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 בחינת הבגרות בספרות –הצעת פתרון 

 : שימו לב 

 םמלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכו התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות, 

  .כפי שנלמד בקורסים -דוגמאות מהיצירות ועוד 

 לכן יתקבלו גם תשובות נוספות מעבר למהכידוע, בספרות )ובחיים( הדרך היא החשובה , 

 עלו.ם הספרותיים שתיתנו לטענות שהושכתוב כאן. הכול תלוי בנימוקי

  השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד. 

   פרק , רומאן ונובלהפרק שני: , סיפור קצרפרק ראשון:  פרקים: ארבעהבשאלון זה

הפרק הראשון הוא חובה. משלושת הפרקים הבאים . דרמה, פרק רביעי: שירה שלישי:

 יש לענות על שני פרקים בהתאם להוראות.

 

 

 



 
 

   

 , סיפור קצר.ק ראשוןפר

 נקודות. 16ל שתי שאלות בפרק זה. לכל שאלה פרק זה הוא חובה. יש לענות ע

כיצד תכונות אלו באות  יריתכונות אופי של דמות מרכזית בסיפור קצר שלמדת והסב י. תאר1

 . הדגימי את דברייך.לאורך הסיפור לידי ביטוי

 בחרתי לענות על השאלה לפי הסיפור קצר "המפתח" מאת יצחק בשביס זינגר. 

שבסי עוברת, במהלך השינוי את הסיפור ניתן לחלק לשלושה חלקים מרכזיים, לפני השינוי 

ואחריו. בחלק הראשון בסיפור, באקספוזיציה, מוצגת דמותה של בסי פופקין, אישה מוזנחת, 

אשר צבעים שונים בשערה, אדום, שחור, צהוב. זקנקן לבן מבצבץ מסנטרה. היא אינה רואה טוב 

נדרלמוסיה. היא רכשה מקל הליכה למרות שזקוקה לו. ביתה מצוי באולא הלכה לאופטיקאי. לא 

יאנה פותחת מסמכים חשובים. את סיר החמיצה מצאה בארון הבגדים, ביתה מוזנח, נפשה 

מוזנחת היא מפחדת מאנשים. חושדת שהשריצו את ביתה בחולדות ובמקקים, מאשימה אנשים 

שניסו לאנוס אותה, מסתגרת מהעולם. שמה מרק )טיט( בחור המנעול, אוטמת את החריצים שבין 

משקוף בניירות, סוגרת את חלונותיה בוילונות, נמנעת מקשר עם העולם החיצון, חשדנית, הדלת ל

החליפה את המנעול במנעול חדשני אך אינה סמכה על אף אחד משכניה אינה נעזרת באף אחד. 

מתקשה למול המודרניזציה. קשה לה מעצמה ומאחרים.  ולא נתנה מפתח רזרבי. היא מנותקת

נאבקת בסופרמרקט. בדרך לשם חווה את ניו יורק היציאה מביתה. היא נאבקת עם המעלית. 

כג'ונגל אורבני. ריחות פירות באושים וצואה מחרידים אותה. כלבים נובחים וחתולים מייללים, 

 והחום הנפלט מהמדרכות מאיים להכריע אותה.

רכיה החלק השני בסיפור מתרחש לאחר שהמפתח של בסי נשבר על ידיה. היא משאירה את מצ

היא חושדת באנשים שנהנים ומחייכים  ויוצאת לחפש מסגר או חנות שתשכפל את מפתחותיה.

בסיפור זדוני לאור דם שנוזל על המדרכות, היא בקושי הולכת ובקושי רואה, היא הזניחה עצמה 

היא מתיישבת על מדרגות כנסיה ועוברת חשבון  אך עליה לפתור את הסיבוך, שבירת המפתח. 

נפש, שינוי. היא נרדמת, מתעוררת ומגלה שארנקה נפל ולראשונה לא חושדת ולא מפחדת מאף 

אחד. נזכרת בשפת אמה הנשכחת, ביידיש, נזכרת בבעלה סם, נזכרת בתחילת תפילת "שמע 

. מרגישה אמפתיה כלפי ישראל" מבינה כי החמיצה את חייה. מקווה כי תוכל להינשא בשנית

 חתול שחור. מבינה כי אנשים לא יניחו לה למות ברחוב. וחוזרת לביתה.

מאדום לירוק, רוחות רעננות נושבות מן ההדסון, אנשים ברחוב מתחלף  ברמזורים  בדרך האור

מאירים לה פנים, מחייכים אליה והיא חווה את המחרב החיצוני לה אחרת, היא עברה שינוי. היא 



 
 

   

ה לביתה ומגלה את השרת שנחלץ לעזרתה, לצד שכנתה. היא נכנסת למיטתה וספק חולמת מגיע

בסוף הסיפור  וספק נמצאת בין חיים למוות וחוברת בשנית לבעלה סם שמת לפני כעשרים שנה.

בסי כבר לא מפחדת, כבר לא חשדנית, לא פרנואידית ולא מוזנחת. היא הבינה כי המפתח שנשבר 

 ה במוחה מאז מותו של סם.כמו פתח דלת שננעל

 האדונית והרוכל:

  נודד וחסר שורשים, מוסרי, אנושי, פשוט, חלש אופי ופאסיבי, תמים עד  –הרוכל
 אך אינו מבין שזוהי חירות מדומה. –ש חופשי, "לבש בגדי חירות" כדי עיוורון, ח

 מדרדר מוסרית והולך אחר עינוגים, מתרחק מהמסורת היהודית. 

 ויהשתל-התכונות מתבטאות ראשית כל ביחסיו עם האדונית, שהם יחסי אהבה-
בדבר: יחסי אינטרסים. הוא נהנה מכך שהיא נותנת לו מקום לחמוק מהגשמים 

ומזון, וכן מכך שהם מתקרבים פיסית )התקרבות עד כדי כך שהוא ישן איתה 
 במיטתה(. 

 .תענוגות אלה מביאים אותו לכדי עיוורון 

  ,זה מתבטא בכך שהוא לא קורא את הרמזים לרצחנותה, לכוונותיה האמיתיות
 להרוג אותו לבסוף.  –גם לה יש אינטרס לכך ש

  הרמזים: הופעות שונות של מוטיב הסכין, מוטיב האוכל )היא לא אוכלת אך
 וכן.  מפטמת אותו היטב(, היא עונה על שאלותיו על בעליה הקודמים באופן מוזר

  .בד בבד הוא נוטש את היהדות. אוכל בשר וחלב יחד למשל 

  כשיוסף הרוכל מגלה שהלני  –גם כשהאמת מתגלה, לאחר נקודת המפנה
יוסף ממשיך בהתנהגותו הטובה  –ונפגעת בעצמה  –האדונית רוצה להרוג אותו 

 והרחמנית. 

  עונשה" של האדונית מגיע בסוף, כשבגלל הקור לא מצליח יוסף לקבור את"
 הגג.גופתה לאחר מותה, והעופות אוכלים אותה כשהיא מונחת על 

 נוצרים. -אלגוריה ליחסי יהודים 

 

 תאר נקודת מפנה בעלילה של סיפור קצר שלמדת. .1
מדוע לדעתך זו נקודת מפנה? הסבר את התרומה של נקודת המפנה לבניית 

  משמעות הסיפור.
 

 נית והרוכל:האדו 

  כמה  –נקודת המפנה היא כשיוסף יוצא החוצה לקרוא קריאת שמע, וקורא"
הכוונה: הוא התרחק עד עכשיו מהיהדות, אבל עכשיו מבין זאת  –נתרחקתי" 

 ורוצה להתקרב. 



 
 

   

  זו נקודת מפנה משום שעד אליה לא שם לב הרוכל לרמזים על גורלו הצפוי
בביתה של הלני )ראו תשובה קודמת!!(, ואילו כעת הוא מבין שקריאת השמע 

וח אותו בסכין הצילה אותו ממוות בידיה של האדונית הרצחנית,  שניסתה לרצ
 שהוא עצמו מכר לה. 

  בניית משמעות הסיפור: התקרבות יוסף להלני משמעותה התרחקות מהדת, וזה
 מסוכן.

  וברמה האלגורית: התקרבות היהודית לנוצרים מסוכנת. היהודים מאבדים את
שורשיהם, מנסים להתחנף לנוצרים ומתעלמים מהסכנות. הם עצמם נותנים 

איתו ירצחו אותם הנוצרים. זהו המסר הדידקטי של לנוצרים את כלי הרצח ש
עגנון, זוהי הביקורת שלו כלפי היהודים המתבוללים באירופה במחצית הראשונה 

 של המאה העשרים.
 

 :המפתח 

  נקודת המפנה היא כשהמפתח נשבר לבסי פופקין בדלת, והיא נאלצת להישאר
 מחוץ לביתה.

  גישתה וחוויה של בסי ביחס לעולם.זוהי נקודת מפנה משום שהיא גורמת לשינוי 

  לנקודה זו, בסי הסתגרה מן העולם מאז נות בעלה לפני שנים רבות.עד 

  המפתח מסמל זאת: היא נעלה עצמה בביתה המוזנח )מוטיב ההזנחה(, חשה
שהעולם עויין אותה, כל מגע עם העולם היה עבורה קשה מנשוא )הסופרמרקט 

 א, לתחושתה, למשל(. הוא המקום שרק השטן יכול היה לברו

  בסי, שנותרה מחוץ לביתה, היתה מנקודת המפנה, משבירת המפתח בדלתהחל ,
 מחויבת להיות במגע עם העולם שסביבה ולא להסתגר, וזה שינה את גישתה.

  היא בילתה לילה על מדרגות הכנסיה, שבעקבותיו החלה לשים לב באופן שונה
)החתול נראה לה מעורר חמלה ולא  לכל סביבתה: לטבע )הירח(, לבריות שסביבה

מאוס(, אנשים נראו לה נחמדים )איש אחד בירך אותה לשלום בבוקר, השוער 
בביתה מיהר לעזור לה ולא הבין מדוע לא פנתה אליו מיד, השכנה שמרה עבורה 

 על מוצרי החלב שלא יתקלקלו(. 

 ה היא מתחברת מחדש לשורשיה היהודיים )נזכרת בקטעי תפילות, בשפת אמ– 
 היידיש(. 

 .בסי חשה כאילו היא ניעורה משינה ארוכה בעקבות השינוי שעברה 

 סיפור, בהופעה האחרונה של השיא של השינוי מתבטא בחלום/הזיה בסוף ה
מוטיב המפתח: היא חולמת על כניסה לחדר יחד עם בעלה, בליל ירח הדבש 

ומזל טוב!".  –שלהם, שבו נאמר להם: "אין פה צורך בשום מפתח. פשוט היכנסו 
הכוונה: אין צורך במפתח שינעל אותה מהעולם. היא שואפת להגיע למצב שבו 

היתה בעבר, כשהיתה נשואה טריה לבעלה, והעולם היה נגיש לה ולא עויין. ניכר 
 שהיא מתקרבת לשם. 

 



 
 

   

 

 .רעידת אדמה בצ'ילה4

 דבריך. א. כיצד באה לידי ביטוי בסיפור רעידת האדמה הפיזית והמוסרית? הסבר את

 ב. האם לדעתך בסיום הסיפור יש נחמה? נמק והדגם את דבריך.

 

 א.

  ביטוי של רעידת אדמה פיסית: בזמן רעידת האדמה נהרסו מוסדות פיסיים שמבטאים
מוסדות חברתיים: הכלא קרס ואפשר לחרונימו לברוח, ההוצאה להורג של חוספה 

 ונימו קרס גם הוא. התבטלה, המנזר שבו שוכנה חוספה בשל הקשר שלה עם חר

  :בשני מובנים. רעידת אדמה מוסרית 

  ראשית, במובן שמה שמקובל חברתית נהרס. כלומר, הסדר החברתי של שמירת הבדלי
נהרס. זאת משום שרעידת  –מעמדות, אב שמחליט על בתו, שלטון של ערכי הכנסייה 

פן כללי האדמה שחררה את האסירים, הרגה את אם המנזר והרסה את המנזר, ובאו
הרסה את כל מה שהוא יציר ידי האדם. בהמשך לכך, דווקא בטבע, הנקי מערכי האדם 

המלאכותיים, יש אכפתיות וחמלה בין בני האדם )חוספה וחרונימו התאחדו יחד עם 
 תינוקם, ושיתפו פעולה עם משפחתו של דון פרננדו(. )ניגוד: טבע מול תרבות(. 

 כשכולם רוצים לשאת תפילת הודיה בכנסיה  שנית, בעקבות רעידת האדמה, דווקא
היחידה שעוד נותרה עומדת, מתגלה שרעידת אדמה מוסרית יכולה להתרחש גם כשנדמה 

שערכים שמבטאים סדר חברתי כבר התפרקו. בכנסיה הכומר נושא דרשה שבה הוא 
מאשים את חוספה וחרונימו שהתאחדו ברעידת האדמה, והדבר גורם לכך שההמון צובא 

ם ומבצע בהם לינצ', שגורם גם למות חפים מפשע. בסופו של דבר בנם נותר בחיים, עליה
 אך הם מתים, ומת גם בנו של דון פרננדו )ונוספים(.

 

 ב. 

 .אין נחמה בסוף הסיפור 

  המשפט החותם את הסיפור מציג את הרעיון שדון פרננדו ואשתו גידלו את בנם של
וחרונימו וחוספה מתו גם הם. כשחשב דון חרונימו וחוספה, לאחר שבנם שלהם מת 

 פרננדו על הנסיבות שהביאו לכך, הוא "כמעט שמח".

 .הרגש הזה לא הגיוני 

  הרגש הזה מתיישב עם מה שעולה מן הסיפור: חוסר הסדר וחוסר התכלית של הערכים
ל בעולם: אין סדר, אין נכון ולא נכון, אין חשוב ולא חשוב. לעולם אין סדר בקיום שלו, וכ

שמתבטא למשל  –ניסיון להשליט סדר באמצעות ערכים אנושיים מוכתבים מבחוץ 
במתן אישור להרוג אדם שפעל בניגוד בהושבת מי שחרג מנהלים בכלא, בהוצאות להורג, 



 
 

   

כל ניסיון כזה נידון לכישלון. אי הסדר והמוזרות של הסוף, כאמור,  –לערכי הכנסיה 
  מתיישבים עם זה. 

 שלא נלמד "מחר" מאת טל ניצן.סיפור . 5

 , תארי את השלבים השונים בקשר בין האב לבנו.על פי הסיפורא. 

 נקודות(. 10איזה רגש עורר בך סיום הסיפור? נמקי והדגימי את דברייך? )

 נקודות(. 6הסבירי והדגימי את דברייך. ) ב. מהי התרומה של שם הסיפור לביית משמעותו?

 

 :שלבים בקשר בין האב לבן      א.

  חיים ביחד באהבה גדולה "והבן אהב מאוד את אביו הטוב -בתחילת הסיפור" 

 הבן עושה משהו בניגוד לדעת האב )הולך לספינת השעשועים(

  הבן מרגיש אושר ואת פעימות לבו, וזה גורם לו להיזכר באביו )שכן האב עדיין

 .מתקשר אצלו לרגשות חיוביים(

  הוא נזכר באביו ודמו קופא )מבהלה? מגעגועים? מזיכרון המרת פיו? מחשש

 שיכעס עליו?(

 ,הוא מתייסר בחרטה  הבן מגיע לאביו ומגלה שעברו שנים רבות ואביו הזדקן

 ומחליט לדאוג לאביו כל הימים.

 האב לא מכיר אותו, מתנכר אליו ומגרש אותו מעליו. 

  

ישנו פער בין תחושות הבן, שמלא בחרטה ובכוונות  סיום הסיפור מעורר תחושה קשה.

חיוביות ורוצה לדאוג לאביו ולטפל בו, לבין התנהלותו של האב, שלא מכיר את בנו, וגם אחרי 

 .קשהו צונן שזה מזדהה בפניו אומר: "איני מכיר אותך. הסתלק מספינתי" בקול

שלב. ולכן התחושה בקריאת יש בנו ציפייה שהורים יקבלו את ילדיהם תמיד. בכל תנאי ובכל 

דברי האב המתנכר היא קשה. זאת, במיוחד על רקע הקשר הטוב והאוהב שהיה ביניהם 

 בעבר.

ישנו כאב על כך שהבן הפר את דברי אביו ועל  תחושה נוספת שהסיפור מעורר היא החמצה.

כך שלא עמד במילתו ולא חזר אלא לאחר שנים רבות. ישנו צער על הקשר הטוב שהיה יכול 

 להיות ביניהם ועל כל השנים האבודות שלא ישובו.

 



 
 

   

 

שם הסיפור, "מחר", לקוח ממילה שולית, לכאורה, שאומר הבן בסיפור. כשהוא מחליט ללכת . ב

נת התענוגות, למרות שאביו אוסר זאת, הוא מבטיח שישוב "מחר". בהמשך הסיפור, אנו לספי

מגלים שה"מחר" הופך לימים רבים ולשנים ארוכות. שם הסיפור תורם למשמעותו כיון שהוא 

מדגיש את ההחמצה שבסיפור. אותה החמצה היא משהו שרבים מאיתנו יכולים להזדהות איתה, 

"כשנגדל"/ "כשנצא  ומרים שנעשה אותם "מחר"/ "יום אחד"/כשאנחנו דוחים דברים וא

ה עשירים"/ "כשיהיה זמן". הרבה פעמים אנחנו דוחים דברים "רק למחר", הילפנסיה"/ "כשנ

ובסופו של דבר עוברים ימים רבים, ומה שלא עשינו היום, לפעמים כבר לא קורה. ולא תמיד ישנה 

 . הזדמנות שניה

 

 .שני, רומן ונובלה פרק

 נקודות. 34יש לענות על שאלה אחת. לכל שאלה 

מה הוביל את  יריהחלטות שקיבלה הדמות מרכזית ברומן או בנובלה שלמדת, והסב יתאר .7

הסבירי  על אופיה של הדמות? הה. מה אפשר ללמוד מהחלטות אללקבל החלטות אל הדמות

 ך.יאת דברי והדגימי 

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

מומו הדמות הראשית הוא נער מוסלמי המספר את קורות חייו לנדין ולד"ר רמון שכנראה 

מצים אותו בסוף הרומן. הוא פונה אליהם בתחילת הרומן ובסופו, גם באמצע. מדובר בסיפור מא

 מסגרת שמסופר במבט רטרואקטיבי על ידי מומו.

שמנהלת מעון לילדי יהודיה, ניצולת שואה,  אישה מבוגרת, הוא מספר על יחסיו עם גברת רוזה,

זונה. מערכת היחסים בין רוזה למומו בני זונות לאחר שהצתבגרה ואינה יכולה להתפרנס עוד כ

 מבוססת על אהבה ואמפתיה.

מומו מציין בפסקה הראשונה כי "גברת רוזה הייתה אישה שהגיעה לה מעלית". הוא קם באמצע 

הלילה מקור ודואג לכסותה. הוא מציין כי היא עולה שש קומות ברגל והדבר עבורה "מקור חיים 

 הוא לסייע לילדים שבהם היא מטפלת.יומיומי". כלומר, טעם החיים עבורה 



 
 

   

 ם בלבד".יע: טעם החיים הוא למשוגהפרולוג: "הם אמרו השתגעת בגלל אהבתך אותו, אמרתי 

אהבה, דיאלוג. מומו מתכתב עם הנושאים  שגעון, -יאפי, רעוד אל ריאהין. התמות העולות הרומן

 הללו ברומן.

מומו מבקש לדעת מי אימו. נפטר מאי הידיעה בגיל שלוש. מבקשת לקבל תשומת לב. משחק 

ברולטת הכביש, גונב ביצה, מקבל לטיפה מהמוכרת, מחרבן בכל הבית והילדים לומדים ממנו. 

 גברת רוזה מגיבה "זה אושוויץ פה".

ר הכלב, ישן איתו, אוהב אותו ומחליט כי החיים ברובע בלוויל, הרובע בו גרים מומו גונב את סופ

אינם מתאימים אפילו לכלב  -עלובי החיים, המהגרים, השונים, האחרים, הזונות והסרסורים

הפרנק שמקבל תמורתו לביוב. הו אמספר זאת  500והוא מוכר אותו לאישה עשירה וזורק את 

כוטי כמו אביו". לוקחת אותו לד"ר כץ שמרגיע אותה ורושם לה לרוז והיא חוששת שהוא "פסי

כדורי הרגעה ואומר על מומו כי הוא ילד רגיש. מומו מתגלה באומץ ליבו, בבגרותו לפי האפיזודה 

 הזו. הוא מוותר על היקר לו מכל כדי להקל על סבל האחר. זו משמעות החיים.

 11של גברת רוזה. הגיעו אליה באותו יום לני  הגעת אביו של מומו למעון של גברת רוזה. והמענה

שנים שני ילדים, בלבלה בין זהותם. היא אומרת למעשה שהדת אינה משמעותית, היא אינה 

מבחינה בין דת גזע או מין ומתייחסת לכל ילדיה שבמעון בשיוויון. מומו מבין מדברי אביו מהי 

אביו רצח את אמו בהתקף קנאה פסיכוטי , 10ולא  14זהותו, מה קרה להוריו ומה גילו. הוא בן 

 משום שהייתה זונת צמרת. 

 רוזה נכנסת למצב הטמטומי שלה. מומו דואג לה. מנקה אותה. נעזר באנשי השכונה.

מומו אומר את תפילת "שמע ישראל" עבור רוזה, למרות שאינו מבין דבר הוא אוהב אותה. 

מדה את מואיז הילד היהודי וקינא מתקרב אליה. הוא רגיש כלפיה. זוכר את התפילה שלי

במערכת היחסים שביניהם. מדובר בילד ערבי קשוב, אמפתי כלפי אישה יהודיה מבוגרת. מומו 

 מתגלה כרגיש.

מומו עוקב אחרי נדין ומתלהב מעבודתה כמדובבת סרטי קולנוע ומהאפשרות להחזיק את 

 ולהקל על סבלה. הסצינות לאחור. הוא היה רוצה להחזיר את חייה של רוזה לאחור

מומו הוגה את "הפתרון הישראלי" למול בעל הבית וד"ר כץ. מאיים על בעל הבית שטרוריסטים 

ערבים ויהודים יגיעו אליו אם ימשיך להטרידם בענייני כספים ומספר לרופא שמשפחתה של רוזה 

תקח אותה לישראל. מומו קשוב לרוזה שלא רוצה להיות צח בבית החולים ולחיות באופן 



 
 

   

וריד אותה למרתף, "החור היהודי שיצרה לעצמה וסועד אותה לפני מותה. אחרי מלאכותי. הוא מ

את פניה בצבעים חיים, מבשם אותה,  שהי אמתה הוא שוכב לידה במשך כשלושה שבועות. מאפר

ידו. הוא יודע עד כמה האסתטיקה הייתה לה חשובה בחייה והוא מבקש להחיותה, להשאירה לצ

 מומו אוהב את רוזה אהבת נפש. 

הוא מעביר ביקורת על רשויות השלטון שפרצו את דלת המרתף כי הריח חדר למרחב שלהם אך 

 "לחיים אין ריח", לא ראו את רוזה וסבלה בעודה בחיים.

הוב". משמעות החיים היא אהבה ועיסוק באומנות. אפשר הרומן נגמר במילים: "צריך לא

להרחיב על אדון חמיל ועלובי החיים, הקולנוע, ארתור המטריה, והאומנויות השונות שמלוות את 

 הרומן.

: תאר את הדמות של בו רדלי, והסבר כיצד יחס החברה כלפיו משקף את היחס אל תיגע בזמיר. 
 לאחר בעיירה מייקום, כפי שהוא בא לידי ביטוי ברומן כולו. 

 אדם שחי בבידוד בביתו. בצעירותו עשה מעשה שובבות ופשיעה ונעצר יחד עם בו רדלי :
היטב וגדלו להיות אנשים חבריו. חבריו נשלחו למוסד לעבריינים צעירים, שבו התחנכו 

בו יישלח לחברה. אביו של בו חשש מדעות קדומות שידבקו במשפחה אם מועילים 
 למוסד, ולכן סגר אותו בבית המשפחה.

 רדוקסלי ואירוני, דווקא זה מה שגרם לכך שדעות קדומות נדבקו במשפחה באופן פ
 ובדמותו של דמות רדלי.

  ,דמותו הפכה למפלצתית בעיניי התושבים, ובכל פעם שדברים משונים התרחשו בעיירה
 ייחסו אותם לבו.

  המספרת סקאוט ואחיה ג'ם, וגם חברם דיל, מסתקרנים מדמותו וככל שחולף הזמן הם
יש לבו יכולות אנושיות יפות ורצון ליצור קשר. למשל: הוא משאיר להם מגלים ש

הפתעות בשקערורית העץ, מתקן את המכנסיים הקרועים של ג'ם ומחזיר לו אותם 
 מקופלים, ובהמשך הוא מציל את סקאוט משריפה.

  השיא של מהלך חשיפת דמותו המסתורית של בו מתרחש בסוף העלילה, כשהוא מציל
סקאוט וג'ם. בוב יואל רוצה להתנקם באטיקוס, אבי הילדים, על כך שהוא  את חייהם של

גרם לו לבושה מול העיירה במשפט, ומנסה לפגוע קשות בסקאוט וג'ם. בו נועץ את הסכין 
 שאיתה תכנון בוב לפגוע בילדים בבוב עצמו. 

 ותה מאוחר יותר בבית משפחת פינץ', מתייחסת סקאוט באדיבות ובעדינות לבו שהציל א
היא גם מבינה שאסור לחשוף שבו הרג את בוב,  ואת אחיה, ומגלה עד כמה הוא רגיש.

 בגלל הדעות הקדומות שיש כלפיו בעיירה.

 כפי שהחברה מלאה יחס החברה כלפי בו משקף את יחס החברה לאחר בעיירה מייקום .
י דעות קדומות על בו, היא מלאה בדעות קדומות כלפי כלל האנשים, ובייחוד כלפ

 השחורים.



 
 

   

 .ג'ם באחת משיחותיו עם סקאוט מתאר את המעמדות של האנשים הלבנים בעיירה 
 )סקאוט עונה לו שבעיניה כולם פשוט אנשים(.

  היחס הכי קשה הוא כאמור כלפי שחורים. אמנם רשמית אסורה האפליה, אך בפועל יש
 אפליה.

 .השחורים חיים בקצה העיירה ויש להם כנסיה משלהם 

 וני ורבים מהם לא יודעים קרוא וכתוב.הם חיים בע 

  ,עיקר הגזענות בסיפור ניכר במשפט שסביבו סובבת העלילה: טום רובינסון, גבר שחור
 מואשם באונס מאיילה יואל, נערה לבנה.

 .אטיקוס, אביהם של סקאוט וג'ם, הוא גבר לבן בעל מעמד גבוה שמייצג את טום במשפט 

 טום יפסידו במשפט. זאת בשל הדעות וס ולאורך כל העלילה לכולם ברור שאטיק
הקדומות. אולם אטיקוס נחוש בדעתו להלחם על הצדק, גם אם הוא לא יופיע עכשיו אלא 

 בעוד שנים רבות.

  ,במשפט, למרות ההוכחות שמביא אטיקוס שמובילות למסקנה שבוב, אביה של מאיילה
טום, טום כצפוי מוכרז פגע בה פיסית, ושמאיילה היא זו שיצרה קשר פיסי לא ראוי עם 

 כאשם. 

  כשהוא מנסה לברוח מהמאסר לאחר הרשעתו, אומרים עליו בעיירה שזה משום שהוא
 שחור )ולא משום שנעשה לו עוול(.

  בהמתנה למשפט חוזר טום מתאבד, משום שהוא יודע שאין סיכוי שיצליח לזכות במשפט
 גם לאחר הערעור.

  ברומן יש דמויות נוספות שמציגות את הגזענות, כמו דודתם של הילדים, אחותו של
הדודה אלכסנדרה, שמסווגת משפחות על פי קריטריונים של מעמדות, ואינה  –אטיקוס 

 מרוצה מכך שסקאוט וג'ם ביקרו בקהילת השחורים. 

 

 .דרמה, שלישי פרק

 נקודות. 34יש לענות על שאלה אחת. לכל שאלה 

. מאבקי כוח בין דמויות ומאבקים פנימיים )בנפשו של הגיבור( מניעים את העלילה בטרגדיות 
 רבות.

כיצד מאבקים אלה באים לידי ביטוי בטרגדיה של סופוקלס או בטרגדיה של שקספיר שלמדת? 
 הסבר והדגם את התרומה של המאבקים לבניית משמעות המחזה. 

 אנטיגונה:

  שני הגיבורים הטראגיים של המחזה.  –מאבק כוח בין אנטיגונה לקריאון 



 
 

   

  מתבטא בכך ששניהם, בהיותם גיבורים טראגיים, אמיצים ועקשנים, נאבקים על ערכיהם
ומוכנים לשאת מחיר מאד גבוה, כאב וסבל לשם שימור ערכיהם, לא מתפשרים ומביאים 

 את אסונם בסופו של דבר על עצמם. 

 האם לנהוג על פי צו המלך קריאון, שאוסר לקבור את פולינקס שלטענת מהות המאבק :
קריאון בגד בממלכת תבי, או לנהוג על פי צו האלים, ועל פי הנאמנות למשפחה, כפי 

 , שהוא אחיה. שדורשת אנטיגונה, ולקבור את פולינקס

 בורים שיא המאבק מתבטא בדיאלוג בין שניהם, בתמונה השניה במחזה. במהלכו שני הגי
עומדים על שלהם. קריאון שואל את אנטיגונה שלוש שאלות שמאפשרות לה לסגת 

מעמדתה הנחרצת )האם עשית את המעשה, כלומר קברת את פולינקס? האם ידעת שצו 
המלך אוסר זאת? כיצד את מצדיקה את המעשה?(. אנטיגונה, בהיותה דמות טראגית, לא 

 נסוגה וממשיכה לדבוק בעמדתה. 

 משמעות המחזה קשורה הן בקונפליקט בין חוק המלך לחוק האלים המתואר התרומה ל
 לעיל, והן למחיר שמשלמים הגיבורים הטראגיים:

  אנטיגונה משלמת בחייה. כשהיא מובלת למערת מותה היא שרה לעצמה שיר קינה, שבו
מתברר שלמרות גאוותה היא לא רוצה למות. היא בוכה על החיים שהיא מפסידה בגלל 

 תה לדבוק בערכיה. עקשו

  ,קריאון מביא עליו את אסונו כשבעקבות עקשנותו בנו היימון, ארוסה של אנטיגונה
מתאבד כשהוא חובק את רגליה, ואשתו, אמו של היימון, מתאבדת כשהיא שומעת על 

 מות בנה. קריאון מבין שעקשותו הביאה לאסון נורא ואיום והוא נושא באשמה. 

 

הם דיאלוגים מרכזיים  קריאון להיימון והדיאלוג בין קריאון לטריסיאס. א. הדיאלוג בין 11
והצג את הטיעונים שכל אחת מן הדמויות  ונה". תאר אחד מן הדיאלוגים האלהבטרגדיה "אנטיג

 מעלות בדיאלוג זה.

 ב. הסבר את התרומה של הדיאלוג שתיארת לבניית משמעות הטרגדיה. 

 קריאון והיימון:

מון לבין אביו מתפתח באופן הדרגתי, הוא מתחיל בדבריו המרוסנים הקונפליקט ביו הי •
 של הימון לקריאון ומסתיים בהתפרצות רגשית קיצונית.

לדבריו, אלה נאמנותו לאביו ואת חובת כיבוד האב. בתחילת דבריו מבטא הימון את  •
יקרות לו אפילו יותר מברית כלולות. קריאון מקבל את הרושם כי בנו מצדד בדעתו. 

 הימון משתמש בטקטיקה של חנופה וליטוף האגו של קריאון.

בהמשך דבריו אומר הימון לאביו כי למרות חכמתו הרבה, אל לו לקריאון להסתמך עליה  •
אך חושש מצדד במעשים של אנטיגונה, קול העם. העם בלבד, וכי עליו לשמוע גם את 
לומטיה שכן הימון כאן משתמש הימון בטקטיקה של דיפ. להביעם בשל חששו מן המלך

 אינו מביע את דעתו הוא, אלא מתכסה בדעת העם.



 
 

   

בשלב הבא מדגיש הימון בפני קריאון את העובדה שגם החכם יכול לטעות, וכי חכם  •
אמיתי הוא זה היודע לחזור בו ולהתפשר עם המציאות. הימון מציג בפני אביו שני משלים 

  משל העץ ומשל הספינה.אודות גמישות והתפשרות: 

 העימות מחריף: •

קריאון מודיע לבנו, שרק הוא ישלוט בארצו, ולא ישמע בעיר קול מצווה חוץ מקולו.  •
אמירה זו  –"המדינה היא נחלת המלך" קריאון מבטא כאן את תפיסת עולמו לפיה 

 מנוגדת לזו שביטא בנאום הכתר שלו לפיה טובת המדינה חשובה לו מטובתו האישית.

 אינה מלכות.  –ת של איש אחד הימון טוען לעומתו, שמלכו •

 קריאון מזהיר את בנו, שלא יינשא לאהובתו בעודה בחיים.  •

 מותו )של הימון(.  -הימון מאיים שמותה יגרור עוד מוות  •

בכעסו הרב מצווה קריאון להרוג את אנטיגונה מול עיני בנו, אך הימון בורח על מנת לא  •
 להימצא במעמד זה. 

, יל כי ממילא יהרוג את שתי האחיותהימון לא תוע קריאון מודיע כי בריחתו של •
החלטתו הפתאומית להרוג גם את איסמנה החפה מפשע, מעידה שוב אנטיגונה ואיסמנה. 

 על שרירות לבו של קריאון והתנהגותו המחוסרת שיקול דעת. 

קריאון מתגלה כמי שאינו מקפיד על עשית דין צדק עם עמו. הוא חושב רק לאחר שהוא  •
יט ואת זאת אנו רואים כאשר בעקבות שיחתו עם ראש המקהלה,  הוא משנה כבר מחל

ואנטיגונה תכלא במערה עם מעט אוכל ומים את החלטתו וקובע שאיסמנה לא תיענש 
 ותישאר בה עד שתגווע.

 ב.

 .דיאלוג בין דמויות שיש ביניהן אנלוגיה ניגודית 

 הגיבור הטראגי מייצג את ההליכה העיוורת  התרומה למשמעות הטרגדיה: קריאון
 אחר ערכים, בעוד שהיימון מציג את דרך הפשרה וההיגיון. 

  המחזה ממשיך בעקבות העמדה של קריאון שנותן את המילה האחרונה, והאסון
 הנרמז אכן קורה: היימון מת לאחר אנטיגונה ובעקבות מותה.

  .המחיר של אי ההתפשרות הוא גבוה מאד: מוות 

 

 קריאון וטרסיאס: 

  בעימות זה ניתן לראות כי הנביא העיוור )פיזית( הוא זה הרואה ויודע, ואילו קריאון
הרואה פיזית מתגלה כמי שלוקה בעיוורון ואינו יודע לקרוא נכון את המציאות שבה הוא 

 חי.

 שניסה להעלות קרבן על המזבח, אך הקרבן לא התקבל. האלים  טירסיאס מספר לקריאון
מסרבים לקבל קרבנות על המזבחות שטומאו על ידי העופות הניזונים מגופתו של 

 פולינקס. 



 
 

   

 טריסיאס מאשים באופן גלוי וברור את קריאון שהביא אסון על עמו . 

 לרכך את קריאון  הוא פונה אליו בבקשה לשקול שוב את החלטותיו ולחזור בו. הוא מנסה
המונעת ממנו להודות בטעותו. הנביא מוסיף שאין טעם ע אותו לחזור בו מגאוותו ולשכנ

 להמשיך להעניש את המתים ולכן עליו לקבור את פולינקס. 

  שוחד פוקח גם  -קריאון מטיל ספק במהימנותו של הנביא ומאשים גם אותו בבצע כסף"
 עיני עיוורים". 

 און כי בקרוב בביתו יהיו מתים והוא יהיה שנוא על כל טירסיאס מזהיר את קרי
 האזרחים.

 

 ב.

  ,קריאון לראשונה  - לאחר שהנביא עוזב נקודת מפנה בעלילהחלה למרות העימות
חושש ומכיר בטעותו. קריאון מבין שחטא בחטא ההיבריס )חטא הגאווה(. הוא מגיע 

 למסקנה שעליו להתגמש ולהתפשר. 

 ר פעולות הפוך מזה שנדרש לעשות על ידי הנביא )הוא קודם כיוון שקריאון מבצע סד
קבר את פולינקס ואח"כ שחרר את אנטיגונה, במקום הפוך(, הוא איחר את המועד: 

 אנטיגונה כבר מתה, ובעקבותיה היימון ובעקבותיו אורדיקה. 

  המחיר הכבד של אי ההתפשרות משולם: מוות טראגי וקושי נורא לקריאון שנותר
 בחיים. 

  היימון מכיר בטעותו: בבעייתיות של חוסר ההתפשרות, ובכך שצו האלים קודם לצו
 המלך. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 שירה: ,פרק רביעי

 .16-24בפרק זה יש לענות על שתיים מהשאלות 

 או על השיר "לבדי" מאת ביאליק או על השיר "על השחיטה" מאת ביאליק.

 ועל שאלה אחת משירת ימי הביניים או משירת טשרניחובסקי.

 . ביאליק, לבדי:16

 חסי התלות בין המשורר לשכינה? הסבר והדגם את דבריך. כיצד מתפתחים לאורך השיר י
 בתשובתך הסבר את התרומה של התפתחות זו לבניית משמעות השיר. 

הגוזל  בתמונה מטפורית של גוזל וציפור:מערכת היחסים בין הדובר למסורת מתוארת  •
 נותר יחידי בקן תחת הכנף השבורה של אמו הציפור.

כלומר: הדובר חש שהוא המאמין המתמיד האחרון שנותר בבית המדרש כשחסות  •
 השכינה נחלשת. 

מבית לבית מערכת היחסים הזו עוברת באמצעות תהליך הדרגתי שמבוסס על ניגודים.  •
הגוזל מתחזק עד שהוא יכול לעמוד בכוחות עצמו ולצאת אל העולם החיצוני, ואילו 

 לשמש עבורו בית, ולכן הוא נאלץ לעזוב.  והשכינה נחלשת ואינה יכולה עוד

 מערכת היחסים: •

 השכינה גדולה, הגוזל קטן והוא תחת חסותה. -בית א'  •

 השכינה נחלשת, כנף ימינה שבורה, אך היא עדיין מגינה על הדובר.  -בית ב'  •

 . איזון בין הדובר לשכינה מבחינת כוחות ומצב –בית ג'  •

גדל והתחזק, והשכינה תחת חסותו, כובשת ראשה התחלפות תפקידים: הדובר  –בית ד'  •
 .בכתפו

 היפוך ביחס לבית א'. הגוזל אינו זקוק לרחמי השכינה. השכינה נתמכת בו. –בית ה'  •

הקונפליקט  שיא ההתדרדרות של השכינה. יחידה עצמאית. רגע אחרי העזיבה. -בית ו'  •
 .לא פתור

 התרומה להתפתחות משמעות השיר:  •

, שמיוצגים על ידי השכינה ובית ביוולנטיים כלפי העולם הישןרגשות אמלדובר יש  •
 המדרש. הדובר בקונפליקט בין העולם החדש המשכילי לבין היהדות המסורתית.



 
 

   

קוסם לו כי אליו נוהרים כולם. יש בו אור, שירה חדשה, עולם ההשכלה  –מצד אחד  •
מנוגד לעולם בית  . הוא)סמלי ההשכלה שעומדים מנגד לעולם בית המדרש הישן( רעננות

 המדרש שמתקשר עם שיממון, קינה, בכי ובדידות.

הוא בית. הדובר חש כגוזל חלש ולא עצמאי מספיק כדי לעזוב עולם היהדות  –מצד שני  •
את הקן החם. הוא זקוק לשכינה וקשור לעולם היהדות, אל בית המדרש, אל המסורת 

 שעליהם הוא גדל. 

 

בר את תרומתם סכיצד מצטיירים בשיר האל, התליין והשטן? ה "על השחיטה"/ ביאליק.. 17

 לבניית משמעות השיר?

בדרכו לסקר את פוגרום קישינב שזעזע את  1903השיר נכתב על ידי חיים נחמן ביאליק בשנת 

וביאליק  ום המצולם הראשוןזה כנראה היה הפוגריהדות אירופה ואת עמי העולם באכזריותו. 

תחוללו ביהודים. בתגובה הוא פרסם את הפואמה "בעיר ההריגה" נשלח לסקר את הפרעות שה

  ואת השיר "על השחיטה". 

רחמים עלי!"/אם יש בכם אל ולאל בכם השמים "שמים בקשו בבית הראשון הדובר פונה אל 

הדובר פונה אל השמים ומבקש שהם יתפללו עליו, משום שהוא חסר   ואני לא מצאתיו" -נתיב

תקווה, מיואש לאור הזוועות שהיה עד להן. השמים מסמלים אמונה, מסמלים את מקום האל 

מתאר את הריקנות  ולפי הדובר הם ריקים. השאלות הרטוריות חוברות למטפורה בבית זה, הוא

, אין עוד תפילה בשפתי""והיאוש שבו לאור הפרעות החוזרות והנשנות ביהודים. הוא מציין כי 

השפה שדרכה ניתן לפנות לאל, התפילה, גם היא  אבדה את משמעותה ואינה נמצאת בדובר 

 המרוקן והמיואש. גם השמים ריקים ממי שאמור לאכלס אותם.

הדובר לתלין בבית השני כאל פניה למרצחים, לפורעים מחד, ומנגד  ניתן אף לקרוא את פניתו של

כלומר, האל מצטייר כחסר רחמים, כמי  אולי אף לאלוהים אשר אפשר את הפרעות ביהודים.

יש בבית זה הדובר פונה לתליין וכמו מג שמאפשר לפרעות להתחולל. כאדיש. ואולי אף כלא קיים.

לו את צווארו, שישחט ויערוף אותו ככלב. המטפורה "לך זרוע עם קרדום/וכל הארץ לי גרדום" 

מבהירה את מרחץ הדמים שהתחולל בפרעות, את האכזריות ואת הצמא לדם של המרצחים, לצד 

חוסר האונים של היהודים שנטבחו. דם התינוק ובאדם המבוגר, העומדים בניגוד זה לזה, לא 

 בגד המרצח. אות הקלון לא יוסר ממנו.ימחו לנצח מ

, שאמור להיות אל רחום בבית השלישי, הדובר פונה אל הצדק, שגם הוא מאופיין על ידי אלוהים

ות, כסאו, מקום מושבו של האל, "ימוגר לעד". וחנון. הדובר מציין כי אם הצדק יופיע לאחר שימ



 
 

   

כלומר, אם הצדק יאחר להופיע, דמותו של אלוהים לא תוסיף לתפוס את מקום מושבה והשמים 

יהפכו להיות רקובים, נמקים ומשום כך יש לכרות אותם כפי שכורתים איבר נמק בגוף. הדובר 

חיו והנקו" וקורא להם להתקיים  פונה גם למרצחים: "אף אתם לכו, זדים, בחמסכם זה/ובדמכם

 מהדם ששפכו.

פשרית לפי הדובר. משום ש"נקמת דם ילד קטן/עוד לא בר אהנקמה אף היא אינה מוצגת כ

לפי  השטן". היצור הנאלח והנורא מכל, השטן מסיים את השיר ואליו הדובר פונה בבית האחרון.

האונים, הילד הקטן שנרצח בפרעות. אך הוא  חף הפשע, חסראת מותו של לא ניתן לנקום הדובר, 

מציין כי הדם יקב את התהום ויחתור ב"מוסדות הארץ הנמקים". כלומר, ביאליק הופך את 

"יקוב הדין את ההר", אשר מבטא דרישה לצדק בלי יכולתת להתפשר, מתהילים א'  הביטוי 

וק ולא להר הגאה והמוצק שאפשר במקום הצדק, הדין, הדם הוא שיחתור לתהום, למקום העמו

 להישען עליו.

"על השחיטה" שלקוחה מהברכה על שחיטה כשרה  -יש לציין גם את האירוניה בשם השיר

ביהודות. והרי הדובר מקונן על השחיטה האכזרית והטבח שנעשה ביהודים חפים מפשע וחסרי 

 אונים בפרעות.

 

 גבירול.-/ שלמה אבן"ראה שמש". 18

בעיני  לידי ביטוי בשיר הן צערו של המשורר על מות יקותיאל הן גדלותו של יקותיאל באיםכיצד 

 ? הסבירי והדגימי את דברייך.המשורר

  השיר "ראה טבע" מאת רשב"ג הוא שיר חול מסוג טבע  וקינה יחדיו, שיר מתהפך. רק

ן שלו, נותן בסוגר של הבית האחרון נראה כי כמדובר בשיר קינה של רשב"ג על הפטרו

 החסות יקותיאל אבן חסן שנרצח על ידי השלטונות המוסלמים בספרד בימי הביניים.

  צערו של הדובר ניכר בשיר משום שהוא משווה עצמו לארץ שנעזבה על ידי השמש

 השוקעת. זו המטפורה המרכזית בשיר. השמש השוקעת מסמלת את יקותיאל שנרצח. 

 נה, רמזים לצער על מות יקותיאל: הצבע האדום רמזים מטרימים לכך שמדובר בשיר קי

הבולט "שמש אדומה" "תולע למכסה" הצבע האדום שהופק מתולעת השני ומקושר 

לאנשים אמידים. "רוח ים  בארגמן תכסה" השקיעה מתפשטת ומותירה את כל הארץ 

אבלה, משתתפת בתהליך האבל. השמש מקושרת לחיות, לאנרגיה, לכח, לאור ולתקווה. 



 
 

   

ך והצבעים הקודרים שמחליפים את היום, הלילה היורד מסמלים יאוש והעדר החוש

 תקווה. אבלות וצער עמוק על יקותיאל.

 ש מבגדי פאר לבגדי אבלות, מבגדים בצבע אדום שרק אנשים אמידים יכולים בומוטיב הל

להרשות להם באותה תקופה לבגדי אבלות "שק על מות יקותיאל מכוסה", מבטא אף 

 רו של הדובר.הוא את צע

 מסמל אופטימיות, התחדשות ותקווה.כמו כן השיר חף מכיוון המזרח ה 

  הארץ כולה אבלה על לכתו של האדם האהוב, הגדול והמוערך יקותיאל אבן חסן. החרוז

, מכסה/תכסה/תחסה/מכוסה מהווה אף הוא רמס לצערו של הדובר, שכן  Eהמבריח 

 ר.הצליל של החרוז מסמל קול נהי, בכי וצע

 ראי אדמה / טשרניחובסקי .21

מדוע המשורר פונה בדבריו דווקא אל האדמה, ומהי התרומה של פנייה זו לבניית משמעות 
 השיר? הסבר והדגם את דבריך.

  האדמה היא גם מקום שנוטעים בו ומקבלים ממנו פירות ולכן הוא מסמל חיים, אבל היא
 גם המקום שבו טומנים את המתים ולכן הוא מסמל מוות. 

 פנייה אל האדמה, כמקום ה לאדמה היא בהקשר חקלאי. בשני הבתים הראשונים הפניי
טמנו בך (, סמת, חיטה, שיבולת שועל וכו'ונטענו ברחמך, בביתך, זרעים )של כ חקלאי.

 .זרעי פרחים רעננים, השמש ליטפה אותם..

  אולם הכל נקטע ונגדע עוד לפני הצהריים )כלומר עוד לפני אמצע החיים. היום הוא
 ם(. מטאפורה למשך חיים של

  הם היו טובי בנינו, ועתידם היה  הזרעים הם הילדים שלנו שקברנו באדמה! - 3בית
 איפה הם עכשיו? ראית אותם? . הפניה היא לאדמה שקברה אותם: לפניהם

  הם המתים כאילו זה דבר רגיל. אולם המתים הצעירים  , מכסה עלהאדמה את, - 4בית
 יכולנו לבזבז אותם ככה?!הקורבן שלנו ובזכותם אנחנו חיים כאן. איך 

  ."האנשה של האדמה: "ראי אדמה 

  :"תחושה של בזבוז החיים, שהאדמה חזרה: "ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד
  .ולכן האנשה( –)שותפה  מייצגת והיא גם שותפה לו

  האדמה ממחישה את הקשר בין המתים לחיים: היא מאפשרת חיים בזכות היבול, היא
בזכות הפרחים, אבל היא גם קוברת. בלי האחד אין את השני. בלי המוות מאפשרת יופי 

אין את החיים. ולמרות זאת, בגלל החיים הצעירים שנגדעו, יש קרבן נורא. וטענה 
 שהחיים הצעירים בוזבזו.

  

 


