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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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  קצר סיפור – ראשון פרק

 .4–1 ךמתו שאלות שתי על לענות נדרש זה בפרק שבחר נבחן

 

 סבל את להקל לדאוג למשל( בסביבתם יותר מעורבים להיות רצון בקוראים לעורר יכולות ספרות יצירות. 1

 בכם עורר שלמדתם קצר סיפור האם). בחברה פגמים לתקן לרצות ואף יותר רבה בסובלנות לנהוג, הזולת

 .זה רצון בכם עורר בסיפור מה והדגימו הסבירו? בסביבה מעורבים להיות רצון

 לפי או) שטיינברג יעקב" (העיוורת" לפי גם לענות ניתן אולם, כוב'צ מאת" יגון" הקצר הסיפור לפי זו שאלה על אענה

 .זו לשאלה מתאים אינו) עגנון י"ש" (והרוכל האדונית" הסיפור). גוטפרינד אמיר" (צלליות"

 תשובה

. וב מות בשל יגון ושטוף אומלל עגלון, פוטאפוב היו של דמותוב תמקדמ כוב'צ אנטון מאת" יגון" הסיפור

 מתעלמת ושיתהא החברה אך, כאבו את לפרוק יוכל יהבפ קשבת אוזן למצוא היו סהמ העלילה לאורך

 .לחלוטין וממ

 ובסובלנות בסבלנות גלנהו, הזולת סבל את להקל, בסביבתי יותר מעורב להיות רצון בי עורר" יגון" הקצר הסיפור

 .בחברה פגמים לתקן לרצות ואף אותי הסובבים כלפי יותר רבה

 הגדולה בעיר הבודד האדם של בגורלו ועוסק, 19-ה המאה בסוף ברוסיה העיור לתהליך כתגובה נכתב זה סיפור

 עם עובר העגלון יונה. ימים שלושה לפני מת בנו אשר, מזדקן עגלון, פוטאפוב יונה הוא הסיפור גיבור. והמנוכרת

 ממות צער הלום עדיין שהוא בגלל ובעיקר, כפרי אדם שהוא כיוון .להתפרנס כדי הגדולה העיר אל הכפר מן סוסתו

 מפגשים ארבעה של הבסדר. האנושי ולניכור לרעש, לאורות, והסואנת הגדולה לעיר להסתגל מצליח לא הוא, בנו

 אל פונה הוא כושלים ניסיונות ארבעה לאחר. הועיל ללא אך, יגונו לע שונים אנשים עם לשוחח תנואשו מנסה יונה

 .אנושי חום ומביעה לו שמקשיבה היחידה, סוסתו

 בעיר האנושית הבדידות מוצגת שבו האופן. קשר ביצירת ובכישלון אנושית בבדידות, בשכול מתמקד הסיפור

 ולהקל) פוטאטוב יונה כמו( סובלים אנשים לזהות שאוכל כדי בסביבתי יותר מעורב להיות רצון בי עורר הגדולה
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, צבא איש – אותו החונקת מהמועקה מעט ולפרוק יגונו על איתם לדבר בניסיון רבים לאנשים פונה יונה. סבלם על

 ומתמקדים ממנו מתעלמים כולם. ול מקשיב לא מהם אחד אף אולם ,צעיר ועגלון שוער, שיכורים בחורים שלושה

 הביקורת את לציין גם מומלץ .המפגשים ארבעת את תארל צריך כאן( היומיומיים ובעיסוקיהם בעצמם רק

 . )האוכלוסייה שכבות ובכל המעמדות בכל שולטת האטימות – אלו תמונות מארבע העולה החברתית

 בלית, פונה יונה, לסבלו ואטומים בעצמם מרוכזים בהיות ממנו מתעלמים פונה יונה שאליהם האדם בני שכל מכיוון

 כאן( לו שהוקל עד, יגונו ואת סיפור את בפניה שופך סוף וףס הוא הנוצצות עיניה את בראותו. לסוסתו, ברירה

 הוא בסיפור העיקריים המסרים אחד .)ממנו העולות ולמשמעויות העיניים למוטיב בקצרה להתייחס מומלץ

 .אדם מבני אנושיים יותר להיות יכולים חיים שבעלי

 של מסבלם להתעלם ולא אותי יםשסובב ובאנשים בחברה מעורב יותר להיות החלטתי זה סיפור קריאת לאחר

 .פוטאטוב מיונה התעלמו פטרבורג סנט העיר שאנשי כפי קשבת ולאוזן תומכת לכתף הזקוקים אנשים

 

 המשמעות לבניית תרומתם את והסבירו, אחד ומוטיב) אנלוגיה( אחת הקבלה שלמדתם קצר בסיפור תארו. 2

 .הסיפור של

 אנטון" (יגון" הסיפורים לפי גם לענות ניתן אך, שטיינברג יעקב מאת" העיוורת" הקצר לסיפור אתייחס זו בתשובה

 מספר בו יש( זו לשאלה מתאים לא) גוטפרינד אמיר" (צלליות" הסיפור). עגנון י"ש" (והרוכל האדונית" או )כוב'צ

 ).מתאימה אנלוגיה אין אבל, מוטיבים

 תשובה

 העיוורת חנה של גורלה את במרכזו המעמיד פואנטה סיפור הוא שטיינברג יעקב מאת" העיוורת" העברי הסיפור

 בפני ומציגה הסיפור בסוף נחשפת הפואנטה. ממנה מסתירה שסביבתה האמת את לגלות ניסיונותיה את ומתאר

 .מגוריהם מקוםול בעלה של לדמותו בנוגע המחרידה האמת את הקוראים

 .בסיפור הדממה ולמוטיב בעלה לבין העיוורת חנה בין לאנלוגיה אתייחס בתשובתי

 בדממה אפופים העיוורת חנה של חייה. בסיפור המרכזיים מהמוטיבים אחד שהוא, הדממה למוטיב אתייחס, ראשית

 בדרך. חייה מהלך על להשפיע בכוחה שאין מאחר, לדבריה בדממה להקשיב ונאלצת באימה תלויה חנה. מוחלטת

 ונמצא כולו מהישוב מבודד עוברת היא שאליו יתהב. ובשוק היהודי ברובע לדממה לב שמה היא החדש לביתה

.  תקשורת כל אין והילדים בעלה לבין בינה. העורב צווחת קול את שומעת שהיא עד רבה כה הדממה. קברות בבית

 כבדי שהם מכיוון מדברים אינם ילדיו. עונה ואינו לעברה נוהם הוא ,תקשורת בעלה עם לייצר מנסה היא כאשר גם
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 שיגיד ומתחננת בצעקות בעלה על מסתערת היא גוססת כשבתה. אנשים של לקולות כמתגעגעת מתוארת חנה. פה

 . התינוקת במות מופיע הדממה שיא. בשתיקתו נותר הוא אך, לתינוקת יש מה לה

 העניקה שבתה מכיוון, בשירה מתחלפת הדממה התינוקת לידת לאחר. חנה של בתה הולדת לאחר רק מופרת הדממה

 העיוורת חנה התינוקת מות לאחר. חיים של בקולות ומוחלפת מופרת המוות דממת ולכן, לחייה ואושר משמעות

 הנפשי שברונה את ומדגישות הדממה למוטיב בניגוד עומדות הן גם אלו צעקות. הלילה כל לאורך עקתווצ זועקת

 .בתה ואובדן האכזר גורלה לנוכח

-אי ,המסתורין, המתח לאווירת תורם זה מוטיב, ראשית .הסיפור משמעות בבניית תפקידים מספר הדממה למוטיב

 צריך לא, מתים אנשים עם עובד, קברן( הבעל לתפקיד מטרים רמז מהווה הדממה, שנית. בסיפור והמוות הוודאות

 . הסיפור בסוף מגלים שאותם) מאוד שקט מקום הוא קברות בית( ביתם ולמיקום) שלו יום היום בחיי הרבה לדבר

 הנואשת, חנה של הבדידות את להדגיש הוא הסיפור משמעות בבניית הדממה מוטיב של העיקריים ומתפקידי אחד

 שאתו אדם אף אין כאשר, מהחברה מנותקת, מוחלטת בדממה לחיות עליה גוזרת נכותה אך, אנושי קשר ליצור

 מוטל חנה של תהנכו בגלל. החברתית הביקורת לעיצוב ככלי משמשת הדממה, כן כמו. מצוקתה את לחלוק תוכל

 כל את מסמל כעיוורת חנה של מעמדה. אנושית ותקשורת קשר כל ללא, בדממה ימיה שארית את לבלות עליה

 לנצל ניתןש ,זכויות ולחסר לטיפש נחשב המום בעל. להם ולשקר לרמותם שניתן לאנשים הנחשבים, המום בעלי

 נגזר וכך, אותו ומנצלת לו משקרת, האונים חסר ואת החלש את מבטלת החברה .עבורו ולהחליט מגבלותיו את

 .העיוורת חנה כמו, פיזיים והן מטאפוריים הן, ובדממה בעיוורון לחיות עליו

 של עולמה את עוטפת מעיקה מוות דממת. היצירה את שמאפיין המוות לנושא מטרים רמז היא הדממה, בנוסף

 – המוות לנושא מתקשרת היא גם לנשום המפסיק בתה כאשר) חייה ואת( החדר את האופפת הדממה. העיוורת

 המוות לדממת בניגוד. לעד ונדם פסק כלשהו אושר לה שהסב היחיד האנושי הקול. הדממה את עימו הביא המוות

 האובדן תחושת את, בדידותה על כאבה את מבטאת בסוף חנה של הרועמת צעקתה, הסיפור אורך לכל השוררת

 .המוות מול שלה האונים חוסר ואת שלה

. רגשות וחסר רוח קר אדם הוא ישראל רבי. ישראל רבי, בעלי לבין חנה בין הניגודית לאנלוגיה אתייחס, שנית

, נפש עדינת היא ואילו, ובהמי רוח גס אדם הוא ישראל. ואוהבת חמה, רגישה אישה היא העיוורת חנה, לעומתו

 יש בחנה ,זאת לעומת .לכבע או כאב מתפקד אינו הוא. כמת המוגדר, חיים חסר אדם הוא ישראל. ומסורה אצילית

 . בעלה לצד בחייה הגדולה מצוקתה ולמרות הקשות חייה נסיבות למרות וחיים שמחה של ניצוץ

 היא אולם, פיזית עיוורת אמנם חנה. ילדיו ולסבל לסבלה אטום, נפשית עיוור הוא אולם, פיזית רואה אמנם ישראל

 שקורה מה כל את לקלוט מצליחה היא. ואינטואיציה חדים חושים בעלת, ורגישה חכמה היא. האמיתית הרואה
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 בעלה ושל חנה של האופי תכונות כל את להדגים יש( חייה חידת את לפתור כדי הרמזים את ולפענח סביבה

 ).הסיפור מעלילת דוגמות באמצעות

 והארת העיוורת חנה של אומללותה הבלטת באמצעות היא הסיפור למשמעות זו ניגודית אנלוגיה של תרומתה

 חנה של המר גורלה ואת בדידותה את מבליטים הקברן ישראל של בדמותו אלו צדדים. הניגוד דרך על תכונותיה

 פיזית ראייה – בסיפור המסר לבניית תורמת האנלוגיה, כן כמו. זה רגשות חסר לאדם להינשא שנאלצה, העיוורת

 עיוור הוא למעשה אך, פיזית רואה אמנם הקברן ישראל רבי. החיים של ומעמיקה אמיתית לראייה ערובה לא היא

 בכוחותיה מצליחה אך, פיזית וורתעי יאה חנה, זאת לעומת. הפנימי עולמהלו אשתו של לרגשותיה לחלוטין ואטום

 .ממנה להסתיר שניסו הסודות כל את לגלות הפנימייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דרמה – שני פרק

 .9 – 5 מהשאלות אחת על לענות צריך זה בפרק שבחר נבחן

 

 בתשובתכם. דבריכם את והדגימו הסבירו? צפוי היה זה סיום האם. שלמדתם הטרגדיה סיום את תארו. 5

 .שתיארתם בסיום ביטוי לידי הבאים הטרגדיה של היסודות מן שניים גם הסבירו
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 תשובה

), החמישית המערכה אחרי( באכסודוס מסתיימת הטרגדיה. סופוקלס מאת" אנטיגונה" לטרגדיה אתייחס בתשובתי

, אורידיקה ,השליח של הודעתו לאחר. והיימון אנטיגונה של התאבדותם על ומבשר לארמון מגיע השליח כאשר

 על בודד. התאבדה אורידיקה כי ושומע בנו גופת עם חוזר קריאון. מתאבדת, היימון של ואימו קריאון של אשתו

 תקציר זהו( השכל במוסר הטרגדיה את מסיימת המקהלה. הטראגית לשגיאתו ומודע כנוע הוא ביתו הריסות

 האירועים השתלשלות ציון כדי תוך טבפירו האכסודוס כל את לתאר יכםעל. האכסודוס של מאוד מתומצת

  ). האכסודוס לבין החמישית המערכה בין שקרו

 םבהיות ,אנטיגונה וגם קריאון גם .טרגיים גיבורים אנטיגונה ושל קריאון של היותם בשל  צפוי היה זה סיום

. הגאווה בחטא וחוטאים בעקשנות במטרתם דבקים, לב אמיצי – קיצוניות תכונות בעלי אנשים הם, יםטרגי יםגיבור

 חסרת תכונותיהם ובגלל אותם רואים שהם כפי והאמת הצדק להשגת בחתירתם לאסונם בעצמם גורמים הם

  .הפשרות

 מזכה אך, אסונה את עצמה על מביאה אנטיגונה. התאבדותה וביניהן, דרכים בכמה הגאווה בחטא חוטאת אנטיגונה

 ואת טעותו את הבין הוא. ובכעסו בעקשונותו, בעיוורונו התבטא קריאון של הגאווה חטא. בקתרזיס הקהל את

 אצלו מופיעים הערכים של מחודשה והאישור לסבל המודעות, הסבל של האלמנטים .מדי מאוחר שלו ההיבריס

  .ביתו הריסות על בודד שנשאר לאחר, מדי מאוחר, יחד כולם

 שהוא, הערכים של מחודש לאישור מגיע הוא .עצמו שלו המעשה בגלל וסובל המביש המעשה את חולל קריאון

 ביתו הריסות על. לביתו מגיע שהמוות עד, גורם שהוא לסבל מודע אינו הוא .יקיריו מות לאחר רק, ערער עצמו

 מכדי מאוחר אך, טעותו את שהבין העובדה מעצם טרגי הוא. העיקשת פזיזותו על ומצטער משפחתו את מבכה הוא

  .לתקנה

 של המחודש אישורה – הםמ שנייםל אתייחס בתשובתי. הטרגדיה מיסודות כמה ביטוי לידי באים הטרגי בסיום

 ומובילה לתיקונה שבה המוסרית החוקים מערכת, עונשו את ומקבל לידיעה מגיע שקראון לאחר. והקתרזיס הערכים

 את ,ואוניברסלית מוסרית ערכים מערכת מאשר זה שלב .הערכים של המחודש באישור מסתיימת הישהטרגד לכך

 . האדם חיי כדאיות ואת החיים ערך

 הקתרזיס. קתרזיס – נפשית והתעלות זיכוך, היטהרות, פורקן חשים יםהצופ הערכים של המחודש האישור בעקבות

 הקתרזיס. בטרגדיה הצפייה לאורך הקהל את שלייו והרחמים החרדה, הפחד מרגשות וזיכוך שחרור של תחושה הוא

 . המחזה בסיום אותו לחוש חייבים והצופים, קלאסית טרגדיה כל של המטרה הוא
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 .ב–א הסעיפים שני על ענו. 6

 מאת הטרגדיה פי על זו קביעה והדגימו הסבירו. ממנה חזקים בכוחות נאבקת בטרגדיה המרכזית הדמות. א

 .שלמדתם שקספיר או סופוקלס

 )?ביקורת, התפעלות, הערכה למשל( 'א בסעיף עליה שכתבתם הדמות של המאבק בכם מעורר תגובה איזו. ב

 .דבריכם את והדגימו הסבירו

 

 תשובה

. ואנטיגונה קריאון – המרכזיות הדמויות שתי גם שהן, טרגדיות דמויות שתי ישנן "אנטיגונה" בטרגדיה .א

 בצו נאבק קריאון. המלך ובצו הגורל של בכוחו נאבקת אנטיגונה. מהם החזקים בכוחות נאבקים שניהם

 ).נקודות עשרים השווה לשאלה כראוי, בהרחבה ולהדגים לפרט, להסביר יש( האלים

 דוגמות באמצעות ומבוססת מנומקת, מפורטת, ברורה תהיה עוד כל זה בסעיף תתקבל תשובה כל .ב

 .מהטרגדיה

 

 

 ונובלה רומן – שלישי פרק

 .12 – 10 השאלות מבין אחת שאלה על לענות נדרש זה בפרק שבחר נבחן

 

 .ב–א הסעיפים שני על ענו. 10

 .שלמדתם בנובלה או ברומאן מרכזית דמות של השאיפות ואת המצוקות את תארו. א

 שהפריעה התכונה או שלה המצוקות עם להתמודד לה שסייעה הדמות של המרכזית התכונה לדעתכם מהי. ב

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? איתן להתמודד לה

 

 תשובה

, מומו של חייו את המתאר ריאליסטי חניכה רומן, אר'אז אמיל מאת "לפניו החיים כל" לרומן אתייחס בתשובתי

 .מבוגרת שואה ניצולת, היהודייה רוזה י"ע המנוהל זונות לילדי חשאי בפנסיון המתגורר וסלמימ נער
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 בתחתית המצויים בזרים ברובו המאוכלס רובע, שבפריז בלוויל ברובע חי הוא. רבות מצוקות מומו של בחייו. א

 גנבים, וסרסורים זונות – החיים כעלובי מתוארים הרובע תושבי. הצרפתית החברה של כלכלי-החברתי הסולם

 קשה מציאות עם מתמודדים, מומו וביניהם, הרובע תושבי כל .מפוקפקים ואמנים גברתניים סבלים, סמים וסוחרי

 בשולי הנמצאים החיים כעלובי נתפסים אולם, הצרפתית בחברה להיקלט בניסיונם םשלה יום היום בחיי ועגומה

 וזכויות האדם חירות של המיתוסים לפי בפריז והחברתיים כלייםהכל החלומות את לממש מצליחים לא הם. החברה

 . עורף להם ומפנה אליהם מתאכזרת הללו המיתוסים את לתרגם שצריכה והחברה שהמדינה כיוון, האזרח

 בפנסיון הילדים לרוב. זונות לילדי חשאי בפנסיון מתגורר מומו. להוריו הקשורים קשיים יש למומו, לכך בנוסף

 הפנטזיות את לתאר יש( אם באהבת עז צורך לו יש. אמו את מכיר אינו מומו אך, אימהותיהם עם הוכלש קשר יש

 )בבית מקום בכל צרכיו את עושה, אליו לב שישימו כדי מחנויות גונב( לב בתשומת, )לביאה אימא על שלו

 . )ביותר הטוב חברו כאל למטרייה מתייחס, סופר הכלב את מאמץ( ובאהבה

 איש כמעט לו שאין עזוב ילד הוא מומו. והלאומית המשפחתית, העצמית זהותו אחר מחפש מומו הרומן לאורך

 אותו מפחידה אשר בדידות מפני בחרדה מלווים מומו של חייו .מתגורר הוא שבו והאכזר הקשה בעולם עליו שיגונן

 ועל, בחייו) והיחידה( ביותר מעותיתהמש הדמות היא רוזה מדאם. בחייו המשמעות חוסר את מסמלת שהיא משום

, מתגשם ביותר הגדול חששו, מתה רוזה כאשר. מדרדר שמצבה ככל מתגברות מצוקותיו. תמות שהיא חושש ואה כן

 .בעולם לבדו עצמו מוצא והוא

. קשר איתה וליצור אימו את למצוא שואף הוא ובראשונה בראש. שונות שאיפות כמה יש למומו הרומן לאורך

 כסף לעצמו הצובר, סרסור, חלשים על המגן, שוטר – אפשרויות שלוש בפניו שעומדות חש מומו, עתידו מבחינת

 . מילותיו באמצעות העולם את המתקן, פילוסוף/משורר או וכוח

 עם להתמודד לו שסייעו מרכזיות תכונות כמה יש למומו כי לומר ניתן. אפשריות תשובות מספר זה בסעיף. ב

 . כנדרש, ודוגמות הסברים באמצעות בחירתכם את ולבסס אחת מרכזית תכונה לבחור עליכם. מצוקותיו

 :זו לשאלה המתאימות אפשריות תכונות כמה להלן

 מומו של הנפשית בגרותו -

 שלו והרגשית תהשכלי האינטיליגנציה -

 שלו המפותח הדמיון -

 שלו ההומור חוש -

 ויצירתית מקורית חשיבה -

 רצון וכוח נחישות, תושיה -

 טוב לעתיד ולצפות אופטימיות על לשמור היכולת -

 ומתחשב נדיב, אכפתי, לב טוב -
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 .שלמדתם בנובלה או ברומאן מרכזית דמות של חייה על שהשפיעו חוויות שתי תארו. א

 .היצירה משמעות להבנת תרומתה את והסבירו, א בסעיף עליהן שכתבתם החוויות מן באחת בחרו. ב

 תשובה

 :דוגמות כמה להלן. שונות חוויות לכמה להתייחס ניתן זה בסעיף. א

 נדין עם הפגישה -

 האירוע זהו שכן, בתשובתכם זה לאירוע להתייחס מומלץ( קדיר יוסף, אביו עם מומו של המפגש -

 ").מהפכה" אותו מכנה אף והוא, מומו של בחייו ביותר החשוב

 רוזה של מותה -

 ולתאר )מספיק ומשמעותית מתאימה לכם שנראית אחרת חוויה כל או( הללו החוויות מבין שתיים לבחור עליכם

 . וכדומה ילההעל מהלך היה מה, המעורבות הדמויות היו מי, איך, איפה, התרחשה היא מתי – בפירוט אותה

 שכן, היצירה משמעות להבנת מהותית תרומה זו לחוויה .אביו לבין מומו בין המפגש לחווית אתייחס בתשובתי. ב

 וגורלו האישית זהותו בקביעת חשיבותה בגלל ברומן מרכזית סצנה זוהי. מומו של בחייו ביותר החשוב האירוע זהו

 תמונה לכדי מצטרפים הפזל וחלקי, נענות חייו כל מומו את שהטרידו הפתוחות השאלות כל זו בסצנה. מומו של

 אצל הילד את הפקידו ההורים שני. פסיכיאטרי ח"בבי ונכלא, כזונה שהעסיק, אימו את רצח הסרסור אביו – שלמה

 .שלוש בן בהיותו רוזה
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 ובין לאביו ביולוגיתה שייכותו בין לבחור צריך מומו  – למומו רוזה בין האהבה בגילויי השיא גם היא זו חוויה

 את להשאיר כדי תרמית יוזמת, כוחותיה בשארית, היא גם. אותה יפקיר לא שלעולם מפני, בה בוחר והוא ,רוזה

 ).קאדיר יוסף של בנו הוא כאילו היהודי מואיז את מציגה( אצלה מומו

 האירועים מול הבוגרת התנהגותו את המסביר פער – 11 בן ולא, 14 בן שהוא למומו מתברר זו בסצנה, לכך בנוסף

 .רוזה בעניין המתגברת אחריותו ואת בחייו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שירה – רביעי פרק

 חיים משירת או הביניים ימי משירת אחת שאלה :24–13 השאלות מן שתיים על לענות צריך זה בפרק שבחר נבחן

 .רחל משירת או ג"אצ משירת אחת ושאלה ביאליק נחמן

 

 אעזר-אבן משה/ פסים כתנות . 15

 ?אותה שחוגגים ההתרחשות מהי. יין ולשתות לחגוג בהזמנה מסתיים השיר

 .הזאת ההתרחשות מעוצבת שבאמצעותם הארמזים מן שניים הסבירו

 

 תשובה



njnjnjjninikjkjjjjjj	

 מבטא הדובר בשיר. האחרון בבית יין שיר עם המשתלב טבע שיר הוא עזרא אבן משה מאת" פסים כתנות" השיר

 ציורי באמצעות מעוצבת החוויה. באביב הגן התחדשות – מוכרת טבע תופעת נוכח ופליאה התפעמות של חוויה

 .ושיבוצים מקראיים ארמזים, האנשה, לשון

. זו התרחשות המעצבים מקראיים ארמזים מספר בשיר. הגן ופריחת האביב בוא היא בשיר הנחגגת ההתרחשות

 .לשניים אתייחס בתשובתי

, צבעים בשלל מתכסה הגן באביב". הגן לבש פסים כתנות" – הראשון בבית נמצא אליו חסשאתיי הראשון הארמז

 כותנת בגלל בו קינאו שאחיו, כי"התנ יוסף לסיפור מקראי בארמז מדובר. צבעונית פסים כתונת לובש הוא כאילו

 של סיפורו מלבד. ופיביו קנאה ומעורר צבעוני, מרשים, בולט פסים כתונת שלובש הגן גם, יוסף כמו .שלו הפסים

 מופיעה, דוד של בתו, תמר גם. מלכות בני של כלבושם ידועותו, פעמים מספר במקרא מופיעות פסים כתנות ,יוסף

 .מלכותית פסים כותנת שלובשת כמי במקרא

 ".כלאו בגדי את וישנה/ עליו משמר מבין יצא" – החמישי בבית נמצא נוסף ארמז

  היוצא אסיר כמו, אותו העוטפים מהעלים ובוקע פורח השושן באביב .השושן את כולאים ירוקים עלים בחורף

 י"ע מהכלא ששוחרר יוסף לסיפור מקראי ארמז כאן יש. הגן למלך והופך הכלא בגדי את פושט השושן .מהכלא

 לקראת, כאן .לבור נזרק יוסף שבגללה הפסים כותונת אוזכרה השיר בפתיחת שכן, מעגל בסגירת מדובר. פרעה

 הוא שהחורף המשמעות מועברת זה ארמז באמצעות .לגדולה ועלייתו מהכלא יציאתו סיפור את מאזכרים, הסוף

 ).המקראי יוסף של לחופשי יציאתו כמו( לחופשי ויציאתם חירותם את מהווה האביב ואילו, הצמחים עבור כלא כמו

 

 

 

 

 

 ביאליק נחמן חיים/ השחיטה על. 16

" גבוה" בין( הזה המרחבי הניגוד של התרומה מהי". מחשכים תהומות"ב ומסתיים" שמיים"ב פותח השיר. א

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? השיר משמעות לבניית") נמוך"ל

 מסייעים, ישירה פנייה, חזרות, קריאה סימני: האלה הרטוריים האמצעים מן שניים כיצד והדגימו הסבירו. ב

 .המשורר של הרגשי מצבו לעיצוב
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 תשובה

 ובדרישה לתהומות במבט ומסתיים), אחרת כתובת היעדר בשל( לשמיים מבט, למעלה בהתבוננות נפתח השיר. א

 של והמשמעות המסר בהעברת עוזר זה מרחבי ניגוד. הרקוב העולם יסודות את שיערער הדם באמצעות לנקמה

  .עמו את האל ובהפקרת היהודי העם שבגורל הצדק לחוסר בנוגע השיר

 האמונה ועל האל כבוד על העידו השמיים בעבר. ייאוש על המעידה פנייה, השמיים אל הנמען בפניית נפתח השיר

 י"עפ. מיוחדת לנקמה הדובר דרישת על המעידים ,המחשכים בתהומות מסתיים השיר. ריקים הם כעת אך, בו

. מספיק חזקה נקמה אין, קטן לדי בהריגת כשמדובר אולם", מידה כנגד מידה" של באופן מתבצעת נקמה ך"התנ

 . העולם מבנה את ותשנה הנרצחים דם באמצעות שתיעשה כזו, אחר מסוג נקמה דורש הדובר, כן על

 ויחלחל הארץ את שייקוב עד ינוח שלא ,השפוך הקורבנות דם של מטפורית תמונה מציירת לנקמה הדרישה

 ארמז זהו. למפלתו ויגרום הרקוב העולם יסודות תחת יחלחל הדם, ושתק הפרעות על ידע שהעולם כיוון .לתהומות

 – מהתלמוד למשפט ארמז כאן יש בנוסף. יותר טוב עולם ליצור כדי הארץ את' ה החריב שבו המקראי למבול

 אך. כך לשם הרים לנקוב יצטרכו אם גם להתממש חייב שהצדק היא בתלמוד המשמעות". ההר את הדין יקוב"

 .התהום אלא, המנוקב הוא ההר לא ולכן, דקהצ של הידרדרות ישנה בשיר

 זעם של תחושות מביע השיר. אונים וחוסר כעס, הלם, זעזוע ,נפש סערת של קשה רגשי מצב מתואר בשיר. ב

 . בעולם הצדק חוסר כלפיו הפורעים כלפי

 מבטאים )עצמו מהשיר ולהדגים לצטט יש כאן – קצרים משפטים אחרי המופיעים( בשיר הרבים הקריאה סימני

 קריאתו ואת הדובר של נחרצותו את מביעים ההקריא סימני, כן כמו. קשה רגשות בסערת הנמצא הדובר זעקת את

 . לצדק

" ואני" המילה על החזרה הראשון בבית. הרגשות סערת ואת הזעזוע את מדגישות הן גם כולו השיר לאורך החזרות

 מדגישה )לצטט יש( "מתי עד" השאלה על החזרה. קיםהרי השמיים מול הדובר בדידות את מדגישה )לצטט יש(

 .הנוכחי במצבו שלו המוצא וחוסר האונים חוסר ותחושת הדובר של ייאושו את

, לנצח התליין כותונת על קין כאות נשארים הקשיש ודם התינוק דם, הנרצחים דם כי הרעיון מועבר השני בבית

 ומדגישות זה רעיון מבטאות )לצטט יש( "לנצח"ו" דם", "נחנוא" המילים על החזרות. מפשע חפים של דמם זהו שכן

 .אותו
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 שתשנה, אחרת לנקמה הדרישה את מדגישות )לצטט יש( "יקוב"ו" דם", "נקמה" המילים על החזרות הרביעי בבית

 של' א בסעיף ומשמעותה המטאפורית התמונה בתיאור פירוט ראו( הנרצחים דם באמצעות העולם מבנה את

 ). התשובה

 

 גרינברג צבי אורי/ והנחל אימי שיר. 17

 .שנרצחה אימו על שלו הכאב את שגרתי לא באופן מביע המשורר זה בשיר

 .זו קביעה והדגימו הסבירו

 

 תשובה

  השיר. הדובר אם של הטרגי ברצח העוסק אוטוביוגרפיים יסודות בעל לירי שיר הוא ג"אצ מאת" והנחל אמי שיר"

 רגשות הדובר מביע ובו, מאוד אישי שיר הוא זה שיר. בשואה משפחתו כל את שאיבד מי של העז כאבו את מבטא

 .עולמים למנוחת הביאה ולא אימו של מותה את נקם שלא כך על אשם תחושות לצד ותסכול כאב של מורכבים

 הדובר הראשונים הבתים בשני. בשואה שנרצחה אימו על כאבו את שגרתי לא באופן מביע המשורר זה בשיר

 . בשואה רציחתה את מתאר הוא השלישי בבית. בנחל מתרחצת כשהיא, לידתו טרם, בנעוריה האם דמות את מתאר

 הבתים שני( השיר של הראשון החלק מן העולה והפנטסטית הדמיונית התמונה בתיאור מתבטא השגרתיות חוסר

 .נולד שהוא לפני, כנערה אמו את רוחו בעיני רואה הדובר הראשון בחלק). הראשונים

 במספר מתבטא הניגוד. הראשונים הבתים שני לבין האחרון הבית בין חריףה בניגוד גם מתבטא השגרתיות חוסר

 כל את ולהדגים לפרט יש( ובמבנה ותחושותיו הדובר דמות, והאווירה המקום, הצבעים, הסיטואציה: אופנים

 ).הניגודים

 כמו. שני מצד האם של וחפותה תמימותה ואת אחד מצד הרוצחים אכזריות את ומבליטים ממחישים אלו ניגודים

 .המתרחש לנוכח הדובר-הבן של האונים וחוסר הרגשות סערת את מביעים הניגודים, כן
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 מעצב) אחרון בית" (רחוקים אורות"ו" הפלא חופי" ובין) ראשון בית" (עולמי צר" בין הניגוד כיצד הסבירו

 .דבריכם את הדגימו. המשוררת של הפנימי עולמה את

 תשובה

 המשווים מרכזיים ומטאפורה דימוי סביב הבנוי לירי-אישי שיר הוא רחל מאת" ידעתי לספר עצמי על רק" השיר

 . קשה גורל עם התמודדותה ואת בעולם מצבה את מבטאת הדוברת בשיר. לנמלה הדוברת בין

 המרחב את מעצבים האחרון בבית" הרחוקים אורות"וה" הפלא חופי" ובין הראשון בבית" עולמי צר" בין הניגוד

 תקווה מסמלים" רחוקים אורות"הו" הפלא חופי. "הדוברת של הפנימי העולמ על אותנו שמלמד מרחב, בשיר הפיזי

 . להגיע תוכל לא לעולם הדוברת שאליו ממד, הנמלה של מחייה הפוך, אחר פיזי למרחב

 כתפה על הסוחבת") נמלה כעולם עולמי צר(" נמלה של עולם, צר כעולם הפיזי המרחב תיאור בולט הראשון בבית

 העולם"). הדלה מכתפי וכבד רב(" עצמה ממנה יותר וכבד גדול") כמוה עמסתי משאי גם(" מטען והדלה הקטנה

 הנמלה בורע – רב משא נושאות שתיהן. מצומצם חייהן מסלול, ומוגבל סגור, קטן הנמלה ושל הדוברת של הפיזי

 עבור. החיים של הכבד לנטל מטאפורה המהווה, רגשי/נפשי במשא מדובר הדוברת ועבור, פיזי במשא מדובר

 ).הדוברת עבור( נפשית או) הנמלה עבור( פיזית, בו לעמוד מסוגלות משהן כבד במשא מדובר שתיהן

 ושל הנמלה של הצר לעולמן וטיןלחל המנוגד, אחר פיזי למרחב המתייחסות רטוריות שאלות בשתי מסתיים השיר

 לשאיפותיה מטאפורה הם והאורות החופים?". רחוקים אורות כזבתם למה? הפלא חופי לי קראתם למה" – הדוברת

, להשגה ניתנים בלתי חלומותיה. ורחוקה מתעתעת אשליה רק היא התקווה. למימוש ניתנות שאינן, הדוברת של

 עוררו והחופים האורות למה – תלונותיה את מביעות הרטוריות שאלותה. הפלא חופי וכמו הרחוקים האורות כמו

 ?כאלה אינם למעשה כאשר, להשגה ניתנים שהם שווא ציפיות בי

 את מבטאת היא הפלאיים החופים לבין )הנמלה של לעולמה המשווה( הדוברת של הצר עולמה בין הניגוד באמצעות

 אותה שהביאו הגורל מיד ומפחדיה ממומשות הבלתי משאיפותיה שלה וההחמצה הייאוש תחושות את, בעולם מצבה

 היא. חולשתה בשל חלומותיה על לוותר הנאלצת, הדוברת של הקשה הקיומי מצבה את מציג הניגוד .זה למצב

 . האושר אל הנכספת הדרך את ממנה ומונעים בה המהתלים, ממנה וגדולים םחזקי כוחות בידי ונשלטת ביטחון חסרת
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