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יש לראות בתשובות הצעות לפתרון. הן כתובות בנקודות שעל הנבחן/ת 

 לכל ולהתייחס המקובל המבנה לפי תשובה לכתוב להרחיבן. יש

יכולים  שאלה. כיווני מחשבה אחרים לכל בתשובות הרשומות הנקודות

 בהחלט להתקבל.

 

 

 בלבד. שנייםהפרקים הראשונים, יש לבחור  שלושתמבין  -שימו לב

 

 ערן לוי ודקל שי שחורי, ידי-הצעת הפתרון נכתבה על

 .קידום בבתי הספר של לספרות מורים



 

 

 

 סיפור קצר -ראשון פרק

 שאלות בלבד.שתי בפרק זה יש לענות על  -שימו לב

 

 סיפורים מאת עגנון  .1

 מתאימים מאוד לשאלה הזו. האדונית והרוכל  -פרנהיים והסיפורים 

 

 פרנהיים

דמות מורכבת ורבת יפור "פרנהיים" היא כמובן פרנהיים עצמו. פרנהיים הוא הדמות המרכזית בס

האקספוזיציה שהקוראים נחשפים אליה בהדרגה לאורך הסיפור בגלל המבנה המיוחד שלו בעל  פנים

 המפוזרת והמאוחרת. 

 

בתחילתו של הסיפור אנחנו נחשפים לפרנהיים שחזר אחרי תקופת זמן ממושכת ממקום לא ידוע 

משך נגלה שהיה כמה שנים בשבי, במהלך מלחמת העולם הראשונה(. בשלב זה אנחנו רואים )בה

ומאוד מרחמים עלי. כך למשל כאשר השוערת מספרת לו כנוע, פאסיבי, מושפל שפרנהיים הוא אדם 

שאישתו עזבה את הבית ותינוקם מת, פרנהיים מקבל את הדברים בהכנעה ואף נותן לשוערת טיפ 

 אותו.  למרות שהשפילה

 

אשתו, אנחנו מגלים פרטים נוספים -בהמשך הסיפור כאשר פרנהיים מגיע לבית משפחתה של אחות

על ההיסטוריה של פרנהיים ומגלים שלמעשה הוא רימה את אינגה ומשפחתה כאשר טען שקרל נייס 

הפירמה של האדון  בכספימת ונאבק על ליבה של אינגה כדי שתינשא לו. כמו כן, מסתבר שמעל 

  אקטיבי, נועז, ואולי אף רמאי ושקרן.שטיינר. כלומר, אנחנו מגלים כאן צד אחד של פרנהיים: 

. כל זה הוא חוזר להיות כנוע, רופס ומתחנן, אך גם עקשן ונחרץבשיחה עם אינגה, שיאו של הסיפור, 

עוזב את לא עוזר לו ואינגה משאירה אותו לבד בחדר. בשלב זה פרנהיים מבין כי גורלו נחרץ והוא 

 המקום. 

 

תי בתשובתי כיצד אנחנו נחשפים לצדדים שונים באישיותו של פרנהיים, דרך התנהגותו ילסיכום, הרא

 של פרנהיים ודרך מפגשיו עם השוערת ואינגה ובני משפחתה. 

 

 האדונית והרוכל 

 

 ותההתנהג את שמכתיבה אחת מרכזית בתכונה המתאפיינת דמות המציג" והרוכל האדונית" הסיפור

. אירופה יהודי השמדת על ארצה לזרום שהחלו השמועות על כתגובה 1942-ב עגנון י"ע נכתב

 הלני, האדונית בין המעוותת היחסים מערכת את הפשוט ברובד המציג אלגורי סיפור הוא הסיפור

 .אירופה יהודי של סיפורם את הסמוי וברובד הרוכל היהודי, יוסף לבין

 

 המרכזית הדמות, יוסף הוא התנהגותה את שמכתיבה אחת מרכזית בתכונה המתאפיינת הדמות

 התייחסות כדי תוך הגלוי ברובד היהודי יוסף של ההתנהגות דפוס את לתאר יש בתשובה. בסיפור

 :הבאות לנקודות

 להלני מתקרב שיוסף ככל -ליוסף הלני בין התרחקות -ההתקרבות מוטיב -הגלוי ברובד ,

 את שמכתיבה אחת מרכזית בתכונה המתאפיינת דמות אהו יוסף. מדתו מתרחק הוא כך



 

 

 יש -הסמוי ברובד. מדתו בהתרחקות הכרוכה, הנוצרייה, להלני המשיכה שהוא התנהגותה

 מתקרבים היהודים כאשר -באירופה היהודים של ההתבוללות על המחבר של ביקורת כאן

 .מדתם מתרחקים הם, לנוצרים

 בין תקינה יחסים מערכת תתכן שלא לכך רומזים ניהםבי הפערים -ליוסף הלני בין אנאלוגיה 

 מהחברה חלק להיות יכולים לא לעולם היהודים -הסמוי וברובד הגלוי ברובד ליוסף הלני

 .ישראל לארץ לעלות הוא, המחבר לפי, הפתרון ולכן האירופאית

 להתדרדרות מתקשר זה מוטיב כי ולהסביר המוטיב על לפרט יש -והשתייה האכילה מוטיב 

 כבול אליו ההתנהגות מדפוס חלק זהו, הגשמיים יצריו אל להשתעבדות, הרוכל של היצרית

 .באירופה והנוחים הגשמיים לחיים משועבדים היהודים, האליגורי במובן. יוסף

 היא, הסיפור של באקספוזיציה לרכוש לאדונית מציע שיוסף הדברים כל מבין -הסכין מוטיב 

. הסמוי בהיבט וגם הגלוי בהיבט גם( אפי) מטרים רמז זהו, כןול ציידים בסכין דווקא בוחרת

 בצל, הסכין בצל החיים, יוסף של התנהגותו את שמכתיבה המרכזית מהתכונה חלק זהו

 המתאפיין, יוסף של תמימותו ואת הרוצחת, הלני של נפשה את חושף המוטיב. הסכנה

. הסכנה את רואה לא, מהסכין התעלמות -התנהגותו את שמכתיבה אחת מרכזית בתכונה

 בהמשך אותו לרצוח תנסה היא שבעזרתו הסכין את להלני נותן יוסף -אירוני תפקיד גם לסכין

 .האליגורית המשמעות את גם להסביר יש. הסיפור

 מרכולתו את ותראה תביט שהלני ביקש כך שכל יוסף -הראייה מוטיב באמצעות אירוניה ,

. האליגורית המשמעות את גם להסביר יש.  הסכנה את, בעצמו האמת את לראות מתקשה

 .אותה הדחיקו באירופה שיהודים כשם הסכנה את מדחיק יוסף

 שמכתיבה אחת מרכזית בתכונה מתאפיין שיוסף כך על מעיד -ר.ז.ח השורש -מוטיב לייט 

 יוסף, הפתחים על לחזר ממשיך יוסף, הסכנה שחלפה לאחר, טעותו על חוזר התנהגותו את

 האליגורי במובן גם מעיד הדבר -מעגלי סיפור הוא שהסיפור מכאן. תחלתיהה למצב חוזר

 .מטעויות לומדים לא היהודים, עצמם על חוזרים בגולה היהודים שמעשי

 

 

 סיפורים עבריים ומתורגמים .2

 לסיפורים: המפתח, הניה, העיוורת, ושפרה.  מאודהשאלה מתאימה 

 לסיפורים: צפירה, יגון.  פחותהשאלה מתאימה 

 

 המפתח 

מתארת את ביתה של בסי פופקין, אלמנה זקנה החיה לבדה בדירה  המפתחפתיחתו של הסיפור 

יורק. הבית מתואר כמלוכלך ומוזנח, ומהווה שיקוף לבסי עצמה. בפתיחת הסיפור מתוארת -ישנה בניו

גם בסי כאישה שמנה, מוזנחת ומסורבלת אשר מתקשה לצאת מהבית למשימה יומיומית כהליכה 

פר. הקוראים נחשפים גם לאופן שבו בסי לא נותנת אמון באף אדם: לא בשרת של הבניין או לסו

 -הפתיחה של הסיפור מסתיימת בנקודת המפנה של הסיפורבנותני שירות אחרים וגם לא בשכניה. 

"מה יעשה אדם שבירת המפתח בדלתה של בסי כאשר היא שבה מהסופר. בסי חושבת לעצמה: 

  ?"שמפתחו נשבר, ימות

 

נראה  הפתיחה של הסיפור מעוררת סקרנות בקורא אך הציפיות להמשך אופטימי נמוכות מאוד.

שלבסי באמת לא יהיה מוצא ממצב הביש אליו נקלעה. הפתעה של הסיפור היא שהוא מאפשר לבסי 

המפתח , כי "מוטיב המפתחחשבון נפש וחרטה על כל מה שקרא בתחילתו: בסי מבינה, באמצעות 

כלומר, פתיחת הסיפור יצרה ציפייה לסיפור . ח דלת במוחה שננעלה מאז מותו של סם"השבור פת

  בסי סוף אופטימי של חשבון נפש.לשל כישלון, הרי שבסופו הסיפור התעלה על הציפיות שלנו ואפשר 
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פיין המבני הבולט נעה בין עבר להווה לאורך כל הסיפור, ולמעשה זהו המא אח קטןעלילת הסיפור 

, הקוראים מכירים תחילה האקספוזיציה של הסיפור היא אקספוזיציה מפוזרת ומאוחרת ביותר שלו.

את ניסו ביום שגרתי בחייו, מתוודעים בהדרגה לכך שיש טראומה משפחתית בעברו, ורק ממש 

עת הגן על מותו של אחיו הבכור ב -בעמודים האחרונים של הסיפור מבינים מה היא הטראומה הזו

 ביתו )הבלתי חוקי( ונורה בידי שוטרים שביקשו להרוס את הבנייה. 

 

היא יום בחייו של ניסו: החל מאחרי הצהריים אז ישב עם חברו דווידיקו  ההווה הסיפוריהמסגרת של 

מתארת את חייו של ניסו  עלילת העברבכיכר, ועד הערב בו הגיעו יחד עם הבנות לביו של "השמן". 

 -חוקי ועד יום האסון-לפני היום המתואר בהווה , אז החל אבנר לבנות את ביתו הלא החל משנה

 חודשיים לפני היום המתואר בהווה הסיפורי. 

 

 -ראשית תרומתו של האופן בו עלילת העבר משולבת כל העת בעלילת ההווה לסיפור גדולה מאוד.

לא ברור לנו מה קרה באותו יום משום שממש עד סופו  ( השילוב הזה מחזיק את הקוראים במתח1)

, הסיפור מלווה את המחשבות שלו הדבר משקף את הלך הרוח הנסער של ניסו( שנית, 2נורא. )

( כאשר שני הסיפורים מצטלבים 3ומדגים כיצד הוא לא באמת עיבד את הטראומה הגדולה, ובעיקר, )

התנהגותו שיום המוות של אחיו(, )כאשר ניסו, בביתו של "השמן" מרגיש ש"רגליו כמטילי ברזל", כמו 

 של ניסו בהווה מודגשת כשונה לחלוטין מהאופן בו נהג בעבר, כלומר מעיד על התבגרותו של ניסו. 

 

 דרמה -ניפרק ש

 בלבד. אחת בפרק זה יש לענות על שאלה -שימו לב

 

 . אנטיגונה 4

קלס ומכאן, ומת של סופהטרגדיה "אנטיגונה" מאת סופוקלס היא חלק מטרילוגיית הטרגדיות המפורס

שני נתבקשתם להתייחס רק ל -שימו לבוודאי שהיא עונה על מאפייני הטרגדיה הקלאסית. 

  מאפיינים.

 

 . עזות וחוויות אירועים, עלילה בעלת, דרמטית ספרותית יצירה היא טרגדיה -

המחזה "אנטיגונה" הוא מחזה דרמטי ביותר שכל האירועים המתוארים בו עזים ביותר: 

זה נפתח במוות של אתאוקלס ופוליניקס, והוא מסתיים במותם של אנטיגונה, היימון המח

 ואורידיקה. בעלילה יש הרבה מאוד תפניות דרמטיות והיא מאוד סוערת. 

 .ושנאה תשוקה, גאווה: כמו נשלטים בלתי אנושיים ביצרים עוסקת הטרגדיה -

רגדיה, אנטיגונה וקריאון . שני הגיבורים של הטהגאווההרגש החזק ביותר במחזה הוא 

מרכזית פה  השנאהחוטאים בחטא הגאווה פעמים רבות ומשלמים על כך מחיר כבד. גם 

משום שקריאון ואנטיגונה רבים בצורה אכזרית מאוד, שונאים זה את זה. בהמשך מצהיר גם 

 היימון על שנאתו לאביו. 

 . והאלים הגורל דכנג הגיבור של ונפילות עליות, במשברים רצופה הטרגדיה עלילת -



 

 

העלילה של "אנטיגונה" בנויה מעליות וירידות לכל אורכה. דוגמא אחת היא כאשר אנטיגונה 

מובלת למערת הקבר ובוחרת להתאבד בזמן שקריאון משוחח עם הנביא ובעצם מחליט 

לשחררה. כלומר הצופים נעים כל הזמן בין תקווה לייאוש. לכל אורך הטרגדיה הגיבורים 

חטא הגאווה הוא הרי לחשוב שאדם יכול  -וקיראון( נאבקים נגד הגורל והאלים )אנטיגונה

 לדעת טוב יותר מהאלים ולממש את רצונותיו למרות התנגדותם. 

 .מראש צפוי באסון מסתיימת הטרגדיה -

יה חטאו בחטא הגאווה ולכן עונשם חמור וברור. בסוף המחזה, הם אכן דהגיבורים של הטרג

 משלמים מחיר כבד. 

 

אפשרות נוספת לפיצוח השאלה היא להתייחס לארבעת יסודות הטרגדיה ע"פ דורותיאה קרוק 

 (: שניים)וגם כאן, מספיקים רק 

 המעשה המביש -

 שני הגיבורים הטרגיים )אנטיגונה וקריאון( חוטאים בחטא הגאווה פעמים רבות במחזה. 

 הסבל -

ה שנכשלה, קריאון מאבד את בנו שני הגיבורים הטרגיים סובלים מאוד: אנטיגונה מתה בידיע

 ואישתו. 

 הידיעה -

 שני הגיבורים הטרגיים יודעים שיש קשר ברור בין המעשה המביש שעשו לבין הסבל שלהם. 

 אישור מחודש של הערכים -

 אים או הצופים מבינים בסוף המחזה את המסר: החוכמה היא ביראת אלוה. ורהק
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 ה הרואות באנטיגונה דמות פורעת חוק ויש דמויות המעריכות את מעשיה. יש דמויות בטרגדי .א

 

 קריאון רואה באנטיגונה דמות פורעת חוק. 

מבחינתו של קריאון, דבריו של המלך הם חוק עליון ולאף אדם, לא כל שכן אישה, יש את הזכות 

ירה לו שהיא להמרות את פיו. הוא מסרב להקשיב לנימוקים של אנטיגונה גם כאשר היא מסב

 עושה מה שלדעתה ציוו האלים. 

 המקהלה, המייצגת את זקני העם והעם, מעריכה את מעשיה של אנטיגונה.

אמנם, המקהלה מנסה לשכנע את אנטיגונה לנסות ולמצוא את "שביל הזהב" ולהתפשר עם 

קריאון, אך מסכימה עם הערכים אותם מייצגת אנטיגונה של נאמנות לצו האלים ונאמנות 

 משפחתה. ל

 

 שימו לב, זוהי שאלת דעה, כל צד יתקבל פה ובתנאי שתנמקו את דבריכם כמו שצריך.  .ב

. אנחנו, לדעתי, אנטיגונה היא דמות פורעת חוק יותר מאשר דמות הראויה להערכה בשל מעשיה

כמו אנטיגונה, חיים במדינה דמוקרטית ובה שלטון חוק. גם אם אנטיגונה משוכנעת בצדקת 

אם היא הייתה פחות  רכים אחרות, מורדות ואלימות פחות להשיג את מטרותיה.דרכה, יש ד

גאוותנית ואוגואיסטית, וחושבת יותר על המטרה שלה, הטרגדיה היה יכולה להיגמר אחרת 

   לגמרי, בלי שחיים כה רבים היו מתבזבזים לשווא )שהרי אנטיגונה מתה שידיעה שנכשלה(.

 



 

 

 

 רומן -פרק שלישי

 בלבד. אחת פרק זה יש לענות על שאלהב -שימו לב

 סיפור פשוט/ עגנון 

. בחרנו 14-16שימו לב! מי שלמד את "סיפור פשוט" יכול היה לענות על כל אחת מהשאלות 

המתאימה ביותר לדעתנו, אבל גם שתי השאלות האחרות אפשרויות  14לענות פה על שאלה 

 בהחלט. 

14. 

שנות את חייהן של הדמויות. תאר שתי חוויות כאלה רומנים רבים מתארים חוויות מכוננות המ

וציין ביזה לב הן מתרחשות הסבר את השפעת החוויות על חיי הנפש ונסיבות החיים של 

 הדמויות 

הגיבור של "סיפור פשוט" הוא רומנים רבים מתארים חוויות מכוננות המשנות את חייהן של הדמויות. 

)שימו נים בהן הוא חווה חוויות רבות המשנות את חייו. הירשל והרומן מלווה אותו לאורך ארבע ש

 (שתייםכל אחת מנקודות המפנה שנלמדו ברומן יכולות להתאים לכאן. נתבקשתם לתאר  -לב

האירוסין של הירשל ומינה ומה שהוביל אליהם משנים את  האירוסין של הירשל עם מינה: -

בלומה. העובדה שלא היה חייו של הירשל משום שעד אז חשב שיש סיכוי שיתחתן עם 

מעורב כלל בבחירתה של מינה, העובדה שכולם סביבו ידעו על האירוסין חוץ ממנו, ומעל 

הכל, האופן שבו האירוסין מוכרזים במסיבת החנוכה בלי שהירשל מוכן לכך, מעידות על כך 

רק שהירשל נידון לבחירת חיים שלא לקח בה חלק ומעידות על אופיו. חיי הנפש של הירשל 

 הולכים ומתדרדרים משלב זה. 

אחרי נישואיו של הירשל למינה, הוא סובל מנדודי שינה. באחד הלילות  על כפות המנעול: -

הוא הולך אל בית משפחת מזל, היכן שבלומה עובדת ובוכה על סף דלתה. בלומה סוגרת את 

דר עד הבית והירשל מבין שאין סיכוי לקשר בניהם. מכאן מצבו הנפשי רק הולך ומתדר

 לשיגעון המוחלט, בסצינת השיגעון ביער. 

 

 הדבר/ אלבר קאמי 

14 . 

אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי העיר  -הוא רומן אליגורי "הדבר"

 גוריה לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.שהיא אל אוראן

לתושבי העיר מוכי האב פאנלו מייצג את הניכור בדרשתו הראשונה ביחס שלו  -קרבה -ניכור* 

הדבר: "אחי, צרה גדולה באה עליכם, ואתם ראויים לה אחיי". ד"ר רייה מיצג את הקרבה הוא 

עוזר לחולים ובין המתגייסים הבולטים ליחידות התברואה למיגור הדבר.  בדמותו של האב פאנלו 

ליחידות הוא עובר מניכור מוחלט לקרבה בדרשתו השנייה ובכך שהוא גם מתגייס  -חל שינוי

 התברואה. יש להרחיב.



 

 

תושבי העיר אוראן מסתירים ומכחישים את הופעתה של המגיפה. לדוגמא:  -הסתרה -גילוי* 

שוער הבית שטען שהחולדה המתה הוא מעשה קונדס של ילדים ומת ראשון מהמגיפה. גם 

בעירייה הייתה הכחשה, הסתרה. ההסתרה וההכחשה הם אליגוריה להכחשה ולהסתרה 

העולם אינו נופל ממספר המלחמות  "מס' מגפות הדבר שידעבתקופת השואה ובמלחמות בכלל: 

ואף עפ"י כן, מגפות דבר ומלחמות מוצאות תמיד את בני האדם מופתעים... כשפורצת מלחמה, 

האנשים אומרים: 'זה לא יימשך הרבה זמן, זה טיפשי מדי', אבל אין זה מונע בעדה מלהימשך 

 זמן רב. הטיפשות לא מוותרת לעולם..."

חבר, אלבר קאמי ומייצג את הגישה האקזסטנציאליסטית. לעומתו, * ד"ר רייה הוא השופר של המ

האב פאנלו, איש הדת מייצג את הגישה הדטרמיניסטית. לפיכך, רייה רואה בדבר ביטוי לאבסורד 

הדבר הוא עונש שניתן לתושבי העיר  -ואילו לאב פאנלו יש תשובה ברורה והגיונית מבחינתו

וצבת ברומן כניכור לבני האדם ואילו הגישה של ד"ר אוראן על חטאיהם. הגישה של פאנלו מע

רייה מעוצבת כקרבה וכאיכפתיות. שתי הדמויות לא מסתירות את עובדת קיומה של המגיפה, אך 

 כל אחת נותנת למגפה הסבר אחר.

שלוש אפשרויות העומדות בפני האדם בבואו להתמודד על * הדבר הוא אבסורד ולפי קאמי יש 

בכך בחר קוטאר( לשקר לעצמו, לא להיות אותנטי, להסתיר את מהותו של האבסורד:  להתאבד )

האבסורד ובכך לשיטתו של קאמי, בחר האב פאנלו , או להכיר באבסורד, למרוד בו ולחתור 

 לאותנטיות ואת דרך ההתמודדות הזו, דרך של גילוי, מייצג ד"ר רייה.

 

15 . 

ת מגפת הדבר המשתוללת ברחבי העיר אקזסטנציאליסטי המציג א -הדבר הוא רומן אליגורי

 גוריה לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.ן שהיא אלאורא

ניתן להביא חוויות לכל אורך הרומן. ניתן להביא חוויות אחרות ולהסביר כיצד כל שימו לב: 

חוויה משפיעה על חיי הנפש של אחת הדמויות וכיצד החוויה משפיעה על נסיבות החיים של 

 מהחוויות הבאות: שתייםיא ניתן להב הדמויות.

וכאשר רייה הראה לו חולדה  . ההתכחשות של השוער הזקן, מישל שטען שבבית זה אין חולדות1

הוא טען שזהטו מעשה קונדס. יש לתאר את מותו האבסורדי ואת המשמעות , מתה

 האקזסטנציאליסטית של מוות זה. חוויה זו מתרחשת באקספוזיציה.

ר אוראן כאשר הם שומעים את דרשתו של האב פאנלו בקתדרלה. . החוויות של תושבי העי2

בדרשתו השבועית, הוא פונה למאזינים ואומר: "ַאַחי, צרה גדולה באה עליכם, ואתם ראויים לה 

חוויה זו מתרחשת  האדם נענשים בצדק, גם כאשר אינם יודעים במה חטאו.-ַאַחי." להשקפתו, בני

 בתחילת המגיפה.

 ל האב פאנלו והשינוי שחל בו. חוויה זו מתרחשת בשיאה של  המגיפה.. דרשתו השנייה ש3

 . מותו האכזרי של פיליפ, הבן של השופט אותון. חוויה זו מתרחשת בשיאה של  המגיפה.4

. מפגש האיחוד בין רמון רמבר העיתונאי לבת זוגתו. חוויה זו מתרחשת לאחר  המגיפה, לאחר 5

 שנפתחים שערי העיר. 

 



 

 

16 . 

אקזסטנציאליסטי המציג את מגפת הדבר המשתוללת ברחבי העיר  -ר הוא רומן אליגורי* הדב

 אוראן שהיא אליגוריה לשואה בפרט ולמלחמות בכלל.

 * שאלה מרכזית שעולה ברומן היא: כיצד צריך להתמודד עם אסון כבד כמו מגיפת דבר. 

מעשיו השגרתיים של טארו   * יש כאלה שמנצלים את האסון להפקת רווחים אישיים, כמו: קוטאר.

בקידום עסקיו בזמן הדבר מאפיינים אותו כשוחר רוע, אוהב את המגפה. כאשר מנסה טארו 

לגייסו למאבק בדבר, משיב קוטאר: "אני אישית מרגיש טוב בדבר, ואני לא רואה סיבה להתערב 

כשהיא כדי להפסיק אותו". קוטאר כדמות שוליים זוכה להשתייך חברתית בזכות המגפה. 

מסתיימת, הוא כה מאוכזב, עד שהוא מבצע מעשה יוצא דופן ויורה בהמון האדם החוגג, שמיהר 

 מעשה שמאפיינו כמשוגע. -לשכוח ולחזור לשגרה 

השאלה האם לעזור לתושבי העיר או שכל אחד צריך להציל על עצמו מוצגת גם באמתצעות * 

הוכרז סגר. הוא נקרע מגעגועים  עיתונאי שנקלע לעיר ונכלא בה כאשר -דמותו של רמבר

לאהובתו והשקפת עולמו מקדשת את טובת הפרט כקודמת לכל מחויבות חברתית. הוא מנסה 

חוקיים. -נואשות להיחלץ מהעיר. הוא מנסה בדרכים חוקיות וכשנכשל, פונה לניסיונות בלתי

ולתו. מתעורר בו בחלוף הזמן ומתוך התקרבותו לרייה, הוא בוחר להישאר בעיר ולסייע כמידת יכ

רגש עז של רצון להשתייך. הוא מכיר בכך שירגיש בושה אם ינטוש את העיר מוכת האסון ויעדיף 

 את טובתו האישית על פני הסולידריות החברתית.

תושב חדש  -* דרך התמודדות אחרת עם שאלה זו מועברת באמצעות דמותו של ז'אן טארו

מיד, אפוף מסתורין וחובב תענוגות. הוא אומר כי כי באוראן, מתגורר במלון במרכז העיר. איש א

הדבר היחידי שמעניין אותו "הוא למצוא את השלום והשלווה בתוכי פנימה". בפגישותיו עם רייה, 

רוח, שחרץ דינם של -נרקמת ביניהם ידידות אמת, במסגרתה הוא מספר על אביו שהיה שופט קר

ביצע. הוא חש כמי שנגוע בדבר, הרבה לפני  נאשמים למוות. טארו כמו מכה על חטא שכלל לא

שפרצה המגפה, במובן זה שלא עשה מספיק כדי למנוע הרג מיותר. בעיניו, האדישות היא 

הסימפטום המרכזי של מגפת הדבר. הוא מצטרף לרייה ומשמש כסניטר אוסף גוויות המתים 

הבת הזולת, אף שלא במגפה. הוא חובר לרייה במרד כנגד האבסורד וקובע שזה ייעשה בדרך א

נראה שעשה זאת מתוך הכרה אמיתית במניע ההומניסטי לכך. אולי התנהלותו מתוך דבקות 

גורמת ´(, אדם´ולא בחיים כפשוטם )להיות ´( קדוש´באידיאל רעיוני מופשט )השאיפה להיות 

 בסופו של דבר שהוא נכנע למחלת הדבר שתקפה אותו ונפטר.

ד"ר רייה הוא  -קר באמצעות הקונפליקט בין האב פאנלו לד"ר רייה* שאלה זו באה לידי ביטוי בעי

השופר של המחבר, אלבר קאמי ומייצג את הגישה האקזסטנציאליסטית. לעומתו, האב פאנלו, 

איש הדת מייצג את הגישה הדטרמיניסטית. לפיכך, רייה רואה בדבר ביטוי לאבסורד ואילו לאב 

הדבר הוא עונש שניתן לתושבי העיר אוראן על  -תופאנלו יש תשובה ברורה והגיונית מבחינ

חטאיהם. הגישה של פאנלו מעוצבת ברומן כהטפה לבני האדם ואילו הגישה של ד"ר רייה 

מעוצבת כקרבה, כעזרה לזולת וכאיכפתיות מהאחרים. שתי הדמויות לא מסתירות את עובדת 

 קיומה של המגיפה, אך כל אחת נותנת למגפה הסבר אחר.

שלוש אפשרויות העומדות בפני האדם בבואו להתמודד על וא אבסורד ולפי קאמי יש * הדבר ה

האבסורד:  להתאבד )בכך בחר קוטאר( לשקר לעצמו, לא להיות אותנטי, להסתיר את מהותו של 

האבסורד ובכך לשיטתו של קאמי, בחר האב פאנלו , או להכיר באבסורד, למרוד בו ולחתור 

 דות הזו, דרך של גילוי, מייצג ד"ר רייה.לאותנטיות ואת דרך ההתמוד



 

 

 שירה -פרק רביעי

 פרק זה הוא חובה! -שימו לב

 מפרק השירה המודרנית. אחתושאלה  או שירת ביאליק משירת ימה"ב אחתבפרק זה יש לבחור שאלה 

 לבי במזרח/ ר' יהודה הלוי . 17

 * השיר "לבי במזרח" הוא שיר כיסופים לציון.

בבית האחרון המשורר אומר שקל לו לעזוב את כל הטוב והשפע החומרי  -ןההכרזה בבית האחרו* 

 שיש לו על אדמת ספרד בדיוק כשם שחשוב לו, יקר בעיניו, להיות בארץ ישראל החרבה.

זהו צימוד שונה אות ובעזרתו המשורר מבטא מצד אחד את העובדה  -יקר-יקל -תרומת הצימוד* 

כל הטוב החומרי שהוא נהנה ממנו ומצד שני, חשוב לו להיות שאין לו קושי לעזוב את ספרד, למרות 

 בציון ולעלות לארץ ישראל על אף שארץ ישראל חרבה ואין בה את הטוב החומרי שיש בספרד.

בבית הראשון  ההכרזה בבית האחרון היא המסקנה המתבקשת מהשיר כולו. -* הקשר לשאר הבית

נמצא בספרד, אך נפשו משתוקקת להיות בארץ הוא  -מצהיר המשורר על הניגוד בין הגוף לנפש

ישראל ובסוגר של הבית האחרון הוא שואל שאלה רטורית: כיצד אוכל להנות מכל שפע האוכל 

כיצד המשורר יכול להגשים את רצונותיו  -בספרד? השאלות הרטוריות ממשיכות גם בבית השני

וא מרגיש כבול לספרד הנמצאת תחת ונדריו בעוד ציון נמצאת בחבל ארץ תחת שלטון הנצרות ואילו ה

שלטון האיסלאם? התשובות על שאלות אלו ברורות: ברור שהמשורר לא יכול להנות משפע האוכל 

בספרד וברור שאינו יכול להגשים את משאלותיו ורצונותיו ולכן, המסקנה המתבקשת היא ההכרזה 

 קל לו עזוב את ספרד וחשוב לו להיות בארץ ישראל. -בבית האחרון

* הקשר בין ההכרזה לשאר הבית בא לידי ביטוי גם באמצעות ארמז למגילת איכה ובאמצעות 

 סטית בין שני הבתים הראשונים.צימודים נוספים ותקבולת כיא

 

 לבדי/ ביאליק  .20

* השיר "לבדי" נכתב על רקע העלייה של תנועת ההשכלה ובעקבות כך, העזיבה של היהודים את 

 בתי המדרש.

ווה קונפליקט: מצד אחד עולם בתי המדרש הוא הבית המוכר והבטוח למשורר, אלה * המשורר ח

שורשיו, עולם בתי המדרש הוא כמו קן ציפור בטוח וחם, השכינה היא כמו הציפור האם והמשורר הוא 

כמו הגוזל. מצד שני, עולם ההשכלה קוסם למשורר, הוא מביא עמו משהו חדש ורענן והוא רוצה 

ת ההשכלה. קונפליקט זה בא לידי ביטוי באמצעות מערכת היחסים בין הדובר ללכת לעבר תנוע

 לשכינה.

* בבית הראשון הוא מתפעל מעולם תנועת ההשכלה, אך הוא תלוי בשכינה כמו גוזל רך שלא יכול 

 לעזוב את אמו ולכן, נשאר בבית המדרש.

ינה כמו גוזל שנמצא תכת * בבית השני השכינה מדרדרת מבחינה פיסית, המשורר עדיין תלוי בשכ

 .ארמז לעקידת יצחקכנפיה. הוא מבין את השכינה ודואג לה. דגתו מובעת באמצעות 



 

 

 הפסיחה* בבית השלישי השכינה והדובר השר נמצאים במצב של שיוויון, שניהם יחד באותה הצרה. 

 בבית זה: "ואהיה/ עמה יחד בצרה" מדגישה את הקונפליקט.

כעת  -י של השכינה מדרדר ונוצר חילוף תפקידים בין הדובר לשכינה* בבית הרביעי מצבה הנפש

השכינה היא זו שנתמכת בדובר, היא דומעת ומשעינה את ראשה על כתף הדובר. הדובר רוצה לעזוב 

 את בית המדרש, המקום צר לו.

* בבית החמישי הדמעה הופכת לבכי חרישי משום שהשכינה חשה שהדובר רוצה לעזוב, היא מנסה 

 נוע עזיבתו. הגוזל חזק מספיק ויכול לעזוב את הקן, אך היא מנסה למנוע עזיבתו.למ

* בבית השישי השכינה כבר מבינה שהסתלקות המשורר היא כבר וודאית והבנה זו מודגשת 

. דומה שהמשורר הכריע, כנראה עזב את בית המדרש או החליט ארמז למגילת איכהבאמצעות 

 לעזוב ובכך הקונפליקט נפתר.

* מערכת היחסים בין המשורר לשכינה שמבטאת את הקונפליקט הפנימי שלו מעובת גם באמצעות 

ו מדרכי מוטיב הבדידות, ניגודים, האנשה ודימויים. יש צורך לכתוב על שניים מדרכי עיצוב אלה א

 העיצוב שהוזכרו בתשובה. 
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כזו האנאלוגיה בין הדוברת לנמלה. בשיר נרמזים לירי שבמר-* השיר "רק על עצמי" הוא שיר אישי

 יסודות הקשורים לחייה האישיים של המשוררת רחל.

הנמלה ואז מתקיימת האנאלוגיה בינה לבין הדוברת המרחב הפיסי מתואר דרך נקודת מבטה של * 

 . בשיר

א : הנמלה סוחבת משא פיסי כבד שכבד מכוחותיה. משא כבד זה הוהמרחב הפיסי של הנמלה* 

דרכה של הנמלה לצמרת העץ קשה, מייגעת ורצופת כאב. זוהי  מטפורה לקשיי החיים של המשוררת.

  רוחנית. -מטפורה שבאמצעות מבטאת המשוררת את קשייה להגיע לפסגה תרבותית

מנקודת מבטה של הנמלה, יד האדם היא יד ענקים בעלת כוונות זדון שמסיטה אותה מהדרך * 

הרבים. באמצעות תיאור מרחב פיסי זה יוצרת המשוררת מטאפורה לגורל ומבטלת בכך את מאמציה 

בבית השלישי אותה יד זדונית שהיא מטאפורה לגורל  שהתנכל אליה וביטל את מאמציה הרבים.

 אכזרי מטילה על הדוברת פחד מדבר לא צפוי.

וי * השיר מסתיים בשתי שאלות שעולות בעקבות מצבה של המשוררת בעולם שבא לידי ביט

 בשאלות אלה הביטויים: "חופי הפלא" ו"אורות רחוקים"באמצעות תיאור המרחב הפיסי של הנמלה. 

הק אינם מעולמה ב, משום שמתוארים בהם מרחקים שבמוהם מטאפורה לשאיפות בלתי מושגות

  המוגבל של הנמלה.

ולם הקיים, * המרחב הפיסי של הנמלה מלמד שעולמה מוגבל, אין לה תודעה ולכן היא מסתפקת בע

היא יכלה להגשים את משאלותיה, אך  -אך לדוברת יש תודעה ולכן היא מבינה את מצבה בעולם

הגורל מנע ממנה לעשות זאת ולכן היא חשה אכזבה. ניתן לקשר זאת לחיים האישיים של רחל ולומר 

את  חקלאי, -שהגורל האכזר הוא מחלת השחפת שהכתה בה ומנעה ממנה להגשים את החזון הציוני

 החיים השיתופיים.



 

 

 

 שלא נלמד שיר -פרק חמישי

 פרק זה הוא פרק חובה! -שימו לב

 . חדשות מדי שעה/ אדם זגייבסקי33

השיר "חדשות מדי שעה" הוא שיר שתורגם ]מפולנית[ על ידי דוד ויינפלד. בתשובתי אתאר את 

כים הוא מבטא את עמדתו של המשורר בנוגע להקשבה התכופה לשידורי החדשות, אדגים באילו דר

 עמדתו, ואתייחס גם לתמונת הסיום של השיר. 

עולמית ושאולי מאפיינת את העולם המודרני: האזנה -הדובר בשיר מתייחס לתופעה מוכרת, כלל

ועמדתו של הדובר לגבי העניין הזה מאוד  "הרדיו משדר חדשות מידי שעה"לחדשות באופן רציף. 

, אבל לא ממש מאמין להם שבאמת בכל שעה ושעה כל"הקריינים יודעים ה: הוא חש ש"ברורה

(. "לא יתכן, כמדומה, שכל שעה ושעה/ תהרוג, תגנוב, תרמה"מתרחשים רצח, גניבה או מרמה )

למרות שזה לכאורה לא ייתכן, עדיין הקריינים מדווחים על המצב בכל שעה, ויוצרים מצב שבו דיווחי 

דגימה כיצד דיווחי החדשות השעתיים, מחסלים את שמ מטאפורהאת החיים. זו  "טורפים"החדשות 

מתארת את "המציאות מזכירה סוודר שמרפקיו משופשפים", נוספת,  מטאפורההחיים עצמם. 

ַנה ומשומשת בגלל המעשים הנוראיים ודיווחים עליהם בכל שעה. אפשר  ַלה, ישָּ המציאות שהופכת בָּ

סוודר שלובשים הרבה עד שהמרפקים  לפרש את המטאפורה גם כתיאור של המציאות כנוחה כמו

כלומר, הדובר השתמש בדימוי  השתפשפו, כלומר שאולי כבר התרגלנו למציאות הקשה הזו.

ובמטאפורות על מנת להדגיש את עמדתו כלפי שידורי החדשות: הוא לא בטוח שהעולם אכן כל כך 

  ם ועל האנשים.רע, אבל ששידורי החדשות התכופים, ממש כל שעה, משפיעים לרעה על העול

תמונת הסיום של השיר, בארבע השורות האחרונות שלו, מדגישה את מה שחשוב באמת בעיניו של 

לא ההאזנה לחדשות היא החשובה, אלא המציאות עצמה, גם אם הדברים שקורים בה הם  הדובר:

 זעירים. מוטב לאדם להסתכל החוצה מביתו, ולראות את המאבק הקטן והיומיומי של החתלתול

 שמשתעשע בגן הרטוב ואוכל עשב. 

לסיכום, הראיתי בתשובתי כיצד לדעתו של הדובר שידורי החדשות בכל שעה גורמים לבני האדם לא 

לראות את הדברים החשובים, גם אם היומיומיים. בעדינות, הדובר גם מעביר ביקורת על החדשות 

 שהיא אינה בהכרח קיימת. עצמן שאולי קצת מקצינות את הדברים ומוסיפות דרמה גם במקום 

 

 

 

 שנבחנוקידום מאחלת לכל התלמידים

 בבחינת הבגרות בספרות בהצלחה! 

 

 


