
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ראשון סיפור קצר 

 סיפורים מאת עגנון : 1שאלה 

יוסף יהודי חרדי , עוברת הדמות תהליך של גילוי האמת על עצמה ועל חייה "האדונית והרוכל"בסיפור 

, היא אדונית ואילו הוא רק רוכל. בוגד באמונתו כשהוא משלב את חייו עם חייה של הלן הגויה האמידה

בשלבים הראשונים הוא עדיין מאמין בכוחו אך גילוי האמת על חייו מתגלה לו . ושכל רכושו נישא על גב

ובשר אנשים אני , דם אנשים אני שותה"וכשהיא משיבה לו . כשהוא שואל את הלני מתי היא אוכלת

ת על עצמו חלה כשהוא שואל את תגלית נוספ. הוא מגלה את עצמו, שוש לחייוהוא מתחיל לח" אוכלת

בשפת הגוף היא מסמלת לו . בעלים חמישהלה לפחות  וניתן היה ללמוד שהי, ומתוך דבריה. ההלני על בעל

הוא , למרות כל זאת הוא נשאר בביתה. ומזהירה אותו שלא יקרה לו מה שקרה להם, שאת כולם אכלה

מגיע אל סימן הקבר ואומר , מן הבית שהיתה בו תמונת הצלוב איוצ, שמע בתפילתאולי מתפכח כשנזכר 

 ". כמה הרחקתי, הוי"עצמו ל

הוא מחפש את , בכי התינוק מפריע לו, שהרעש העירוני מפריע לו ,גיבור הסיפור "מדירה לדירה"בסיפור 

ולבסוף הוא , בריכה קטנה, פונה לדירתו של הזקן החי בבית מול גינה, פונה אל הקיבוץ, עצמו ואת מקומו

 . י התינוקאל בכ, מגלה את עצמו כשהוא חוזר אל הדירה הרועשת

כל הסיפור הוא . מגלה את עצמו בעצם גילויו בפני חברו, הרופא, גיבור הסיפור" הרופא וגרושתו"בסיפור 

עבר תהליך של פחדים עד שגילה את טירופו והוא מודה בכך בפני חברו , וידוי של אדם שגילה את עצמו

 . והוא מודה שדמותה של האחות עדיין רודפת אות. שסביר שהוא פסיכולוג

זה שהוא לא שב מיד , שאהבה אחר, הוא התחתן עם אינגה. יודע את האמת על עצמו ועל חייו" םפרנהיי"

 . מעיד שידע מה מצופה לו, וחזור ברכבת הלוךזה שקנה כרטיס , הביתה לאחר ששוחרר מן השבי

 

 

 

  בספרותפתרון בחינת הבגרות 

 ב"תשע קיץ

 904441סמל שאלון 

 אבי הברהפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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  20-של המאה ה ההשנייסיפורים מהמחצית : 2שאלה 

 ניגוד והקבלה בין דמויות

שני גיבורי הסיפור יושבים . של פרימו לוי" התלמיד"וד והקבלה בין שתי דמויות בסיפור נמצא ניג

ישנה תקבולת בין השניים . איכר הונגרי ששמו אנדריי סנטו, בנדיהמספר מנסה לחנך את חברו . באושוויץ

, אושוויץ בעוד שהמספר מודע לחוקי. הניגוד הוא בדרכי החשיבה, התקבולת היא חייהם באושוויץ. וניגוד

. להלשין, לשקר, רמותל, אם רצונך להתקיים עלייך לגנובחוק שלפיו , אותם הוא מנסה להעביר לבנדי

רק . הוא מסרב להקשיב. בניגוד גמור אליו רוצה להוכיח את יכולתו לעמוד בפני כל העינויים הללו, בנדי

, בנדי. בנדי מכתב שקיבל מאמו הוא מגלה בפני, כשעבדו בבורות הביוב והמספר שובר את חוקי אושוויץ

 . מוציא מכיסו צנונית שגנב פעם ראשונה בחייו, במקביל אליו

. של בנימין תמוז נמצא הקבלה בין המספר היהודי לחברו ובן גילו עבדול כרים" תחרות שחייה"בסיפור 

של ' קולגתנועת ההגנה ואילו עבדול כרים לומד ב, האחד חניך הרחוב היהודי. השניים בני אותו גיל

שניהם מתחרים זה , שניהם מציגים ידע דומה. )מנהיג הכנופיות הערביות(וסייני אמין אל ח-'המופתי חאג

ההקבלה והניגוד בין השניים מתגלית במלחמת . כאשר התחרות העיקרית היא בבריכת השחייה, בזה

ואילו , רח בו המספרעבדול כרים הוא מפקד הכוחות הערבים הנמצאים באותו בית שבעבר התא. השחרור

 . המספר הוא אחד החיילים הלוחמים כנגד הבית הזה

שהכל , גבוה, זה המכונה חיזו רזה, בסיפור נמצא תקבולת בין שני האחים ".חיזו בטטה"סמי ברדוגו 

שמח , צעיר" בטטה"ואילו אחיו שמעון המכונה , אך כינויו הוא חיזו, שמו הוא אדוארד ,נשקף דרך עיניו

שניהם מציגים תפיסות עולם שונות וכזה הוא גם . שמרני-נסה לפרוץ את מנהגי הבית הדתיהשולל או מ

 . יחסם השונה אל האם

 

 סיפור אהבה : 3שאלה 

מבחינת זמנים . העיר או העיירה ובית ההבראה, הבית. נמצא ציון של שלושה מקומות" סיפור אהבה"ב

לעיתים היה . מתרחק מרוזה, גיבור הסיפור, בהבתחילה קו. נמצא שוני בין תחילת הסיפור ובין המשכו

כשקובה חלה הוא עוזב . הפך לנוהל לאחר שרוזה נקעה את רגלה וזה. חוזר הביתה רק בשעות הצהריים

 . כך שציון המקומות מתאר את מהלך היצירה, את עסקיו בעיר והשניים יוצאים אל בית הבראה
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 דרמה : פרק שני

 " מותו של סוכן"המחזה  -4שאלה 

שהרי , סובל משיטיון ואולי אלצהיימר, גיבור הסיפור ווילי לומן. המחזה מתאר התרחשות בשני מישורים

ערב עד : מערכה ראשונה. היצירה כולה מתארת התרחשות של יממה אחת. הוא חי בשני מישורים של זמן

 60-הוא בשנות ה בהווה ווילי לומן. הבוקר שלמחרת ועד שעת ערב מאוחרת: ומערכה שנייה, שעת לילה

. בניו הם תלמידי תיכון, ואילו בעבר החוזר ומופיע במחשבותיו של ווילי, לחייהם 30-ובניו בשנות ה, לחייו

. נמצא בשלבי הסיום של התיכון ומובטח לו עתידו כספורטאי מצטיין באוניברסיטה, ביף בנו הבכור

ווילי מואשם על ידי ביף בבגידה . של וויליהדמויות הפועלות בשני המישורים מעצבות את חייו ואת גורלו 

ווילי חולם את החלום האמריקאי . ביף לכד אותו עם אישה זרה ומאז השניים מתנתקים, באשתו

השקר שבחלום האמריקאי ובשאיפה אליו מוצג . הבן הצעיר, המתגשם בכל שלילתו בדמותו של הפי

יגוד לחלום הלא מציאותי נמצא בדמותו של כשהנ, ור של וויליכאחיו הב, בעיקר על ידי דמותו של בן

בעל , אב לשניים, ברנארד נשוי. ארלי וברנארד מגיעים להישג'צ. ווילי וילדיו נכשלו. ארלי ובנו ברנארד'צ

 . עורך דין ועוסק בספורט בשעות הפנאי, בית משלו

 

 5שאלה 

. ים את החברה הסובבתבשני מחזות נוכל למצוא יחסי משפחה בעייתיים המשקפים את הערכים המאפיינ

טום , נמצא את האם אמנדה השואפת להצלחתם של ילדיהמאת טנסי וויליאמס " ביבר הזכוכית"במחזה 

האם אמנדה . מערכת הכוללת בתוכה שקרים מרובים, אך באותה מסגרת של חלום אמריקאי, ולורה

ח היא לא משלימה עם רצונו של טום לברו. בעלה ברח ממנה, בגלל התנהגותה. מספרת על מאהביה בעבר

היא לא " טרליי'ליידי צ"היא מאשימה אותו בביזוי משום שהוא קורא את , מן המציאות בקריאת ספרים

 . היא לא קולטת את מגבלותיה, את בתה היא מנסה להשיא. מבינה את רצונו לברוח אל עולם הסרטים

האם , גם כאן הדמות המרכזית. אנו עוברים לחברה אחרתהנריק איבסן מאת  "בית הבובות"במחזה 

. ערכי אמת. בעלה מציג את הערכים המאפיינים את החברה שבה הם חיים. לשמור על ביתה מנסה, נורה

משום שזייפה את חתימת , הוא שולל אדם שזייף ולכן הוא שולל את נורה אשתו, הוא נגד חתימות וזיופים

 . אביה ובכסף שקיבלה מן הבנק מימנה את הטיפול הרפואי בבעלה
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 רומן ונובלה: פרק שלישי

 מאת אלבר קאמי " הדבר": 6שאלה 

" הדבר"נוכל להתייחס אל . השואה, רצח המוני, תמונה למצב של מגיפה, הוא מטאפורה "הדבר"הרומן 

מצד אחד את . עלילת הרומן מציגה חתך חברתי שלם של חברה. גם כייצוג של מה שקורה היום בסוריה

בגזר הדין כמעל לצדק ולחוק ולכן את השופט הרואה , את העבריין קוטאר, הממסד אותו מייצג רישאר

המצדיק את הדבר כעונש האל , את הממסד הדתי המיוצג כאן על ידי הנזיר הישועי פנלו. מצדיק את הדבר

. פרט לאלה נמצא את הדמויות המתלבטות שבבסיסן היתה האידיאולוגיה הקומוניסטית. על חטאי האדם

ח שנעשה על ידי חבריו רמבר העיתונאי שלחם טרו האידיאליסט שחלם על עולם אוטופי עד שנתקל ברצ

ורייה הרופא ששואף לשלמותו הפיזית ולבריאותו של כל אדם ולא מוכן להשלים עם , כנגד פרנקו בספרד

פרט לדמויות אלו נמצא דמויות משנה . שמנהל את העולם על ידי מוות, עם אלוהים כזה, עולם כזה

 . בשאלה והרואה בדבר את החיים כולם ששאלתו מופיעה, שמעלות את השאלה כמו החולה

 

 7שאלה 

רמבר האידיאליסט מוכן לצאת כנגד החוק ומתקשר עם מבריחי גבול על . הסגר פועל על חיי החברה כולה

קוטאר העבריין שבתחילת הסיפור ניסה להתאבד והוא בורח מן המשטרה . מנת שיוכל לצאת את העיר

הופך לאחת הדמויות , כשהעיר נסגרת, בתקופת הדבר ,קוטאר. נציג השלילהאת רואה באותון השופט 

אך , גיראן הפקיד מצטרף אל המתנדבים. הוא עוסק בעסקי השוק השחור ונהנה מן הדבר. הפועלות בעיר

. נראה שהביורוקרטיה בתקופת ההסגר פועלת כפי שפעלה קודם לכן. הממסד לא משחרר אותו מעבודתו

קל בביורוקרטיה הזו ומתאר את סוגי הפקידים רמבר המבקש למצוא דרך לצאת את העיר נת

נמצא את , יחד עם זאת. נשים מבקשות גברים. רמת המוסר בעיר יורדת. והתייחסותם לבקשותיו

טרו מרכז , רמבר מצטרף אל המתנדבים. האידיאליסטים ככאלה שמוכנים להאבק גם תוך סיכון עצמם

 . את המתנדבים

 

  מאת המינגוויי " הזקן והים" -8שאלה 

הילד , מנולין. הוא לא מוכן להכנע. ארת מאבקו של אדם על זכות קיומו בחברהמת" הזקן והים"הנובלה 

הוא מצטרף . משקר בשקר לבן את הסיבה שבגינה לא יצא עם סנטיאגו אל הדייג, שבעבר יצא איתו לדייג

נאבק בדג החרב הגדול וממשיך להאבק , סנטיאגו הזקן יוצא לבדו אל הים". בני מזל"אל סירה של 

כשהוא מגיע אל החוף אל סירתו קשור . וקפים בגלים ואוכלים את בשר הדג הקשור לסירתובכרישים הת

כשהם רואים בסנטיאגו שראו בו תחילה . הדייגים עומדים במים ומודדים את אורכו. שלד של דג ענק

מבקש לחזור ולהתלוות " בני מזל"הנער מנולין שקודם טען שהצטרף אל סירה של , גיבור, גמור" סלוא"

כל הנובלה הזו היא ניסיון להציג את התמודדות האדם עם מציאות חייו ועם חבריו הסובבים . סנטיאגול

 . אותו
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 דמויות משנה  -9שאלה 

נמצא כמה דמויות משנה . הדמות המרכזית היא אמה בובארי" מדאם בובארי"ברומן של גוסטב פלובר 

 . שבעזרתן נוכל להציג את אמה

חלום האהבה שאמה ספגה מתוך , ביצירה הוא חלום האישה להציג עצמה הנושא המרכזי – רודולף .א

מתכנן במדויק את , הוא טכנאי של אהבה, רודולף הוא האבטיפוס של המאהב. תהרומנים למשרתו

תחילה בתערוכה . הוא בן אצולה והוא עושה זאת על ידי תכנון מדויק. הדרך לכבוש את גופה של אמה

בעבורו אמה החלה לרכוש חפצים כי כמו בכל . ה משותפת על סוסיםהחקלאית ומאוחר יותר ברכיב

אמה מסתבכת כלכלית . לונציה, האהבה באה לידי ביטוי בבריחה משותפת לאיטליה, הרומנים הזעירים

 . וכן להושיט לה ידמאך רודולף לא 

פלטונית שלא בינו ובין אמה בשלב הראשון יש אהבה א. הוא מציג את דמות המאהב המתפתח – וסטן'ז. ב

שנפגעה , אמה. הזונות אהבו אותו. ושם התמחה באהבה, וסטן נסע לפריז'אך ז, הגיעה לידי הגשמתה

וסטן המודע לטכניקה אותה למד לוקח אותה 'ואילו ז, כבר על ידי רודולף חוששת מאהבה כזאת

יל מקומי והיא נשף הראשון אמה הוזמנה על ידי אצל. בתוך הסיפור הזה מתוארים שני נשפים. בכרכרה

עלה יצועיי "אך הוא , שריר נוטף מפיו ,מתפעלת מזקן, המאמינה ביסודות האהבה שבספרות הזולה

. היא מגלה שהנשים מסביבה הן נשים זולות, וסטן'אליו היא מוזמנת על ידי ז, בנשף השני". המלכה

 . בדרך זו מעצב המחבר את עמדתו לגבי שני הנשפים ולגבי חשיבתה של אמה

וכשנפטרה הוא מניח זר , זה המאוהב אף הוא באמה, יל לדמויות אלו נמצא את עוזרו של הרוקחבמקב

רודף אחריו ומאשימו  ,המגדל תפוחי אדמה בתוך בית הקברות ,לסטריבודה הקברן .פרחים על קברה

וכל אחת בדרכה שלה מקדמת את העלילה , דמויות משנה רבות ישנן ברומן זה. בת תפוחי אדמהיבגנ

 . את אופיה של הדמות המרכזיתומציגה 

 

 ב "שירת ימה -פרק רביעי

 " מת אב ומת אלול" - 10שאלה 

הדובר יוצר כאן תמונת מתח כשהוא פותח את השיר . עונת השנה המתוארת היא תחילתו של חורף

תמונה זו נשברת כשמסתבר שלא באב . הקורא יכול להבין שמדובר כאן על אבל". מת אב", בתיאור מוות

מת אב "הדובר מאניש את החודשים ומתאר את המעבר בין קיץ לחורף כמוות . אלא בחודש אב ,מדובר

יש קונוטציה או אזכור מקראיים " ינאסף תשר"בצירוף ". גם נאסף תשרי ומת עמם, ומת אלול ומת חומם

שם ג": חזה עבים בהגשימם"בתיאור החורף יוצר הדובר כפל לשון באומרו ". נאסף אל אבותיו"לביטוי 

 . ם כענניםומילוי תפקיד

תקופת הפריחה . אמצע יוני -הזמן המתואר הוא שוויון בין לילה ויום" כי הזמן תמים, התקבצו"בשיר 

נמצא " סותי בנות"הצירוף . היא לובשת בגדי מלכים, הארץ מופיעה כאן כדמות אנושית, המלאה

כשהפריחה מדומה , אדום מדומה לדםהורד ה. בבראשית ומתאר לרוב לבוש נשים הבאות לגרות את הגבר

 . לנערה שלחייה התאדמו
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 " כתמר את בקומתך" 11שאלה 

היא יפה כמו , היא גבוהה כמו תמר, מאפיין דמות נערה שיופיה הוא קטלני" כתמר את בקומתך"השיר 

פ המדרש בגדה "ע -בניגוד לבת הצדק, אביגיל. אך הוא בהכרח מזכיר את אביגיל המקראית, השמש

אך יש כאן שילוב , בניגוד לאביגילאיזבל היתה דמות מגרה . כאשר שמה עיניה בדויד, נבל הכרמלי, הבבעל

, התיאורים הללו לקוחים מתיאורו של יוסף. הוא מתאר את אהובתו כשלמות של יופי , של שתי חוטאות

הוא סבל כאן אזכור לשאול כי סבל האהבה  רהדובר יוצ. לקוח משיר השירים" חולת אהבה"הצירוף 

 : בשיר נמצא סדרת אמצעים אומנותיים. כדי שלא ימות לידה, השאול

 לשמש, דימוי הנערה לתמר -דימוי. א

 . איזבל -אזכור אחר. צדק ואביגיל. תוך יצירת ניגוד -אזכור מקראי. ב

 

 שירת ביאליק -12שאלה 

 "הולכת את מעמי"

כך הוא מתאר את יופיו , הטבע משרת את תיאור יחסו של הדובר אל הנערה או אל האישה שעזבה אותו

. הוא מתאר את האביב ואת הקיץ כהמשך לחייו שלו. של הטבע ויופיים של הכוכבים כעדות להמשך קיומו

שעדיין זורח , כוכב הפרטי שלוה, הכוכבים הם סמל קיומו. הדובר מרבה לתאר את כוכבי השמיים

הלילות המתוארים בפיו כיריעת התכלת וכשהכוכבים הם משובצי ). נפילת הכוכב היא מוות(בשמיים 

בבגדי הכהן הגודל היו . לדמויות מחרישות, הוא מדמה אותם לכושית, הוא מאניש את הלילות. הזהב

הדובר יוצר משמעות . כרובצתץ מתוארת האר. מדמה את הכוכבים לרימוני זהב הדוברכאן , רימוני זהב

 . כשהטבע הוא יצור חי שבעזרתו הוא יכול לתאר את חוויותיו שלו, לטבע

 

  שירת ביאליק 13שאלה 

 " לנתיבך הנעלם"

אליק לציירת שנפרדה ממנו בקונגרס שניהם קשורים לאהבתו של בי" הולכת את מעמי"בדומה לשיר 

ותפרצי פתאום "הוא מדמה את בריחתה ליציאה מכלא , האהובה עוזבת או יותר נכון בורחת. הציוני בהאג

בחלקו השני של . ללמד בארץ, פ הרקע לשיר היא רצתה שביאליק יתגרש מאשתו ויצא עמה"ע". בית כלאך

לכל מקום , הוא. בדמות אנושית הרודפת אותה אך יחד עם זאת כאבו מופיע, השיר הוא מברך אותה

 . ילך אחריה ויכתוב את כאבו בשיריו, שתלך
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 " ראי אדמה" 14שאלה 

הדובר תובע מן האדמה פי מאה יותר מאשר . הבית האחרון מדבר על כיסוי הזרע ועל תביעה מן האדמה

ורות האחרונות מציגות הש. יצחק זכה במאה שערים. זרע וזאת בעזרת אזכור מקראי ליצחק בארץ גרר

במותם ציוו לנו  –הדובר מברך את הקורבן בו הוא רואה כופר , מצד אחד. את האבסורד הבונה את השיר

בעזרת חזרה על השורה הדומיננטית בשיר , על כל קורבן שנפל, אך הוא זועק על כל מת שנפל; את החיים

הדובר זורע באדמה ומבהיר שהוא , זריעההשיר פותח בתיאור ". ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד"

האבסורד מופיע בבית . לא שיבולת שועל, לא שעורה, לא חיטה, לא זרע בה זרעים שבדרך כלל נזרעים

הוא מציג רשימה של מיטב הפרחים שרק מתוך הבית השלישי , השני כשהוא מתאר מה כן טמון באדמה

 . חרון משלים את החוויה המתוארת בשירכך שהבית הא. מסתבר שאלו מטאפורות מקובלות לנערים

 

 מאת שאול טשרניחובסקי " שירים לאילאיל" -15שאלה 

מגע שיש בו להט של , מגע שיש בו שמחה וסער, ר ואהובתוהבית השלישי מתאר את המגע המלא בין הדוב

בבית  -בבית הראשון והשני מתוארת הנערה". אילאיל"מגע חופשי בינו ובין הנערה היפה אותה הוא מכנה 

כבר בבית  כשהוא יוצר, לו בבית השני הוא מתאר את עיניההראשון הוא עומד בעיקר על יופי רגליה ואי

 . מדגישה את יופיה של הנערה" מה מאוד יפיפית"השורה החוזרת . השני את הקשר שבפיתוי

 

 " לא רגעי שנת טבע" -  16שאלה 

בשני הבתים הראשונים מתאר הדובר את הרגש שבטבע ומציג אותו בעזרת תקבולת מצליבה , בסונטה זו

כשהוא במשבר הוא פונה  –ואילו בבית השני הוא מתאר מצב אישי , כשהרגש הזה קיים בטבע כולו

בשני הבתים הראשונים חש הקורא בזהות עם הטבע ואילו בשני הבתים . המאבקשל , לתמונת הטבע הזו

. נכלם מול הצורים, הוא מתבייש מול הגלים. האחרונים הדובר עומד בחוויה אישית המשפילה אותו

 . רים עומדים מול גלי היםוהצ, הגלים ממשיכים להכות

 

 מאת טשרניחובסקי " הוי ארצי מולדתי" – 17שאלה 

הניגוד השני קשור . הניגוד הראשון הוא בית ההר הקירח ועדר הכבשים, השיר מתאר את נופי הארץ

התמונה השלישית היא תיאור הניגוד . יגוד להר הטרשים הוא מתאר את פרדס התפוזים השמחבנ. לראשון

). קקטוסים(בבית השני נמצא את הניגוד בין הדקל לגדר הצברים . שבין הכפר הערבי למושבה היהודית

והניגוד , לריח הפרדסים באביב, במיםשרוצה ניגוד נוסף הוא בין הוואדי היבש אותו הוא מאניש כמי 

בבית השלישי הדובר יוצר ניגוד בין ארץ המדבר החמה לצל . הנוסף בבית הזה הוא בין חול הים לצל העץ

הוי ארץ "בבית הרביעי הוא מציין שהארץ אהובה עליו ואילו , בין ארץ מדבר זו למטע כרמים -נההמלו

היום , מזכיר את הניגוד בין ביר סודהוא  –" תשמיר ושי"כשבניגוד הוא מזכיר שיחי קוצים " חמדת לב
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האור  ובלים בתוךהמדבר והחול כולם ט, יחד עם זאת. קיבוץ רביבים לבין היותו של הבור הזה בודד

 . על מגרעותיה, כל השיר מקורו באהבת הדובר אל נופי הארץ. והתכלת שבשמיים

 

  מאת זלדה " כל שושנה" -19שאלה 

ה של ציפור יקרה יהשושנה הזו היא מקום מגור .כך מוגדר בבית הראשון, השושנה מסמלת את השלום

שם , המקור הוא הנבואה האוטופית על השלום הנצחי בישעיהו". וכיתתו"ציפור זאת נקראת . כאבן ספיר

 . ריחה חזק, השושנה הזו מלאת אור"... וכיתתו חרבותם לאיתים"נאמר 

ניתן להגיע משום שהשושנה בסופו מבהירה לנו המשוררת שלשלום לא , השיר הוא שיר מתהפך ביסודו

 . היא אי ובכדי להגיע אליו צריך לחצות את ים האש

 

  20שאלה 

היא מתארת את העבר בשני . שהלך לעולמו, את קשריה עם בעלהדה מתארת זל" כאשר היית פה"בשיר 

מנותקת , הווה שבו היא מנותקת מהבית. ובבית השלישי היא עוברת לתיאור ההווה, הבתים הראשונים

היא מאנישה את מבטו של : בשיר יש ריבוי של אמצעים אומנותיים. חסרת קשר עם הבית, מהמקום

, ביתהיא מאנישה את ה. המחשבות של שניהם מדומות לכנפי ציפור הנוגעות זו בזו. המבט מגן עליה, בעלה

בבית השלישי היא שוב חוזרת ומאנישה את . הקיר סיפר מעשיות עתיקות, בית קשישים-קירות היו בניה

. ופלתהקירות מסתגרים בשתיקתם ולא עוזרים לה כשהיא נ. כמחסה הקירות כבר לא משמשים. הקירות

 . חומר חסר רגשות, היום הוא רק סיד ומלט ,חיה בעבר הקיר שהיה דמות

המדרש מניח שמרגע . בין נפילת הגוף ליציאת הנשמהמבוסס על מדרשים " ציפור אחוזת קסם"שיר ה

זה עיקר . הנשמה היוצאת מן הגוף מתוארת כציפור. שבסופו הוא מקיף את האדם צומח עץ ,שנולד אדם

המוות בעזרת גלישות בין  המשוררת מתארת בשיר את. זהשיר האמצעים האומנותיים המופיעים בתוך 

 . וציור של העץ הפורח, השורות

 

 " שיר זהרה אלפסיה" 21שאלה 

רת בעזרת היא מוגד. סיה בשיא גדולתה במרוקובחלקו הראשון תיאורה של זהרה אלפ. בשיר שני חלקים

ואילו ; כסף לאות תודה מוכנים לשים, חיילים נלחמים עליה בסכינים. היא זמרת החצר, עצמים, חפצים

בחייה בארץ ישראל באשקלון בעתיקות , בעליבותה, חלקו השני של השיר מתאר את זהרה אלפסיה בענייה

בניגוד לגדולתה בעבר כל מה שנותר לה למזונה אלה קופסאות של . שכונת עוני ליד לשכת הסעד', ג

איפורה , לבושה הוא לבוש בוקר בהוי, מיטת סוכנות, שולחן מתנדנד, הרהיטים בחדרה עלובים. סרדינים

 . זול
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 מאת ארז ביטון " תקציר שיחה" 23שאלה 

התסכול בא . בשיריו של ארז ביטון מובע התסכול של יליד המגרב מול התרבות האירופאית השולטת בארץ

להסתיר את לבושו בו . להסתיר שהוא בא ממרוקו, בהכרח שלו בתוך התרבות הישראלית לשנות את שמו

הניסיון המתסכל להסתיר ". אני זיש, אני לא קוראים לי זוהר"את במפורש הוא אומר ז. היה גאה במרוקו

 . וא תמיד זוכר את הריחות האהובים ואת הקולות שכאן לא מדברים בהםאך ה, כל זאת פועל בתוכו

 

 מאת ארז ביטון " פיגומים" -24שאלה 

. להקים בית אשר יחייה את סיפור גן העדן על הלוויתן ושור הבר. השיר פותח בחלומו של האב להקים בית

ואילו הוא , הוא נשאר על הסף, א זכהשאביו ל השורות האחרונות עולה ומתוךלהקים לעצמו מקדש 

 . פיגומים הם יסוד הבנייה. ממשיך לחלום ובונה פיגומים אל לב השמיים

 

 חמישי פרק 

  25שאלה 

מייבשים , מבשלים אותו ואז מפרידים, כורתים את העץ. הנייר שנוצר מן העץ. בשיר מתוארת יצירת הנייר

הוא כותב . אדםאת ה, במקביל ליצירת הנייר הוא מתאר את היד שכותבת. את הבלילה ויוצרים את הנייר

ובסופה האדם מתפורר והופך , מזדקנת, רההיד מאפי, מטאפורה של היד הכותבת הוא יוצר, על הנייר

מעגל אחד הוא תיאור העץ ואילו מעגל שני הוא . בשיר מבנה מעגלי. לדשן לעצים ושוב חוזרת יצירת הנייר

 . תיאורו של האדם וחוזר חלילה
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