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 בחינת הבגרות בספרות –הצעת פתרון 

 שימו לב! 

מ  בנקודות  חלק  כתובות  כאן  בתמצוהתשובות  בקורס,  .  תאו  שנלמד  פסקות  כפי  יכללו  מלאות  תשובות 

 . מהיצירות ועוד פתיחה וסיכום, דוגמות

החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות בהתאם לנימוקים הספרותיים  כידוע, בספרות )ובחיים( הדרך היא  

 שיינתנו לטענות שהועלו. 

 השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנים ולנבחנות כאחד. 
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 שירה )פרק חובה(  –פרק ראשון 

 נקודות(. שלושים  – )לכל שאלה 6 –  1פרק זה הוא פרק חובה. על הנבחן לענות על שתי שאלות מן השאלות 

 

 ה סיון ארי  /. סיפור על הסבתא4

 זה תמימות והתפכחות? ות לידי ביטוי בשיר  כיצד בא

 ימו את התרומה של התמימות וההתפכחות לבניית משמעות השיר. הסבירו והדג 

 

 תשובה 

מוצג סיפורה של הסבתא,  ו  , שבמונולוג דרמטי מהדובר אל בנוהוא  השיר "סיפור על סבתא" מאת אריה סיון  

בשיר מתואר יחסו הדו   המייצגת את דור המייסדים, ואת מלחמתה על שטח המחיה )מלחמת העצמאות(.

 הערצה מצד אחד וביקורת חריפה מצד שני.   –ערכי של הדובר כלפי מימוש החלום הציוני 

ביטוי  ב לידי  באות  זה  ושיר  לבניית    פכחותתהתמימות  בי  .ומשמעות התורמות  לידי  באה  טוי  התמימות 

,  תמה עלמה    "וסבתך,)  אמצעות חזרהדור המייסדים. תמימותה מתוארת ב, המייצגת את  הסבתא  בתיאור

כי    ...ציוצי המלחמה הנוראה מכל... וסבתך... חשבה לפי תומה")וטסקה  גרבאמצעות  ( ו..."התומחשבה לפי  

של הסבתא  הרבה  תמימותה    (.אלו הן סימפוניות מופלאות לכבוד השחר הבוקר מחדש, אולי אפילו לכבודה"

פה פעם  חול היה  )"  כגן עדן לא מיושב  רה( ראויא )ובני דומקום הזה, שההיא זו שהובילה אותה להתיישב ב

 (. "...במקום הזה, חול בתולי

שברוב תמימותה בחרה את מקום ההתיישבות הזה    ,סבתאהתערובת של לגלוג והערכה כלפי  בשיר מוצגת  

וציוץ הציפורים,  )  םימשיקולים רומנטי פתיחת    לים מעשיים.ולא מתוך שיקו עצי השקמה(  החול הבתולי 

אדמת הארץ השוממה ולהקים בה מדינה.  השיר נשמעת כשיר הלל למפעל הציוני החלוצי שידע להחיות את  

ניתן לחשוב שה הגשימה את    יאהסבתא מתוארת כמהלכת בגן קסום ובתולי ומאזינה לשירת הציפורים. 

  תמימותה   החלום הציוני, הפריחה את השממה וכעת נהנית מפירות עבודתה הקשה. אולם, לא כך הדבר.

 פכחות הכואבת.תה ההאחריה הגיע לא נמשכה זמן רב, ול ,, ותמימותם של בני דורהרבהה

, ששכנע את  בין העבר הבתולי  וד קיצוני, יש ניג יתראש.  בשיר באמצעות ניגודיםההתפכחות באה לידי ביטוי  

להת תהסב דורה  בני  ואת  באר א  לבין הארץיישב  כ,  היום ץ  נראית  ואילנות  )...  פי שהיא  והבתים  "הכביש 

, לא מיושבת ובשלה  סדים, חשבו שהארץ ריקהבני דורה, המייהסבתא ושין העובדה  ב , הניגוד  ת(. שני "הסרק

שבובי ל  ללקיחה, הקיים,  המצב  עה  ן  מיושבת  הייתה  אחרים.  ארץ  אנשים  הובילה  זו  גויה  שחשיבה  "י 

לא  ציוצי הציפורים    )מלחמת העצמאות(.  המחיה"  שטח   עלהמלחמה    –"המלחמה הנוראה מכל  ,  למלחמה

מופלאות"  היו  חשבה,  ,  "סימפוניות  שהיא  מלחמהאלא  כפי  הילדות    מבטלהדובר    "."ציוצי  סיפורי  את 

אדמה שעליה מימשו החלוצים את החלום הציוני לא  ה  –  המציאות הקשה  מציג אתוהחלוציים שסופרו לו  

הייתה ריקה, שוממה ובתולית, כפי שסופר לו, והגשמת החלום הציוני הייתה כרוכה במלחמה קשה מאוד  

 על שטח המחיה. ("נוראה מכל)
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נה  ב לדור המייסדים ש  הערצהת  מצד אחד ניכר  .ץכלפי מימוש החלום הציוני באר   ערכי - ג יחס דובשיר מוצ

והגרוטסקית  כלפי   החריפ   נמתחת ביקורתאת המדינה. מצד שני,     ו שהתעלמ  הם, של  התמימות המוגזמת 

תמימותה    את החלום הציוני על חשבונם, כאילו לא היו קיימים בכלל.    ומתושביה הקיימים של הארץ ומימש

הי המלחמה,  קולות  של  האמיתי  מאופיים  להתעלם  שהתעקשה  הסבתא,  של  והגרוטסקית  א  המוקצנת 

(, לכל מלחמות ישראל ולמאבק הקיומי  "יבוודא"ואת השאר אתה יודע,  שהובילה לכל מה שהנכד כבר יודע )

 על החיים בארץ. 

בהעברת  ת  וההתפכחותמימות  ה העוזרים  המשמעות  מהרעיון    עמדהמתאר  שיר,  התפכחות  המאפשרת 

 הרעיון הציוני.  ופיתוח מודעות למחיר הקשה והכואב של מימוש  התמים של הציונות

נעשה שימוש בגרוטסקה ובניגודים כדי לתאר תמימות    הסבתא" מאת אריה סיוון  בשיר "סיפור על  ום,לסיכ

לא היו מודעים למחיר הקשה והכואב של מימוש  בתחילה  דור המייסדים, שלסר בנוגע  מוהתפכחות ולהעביר  

 ".  הנוראה מכל המלחמה "לאחר  נו אותויתפכחו והבהרעיון הציוני, אך ה 
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 הריחות/ ארז ביטוןתיקון . 6

 .  סבירו והדגימו את דבריכםת בשיר? האם לדעתכם תיקון זה מצליח? ה י תיקון הריחוכיצד בא לידי ביטו

  

 תשובה 

ה  שיר  "תיקון  הוא  ביטון  ארז  מאת  האשכנזית  ריחות"  לתרבות  הדובר  של  בהתנגדותו  העוסק  מחאה 

לטשטש המנסה  וטעמיה.  השולטת  ילדותו  ריחות  את  ביקורתי    ולהעלים  באופן  מציג  את  ואירוני  השיר 

סטריאוטיפים   באמצעות  הדובר  של  התרבותית  הזהות  ביקורתו  ההחלפת  את  כור  על  מדגישים  מדיניות 

 שנותיה.  ההיתוך ששלטה בחברה הישראלית בתחילת

 

הריחות והטעמים של ילדותו ולהמירם בטעמים ובריחות  יון של הדובר לתקן את לידי ביטוי הניס בשיר בא 

של ילדותו בלוד בטעמים    רק וריח זעפרן צורב"טעם עף את "מחליהדובר  של החברה האשכנזית השלטת. כך  

- תבטעם תו  נשים"" ו גלידה מבדולחם, כגון "רבותי האשכנזינותני הטון התעבור    קלים לעיכול וריחות יותר  

"שדה להריח  אותו  המלמדות  ש כר "  של  וטעמים    ".ירקספ יייכות  כריחות  המתוארים  צורבים  מזרחיים 

הוא מטאפורה לתהליך    עצמו  שם השיר  עוברים "תיקון", והופכים לנעימים יותר עבור קובעי הטון התרבותי.

  נטישת תרבות מזרחית של בתי קפה וסנוקר   ,מעבר מתרבות השוליים לתרבות המרכז  –של "השתכנזות"  

  ובורגנית.  בלוד לטובת תרבות אירופית, אשכנזית, משכילה

"אני כבר לא אותו  )  יגוד בין העברראשית, נ   .ניגודים  אמצעות מערכתשיר בב  תיקון הריחות בא לידי ביטוי

.  שנית,  ("עכשיו חברים...עכשיו...)"  להווה  (הילד/ אבוד בין רגילים שמשחק סנוקר/ בקפה מרקו/ בלוד"

התרבויות  ה שתי  בין  המזרח  –ניגוד  גדל  ,תרבות  אירופה  ,שעליה  שהיותרבות  ה,  השלטונית  א  אליטה 

,  )בעיניה של החברה האשכנזית השולטת(  ולא תרבותי  "ירוד " באורח חיים  בילדותו המשורר גדל    .חברתיתהו

הראשונה במחצית  מתאר  הוא  בשיר.  שאותו  הראשון  הבית  )  של  בהמשך  זאת,  ה"עכשיו "לעומת  וא  ( 

וכעת הוא רוכש את הכלים להשתלב בתרבות"התפתח " הגבוהה המאופיינת בנימוסי אכילת  -המערבית  , 

מרשימות, בהיכרות עם יצירות שייקספיר ובמשחק עם חתול    גלידה מבדולח, בקשרים אינטימיים עם נשים 

)"ריח זעפרן  ורמים מן הילדות  ניגוד נוסף הוא בין הצריבה של הטעמים והריחות הצ   סיאמי בתוך סלון ירוק.

לביןצורב" המתוקה.   (  הגלידה  ואשכנזיים  טעם  מזרחיים  סטריאוטיפים  מדגישים  שחק  מ  –  הניגודים 

אכילת גלידה מתוך כלי של בדולח    ואילו  ,הסנוקר ושתיית הערק מייצגים חספוס מזרחי גברי ולא משכיל

 מייצגת עידון אשכנזי, נשי, רכרוכי ומשכיל. 

מזרחית הנמצאת )זהות  הדובר  של  הזהות התרבותית  את החלפת  ביקורתי  באופן  מציג  בשוליים(    השיר 

השולטת האשכנזית  התרבות  של  אחרת  ותיקונ  בזהות  הריחות  החלפת    זהויותההחלפת    .םבאמצעות 

ריחות של  סטריאוטיפים  ייצוגים  באמצעות  אירוני  באופן  מ  מתוארת  אל  צורב  של  ול  )זעפרן  כריכות 

משחק  סנוקר בקפה מרקו בלוד מול  )  ואורחות חיים    (נשים בטעם תות שדה  )ערק מול  , טעמים(שייקספיר

  .( קעם חתול סיאמי בסלון ירו
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  אבל יש בהם משהו מלאכותי ם ומתוקים,  נעימיטעמיה וריחותיה של התרבות האשכנזית השולטת אמנם  

בעזרת ייצוגים    (."נשים בטעם תות שדה"במטאפורה    )מומחש  , שהדובר מתקשה להתחבר אליולא אמיתיו

   .שנותיהת דיניות כור ההיתוך ששלטה בחברה הישראלית בתחילאלה מבקר הדובר את מ

  עדיין חש קרוע בין שני העולמות. כלפי חוץ אילו תיקון זה מצליח, אולם מבפנים הדובר  ץ נראה כלפי חוכ

נטמע  בה גדל וחית שהמזר  תרבות התנתק מ לחשוב שהוא העים  טמשל הדובר  ניים  וסממניו החיצו התנהגותו  

אני לומד לפתוח דלתות/    /"בערבך הדבר. ניתן לראות זאת מכיוון שם, לא כולא  תרבות האשכנזית. לחלוטין ב

כשאף אחד לא שם לב והוא לא צריך להוכיח לחבריו דבר, הוא    חבא,בהי   כלומר,.  ת"ובתיבות נגינה עתיק

  המורשת שלו, המקורות העתיקים שמהם צמח.  , המסמנות אתדלתות לעברו, לתיבות נגינה עתיקותח  פות

זהו עבר  . ליבו ונשמתו עדיין בעבראבל , כלפי חוץ הדובר לומד להיות אחר ולהשתייך לחברה אחרת ,אם כך

   אותו הוא מנסה להסתיר, אבל אינו מצליח להשתחרר ממנו באמת.

לאורך  החזרה על מילים מהשורש למ"ד  תיקון הריחות גם באמצעות  חוסר ההצלחה של  ניתן לראות את  

, היא  מקומו בתרבות החדשה עדיין לא מצא אתדובר ל כך שהמצביעה עזו חזרה   .("לומד, מלמדות")השיר 

לו טבעית  והוא  אינה  ללמוד  ,  מנסה  אותה  עדיין  לחקות  הכיצד  האליטה  בקרב  להשתלב    אשכנזיתכדי 

 . השולטת

ץ נראה  טאפורות. כלפי חוומ  אירוניהמערכת ניגודים,  לסיכום, תיקון הריחות בשיר בא לידי ביטוי באמצעות  

תיקון  כ זו צליחה  ת הריחואילו  אולם  רק  ,  ש  ,הצגההי  דואמכיוון  במצב  נמצא  עברו  לי,  הדובר  בין  קרוע 

ולטת,  למד להתנהג בהתאם לתרבות האשכנזית הש שבו  וה,  ריאוטיפיים לבין ההו והסטחיים  המזר וילדותו

 מרגיש בה אי נוחות וחוסר התאמה. אבל 
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 )מחזה מודרני( דרמה   –פרק שני 

 .8  – 7אם בחרתם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות 

 

  ב. – על שני הסעיפים או ענ. 8

 דתם.  תארו מערכת יחסים מרכזית בין דמויות במחזה המודרני שלמ א.

 נקודות(.  20)האם חל שינוי במערכת היחסים שתיארתם לאורך המחזה? הסבירו והדגימו את דבריכם 

'? הסבירו את התרומה של ערכים אלה  לו ערכים עולים מתוך מערכת היחסים שתיארתם בסעיף אאי  ב.

 .קודות(נ  20) לעיצוב רעיון מרכזי במחזה. הדגימו את דבריכם 

 

 תשובה 

בסיפוריהן של שבע נשים, הנמצאות על קשת רחבה    ת עוסק  דרמה המודרנית "מקווה" מאת הדר גלרוןה

האמונה היהודית. המשותף לכולן הוא מקום המפגש, המקווה, במחזוריות של אחת  אל  ביחסן אל הדת ו

 לחודש. הטבילה במקווה מעלה נושאים רגישים הקשורים לדת, מוסר, פרטיות וזוגיות.

, מערכת היחסים  שושנה לשירהמספר מערכות יחסים: מערכת היחסים בין  תייחס ללה   ף זה ניתן בסעי)  .א

   .(ילהמיקי לתה ומערכת היחסים בין  ין חדווה לשושנהבין שירה לחדווה, מערכת היחסים ב

סים  ולם ניתן להתייחס לכל אחת ממערכות היח)א  אתייחס למערכת היחסים בין שירה לשושנהבתשובתי  

  דמויות ין שתי השבת  אנלוגיה הניגודי ים ביניהן יש להתייחס ל יחסמערכת ה בתיאור  .  לכן(שציינתי קודם  

ביניהן  ול העליהתנגשויות  להתייחהל במהלך  חובה  הרביעית  בביניהן    דיאלוג ל מפורש  ן  באופס  .  תמונה 

ה כדי  אשר שושנה כועסת ששירה נשאלת במקוו, כחדר הקבלהבשעת לילה מאוחרת ב)הדיאלוג המתרחש  

ם  השקרייף )באופן פיזי וסמלי כאחד( את  דיאלוג זה חשוב במיוחד מכיוון שהוא מצ  עם בעלה(.לא להתייחד  

 . מעל מימי המקווהות מוי של שתי הד

היחסים   לאורך  במערכת  משמעותי  שינוי  חל  לשירה  שושנה  יבין  כאן  את  המחזה.  לתאר  התמונה  ש 

פורה של יוכי  פעילה לחץ על שושנה באמצעות סי . בתמונה זו שירה מ והאחרונה בסיום המחזה  לישיתהש

ל  לסייע  בשושנה  מ  חדווה,ומפצירה  מתרחש  זה  בשלב  אמון.  בה  נותנות  הנשים  שאר  שכל  פנה  מכיוון 

, מדברת בגילוי לב ובנחישות  מדת על עקרונותיהעו  לבעלה,  . היא מתקשרת של שושנה  ה בהתנהגותמשמעותי  

תנה ממערכת יחסים  מש  שירה ושל שושנה  מערכת היחסים של  ווה ללא פחד. בשלב זהועומדת לצד שירה וחד

הן מבינות שהן יכולות    וינות הדדית למערכת יחסים של תמיכה וערבות הדדית. התנגשויות וע  ריבים,של  

 תמיכה והזדהות. ,  , ובכך מביעות כוח באמצעות גיבושפוגעות בהןבהחלטות חיצוניות ה  ד לבקש עזרה ולמרו
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שבה    תדתית/חרדיהשולטים בחברה ה  כים ערים מספר  מתוך מערכת היחסים של שירה ושל שושנה עולב.  

ידי ביטוי  הבא לרה,  הסת ך הראשית, ער  .אורך המחזהלהן חיות, ערכים שמועברת עליהם ביקורת נוקבת  

לא להביא עוד ילדים מבעלה. שושנה  ישנה במקווה ומסתירה את רצונה שבאמצעות מוטיב ההסתרה. שירה  

צאה  ותאבדה במקווה כתלנית הקודמת, ה תה רחלי )שחזרה בשאלה(. יוכי, הבמסתירה את הקשר שלה עם ב

זאת מפני שירה. שושנה מסתירה  מדיכאון )ומפני שאר הנשים(, ושושנה מסתירה  את מצבה   מפני שירה 

ערכת  ממ   עולה  הסתרהערך ה בד בבד עם    האמיתי של חדווה. שירה מסתירה את העזרה שהיא נותנת לחדווה.

ב גםיהיחסים  וההשתקהערך    ניהן  וההשתקה(  השתיקה  השתיקה  במוטיב  העלילה  .  )המתבטא  לאורך 

חברה הפטריארכלית  ה להן ע"י ה ם שהוכתב גרת החייעין כדי לשמור על שנשים זו את זו ביודמשתיקות ה

, למעשה( בכל פעם שהן מנסות להעלות נושא כאוב  נשים שירה )ואת כל ה שבה הן חיות. שושנה משתיקה את  

יוכי,  )מצבה של חדווה ת  ה(. שירה, המהווה מראה המגלה א וכדומ רגשותיה של תהילה  , התאבדותה של 

מושתקת   ע במופהאמת,  הינדיגן  וע"י  שושנה  המחזה  "י  בסוף  יותר.  .  תשתוק  לא  שהיא  אומרת  שירה 

 . להתאבדותה של תהילה תקה של שושנה מובילה ההש

על  ביקורת חברתית נוקבת  וא  ר רעיונות במחזה. הרעיון המרכזי הוההסתרה מעצבים מספרכי ההשתקה  ע

פקידה המגדרי של האישה.  תליחסי מין ול  ,ההשתקה בחברה הדתית בנושאים הקשורים לאלימות במשפחה

ן האמיתי מהחברה  מעמדן, מסתירות את רצונ ות על, נלחמןאת חברותיהונשים כולן משתיקות את עצמן ה

)ואף מעצמן( ומשקרות לחברותיהן כדי לא להיחשב כחריגות.   משלמות על כך מחירים  נשים  אותן  כולה 

נן וכל חייהן  גד רצואינן נישאות מבחירה או מאהבה, מביאות ילדים לעולם כנהן    –ונפשיים כבדים    ייםפיז

ם וחיות  ים משקרות עבור גברינש  לית שבההמחזה מבקר את החברה הפטריארכ  .מוכתבים להם ע"י גברים

על טוהר שמן.   לשמור  ו   ייהןהגן על הגברים שבחרב להקריב את עצמן ואת חברותיהן כדי לתחת לחץ חברתי  

גרמה ע"י הגברים  , מלחמה שנועל מעמדן  יומית על חייהןנמצאות במלחמת הישרדות יום  נשים במחזה  ה

אלא    בשתיקה ובהסתרה,  טמוןלא  הגות הנשים, והן מבינות שכוחן  חל מפנה בהתנ  בסוף המחזה  בחייהן.

 הדדית.  ובערבות  , בהזדהות, בתמיכהבגיבוש

ולהסתירהוא שאם  סר נוסף המועבר  מ על  ההיסטוריה    מות וקשייםטראו  אנשים ימשיכו לשתוק  תחזור 

 , הבלנית הקודמת( מכיוון שהן לא התעוררו בזמן.  עצמה )תהילה התאבדה במימי המקווה בדיוק כמו יוכי

בין שמערכת היחסיבתשובתי תיארתי את  לסיכום,   לאורך המחזה  ושנה לם    . ת השינוי שחל בהואשירה 

יחסים   הד זו  מערכת  החברה  על  קשה  חברתית  ביקורת  הפמעלה  ועל  טריארתית  השתיקה  כלית  ערכי 

 טים בה.  רה השולוההסת

 

 

 


