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 בספרות הבגרות בחינת – פתרון הצעת

 !לב שימו

 דוגמות, וסיכום פתיחה פסקות יכללו מלאות תשובות. בלבד בנקודות כתובות זה בפתרון המוצעות התשובות

 .בקורס שנלמד כפי, ועוד מהיצירות

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

 .שהועלו לטענות שיינתנו

 .כאחד ולנבחנות לנבחנים מכוונות אך, זכר בלשון מנוסחות השאלות
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 הספרות בראי המשפחה: אנרי'בין־ז נושא

 .2–1 מהשאלות אחת על לענות יש. בלבד אחד פרק זה בשאלון

 

 מאבקי ובו קרב שדה כמו להיות או, אחד מצד המשפחה לבני תמיכה ולספק עוגן להיות יכולה המשפחה. 1

 .האלה הצדדים שני של שילוב יש במשפחה לעיתים אך. אחר מצד ודיכוי כוח

 ביצירות האם ".הספרות בראי המשפחה" בנושא שלמדתם ביצירות המשפחות את אפיינו, אלה דברים פי על

 .דבריכם את הסבירו? המשפחה של במאפיינים שינוי חל אלה

 :פי על לענות יש

 מחזה או נובלה או רומאן• 

 קולנוע וסרט קצר סיפור או ושיר קצר וסיפור• 

 

 תשובה

 ודיכוי כוח מאבקי ובו קרב שדה כמו להיות, אחד מצד המשפחה לבני תמיכה ולספק עוגן להיות יכולה המשפחה. 1

 .שונות יצירות בשלוש שלמדתי המשפחות את אאפיין אלו דברים פי על .אלו צדדים שני בין לשלב או שני מצד

 שבו קרב כשדה בעיקר מתוארת המשפחה זה במחזה. לוין חנוך מאת" החיים מלאכת" למחזה אתייחס, ראשית

 .ותמיכה עוגן סיפוק של תהבלחו גם ישנן אולם, ודיכוי כוח מאבקי

 מירידה סובלים הם ממושך כה זמן הנשואים הזוגות רוב כמו. שנה שלושים כבר נשואים פופוך ולביבה יונה

 שיש ומגלים עמוק למשבר נקלעים הם אחד לילה. המשותפים חייהם שגרת מעצם ומשעמום המינית במשיכה

 החיים על משותפות אמיתות חולקיםו נדירים כנות רגעיו כמוסות תובנות חושפים הם. הבנות אי מעט לא ביניהם

 . המוות ועל

 דורש הוא. ליל באישון בחלונם הדולק האור בשל המודאג, גונקל ידידם לביקור מגיע הלילית מריבתם באמצע

 חסרות בהאשמות מביתם ויוצא בלביבה לגעת מבקש, שנה 15 לפני להם שהשאיל כובע להחזיר מפתיעה דרישה



njnjnjjninikjkjjjjjj	

 אהבתם את מחדש ומגלים החיים על חדשות לתובנות מגיעים, מחוזקים חשים הזוג בני גונקל של לכתו אחרי. שחר

 .  לב ושבורת בודדה נותרת לביבה. ומת ברע יונה חש אז ,אבל. הישנה

 על המיטה את, פופוך יונה, הבעל הופך המחזה בתחילת. לביבה את לעזוב רוצה פופוך שיונה בכך מתחיל המשבר

 יונה של החיים חלפו הנה"ש, משמעות להיות צריכה שלחיים הרומנטית המחשבה על המבוססת חרדה מתוך ואשת

. לצדה חייו היא, אשתו באוזני יונה טוען, לכך העיקרית הסיבה. לו קרו הם אלא, אותם חי לא בעצם והוא" פופוך

 אשתו לבין חייו את השונא הגבר בין ,לפעמים מזעזע, קרב מדו כחלק ללביבה הממושכים נישואיו על מקונן הוא

 . הלביב

 לביבה, בנחרצות לעזוב רוצה כשיונה .החלש מול החזק: כוחות ומאבקי כוח יחסי של דינמיקה יש המשבר מהלךב

 הוא, יונה מבחינת .חוזקה לעמדת עוברת והיא, משתנה הכוחות מאזן מהמיטה אותו מגרשת כשלביבה . מתחננת

 מה זה, שלהם הנישואים בחיי שעמום יש אם גם, לביבה מבחינת. לחייו נוספת ומשמעות חדשים ריגושים מחפש

 .קשה יותר יהיה בלעדיוו, חייה הם אלה, שיש

 המשפחה שבו הפן את יםמרא )ולהדגים לתאר יש( בשני האחד הזוג בני שמטיחים הנוראיים והדברים הקשה הריב

 בהרחבה לתאר יש( גונקל כנגד יחד מתאחדים ויונה לביבה שבו האופן. ודיכוי כוחות מאבקי של קרב שדה היא

 המתוארת המשפחה בכך. אליה למשתייכים תמיכה ומספקת עוגן מהווה המשפחה שבו הפן את מראה) ולהדגים

 .מאידך ותמיכה, מחד מלחמה – צדדים שני משלבת" החיים מלאכת" במחזה

 לחבריה תמיכה ומספק עוגן מהווה המשפחה זה בסיפור. נבו אשכול מאת" רעב לב" הקצר לסיפור אתייחס, שנית

  .דיכוי או כוח מאבקי של מימד כל ללא

. סופנית במחלה החולה, בנימין, אביו לבין, ארבעים כבן ישראלי גבר, אייל בין היחסים מערכת מתוארת בסיפור

 מבחינת יציב לא מאוד היה האב השנים כל לאורך. הבית את עזב ואביו, התרגשו הוריו, תשע בן אייל כשהיה

 הוא ביניהם המאחד הגורם כאשר, בנו עם וקבוע הדוק קשר על שמר אבל, הכלכלי ומצבו מגוריו מקום, עיסוקיו

 . המוזיקה אהבת

 משאלתו .יועילו לא כבר וטיפולים, ספורים ימיו כי אייל של לאביו מודיעים שהרופאים בכך מתחיל הסיפור

 כדי ליממה לפריז אביו את לקחת מחליט אייל ולכן, ספרינגסטין ברוס של הופעה לראות היא האב של האחרונה

 .בהופעה לצפות

 כטיפוס המתואר, האב על האחריות את לוקח אשר, הורי כילד מתנהל הבן. מורכבת אייל בין היחסים מערכת

 גם, אותו ומעריך אוהב, שלו לאבא מאוד קשור יילא. ומכיל אוהב ביניהם הקשר, זאת עם. דאגות וחסר משוחרר

 היחס, הגירושים( הקשר באף האב כלפי ביקורתית מילה נשמעת לא הסיפור לאורך. כמבוגר היום וגם כילד בעברו

 . בנו את מאוד אהב הוא מושלם אינו שהאב אף על). שלו החיים סגנון על ביקורת או לאם
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 ילדותו לאורך. משפחה מבני בציפיות עומדתו, ובהכלה בהכוונה, באהבה מלאה בנו לבין האב בין היחסים מערכת

 אייל של אביו וכאשר), בחייו היציבות חוסר למרות( מתמידים ותמיכה עוגן לו מספק אביו אייל של והתבגרותו

 אלתומש את למלא כדי מגדרו יוצא ואף, האחרונים בימיו ותמיכה עוגן לו לספק כדי במלואו מתגייס אייל, גוסס

 . האחרונה

 בזמנים לשני האחד ותמיכה עוגן המספקת משפחה מתוארת זה בשיר. זלדה מאת" סבי עם" לשיר אתייחס, לבסוף

 . ודיכוי כוחות מאבקי של פן שום ללא, ביותר קשים

 בשנת קומוניסטיים פורעים ידי על, חן מנדל מנחם), סבה של בנו( זלדה של דודה של הירצחול מתייחס השיר

 הקשיים עם התמודד וכיצד זה קשה מקרהב, ץ"הרד, סבה עמד כיצד בשירה מתארת זלדה .40 בן בהיותו, 1919

 לסב לעזור המצליחה ותומכת עוזרת, עוטפת, חמה כמשפחה מתוארת המשפחה זה בשיר. שבחייו הרבים

 על שמראה מה, ובהערצה באהבה סבה של דמותו את מתארת הדוברת, כן כמו. הנורא הרצח עם בהתמודדות

 להאמין ידע קשים הכי ברגעים גםש, דגול כאדם מתואר הסב .חייה ובשאר ילדותה במהלך עבורה הרבה חשיבותו

 .בטוב

 של חייו .והערצה אמפטיה, קרבה של זקותח בתחושות בסבה בגעגוע הנזכרת מבוגרת אישה היא בשיר הדוברת

 מעריצה הדוברת ).באמונה" (מעלה של ירושלים"ב נאחז הוא כן ועל, יהדותו עקב בעיקר, קשיים מרובי היו סביה

 לדוברת מעניקה המשפחתית המסגרת .באלוהים אמונתו באמצעות קשייו על ולהתגבר לשרוד שהצליח כך על אותו

 .מעורערת המציאות אם גם, חזקה" יחד" ותחושת יציבות, מסגרת )ולסב(

 מאבקי של קרב ושדה אחד בצד ותמיכה עוגן שבה פחהמש מתוארת לוין חנוך של" החיים מלאכת" במחזה, לסיכום

 עוגן שמספקות משפחות מתוארות" סבי עם" ובשיר" רעב לב" הקצר בסיפור, זאת לעומת. שני מצד ודיכוי כוח

 .כוחות מאבקי של פן ללא, המשפחה לבני ותמיכה
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 שלמות על לשמור כדי המשפחה בני פועלים כיצד", הספרות בראי המשפחה" בנושא שלמדתם ביצירות. 2

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? בכך מצליחים הם האם ?המשפחה

 :פי על לענות יש

 מחזה או נובלה או רומאן• 

 קולנוע וסרט קצר סיפור או קצרים סיפורים ושני• 

 תשובה

 הם והאם שלמותה על לשמור כדי משפחה אותה בני פועלים כיצד ואתאר שונות יצירות לשלוש אתייחס בתשובתי

 .בכך מצליחים
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 על מורלש נסיונות מספר נעשים זו בנובלה. מטלון רונית מאת" הדלת את סגרה והכלה" לנובלה אתייחס, ראשית

 .בהמשך שאסביר כפי, שני מצד מצליחים אך, אחד מצד כושלים אלו נסיונות. המשפחה שלמות

 משפחת, משפחות שתי בין יחסים מערכת שבמרכזה עדתית-משפחתית דרמה היא" הדלת את סגרה והכלה" הנובלה

. אותן הפוקד המשבר בעקבות מהן אחת בכל המשפחתית והדינמיקה, האשכנזית החתן ומשפחת המזרחית הכלה

. החתונה ביטול על ומכריזה אמה של השינה בחדר עצמה נועלת מרגי הכלה כאשר, החתונה בערב מתחילה הנובלה

 ואופיים פניהם נחשפים כך כדי ותוך, החתן משפחת בקרב והן משפחתה בקרב הן, רבה מהומה מחולל דברה, כצפוי

 הנובלה עלילת של השעות וארבע עשרים במהלך המתרחשת האבסורד דרמת של ביסודה. המשפחות שתי בני של

 את להסביר לפחות וא, מחדרה לצאת הכלה את לשכנע נוספים וגורמים המשפחה בני של ניסיונותיהם עומדים

 עמוק נפש לחשבון הנובלה משתתפי כל את יוליכו הכלה של מעשיה יום של בסופו .מפוענח-והלא המוזר צעדה

 .משמעות ורבת מחודשת עצמית ולבחינה

 התחתןול מהחדר לצאת, המיועדת הכלה, מרגי את כנעלש מנסים המשפחה בני, המשפחה שלמות על לשמור כדי

 כושלים אלו נסיונות. )והמנופאי הפסיכולוגית הבאת בעיקר, בפירוט הניסיונות כל את תארל יש( מתי ארוסה עם

 .שני מצד מצליחים אך, אחד מצד

 המשפחה שלמות כן ועל, ולהתחתן מחדרה לצאת מרגי את לשכנע מצליחות לא שהמשפחות מכיוון כושלים הם

 הכלה משפחת, האחרות המשפחות שתי, זאת עם. נשמרת לא) החתונה בטקס להיווצר אמורה שהייתה( העתידית

 לתאר יש( המשבר עם להתמודד בניסיון מתחזקות ואפילו פעולה בשיתוף עובדות, מתפרקות לא, החתן ומשפחת

 . )בפירוט ולהדגים

 על לשמור הניסיונות אולם, כושלים )ומתי מרגי של( העתידית המשפחה שלמות על לשמור הניסיונות, כן על

 .צולחים) החתן ומשפחת הכלה משפחה( המקוריות הגרעיניות פחותהמש של שלמותן

 ומאביו, 40 בן גבר, מאייל מורכבת המשפחה זה בסיפור. נבו אשכול מאת" רעב לב" הקצר לסיפור אתייחס, שנית

 מצליחים הם אולם, האב של הקרב מותו בדמות משבר בפני עומדת המשפחה. מרפא חשוכת ממחלה הגוסס, בנימין

 . שלמה נותרת המשפחה האב של מותו לאחר אפילו. המשפחה שלמות על ולשמור המשבר את לצלוח

 

 

, תשע בן היה כשאייל והאם האב גירושי – שלמותה על לערער העלולים משברים כמה ישנם המשפחה של בחייה

 מתחלקים המשפחה שלמות על לשמור הניסיונות. מרפא חשוכת ממחלה האב וגסיסת האב של היציבות חסרי חייו

 .הסיפורי בהווה אייל של ולנסיונותיו בעבר האב של לניסיונותיו
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 לפרט יש( ומתמיד רציף קשר על איתו לשמור מקפיד אייל של אביו בעבר המשפחה שלמות על לשמור כדי

 לשמור כדי. האב של תמידית והמשתנים ההוללים בחייו היחיד היציב הדבר הוא לבנו האב בין הקשר ).ולהדגים

 של להופעה איתו ולטוס אביו של האחרונה משאלתו את להגשים מחליט אייל הסיפורי בהווה המשפחה שלמות על

 ).ולהדגים לפרט יש( בפריז ספרינגסטין ברוס

 לאחר שנים. ספרינגסטין של דמותו דרך מתוארים, תובל לבנו אייל בין ובהמשך, בנימין לאביו אייל בין קשרה

 השיר את שומע הוא, לגן הבוקר הסעת בשגרת, פתאום אבל, ספרינגסטין את לשמוע מסוגל היה לא אייל האב מות

 את לעבד מצליח הוא, הילדים לגן בנו את מסיע אייל כאשר, הסיפור בסיום .ברדיו תחנה מעביר ולא" רעב לב"

 אופטימית בנימה מסתיים הסיפור . ואהוב נערץ עדיין אך, מושלם היה לא שאמנם, אביו אובדן עם ולהשלים האבל

  .הכיר לא שמעולם לסבא גם ודרכו שלו לאבא הקטן תובל של הקשר את רואים שבה

 .ובהכלה בהכוונה, באהבה מלאה יחסים מערכת – משפחה מבני בציפיות עומדת אייל לבין האב בין היחסים מערכת

, שנית. והאם האב של גירושיהם, ראשית. שלמותה על שאיימו משברים מספר בפני עמדה המשפחה השנים לאורך

 ומותו אייל של אביו גסיסת היה האחרון המשבר, לבסוף. אייל של אביב של ההוללות ומלאי היציבות חסרי חייו

 מערכת .שלמותה על שאיימו המשברים כל את דושרל ההצליח שהמשפחה מלמד היצירה סיום. מפריז חזרה בטיסה

 שלושה לאורך)  מושלמת לא כי אם( מאושרת משפחה של נהתמו מציירת ביצירה הגברים שלושת בין היחסים

 .ומוזיקה אהבה באמצעות המלוכדים  דורות

 ניסיון שום עושים לא המשפחה בני זו ביצירה. מיכאל סמי מאת" החלון אדן על נשמה" לסיפור אתייחס, לבסוף

 שאיתם והקשיים הבודד הזקן של לחייו זרקור מפנה הסיפור. מצליחים שלא כמובן כן ועל, שלמותה על לשמור כדי

 . שונים בתחומים מתמודד הוא

, זקנה, זוגיות, שגרה על בנאליות ולא חשופות, עמוקות מחשבות הקורא בפני החושף ומינורי עדין סיפור זהו

 ביתה חלון אל שהגיעה חתולה עם קשריה תיאור באמצעות .92 בת אלמנה היא הסיפור גיבורת. ומיניות משפחה

 מדגיש הגיבורה של העשיר הנפשי עולמה. משפחתה ועם לשעבר בעלה עם יחסיה מערכת בפנינו נחשפת באקראי

 כאדם ופחות, וכאלמנה כאמא עליה להם שיש לדימוי מבעד אותה החווים, קרוביה את בו לשתף יכולתה וסרח את

  .עצמה בפני

 מתוארת היא. לה ילעגו, להם תספר שאם מכיוון, לילדיה מחשבותיה את מספרת שלא, בודדה אישהכ מתוארת היא

 חיים וילדיה שהאם נראה .מהבית הוציאהל שוקליםו כנגדה קשר קושרים ילדיהש חוששת אך, מאוד כעצמאית

 .המשפחה שלמות על לשמור מצידם ניסיון שום נעשה לא וכי, ונפשי פיזי בריחוק
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 וצולחים מחד הכושלים המשפחה שלמות על לשמור ניסיונות מתוארים" הדלת את סגרה והכלה" בנובלה, לסיכום

 נשמה" בסיפור ואילו, המשפחה שלמות על שמורל מוצלחים ניסיונות מתוארים" רעב לב" הקצר בסיפור. מאידך

 ).נשמרת לא המשפחה שלמות ולכן( כלל כאלו ניסיונות אין" החלון אדן על
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