
njnjnjjninikjkjjjjjj	

 

 

 

 

 

 

 ל"יח שתי

8282 

23.06.2022 

 לבנט אפרת

 

 

 

 בספרות הבגרות בחינת – פתרון הצעת

 !לב שימו

 כפי, ועוד מהיצירות דוגמות, וסיכום פתיחה פסקות יכללו מלאות תשובות. בלבד בנקודות כתובות כאן התשובות

 .בקורס שנלמד

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

 .שהועלו לטענות

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

 .6 – 1 השאלות מן שאלות שתי על לענות הנבחן על. חובה פרק הוא זה פרק

 

 שמחון בן מירי)/ אורך חתך( הקטמונים מן נערה. 1

 ?אלפנדרי עליזה של היום־יום חיי את מאפיין מה, זה שיר פי על

 .דבריכם את הדגימו. המשוררת בעיני אלפנדרי עליזה של הדימוי על זה מאפיון ללמוד אפשר מה הסבירו

 

 תשובה

 קטמון בשכונת שגדלה נמוך אקונומי-סוציו ממעמד מזרחית נערה של סטריאוטיפי דיוקן מעין מתאר השיר

 . שבירושלים

 הגבולות. ומעמדיים מיניים, היגייניים, אסתטיים: ברורים גבולות בין יםמתנהל אלפנדרי עליזה של היומיום חיי

 שמצופה איך פי על מתנהגת היא. בחייה שולט הנראות של האסתטי העניין. עליזה ידי על לחצייה ניתנים אינם הללו

", שצריך מה"  עושה עליזה. וחובות זכויות של משאלה המנותקים במעשים מאופיינים השל יום-היום חיי. ממנה

  .ממנה ומצפים לה אומרים שאחרים מה כלומר

 חשוב. המיועד לבעל עצמה על ושומרת בבית יושבת, כבוד של מסורתיים קודים לפי חייה את חיה אלפנדרי עליזה

 צריכה היא ,לכן. עתידה את שיקבע מה שזה מכיוון, עליה חושבים) השכונה תושבי ובמיוחד( שאחרים מה מאוד לה

 ילדים ולהוליד להתחתן היא עליזה של בחייה העיקרית השאיפה. טובות עליה שיחשבו כדי רבים יםמאמצ להשקיע

 ).טובות עליה יחשבו הם שגם(

  להביא יש( הנראות במוטיב ביטוי לידי שבא עיסוק, אותה רואים שהאחרים באיך הזמן כל עסוקה אלפנדרי עליזה

 בחברה גם, בחברה הכוח בעלי בעיניי חן בלמצוא עסוקה היא .)הנראות מוטיב את להדגים כדי מתאימים ציטוטים
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 מכיוון כפולה שלה הנחיתות). הקטמונים שכונת( שלה החברה בתוך גם אבל), ואשכנזית לבנה פטריארכיה( הכללית

 .אישה וגם מזרחית גם שהיא

 התרבותי הטון ותנינ אל ופונה, ומוגזם מכוון באופן בסטריאוטיפים משתמש אלפנדרי עליזה של דמותה אפיון

 עליזה כמו( מהם ששונה מי בכל להתבונן שנוטים) וחברתית כלכלית ומבוססים משכילים, אשכנזים, לבנים גברים(

 כדי מוגזמים סטריאוטיפים ומציג מאוד אירוני כולו השיר. סטריאוטיפית בצורה) מייצגת שהיא והנשים אלפנדרי

 . שונה אותשהמצי להם ולהראות בחברה הכוח לבעלי ללעוג

. ואמפתיה הזדהות כלפי וחשה, בחיבה אלפנדרי עליזה של דמותה את רואה המשוררת כי אותנו מלמד זה אפיון

 למשוררת מאפשרים שלה היומיום חיי מתוארים שדרכה העזה והאירוניה אלפנדרי עליזה של הסטריאוטיפית דמותה

 .ישראלב המזרחית האישה של מצבה על נוקבת חברתית ביקורת להעביר

 

 

 

 סיוון אריה/ הסבתא על סיפור. 4

 .השיר של המשמעות בבניית, והנמען הסבתא, הדובר: האלה הדמויות מן אחת כל של התפקיד את הסבירו

 

 תשובה

 מקימי דור של) העצמאות מלחמת" (המחיה שטח על מלחמה"ב עוסק סיוון אריה מאת" הסבתא על סיפור" השיר

 למחיר מודעות ופיתוח הציונות של התמים מהרעיון התפכחות המאפשרת ביקורתית עמדה מציג השיר. המדינה

 . הציוני הרעיון מימוש של והכואב הקשה

 .משמעותו בבניית תפקיד בשיר הדמויות משלוש אחת לכל

, אימו את לו ומתאר בנו אל המדבר מבוגר אדם הוא. הנמען של והאב הסבתא של הבן הוא הדובר. הדובר, ראשית

 להתיישב מניעיה ועל התמימה סבתו על, העבר על סיפור לבנו מספר הדובר. בה ולהתיישב לארץ לעלות שבחרה

 שלא והאבן הבטון לדור כבר שייך הוא, העתיד הוא בנו ריה כי יודע שבנו מניח הדובר השאר את. בחרה בו במקום

 .הבתולי החול את הכיר

 כבישים בו שאין למקום המגיעה, ומקימיה המדינה מייסדי דור את מייצגת, הדובר של אימו, הסבתא .הסבתא, שנית

 המייסדים דור תא מייצגת הסבתא. המחייה שטח על הסבתא של במלחמתה עוסק השיר. וטבע חול רק אלא, ובניינים
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 לארץ שהגיע חשב המייסדים דור. תמים הוא המייסדים דור שכל להסיק ניתן, תמימה שהסבתא מכיוון. התמים

 .המחיה שטח על מלחמה בה שיש לארץ הגיע למעשה אך, מיושב אל עדן-גן שהיא

 חשבה היא – גרוטסקי באופן מתוארת) המייסדים דור כל של תמימותם, מכך וכתוצאה( הסבתא של תמימותה

 תמימותה). לכבודה אפילו ואולי( הבוקר לכבוד מופלאות סימפוניות הם, המלחמה על שבישרו, הציפורים שציוצי

 המצייצות והציפורים הבתולי החול, החדש בשחר האמונה, התמימות. ומוגזמת קיצונית שהיא עד גדולה כה הייתה

 לאילנות הפכו והאילנות, כבישים צמחו, דבר של פובסו, שבו, הזה במקום דווקא להתיישב לסבתא שגרמו הם

 . ולבטון לבתים מקומם את פינו הטהור והטבע הבתולי הנוף. סרק

 מתמימות נבעה הסבתא של בחירתה. בחרה בו במקום להתיישב ומניעיה התמימה סבתו על סיפור לבנו מספר הדובר

. םהציפורי ציוץו) אביב תל את שאפיינו( השקמה עצי, הבתולי החול אחרי שבי הלכה הסבתא. העתיד ראיית ומאי

 .הסרק ואילנות הבטון, הבניינים עתיד את ותביא שהיה מה את תהרוס המחייה שטח על שהמלחמה צפתה לא היא

 המלחמה את ידע שלא הנוכחי הדור את, העתיד ואת ההווה את המייצג, הדובר של ובנו הסבתא של נכדה הוא הנמען

 השיר .הסרק ואילנות הבתים, הכביש את רק אלא, השקמה עצי ואת הבתולי החול את הכיר ולא המחיה שטח על

 מחוץ נשאר המדינה הקמת ועל המלחמות על לכול הידוע הסיפור". בוודאי יודע אתה השאר ואת" במשפט מסתיים

 רוצה לא וברהד). אחרים רבים במקומות כתובים הללו הסיפורים( אותו מכיר כבר הנמען-שהנכד מכיוון לשיר

 שבין הקיצוני הפער על לו לספר רוצה אלא, המייסדים דור על והידוע המוכר הסיפור את, הנמען, לבנו לספר

 .המחיה שטח ועל האדמה על הנוראית המלחמה לבין המייסדים תמימות

 על מוכר הפחות הסיפור את לספר עוזרות שהן בכך השיר של המשמעות בבניית תורמות הללו הדמויות שלוש

 והכואב הקשה למחיר המודעות ועל המדינה מקימי דור בני של הקיצונית תמימותם על הסיפור, הארץ של יישובה

 .הציוני הרעיון מימוש של

 

 דרמה – שני פרק

 .8–7 מהשאלות אחת על לענות צריך זה בפרק שבחר נבחן

  

 .ב–א הסעיפים שני על ענו. 8

 אי־הבנה או במחזה מרכזי קונפליקט מבליטים או משקפים ודיאלוג תפאורה, אביזרים כמו דרמטיים אמצעים

 .בו דמויות בין

 . דבריכם את והדגימו הסבירו? שלמדתם במחזה אי־ההבנות הן מה או הקונפליקט מהו. א
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אי־ את או הזה הקונפליקט את מבליטים או משקפים במחזה הדרמטיים האמצעים מן שניים כיצד הסבירו. ב

 . האלה ההבנות

 שובהת

 .גלרון הדר מאת" מקווה" המודרנית לדרמה אתייחס בתשובתי

 ביטוי לידי בא זה קונפליקט. ליברליות לבין שמרנות בין הקונפליקט הוא במחזה המרכזיים הקונפליקטים אחד

 .החדשה הבלנית, ושירה, הראשית הבלנית, שושנה – בו המרכזיות הדמויות שתי בין הניגודית האנלוגיה באמצעות

 היא, לעומתה, שירה. במדויק הטבילה והלכות הדת מצוות אחר הממלאת, מאוד ואדוקה חרדית אישה היא שושנה

 . מפותח צדק חוש ובעלת הדת הלכות על פחות המקפידה, בדעותיה פתוחה אישה

 האמת את רואה, אליה בניגוד, שירה. הרע בלשון ליפול ולא לרכל לא משתדלת, רבים דברים מסתירה שושנה

 .מחיר בכל שמולה לאישה לעזור ומנסה מכל כחשובה

 בקפידה שומרת שושנה. מתפקידה רבות פעמים חורגת שירה ואילו, ממנו לחרוג מבלי בתפקידה מתרכזת שושנה

, חדווה אצל האמת לחשיפת הפועלת, שירה לעומת, לטובתן לא זה אם אפילו, למקווה המגיעות הנשים סודות על

 .הנשים שאר בקרב וגם, המוכה האישה

 וללא ערעור ללא למלאו שעליה ברור תפקיד לאישה לפיה, והשמרנית המסורתית העמדה את מייצגת שושנה

 יכולתן ואת לנשים שיש הבחירה זכות את, חריף בניגוד, מייצגת שירה של דמותה. פרטיים בעניינים התערבות

 .ריותאח ולקיחת אקטיביים צעדים באמצעות חייהן ועל גורלן על להשפיע

 דיאלוג – במחזה דרמטיים אמצעי שני באמצעות ומובלט משתקף ליברליות לבין שמרנות בין הקונפליקט. ב

 .ותפאורה

 זה חשוב דיאלוג. הראשונה המערכה של הרביעית בתמונה מופיע הקונפליקט את ומבליט המשקף הדיאלוג, ראשית

 הדיאלוג את לתאר יש( הקבלה בחדר מאוחרת הליל בשעת המתרחשת, לשירה שושנה בין ונוקבת קשה שיחה הוא

 לבין שושנה י"ע המיוצגת והמסורתית השמרנית העמדה בין הקונפליקט את וממחיש משקף הדיאלוג). בפירוט

 .שירה י"ע המיוצגת והמתקדמת הליברלית העמדה

 של התפאורה הוא המקווה. ליברליות לבין שמרנות בין הקונפליקט את ומבליטה משקפת היא גם התפאורה, שנית

 .עצמו הטבילה וחדר הקבלה חדר: זירות בשתי כולו המחזה התרחשות מקום את ומהווה, המחזה כל

 .היהודית שבהלכה החשובות המצוות אחת היא בו הטבילה אשר, טבעי מים מקור הוא המקווה
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 סמל הוא המקווה ,אחד מצד. לליברליות השמרנות שבין הקונפליקט את מסמלת היא גם המקווה תפאורת במחזה

 היא לטבול שהולכת אישה. בהן לעמוד צריכות שהנשים, הדת של הקפדניות לדרישותיה, ולמסורתיות לשמרנות

 השנייה בפני אחת להיפתח לנשים מאפשרת שבמקווה והפגיעות החשיפות, שני מצד. ופגיעה חשופה, עירומה

 היחסים מערכת כמו, צפויות ולא מתקדמות, ברליותלי יחסים מערכותו אינטימיות, נשית אחווה, חברויות וליצור

 הניגוד את משקפות הן גם כיצד ולהסביר למיקי תהילה בין היחסים מערכת את לתאר יש( למיקי תהילה בין

 ). וקידמה לליברליות ומסורתיות שמרנות שבין

 

 קריאה ספרי – שלישי פרק

 .10–9 השאלות מן אחת על יענה זה בפרק שבחר נבחן

 

 .העלילה במהלך משמעותי שינוי עוברת המרכזית הדמות רבות ביצירות. 10

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? שקראתם בספר המרכזית לדמות מתאימה זו טענה האם

 

 תשובה

 . גרוסמן דוד מאת "איתו לרוץ מישהו" לספר אתייחס בתשובתי

 לאסף אתייחס בתשובתי. ותמר אסף – העלילה במהלך משמעותי שינוי העוברות מרכזיות דמויות שתי זה בספר

 .עובר שהוא ולשינוי

. רבה בחיבה אותה מתאר ואסף, מוקי קוראים הקטנה לאחותו. ואוהבת מתפקדת ממשפחה 16 בן נער הוא אסף

 .ל"בחו זוגה בן עם גרה והיא, רלי קוראים הגדולה לאחותו. עליה ומגונן לה דואג הוא

  אסף

, למרחקים לרוץ שאוהב ספורטאי, ביטחון וחסר ביישן, מסורבל, גמלוני נער כאל אסף אל מתוודעים הקוראים

 הוא. אותו ומנצלים אותו מעריכים לא שכלל" חבריו" אחרי הנגרר בודד נער אסף. מחשב ומשחקי צילום חובב

 לבסס יש( לזולת ורגיש קשוב, צמאיע, לב טוב, חרוץ, אמיץ, מסור הוא. בקושי נתקל כשהוא לעצמו מוותר אינו

 להתחקות לו המאפשרות תכונות, )הספר מעלילת דוגמות באמצעות אסף של לאופיו בנוגע אלו מקביעות אחת כל

. ירושלים ברחבי הכלבה דינקה אחרי רץ אסף העלילה במהלך. תמר של דמותה על הרמזים אחר וברגישות בסבלנות
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 אומץ את ומגייס הבטחון חוסר את מעליו משיל הוא לתחנה מתחנה. להתבגר לו עוזרת חיצונית נפש על אחריותו

 .לבו

 במסע המעוגן נפשי מסע באמצעות והתבגרות הפנימי לעולמו התוודעות של תהליך עובר אסף הרומן עלילת במהלך

 וחניכה התבגרות של נפשי מסע זהו. )מסע וכרומן התבגרות כרומן הרומן על בקצרה להסביר מומלץ כאן( הפיזי

 לומד, הרבות ליכולותיו מתוודע, נפשו כוחות את מגייס אסף. ומתבגר מתחשל, שלו על לעמוד לומד אסף שבמהלכו

 עם וזוגיות אהבה במציאת מסתיים והנפשי הפיזי מסעו .העלילה התרחשות במהלך לבו באומץ ונעזר עצמו להכיר

 .תמר
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