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 בחינת הבגרות בספרות –הצעת פתרון 

 שימו לב! 

מ  זה  התשובות  חלק  בפתרון  בנקודותהמוצעות  וסיכום,  כתובות  פתיחה  פסקות  יכללו  מלאות  תשובות   .

 מהיצירות ועוד, כפי שנלמד בקורס.  דוגמות

בספרות   נוספות כידוע,  תשובות  גם  יתקבלו  לכן  החשובה,  היא  הדרך  ל)ובחיים(  בהתאם  נימוקים  , 

 לטענות שהועלו.   שיינתנוהספרותיים 

 השאלות מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנים ולנבחנות כאחד. 
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 רמה  ד –שני פרק 

 . 6 – 4אחת מהשאלות ו על אם בחרתם בפרק זה, ענ 

 

 .ד –הסעיפים א  ארבעתענו על . 6

 תארו את סיום המחזה שלמדתם. .א

אם הדמות שבחרתם חוותה שינוי לאורך  מן הדמויות המופיעות בסיום המחזה. ה אחת בחרו ב .ב

 הסיום שתיארתם ועל סצנה נוספת מתוך המחזה. ובססו אותם על  ם, המחזה? הסבירו את דבריכ 

 הסבירו והדגימו את דבריכם.   ?לדעתכם, האם סיום המחזה היה צפוי או מפתיע .ג

 דבריכם. ה מסיום המחזה? הסבירו והדגימו את עולאיזה ערך )או ערכים(  .ד

 

 שובה ת

ס מתארת את הקונפליקט בין חוק האלים, המיוצג ע"י אנטיגונה, לבין  הטרגדיה "אנטיגונה" מאת סופוקל

חוק המלך, המיוצג ע"י קריאון. הקונפליקט הולך ומחריף לאורך עלילת הטרגדיה ומוביל לתוצאות  

 הרסניות בסופה. 

(, כאשר השליח מגיע לארמון ומבשר  החמישי אפיזודיון סודוס )אחרי הקהטרגדיה מסתיימת בא .א

נטיגונה והיימון. לאחר הודעתו של השליח, אורידיקה, אשתו של קריאון  על התאבדותם של א 

עם גופת בנו ושומע כי אורידיקה התאבדה.   לארמון ואימו של היימון, מתאבדת. קריאון חוזר 

כנוע ומודע לשגיאתו הטראגית. המקהלה מסיימת את הטרגדיה   , קריאוןבודד על הריסות ביתו

סודוס בפירוט  קסודוס. עליכם לתאר את כל האקזהו תקציר מתומצת מאוד של הא במוסר השכל ) 

 .  סודוס(קבין המערכה החמישית לבין הא  תוך כדי ציון השתלשלות האירועים

אורך כל  ל יאון חווה שינוי משמעותי לאורך המחזה. ריאון. קר בתשובתי אתייחס לדמותו של ק .ב

הוא בטוח בצדקתו,  דעה אחת בלבד.  עקשן בצורה יוצאת דופן ומונחה ע"ידיה קריאון הטרג

לטעותו בדברי  ם את הרמזים או לב הע חשי ר , אתמניעיה של אנטיגונהמסרב להבין את ו

, האומר לו את הדברים בצורה  היימון הוא אינו מוכן אפילו להקשיב לבנוהמקהלה או הזקיף. 

מכיוון   מהחלטותיו אומר לו שעליו לחזור בו טרזיאס העיוור פילו כשהנביא א .ישירה ביותרה

)יש לבחור    , ומאשים אותו בבצע כסף ובלקיחת שוחדשהאלים כועסים עליו הוא אינו מקשיב לו

בעקשנותו הוא מגלה עיוורון נפשי,  . (לתאר אותה בפירוטת מהסצינות שתוארו כאן בקצרה ובאח

אס מאיים עליו באסון ההולך ומתקרב  השינוי חל בו רק לאחר שטרזי  ההופך אותו לדמות טרגית.

הבין את  היה עיוור בעקשנותו ובכעסו, ו קריאון  , אולם מאוחר מידי. לביתו. רק אז הוא מוותר

על הריסות ביתו הוא מבכה את משפחתו ומצטער על   טעותו ואת ההיבריס שלו מאוחר מדי.

 הוא טרגי מעצם העובדה שהבין את טעותו, אך מאוחר מכדי לתקנה. פזיזותו העיקשת.
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  בעל  אדםתכונותיו של קריאון כגיבור טרגי, כלומר  בשל    ה היה צפוי לחלוטיןלדעתי, סיום המחז .ג

קריאון גרם בעצמו  .  )היבריס(  בחטא הגאווה   בעקשנות וחוטא ו  במטרת  דבקה  ,תכונות קיצוניות

  הפשרות.  ותחסר   וונותיאותם ובגלל תכ  ה רוא   ואלהשגת הצדק והאמת כפי שה  ו בחתירתלאסונו  

הוא מגיע   וסובל בגלל המעשה שלו עצמו. של אי קבורת פוליניקס   קריאון חולל את המעשה המביש

א  הוא אינו מודע לסבל שהו לאישור מחודש של הערכים, שהוא עצמו ערער, רק לאחר מות יקיריו.

פזיזותו   על  ומצטער  משפחתו  את  מבכה  הוא  ביתו  הריסות  על  לביתו.  מגיע  שהמוות  עד  גורם, 

  העיקשת. הוא טרגי מעצם העובדה שהבין את טעותו, אך מאוחר מכדי לתקנה.

יש קונפליקט בין  כאשר  – חשיבותו של חוק האליםמסיום המחזה עולים מספר ערכים. ראשית,   .ד

ם חייב להקשיב לחוקי האלים  כדי להיות מאושר האדהוא זה שקובע.  , חוק הדתהדת למדינה

שנית, שלילת קבורת המת היא עבירה דתית שאין עליה  )ולא לחוקק חוקים המנוגדים להם(. 

החטא   ,, לא משנה מה חטאם. שלישית בורה הולמת של המתיםחייב לדאוג לקהאדם   –כפרה 

מתרחש כאשר האדם הופך להיות  , ההנורא מכל שחוטא הגיבור הטראגי הוא חטא ההיבריס

  האלים וחורג מגבול יכולתו. בטוח מידי בעצמו בשל עודף גאווה, עד כדי כך שהוא מתערב במעשי

כמו במקרה של  , מידיגלה זאת רק כאשר מאוחר האם מקטסטרופה, אך סבל ולגאווה תוביל רק ל

 קריאון.

בנוגע לחשיבות חוק   צפוי ומעלה ערכים לסיכום, קריאון חווה שינוי משמעותי לאורך המחזה, שסיומו 

 טמון בחטא ההיבריס.  המוסרי ש   האלים ולקלקול
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 אן ונובלהרומ  –לישי פרק ש

 .9  – 7ם בפרק זה, ענו על אחת מן השאלות אם בחרת

 

 . בחרו ברומאן או בנובלה שלמדתם, והציגו בעיה מרכזית העולה ביצירה זו. 8

ולמקום שבהם עלילת  לית או בעיה הקשורה לזמן  האם לדעתכם בעיה זו היא בעיה כללית ואוניברס 

 ? נמקו והדגימו את דבריכם. רחשתהיצירה מת

 ה שובת

שבפריז.    הרומן "כל החיים לפניו" מאת אמיל אז'אר הוא רומן חניכה ריאליסטי המתרחש ברובע בלוויל

במרכז הרומן מתוארת מערכת היחסים בין ילד ערבי בשם מומו לבין גברת רוזה, ניצולת שואה וזונה לשעבר  

זונוה לילדי  מעון  בביתה  החברה  ה  .תמנהלת  ובין  ביניהם  ובניכור  בבדידותם  החיים,  בעלובי  עוסק  רומן 

 הצרפתית. 

  חי ברובע בלוויל שבפריזמתוארת דרך חייו של מומו, הה ן זה היא הבעיה החברתיתהבעיה המרכזית ברומ 

כלכלי של החברה  -רובע המאוכלס ברובו בזרים המצויים בתחתית הסולם החברתי זהו  נות השישים.בש

זונות וסרסורים, גנבים וסוחרי סמים, סבלים   – כעלובי החייםהצרפתית. תושבי הרובע מתוארים 

כל תושבי הרובע, וביניהם מומו, מתמודדים עם מציאות קשה ועגומה בחיי   גברתניים ואמנים מפוקפקים.

בניסיונם להיקלט בחברה הצרפתית, אולם נתפסים כעלובי החיים הנמצאים בשולי   םהיום יום שלה

את החלומות הכלכליים והחברתיים בפריז לפי המיתוסים של חירות   החברה. הם לא מצליחים לממש

האדם וזכויות האזרח, כיוון שהמדינה והחברה שצריכה לתרגם את המיתוסים הללו מתאכזרת אליהם  

ממסד  הצרפתית והחברה  הבתפקוד של   ברומן בעיות רבות, אולם המרכזית שבהן היא ומפנה להם עורף. 

  עלמיםתהמ חוק(תי חולים, משטרה, מערכת המשפט והב  )משרד הסעד, עובדות סוציאליות, הצרפתי

ית ולבסס אותה באמצעות מוטיב  יש לפרט את הביקורת החברת) הםהחיים עד שהם מפריעים ל  מעלובי

 (. ירחוןסה

היא בעיה כללית ואוניברסלית או בעיה הקשורה  האם לדעתכם בעיה זו לגבי החלק השני של השאלה )

נות שמדובר  יש כאן מספר תשובות אפשריות. ניתן לע  – ( לזמן ולמקום שבהם עלילת היצירה מתרחשת?

תלויה  שגם אוניברסלית בעיה  –גם וגם בבעיה כללית ואוניברסלית, בבעיה הקשורה לזמן ולמקום או 

אחת מהתשובות הללו תתקבל ובלבד שתהיה מנומקת היטב ותבוסס באמצעות דוגמות   בזמן ובמקום. כל

 ותיים רלוונטיים.ספר הולמות ואמצעים 
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 שירה  –ביעי ק רפר

 :81 – 10ן השאלות מ  שתיים, ענו על אם בחרתם בפרק זה

 ( 13  – 10שאלות  חמן ביאליק )חיים נמשירת ימי הביניים או משירת  אחתעל שאלה  

 ( 18 – 14משירת שאול טשרניחובסקי או שיר שלא נלמד )שאלות  אחת ועל שאלה 

 

 לוי הודה הות/ יישנה בחיק ילד. 10

מן הצימודים בשיר   שנייםשל ה מ הסבירו את התרו ?עורים. מהו היחס של הדובר בשיר זה לילדות ולנ א

 לביטוי יחס זה. 

הדגימו את  כם לילדות ולנעורים דומה ליחס של הדובר בשיר לילדות ולנעורים? הסבירו והיחס שלב. האם 

 דבריכם.

 

 תשובה 

דיאלוג עם נשמתו ומאיץ    דוברהבשיר מנהל    .השיר "ישנה בחיק ילדות" מאת רבי יהודה הלוי הוא שיר קודש

 . בה להתעורר ולהקדיש את זמנה על פני האדמה לעבודת האל ולחזרה בתשובה

הפנייה אל הנשמה נעשית  ל ומזלזל.  טהילדות והנעורים הוא יחס שלילי, מביחסו של הדובר בשיר כלפי א. 

כגוזל הישן בחיק אימו.   וארת כתינוקת אוהנשמה מת  –" ת ישנה בחיק ילדו"  באמצעות המטאפורה

ובכך מתארת את תקופת הנעורים    המטאפורה מתארת את הנשמה כילדה קטנה המבזבזת את זמנה לריק,

מאופיינים  והזמני ה  הנעורים מייצגים את הבלי העולם החולףות. כתקופה של שינה וחוסר מודע

 בפאסיביות ובחוסר משמעות.

  ,צימוד גזרי מהשורש נע"ר חמש פעמים. ראשיתמופיע  בטאים יחס זה. ראשית,  המ  בשיר מספר צימודים

"  יתנערו" ו" התנערי באמצעות הפעלים "  תושני,  הראשוןית " בב נערונעורים כנעורת נאמצעות הדימוי " ב

המתעופפת ונעלמת ברוח.   סולת הפשתן(ם לנעורת )פהדובר מדמה את הנעוריבבית הראשון  .שלישיבבית ה

בבית השלישי הדובר דורש מנשמתו  , חולפים, חסרי משקל ומשמעות. , גם הנעורים הם זמנייםכמו הנעורת

הוא להביע את  נע"ר )המופיע בשיר חמש פעמים( מהשורש  הצימוד הגזרי   להתנער מהבלי הזמן. תפקיד

ולהתנער מעולם הנעורים, מההנאות החומריות ומהבלי   הנשמה צריכה להתעורר –הרעיון המרכזי בשיר 

דבקות   –מרחיקה את האדם מייעודו האמיתי  . הנעורים מפתים וקסומים, אבל האחיזה בהםהעולם הזה

 באלוהים ובחיי הרוח והכנה לעולם הבא, שהוא החשוב באמת.
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ר  רוא דוצמר לרוד כ יאד"  –וא הצימוד השלם המופיע בבית הרביעי ה  צימוד נוסף המבטא יחס זה

הזמן ומהחטאים הכרוכים    בליו שרק התנתקות מהתדובר משתמש בצימוד זה כדי לומר לנשמה. "ךלעממ

  תחושת החופש )דרור( האמיתית והעמוקה  להתרוממות רוחנית ולהגשמת דרור( תוביל )כמו ציפור  בהם

 (. "רוומתולדות ימים כימים יסע" –גם לצימוד השלם השני בבית הרביעי ניתן היה להתייחס )

ל  כם ותהיה מנומקת ומבוססת היטב )גם עהיטב את דעת  צבטאמל תשובה תתקבל כאן כל עוד היא כ ב.

 . שיר עצמו(ים שלכם וגם על ההאישי הערכים 

 

 ובסקייחול טשרנ ראי אדמה/ שא. 14

  שתייםמה של ובתכם הסבירו גם את התרובתש  דם ובין האדמה בשיר.תארו את מערכת היחסים בין הא

 ית מערכת יחסים זו. שיר לבניכי העיצוב במדר

 תשובה 

טשרניחובסקי שאול  מאת  אדמה"  "ראי  תרצ"ו  השיר  למאורעות  בתגובה  המנדט    טתרצ"- נכתב  בימי 

זהו שיר קינה שבו מבכה  שבהם התחולל מרד ערבי גדול שהוביל למותם של צעירים יהודים רבים.  ,הבריטי

 את אובדן הלוחמים הצעירים ואת הבזבוז הנורא שבמותם.הדובר 

ערכת יחסים אוהבת וחמה,  מ,  מה. מצד אחדובין האדערכית בין האדם  -דומתוארת מערכת יחסים ר בשי

 האדמה.דובר חש כעס רב כלפי  מערכת יחסים שבה ומצד שני 

בכינוי   אל האדמה הדוברבשורה השנייה פונה  ן האדמה לאדם. קרבה ביהוחום היחס  , אתאר את  ראשית

  אהבת אם לבנה.מה קשר המד  ,מבטא את הקשר עם האדמהזה  )האנשה(. כינוי  "...ֵחיֵקְך...ב  "המטאפורי 

לֹון") מטפוריים נוספים משתמש בכינויים וברדה ֵחיֵקְך, מ  ָרכָ -ב  עֹון ֵסֶתר, ֶזַרע ָטַמּנּוב  על מנת   ("...ה, מ 

 . בתוכה מחסה לטמוניםהגנה ו  כמעניקת   האדמה להדגיש את תפקיד

אל האדמה  של האדם הפנייה ראשית, כלפי האדמה, המתבטא בכמה אופנים. רב  ש כעס האדם ח מצד שני,

  מבטאת נימה שלפנייה זו    אותו.הפותחת את השיר וסוגרת (  ד!"ועד מא  "ראי, אדמה, כי היינו בזבזנים)

". כעס זה  ראי"ת הציווי סימן הקריאה ובאמצעות השימוש במיל כעס עצור שבא לידי ביטוי באמצעות

השימוש  רתם באדמה. על מות הבנים וקבו האדמה, כאילו היא זו שנושאת באשמה מופנה כביכול אל 

כמו  . בני האדם אינה האדמה, אלא הזשכן מי שגרם לבזבוז  יוצר אירוניה, בהקשר זה במילה "בזבזנים"

תפקידה כאימא אדמה.   עם האדם, שכן היא לא ממלאת את האדמה מואשמת בשיתוף פעולה שטניכן, 

בתוכה צעירים   לצמוח, אבל במקום זאת היא מסתירה להפרות את הצמחים ולעזור להם היא אמורה

 מתים.

לֹון )"המופיע בשורה השנייה  ף "לא עוד"הצירו ֵחיֵקְך, מ  עֹון ֵסֶתר, ֶזַרע ָטַמּנּו ... -ב  ָרָכה, מ  ִניֵני /לֹא עֹודב     פ 

גּוִגּיֹות ֶשל כֶֻּסֶמת   ושתחזור להצמיח בתוכה  בייעודה כזעקת קריאה לאדמה שתפסיק לבגוד  נשמע( ..."ז 

של הטבע בשיתוף הפעולה   אחד ממאפייני שיר הקינה הוא האשמה  תבואה ולא תסתיר בה גופות מתות.

 הצעירים. אחד מיסודות הטבע, במותם של  גם כאן הדובר מאשים את האדמה, במות האדם. שלהם
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עצור על הקורבן   כעס ת מבטא( "טובים בבנינו הא לך ה" )הפניה המפורשת של הדובר לאדמה בבית השלישי 

יטב  מ, בני הנוער הטהורים ונקיי הכפייםשל ורבנם  ק –ה לאדמ  ןנות האדם ועל הנתינה הגדולה מכל ש

שאלות   על מציאות חסרת הגיון זו באמצעות  תומחא ו  זעמומביע את יגונו,  וברדה  נטמן באדמה.שהנוער 

 . את הראית? ואיפה?"רטוריות: "

שהיא שיתפה פעולה  בכך האדמה  מאשים את . הדוברשתמעת נימה כועסת על האדמהמגם בבית הרביעי 

האדמה שיתפה פעולה  , כלומר (ואת תכסי על כל אלה"")והמעוות של קבורת הנערים המתועב  במעשה 

, ששלחו את מיטב  על בני האדםהאשמה כולה   עד כה הייתה .בהסתרת הנערים הצעיריםמלאה וסייעה 

 נוטלת חלק באשמה.  מתוארת האדמה כאקטיבית, ולכן אף היאם למוות, ועכשיו ניהב

יצמיחו מאה שערים הוד וכוח:   ו אלאים לא היו לשווא, מכיוון שפרחים נפל  אולם קורבנות יקרים אלה

למרות הכאב העצום על כך שהבנים לא  .  שערים הוד וכוח, קדש לעם מכורתו" "יעל הצמח בעתו… מאה

 ."בהוד…  "ברוך קורבנם בסוד מות, כופר חיינורבנם: ומברך את קדובר יזכו לצמוח, ה

)"ראי, אדמה, כי  לאדמה   הפנייה –נפתח ומסתיים באותה שורה ני שהוא  עגלי, מפהשיר הוא בעל מבנה מ

ביחס   הדוברשעובר  הקריאה ניתן לראות את השנויים הרגשיים במהלך. "(!בזנים עד מאוד היינו בז

(, לתחושת  בבית הראשוןלהיטמן באדמה ) המטאפורה של זרעי הצמחים שהיו אמורים  לאדמה. המעבר מן

  (, ועד להאשמתוהשלישיבבית השני  הבנים באדמה ) הגדולה הרובצת על המשורר על הטמנת האשמה

   הבנים בתוכה. שסייעה לכסות ולהסתיר את ךעל כ  האשמה חמורה האדמה

, וכעס והאשמה  : אהבה וחום מצד אחדם לאדמהין האד ערכית ב -יחסים דומערכת בשיר מוצגת  לסיכום, 

ימני  ס  אירוניה, ה, אפורות, שאלות רטוריות, האנשטמ תמצד שני. מערכת יחסים זו מעוצבת באמצעו

 . מבנה מעגליופיסוק בולטים 
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