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 בחינת הבגרות בספרות. –הצעת פתרון 
 שימו לב!

התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות מלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכום, דוגמאות 
 כפי שנלמד בקורסים. -מהיצירות ועוד 

תשובות נוספות מעבר למה שכתוב כאן. כידוע, בספרות )ובחיים( הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם 
 הכול תלוי בנימוקים הספרותיים שתיתנו לטענות שהועלו.

 השאלות מנוסחות בלשון נקבה אך מכוונות לנבחנים ונבחנות כאחד.
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 שירה. -פרק ראשון
 

 החברה הישראלית בין שבר לאיחוי. -שירה מהמחצית השניה של המאה העשרים
 . נקודות 03, לכל שאלה 1-6בפרק זה יש לענות על שתיים מהשאלות 

 נערה מן הקטמונים )חתך אורך( /מירי בן שמחון.. 1
הציגי את שאיפותיה של עליזה אלפנדרי והסבירי מה אפשר ללמוד על דמותה משאיפות אלה. מהי 

 לדעתך עמדתה של המשוררת כלפי שאיפות אלה? נמקי והדגימי את דברייך. 
 
שאיפותיה של עליזה אלפנדרי הן ששמה הטוב ישמר. שהמוניטין שלה לא יפגע. שהחברה תחשוב עליה  

טובות. לכן היא יוצאת עם אחיה לקולנוע ואינה מסבירה פנים למחזר שלה. היא מתאימה את החולצה 
לחצאית, מתקינה פרחים באגרטל, שוטפת רצפות, מכסה את פניה בשכבת מייק אפ ומקפידה על 

תטיקה. מוטיב הנראות מיטיב להדגיש זאת. כמו כן, היא מעונינת להתחתן וללדת ילדים. היא מקפידה אס
להגיע בזמן לתחנה ואינה מאחרת, מקפידה על המוסכמות החברתיות שהיא נתונה בהן ובעצמה יודעת מי 

  "בסדר" ומי "לא בסדר."
כמו חיה, או תינוקת שאינה שולטת על  לעומת הדברים שעליזה אלפנדרי מקפידה עליהם, היא מתוארת גם

עצמה ויש לה התפרצויות זעם. "אבל בצדק, זה הטבע שלה". הנימה האירונית מתחדדת כשהמשוררת 
מתארת את מה שנחשב לא בסדר בעיני עליזה אלפנדרי.  אנשים שאומרים שטויות, שאינם שומרים על 

וד שלה מודגש ודרכו מועברת ביקורת על כבודם. הסטריאוטיפ על האישה המזרחית שאמונה רק על הכב
 הפטריארכיה.

מובן שהמשוררת מירי בן שמחון עונה למשורר מאיר ויזלטיר ולשירו שבו הוא מתאר במבט מתנשא מעט 
נערות משכונת הקטמונים בירושלים. למעשה, ויזלטיר נציג החברה הפטריארכלית, ההגמונית, המערבית 

חית משכונת הקטמונים בירושלים ומקבעת אותה דרך מבטה אשר מסתכלת בזלזול על הנערה המזר
והוא עורך הזרה לחשיבה  הסטריאוטיפי והמזלזל. השיר כולו נכתב בנימה אירונית וביקורתית

 הסטראוטיפית שלנו על מזרחיות ועל נשים.
 
 . סיפור על הסבתא/אריה סיון.4

, אתה יודע, בודאי." מה נודע השיר פותח במילים "אתה רוצה לדעת" ומסתיים בשורה "ואת השאר
 לנמען לאורך השיר? הסבירי והדגימי את דברייך.

 
הדובר בשיר, כנראה סב הפונה לנמען שאינו ידוע, אך ניתן לששער כי מדובר בנכדו או שמא בבנו, מספר לו 

י על סייפור על סבתא אשר מייצגת את דור בוני ומייסדי הארץ התמימים. קיים ניגוד בשיר בין תיאור
המלחמה לבין תיאורי הנוף הפסטורלי. ובתווך הסבתא התמימה התיישבה פה, במקום הזה ובאופן מוגזם 

 וגרוטסקי חשבה שקול פגזי המלחמה הוא קול ציוצי הציפורים. 
למען האמת, הנמען אינו יודע הרבה דרך תיאורי הדובר. הוא שומע על הציפורים האנלוגיות למייסדים, 

הייתה תמימה ונחשף למטפורות המייצגות את השלווה מחד והמלחמה מאידך. אבל הוא שומע כמה סבתו 
 מרבית התיאורים אינם שופכים אור על הסבתא המתוארת בשיר.

נראה שדווקא העיקר אינו מסופר לנמען בשיר. מה קרה במלחמות, בעיקר במלחמת העצמאות, מה עלה 
נו מוזכר בשיר משום שהוא ידוע ומוכר לכל, אפילו בגורל הסבתא ובני דורה? יתכן כי פער המידע הזה אי

"לעוס" ומסופר בבתי הספר, בימי זכרון ומונצח בכל בית. אולי אפילו קשה לשיים את "כל השאר", להגיד 
 במילים את התיאורים הקשים וההיסטוריה רוויית המלחמות על שטח המחיה הזה כאן.

 
 
 
 
 
 
 . מתחת לפני האדמה/אלי אליהו.6

לידי ביטוי בשיר הנושא שלמדת "בין שבר לאיחוי"? לדעתך, מה מודגש יותר בשיר זה, השבר כיצד בא 
הסבירי והדגימי את דברייך. בתשובתך הביאי גם שני אמצעים אומנותיים והסבירי את  או האיחוי?

 תרומתם לעיצוב נושא זה.
 
 

רטורי הבולט בשיר הוא בחברה הישראלית. הרי האמצעי ההשבר  מחד, נראה כי שיר מיטיב לתאר את
. האב לא הצליח להטמע בחברה הישראלית בעוד בנו הצליח. כך, השיר הניגוד שבין האב לבנו הדובר

נפתח במילת החיבור ו' אשר עשויה להעיד על המשך של מונולוג או שיח פנימי שהבן מנהל עם עצמו. נראה 
ובר פונה ספק לעצמו, ספק לאביו, כי המשפט טומן בחובו שאלה רטורית שלא ניתן להשיב עליה. הד

. המטפורה ומתאר במבט רטרוספקטיבי את החוויה המשמעותית שליוותה אותו בימי שירותו הצבאי
שעמה השיר נפתח, מדמה את העיר בגדד, בירת עיראק, למעין איבר מיותר שיש להסירו בניתוח.  המרכזית

ו, לאביו קשה להשתלב ובניגוד אלית כנראה שמדובר בתיאור הדובר את השתלבותו בחברה הישראלי



קשיי ההגירה באים לידי ביטוי גם בתיאור של הדובר את אביו, כמי שממהר לשנות בחברה הישראלית. 
, כשהאב לוקח את הבן ל"צבא העם", הוא צה"ל, הביטוי המובהק בשיר להשתלבות הבן תחנות ברדיו

 , בניגודכשהשניים עולים מעל לפני האדמה בחברה. זאת, בעוד "עצב ידו" של האב מגששת אחר העברית
לחניון התת קרקעי שהם נתונים בו, כשהאב מרגיש בנוח לשמוע את הרדיו בשפה המזוהה עם מולדתו. 

המטפורה "תחנות הבושה" נמסרת מנקודת המבט של הבן, כמו כל השיר והיא חוברת לחוויה המתוארת 
ואביו חשים בעקבות שמיעת המוזיקה בשפה  בשיר. נראה כי הבן מרגיש אשמה כלפי הבושה שהוא

.יחד עם האב מנסה להסתיר את מוצאו, שורשיו וזהותו, בעוד הבן נטמע בחברה הישראלית הערבית. 
זאת, הדובר בשיר מתאר גם את הצלחתו שלו להשתלב בחברה הישראלית, מכאן שמדובר גם בשבר וגם 

אישום כלפי החברה הישראלית שלא השכילה והבעת ביקורת ואף כתב  באיחוי. או איחוי חלקי מאד
מצליח להשתלב בחברה ואילו אביו אינו מצליח. הבן   את התרבות שלו.לקבל את העולה מעיראק ו

העמדה של הבן מורכבת. מחד, נראה כי הבן מצר על "הניתוח", שכן הוא מתאר את אביו בחמלה, והוא גם 
מתה" אצלו, משמע, המסורת מבית אבא, השורשים  מרגיש אשמה, בושה, על כך שבניגוד לאביו, "בגדד

 והזהות הערבית הטשטשו אצלו והוא נטמע בתרבות הישראלית.
הניגודים והמטפורות שתיארתי מדגישים את הביקורת על החברה הישראלית שכשלה לקבל ולקלוט את 

 .העולים ואת התרבות המזרחית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 דרמה. -שניפרק 
 דרמה מודרנית. 

 יש לענות על שאלה אחת בפרק הדרמה או על שאלה אחת בפרק ספרי הקריאה.
 . ארבעים נקודות לתשובה.8או  7אם בחרתן לענות על פרק זה, יש לענות על אחת משתי השאלות 

  
 בחרתי לענות לפי הדרמה המודרנית "מקווה" מאת הדר גלרון.

 
היחסים בין דמויות מאופיינים מצד אחד בקרבה, באינטימיות ובהזדהות . במחזות מודרניים רבים 8

ומצד אחר בניכור, בריחוק ולעיתים אף בהתנכלות. כיצד מאופיינים היחסים בין דמויות במחזה שלמדת? 
 תארי יחסים אלה והסבירי מה אפשר ללמוד מהם על טבע האדם?

  לרון.בחרתי לענות לפי הדרמה המודרנית "מקווה" מאת הדר ג
 

במהלך עלילת המחזה "מקווה", מאת הדר גלרון, נחשפים סודות ושקרים, מוסרות המסכות שהנשים 
במחזה עוטות על עצמן ומוצגות מערכות יחסים המאופיינות בניכור, ריחוק והתנכלות אך גם בקרבה 

 ובאנטימיות. בתשובתי אדגים טענה זו ואתייחס למורכבות שבטבע האדם.
הדמויות במחזה.  הוא אחד המוטיבים הבולטים במחזה והוא מעיד על ניכור וזרות ביןמוטיב ההסתרה 

 במחזה מתוארת גלריה של דמויות נשיות, ורבות מהן עוטות על עצמן מסכות:
שושנה, הבלנית הוותיקה של המקווה, היא אשה חרדית, שמרנית, שחשוב לה לשמור על ההלכה ועל 

ם שיש לה בת בשם רחלי, שחזרה בשאלה. שושנה שומרת בסתר על המסורת. לאורך המחזה אנחנו מגלי
 קשר עם בתה, ואף מעבירה לה כסף, תוך שהיא מסתירה את זה מבעלה ומשאר הסביבה החרדית.

גם הינדי, אשה מבוגרת ומטופחת, וחברה טובה של שושנה, עוטה על עצמה מסיכה. לקראת סוף המחזה 
מקווה אחת לחודש, למרות שהמחזור שלה כבר פסק. היא עושה אנחנו מגלים שהיא ממשיכה לפקוד את ה

זאת כדי שבעלה ימשיך להתייחס אליה כאל אשה מושכת ופוריה. סוד נוסף שהיא מסתירה מבעלה 
 ומהעולם הוא שהבן שלה נולד בעזרת תרומת זרע.

חר שהיא שירה היא בלנית צעירה, חדשה במקווה. היא מגיעה להחליף את הבלנית הקודמת, אך רק לא
 יוכי הבלנית הקודמת התאבדה במקווה. –והוסתר מפניה מגיעה היא מגלה מה שקרה לבלנית הקודמת 

שירה עצמה מסתירה את העובדה שהיא נשארת לישון במקווה בימים שבהם היא מותרת לבעלה, כיון 
 שהיא לא רוצה להיכנס להריון והרב כבר לא אישר לה להמשיך להשתמש באמצעי מניעה.

ת נוספת היא תהילה, כלה צעירה, שמגיעה למקווה ערב חתונתה ומבקשת משושנה למנוע ממנה את דמו
. היא מסירה את המסיכה הטבילה כדי שלא תצטרך להיות באינטימיות עם בעלה, אליו היא לא נמשכת

 ומשתפת את מיקי, אשה חילונית המגיעה למקווה, ונשים נוספות בפחדים ובחששות שלה, בסצינה הזו,
בה שתי הנשים הצעירות טובלות יחדיו במקווה ניכרת אינטימיות רבה, קרבה והזדהות בין הדמויות. 

תהילה משתפת את מיקי שבעלה אונס אותה מדי ערב וכי אינה אוהבת אותו והיא מאוהבת בגבר אחר. 
מקשיבה מיקי ממהרת לייעץ לה ללכת אחרי לבה, מציעה לה אפילו את ביתה כדי שתוכל לבגוד בבעלה. 

לה. רואה את תהילה ואת כאבה. נראה כי בסצנה הזו מוצגת אלטרנטיבה נשית מכילה לכאוס שהדמויות 
אך גם החשיפה הגבריות מייצגות במחזה. מוצג נרטיב של הקשבה ולא של אלימות או הכרח לציות עיוור. 

 מקווה. הזו אינה עוזרת לה, ובסופו המחריד של המחזה אנחנו מגלים שגם היא התאבדה ב
אשתו של רב הקהילה,  –שהניכור ומתוקף כך הסתרה המשמעותית ביותר קשורה לחדווה אבל נדמה 

 אלישבע. –הרב פנחס, ולבתה 
חדווה היא אשה מוכה. שושנה רואה אותה חודש אחר חודש עם סימנים כחולים על הגוף, אך חדווה 

קה. כששירה מגיעה למקווה היא לא מספרת שהיא נופלת, וכולם משתפות איתה פעולה בהסתרה שבשתי
מוכנה להבליג על כך. היא מעודדת את חדווה להתקשר לארגון שיכול לסייע לה, ובהמשך אף מסייעת לה 

 להסתתר מפני בעלה. 
בסוף המחזה, חדווה ובתה מגיעות למקווה בחפשן מקלט מפני הרב פנחס ומשמרת הצניעות שהוא שלח 

מסיכה וחדווה מטיחה בפני נשות המקווה לראשונה את האמת בדבר בעקבותיהן, ושם נחשפת לראשונה ה
היותה אשה מוכה. היא מאשימה את עצמה ואותן בהסתרה המתמשכת. מתברר גם שבתה של חדווה, 

 אלישבע, לא מדברת כיון שבעבר אביה איים עליה שלא תגיד שום דבר ומאז היא לא מדברת. 
ת לאורך המחזה ובמיוחד בסופו היא מציאות שבה שנחשפ , המנוכרת והאלימההמציאות המאיימת

נשים נאלצות להתאים את עצמן, את חייהן ואת חלומותיהן לחברה פטריארכית גברית ולמערכת חוקים 
 נוקשה. 

המחזה "מקווה" מעביר ביקורת רחבה על ההשתקה בחברה הדתית בנושאים הקשורים לאלימות 
 ה. במשפחה, יחסי מין, ותפקידה המגדרי של האיש

המחזה מעמיד שאלות נוקבות על הדרך בה נשים משקרות למעשה עבור הגברים ובשמם, ומוכנות, בגלל 
הלחץ הרב שמופעל עליהן, להקריב את חייהן ואת חיי חברותיהן על מנת לשמור על טוהר שמן ולהציל את 

אות במלחמת עצמן. כאשר קוראים זאת כך ניתן להבין בקלות יתרה, כי הנשים במחזה "מקווה" נמצ
 הישרדות יום יומית על חייהן, מלחמה שגברים בחייהן הנחילו. 

ואולי סצינת הסיום בה כל הנשים מתאגדות יחדיו כדי להביא כוח נוסף של כמאה וארבעים נשים ולעצור 
את משטרת הצניעות על האימים שהיא מהלכת בנשים, והשינוי שעוברת שושנה הבלנית הותיקה, 



של הנשים בכל חברה, בכל מגזר, להתאגד ולהרים ראש אל מול האלימות והחברה מרמזים על ההכרח 
 הפטריארכלית.

 
 

 ספר קריאה. -פרק שלישי
 
. הסבירי והדגימי כיצד באים לידי ביטוי צדדים אקטיביים וצדדים פסיביים בדמות מרכזית )או בשתי 9

 דמויות מרכזיות( בספר הקריאה שלמדת.
בדמות )או בדמויות( שכתבת עליה עורר בך הזדהות? הסבירי והדגימי את איזה מן הצדדים האלה 

 דברייך.
 

 בחרתי לענות לפי הספר "מישהו לרוץ איתו מאת דויד גרוסמן.
 הספר "מישהו לרוץ איתו" מאת דויד גרוסמן נפתח בתעלומה. 

אחותו הגדולה  , שמשפחתו נסעה בקיץ לבקר את16אנחנו מתוודעים לדמותו של אסף, נער ירושלמי בן 
אסף מתגלה כנער אקטיבי מאין בארה"ב והוא נשאר לעבוד בעירייה כדי לחסוך כסף לקניית מצלמה. 

כמותו במהלך העלילה. הוא מתמודד עם תעלומות רבות שהוא מתבקש לפתור, אינו מרים ידיים ומפצח 
התעלומה הראשונה שהוא מתבקש לפתור היא . את החידה, פותר את התעלומה ומגיע לתשובות שביקש

 מציאת הבעלים של כלב משוטט )שמתברר בהמשך ככלבה(, במטרה לתת לו קנס. 
אסף יוצא למסע ברחבי ירושלים, במהלכו הוא מגלה כי בעלת הכלבה היא תמר, נערה בת גילו. אסף נשבה 

עצמו את מי היא מחפשת,  בקסמי דמותה של תמר ומנסה לדלות עוד פרטים אודותיה. הוא שואל את
 מדוע והיכן היא נמצאת והרצון לענות על שאלות אלה הוא התעלומה שמניעה את העלילה ברומן. 

. אחיה, שי, עזב את תמר כמו מפצחת ברומן תעלומה משלה מתגלה כגיבורה אקטיבית למדי. גם תמר
הבית בשל התמכרות לסמים. כשהיא מבינה שההורים שלה הרימו ידיים, היא מנסה למצוא אותו בעצמה, 

ולשם כך רוקמת תוכנית אמיצה ומפורטת לפרטי פרטים, במהלכה היא עוזבת את ביתה ועוברת לגור 
וער שעזבו את הבית. התעלומה בית שבו גרים בני ובנות נ –במטרה להגיע אל "המעון של פסח"  –ברחוב 

של תמר היא לגלות היכן אחיה ולהגיע אליו, והיא אכן מצליחה לעשות זאת. תמר ושי מצליחים לברוח 
מהמעון ומתחבאים במערה באזור ירושלים. שם, תמר גומלת את שי מהסמים, בהתחלה לבד ובהמשך 

 בעזרתו של אסף. 
ת מחייה של תמר. המפגשים השונים מלמדים אותו במהלך המסע של אסף הוא נפגש עם מגוון דמויו

פרטים נוספים על דמותה של תמר. במהלך החיפוש הוא עצמו עובר תהליך של גילוי והתבגרות. בהשראת 
הסיפורים שהוא שומע אודותיה, ובהמשך בהשראת הקריאה ביומנים שהיא כותבת, הוא מוצא גם בעצמו 

מי שהוא לכאורה חברו הטוב, שאין לו עוד רצון באותה חברות כוחות חדשים. הוא אוזר אומץ כדי לומר ל
מזויפת. הוא מוחק גרפיטי שהוא וחבריו עשו על מורה בבית הספר, הוא נלחם באומץ למול נערים שרוצים 
 לקחת את הכלבה דינקה ולא מוותר גם כשהוא נעצר על ידי המשטרה או נאלץ לברוח מהבריונים של פסח. 

התעלומה בספר נפתרת,  לאחר שלאה, חברתה המבוגרת של תמר, מביאה אותו ואת דינקה אל מקום 
המסתור של תמר ושל אחיה. תמר ואסף, שכל אחד מהם עובר מסע פנימי של התבגרות, והיפרדות 

מחברויות "מזויפות", מוצאים זה בזו מישהו איתו אפשר להיות אותנטי, חבר/ה שהוא/היא בבחינת 
ים ארוכים. מישהו לעבור איתו את אתגרי החיים. "מישהו לרוץ איתו" למרחק  

  
כיצד  צליח ושאר הדמויות בספר, ולהדגישיש להרחיב על המפגשים השונים של אסף עם תיאדורה, לאה, מ

 בכל מפגש מתגלים לאסף עוד ועוד פרטים אודות דמותה של תמר.
נגרר אחרי רועי חברו ויוצא  מובן שאפשר להזדהות עם המסע של אסף, מנער גמלוני שלא עומד על שלו,

עם דפי שאינו אוהב רק כדי לרצות את רועי, הוא לומד להכיר עצמו, לעמוד מול מכשולים רבים, מתבגר 
ומוצא אהבה.  ואפשר גם שלא להזדהות עמו ולהעדיף לשבת בבית ורק לקרוא על גיבורים כמו אסף 

  ותמר.
 
 
 

 
 


