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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 -דוגמאות מהיצירות ועוד 

 החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות מעבר למה  כידוע, בספרות )ובחיים( הדרך היא
 .שכתוב כאן. הכול תלוי בנימוקים הספרותיים שתיתנו לטענות שהועלו

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 שירה. -פרק ראשון

 בין שבר לאיחוי". -בנושא "החברה הישראלית 20-של המאה ה שירים מן המחצית השניה

 נקודות(. 25)בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות. 

 .על שתיקתם של התימנים / אהרן אלמוג1

 הסבירי את המשמעות של שתי השורות המסיימות את השיר בהקשר של השיר כולו.

 והדגימי את דברייך. לדעתך, באיזו נימה נאמרים הדברים שבשורות אלה? הסבירי

   

  בין דור הסב לדור האב של  –שתי השורות האחרונות מתארות את המעבר בין הדורות

 הדובר. המעבר קשור גם בשינוי התפיסה ביחס לאפשרות לדבר או לשתוק.

  לאורך השנים אופיינה משפחתו של הדובר, שמוצאה בתימן, בשתיקה. השתיקה היא

מוטיב בשיר, ומופיעה מפורשות ארבע פעמים. בקרב דור הסבים משמעות השתיקה 

 היתה מתן כבוד  )"כשאחד שר השני חיכה"(. 

  אולם לאחר המעבר לארץ, ולאחר היציאה ממחנה יוסף, הוא מחנה העולים מתימן

קולו לא נשמע בקרב החברה,  –מעות השתיקה היא שונה: מי ששותק בארץ, מש

 שהעולים מתימן הם מיעוט בה. 

  / לאחר שנים רבות, האב מוכן לדבר, לספר את סיפורו )"שמונים שנה שתק שתקו אבותיו

 עכשיו הוא רוצה שיקשיבו לדבריו"(.

 מחכה לצלצול  זו עדיין, יחד עם זאת, ציפייה פאסיבית יחסית לאפשרות לדבר. האב

ועדיין לא מדבר  –לבדו בבית, ולא בהתקהלות כמו בעבר  –הטלפון כדי שיקשיבו לו 

באופן אקטיבי. מי שכן מדבר הוא הנכד, שהוא הדובר בשיר. גם זה עולה מן השורות 

 האחרונות בשיר. 

 

 . מתחת לפני האדמה/אלי אליהו.2

שאצלי/ הניתוח הצליח הסבירי את משמעות המשפט הפותח את השיר "ומה לעשות 
 ובגדד/מתה".

 בתשובתך כתבי כיצד בא לידי ביטוי במשפט זה פער הדורות בין הבן לאביו.

 האם לדעתך הבן בעד ה"ניתוח" המוזכר בשיר או נגדו? הסבירי והדגימי את דברייך.



 
 

   

 השיר נפתח במילת החיבור ו' אשר עשויה להעיד על המשך של מונולוג או שיח פנימי שהבן מנהל
עם עצמו. נראה כי המשפט טומן בחובו שאלה רטורית שלא ניתן להשיב עליה. הדובר פונה ספק 
לעצמו, ספק לאביו, ומתאר במבט רטרוספקטיבי את החוויה המשמעותית שליוותה אותו בימי 
שירותו הצבאי. המטפורה המרכזית שעמה השיר נפתח, מדמה את העיר בגדד, בירת עיראק, 

שיש להסירו בניתוח. כנראה שמדובר בתיאור הדובר את השתלבותו בחברה למעין איבר מיותר 
הישראלית ובניגוד אליו, לאביו קשה להשתלב בחברה הישראלית. קשיי ההגירה באים לידי ביטוי 
גם בתיאור של הדובר את אביו, כמי שממהר לשנות תחנות ברדיו, כשהאב לוקח את הבן ל"צבא 

ת הבן בחברה. זאת, בעוד "עצב ידו" של האב ק בשיר להשתלבוהעם", הוא צה"ל, הביטוי המובה
מגששת אחר העברית כשהשניים עולים מעל לפני האדמה, בניגוד לחניון התת קרקעי שהם נתונים 
בו, כשהאב מרגיש בנוח לשמוע את הרדיו בשפה המזוהה עם מולדתו. המטפורה "תחנות הבושה" 

והיא חוברת לחוויה המתוארת בשיר. נראה כי הבן נמסרת מנקודת המבט של הבן, כמו כל השיר 
מרגיש אשמה כלפי הבושה שהוא ואביו חשים בעקבות שמיעת המוזיקה בשפה הערבית. האב 
מנסה להסתיר את מוצאו, שורשיו וזהותו, בעוד הבן נטמע בחברה הישראלית. הבן מצליח 

ד, נראה כי הבן מצר על להשתלב בחברה ואילו אביו אינו מצליח. העמדה של הבן מורכבת. מח
"הניתוח", שכן הוא מתאר את אביו בחמלה, והוא גם מרגיש אשמה, בושה, על כך שבניגוד לאביו, 
"בגדד מתה" אצלו, משמע, המסורת מבית אבא, השורשים והזהות הערבית הטשטשו אצלו והוא 

 נטמע בתרבות הישראלית.

 .נערה מן הקטמונים )חתך אורך( / מירי בן שמחון3

רי את דמויות הגברים הסובבים את עליזה אלפנדרי, והסבירי את תפקידם בעיצוב דמותה תא

 ועולמה. הדגימי את דברייך. 

 

 ראשית, חשוב להדגיש שהשיר כולו נכתב ביחס לאותם "אנשים אחרים" )עליזה אלפנדרי 

קובעי הטון התרבותי. אלה גברים אשכנזים,  –נמצאת "במקום שנועד לאנשים אחרים"( 

שמתייחסים אליה ואל שכמותה כמקשה אחת, כאובייקט )כשם השיר: "נערה מן 

הקטמונים )חתך אורך("(, ולא כסובייקט, כאדם מורכב ואינדבידואלי בעל רגשות, 

 העדפות ויכולת בחירה.

 זוהי העבודה המסודרת שלו,  –ממלכתי דתי על יד הבית  ספר-אביה הוא שרת בבית

 ובעזרתה הוא מפרנס את המשפחה.

  אחיה יעקב מוצג כזה שבעיני עליזה התקדם בחיים: הוא "אדמיניסטרטור במחלקת

המשק של האוניברסיטה / אחראי על כך וכך עובדים / שמקבלים משכורת מידו ונותנים 

לו כבוד". הוא ממשיך את דרך אביו ואף התקדם מעבר להתקדמות של אביו: הוא לא רק 

ברסיטה. אולם, ההתקדמות הזו אירונית: שרת בבי"ס, אלא מנהל מחלקת המשק באוני

האב, ועוד יותר מכך האח, עובדים במקום שבו רוכשים השכלה שמאפשרת התקדמות 

כלכלית וחברתית בחיים, אך אינם נוטלים חלק בהשכלה עצמה, אלא עובדים בלשרת את 



 
 

   

מי שמקבל השכלה )לרוב: גברים אשכנזים(. אזכור האח מסתיים בכבוד שרוכשים לו 

 יו, כך שכקוראים נראה שהדבר הכי חשוב עבורו זה הכבוד שנותנים לו. עובד

  אשר מן המוסך הוא בן הזוג המיועד של עליזה. היא צריכה "לשמור על עצמה" ולכן אינה

יוזמת קשר איתו. "היא לא מראה לו פנים כל כך / זה טוב בשביל שידע שהיא רצינית / 

ליזה צריכה להיראות מהוגנת באופן ושלא יחשוב שהיא תסכים לפני החתונה". ע

 מסורתי, כלומר להמנע מלהראות חיבה כלפי גברים באופן לא ממוסד )בלי חתונה(. 

  עניין זה ממשיך כשמסתבר שכשהיא יוצאת, זה עם אחיה בלבד, ולא עם גברים מחוץ

 למשפחה. כך שמה "נשאר נקי. / כולם בשכונה יודעים שעליזה היא בחורה ללא רבב".

 ף לעליזה ולגברים בשכונת הקטמונים הוא האפשרות המוגבלת לשנות את המשות

המיקום החברתי הנחות ביחס לסביבתה. אולם עליזה נמצאת בנחיתות כפולה: היא לא 

רק נחותה ביחס לאותם "אנשים אחרים", אשכנזים שגרים מחוץ לשכונת קטמון, אלא 

ן מסורתי, דרישה שאותה היא גם נערה שצריכה לשמור על שמה הטוב והמהוגן באופ

 הגברים מן השכונה )האב, האח, אשר( אינם צריכים למלא.

 

 

 

 דרמה. –פרק שני 

 נקודות(. 40בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות. )

 מחזה מודרני:

. במחזות מודרניים רבים העמדת פנים, שקר וזיוף, הונאה עצמית וביטול עצמי, מאפיינים את 8
ילו מן המאפיינים האלה באים לידי ביטוי ביחסים בין דמויות במחזה היחסים בין הדמויות. א

 המודרני שלמדת? הסבירי והדגימי את דברייך.

 "בית בובות" מאת הנריק איבסן. מענה על פי הדרמה

. מערכת יש לעמוד על מערכת היחסים שבין נורה להלמר, בחברה הפטריארכלית והויקטוריאניתץ
יחסים זו מבוססת על שקרים, זיוף. נורה שכל חטאה הוא להציל את בעלה מפני מחלה קשה 
ומעצמו, נתקלת בשלשלאות החברה המשתקות אותה. היא מסתירה כי לקחה הלוואה 
מקרוגסטד, מזייפת את חתימת אביה, עובדת ימים כלילות, בעבודות העתקת מסמכים ותפירה 

שה המביש בדרמה הוא יחסו המשפיל והפטרוני של הלמר כלפי ומסתירה הכל מבעלה. המע
אשתו. הוא מכנה אותה בכינויים מקטינים, של חיות חסרות אונים, כגון "ציפור שיר", "סנאית" 
"עפרונית" ו"ציפור הבזבז". נורה מסתירה גם מעצמה את האמת. המסיכה והתחפושת על פניה 



 
 

   

ה לאכול עוגיות מקרון, אין לה מפתח לתיבת דואר, לאורך כל חייה. בעלה שולט בה ולא מרשה ל
אין לה אפשרות לפתוח חשבון בנק ואין לה ארנק. היא תלויה בבעלה ומתחננת לקבל ממנו כספים 

משחק המחבואים של נורה עם ילדיה מיטיב עבור הוצאות הבית, שגם אותם היא חוסכת מעצמה. 
ו צף "עצמי כוזב". נורה מסמלת את לסמל את ה"עצמי האמיתי" שמתחבא אצל נורה ובמקומ

הנשים בחברה הפטריארכלית שנאלצות להתחבא והן כבולות על ידי המוסכמות החברתיות 
 השולטות.

אך המרד של נורה מתבטא בעצם לקיחת ההלוואה וזיוף החתימה, כמו גם באכילת עוגיות 
גע בשיניה, כשברור המקרון בהסתר, מאחורי גבו של בעלה שלא מתיר לה לאכול אותן מחשש שתפ

כי הוא מעוניין לשלוט בה ולפקח על גזרתה הנאה והילדית. עוד הוא בוחר עבורה את התחפושת, 
מלמד אותה כיצד לרקוד, עוצר אותה כשהיא רוקדת בחופשיות את ריקוד הטרנטלה ומפקח על 

 כל צעד ושעל שלה. 

, היא מגיעה לשלב אולם, במערכה השלישית והאחרונה, כשנורה משוחחת עם בעלה הלמר
ההכרה, או הידיעה לפי הסכמה של הטרגדיה הקלאסית על פי דורותיה קרוק. נורה משוחחת עם 
בעלה, לראשונה מאז שנישאו לפני שמונה שנים. שיחה אינטימית. לאחר הסבל הרב שעברה, 
האיומים מצד קרוגסטד, החרדה שהייתה נתונה בה שמא בעלה יגלה את מה שעשתה ולבסוף, 

יו הקשים של בעל הכלפיה לאחר שפתח את מכתב ההודאה של קרוגסטד, שחשף את נורה. דבר
הלמר האנוכי מגדף אותה, מכנה אותה פושעת, בוגדת, רמאית. מאיים עליה שלא תחנך את 
ילדיה, שתישאר בבית למען ה"תדמית החיצונית" שחשובה עבורו. ואחר כך, כשהגיע שטר החוב, 

מדתו, הוא חושב ראשית על עצמו ומצהיר כי הוא ניצל. נורה שואלת לאחר שקרוגסטד שינה את ע
מה איתה והיא מבינה כי היא חיה כקבצנית מהיד לפה, כי אינה מאושרת, כי אביה קרא לה 
"ילדתי בובתי" ובעלה מכנה אותה "אשתי בובתי". היא מבינה כי אינה אוהבת את בעלה, כי עליה 

החברה הפטריארכלית, מבקרת את הדת, את המוסר  לחנך עצמה, היא חותרת תחת מוסכמות
הצבוע ושואלת האם לבת אין זכות להציל את חיי אביה ולאישה את חיי בעלה. היא מבינה כי 
התיחסה גם לילדיה כאל בובות וכי היא חיה במעין בית בובות, נשלטת על ידי בעל הועל ידי 

שהיא עוטה על עצמה. מורידה את היא מכירה בזיוף, בשקר, בתחפושת החברה הפטריארכלית. 
עליה לממש עצמה, לדאוג התחפושת ברגע סמלי, לאחר הנשף, מבינה שהיא חיה בהונאה עצמית ו

היא מבינה כי מליוני נשים ולנתץ את שלשלאות החברה הזו. הזכויות שלה לחירותה ולשיוויון 
ארכיה, למען "שלום חיות כמותה, בזיוף, בשקר, מקריבות את עצמן לטובת המשך כינון הפטרי

 בית" מזויף. והיא טורקת את הדלת מאחוריה.

 

 / פרידריך דירנמט: ביקור הגברת הזקנהמענה על פי 

  ראשית נציין שבמחזה יש ביקורת  נוקבת על החברה האירופאית המודרנית, שמתעלמת

מערכים הומניסטיים, אנושיים, תמורת בצע כסף והנאה חומרית. המחזה מצביע על 

 –ת של אותה חברה: כלפי חוץ הצהרות על ערכים ומסורת הומנית, אך כלפי פנים הצביעו

 חברה חומרנית, אכזרית אשר מקריבה אחד מחבריה כשעיר לעזאזל. 



 
 

   

  במחזה הצביעות מופיעה כבר מן ההתחלה: כשנודע בעיר גילן שקלייר העשירה, בת העיר

לה להעניק כסף רב לעיר לשעבר, עומדת לבקר, ראשית נרקמת תכנית שתכליתה לגרום 

באמצעות מניפולציות רגשיות. ראש העיר נואם לכבודה כשהיא מגיעה,  ומציג שקרים: 

אביה של קלייר מוצג כאדריכל דגול שהותיר את חותמו בעיר, בעוד ש"תרומתו" לעיר 

מתבטאת בבניין השירותים בציבוריים שבנה בתחנת הרכבת. הוא מגזים בהצגת הישגיה 

ל קלייר ומעשי הצדקה שלה. הוא מדגיש שבני גילן מעולם לא שכחו את הלימודיים ש

קלייר. אולם למען האמת, בתקופת השגשוג של גילן שגשגה, איש לא חשב עליה או על 

העוול שנעשה לה: משפט שקר שבו שיחד אהוב נעוריה עדים כדי להתחמק מהכרה 

זנות וחייה הפכו קשים באבהותו לתינוקת שנולדה להם, ובעקבותיו הדרדרה קלייר ל

 ביותר.

  לאחר שקלייר מציגה דרישה מבני העיר: כסף )מיליון!( תמורת חייב של איל, אהוב

נעוריה שגרם לעוול, צביעות האנשים מתגלה גם ביחסם לאיל, בן עירם המיועד להחליף 

 את ראש העיר.

  שיהיה אנשי העיר הענייה מתחילים לקנות מורים יקרים בהקפה, כלומר מתוך הנחה

העל חשבון  הנעליים הצהובותלהם כסף בעתיד. התפשטות הגישה הזו מומחשת במוטיב 

 חייו של איל. 

  איל מבין שלא יוכל לסמוך על הגנתם של חבריו האזרחים, ופונה לשלושה בעלי תפקידים

המייצג את שלטון החוק מתחמק  השוטר)לשוטר, לראש העיר ולכומר( כדי שיצילו אותו: 

מלבצע את חובתו. הוא מתנהג בצביעות כאשר איל מבקש ממנו לעצור את קלייר 

זחנסיאן בעבור הסתה לרצח. מבחינתו זו איננה הצעה רצינית, ורק כאשר מישהו יאיים 

רק אז יכנס לתמונה להגנתו. הוא עצמו בסוף נאומו  –ישירות על איל באמצעות רובה 

ה אל ראשו של איל! גם השוטר עצמו שותה בירה יקרה ורוכש נעליים צהובות מכוון רוב

חדשות. ראש העיר, המייצג את העיר כולה, לועג לאיל, אומר לו שאינו בא עוד בחשבון 

כמועמד להיות ראש העיר הבא, וגם הוא רוכש לעצמו מוצרי מותרות. בנוסף, תלויה 

כנית המצריכה כסף רב, שרומזת על במשרדו גם תכנית חדשה לשיפור פני העיר, ת

כלומר על מותו של איל.  גם הכומר, שאמור לייצג את  –ההסתמכות על כסף שיגיע 

המוסר וההומניות, לא נותן מענה לאיל ומשתמש בסיסמאות נבובות בדבר מוסר 

 ערטילאי.  

  ,יחסים עם משפחתו: איל נוסע נסיעת פרידה במכונית החדשה של בנו, כשבני משפחתו

הלבושים בהידור, מצטרפים אליו. תוך כדי מסע הפרידה רואים את גילן החדשה, אשר 



 
 

   

בה מתעוררים החיים, מתעוררת התעשייה, אנשים נוסעים במכוניות מפוארות. אפילו 

הכל צבוע, חסר רגש, קר. הם נוסעים לקולנוע  ברגעים אלה של פרידתו של איל ממשפחתו

 והוא הולך אל מותו.

  שיא המחזה הוא בסוף, אז מתקבלת ההחלטה על מותו של איל. קבלת ההחלטה

מתבצעת בצורה מגוחכת ואירונית: אנשי  העיר לכאורה מקבלים את המענק לא למען 

"כי לא נוכל ריו הממון, אלא למען הצדק והערכים. ראש העיר אומר, והקהל עונה אח

זוהי אירוניה. הרי לכל ברור כי גילן אכן תמשיך לחיות   לחיות תוך התעלמות מפשע".

תוך התעלמות מפשע מכירתו והריגתו של איל. הטבעת שמקיפה את איל ולאחר 

 התרחקותה מתגלה גופתו, ממחישה כי כולם שותפים לפשע מותו.

 

 

 

 ספרי קריאה. -פרק שלישי

 נקודות(. 35על אחת מהשאלות. ) בפרק זה יש לענות

 . הכלב היהודי / אשר קרביץ9

 כיצד באות לידי ביטוי אכזריות וחמלה ברומן "הכלב היהודי"?

 הסבירי את דברייך, ובססי אותם על שתיים מתחנות חייו של המספר ברומן.

 

 :אירוע הריגת החתול. המספר, הכלב כורש, עוד כשהיה אצל משפחתו  אכזריות

הראשונה, משפחת גוטליב, יצא לטיול עם האב קלמן. הוא היה שותף לאירוע שבו כלבים 

אחרים השתתפו בהריגת חתול חסר אונים. כורש לא עשה דבר כדי להצילו. מרגע זה מות 

ול חייו הפתלתל. החתול חסר האונים החתול יושב על מצפונו, וכורש נזכר בו לאורך מסל

משול במידה רבה לאדם יהודי שמטלטל בתקופת מלחמת העולם השניה והשואה, ואיש 

אינו מושיע אותו, ורבים נותרים פאסיביים ובכך הם שותפים להרג. גור החתולים הופך 

דם שהוא תופס כבני עמו. הוא חייב לעמוד לצ –עבורו למטפורה לחסרי האונים, ליהודים 

מעתה, ולא לצד הרוצחים. כורש אף רואה את חייו בהמשך אצל פרנק וגרטה )קצין נאצי 

הומו שרצה בטובתו ואשתו שהתאכזרה אליו( כעונש על שראה את מצוקת גור החתולים 

ולא הושיע אותו. זכר החתול עיצב את מצפונו. מעין תיקון יגיע בהמשך, כשיציל כורש 



 
 

   

ות הנערים הגרמנים בסמטה. סגירת המעגל תגיע בסוף את מוישי הנער היהודי מהתנכל

 הסיפור, כשלאחר העליה לארץ ישראל יראה כורש חתלתול

 עיוור שאימץ השכן של יהושע, הבעלים שלו. כאן הוא יזדהה עם החלש הנחוש לשרוד.

 :במפגש המחודש של כורש עם יהושע, בן משפחת גוטליב, במחנה טרבלינקה. כאן  חמלה

מוות בזכות כורש, שנשמע לו, ומקבל במחנה תפקיד של מאכיל החיות יהושע ניצל מ

ומנקה הכלובים: יהושע נותן לקצינים הגרמניים הנחיות כיצד לתקשר עם הכלב, והם 

 –נפעמים לגלות שהכלב נענה להם על פי ההנחיות של יהושע. אחד מהגרמנים הוא ראלף 

כורש עובר במחנה לאחריותו של מאמן שבינו לבין כורש נרקמו יחסים טובים. לאחר ש

יהושע, תופס ראלף את יהושע גונב אוכל מהכלבים. ראלף עומד לירות ביהושע, וכורש 

היהודי והמאלף הנאצי. הוא  –נמצא בקונפליקט בנאמנותו בין שני ידידיו הנאמנים 

שיושיע אותו. יהושע "מציל את  -כעין אלוהי הכלבים  –מתפלל אל כלב המרומים 

וא מעז לספר לראלף שכורש הוא למעשה כלבו. ראלף מאמין, ומשחרר את המצב". ה

זוהי החמלה.  –יהושע. הוא עושה איתו מעשה של חסד, ולמעשה מציל אותו ממוות 

 אולם, בשל הקונפליקט הקשה שבו מצוי ראלף, הוא עצמו מתאבד באותו לילה.

 

 נים אלה. .  מאבק הישרדות של הגיבור/ה מאפיין את העלילות של רומא11

 תארי את מאבק ההישרדות של הגיבורה ברומן שלמדת, והסבירי כיצד הסתיים מאבק זה.

 בחרתי לענות לפי הרומן "משחקי הרעב" מאת סוזן קולינס. 

מתרחשת במדינת פאנם )הנמצאת  עלילה זואפוקליפטית. -דיסטופית ופוסטהרומן מתאר עלילה 
מחוזות, כשכל מחוז אחראי על  13-היתה מורכבת מבאזור ארה"ב וקנדה של היום(. בעבר פאנם 

החליט  13שנים לפני תחילת העלילה, מחוז  74.  ייצור אמצעי אחר עבור הקפיטול, השולט במדינה
הושמד לחלוטין. כדי  13למרוד בקפיטול וסחף איתו גם את יתר המחוזות, אך המרד נכשל ומחוז 

 נוסף, יצר הקפיטול את "משחקי הרעב": להזכיר לתושבי פאנם כי אל להם לחשוב על מרד 

מכל מחוז. הם נכנסים לזירה שהיא למעשה ג'ונגל  18 -12בכל שנה, מוגרלים נער ונערה בגילאי 
 24אימתני, מרושת במצלמות שמשדרות את המתרחש לעיני כל אזרחי מדינת פאנם. מתוך 

תמודדים מוצאים את מתמודדים בכל שנה, רק אחד נותר בחיים והוא מוכרז כמנצח. שאר המ
מותם בצמא, כתוצאה מזיהומים או שהם פשוט נרצחים על ידי שאר המתמודדים. קברניטי 

לסכן את המתמודדים כדי להלהיב את  המשחק יכולים לעשות בזירה ככל העולה על רוחם:
הצופים בבית, לסחוט כסף מצופים נלהבים ואמידים תמורת תרופות עבור מתמודדים חולים או 

ם ועוד. השורד האחרון ב"משחק" מתקבל בתשואות במדינת פאנם, זוכה באהדת הציבור גוססי
 והמחוז שממנו הגיע זוכה לתגמולים ולתמריצים כלכליים.

של קטניס אוורדין,  גיבורת הרומן, ניכר מבית. במחוז כורי הפחם, שורר העוני,  מאבק ההישרדות
ו. אמה נותרת חסרת אונים ומדוכאת. הרעב. אביה של קטניס נהרג בתאונה במכרה שעבד ב



 
 

   

קטניס כמו "לוקחת את מושכות" ודואגת להביא אוכל לביתה, מטפלת ושרה לאחותה הצעירה 
 פרים וצדה באופן לא חוקי עם חברה הקרוב, גייל.

גם כשהיא מתנדבת "לשחק", להשתתף  נאבקת לשמור על הצדק וההגינותבהמשך, קטניס 
עירה פרים.  למשחק לאחר שאחותה הקטנה, פרים, עולה במשחקי הרעב, במקום אחותה הצ

נער שקטניס מכירה לו תודה על כך שבעבר זרק לעברה ככר  –בגורל. לצידה, נבחר פיטה מלארק 
לחם והציל אותה ואת משפחתה מרעב, אם כי הם לא דיברו על כך מעולם ולמעשה לא היה 

למחנה אימונים לקראת המשחק,  ביניהם כלל קשר עד למשחקים. הם נוסעים יחד לקפיטול,
גם במחנה  ומוצמד להם מדריך בשם היימיטץ' שאמור להנחות אותם ולסייע להם להתכונן. 

כשהיא יורה חץ ופוגעת בתפוח  האימונים, קטניס נאבקת לקבל את תשומת הלב מהשופטים,
ערב לפני תחילת שניצב על מנה שהם אוכלים, ועסוקים בעצמם, במקום לראות אותה. 

המשחקים, מתראיינים כל המתמודדים על מנת להתחבב על הקהל. במהלך הראיון, פיטה מצהיר 
על אהבתו את קטניס. בפניה, בארבע עיניים, הוא מסביר לה שתיוגם כ"נאהבים חסרי המזל" 

כדי להאבק על תשומת הלב של הקהל, קטניס מסכימה  עשוי להגביר את אהדת הקהל כלפיהם.
 לכך. 

כבר כשהיא ויתר המתמודדים נכנסים לזירה. כל אח מהם נאבק  על זכות הקיוםנאבקת קטניס 
כשהמתמודדים נכנסים כדי להגיע לכלי נשק ובדקות הראשונות של "המשחק" נרצחים ילדים. 

לזירה פיטה חובר ל"קרייריסטים", הנערים מהמחוזות העשירים, אשר מתנדבים למשחקים 
קטניס מרגישה נבגדת על ידי נטישתו של פיטה. היא לאחר שהתאמנו לקראתם במהלך חייהם. 

בוחרת שלא לחבור לאף אחד אחר. חבורת הקרייריסטים, כשפיטה לצדם, מנסה לרצוח את 
קטניס. קטניס בטוחה שפיטה משתף עמם פעולה ומפקפקת בהצהרות האהבה שלו. היא בוחרת 

את אספקת ה"קרייריסטים",  , בשם רו, ויחד הן מצליחות לפוצץ11לשתף פעולה עם נערה ממחוז 
קטניס נאבקת על ערכי הצדק, המוסר, ההומניזם. היא סופדת  אך רו נרצחת על ידי אחד מהם.

לרו, שרה לה, מטפלת בה בחייה ובמותה. בהמשך, קטניס נאבקת באש שקברניטי המשחק 
ממתירים לעברה, בנשמות המתמודדים המתים שלובשים צורה של חיות טרף מאיימות 

 ת להרו ג את קטניס ופיטה, היא נאבקת בפציעה של פיטה ובאבדן רגלו.שמנסו

כשקטניס האבלה ממשיכה בדרכה, הקפיטול מודיע שבמחזור המשחקים הנוכחי, בשונה 
ממשחקי העבר, יוכלו לנצח שני מתמודדים יחדיו, ובתנאי שיהיו מאותו המחוז. קטניס מתמלאת 

ת אותו פצוע. השניים מתחבאים במערה וקטניס בתקווה ומתחילה לחפש אחר פיטה. היא מוצא
 מטפלת בפיטה.

במהלך המשחק, המתמודדים יכולים לקבל מתנות מנותני החסויות במחוזות השונים. מי שפועל 
מאחורי הקלעים להשגת אותן מתנות הוא היימיטץ'. למרות שהמתנות מגיעות ללא פתק, קטניס 

ה ותעמיד פנים שהיא ופיטה הן באמת "זוג מבינה שהיימיטץ' מאותת לה כי אם תשתף פעול
מכריחה את עצמה ספק נאהבים חסר מזל", הוא יוכל לסייע לה וסיכוייהם לשרוד יגדלו. היא 

ותוהה וספק מתמסרת לאהבתה הכנה אותו,  לעשות זאת )לנשק את פיטה, לדבר אליו באהבה( 
 בינה לבינה מה חושב על כך גייל, ידידה הקרוב, שנשאר בבית.

ניס מבינה שפיטה לא יחזיק מעמד זמן רב אם לא תשיג עבורו תרופה להרעלת הדם שלקה בה. קט
ומביאה לו תרופה מ"קרן השפע", איזור מסוים בזירה. פיטה מבריא  מסכנת את חייהלכן, היא 

קטניס  והשניים ממשיכים בדרכם, תוך כדי שהם מרעיפים גילויי חיבה האחד כלפי השניה.
לטה השרירותית של קברניטי המשחק, לתת רק לאחד מהם לנצח. הם ופיטה נאבקים בהח

 רוצים להרעיל עצמם יחדיו ולבסוף הם מנצחים יחדיו את המשחק.

המציאות שבה קטניס נתונה, היא מציאות של מאבק יומיומי. מלחמת הישרדות, בדומה ל"מצב 
בכל", בה החזק  הטבעי" שהפילוסוף הובס מתארו, המציאות של קטנים, היא "מלחמת הכל



 
 

   

שורד. במציאות כזו, קטניס היא נערה פורצת דרך, רגישה, אמיצה, מוסרית, הנאבקת על חייה 
 ועל ערכי הצדק והמוסר.

 

 

 


