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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 

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

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד. 

 

 

 

 

 

 

 

 שירה.  -פרק ראשון



 
 

   

 .1-11ות של שתיים מהשאלות . בפרק זה יש לענפרק זה הינו חובה

 (1-0שיר שלא נלמד. )שאלות  אומשירת ימי הביניים  אחתעל שאלה 

 (. 5-11על שאלה אחת משירת לאה גולדברג. )שאלות  אומשירת ביאליק  אחתועל שאלה 

 נקודות.( 11 –לכל שאלה )

 . ישנה בחיק ילדות/יהודה הלוי.1

 א. בשיר "ישנה בחיק ילדות" באות לידי ביטוי החוויה הדתית והשקפת העולם של המשורר. 

 נקודות( 12) הסבירי והדגימי קביעה זו.

 נקודות( 4הביאי מן השיר שניים מן המאפיינים של שירת ימי הביניים והסבירי אותם. )ב. 

לפי מוסכמות כתיבת השירה  בשיר הקודש, הדובר קורא לנשמתו "להתנער מן הזמן" אשר א. 
דובר באמצעות המטפורה הפותחת את השיר, הם עולם החומר החולף. מזוהה עבימי הביניים, 

לתינוקת, או לצעירה חסרת אחריות "ישנה בחיק ילדות, למתי  הפונה לנשמתו וכמו משווה אות
היא, לצד הצימוד הגזרי הבא אחריה "נעורים כנעורת הרטורית מבהירה אף תשכבי"? השאלה 

כי הנעורים חולפים במהירות, ומשמעות החיים אינה ברדיפה אחרי ההבל החומרי.  ננערו" 
הנעורים, אם כן, חוברים לזמן, לילדות, לטל הלילה שמפריע לציפורים לעוף ועוצר את הנשמה 

החיים לפי הדובר בשיר זה, היא  מלהגיע ליעודה האמיתי, אשר ניכר בתפארת הסיום. משמעות
מרבית שירי הרדיפה אחרי המוסר וחוויה רוחנית, דתית שניתן לממשה באמצעות עבודת האל. 

התבגר, להיות אחראית בר פונה לנשמתו ומפציר בה להקודש אינם אישיים, כמו שיר זה, שבו הדו
 .ולזנוח את העולם החומרי לטובת העולם הרוחני והדתי

ביניים. האות הראשונה בכל לשירת קודש בימי ה חודיייהמאפיין הראשון וה אקרוסתיכון הוא ב.
בית חוברת לשמו הפרטי של המשורר, רבי יהודה הלוי. האקרוסתיכון מהווה מעין "זכויות 

 יוצרים", או חתימת שמו של המשורר בשיר הקודש.  

. תפארת וחת במרבית משירי הבינייםהמאפיין השני שאסביר הוא "תפארת הפתיחה" הרו
הפתיחה ממוקמת בבית הראשון והפותח של השיר ומטרתה לפתות את המאזין להמשיך 

ם בתפארת הפתיחה: נאים מתקיימיכמה תולהקשיב לשיר. בעזרתה, השיר נפתח באופן מרשים. 
הקריאה הדחופה של הדובר לנשמתו את הרעיון הכללי ואת נושא השיר,  התפארת מסכמת 

להתבגר ולזנוח את עולם החומר. כמו כן, התפארת מכילה אמצעי רטורי מרשים. בשיר זה מדובר 
במטפורה הפותחת את השיר "ישנה בחיק ילדות", אשר באמצעותה הדובר משווה את נשמתו 

 סוגר של תפארת מכילף, ההשרויה בעולם המוגן של הילדות, בחיקו. בנוס לפעוטה חסרת אחריות,
, המילים הלקוחות מאותו השורש, מקשטות אף הן את ימוד הגזרי "נעורים כנעורת ננערו"את הצ

תפארת הפתיחה ומותירות רושם רב בלב המאזין או הקוראת את השיר. הדובר מסביר לנשמתו 
בודה כי הנעורים מתעופפים להם ברוח כזרעי הפשתן והקיום האנושי זמני, לכן יש לנצלו לטובת ע

 רוחנית. עולם הרוח הנצחי.



 
 

   

 .. שיר שלא נלמד4

 שתי מסיכות/שלומי חתוכה.

 גרמה למשורר סכסוך בנפשו. 1-2א. "הבושה שנעשתה מסכה" )שורות 

 נקודות( 10תארי והדגימי סכסוך זה. )

י בקריעת המסכה מעל פניו של ב. על פי שלוש השורות המסיימות את השיר, הסבירי מדוע לא ד
 נקודות( 6. )המשורר

א. נראה כי הדובר חש זרות וניכור כלפי גופו, מבטאו, השפה שלו, הנראות שלו, כנראה כי מדובר 
בזהות המזרחית שלו. הגוף של הדובר דוחה את עצמו מעליו. החושים אינם מסייעים לדובר 

תיו, אלא החושים של הדובר לא לחוות את העולם על כל צבעיו, טעמיו, ריחותיו ותחושו
-אל"גופו, המרחב שמסביבו, הבית שאמור להיות מוכר הופך למאפשרים לו לחוות את עצמו, 

לדותו, באורחות , לא נגיש. גם הדמיון חובר לחושים ומונע מהדובר להיזכר בי, להיות זר"ביתי
ובירושת סיפורים, אולי מסורת בית אבא, אולי הזהות  זהות הייחודית לוחייו המוקדמים, ב

ית שהמשורר מתנכר אליה. המטפורה "הלב לא ידע את עצמו" ממחישה היטב את הזרות המזרח
הבושה שחש הדובר נעשתה מסכה. כך השיר נפתח. באמצע  מרגיש.שהדובר וההתנכרות העצמית 

 בין הדובר לבין עצמו והעולם. העניינים. עם המטפורה של הבושה שהופכת לחיץ

ב. ניתן היה לצפות כי ברגע שהדובר ישוב לחיק עצמו, יקרע את המסכה מעל פניו, יחשוף את 
העצמי האמיתי שלו ויחבור לזהותו שנשתכחה, הוא יהיה שלם. אך השיר מסתיים באמירה כי לא 

נתץ אותה. היא די בכך. ישנה מסכה נוספת, כנראה מסורבלת יותר, קשיחה יותר, שקשה ל
שונה להשתלב נוקשות שלא מאפשרות ליחיד, ואולי אף לכה של החברה, המוסכמות ההמס

. ואת המסכה של העולם קשה יותר להסיר. אבל אולי, "פיסה, פיסה" עם הרבה סבלנות, בחברה
 לשנות את המצב בעולם.תקווה ונחישות, אפשר להשתנות ו

 . הכניסיני תחת כנפך / חיים נחמן ביאליק5

-ברבים משירי האהבה של ביאליק המשורר פונה אל נמענת ומביע קרבה ואינטימיות, אך בה
הסבירי והדגימי קביעה זו על פי השיר "הכניסיני  תסכול מן הקושי להגשים את האהבה.בעת 

 תחת כנפך".

  אהבת אם ואחות אינה הדובר מבקש מן הנמענת להיות לו "אם ואחות". בבית הראשון
 , כיוון שמשמעות המילהגם משמעות ארוטיתיש לבקשה זו תלויה בדבר והיא טהורה. 

מטפורה למקום  המוזכר הוא חיקה אישה נחשקת. היא גם"אחות" בשיר השירים 
בוק האם, אך זהו גם מקום ארוטי , מקום אינטימי, המקום שבו מסתתרים בחימבטחים

כלומר, בבית זה מטפורה לרצון לאינטימיות ולמשפחתיות. הוא  קןה .אצל אהובה נחשקת
הדובר יוכל להתוודות על תפילותיו הנידחות , שבה רצון באינטימיות אידיאליתמוצג 

טיים, ומייחל לאהבה מושלמת: אישה שתממש חלומות ארהדובר שאיש לא שמע. 
 -, כפי שעולה מתחילת הבית השני ואחות תומכת. הכל באווירה רומנטית ושתהיה אם

 הקבלה אז גם כל התפילות נענות(. "בין השמשות" )על פי



 
 

   

  בבית השני והשלישי מובע התסכול מן הקושי להגשים את האהבה בצורת שאלות
/ היכן  –רטוריות, שמגלה הדובר לנמענת בצורת סוד )רז(: "אומרים, יש בעולם נעורים 

/ מה זו אהבה?". אלה הדברים שאמורים להיות  -"אומרים, אהבה יש בעולם -נעוריי?" ו
אהבה ונעורים. אך הדובר לא מגשים אותם. השאלות הרטוריות  –מובטחים לכל אדם 

מדגישות את התסכול, משום שאלה דברים שהובטחו לו, כמו לכל אדם, אך הוא לא חווה 
 אותם. 

  בבית הרביעי: "הכוכבים רימו אותי". הדובר חש שהגורל, שאותו שיא התסכול מופיע
/ אין  -עד כדי כך תסכולו רב. "עתה אין לי כלום בעולם  –מסמלים הכוכבים, רימה אותו 

 לי דבר". יש כאן חזרה על הביטוי של החסר.

 הבית האחרון חוזר על מילות הבית הראשון, אך בעוד שבבית הראשון היתה תקווה למצוא את
האהבה האידיאלית והאינטימית, החזרה על אותן מילים בדיוק בבית האחרון ממחישה שמדובר 

 בכעין מנטרה. הנימה כעת אינה של תקווה, אלא של תסכול וייאוש.

 . אורן / לאה גולדברג9

 מה ציפורי המסע מסמלות בשיר? הסבירי והדגימי את תרומתן לבניית משמעות השיר.

 פורי המסע )הן יודעות את כאב שתי המולדות(. בשיר יש האנשה של צי 

  ליטא )באירופה(  –הדוברת חשה שהחוויה שלה ייחודית: היא חשה שיש לה שתי מולדות
 וישראל. 

  לתחושתה, ציפורי המסע, שנמצאות במסע הנדודים שלהן "בין ארץ ושמיים", והן בדיוק
אותה. גם הן חשות ב"כאב במסע בין שני מקומות שאליהם הן משתייכות, יכולות להבין 

 שתי המולדות". 

  משמעות השיר קשורה בכך שהדוברת חשה שייכת הן לישראל, המולדת שאליה היגרה
כיהודיה, והן לליטא שבאירופה, שבה נולדה. האורן הגדל בשני המקומות מסמל זאת. 

יפורי שיא הביטוי של תחושה זו מופיע בבית האחרון: "ושורשיי בשני נופים שונים". רק צ
 המסע יכולות להבין אותה, כי הן נמצאות, לתחושתה, באותה עמדה כמוה.

 

 

 

 

 

 סיפור קצר. -פרק שני

 נקודות( 17לכל שאלה ). 12-14ות בפרק זה יש לענות על שתיים מהשאל



 
 

   

. הקבלה )אנלוגיה(  בין דמויות והקבלה בין מצבים ואירועים בעלילה הן אמצעים לאפיון 12
 דמויות ולעיצוב המשמעות ביצירות רבות.

הסבירי והדגימי קביעה זו על פי סיפור קצר שלמדת. )בלי סיפורים מאת עגנון ובלי הסיפור 
 יסטו.(גאו מנ"חלום בדמי כבוד" מאת גרמ

 ר הקצר "העיוורת" מאת יעקב שבתאי:מענה לפי הסיפו

בסיפור קיימת אנלוגיה ניגודית בין דמותה של חנה העיוורת לבין דמותו של בעלה, רבי ישראל.  
כאישה אקטיבית, הנאבקת להעניק פשר ומשמעות לחייה. היא מבצעת את מלאכות חנה מתוארת 

הטרידו את מנוחתה. במה עוסק בעלה ה למענה על השאלות שהבית, מנקה, מבשלת ולבסוף, מגיע
חי -והיכן היא נמצאת. חנה יוצקת משמעות ופשר לחייה. לעומתה, רבי ישראל מתפקד כ"מת

אשתו. הוא קר לבב. העולם הרגשי שלו חסום עד כי אינו בנמצא. הוא אינו מתקשר עם  מהלך".
הוא נוהם לעברה. חנה, לעומתו מדברת ואף שרה לילדיו כבדי הפה, הסובלים מהזנחתו. חנה 

, אמפתית. שיא אושרה בא לידי ביטוי מה, אוהבתל ילדיו ידיים, נוגעת בהם, היא חמניחה ע
חנה הזיזה את בתה מקערת המרק. חנה כשנולדת בתה. המילדת סבורה כי היא רואה, משום ש

בעוד בעלה עיוור לצרכיה, לצרכי היא רואה, למרות עיוורונה הפיזי. מבחינה נפשית, באמת חיה. 
לוקח את גופת בתו אינו מתקשר עם חנה ומסביר ל המה קרה לבתם, כשהוא בניו ולסביבתו. 

ה אשר הונתה אותה בדבר חובר לאמה של חנהתינוקת בחסות החשיכה והירדמותה של חנה, הוא 
שקר. השניים מסמלים את החברה היהודית בפרט ואת החברה האנושית בכלל ואת יחסה כלפי 
האחר, השונה. כמו כן, חנה מסמלת את האדם העיוור, באשר הוא. אשר רגעי האושר שלו חולפים 

ת בתה ונגדע באופן טרגדי עם מותה היה קצר כל כך, עם הולדכהרף עין. הרי אושרה של חנה 
 האכזרי של זו.

 מענה לפי הסיפור הקצר "המפתח" מאת יצחק בשביס זינגר.

האנלוגיה הניגודית הבולטת בסיפור היא בין תיאור המרחב הסובב את בסי לפני חשבון הנפש 
 שהיא עוברת ואחריו.

 לפני חשבון הנפש:

וני של בסי מוזנח. שיערה צבוע בשלל צבעים, היא לא נעזרת בהליכון, המראה החיצבאקספוזיציה 
משקפי הראייה לא מתאימים לה, היא כמעט עיוורת בלילה. היא מזניחה את נפשה, את ביתה 

שורר השרוי באנדרלמוסיה. אינה פותחת מכתבים, חוששת וחדרה מאנשים, פרנואידית. הכאוס 
בחייה. גם את רחובות ניו יורק היא רואה כמעין ג'ונגל אורבני מאיים. כלבים נובחים, חתולים 
מייללים, החום לוהט בפניה, צואת כלבים ממלאת את הרחוב, פירות באושים מחניקים אותה. 
נראה לה כאילו אנשים נאבקים לכבות שריפה שפשתה בגופם. היא נמנעת מקשר בין אישי. היא 

האובך שולט  היא בטוחה כי עיני האנשים זוהרות בסיפוק זדוני למראה דם על מדרכה. ה.בודד
 בנפשה של בסי ובמרחב החיצוני לה.

 במהלך חשבון הנפש:



 
 

   

זור הנוחות שלה, היא מתיישבת על מדרגות המרחב משתנה. בסי נאלצת לצאת מא התיאור של
הכנסיה. השקט, החושך, השינוי של המרחב, כל אלו מאפשרים לה לשנות את נקודת מבטה 

ים. היא פותחת במהלך אינטרוספקטיבי ונזכרת במסורת שלה, בשפת ולהסתכל לעבר השמ
, הזניחה עצמה ואת חמיצה את החיההתפילה "שמע ישראל", מבינה כי ה הידיש, בפתיחה של

 קברו של סם, בעלה המנוח, כמו את זהותה היהודית. 

 הנפש: לאחר חשבון

החיצוני לבסי מתבהר. רוחות רעננות נושבות מההדסון. האור ברמזורים מתחלף מאדום המרחב 
לירוק. בסי מריחה ריחות קפה ועשב טרי. היא נזכרת באפשרות לחייך. אנשים נראים לה פחות 

אנשים מברכים ל של חשבון הנפש. בר ליהורים, כאילו גם על עוברי האורח עמאיימים ואף ט
 אותה בברכת בוקר טוב. 

גם המפתח נמצא בשני המקומות ביצירה. תחילה הוא נשבר כי היא סותמת את חור המנעול 
במרק, סוגרת את הוילונות כדי שקרן אור לא תיכנס לביתה ואילו לאחר השינוי שהיא עוברת, 

 אנשים לא יניחו לה למות ברחוב והשרת האירי מוציא מפתח נוסף עבורה.היא מבינה כי 

 סיפורים מאת עגנון 

.לפתיחה בסיפורי עגנון יש כמה תפקידים: לשמש אקספוזיציה ולמסור פרטי רקע, לעורר 13
 יפור.ציפיות בקורא, להציג את הנושא המרכזי בסיפור, לרמוז על המשך עלילת הס

 מן התפקידים שלה.  שנייםתארי את הפתיחה בסיפור קצר מאת עגנון שלמדת, והסבירי 

 :האדונית והרוכלתשובה על פי 

  באקספוזיציה מופיעים פרטים מטרימים: רוכל לעומת אדונית, יהודי לעומת נוצרייה, עני
 רמזים לקשר בלתי אפשרי מראש.   -לעומת עשיר,  זמני ונודד לעומת קבוע 

 זוהי ההופעה  מוכר לאדונית סכין. מבחינת העלילה, בתחילה הרוכל היהודי הנודד
הראשונה של הסכין בסיפור, והיא פותחת את מוטיב הסכין שיופיע עוד מספר פעמים בו. 
הסכין למעשה מרחפת מעל ראשו של הרוכל היהודי לאורך הסיפור כולו. כשהרוכל 

האדונית מאשימה את היהודים הראשוני, מתעקש למכור לה את הסכין למרות סירובה 
 ברצח ישו ומאיימת עליו.

 .בכך ניתן לראות מספר רמזים לבאות, וכן למשמעות הסיפור ברובד האלגורי 

  יוסף הרוכל היהודי מייצג את היהודי שנודד תמיד ומשתדל למצוא חן בעיניי הגויים. הוא
וף לרצוח אותו. כלומר, מעניק לאדונית הגויה את הסכין שבאמצעותה היא תנסה לבס

 העובדה שהוא מוכר לה את הסכין היא אירונית.

  האשמתה של האדונית את היהודים ברצח ישו רומזת על האיבה השוררת תמיד בין
 יהודים לגויים. למרות ההתקרבות בין השניים לאורך הסיפור, לבסוף תהיה איבה. 

 ה של תחילת המאה העשרים. הסיפור עצמו הוא אלגוריה ליחסי יהודים וגויים באירופ
עגנון ביקש להעביר מסר דידקטי: אל ליהודים להתרפס לפני הגויים, אל להם לנסות 



 
 

   

להדמות להם ולהתקרב אליהם. ההתקרבות הזו מעניקה לגויים נשק שאותו יכוונו 
מנע ילבסוף כלפי היהודים. המסר הוא שהיהודים צריכים לדבוק בעצמם, ולה

 מהתבוללות. 

 כבוד / גרמאו מנגיסטוחלום בדמי 

.לפנייך דיאלוג בין אמאוייש מנשה ובין כוהן איוב בטיבבו, הלקוח מסיום הסיפור "חלום 14
 בדמי כבוד". 

 קראי אותו, ועני על השאלה שאחריו. 

בחיי בטיבבו קראתי לו; והוא נאנח אנחה כבדה ואמר,  "בטיבבו, הגשמנו חלום", אמרתי,
 "הגשמנו חלום בדמי כבוד".

בירי כיצד משמעות הסיפור באה לידי ביטוי בדבריה של אמאוייש מנשה ובדבריו של כוהן הס 
 איוב בטיבבו. 

 

  משמעות הסיפור: העולים מאתיופיה שילמו בכבודם עבור הגשמתם חלומם הציוני– 
 לעלות לארץ ישראל. המשמעות הזו גלומה בשם הסיפור.

 ילה, הכוהן בטיבבו, אובד עם לאורך הסיפור מתגלה כי הכבוד שהוענק לבכיר הקה
 מוטיב הכיסאות:ההגעה לארץ ישראל. פחיתו הכבוד מומחשת למשל באמצעות 

בטיבבו, כל הכיסאות זהים  עבורואין מושב רם בנמל התעופה עם ההגעה לארץ,  -
, עבורו לערום כיסאות כדי ליצור מושב רםמהצעירים . כשאשתו מבקשת בגודלם

 להדרדרות במעמדו.זהו סמל  הוא מדרדר ונופל.

נציגת הסוכנות מצווה על הכוהן לשבת בקצה הקרון, שם יש ארבעה  –ברכבת  -
 מושבים פנויים. 

 ( דקות בכל אחד  20שישב אומרת לו הוא עונה שאין שם כיסא עבורו. היא לועגת לו
המספרת והכוהן יוצאים לסיבוב בין . דקות( 20מארבעת המושבים כי הנסיעה תימשך 

ך אינם מוצאים כיסא רם. בשובם, הם יושבים זה לצד זו על כיסא פשוט, א –הקרונות 
כך בני  ויתר אנשי הקהילה יושבים על הרצפה, כדי שהכיסא הפשוט יהפוך לכיסא רם.

. , בניגוד בולט ללעג שהצעירה מדריכת הקליטה הפגינה כלפיומכבדים אותו הקהילה
העולים. הכיסאות נוצרו "ביד יוצרי הכיסאות הזהים מסמלים את הממסד הקולט את 

סמל  זהו יצור מוזר, חקייני ובלתי יצירתי, שאין לו שמץ של מושג בגינוני האדם ומנהגיו".
 .למנהגי העדה לממסד האטום

 כן, לאורך הסיפור מציגה המספרת אמאוייש מנשה את עצמה כנחותה מן הכוהן -כמו
 בעלה. היא מציינת שהוא מלמד אותה תוכחה והיא משפילה מבט תמיד. בטיבבו

  יחד עם זאת, ראייתה של אמאוייש מפוכחת, בעוד שבעלה תמיד מתעקש לראות את הצד
הרוחני של הדברים ולתת פרשנות מקלה גם לחוויות קשות. אפילו כשמגיעים בני הזוג 

מעלה, באופן שמעיד על הכבוד למרכז הקליטה ובו משכנים אותם למטה ואת הצעירים ל



 
 

   

של המבוגרים לעומת הצעירים, וכשפונים אליהם באופן לא מכבד, מבקש הכוהן בטיבבו 
 להתפלל שייסלח לאנשים שאינם יודעים לכבד אחרים.

  הראייה המפוכחת של אמאוייש היא זו שבסופו של דבר נאלצת להתקבל גם על ידי הכוהן
 בטיבבו, כפי שעולה מסוף הסיפור.

 עובדה שהיא קוראת לו "בטיבבו", ללא התואר "כוהן" שעליו התעקשה לאורך הסיפור ה
כולו )היא תיקנה את מי שלא כינה אותו כך בשדה התעופה(, מעידה על כך שבני הזוג 
מכירים בכך שמשהו מהותי ביותר השתנה בחייהם: נושא הכבוד הפך לפחות ערך, 

. צמם משתפים פעולה עם מצב זהמעמדם כמכובדים ירד עם ההגעה לארץ, והם ע
כל כך, שכולל גם פחות שוני מעמדי בינה לבין בעלה. אמאוייש מתפעלת מן המצב החדש 

 גם השוני בכבוד על פי מגדר עולה כאן: "בחיי, בטיבבו קראתי לו".

 

 

 דרמה.  -פרק שלישי

 נקודות(. 34. )20 -15בפרק זה יש לענות על אחת מהשאלות 

 . תארי את סיום הטרגדיה שלמדת, והסבירי מדוע סיום זה הוא בלתי נמנע.15

 ת תשובתך על דמותו של הגיבור הטרגי ועל מהלך העלילה.בססי א

 תשובה על פי: אנטיגונה / סופוקלס

 

 .קריאון ואנטיגונה הם שני הגיבורים הטראגיים של המחזה 

  :)מאפייני הגיבור הטראגי )רלוונטי לשניהם 

 או במעמד גבוה מאוד, ובכך שונה משאר האנושות.למשפחת המלוכה שייך  -

ובכך מאפשר לקהל להזדהות  –מעצם היותו אדם ולא אל מייצג את האנושות כולה,  -
 אתו.

לחם עבור הערכים יאמיץ, דבק במטרתו, עקשן, בעל אופי חזק, מוכן להתכונותיו:  -
 שאותם הוא מייצג ואף להסתכן למענם. מוכן לשלם בחייו על דבקות בערכים.

 .בחטא ההיבריסחוטא  -

 כל שהחטא גדול, כך גם גדל העונש שלו(עצומה )כ סבלבעל יכולת  -

 גורם בעצמו לאסונו. -

 אינו מסוגל להתפשר. -

  :עז, שמוביל  סבלשל הגיבור הטרגי מוביל ל המעשה המבישבטרגדיה דבר מוביל לדבר
 . לקתרזיס)להכרה שבטעות(, שבתורו מוביל ידיעה ל



 
 

   

  בהתאם, סיום המחזה בלתי נמנע. סוף המחזה הוא שיאה של הטרגדיה, והשיא נבנה
בשלבים. ראשית, אנטיגונה תולה את עצמה במערה שאליה נשלחה לרצות את עונשה. 
היא מגיעה לשם לאחר שלא היתה מוכנה להתפשר כלל על עקרונותיה: היא החליטה 

לינקס אחיה בניגוד לצו המלך. להישאר נאמנה לאחיה ולחוק האלים, ולקבור את פו
העובדה שלא התפשרה וחטאה בחטא ההיבריס )גם באי הפשרה וגם בכך שבדרך לרצות 
את עונשה השוותה את עצמה לאלה( הביאה עליה את אסונה. בדרך לשם היא תיארה את 
סבלה הרב: היא לא הלכה אל מותה בשמחה, אלא ביכתה את חייה שאותם לא תוכל 

 לחיות. 

 ון כאמור הוא דמות טרגית, ובעקבות מותה של אנטיגונה מתחילה שרשרת גם קריא
אסונות ששיאם, לבסוף, בקתרזיס שיחושו הצופים: קריאון באי פשרנותו אינו מוכן 
לוותר על הצו שהוציא להימנע מקבורת פולינקס. הוא מתעקש להתוות מנהיגות עם 

גזני שהוא מציג לאורך העלילה דווקא בשונה מן האופי ההפכפך והר –מראית עין יציבה 
)למשל, הוא משנה את דעתו מספר פעמים באשר להחלטה האם להעניש גם את איסמנה, 
 אחותה של אנטיגונה, על שיתוף פעולה עמה, או לא(. לאחר שלא היה מוכן לזוז מדעתו

כנע אותו לשחרר את אנטיגונה, שכן הנביא טריסיאס יש)היבריס(, לבסוף ראש המקהלה 
שחטא היציאה כנגד חוק האלים הוא חמור עד כדי כך שקורבן המנחה של הנביא  הבהיר

לא מתקבל. כדי להציל את העיר מזעם האלים, על קריאון לחזור בו. אולם קריאון בוחר 
ראשית לקבור את פולינקס ורק לאחר מכן לשחרר את אנטיגונה )סדר פעולות הפוך מזה 

ל אנטיגונה כבר איחר את המועד. בנו הימון, שהתבקש לבצע(, וכשהגיע למערת העונש ש
המאורס לאנטיגונה, היה עמה במערה וכשראה את אביו מתקרב ניסה להשליך עליו את 
חרבו, אך פספס. הוא השליך את עצמו על להבּה השני של חרב הפיפיות ובכך הביא למותו 

יבריס שלו בחטא ההאם הימון, אשתו של קריאון, התאבדה כששמעה על מות בנה. שלו. 
 ובאי פשרנותו, הביא קריאון על עצמו את סבלו הנורא ביותר. 

  זוהי הנקודה שבה קריאון סובל ביותר. הוא מבין שלא היה צריך מלכתחילה להמרות את
הקתרזיס: תחושת הזיכוך שחשים הצופים  זוהי הידיעה, ובעקבותיה נוצר צו האלים.

 במציאות המוצגת.  בטרגדיה, עם חזרתם של הערכים המוכרים לשכון

 

  אנטיגונה.. 16

 ב שלפנייך.-עני על שני הסעיפים א

 ם.הוא היחסים בין השליט ובין האזרחי "א. אחד הנושאים המרכזיים בטרגדיה "אנטיגונה

 נקודות.( 26הסבירי והדגימי כיצד נושא זה בא לידי ביטוי בתמונות מרכזיות בטרגדיה. )

ב. האם היחסים בין השליט לאזרחים, כפי שהם באים לידי ביטוי בטרגדיה, רלוונטיים גם 
 לימינו?

 נקודות(. 8נמקי והדגימי את דברייך. )



 
 

   

את נאום הכתר ובו הוא מצווה את צו בתמונה הראשונה במחזה קריאון שעולה לשלטון, נושא א. 
לפיו מי שיקבור את פוליניקס הבוגד בעירו תבי, יסקל. איסור קבורת המת פוליניקס. המלך, 

קיראון השליט מצטייר כשליט נאור, ליברל, המצדד בערכי הדמוקרטיה ומבכר את שלטון החוק 
דגלו נושאת אנטיגונה  על פני העדפת קרוב המשפחה. אך חוק המלך מתנגש עם חוק האלים שאת

וכבר בפרולוג גאוותה ניכרת כשהיא עוברת בצורה קיצונית לשנוא את אחותה ונחושה להמרות 
את פי המלך. בהמשך קריאון אינו מקשיב לשומר שמבטא את קול העם ורומז כי יד האלים 

מאפשר לאנטיגונה לסגת וזורק לה כן קריאון לאחר מר קבירתו של פוליניקס המת. הייתה בדב
מעין חבל הצלה בדמות שלוש שאלותיו כלפיה: האם עשתה המעשה, האם ידעה על צוו האוסר 
זאת והאם בכל זאת עשתה המעשה? אנטיגונה, אמנם אינה פשוטת עם, היא בתו של המלך 

אך היא ניצבת במצח נחושה  אדיפוס, מאורסת להימון בנו של קריאון והמלך קריאון הוא דודה.
למול קיראון השליט ומבטאת את דעת העם, הסבור כי יש לקבור את המת דבורה דתית, לפי רצון 

שתי לצד אחותה. לאיסמנה ואף מצווה להרוג גם אותה האלים.  בהמשך קריאון אינו מקשיב 
ת שמראות את ההיבריס של קריאון במלוא עוצמתו, הן התמונה השלישית והחמישית. התמונו

סיף חרבות. סטיכי, מעין הופך במהרה לבשלישית, הוא משוחח עם הימון בנו. מבנה התמונה 
הימון אומנם פונה לאביו בדברי חנופה ושבח, מעריך אותו אך מבהיר לו כי העם מצדד באנטיגונה 

צעירים ממנו. הוא מגייס את משל האילן ומשל הספן כדי להבהיר לאביו שיש ועליו להקשיב גם ל
לזנוח את ההיבריס וכדאי לבכר את הגמישות המחשבתית, במיוחד ברגעי סערה. שכן הןה האילן 
והן הספן לא ישרדו אם ישארו זקופים וגאים בשעת סערה. אך האב טוען כי הוא השליט הבלעדי. 

ואומר לו כי ישנם  המכנסייםבפני בנו כי אנטיגונה לובשת את  יעהוא מצטייר כמיזוגן, מתר
הימון מצטיר לעומתו כדמוקרט, ליברל, מכבד נשים, קשוב  שטחים נוספים שיוכל לחרוש בהם. 

לעם ומייצגו. הימון מאיים על אביו שלא יוסיף לראותו. ובהמשך מממש את איומו ומתאבד. 
ונה החמישית, קריאון אינו מקשיב לנביא ומאשים אותו בבצע כסף. הוא רדוף וגם אחרי בתמ

מקשיב למקהלה  המקהלה ולאשהנביא משמיע בפניו את נבואתו האיומה, הוא פועל הפוך מעצת 
שמייצגת גם היא את העם. ראשית הוא הולך לקבור את המת ורק אחר כך לשחרר את אנטיגונה 

ה פספוס. כואב הלב. אנטיגונה התאבדה במערת הקבר, מתה בלי להגיע לשלב ההכרה החיה. איז
כי דרכה הייתה שגויה והיימון מתאבד כשהוא מחבקה. בסוף המערכה החמישית קיראון נוכח 
לדעת כי גם אשתו מתאבדת והוא נותר לבד ומבין כי הוא האשם. המקהלה מחדדת את מוסר 

 י ומטרתו לחנך את הצופים בו להיות אזרחים טובים. ההשכל, אחרי הכל, המחזה דידקט

זה הדת, לבין חוק המלך, חוק. קונפליקט קי ב. המחזה מתאר קונפליקט בין חוק האלים, חו
להתקיים ת ישראל תוכל להמשיך ת ישראל בימינו. האם מדינבמדינ רלוונטי מאין כמוהו לחיים

שב בין שני הערכים. חוק השיוויון בנטל, חוק הגיוס יכמדינה יהודית ודמוקרטית? הרי קשה לי
 ראשונה לקושי זה. שנמצא על השיח הינו עדות 

בנוסף, אנטיגונה היא אישה מורדת בחברה פטריארכלית ולמרות שהיא עקשנית וגאוותנית, ניתן 
להעריך את אומץ לבה ואפשר לטעון שהיא מבשרת תנועות פמיניסטיות שעתידות לקום כאלפיים 

 וחמש שנים אחריה.

"אנטיגונה" הקלאסית  טי גם לימינו. הדרמה מובן שהמתח שבין השליט לבין האזרחים רלוונ
משוסעת, מקוטבת בין ימין לשמאל, מזרחים  2011כך. מדינת ישראל בשנת אוניברסלית בשל 
ופריפריה ומרכז. ניתן לטעון כי השלטון משמר את הפערים הללו.  וחילוניםואשכנזים, דתיים 



 
 

   

יש לעמוד על המשמר ולדאוג שהמדינה תוסיף להתקיים אמנם ישראל מדינה דמוקרטית, אך 
, על חופש העיתונות, על חופש כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. המאבק על זהות בתי המשפט

מובן שישראל אינה יוצאת דופן. נראה כי המחשבה אמור להיות בראש סדר העדיפויות כיום. 
העולם כולו מקצין וצצים בו מנהיגים טוטליטריים חדשות לבקרים. הימון שאומר לאביו כי רק 

 אי שקולו ישמע ביתר שאת.במדבר שממה הוא יהיה שליט יחידי, חסר מאד בעולם המודרני. הלוו

 

 רומאן ונובלה. -פרק רביעי

 נקודות(. 34בפרק זה יש לענות על שאלה אחת. )

 המרכזית )שינוי באופייה, בהשקפת . ברומאן או בנובלה שלמדת, האם חל שינוי בדמות21
 ימי את דברייך.גרך שהיא תופסת את עצמה ואת הזולת(? נמקי והדעולמה, בד

 אענה על פי הרומן "כל החיים לפניו" מאת אמיל אז'אר.

מומו, הדמות הראשית, נער מוסלמי שגר במעון לילדי זונות שמנהלת גברת רוזה בפריז, ברובע 
זהות. שואל את אדון חמיל, הדמות החונכת אותו, בלוויל. במהלך הרומן הוא מתבגר, מגבש 

מורהו הרוחני, האם אפשר לחיות ללא אהבה. באחת מהפעמים חמיל עונה לו שאפשר. אך בסוף 
ם "צריך מסתיים במיליהרומן מומו משיב לעצמו על השאל הוסותר את אדון חמיל. הרומן 

לאהוב". מומו מבקש מד"ר רמון שלו ולנדין הוא מספר את סיפורו וכמו כותב את "עלובי החיים" 
שלו, שיביא את ארתור המטריה מהמרתף ששהה בו כשלושה שבועות לצד גופתה של גברת רוזה. 

פל ודואג לרוזה, גם כשהיא נמצאת במצב הטמטומי שלה, האהבה מניעה את מומו ובשלה הוא מט
 מנקה ומחבקה. גם כשהיא מחרבנת על עצמה.  אבדת קשר עם המציאות. דווקא אז הומא

מקבל מענה ין מה גילו ומהי זהות הוריו. הוא כשאביו של מומו מגיע, יוסף קדיר, מומו מב
 וביקש לדעת מדוע אימו לא מבקרת אותו. ושבשלן ביקש תשומת לב לשאלות שהטרידו אותו 

שהוא זה  מומו רגיש לכל אורך הרומן. ד"ר כץ ואדון חמיל אומרים לו זאת. אך הוא משתנה במובן
מגבש זהות, מתבגר. ניצב איתן למול החיים הקשים שהוא עובר. הוא זורק את הכסף שקיבל 
עבור סופר הכלב האהוב שלו, משום שאלו לא חיים שמתאימים לכלב, לדידו. הוא רגיש במיוחד 

ו מבין. ואחרי שהיא מתה שמע ישראל" שאותה אינכלפי רוזה כשהוא מדקלם עבורה את תפילת "
הוא מאפר את פניה ומבשם אותה, אולי כדי להחזיר את יופיה ונעוריה, כפי שהתלהב מהקולנוע, 
ואולי כדי להקל על מותה, ואולי משום שידע שהיא אוהבת אסתטיקה והוא רצה להקל עליה את 

גם רוזה רוצה להקל על מומו את החיים שלו, מהרגע החיים. הרי היא אישה שמגיעה לה מעלית. ו
  הראשון, היא סוחבת סלי מזון במעלה שש קומות ועם שתי רגליים בלבד... 

וכבר בפרולוג של הרומן מתחוורת משמעותו: "האם אמרו: השתגעת בגלל אהבתך אותו. 
י: טעם החיים הוא למשוגעים בלבד".  מומו לומד במהלך הרומן כי משמעות החיים היא ת"אמר

באהבה אמיתית  ים בחרא, מומו מתבל אותם באומנות, האהבה, והאומנות. על אף שחייו מרוצפ
בי הרובע, אותם "עלובי החיים" הוא נעזר בתושת החיים. הם טעם החיים. משמעולרוזה. 

ר בסוף הרומן ומביע את ביקורתו כלפי ייעים זה לזה, בעוד "לחיים אין ריח" כפי שמומו אומשמס



 
 

   

מומו מתבגר ובוחר באומנות והבאהבה. בוחר השקופים.  ויות השלטון העיוורות כלפי האנשיםרש
 לגור אצל נדין ורמון ואולי באמת כל החיים לפניו.

.בחרי בשני אירועים ברומן או בנובלה שלמדת, שבהם לדעתך בא לידי ביטוי היבט מרכזי 22
ביצירה )רעיון מרכזי, מאפייני הדמות המרכזית, יחסים בין דמויות, ביקורת חברתית ועוד(, 

  ה.והסבירי מדוע לדעתך באירועים אלה בא לידי ביטוי היבט ז

 / הרפר לי אל תיגע בזמירתשובה על פי: 

 :סצנת הכלב החולה. רעיון מרכזי שמתבטא כאן: לקיחת אחריות על  אירוע ראשון
הקהילה, ושיתוף פעולה בין אטיקוס, בן הקהילה הלבנה, לבין קלפורניה, שמשתייכת 
לקהילה השחורה, כדי להציל את הקהילה. קלפורניה, מנהלת משק הבית של משפחת 
פינץ', מזהירה את כל אנשי הרחוב מפני הכלב חולה הכלבת, ובזכותה כולם מסתגרים 
בבתים. אטיקוס צולף בכלב, ובכך מציל את הקהילה כולה. סצנה זו אנלוגית לסצנת 

אטיקוס משתף פעולה עם אנשים המשפט שתגיע בהמשך העלילה ותהווה את שיאה: 
קדומות וסטריאוטיפים )משפחות  בעלי מאפיינים שנים שעשויים לשמש רקע לדעות

אקונומי נמוך יותר משלו, כמו למשל משפחת יואל שגרה ליד המזבלה(, -במצב סוציו
 – וזאת כדי להציל את הקהילה ממחלה: כאן ממחלת הכלבת, ובמשפט ממחלת הגזענות

 .במשפט מבקש אטיקוס לנקות את שמו של טום, גבר שחור שנאשם באונס נערה לבנה
שאין סיכוי שינצח במשפט בשל הגזענות הפושה בעיירה מייקום, אולם  אטיקוס יודע

המאבק המשפטי שלו הוא בגדר חובה בעיניו, משום שזוהי אבן דרך נוספת בדרך להשיג 
שוויון בין שחורים ולבנים בארה"ב גם בפועל, ולא רק למראית עין, על פי החוק, בעוד 

  שהמציאות מלאה בגזענות.
נו הקוראים וכן לילדיו של אטיקוס כי אטיקוס הוא צלף מוכשר, סצנה זו גם מגלה ל

אולם הוא לא שש להשתמש בכישוריו אלה. חוזק הוא לא להיות אדם עם נשק, אלא הוא 
לעמוד איתן מול חברה חולה ולהילחם בגזענות. למרות כישורי הצלפות שלו, אטיקוס 

הוא אומר בהמשך לבנו מנחיל לילדיו ערכים של תקשורת דיאלוגית ומכבדת. כפי ש
שקיבל רובה ציד לכבוד חג המולד: "אתה יכול לירות כאוות נפשך בעורבנים, אך אל תיגע 

בנשק מול מי שאינו אויבך המזיק. משפט זה הוא גם משל ביחס  אין להשתמש –בזמיר" 
לשני ה"זמירים" הלא מזיקים של הקהילה, שחשוב להימנע מלפגוע בהם: טום רובינסון, 

נאשם במשפט, ובו רדלי, אדם צעיר שמסתגר בבית אביו בעקבות מעשה פשע הגבר ש
שביצע בנערותו, וההסתגרות הובילה לגזענות ולדעות קדומות כלפיו בקרב אנשי 

 הקהילה. 

 :כאן נחשפים הילדים ביקורם של ג'ם וסקאוט אצל הקהילה השחורה.  אירוע שני
ת הלבנים לקהילת השחורים חברתי שבין קהיל-למשמעות הגזענות: לפער הכלכלי

או להעמיק אותו, על פי בחירת  –בעיירה מייקום, וגם לאפשרויות לגשר מעל פער זה 
כשהילדים מגיעים והקהילה מבינה שהם ילדיו של העו"ד שמגן על טום האנשים. 

עבור אשתו וילדיו של  בכנסיה רובינסון, הילדים זוכים לכבוד. האב סייקס אוסף כסף
ואילו בבית הילדים  –מדברת בניב של הקהילה  , שמארחת את הילדים,הקלפורני טום.

היא מדברת כמוהם, כמו הלבנים מהמעמד הגבוה. הילדים שמים לב ושואלים אותה על 



 
 

   

יש  הילדים מבינים שלקלפורניהכך  .להתנשא מעל קהילתה כך, והיא עונה שחשוב לה לא
 זה מזה., ושני סוגי החיים שלה שונים מאד "חיים כפולים"

הכנסייה האפריקאית  בעקבות הביקור, הילדים נחשפים לפערים בין שחורים ללבנים:
הילדים מגלים שרוב , מאשר זו של הלבנים. משתקפת הדלותנראית עלובה ופשוטה יותר 

ושפת האנשים  ,אצל הלבנים זה נדיר, בעוד שהילה השחורה לא יודעת קרוא וכתובהק
גורל השחורים מוכרע בידי הלבנים: כאשר הם מגלים כי  עילגת ביחס לחברת הלבנים.

קהילת הלבנים החרימה את משפחתו של טום רובינסון, דנו אותה לעוני )לא מוכנים 
כלומר, באירוע זה, נחשפים הילדים  להעסיק את אשתו בשל ההאשמה התלויה של טום(.

 –רה והלבנה השחו –סקאוט וג'ם לשוני המהותי בין הקהילות השונות של מייקום 
 ומשמעות הגזענות, שהיא נושא מרכזי ברומן, נחשפת.

 כלכלילמשל, יש סיוע מאוחדת. לילדים למרות העוני, הקהילה נראית יחד עם זאת, 
יש בביקור מתגלה גם תקווה לעתיד טוב יותר: הילדים מגלים כי  למשפחה של טום.

זאת, בעוד חורים. אטיקוס, בייחוד על רקע האפליה בין לבנים לשרבה להערכה 
בשל בחירתו לייצג אדם שחור  בקהילת הלבנים אטיקוס מתקבל פעמים רבות כבוגדש

ת יבכנסיאישה שמופיעה  –לולה הפסימיות מוצגת באמצעות דמותה של  .בבית המשפט
. היא מייצגת את האנשים שמעמיקים משם צה לגרש את הילדים הלבניםרוו השחורים

ישבו הילדים סקאוט וג'ם, יחד עם חברם דיל, יבמשפט, בהמשך העלילה,  את האפליה.
ליד אנשי הקהילה השחורה שאותם הם מכירים כעת. האפשרות לחיות יחד מתגלמת גם 

 שם. 
 מייצגת את הגשר שבין שני העולמות, ואת האפשרות להשתלב.   (קלפורניה ) קאל

 


