגיבור עם עשית המעשה המביש. החוקרת מוסיפה כי שני היסודות האחרונים (הידיעה והאישור מחדש) 

ק אצל הדמות הטרגית אלא גם אצל הצופה. אשר מבין ויודע כי הגיבור שלפניו סובל כי הוא מתקיימים לא ר

עשה מעשה נורא ואיום וכך למעשה אותו צופה גם כן מאשר מחדש את חשיבות החוקים והנורמות בחברה 

  שבה הוא חי.
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  שלב הידיעה על שתיהן :  במחזה שלפנינו שתי דמויות אשר עונות לקריטריונים של "גיבור טרגי" לכן נדגים את

, מגיע לשלב הידיעה רק בסיום המחזה, באקסודוס. לאחר התאבדות בנו ואשתו הוא מבין מלך תבי קראון,

ויודע כי הוא סובל בגלל המעשה שעשה. הוא מבין כי על אף היותו מלך היה אסור לו לחטוא בחטא ההיבריס 

על  לחוקק חוק אשר אוסר –(לחשוב שהוא יודע מה האלים רוצים) ובעקבות כך לבצע מעשה נורא ואיום 

קבורתו של פולינקס ועומד בניגוד לחוקי האלים, לפיהם יש לקבור כל אדם. הוא מבין שהוא הפר את האיזון 

ואת הכללים והחוקים בחברה ועל כך הוא נענש. בידיעתו זו הוא למעשה מאשר מחדש את החשיבות של חוקי 

דע מה האלים רוצים ולחוקק האלים, שהם מעל כל אדם, אפילו מלך ואל לו לאדם לטעות ולחשוב שהוא יו

  חוקים שנוגדים לחוקיהם. 

, כמו קראון, מגיעה ככל הנראה לשלב הידיעה בסיום המחזה. לאחר שהיא נכלאת במערה אנטיגונהאף 

וסובלת סבל גדול ונורא, היא ככל הנראה מבינה שהיא אינה מייצגת במעשיה את רצון האלים ולכן האלים לא 

שלא אנטיגונה גדול כל כך, שהיא מתאבדת בתלייה. כלומר, גם אנטיגונה כמו ישחררו אותה מהמערה. הסבל 

קראון, חטאה בחטא ההיבריס (חשבה שהיא יודעת מה האלים רוצים) והדבר גרם לה לעשות מעשה נורא 

לצאת כנגד חוקי המלך ולקבור את פולינקס, אחיה. על כך היא נענשת וסובלת מאוד. סבלה מוביל  –ואיום 

הנראה לידיעה כי היא סובלת שכן עשתה דבר נורא. היא פרצה וערערה את המוסכמות החברתיות  אותה ככל

ועשתה דבר החורג מתחומי יכולתה. היא הפרה את האיזון החברתי כאשר יצאה כנגד חוקי המלך. בידיעתה 

ת כי היא זו היא מאשרת את חשיבות חוקי המלך / המדינה אותם פרצה. אף הצופה, מבין שאנטיגונה סובל

  עשתה דבר נורא ובכך מאשר מחדש את חוקי המדינה שלו ואת חשיבותם. 

יש לשים לב שקראון מצהיר שהוא יודע כי הוא סובל בגלל שעשה מעשה נורא. הוא אומר שמעשיו הם אלה 

שגרמו למותם של אשתו ובנו. זאת בניגוד לאנטיגונה שאינה מצהירה שהיא יודעת כי היא נענשת בגלל 

בחטא ההיבריס. יש שמייחסים תופעה זו לעובדה שמדובר במחזה הראשון בטרילוגיה. וזאת הסיבה שחטאה 

  שאין הדברים מושלמים. 

בסיום המחזה המקהלה מסכמת ואומרת אמירה כללית ומוסר השכל על טבע האדם. אומנם אמירתה היא 

נה הינה תנאי הכרחי לאושר. בעלת גוון דתי, אך ניתן לראות בה גם רלבנטית להיום. לפי המקהלה התבו

כלומר, אם אתה רוצה להיות מאושר, עליך להיות נבון. לפי המקהלה אדם נבון לא חוטא בחטא ההיבריס. 

לפיה, אנשים לומדים להיות נבונים רק לעת זקנה. בעולם המודרני ניתן ללמוד לראות דברים אלו רלבנטיים 

יון וטעויות העבר. רק לעת זקנה לומד האדם כי עליו שכן פעמים רבות התבונה מגיעה אל האדם מתוך ניס

  להיות נבון ולחשוב על פעולותיו לפני ביצוען וכך יגיע לידי אושר. 

  

. הסבר את הגורמים שבגללם אנטיגונה וקריאון לא הגיעו לפשרה בניהם. הדגם דברייך. אילו קריאון 23

  לסוגה "טרגדיה"? נמק דברייך. ואנטיגונה היו מגיעים לפשרה, האם עדיין היה המחזה שייך 

  

  ה וקריאון לא הגיעו לפשרה: הגורמים לכך שאנטיגונ

". כלומר, הם חולקים תכונות אופי כמו ערכיות, גיבורים טרגייםקריאון ואנטיגונה הם שניהם " -

 עקשנות, חוסר יכולת להתפשר והליכה "עד הסוף". 
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שקשה לפשר בניהם: חוק  טובים וחזקים ערכיםמאחורי המעשים של אנטיגונה ושל קריאון עומדים  -

 אין פשרה בין שני הערכים האלו.  המלך וחוק האלים. 

  

  

  היה שייך לסוגת הטרגדיה:  לאאם אנטיגונה וקריאון היו מגיעים לפשרה, המחזה 

אם הם היו מגיעים לפשרה אך אחד לא היה מת ולא  ב"אסון ידוע מראש".הטרגדיה חייבת להסתיים  -

 היה נגרם שום אסון. 

ואם הם היו מגיעים לפשרה אנטיגונה לא הייתה חוטאת "המעשה המביש"  הבסיס לכל טרגדיה הוא -

בחטא הגאווה (לא מתנגדת למלך, לא מתאבדת...) וגם לא קריאון (לא ממרה את צו האלים לא 

 לקבור, לא רב עם הנביא...). 

. אם אנטיגונה וקריאון היו מתפשרים הם לא היו סובלים את הסל הנורא הסבליסוד טרגדי נוסף הוא  -

 הוא מנת חלקם. 

פשרה פירושו בחירה באחד הערכים, בעוד שהמסר של המחזה, הוא ש"יראת האלוה" הוא הערך  -

 הערך הזה.  של האישור המחודשהחשוב ביותר. אם הם היו מתפשרים, הקוראים לו היו מקבלים את 

  

  

  

  רומן ונובלה  -פרק רביעי

  

  שימו לב: 

 פרק זה הוא חובה.   .א

  . 35או  31 נות על שאלהמי שלמד את "סיפור פשוט" יכול לע  .ב

  

ביצירות רבות הגיבור ניצב לפני "רגע האמת" או לפני "מקרה מבחן", וכך נחשפים כוחות הנפש . 31

  שלו, תכונותיו, יחסו עם הזולת ועוד. 

בחר ב"רגע" כזה (או ב"רגעים" כאלה) ברומן שנלמדת, תאר אותו, והסבר מדוע לדעתך זה רגע של 

  אמת או מקרה מבחן. 

  מה אפשר ללמוד על דמות הגיבור מ"רגע" כזה? הסבר והדגם דברייך. 

  

  סיפור פשוט/ עגנון

, גיבור הרומן, ניצב בפני קונפליקט שבמרכזו הרצון שלו להינשא לבלומה מול רצון משפחתו בחתונה הירשל

  חברתי דומה לשלו.  - עם מינה, בת מעמד כלכלי

  

שבהם הירשל יכול היה "לעמוד על שלו" אך לא עשה זאת הם  כמה מצבים שיכולים להיחשב ב"רגעי אמת"

  (יש לפרט כמובן על הסיטואציה):
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. זה רגע אמת השיחה עם צירל במרתף בה לא אמר לצירל מה ברצונו לעשות ולא דיבר איתה בכנות -

 כי הוא יכול היה לשנות א גורלו של הירשל, ואולי לגרום לצירל שחשוב לו להינשא לבלומה. 

בזמן מסיבת החנוכה בבית משפחת גילדנהורן בה למעשה הסכים להתארס למינה בלא שהבין מה  -

 רגע אמת כי הוא מדגיש עד כמה הירשל כנוע וכי זאת נקודת מפנה ברומן. זה קורה. 

"רגע אמת" נוסף הוא שיא השיגעון של הירשל ביער. בנקודה זו הוא משתגע, גם כאשר כל משפחתו  -

באה לחפשו, ובה הוא חושף בפניהם את הדברים שמטרידים אותו (התרנגול, מינה) ומראה להם את 

  חולשת הנפש שלו.   

  

ל שלו, שהוא פאסיבי, פחדן, לא מסוגל לעמוד ע ניתן ללמוד על דמותו של הירשלכל אחד מהרגעים הללו ב

  מו ולחברה בכלל וכו'. כנוע לא

  

  רומן ונובלה –פרק רביעי 

. ביצירות רבות הגיבור ניצב לפני "רגע האמת" או לפני "מקרה מבחן" וכך נחשפים כוחות הנפש שלו, 31

  הזולת ועוד. תכונותיו, יחסים עם 

בחר ב"רגע" כזה (או "ברגעים" כאלה) ברומן או בנובלה שלמדת, תאר אותו, והסבר מדוע לדעתך זהו 

  רקע של אמת או מקרה מבחן. מה אפשר ללמוד על דמות הגיבור מ"רגע" זה ? הסבר והדגם את דבריך. 

ר בשם הולדן קופילד בנוי היצירה "התפסן בשדה השיפון" מתארת "מסע חניכה" בן שלושה ימים שעובר נע

יורק. זאת לאחר שעזב את הפנימייה היוקרתית בה למד. במשך שלושה ימים הוא עובר שלבים שונים 

בבדיקת זהותו כאשר השאלה (הקונפליקט) שמעסיק אותו הינו המעבר מעולם הילדים (בו הוא חפץ להישאר 

היכנס ואותו הוא רואה כצבוע ומסואב). ואותו הוא רואה כטהור) אל עולם המבוגרים (אליו הוא עתיד ל

  הקונפליקט בין שני העולמות פוגע באיזון הנפשי של הולדן וגורם לו למשבר עצום, עד כדי אשפוז. 

לקראת סיום היצירה, הולדן עורך שני מפגשים עם פיבי, הראשון בבית הוריו ואילו השני מחוץ למוזיאון הטבע, 

לה אתאר את האפיזודה זו . במפגש זה פיבי מגיעה למפגש עם אשר עשוי להתפרש כ"רגע האמת". תחי

מזוודה ומצהירה כי היא עוזבת את בית הוריה ומצטרפת אליו לנסיעה למערב על מנת לגור שם איתו בחווה. 

הולדן מתרגש ומנסה להניע אותה מהחלטתה, שכן מבין כי הדבר יפגע בה עד מאוד ואינו מתאים לילדה בת 

כועסת עליו מאוד. הוא מנסה לרכך אותה באמצעות טיול לגן החיות ולאחר מכן לגן תשע. היא נעלבת ו

המשחקים. שם בגן המשחקים הוא מתיישב על הספסל ואילו פיבי, כמו שאר הילדים, משחקת בקרוסלה. 

   ילדים נופלים ואז מיד קמים. –לרגע הוא דואג שהיא תיפול, אך מיד מרגיע את עצמו בכך שזה דרכו של עולם 

גמר בליבו לנסוע למערב, לגור שם  הולדן עד אותה נקודהשכן  "רגע אמת" של הדמות הראשית הינהודה אפיז

בחווה ולהעמיד פני חרש אילם, על מנת שלא יצטרך לנהל שיחות נבובות וצבועות. עם זאת, ברגע שפיבי מגיע 

עם מזוודה בידה ומצהירה שהיא מוכנה לעזוב את כל החיים המושלמים שלה (הורים, לימודים, חברים, 

לחיות כרצונו. הולדן מבין שמעשים שלו יש מחיר, אותו משלמים  תחביבים) למענו, הוא מבין כי הוא לא יכול
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היקרים לו מכל. מן הראוי לציין, כי מסקנה זו מתחילה להתגבש בסיום המפגש הקודם עם פיבי, כאשר בסופו 

  . והוא בתגובה פורץ בבכי היא נותנת לו את כל חסכונותיה ולוקחת אחריות על העישון בחדר

רגע מפנה בו הולדן מבין כי הוא לא יהיה התפסן בשדה השיפון, כפי שרצה והסביר  באפיזודה זו מתקיים גם

לפיבי. כלומר, הוא לא יעמוד על צוק וישמו על הילדים שלא ייפלו מאותו עולם ילדים ושדה פלאי נטול מבוגרים, 

ול, אך מיד בו הם משחקים. הבנה זו באה לידי ביטוי כאשר הוא מתבונן על פיבי וחושב שהיא עומדת ליפ

ילדים נופלים ואז קמים. הבנה זו מייצגת הבנה עמוקה אחרת  –חושב שזה למעשה האופן בו העולם מתנהל 

כל הילדים בסופו של דבר נופלים אל עולם המבוגרים והמעבר אל עולם  –בנוגע לעובדה כי זהו דרכו של עולם 

  זה הוא בלתי נמנע.

בין לא רק שהמעבר אל עולם המבוגרים הוא בלתי נמנע, אלא מהינה "רגע אמת" שכן הולדן  באפיזודה זו

שאת המעבר לא יצליח לעשות בכוחות עצמו. בכך למעשה הוא מקבל תשובה הולמת על שאלת הברווזים, 

המסמלת למעשה שאלה בנוגע לעצמו. הוא שאל האם יצליחו לעבור בכוחות עצמם למקום אחר, או שמא 

ותם. לשאלה הזו הוא מקבל תשובה, כאשר הוא מחליט להתאשפז ולקבל יזדקקו לעזרה ויבוא רכב וייקח א

  עזרה. כלומר, הוא מבין כי את המעבר לבריכת המבוגרים לא יוכל לעשות בכוחות עצמו ויצטרך עזרה. 

יתרה מכך, אם במפגש הקודם עם פיבי, היה ניתן לערוך אנלוגיה על דרך הניגוד אשר הדגישה את 

הילדותיות, חוסר האחריות ואי קבלת הנורמות של החברה אצל הולדן, באפיזודה זו האנלוגיה מתהפכת ופיבי 

לו הולדן תופס לוקחת את מקומה כילדה המשחקת על הקרוסלה ואינה חושבת בצורה אחראית על העתיד ואי

  את מקומו על הספסל יחד עם שאר המבוגרים ולוקח אחריות על מעשיו, שהרי אין לו ברירה ... 

  

כיצד מעוצבים ניגודים (למשל בין השקפות עולם, בין דמויות, בין מצבים נפשיים) ברומן שלמדת? . 35

  הסבר את התרומה של הניגודים שכתבת עליהם לבניית המשמעות של הרומן. 

  

  סיפור פשוט/ עגנון

זה רומן פסיכולוגי המתאר את אובדן השפיות של הקונפליקט המרכזי ברומן הוא בין היחיד (הירשל) לחברה. 

הגיבור, ובנוסף, מעביר ביקורת חברתית נוקבת על העיירה היהודית שכל עיקרה זה מאכל, משתה ותאוות 

ממון. כמו כן, הסופר מוכיח שהמעגלים של האוכל והכסף פוגעים באנשים ומונעים מהם להגשים את 

  יא הירשל הורוביץחלומותיהם, כאשר הדוגמה המובהקת לכך ה

  ברומן הם: הניגודיםלכן, 

  

בי, מבולבל, מושפע בקלות, חלש אופי ....) לבין דמותה של צירל יבין דמותו של הירשל (פאס בין דמויות:

  יודעת מה היא רוצה, אקטיבית...)נוקשה, (חזקה, קשוחה, 

) לבין זו של צירל ון האדם, דגש על רצבין השקפת העולם של הירשל (נישואים מאהבה בין השקפות עולם:

  )כלכליים-, חשיבות המעמדות החברתייםנישואים חברתייםחומרונות, (

  

  . מוטיב האוכלבין צירל להירשל ודרך  האנלוגיה :הניגודים מעוצבים באמצעות
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  : התרומה של הניגודים לבניית משמעות הרומן

הניגודים שתיארנו פה מדגישים את הביקורת החברתית שמובעת ברומן כנגד חברה חומרנית  -

 שמעדיפה את הכסף והמעמד על פני האושר של היחידים בה. 

משמעות נוספת לרומן היא המחיר הנפשי שיכול לסיים אדם שמופעלים עליו לחצים משפחתיים  -

  וחברתיים כה רבים. הניגודים בונים משמעות זו. 

  

  

  

  שיר שלא נלמד - פרק חמישי

  

הפלאפון הוא מרכזי בזהות שלו, בוחן את עצמו מול המכשיר כל  האיש עם הפלאפון מאופיין כך:  .א

הזמן. הפלאפון מחובר אליו תמיד. האיש הוא מעודן "לא אומר סלולרי... לא אומר סקס", מנסה 

" כלומר מיושן. האיש הזה הוא בודד אבל מנסה יש בו משהו "אולד פאשןלחפש מילים מדויקות. 

להראות לא בודד. הוא מנסה להיזכר בשמות של אנשים, מתענג על הזיכרון. הוא מרגיש לא מוגן, 

 מוגן. -אבל מנסה להיראות כן

האיש אמנם מחזיק את הפלאפון אבל חושב על דברים אחרים, מבולבל, תוהה: "הוא מחזיק, 

וזיקה". מחשבותיו בעיקר "מחפשות גוף" כלומר הוא לא באמת מתספק ומחשבותיו תועות סביבו כמ

 בפלאפון, אלא היה רוצה קרבה אנושית אמיתית. 

  

  האמצעים האומנותיים הם: 

יש כמה  קר כדי לא להיראות זמין"י: "זאת אומרת בעיקר כדי לא להראות לבד/ זאת אומרת בעחזרה

מקומות שבהם הדובר משתמש בחזרה כדי להדגיש את הסתירות בדמותו של האיש המתואר. 

בדוגמא כאן הוא לא רוצה להיראות בודד ומצד שני לא רוצה להיראות זמין, כלומר, רוצה ולא רוצה 

  להיות בודד. 

פן טבעי כמו כלומר המיים בשפה מתחדשות באוכתאי גוף מתים", התחדשות המילים בשפה " דימוי:

  תאים מהגוף שמתחדשים. הדימוי מדגיש את האופן שבו האיש לא מעודכן 

   "עוברות על הזיכרון כמו על גוף של אישה כמו על נבל קרוע". 

  

  

 התקשורת בעולם המודרני מתאפיינת כך:   .ב

כמו האיש, כך גם כל העולם שסביבו. כל אחד מאיתנו הוא אדם השקוע במכשיר הסלולרי שלו,  -

 ה להתעלם מהעולם בזמן שהוא כביכול מתקשר עימו. המנס

 המכשיר הסלולרי מאפשר לנו להרגיש מוגנים, אך זוהי רק אשלייה.  -

כמו האיש, יש משהו פאתטי בהצמדות של כלל החברה לטכנולוגיה שרק גורמת לנו להיראות  -

 מיושנים, לא מחוברים, מנותקים. 
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התקשורת בעולם המודרני מתאפיינת על דרך הניגוד, דווקא דרך הליקוי בתקשורת. הרי האיש  -

 המתואר לא מדבר בכלל עם אף אחד אחר לאורך השיר. 

הרצון האנושי הבסיסי הוא ליצור קשר פיזי עם אדם אחר. הדרך למימוש רצון זה הוא לא דרך  -

 המכשיר הסלולרי. 


