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 פרק ראשון

בה, אך הובהר זה הן בגדר חורק מענה על שאלות מפבטעות ש בשאלון הבחינה נכתב)הערה: 

 לנבחנים שאין זה כך(

 מענה על פי "אל תיגע בזמיר" מאת הרפר לי -2שאלה 

 מניעים ושיקולים חברתיים משפיעים על ההתנהגות של אטיקוס:

בדרום ארה"ב. בשנים אלה  1933-1935שנים הרומן מתרחש בהרקע להתרחשות הרומן:  -

אף שהחוקה בארה"ב הגדירה שוויון בין שחורים ללבנים, עדיין נוכחת אווירה של אפליה 

המדינות שתמכו בשימור העבדות  –וגזענות כלפי שחורים, במיוחד במדינות דרום ארה"ב 

 .19-בזמן מלחמת האזרחים במאה ה
גבר שחור שמואשם באונס נערה לבנה,  -ון רובינס הוא העו"ד הסנגור של טוםמיהו אטיקוס:  -

 מאיילה יואל. 
אף שתוצאות המשפט ידועות מראש, בשל צבעי העור של הדמויות העיקריות בו, נלחם  -

 אטיקוס באומץ כדי להוציא את האמת לאור.
בראש מורם  ה שבה הוא מתגורר, מייקום,ריהוא לא יוכל לעבור בעיאטיקוס מעיד על עצמו ש -

"גם אם לא נצליח לנצח בקרב אפילו בעוד מבחינתו  טום )מחויב מצפונית(.אם לא יגן על 

 כלומר, המאבק לצדק חשוב מהניצחון עצמו. מאה שנה, זאת לא סיבה לא לנסות". 
סצנת הכלב החולה אנלוגית לסצנת המשפט, שהיא שיא השסיפור: בסצנת הכלב החולה  -

הוא מגן על העיירה מחלת אטיקוס מגן על העיירה ממחלת הכלבת, ובסצנת המשפט 

 הגזענות.
כל בני האדם שווים בפני החוק. לכן הוא מייצג אדם שחור, למרות הערכים של אטיקוס:  -

 הביקורת החברתית. 
מצפון. חש מחויבות להיאבק למען הצדק אף שרוב התושבים במייקום מתנגדים לדרכו.  -

. בגידה במצפונו היא בגידה (142הוא מצפונו של אדם" ) -"הדבר היחיד שבו לא הרוב קובע 

 באדם שבו, במי שבחרו בו לנציג בבית המחוקקים, באלוהיו ובילדיו, לדעתו. 



 
 

   

זכה בתחרות קליעה מחוזית אך לא מתהדר בכך. הוא אינו משתמש  –אומץ לב )מוטיב(  -

בכישרון זה שלא לצורך. הוא סבור שרובים לא הופכים אנשים לאמיצים יותר ומתנגד 

 לנשיאת נשק. 

אולם, הוא עומד פנים אל פנים מול סכנה: מול הכלב השוטה, מול האספסוף שהגיע לפגוע  -

 בטום בכלא. הוא לוחם באומץ למען עקרונותיו. 
ההשלכות של הגזענות הרסניות. הגזענות מסכנת את היחיד ואת החברה. הניצול של  -

ס לקלפורניה הלבנים את מעמדם ביחס לשחורים עתיד להתפרץ. שיתוף פעולה בין אטיקו

בעת איום הכלב )היא מזהירה את כל השכונה( מוכיח שמול סכנה אמיתית לצבע אין 

 משמעות. 
מוטיב , מוטיב הגזענות, מוטיב הדעות הקדומותמתבלט כנגד מוטיבים מרכזיים ברומן:  -

 .האדישות החברתית וההתנערות מאחריות

 

 4שאלה 

 לפי דמותו של קריאון –א. תהליך הנפילה של הגיבור בטרגדיה 

בתחילה הוא בעל כוח ביחס לכולם. היבריס  –מבחינת עלילה: מפר צו אלים באמצעות צו המלך 

חטא הגאווה. לאחר מכן הקונפליקט מול אנטיגונה בדבר קבורת פולינקס מערער אותו.  –

הדיאלוג עם היימון בנו מעמת אותו עם הידיעה שמעמדו מתערער גם בקרב העם, שתומך 

גם כשהנביא טרסיאס מסביר לו שהקורבנות שלו לא התקבלו  –באנטיגונה. קריאון דבק בעמדתו 

ון יצא נגד האלים. רק כשראש המקהלה מדבר איתו הוא מתרצה על ידי האלים משום שקריא

אך זה כבר מאוחר מדי, והוא מגיע לשחרר את אנטיגונה משביה לאחר  –ומשנה את דעתו 

שאנטיגונה מתאבדת, ורואה בעיניו את התאבדות בנו. לאחר מכן גם אשתו מתאבדת בשל 

חה, והוא צריך לשאת את הקושי הגדול הידיעה על מות היימון. קריאון נותר בלי מעמד, בלי משפ

 ביותר האפשרי כל חייו. 

 לפי רכיבי הטרגדיה:

זהו מעשה )או סדרת מעשים( אשר משפיע ישירות וגורם לסבל המרכזי  -. המעשה המביש 1

ביצירה. המעשה המביש חייב להיות "מעש יציג, שאדם עלול לעשות, מעשה המביע את הטבע 

יש פוגע בנורמות המקובלות, פגיעה מוסרית, דתית, חברתית האנושי היסודי". המעשה המב

לקבור את  איסורהצו המפר את חוק האלים:  המעשה המביש של קריאון: החליט עלוכד'. 

 .פולינקס

הסבל חייב להיות הקשה ביותר שאדם יכול  המעשה המביש גורם לגיבור עונש וסבל. -. הסבל 2

ה הרסנית, והוא כרוך באובדנו הגמור של האדם להרגיש ולסבול. לסבל צריכה להיות השפע

הסבל של . הסובל, ולכן לעיתים הוא מסתיים במוות. הסבל חייב להביא את הגיבור לידיעה

 .בסוף המחזה –מות קרוביו  –מציג את הפסדיו ג שלו שבו הוא וקריאון: המונול



 
 

   

הגיבור מבין שהוא טעה בעקבות הסבל מגיע הגיבור לידיעה הטראגית שהוא טעה.  -. הידיעה 3

במעשהו וגרם להרס של הנורמות המקובלות ולהפרת האיזון והסדר. חשוב שלא רק הגיבור יגיע 

הידיעה של קריאון: המונולוג בסוף המחזה שבו הוא מציג את  לידיעה זו אלא גם הצופים.

 הבנתו בדבר המשגים שלו.

הידיעה שטעה, מתקבל אישור  כאשר הגיבור מבטא בקול את -. אישור מחודש של הערכים 4

)עפ"י  הקתרזיס כאן מתרחש מחודש לנורמות שבהן הוא פגע ולמערכת הערכים האוניברסאלית.

תחושת הטיהור והזיכוך של שיבת הערכים המוכרים למקום. הסדר שב על כנו.  –אריסטו( 

פשרים כלומר, הצופה אינו יוצא מדוכא מן ההצגה. הסבל והקטסטרופה, בסופו של דבר,  מא

אצל לקורא להשתחרר מכאב ומפחד מאחר שהוא חש כי הסדר המוסרי אושר והושב לקדמותו. 

 קריאון: הניסוח שלו בסוף המונולוג על ההכרח לא להפר את צו האלים. 

 ב. אפשר ללמוד על חיי האדם: 

 חשיבות מתן כבוד להם )קבורת המת( -

 צניעות מול האלים -

 )העם תמך באנטיגונה, ולא בקריאון(. הרוח-צורך בקשב אמיתי להלוך -
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 : אנטיגונה מול קריאוןמרכזי קונפליקטא. 

הקונפליקט בין אנטיגונה  -מתרחש הקונפליקט המרכזי במחזהבתמונה השניה במחזה  -

 שתי העמדות העיקריות:לקריאון. 

 אנטיגונה: לקבור את פולינקס, נאמנות למשפחה, נאמנות לצו האלים. -

 ו המלך גובר על צו האלים. היבריס. קריאון: צ -

 פונה אל אנטיגונה בשלוש השאלות :קריאון  -

 א.       האם היא עשתה את המעשה?

 ב.       האם ידעה, שהיא עוברת על החוק?

 ג.        כיצד היא מצדיקה את מעשיה?

אנטיגונה בטוחה שעשתה את המעשה הנכון ומודה כי ביצעה את המעשה, אף שידעה  -

 . נימוקה: צו האל חזק מצו המלךשבמעשה זה היא עוברת על צו המלך. 



 
 

   

הן דמויות של גיבורים טראגיים, ומתאפיינות בתכונות  –קריאון ואנטיגונה  -שתי הדמויות  -

אופי חזק, מוכן להלחם עבור הערכים  אמיץ, דבק במטרתו, עקשן, בעלהגיבור הטראגי: 

, עצומה סבלבעל יכולת , בחטא ההיבריסחוטא , שאותם הוא מייצג ואף להסתכן למענם

 .אינו מסוגל להתפשר, גורם בעצמו לאסונו
 בשל הסוף הטראגי, לא נוכל לקבוע שאחד הצדדים "ניצח" בוויכוח: -
 .תוכולם סביבו מתים, לא יכול להתאבד, העם לא אי -קריאון  -
 .מתה בידיעה שנכשלה -אנטיגונה  -

ב. הקונפליקט רלוונטי לימינו במובן שמי שאינו מתפשר כלל ואינו קשוב כלל לאחר, סופו שיביא על 

 עצמו ועל סובביו מפלה. הדבר נכון לכל דיון בין שני צדדים נצים שהם )למשל, הקשר פוליטי(. 

 

 . האדונית והרוכל / ש"י עגנון10

 האדונית הלני, בעלת בית הקבע, מייצגת את הנוצרים באירופה בתחילת המאה העשרים. -

 הרוכל היהודי יוסף, הנווד שמחזר על הפתחים, מייצג את היהודים באותה תקופה. -

נוצרים באירופה בתחילת המאה העשרים, ויש לו מסר -הסיפור כולו הוא משל על יחסי יהודים -

לנוצרים, ונותנים להם בעצמם את הכלים שלאחר מכן מופנים נגדם )יוסף דידקטי: היהודים מתחנפים 

 מוכר להלני את הסכין שאיתו היא מנסה לרצוח אותו בסוף הסיפור(. 

 שני פרטים עם משמעות סמלית:-

 מוטיב הסכין: -

אירוניה: הוא מספק לה את הסכין שאיתה  - ."סכין של ציידים"כפפה עצמה כלפי קופתו ]...[ ראתה 

 רמז מטרים.; תנסה לרצוח אותו

"היה לי בעל ]...[ לא כי אלא נהרג. ]...[ מה אכפת לך באיזו מיתה נהרג, אם חיה רעה אכלתהו או אם 

 ."הלוא אף אתה מוכר סכינים שאפשר לשחוט בהם אדם. נשחט בסכין

שבאתי אליה ביום "הרי אנו קרובים ]...[ ואף על פי כן איני יודע עליה היום יותר משידעתי עליה 

 הסכין חושפת את נפש האדונית כרוצחת. -". לראשונה וקנתה אצלי את הסכין

 כנ"ל. -."כלהב של סכין חדשה"ועיניה הכחולות הבהיקו 

זו הסכין שקנתה אצלו ביום שבא "הביט וראה את הילני כשהיא מושלכת על הקרקע וסכין בידה. 

 מרמזים, מהסכין שמרחפת מעל ראשו.מתעלם  –הסכין חושפת את אופי הרוכל  - ..."לכאן

 סמל לאזהרה. – בחלום



 
 

   

 מוטיב האוכל -

 היא מבשלת לו כדי לפטמו ובכך שולטת בו.  -
 היא לא אוכלת ולא שותה. הוא מתרץ זאת בהבדלי המעמדות. -

 לפני מותה הוא מתקין לה סעודה, והיא לא מסוגלת לאכול כי היא אוכלת רק בשר ודם אדם.  -

 של האדונית ושל הרוכל בקשר בניהם.האינטרסים ההדדיים מוטיב האוכל חושף את  -

של הרוכל )הנאה, ענייני כשרות, שאלת הִקרבה ביניהם להתדרדרות המוסרית והדתית סמל 

 דבריה הם פיוט או אמת? –חיה טורפת האדונית כ. בארוחות

 ישו, עלילות דם.  –: הסכנה ליהודים מוחשית, היפוך לעלילות הדם. קונוטציה נוצרית ברובד הסמוי

 

 / בשביס זינגר . המפתח11

 המצוקה נובעת משילוב בין נסיבות חיים לבין גישה אישית שלה.א. 

 מצבה הנפשי קשה )בודדה, חסרת ביטחון, תחושות פרנואידיות(. -

חוברת לקהילה )יהודית למשל(, אין לה אפילו מסתגרת בביתה, מנותקת מהמציאות. אינה מ -

 כוח נפשי לבקר בקבר בעלה.

 אינה מצליחה לארגן את חייה )אף שמצבה הכלכלי טוב(. -

 הגורם המרכזי למצוקה )טריגר(: מות בעלה. -

מוטיב ההזנחה: שמלה דהויה, כובע קש ונעליים מרופטות, ערימות מכתבים שלא פתחה, לא  -

אות רופפת והיא לא מטפלת בעצמה, לא ביקרה בקבר בעלה, מטפלת בענייני כספים, ברי

 נמנעת ממפגש עם אנשים. 

 ב. היא נחלצת מהנסיבות הללו בזכות אירוע מכונן: שבירת המפתח. אירוע שיא בסיפור. 

 נאלצת להישאר כל הלילה מחוץ לביתה.  -

 מגלה כך שהעולם שממנו חששה אינו נורא כל כך.  -

גורם בסופו של  –ת התבצרותה, את הסתגרותה מהעולם המפתח שסימל את בדידותה, א -

 דבר לפתיחותה לעולם החיצוני ולתובנות על הצורך לשנות את חייה. 

 בסוף: שוקעת בחלום או מתה.  -

 מוטיב המפתח:

הסתגרות בתחילה; שבירת המפתח; היעדר הצורך במפתח בחלום שבסוף הסיפור )פירוט  -

 כל סצנה...(. 
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 את המשפט אומרת אמאוייש מנשה, אשתו של הכהן בטיבבו, המספרת.  -

המשמעות: עדיף להתפכח ולהכיר במציאות חדשה, שיש בה מציאות חברתית שונה מהמוכרת,  -

 מאשר לדבוק בחלום ולהמשיך להיפגע בעקבות זאת.

 זו מסקנתה לאחר שלאורך הסיפור היא זו שמסתכלת על המציאות כהווייתה.  -

הכהן בטיבבו מנסה להסביר את המציאות במונחים אוטופיים, משיחיים, התואמים את החלום  -

בדבר ההגעה לירושלים ולארץ הקודש: המסוע של המזוודות הוא הדוממים שמשרתים את האדם, 

יגת הקליטה הוא משום שבארץ הקודש אין מודעות למיניות, כמו בגן למשל; הביגוד הלא צנוע של נצ

 העדן טרם אכילת פרי עץ הדעת.

בפועל, המספרת מבינה את פערי התרבויות ואת הפגיעה במעמד בעלה ובמעמד הקהילה כולה.  -

 היא חווה ביטויים של חוסר כבוד כהווייתם, ובתחילה מנסה להציל את הכבוד האבוד של בעלה:

)אין כיסא רם עבור הכהן בטיבבו, כשהוא מתיישב על כיסאות שנערמו זה  טיב הכיסאות: בנתב"גמו -

כל הכיסאות זהים; אין מושב רם עבורו כיאה  –ברכבת  משל להדרדרות מעמדו(; –על זה הוא נופל 

 למעמדו.

 היא הראשונה להבין את השוני, את הדרדרות המעמד, וזה מתבטא במשפט המצוטט.  -
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 משאלה: לעלות לציון, אף שהוא נמצא פיסית בספרד, "בסוף מערב". ה

 המכשולים: 

תקבולת  –גיאוגרפיים )"לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"; "ציון בחבל אדום ואני בכבל ערב"  -

נרדפת שמבטאת פער בין העולם הפיסי שבו נמצא הדובר לבין העולם שאליו הוא רוצה 

 ציון, ירושלים(. –להגיע 
הדובר חווה רווחה כלכלית ומעמדית. כביכול קשה לעזוב את זה  –כלכליים: "כל טוב ספרד"  -

האות "יקל" ו"יקר" מראים שהדובר מוכן לעזוב -עבור מרחב לא מוכר. אלא שהצימודים שוני

 את הרווחה כדי להגשים את השאיפות להגיע לציון.



 
 

   

 דלת בית ראשון; בית שני. –שאלות רטוריות  -ב.  

בולת ניגודית בין הדלת לסוגר בבית השלישי, שמראה שלדובר יהיה קל לעזוב את הרווחה תק -

 בספרד כדי להגשים את החלום להגיע לציון. 

 

 

  :17שאלה 

הנמענת: אם, אהובה, השכינה. הציפייה מתבדה, וזה מומחש בראש ובראשונה בחזרה בסוף 

 השיר המעגלי: בתחילה יש תקווה, ולבסוף יש ייאוש. 

ם  – 2בית  עֹולָּ י?" –   ְנעּוִרים"אֹוְמִרים, ֵיׁש בָּ ן ְנעּורָּ סוד החמצת הנעורים, שמצייגים שמחת  –/ ֵהיכָּ

 חיים והתנסות בחוויות.

ּה; / אֹוְמִרים,  – 3בית  ה ְבַלֲהבָּ ם  ַאֲהָבה"ַנְפִׁשי ִנְשְרפָּ עֹולָּ ה?" -ַמה / –ֵיׁש בָּ ֹּאת ַאֲהבָּ אהבה היא  –ז

 ההתנסות שלו היתה מאד קשה. רואים זאת במטאפורת השריפה בלהבה.טעם החיים אך 

יָּה ֲחלֹום  – 4בית  ר"  –"הָּ בָּ הדובר ציפה שעוד ירגיש את הנעורים ואת האהבה  –ַאְך ַגם הּוא עָּ

מטפורה לגורל שתעתע בו. חש שבלי נעורים ואהבה  –אך הוא התבדה. "הכוכבים רימו אותי" 

 לא נותר לו דבר בעולם. 
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התבוננות מחדש בדבר הראשוני ביותר. באמצעותה מבוטאת בשיר התפעלות מן  –הזרה 

 הבריאה ומן הטבע, ומובעת קטנות האדם מול אלוהיו. 

גם להביט בו כמו בפעם הראשונה ולהבין שהיה רגע שבו הוא נולד, וגם להבין שבכל  –ירח 

 יש לו רגע שבו הוא נולד. האנשה.  –המובן מאליו שתמיד נמצא שם חודש הוא "נולד" מחדש. 

מטאפורה. הירח הרחוק הבלתי מושג נראה כאילו הוא ניצב על הברוש  –כידון הברוש  –ברוש 

הקרוב שניתן לגעת בו. הבלתי מושג נוגע במושג, וזהו רגע של התקרבות בדרך לנחמה בבית 

מבוצרים שלא ניתן השני, מול הקדרות של הבית הראשון )שיש בו בכי צרצרים, שמים זרים ו

 להגיע אליהם(. 



 
 

   

ההאנשה של העץ בבית השלישי )"שוקט העץ באודם עגילים"(, יחוד עם המטאפורה של  –עץ 

הפירות או הפרחים הצבעוניים, מאפשרים רגע של נחת, של שלווה ושקט מול הטבע שהוא 

לבסוף בין ו –הבריאה האלוהית. זהו עוד שלב )שלישי( בהתקרבות בין האדם לטבע ולבריאה 

 האדם לאלוהיו )"לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, / תוגת צעצועיך הגדולים"(. 

 


