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 !שימו לב

הפתרון המובא כאן כתוב בצורה מתומצתת, המדגישה את הנקודות החשובות שצריכות להופיע בכל 

במבחן עצמו, יש לכתוב תשובות מלאות, בעלות פתיחה גוף וסיום, מנומקות תשובה, בהתאם לשאלה. 

 ומבוססות )ולא לשכוח לצרף דוגמאות מתוך היצירה!(

 בהצלחה!

 

 שירה )פרק חובה( –פרק ראשון 

השיר מציג תמונה סטריאוטיפית של אישה ממוצא ממזרחי וממעמד נמוך,  –נערה מן הקטמונים  .0

בשכונת קטמון שבירושלים. השיר כתוב כולו בצורה אירונית ומודעת לעצמה, ומבקש המתגוררת 

ברובה גברית, אשכנזית ולבנה, המחזיקה בהון התרבותי  –להציב מראה בפני הקבוצה ההגמונית 

על מנת לעורר מחשבה ודיון על אודות קיומם של הסטריאוטיפים הללו, והנזק שהם  –והכלכלי 

ליזה אלפנדרי. עצם השיח סביבם עושה להם הזרה, ומאפשר למשוררת להפך גורמים לנשים כמו ע

, , על יחסה ותפיסותיה כלפי אותן נשיםאותם על ראשם ולצאת בכתב אישום חברתי כלפי החברה

 ממנו הן סובלות.  –כנשים וכמזרחיות  –וכן למחות על הדיכוי הכפול 

 

הגבולות המגדריים,  עלמעצמה,  –עליזה אלפנדרי  –קיים פער ניכר בין ציפיותיה של הדמות בשיר 

לבין עמדתה של המשוררת כלפי  –התרבותיים, האסתטיים וההיגיניים שתוכם היא מתנהלת 

היא מייצגת )והפער הזה בין עמדת המשוררת לבין הדמות וכלפי הנשים ממוצא מזרחי אותן 

ריך להופיע בתשובה(. פער זה משפיע הציפיות המוצגות בו בצורה סטריאוטיפית ואירונית מכוונת, צ

, המעמת גם על ציפיותיו של הקורא, שמבין, ככל שהשיר מתקדם, שמדובר בשיר מחאה ביקורתי

 אותו עם מחשבותיו שלו בנושא ואף מגביר את המודעות החברתית שלו אליו. 

יש  כמובן,. תרבות שלטת\מושגים שרצוי שיופיעו בתשובה: סטריאוטיפ, אירוניה, הגמוניה

 להדגים מתוך השיר.

 

השיר מתאר תמונה עכשווית של מדינת ישראל, המנוגדת לארץ  – סיפור על הסבתא – 2שאלה מס'  .2

ישראל "של פעם", ולאופן שבו נתפסה ההתיישבות בה בזמנים עברו. תפיסות אלו אפיינו את דור 

של אז )מדינה המייסדים, המיוצג בשיר על ידי הסבתא. בשיר בולט מאוד הפער בין ישראל 

בהתהוות, שיש להילחם על הזכות לשבת בה ולאכלס אותה( לבין ישראל של היום, והוא בא לידי 

ביטוי בניגודים שבין עבר להווה, בין תמימות לבין פיקחון, ובין טבע בתולי לבין בנייה מאסיבית 

 ומואצת. 

 

חמות, שבה בונים ישראלית העולה מן השיר היא של ארץ ומדינה למודת מל-המציאות הארץ

על חשבון הטבע, כך שיותר ויותר פיסות טבע  –באינטנסיביות כדי לענות על הצורך הדמוגרפי 

הולכות ונעלמות. ואילו הדובר, ממיקומו הנוכחי, סבור שהסבתא הייתה תמימה מאוד )שורש 

שחוזר על עצמו מס' פעמים בשיר(, וכי החלום הציוני הנאיבי בו החזיקו בתחילה היא והדור שהיא 

צורך להילחם על הקמת המדינה וביסוסה דור מקימי המדינה, נגוז במהרה, עת נוצר ה –מייצגת 
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במלחמת העצמאות. זוהי עמדה ביקורתית, השוללת את תמימותה של הסבתא ומתייחסת אל 

 החלום הציוני בצורה מפוקחת. 

מושגים שרצוי שיופיעו בתשובה: ניגוד, המשמעות הכפולה של המלחמה על שטח המחייה, 

 הדגים מתוך השיר.נאיביות, עמדה ביקורתית. כמובן, יש ל\תמימות

 

שיר זה מציג שלושה דורות, בני העדה התימנית, ופורש בפני הקורא  –. על שתיקתם של התימנים 5

יכול  –שכבר נולד וגדל בארץ  –הנכד  ,סיפור כואב של הגירה טראומטית לארץ ישראל. בשיר

 ול היסטורי.להשמיע את קולם של אבו וסביו, ולספר את סיפורם הכואב, הכרוך בהתעלמות ובעו

 

השיר מבטא את הרעיונות הללו בעיקר באמצעות מושג השתיקה )שחוזר, בצורות שונות, פעמים 

מצד אחד, היא מבטאת אחווה משפחתית רבות בשיר(, כאשר לשתיקה משמעות כפולה: 

וקהילתיות, כאשר היא מתארת מנהג יפה של העדה, להתכנס יחדיו ולשיר, ובינות לשירה יש 

דה על נימוס, הקשבה, מתן מקום לאחר וכבוד הדדי. מצד שני, היא מבטאת, כאמור, שתיקה, המעי

סיפור כאוב שהושתק, כאשר זמן רב לא הייתה העדה במקום בו היא יכולה להשמיע את קולה 

מערער על האחווה בכך אשר  –ולספר את סיפורה. על משמעות זו מעידה הכנסתו של הטלפון 

, אך גם בישיבה לבד בבית )הדיבור הוא בטלפון ולא פנים אל פנים(ממיר את מנהג ההתכנסות ש

 שובר את השתיקה ומביא את האב לרצות שיקשיבו לדבריו. 

פער דורות. כמובן, יש להדגים \דורי-מושגים שרצוי שיופיעו בתשובה: שתיקה, דיבור, מפגש בין

 מתוך השיר. 

 

 דרמה )מחזה מודרני( –פרק שני 

מצויות על קשת רחבה יחסית ביחסן לדת, והן שונות זו החזה המציג נשים מ –. המחזה מקווה 7

מזו במובנים רבים, אך יש ביניהן גם מכנה משותף: השתיקה וההשתקה הנכפית עליהן מעצם היותן 

באמצעות המחזה, נשים שחיות רובן בחברה סגורה, ולאור הציפיות הבלתי אפשריות שלה מהן. 

תרתי משמע( כלפי מעלה ולקיים שיח ציבורי על אודות אלימות כלפי המחזאית מבקשת להציף )

נשים בחברה, ועל המבנים החברתיים הנוקשים הכופים עליהן שתיקה והצטמצמות. זהו, אם כן, 

 מחזה ביקורתי, המציב מראה בפני החברה. 

 

כל  – בתשובה על סעיף א' במחזה ניתן לבחור כמעט בכל אחד מן הערכים המופיעים בסוגריים

עוד מנמקים היטב את הבחירה, ומגבים אותה בדוגמאות מהיצירה. בפתרון זה נענה על פי הערך 

או עם \רבות מן הדמויות המוצגות במחזה אינן כנות עם עצמן ו :שלילתה -, וליתר דיוק של כנות

הבלנית הראשית, המתרברבת בכך  –באמצעות דמותה של שושנה  ניתן להדגים זאת. חברותיהן

היא רואה הכול", כשלמעשה היא מעלימה עין ממה שקורה בביתה של חברתה המוכה, או ש"

שמסתירה את העובדה שהיא אישה מוכה, מפני שלבעלה כוח רב  –באמצעות דמותה של חדווה 

שלא מספרת שבנה הוא תוצר של תרומת זרע ואינו  –ואין לה ממש ברירה, או דרך דמותה של הינדי 

שמגלמת במחזה דמות ישירה מאוד, החותרת  –הבלנית האחרת  –אפילו שירה מבעלה, ועוד. 

גם היא מסתירה מפני חברותיה את העובדה שהיא נשארת לישון במקווה כי אינה  –לחשיפת האמת 

מעוניינת להביא ילדים נוספים עם בעלה הנכה. כלומר, כל אחת מהנשים הללו שומרת סוד מפני 
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וגם לעצמן  –סודות נחשפים, והנשים נאלצות להסתכל לחברותיהן חברותיה, אך במהלך המחזה ה

  בעיניים, הפעם בצורה כנה, ולהכיר במצבן.  –

 

סמל, על מנת להמחיש  \ניגוד  \הבאים: דיאלוג ב. בסעיף ב', יש לבחור שני אמצעים דרמטיים מתוך 

שיתאימו לערך  שימו לב שאתם בוחרים בשני האמצעים כךאת הערך הנבחר לתשובה בסעיף א'. 

 עליו כתבתם בסעיף א', וידגישו אותו היטב. 

המחזה רווי  –אם, למשל, בחרתם בסעיף א' בערך 'כנות', ניתן להמחישו דרך האמצעי של 'דיאלוג' 

בדיאלוגים: בין אם זה הדיאלוג המרכזי בין שושנה לשירה, בו הראשונה מגלה כי השנייה ישנה 

מטיחה בה האשמות ומבקרת אותה. בדיאלוג זה נחשפים חלקים מחוסר הכנות, וכן במקווה, 

מתגלות אמיתות רבות, הן על שירה והן על שושנה )כאשר שירה נותנת לשושנה להבין שהיא יודעת 

שיש לה בת שהוקעה מהקהילה, וכי שושנה עדיין שומרת איתה על קשר סודי(. לחילופין, זה יכול 

החשוף, הכנה והאמיתי בין תהילה למיקי, בו שתי הדמויות הכה שונות זו מזו  להיות גם הדיאלוג

)האחת חרדית והשנייה חילונית(, מקיימות ביניהן אחוות נשים וקושרות קשר מיוחד. במהלך 

הלא רצוי שהיא לכודה בו, ועל הקושי דיאלוג זה, תהילה מגלה למיקי את כל האמת על השידוך 

 ם בעלה.שלה בקיום יחסי אישות ע

 

כל אחד מהאמצעים האחרים יכול גם הוא להבליט את הערך של 'כנות' )למשל, ה'מקווה' כסמל 

   המקום בו "צפים מעל פני המים" כל הסודות עד לסוף הטראגי, וכד'(.  –

 

  –. המחזה מקווה 2

בצורה רצוי לבחור בדמויות מרכזיות, שיש בהן יותר "בשר" ועל כן ניתן להבין את מניעיהן  א.

מבקשת לחשוף את  –כאלה הן למשל, דמותה של שירה . דמויות טובה יותר, ולפרט אותם בתשובה

האמת בכל מחיר ולהציב מראה בפרצופן של הנשים האחרות במקווה, להציף את כל סודותיהן 

אשר, בניגוד לשירה,  –ולאלצן להכיר בהם, כשלב חשוב בדרך לריפוי. או למשל דמותה של שושנה 

ת מפחד, ופועלת מתוך החשש התמידי "לנענע את הספינה". על כן היא סבורה שאין מקום מונע

"להיכנס" בין אישה לבעלה, או לכבס כביסה מלוכלכת בחוץ. כתוצאה מכך, היא למעשה תומכת 

 בהסתרה ובהשתקה לאורך מרביתו של המחזה, ורק לקראת הסוף מגלה תכונות של מנהיגה.

 

תוצאות הפעולות של הדמויות שפורטו בסעיף א', מביאות בסופו של דבר לחשיפת הסודות ב. 

ולגילוי האמיתות הכואבות של הנשים במחזה. ניתן ללמוד מכך שטבע האדם הוא הפכפכך ומשתנה 

דמויות )כגון שושנה( שלא ציפינו מהם לעזרה או להתגייסות כוללת למען הפרט, מגלות בתוכן  –

ול, אך גם ניתן ללמוד שהאדם הוא יצור חברתי, וקשה לו מאוד עם הבדידות שמתלווה את הכוח לפע

לשמירה כל כך עיקשת על סודות. בסוף, הוא מעוניין לחשוף אותם ולהציף על פני השטח את 

הקשיים שלו. ניתן ללמוד גם שהאדם הוא יצור סולידרי, המגלה ערבות הדדית, חש לעזרת האחר, 

 . )יתקבלו כמובן רעיונות נוספים(מתגלים בשעת צרה, וכדומה  שכוחותיו האמיתיים
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 ספרי קריאה –פרק שלישי 

כל תשובה תתקבל, ובלבד שהיא ברורה ומנומקת היטב. רצוי לבחור  –. מישהו לרוץ איתו 9

, על מנת להפגין בקיאות ושליטה מפרקים שונים שלובשלושה קטעים לאורך הרומאן כולו, 

 ביצירה.

 

שני  –הרומאן שכתב דוד גרוסמן מתאר את עלילותיהם של תמר ואסף  –. מישהו לרוץ איתו 01

והכלבה דינקה מפגישים ביניהם  אשר הגורלבמהלך החופש הגדול,  מירושלים, 61נערים בני 

בכך שהוא  –"ירושלים של מטה"  –לקראת סופו של הרומאן. הרומאן בורא ירושלים קצת אחרת 

מתמקד בעולם הפשע והסמים שלה, ובמציאותם של נערי רחוב שנפלטו ממסגרות, ומוצאים את 

במהלך מרבית הרומאן העלילות המתוארות של תמר עצמם מצידם השני של החיים הנורמטיביים. 

ן ואסף הן מקבילות, ואילו, כאמור, רק לקראת סופו הן מצטלבות, עת הדמויות נפגשות ונרקם ביניה

 קשר מיוחד.

 

בתשובה זו ניתן לפרט הן את התהליך הנפשי שעובר אסף ברומאן, והן את זה שעוברת תמר. הכלל 

 . נשמר –לבסס ולהוכיח מתוך היצירה  –החשוב 

 

התהליך הנפשי שעובר אסף: לאסף הקוראים מתוודעים לראשונה כאל נער ביישן, קצת נגרר, כזה 

ולא כי הוא מעוניין בהם בהכרח. בהתחלה לפחות,  –כי צריך" שאינו עומד על שלו, ועושה דברים "

, ואין לו נדמה כי הוא חסר עמוד שדרה, מקשיב יותר מדיי לחברים שלו )שמצידם מזלזלים בו(

 )שוב, יש לגבות הכולאו להתחיל עם אחת הבנות בחבורה  –האומץ לדרוש את מקומו בין חבריו 

. עם זאת, אסף בוחר להישאר לבדו בבית בזמן שהוריו נוסעים לבקר את בדוגמאות מתוך היצירה(

אחותו בארה"ב, וכן לעבוד בחופשת הקיץ שלו על מנת לממן לעצמו עדשה חדשה למצלמה, ועל כן 

 שרק מחכה לפרוץ החוצה.  –בכל זאת מתגלה פן של עצמאות בדמותו 

 

ל על אסף את מציאת בעליה של הכלבה ההזדמנות לכך אכן ניתנת במהרה, כאשר עובד עירייה מטי

לכלב(. החל מרגע זה, אסף נכנס להרפתקת חייו: כזו  –דינקה )אותה הוא חושב בתחילה ובטעות 

שהוא אולי לא צפה מראש, ואולי לא זימן אותה לעצמו, אך מאלצת אותו להתבגר במהרה, ומסייעת 

רק צריך היה משהו שיחשוף  –הזמן לו לגלות בעצמו צדדים שלא ידע שקיימים בו )הם היו שם כל 

דבקות במטרה, התעקשות למצוא את תמר למרות שלעתים עצמאות, אותם(, למשל: אומץ לב, 

קרובות שילם על כך מחירים )ברומאן הוא נקלע למצבים סבוכים ובלתי אפשריים, וסובל מאלימות 

ות של מנהיג. במילים אחרות, כמו כן, הוא לומד לעמוד על שלו ומגלה בעצמו תכונמילולית ופיזית(. 

ככל שהעלילה מתקדמת, ואסף לומד להכיר טוב יותר את תמר, הוא גם לומד להכיר טוב יותר את 

עצמו. התהליך שהוא עובר מסייע לו בסוף הרומאן לחבור אל תמר, להכיל אותה ואת המקרה 

ומר, הוא הופך המורכב שלה, לעזור לה לגמול את אחיה מסמים, ופשוט להיות שם בשבילה. כל

 בוגר יותר.  –לאדם אמפתי יותר, קשוב ומכיל, ובקיצור 

 

בו  –התרומה של תהליך זה לבניית הרומאן היא בכך שהרומאן, בין היתר, הוא גם רומאן חניכה 

אסף מבצע כניסה מהירה אל תוך עולם המבוגרים )באמצעות הדמויות הבוגרות שחונכות אותו, 
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כקרנף ותיאודורה למשל( ומשתנה תוך כדי הרומאן. במהלך הרומאן, אסף החובב ריצה וספורט, 

מאוחר יותר גם בדינקה הכלבה, ו את מבוקשומחפש מישהו שירוץ איתו למרחקים ארוכים ומוצא 

בתמר. אסף עובר מסע פיזי ובעיקר נפשי, אשר במהלכו נחשפים צדדים לא מוכרים באישיותו, 

מקבלים לפתע משמעות ובולטות. באמצעות מסעו של אסף,  –שם, אך אולי הוזנחו  ואחרים שהיו

מבקש הרומאן להראות לנו הקוראים שתמיד, בכל שלב בחיים, אנו יכולים לגלות על עצמנו דברים 

בין אם זימנו לעצמנו את ההזדמנות, ובין אם נקלענו לתוכה, וכי עלינו רק  –חדשים, להעז ולעשות 

 לבוא בעיניים פקוחות ובלב פתוח, ולאפשר זאת. ומכאן משמעותו של הרומאן.  
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