
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרק ראשון: סיפור קצר

  "התלמיד" / פרימו לוי – 1שאלה 

 תלמרחב הזמן יש תפקיד מרכזי ביצירה, בלעדיו מאבדת היצירה את עניינה. היצירה מתאר

הוצף המחנה במגורשים הונגרים. אז , 1944יולי -יוניחודשים התרחשות במחנה אושוויץ ב

 אדםסוציאליסט הונגרי.  ,של אנדרי סאנטוהמקום והזמן משרתים את הכותב באפיון דמותו 

ידי המספר. רק בסופו -אינו מוכן לקבל את דרכי החיים במחנה כפי שמוסברים לו עלשגאה 

 את חשיבתו של המספר ומוציא מכיסו צנונית אותה גנב. הבין אנדרישל הסיפור 
  

  " / ש"י עגנוןהרופא וגרושתו" – 2שאלה 

המודה שלמרות השכלתו והיותו  ,ומות ברופא המספרהסיפור מבוסס על קיומן של דעות קד

הוא חי בתוך דעות קדומות מרובות. הדעה הקדומה המרכזית  ,לכאורה ליברלי בדעותיו

נובעת מאמונת ההבל שהנישאת לו חייבת לראות בו  ,הבונה את יחסו של הרופא לדינה אשתו

ד את סבלנותו, מתרחק כשמסתבר לו שהיו לה דברים עם אחר, הוא מאב .את הראשון בחייה

, ומאשימה בהרס חייו. המספר מתוסכל הממנה, יוצר מצבים שאינם בתחום ההיגיון, לועג ל

מתוך  .בשל הדעות הקדומות בתוכן הוא חי ומתוודה על כך לחברו שסביר שהוא פסיכולוג

, כשהוא אומר לחברו "לא היו לנו של דעה קדומהמאימפוטנציה בדבריו עולה שהוא סובל 

  .ים כי חששתי שידמו לו (ללבלר)"ילד

  

  תשע"א  בספרותפתרון בחינת הבגרות 

  904441סמל שאלון 

  אבי הברנכתב על ידי הפתרון 

  רכז הספרות ברשת אנקורי
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  "סיפור אהבה" / אהרון אפלפלד – 3שאלה 

שניהם פליטי שואה, מהרצח שביצעו  –שתי הדמויות, קובה ורוזה, נרדפות בשל עברן 

הרומנים ביהודים. קובה איבד את משפחתו. הוא סובל מתחושת חולשה, אי אונות, מתוך 

 30-של היהודים. כנגדו, רוזה, הצעירה ממנו בכהחשש שהוא עגון, שהרי אין עדות לחיסולם 

  שנה, שואפת לחיי עתיד ולניתוק מן העבר.

  

  פרק שני: דרמה

  טרגדיות של סופוקלס

  "אנטיגונה" / סופוקלס – 5שאלה 

הסיפור מבוסס על המשבר ביחסי האהבה בין אדיפוס ואמו. אנטיגונה היא בתו של אדיפוס 

לחיי אהבה במשבר בין קריאון והיימון בנו. היימון ואחותו. בתוך הסיפור נמצא התייחסות 

אוהב את אביו, ומעלה חשיבה לפיה יש לקיים את חוק המלך, אך מציע לאביו להיות גמיש, 

ולהקשיב לרצון העם (קריאון התחייב על כך בנאום הכתר). האב מאשים את בנו היחיד (בנו 

ישה, לאנטיגונה. האהבה בין האב הבכור מגרווס נהרג בקרב) בבגידה באהבתו בשל אהבתו לא

והבן מגיעה לפיצוץ כאשר קריאון מאשים את בנו בבגידה בשל אישה. יחסי אהבה נוספים 

אנטיגונה ואיסמנה, אך אהבה זו מתנפצת בשל התנהגותה  –קיימים בין שתי האחיות 

הטראגית של אנטיגונה, הדוחה את אחותה, מסרבת להקשיב לדעותיה ומאשימה אותה 

  לקריאון, כשהיא אומרת "את קריאון שאלי, הן לא דאגת תמיד". באהבה

  



  

 

  

  פרק שלישי: רומאן ונובלה

  "הדבר" / אלבר קאמי – 11שאלה 

ייעודו של האדם בעולם. יש להבחין בין ייעודם של אנשים שונים ברומן הזה. ישנן ברומן 

לניניסטי אלו נפגעו מפשיטת הרגל של הקומוניזם הרוסי ה –דמויות של אידיאליסטים 

סטאליניסטי, שאפשר רצח למטרות אידיאולוגיות. הסופר אלבר קאמי, שאף הוא נפגע 

  מהתנהגות הקומוניזם הסובייטי מציג ביצירה את הרצח כמגפת דבר.

מציעים ייעוד  –ראמבר העיתונאי, טרו, רייה הרופא ואפילו גראן  –הגיבורים האידיאליסטים 

מות האדם באשר הוא. רייה שואף לתקן את האדם, של חלום. טרו שואף לאוטופיה של של

האהבה. האהבה לאדם, לאישה, ולמקום. למען  –הוא מציאותי. ראמבר מכיר רק ערך אחד 

האהבה הוא מוכן להסתכן. למרות שאינו בן העיר וניתנה לו האפשרות לצאת את העיר, הוא 

  נשאר. הוא מצטרף אל המתנדבים במלחמה בדבר.

, נמצא את ייעודו של הפושע. קוטאר העבריין הרואה במצב הלחץ פרט לגיבורים הללו

המתואר את הישגו. הוא יכול להתעשר בתקופת הדבר. הוא מבהיר שהוא מתנגד למלחמה 

  בדבר. הסופר מחסל אותו בסוף הסיפור.

ייעוד נוסף הוא ייעודו של המנהיג הדתי. זה מאופיין על ידי פאנלו הנזיר הישועי. השינוי 

ו בין הספר הראשון, השני והרביעי מציג את בעייתם של אנשי החשיבה הדתית, על בעמדותי

עונש מאלוהים, ולכן  –בשואה  –ייעודו של אדם במצב של לחץ. בתחילה, הוא רואה בדבר 

בנו של אותון השופט. ואז,  –הוא תובע לא להילחם בדבר. עד שהוא נתקל במותו של ילד קטן 

את אלוהים כמו שהוא, לטוב ולרע "ומי מכם יעז לשנוא את  הוא מתגמש וטוען שיש לקבל

  אלוהים".

ייעוד נוסף לאדם בחברה המודרנית מוצג על ידי אותון השופט, המקביל לדמותו של אביו של 

טרו, שהיה אף הוא שופט. הם מציגים טענה שייעודו של עולם הוא לא בצדק המוחלט אלא 

  זהו גזר הדין. בגזר הדין. ולכן יש לקבל את האסון, כי



  

 

  

  "הדבר" / אלבר קאמי – 12שאלה 

חמישה חלקים נפרדים. החלק הראשון הוא  –הרומן "הדבר" בנוי במבנה הדרמה הקלאסית 

החשיפה, והוא בנוי סביב דמותו של מישל השוער, המגלה עכברים מתים ומייחס אותם 

המשך נמצא לאורך לילדים שהשליכו אותם לפתחו של הבית. תמונה זו היא תמונה משנית. ב

הדבר, כמו האיש שפיזר פיסות נייר  –כל הסיפור סדרת תמונות המתארות את איימי השואה 

כדי לירוק בפרצופיהם של חתולים, והחתולים לא מופיעים, כי הם מתו בדבר. שיאה של 

תמונת האיימים היא בפרק השלישי, המקביל להתרחשות בשואה. בתיאור של דרכי הקבורה. 

רו גברים לחוד ונשים לחוד, בקברים יחידים. בהמשך השתמשו בקברים משותפים תחילה קב

גברים ונשים  –לגברים בנפרד וקברים משותפים לנשים בנפרד. לאחר מכן נקברו כל המתים 

רכבות הובילו את  –בבור אחד גדול. את אמצעי התחבורה לקבורה מתאר הדובר בשיא  –יחד 

  ימטוריום לשריפת הגוויות.המתים לקבורה. לבסוף, הקימו קר

היצירה באה לתאר התנהגות של חברה במצבים של לחץ. לכן, תיאור איימי הדבר משרת את 

  האידיאולוגיה של המספר השואף לתיקונו של אדם.

  



  

 

  

  "בעל זבוב" / ויליאם גולדינג – 13שאלה 

  ברומן בעל זבוב ישנן כמה נקודות מפנה:

  פגש המאפשר איחודם של הילדים המפוזרים באי.מ המפגש הראשון בין ראלף וחזרזיר.  א.

קבוצת הילדים הבוגרים מגיעה אל מצודת הסלע. ראלף מעיז ועולה. ג'ק  חקר האי.  ב.

מפוחד, אך כשהם עולים למעלה, הוא זה שמגלה שניתן לחסום את העלייה להר בעזרת 

  גלגול סלעים.

וצת הילדים הבוגרים מגיעה הצנחן המת שמצנחו נלכד בענפי העץ. קב – סיפור המפלצת  ג.

למקום אך מפוחדת. היחידי שמעז להתקרב לצנחן, למפלצת, הוא ראלף. אך חוזר 

  מפוחד. הודאתו בפחדיו מאפשרת לג'ק להציגו כפחדן.

השאיפה למותרות, לאכילת בשר, המיותרת לחלוטין באי השופע מזון,  ציד החזיר.  ד.

ורם לראלף ואפילו לחזרזיר להתחנן משנה את ערכי החברה. ג'ק, השולט על הבשר, ג

  למנת הבשר. יסוד הגורם להרס חברתי.

הפילוסוף השואף אל האמת עולה אל ההר, ומשחרר את גווית  סיפורו של סיימון.  ה.

הצנחן. אך כשהוא יורד, הילדים רוצחים אותו, משום שרואים בו מפלצת. רצח סיימון 

אל מבצר הסלע, שם הוא מקים  משנה את ערכי החברה. הילדים נגררים אחרי ג'ק

  שלטון דיקטטורי.

  של ג'ק ואנשיו בראלף, שבעקבותיו הם מעלים באש את האי כולו. ניסיון המאבק  ו.

  



  

 

  

  "סיפור פשוט" / ש"י עגנון – 16שאלה 

ב"סיפור פשוט" יש מספר רב של סמלים, מוטיבים, חלומות והזיות. גיבור הסיפור הרשל 

  מעלה כמה נושאים כאלה:

האכילה המרובה בבתי העשירים. כשהרשל סובל מסיוטיו הוא מפסיק  – יב המזוןמוט  א.

  לאכול.

  ביום נישואיו כבו נרות. הרשל חולם שהדבר מסמל את קץ נישואיו.  חלומותיו של הרשל.  ב.

חוזר ומופיע בכמה נקודות. בעקבותיו הרשל מפסיק לאכול עד כדי  נושא הגיוס לצבא  ג.

  ירידה משפיות הדעת. 

מינה, המיועדת לו כאישה על פי רצון אמו ציריל, השולטת בו  הופעתה של מינה.  ד.

ובמשפחה כולה, מופיעה מספר פעמים ביצירה. בגדיה והתנהגותה באים לסמל את בת 

הבורגנות המפונקת. כשהרשל מחפש את קירבתה של בלומה הוא מגיע לחצר ביתו של 

  הקבין מזל והשער נסגר בפניו.

אחיה של ציריל סירב להינשא לזו שיועדה לו, ברח אל היער  דמויות החוזרות על עצמן.  ה.

וחי כטבעוני. הרשל, שנטרפה דעתו, מניח את הנעל על ראשו, בורח אל היער וקורא 

  כתרנגול. התרנגול הוא סמל לגבר, וכשבאים לחפש אותו הוא מבקש שלא ישחטו אותו.

לאט. טיפולו בהרשל הוא טיפול  –לנגזם בגרמנית יש סמל.  שמו של דוקטור לנגזםב  ו.

  איטי. הוא מספר לו סיפורים, ומרפא את הרשל בעזרת סיפוריו והתנהגותו.



  

 

  פרק רביעי: שירה

  שירת ימי הביניים

  גבירול-"כאבי רב" / שלמה אבן – 17שאלה 

בחלקו הראשון של השיר מתאר הדובר את סבלו. הסבל בא לידי ביטויי בסדרה של   א.

ונות, בבית הראשון והשני. הוא מדבר על חולשה פיסית, על אי שקט נפשי ואי שקט תמ

פיסי, ומסביר זאת בעזרת שלושה גורמים הפוגעים בגופו ורוחו. השלושה הם: החטא 

הפילוסופי, הכאב והפירוד. הבית הרביעי, המסכם, מציג בעזרת שאלה רטורית את גודל 

  הסבל: "ומי יוכל עמד לפני שלשה?".

  בשיר מספר אמצעים אומנותיים המבטאים את מצבו של הדובר:  .ב

  השיבוצים מאיוב וירמיהו.  .1  

  הדובר מדמה את עצמו בשאלה רטורית, האם הוא הים והתנין שמרדו באלוהים.  .2  

  בהמשך הוא שואל שאלה רטורית נוספת, האם עצמותיו עשויות ברזל ונחושת.  .3  

  בות אותו.הצרות מוצגות בתמונה כאילו הן סוב  .4  

  הדובר מדמה את עצמו לציפור לכודה. ובלשונו: "וכי נפשו כמו דאה יקושה"  .5  

  

  "הים ביני ובינך", "בכור אמי" / שמואל הנגיד – 18שאלה 

"הים ביני ובינך" ו"בכור אמי" הם שירי קינה על מות אחיו של  –שני השירים שלפנינו 

השיר "הים ביני ובינך". כשהדלת והסוגר המשורר. הפרידה מאחיו באה לידי ביטוי במבנה של 

משלימים זה את זה. האח בקבר והדובר יושב על הקבר. לדובר כאב בליבו בהווה ככאבו ביום 

מותו של אחיו. אם ייתן לו שלום, אחיו לא יקשיב לו. אם יצא לפגשו אחיו לא יבוא. אם הוא 

לא יראה אותו והוא לא יראה שומע או זוכר את צחוק האח, הוא לא יכול לצחוק לידו. אחיו 

את אחיו. הדובר הולך למקומו ולארצו ואילו אחיו סגור באדמה. הוא ישן ומתעורר ואילו 

  אחיו ישן לעד. את השיר הוא מסיים בהבטחה שעד יום מותו יזכור את פרידתו מאחיו.

  האמצעים האומנותיים העיקריים שבונים את השיר הם: 

  ההקבלה.  א.

  הקבר שאול, הקבר מעון. –דימויי הקבר   ב.

  ההנחה שהאח זוכה לברכת הבורא.  ג.

  "בארץ סגרו אותך". –ההקבלה בין הארץ לבין האדמה. ארץ במשמעות אדמה   ד.

"ולא תצא", "ולא תשחק", "ולא  –פתיחת השורות במילה ולא  –המבנה האנאפורי   ה.

  תראה".



  

 

  שירת ביאליק

  ק"לנתיבך הנעלם" / חיים נחמן ביאלי – 20שאלה 

  ה מתוארת בשיר בסדרה של דימויים:עזיבתה של האהוב

  מהירות העזיבה מדומה לסופה.  .1

  יציאתה מביתו מתוארת כיציאה מן הכלא.  .2

  הליכתה היא מחיקת עקבותיה בביתו.  .3

  עזיבתה היא אובדן של שירה, של שמחה.  .4

  שמחתה מדומה ללהבה, ליבה לאש, למדורה.  .5

  שי והשיכחה: "ובחפזך ותשי ... נעל של משי".יצירת צימוד בין נעל המ  .6

תגובת המשורר מתוארת בבית השני של השיר. הדובר מברך אותה ומבטיח שהוא יהיה איתה. 

הוא יוצר הקבלה בינו לבינה ובכך מסביר את עזיבתה. הניגוד הבא לידי ביטויי בתארו את 

יבה לו. הוא מודה שהעצב, עצמו ככבד חלומות, ואילו היא סערה. יחד עם זאת, עזיבתה מכא

היגון, נמצא בימיו ולילותיו. הוא מגדיר את עצמו כענן זועף וקודר, ומבטיח שלאן שהיא תגיע 

  הוא יעקב אחריה.

  

  20-שירת המאה ה

  שירי נתן אלתרמן

  "ירח" / נתן אלתרמן – 21שאלה 

בבית  אלתרמן הוא משורר עירוני. הוא מגלה לפתע את העולם הישן, את הנוף. הוא יוצר

הראשון תמונה של עיר המתוארת כעיר מבצר. בבית השני הוא מחייה שוב תמונת נוף. כאן 

ישנה האנשה של הדרך. הדרך צופה אל ההלך. בתמונה השנייה, תמונת הירח, הברוש מדומה 

לכידון. כל אחד מהגילויים הללו יוצרים בדובר החייאה מחודשת של העולם וקשר אל הבורא. 

פונה אל הבורא כשהוא מתפעם מהמראות. "העוד מתר בלחש בשלומם  בבית השני הוא

לדרוש?". בבית השלישי הוא מאניש את המים. המים הם בעלי האגם והם המביטים בנו. 

בתמונה השנייה העלים מתוארים כעגילים. הדובר מבטיח שתמונות נוף אלו ישארו בו לעולם. 

  את תמונות הנוף הוא מתאר כ"תוגת צעצועיך".

  



  

 

  "מטמורפוזות" / נתן אלתרמן – 24אלה ש

השיר מתאר שינויי בהתנהגותו של קוף שלמד להצדיע בהצדעה הנאצית. אך כשבנות הברית 

ניצחו הקוף הופך להיות מתוסכל, כי לא יצליח ללמוד את ההצדעה החדשה. אין ספק 

גם את  שאלתרמן תוקף לא רק את החברה הגרמנית או את אנשי הציר שפעלו בעיוורון, אלא

החברה בת ימינו. אלתרמן תוקף את האנשים שאינם חושבים, ופועלים כמו הקוף. הוא קובע 

במפורש "ומיליונים עשו באירופה כמוהו". כשאין הוא יודע מי מחקה את מי. היום, ההמון 

  הזה שינה את עמדותיו, והוא דומה לקוף.

  

  שירי זלדה

  "כאשר היית פה" / זלדה – 25שאלה 

עגועים אל הבעל שאיננו. חויית הגעגועים מוצגת בשיר בעזרת חזרה אנאפורית השיר מביע ג

בשם השיר, בשורה הראשונה ובשורה הפותחת את הבית השני. הגעגועים  –"כאשר היית פה" 

אל דמות הבעל מובעים בדרכי החשיבה. בבית הראשון מבטו מגן עליה. בבית השני קיומו 

גנה עליהם. ואילו היום הכל התרוקן. הקירות שהיו בבית הפך את הבית לדמות אנושית שה

  מחסה ומגן היום הם רק קירות סיד ומלט.

  

  "כל שושנה" / זלדה – 26שאלה 

תמונת הטבע המתוארת היא תמונת שושנה, סמל לשלום. כדי להביע את ערכו של השלום 

הדוברת אבן יקרה).  –מתוארת ציפור הנמצאת בשושנה. הציפור היא ציפור ספירית (ספיר 

לציפור קוראים "וכתתו". תמונת הטבע ממשיכה גם בבית  –יוצרת איזכור לנבואת ישעיהו 

השושנה נמצאת על אי. כך היא מוגדרת בבית הראשון. לאי הזה צריכים לשוט  –השלישי 

בסירה. התמונה האופטימית נשברת כשהמשורר מדמה את הים הזה לים של אש, ים של 

  מלחמות.

  



  

 

  שירי חיים גורי

  "מעשה ביונה" / חיים גורי – 27שאלה 

חיים גורי שירת כחייל במלחמת השחרור בחטיבת הראל שישבה בירושלים. ירושלים מכונה 

היונה מסמלת שלום.  –"עיר החסד והרחמים". שם השיר "מעשה ביונה" בא להציג סמל 

כתפו של  בשיר שתי תקופות. אותה יונה מופיעה בשתי התמונות. היונה הראשונה יורדת על

הדובר. היונה ומה שהיא מסמלת משלימה את חשיבתו של הדובר, שהרי הוא אומר לה: 

"תמימה יונה תמימה, מצאת לך מקום לנוח". השורה מסתיימת בנקודה. אם הייתה השורה 

מסתיימת בסימן שאלה, הייתה זו שאלה של תמיהה. אם הייתה מסתיימת בסימן קריאה, 

שה, הדובר מסכים עם מה שהיונה מסמלת. היונה הראשונה יורדת הייתה זו הצגה צינית. למע

היונה, סמל  –פעולה שאינה רצונית. נוצתה אדומה  –מרצונה. היונה בבית השני צונחת 

  השלום, נפגעה.

  

  "ירושה" / חיים גורי – 28שאלה 

יצחק המקראי מעלה את השאלה והיכן השה לעולה. יצחק מופיע כאן ומשקף נקודת מבט 

הוא זוכר את פחדי העקדה. פחדים שהוריש אותם לכל העם היהודי. העם, שחי כל  אחרת.

  חייו בפחדים כאילו המאכלת בליבו.

  

  פרק חמישי: שיר שלא נלמד

  "קצה חוט" / אריה סיון – 31שאלה 

משאלת הדובר, כמשאלת הרבה מן המשוררים, היא לחזור ולחוש שוב את חוויות העבר ממנו 

שהרי הוא  –. העבר מתואר כמעבר לנהר, אך הוא כבר סובל משיכחה נותק בשל גילו וזמנו

אומר: "שאיני זוכר את שמו. אולי נהר השכחה". הוא חולם על הזהות האחרת כגן פורח, 

בדומה לריקמה שרקמה לו אימו. את תיסכולו, את הקשיים בפניהם הוא עומד, הוא מביע 

וב אל אותה חוויה. הוא מסביר זאת בבית השלישי. הוא יודע שהוא לא יצליח להתחבר ש

  "התקשו בי והפכו פקעות כבושות בתוך עצמן". –שהחוטים, שהם מטאפורה לקשר, התקשו 

  




