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 פרק ראשון: שירה

 

  -1שאלה 

הוא שיר מתהפך, נדמה לקורא שהשיר הוא שיר רומנטי. המשורר, בשני הבתים  "הקיץ גווע"השיר    .א

הראשונים משתמש בכל היסודות הרומנטיים האפשריים, אין בבית הראשון סימני פיסוק אלא 

רק בסופו, בבית השני נקודה אחת אחרי "מתרוקן הפרדס" ונקודה אחת בסופו. אחד מסימני 

ימן נוסף הוא ריבוי של צבע. כאן, הצבע הוא זהב, כתם הרומנטיקה, היא עצירת הנשימה, ס

ארגמן. סימן נוסף לרומנטיקה הוא תיאור הסתיו, זה נותר ע"י האנשת הקיץ, תיאור הפרדס 

שמתרוקן. יצירת קשר רומנטי בין טיילים יחידים וטיילות יחידות. ציורי לשון אלו והתמונות 

נשת הלב הפותחת את הבית השלישי בבתים הללו יוצרים רקע לחוויה הרומנטית שבהא

 "ומתייתם הלב".

שתי השורות המסיימות את השיר, אינן ביטוי ליתמות הלב. יתמות הלב הוא חלק מתמונת    .ב

החוויה הרומנטית, הבונה את חלקו הראשון של השיר. שתי השורות האחרונות כתובות במקצב 

פני אחרונה מציגה סימני שאלה מהיר, במשפטים פשוטים, ללא דימויים, ללא האנשה כשהשורה ל

ומציגה מצב קשה של חורף העומד לבוא. במזרח אירופה אם לא הכנת את נעליך, אם מעילך לא 

 מוכן, ואם לא הכנת תפוחי אדמה לתקופת החורף הקשה אין לך יכולת קיום.
 

 -3שאלה 

 -לא זכיתי באור מן ההפקר

ציג את שירתו כיצירת הכאב, יצירה שלא קיבל מתוך כאב. המשורר, מ של המשורר אל השיר באהזיקתו 

אותה בגניבה. המונחים: הפקר, ירושה, שאלה וגניבה הם מונחים מקבילים בעברית. הדובר, מתאר את 

הכוח המפעיל את שירתו ככוח המגיע מן האלוהות. אלוהים, מתואר לעיתים כסלעי וצורי כאן, הדובר 

ה בעזרת מבנה אנאפורי כשהוא אומר: "ניצוץ אחד בצור מנקר את צור ליבו. הוא מציג את מקור השיר

ליבי מסתתר". האמונה מניחה שהאל שוכן בליבנו, הבורא מכונה לעיתים "צור" מי שמעורר את שירתו הן 

"צור עוזי הוא האל במקורות".  -צרותיו. גם כאן, מתאר הדובר את היצירה כפרי כאב המגיע אל האלוהים

החרוז לא נמלט אל הקורא, אלא הקור לוקח אותו אליו ולכן, יוצר  -בעייתיהמעבר אל הקורא הוא מעבר 

הוא לא נמלט, אלא זוהי פעולת  -הדובר מבנה לשוני כשהוא אומר: "ומחרוזי יתמלט אל לבבכם"

הקוראים. לדובר, ע"פ הבית השני, יש "ניצוץ אחד.. ניצוץ קטן" בהתייחסו אל הקוראים, הדובר הוא ציני. 

אש אבל רק הוא יכול להצית את האש הזו. בסיומה של השורה השנייה בבית הרביעי, הוא לקוראים יש 

משתמש במבנה לשוני: "ובאור השכם הצתי, יתעלם" , השיר לא נעלם אלא הם מתעלמים ממנו. הדובר 

רואה עצמו קורבן השירה. על המזבח הקריבו חלב ודם וכאן הוא אומר "ואנוכי בחלב ובדמי, את הערה 

 ".אשלם



 

 

 

 

 -4שאלה 

 נחתיאזריתי לרוח 

התרוקנות זו היא  .בשאלה המופיעה הדימוי "התרוקנות" ,השיר מתאר בהדרגה אובדן כוח יוצר

יו של ביאליק. בבית הראשון, יש עדיין הדרגתית. האנחה, הדמעה והאש הם מטאפורות מקובלות ביצירות

. הבית השני מתאר מצב של עבר, כשהוא תקווה, הוא זרה לרוח את אנחתו, החול רווה את דמעת עינו

מתאר את אובדנו כאילו היה  משתמש בציור לשון בעל משמעות כפולה. מקור אור הוא האש, אך הוא

בי נבע מקור אורה ויבש נטפים נטפים". בתיאור האש הוא מתאר דעיכת האש. הבית שלישי חוזר מים: "

ולי כוח לתחייה מחודשת. המעיין מדומה לפצע ומתאר את ההווה. הווה שיש בו עוד שאיפה, שיש בו א

מטפטף. מקור האש מדומה לגחל שעדיין מעשן אך הוא מגולל באפר ודמים. אפר ודם הם שרידים שנשארו 

 על המזבח.

 

 -5שאלה 

 רק על עצמי/ רחל.

מוטיב היעד חוזר ביצירה שלוש פעמים. הדוברת, שדמתה עצמה לנמלה מתארת את הכוח המונע בעדה 

דם כיד ענקים. אין ספק שהדוברת מתכוונת לעורך יצירות או למי שהתכוונה שיפרסם את מלהתק

יצירותיה והוא מונע בעדה מלהתקדם. לא רק שמנע בעדה להתקדם, הוא גם לועג לה. "יד ענקים זונה 

ובוטחת , יד מתבדחת שמה לאל". הדוברת, חשה בפחדים מאותה יד ענקים. השיר, עוסק בניסיון הפרסום 

ל יצירה הנמנע ע"י מבקר שירה או עורך ספרותי וגורם לה להתייאש, לחוש מושפלת. חופי פלא ואורות ש

גלל כוחה של יד הענקים בקצה המנהרה). הדוברת המיואשת ב רחוקים הם מטאפורות לשאיפה (האורות

למה מציגה את מצבה במבנה אנאפורי כשם שהציגה במבנה זה את היד המפריעה לה כשהיא שואלת: "

 קראתם לחופי הפלא?/ למה כיזבתם אורות רחוקים?".

 

 

 

 

 



 

 

 -14שאלה 

 מעשה ביונה

היונה הלבנה מסמלת את השלום. נשים לב לשינוי שחל בין הבית הראשון והשני לבית השלישי והרביעי. 

היונה בבית הראשון משקפת את חוויותיו ורעיונותיו של הדובר, היא יורדת על כתפיו ממרומים. היונה 

תמימה, יונה פועלת מתוך רצונה ועניינה. הדובר מסכים איתה ובמה שהיא מסמלת כשהוא אומר לה: "

 תמימה/ מצאת לך מקום לנוח". זוהי קביעת עובדה שהוא והיא מזדהים זה עם זו. 

היונה בית השלישי והרביעי צונחת. שלא מרצונה. נופלת על כתפו והדובר מגלה את פציעתה. הדובר, שירת 

אף ביחידת הפלמ"ח שלחמה בירושלים, שאותה הוא מתאר בצירוף: "עיר החסד והרחמים". הוא שו

 נפגעה. -היונה הלבנה -לשלום, אותו מסמלת היונה ונפגע כשהשלום

 

 פרק שני: סיפור קצר

 

 17שאלה 

 עגנון/ האדונית והרוכל

מציג את ההגדרה הסוציואקונומית של הגיבורים. הסיפור מציג גויה אמידה, בעלת בית כבר שם היצירה 

יא מכונה אדונית ובמקביל אליה, מופיעה של ציידים: יש לה רפת, חדר כלים ודירה בעלת כמה חדרים. ה

דמותו של יהודי, שהוא בדרגה סוציואקונומית נמוכה מאוד בחברה היהודית (בחברה היהודית ישנם 

מעמדות: הרב, הגבירים, המעמד השלישי הוא בעלי העסקים, המעמד הרביעי הוא בעלי המלאכה שהירוד 

 נווד הנושא את סחורתו ומתדפק על דלתות הבתיםביניהם הוא בעל עגלה. הירוד בחברה היהודית הוא 

). ן הליידי ושומר היערותליידי צ'טרלי, שם ישנם תיאורי אהבה בי –(הסיפור בנוי על היצירה של לורנס 

שמות הגיבורים אף הם מאפיינים את הדמויות: שמו של היהודי הוא יוסף. כאן יש לנו הקבלה בין סיפור 

סים סקסואליים בין יוסף ואשת פוטיפר. יוסף המקראי גובר על ייצרו. סיפור קיום יח –יוסף המקראי 

 , כשהוא רוצה להגיד תפילת שמע ויוצא מן החדר שיש בו צלב.עד התעוררותוכנגדו, יוסף ביצירה שלפנינו, 

האישה נקראת הלני. כאן ישנן שתי אפשרויות פרשנות. האחת, המניחה שהיצירה עוסקת במאבק בין 

התייוונות. אך ישנה אפשרות להסבר אחר:  –מניחה שהשם הלני מקורו במונח הלניזם  יהדות ונצרות,

 הלנה הוא שמה של האישה היפה ביותר במזרח התיכון, ובשלה פרצה מלחמת טרויה.

אמצעי נוסף לאפיון הדמויות מופיע בהצגתן: יוסף הוא דמות רוכל יהודי שלמרות שמעליבים אותו, 

סחורתו. הלני, בפגישה הראשונה, מוצגת כאנטישמית כשהיא אומרת לו "מה פוגעים בו, הוא מציע את 

אתה רוצה יהודי?". מבנה משפט זה בנוי על שתי הנחות: הראשונה, בשפות האירופאיות אין לפנות אל 

זו פניית ביזוי. שנית, המונח יהודי בשפות האירופאיות הוא מונח שלילי,  –אדם "מה אתה רוצה" 

וכל, רמאי... ולמרות שפנתה אליו בדרך זאת, הוא חוזר ומתחנן שתקנה ממנו דבר מה. שמשמעותו גנב, נ

תכונה זו תחזור ותופיע לאורך היצירה עד כדי כך שהלני מזהירה אותו במשפט מנחה: "המרבה לשאול 

מדוע אינו רואה אותה אוכלת, ובשאלת בעליה  –בשאלת המזון מכין לו את השאול". נושא זה חוזר 



 

 

ם. הלני מופיעה כדמות חזקה מאוד. היא מנסה להתחמק משאלות שעלולות לפגוע באהבתה הקודמי

ליוסף. היא לא אוכלת בנוכחותו, משום שהיא מכבדת אותו ומשרתת לפניו. היא לא תספר לו על בעלה, 

כדי לא לפגוע בו נפשית, ולכן היא מתחמקת ושואלת "על איזה בעל אתה שואל?". יש הרואים בפעולותיה 

ובדבריה הוכחה שהיא קניבלית וערפדית, שהרי היא אומרת לו "דם אנשים אני שותה, ובשר אנשים אני 

אוכלת". כששאל על בעלה, היא שואלת אותו לאיזה בעל הוא מתכוון: "גמרה לספור על ידה האחת ועברה 

 ה". ילידה השני

 

 18שאלה 

 שטיינברג/ העיוורת

ת המרכזית חנה העיוורת מתחולל שלוש פעמים: בפעם השינוי במצבה החברתי של הדמו ,בסיפור

הראשונה, לאחר סדרת שקרים של אמה, המספרת לה שהעומד להינשא לה הוא סוחר טבק עשיר, צעיר 

ואלמן. כבר בבית אמה מסתבר לחנה שאין הוא עשיר על פי לבושו ומגפיו, ואין הוא צעיר על פי זקנו. 

ה הנמצא מחוץ למקום מושבם של יהודים. גם ביתו אינו בית כשחנה הרתה ללדת, היא עוברת לבית בעל

יהודי, דלתו פונה לחצר. חנה מוזהרת לא לצאת מן הבית, אך כבר בבואה אל הבית היא חשה שישנו גורם 

חנה מגדלת את בתה, אך כשזו מתה, היא מנסה למנוע מהקברן שאינה יודעת  .לנוע בחופשי לרוחהמפריע 

ת התינוקת והגוויה איננה. טויה. אך כשעזבה את הגוויה לרגע, חזרה אל מישהוא בעלה, לקחת את הגו

היא רצה אחרי קולות הצעדים היוצאים מן הבית, נתקלת במצבה, ומגלה שהיא בבית קברות. הסיפור 

הקורא את השינויים  , כשהיא נתקלת במצבה, מבינה היא ואיתהבשלב זהכתוב כסיפור פואנטה, רק 

 במצבה החברתי. לחנה ולקוראים מסתבר שהיא נישאה שלא מידיעתה לקברן.

 

 19שאלה 

 גבריאל גרסייה מרקס/ איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות

זור והופעת הסרטנים. נוכל לטעון שהצעירה וארות בתחילת הסיפור, הן הצפת האהתופעות הטבעיות המת

עברה שריפה.  –טבעית. מתוך הסיפור עולה שצעירה זו נפגעה בברק, כלומר שנעה כעכביש גם היא תופעה 

כוויות גורמות לאובדן שרירים ואובדן בשר, ומכאן אדם שעבר כוויה באחוז גדול מגופו לא יוכל לנוע, כי 

הוא חסר שרירים, ותנועתו תהיה כתנועת סרטן. מה שלא טבעי בספורה של הצעירה הזו, הוא סיבת היות 

כדמות עכביש. הסיפור מספר שמשום שלא שמעה בקול הוריה, פגע בה הברק. תופעה לא טבעית  דמותה

איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות,  שנופל לתוך השלולית ליד  ,עיקרית בסיפור היא הופעתו של המלאך

בית גיבורי היצירה, והם שולים אותו מתוך שלולית. תופעה זו משמשת את הסופר לחשוף חולשות 

נושיות חברתיות. הסופר תוקף את הכנסייה שנציגה בכפר היה קודם חוטב עצים. הכנסייה מנסה לחקור א

את המלאך (מלאכים בכנסיה מעוצבים תמיד כילדים בלונדיניים, שמנמנים, ואילו כאן מופיעה דמות של 

מניחה  –שונו מוצאו, לאת זקן עם כנפיים עצומות). החולשות החברתיות הן של הכנסייה המנסה לחקור 

ובסוף מגיעה למסקנה שהוא דובר נורבגית. בדרך זו מנסה  –שהוא דובר ארמית, לטינית הוא אינו יודע 

זו המתרכזת סביב דמותו של המלאך, יודה  ,המספר לתקוף את הכנסייה. בהמשך הוא תוקף את החברה

ע יריד ובו דמות הנערה הנעה ם כספים כדי לראות את דמותו. אך משעה שהופיבו אבנים ומזון ומוכנה לשל

 כעכביש, הציבור הרודף אחרי החריג, עוזב את המלאך לעניינו.



 

 

 פרק שלישי: דרמה

 

 20שאלה 

 טרגדיה של סופוקלס

במחזה אנטיגונה שני גיבורים טרגיים, כשהקונפליקט ביניהם הוא ניגוד בין דרכי המוסר שלהם (הניגוד 

חוק המלך, שבלעדיו חברה לא יכולה להתקיים, וחוקי המוסר האלוהי, שאינם  –הוא בין חוקי המדינה 

. דבר דומה קורה בחברה הישראלית היום, בין ישימיםמבחינים בין דת, גזע, צבע ומין, והם חוקים לא 

 חוקי המדינה לבין המתנחלים העוברים על החוק בטענה שזה חוק אלוהה). 

קבורת כל מת (החוק העברי אומר "לא תלין מת, אפילו הוא תלוי אנטיגונה מעלה את חוק האל המחייב 

חוק ישים, שנחשב  –עד הערב תקברוהו"). טעותה הגורלית של אנטיגונה היא שהיא עוברת על חוק המלך 

לחוק צודק בתקופה המדוברת (חוקי המלך הם חוקים המשתנים בהתאם למקום ולזמן). כנגדה קריאון 

א צודק לאותה שעה אך אינו צודק לאורך הזמן. טעותו הגורלית של קריאון מייצג את חוק המדינה שהו

 חוק קבוע ולא משתנה.  –היא שהוא עובר על חוק האלים 

 

 21שאלה 

לם שונות וגם בדרך ישומן של השקפות אלה. הקונפליקט המרכזי והקונפליקט באנטיגונה הוא בהשקפות ע

סדרת חוקים (עשרת הדברות) שהם אוטופיה (חלום  הוא בין חוק המלך לחוק האלים. חוק האלים הוא

בניגוד לחוק האלים, קיים חוק שלא ניתן להגשימו) ואינן ישימים ( לא ניתן לתבוע חייל על הריגה/ רצח). 

המלך. חוק המלך הוא חוק של החברה המחוקקת ולכן הוא תואם רק לחברה המחוקקת, הוא משתנה 

 ללבוש בגד ים ותיחשב למשוגע אם תופיע בשפת הים בלבוש מלא).קום ולזמן (בכיתה אסור בהתאם למ

קריאון ובנו היימון. שניהם מסכימים על קיום החוק. הקונפליקט ביניהם  -את חוק המלך מציגים שניים

ד, לא מוכן ות טרגית, הרואה את האמת שלו בלבהוא בחשיבה על דרך הפעולה. בעוד קריאון הוא דמ

שנות את דעתו, בהתאם לשינויים במקום ובזמן. היימון, גמיש, הוא מציע לאביו להקשיב לאחר, לא מוכן ל

 ב השלילי כסופה.להקשיב ולשנות עמדתו. הוא עושה זאת בעזרת שני משלים: שניהם מתארים את המצ

רו יציל, אולם, קיראון כוף כל עץ ראשו ופהאחד, הוא משל העץ: היימון אומר: "בנשוב סופת כדים עזה, י

. קריאון דימה את העיר לאנייה: "היא אוני חיש". משל שני, הוא משל האנייה עיקש, יישבראילן 

 ".תו לים יהיה כוזבבשעת סופה, אפל יפיל אניי וגם ספן שלא ירפה מפרש אוני"שלומינו". היימון אומר לו 

אחותה  , היא נאבקת על חוק האלים. הקונפליקט בינה וביןגם אנטיגונה מציגה צד בקונפליקט הזה

און, היא דמות טרגית יאיסמנה, הוא קונפליקט של עמדות פוליטיות חברתיות. בעוד אנטיגונה בדומה לקר

עה המנוגדת לה הוא בוגד. רבת להקשיב לאחר, וכל מי שמביע דהרואה את האמת שלה בלבד ומס

וליטי ולכן את מעמדם הפ לוגי, היא מציגה את מצבם המשפחתיאיסמנה, מנתחת את ההתרחשות בניתוח 

 היא מנסה להתנגד לעבור על חוק המלך.

 הקונפליקטים הללו הם הבונים את כל העלילה בטרגדיה שלפנינו.

 

 

 



 

 

 

 ן ונובלהארומ -פרק רביעי
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 עגנון/ סיפור פשוט 

מו. בלומה, עובדת בביתה בניגוד לרצון אדמות חריגה בסיפור, היא דמותו של הרשל, הוא מאוהב בבלומה, 

 של ציריל, כעוזרת בית. המספר, מציג את השניים (בלומה והרשל) כתאומים. הרשל, מנסה להתקרב

למינה צימליך. מינה, היא בת מפונקת ויורשת יחידה של  ואותומשדכת מו מונעת זאת ממנו לבלומה אך, א

ו להתקרב אל בלומה. סופו שהוא הוריה. הרשל, העומד להתגייס לצבא מאבד את שפיות דעתו ברצונ

 שתו, מינה.דמותו ובסופו של דבר הוא חוזר לאמועבר לטיפולו של דוקטור לנזם, כאן, משתנה 

ואין יא התעשרות על דרך הנישואים הצונה מנהגי החברה היהודית, שכל רבסיפור ישנה ביקורת כנגד 

 כלל ביסוד של אהבה. מתחשבות

 

 29שאלה 

 דאהרון אפלפל קטרינה/ 

, נמצא נקודות מבט שונות על נושאים מרכזיים ביצירה, המתייחסים לחברה היהודית. "קטרינה"בסיפור 

 ה, המשרתת בבתי יהודים.יהנוצרי ות מדרכי חשיבתה של קטרינה הגויהנקודות המבט השונות נובע

הודים היא בתחילה, היא מוצגת כמו שאר האוקראינים, כדמות אנטישמית, אך כשהתחילה לעבוד בבתי י

ובעת מילדי הבית היהודי לקיים את המצוות. כשהורי תמקבלת על עצמה את מנהגי היהדות ואפילו 

הילדים נשחטים, היא זו הבורחת עם הילדים ומנסה לגדלם כיהודים. אך, דודתם של הילדים באה 

הפסנתרנית  גשה בהאניקטרינה, חוזרת אל השתייה, עד שפ ולוקחת אותם ממנה, בלא שתיתן לה תודה.

ובעת מקטרינה לדאוג לכשרות בבית עד שבעלה של האני מתנצר והיא יוצאת לצרנביץ. מה תהיהודייה שאי

קטרינה, מבקרת את מנהגי הקבורה היהודית, את יחסם של אנשי חברת קדישא, שאינם קוברים את 

היהודי, המשפיע  המת, כל עוד לא קיבלו את שכרם. קטרינה, עוברת לצרנביץ ופוגשת את סמי, הבחור

עליה לטובה. קטרינה נכנסת להיריון מסמי ויולדת ילד שמחליטה לגדלו כיהודי: היא מלה אותו, קוראת 

. אך, באחד הימים, בן כפרה, רוצח את התינוק. קטרינה רוצחת אותו ונכנסת לבית סוהר. בנימיןלא 

הודים ובילות את היה רואה את הרכבות המהתקופה היא תקופת מלחמת העולם השנייה, קטרינ

כאן, נמצא  י יהודים.תלהשמדה, היא רואה רכוש יהודי שנגנב ואפילו אל הכלא מביאים לבוש שנשדד מב

שינויים בנקודות המבט של קטרינה לאורך כל היצירה: כל אחד משינויים אלה, מאפיין את הגיבורה 

 שלבסוף מחדשת את זיכרונותיה ממנהגי היהודים.
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 ימיה/ עגנוןבדמי 

, הציג כמה מוטיבים של כפילויות. הכפילות הראשונה והחשובה יותר, היא יחסיה "בדמי ימיה"הסיפור 

של תרצה עם עקביה מזל, במקביל לסיפור אהבת לאה ועקביה מזל. אלה הן שתי עלילות המתרחשות בשני 

סקת בגלל אביה של לאה זמנים שונים. הסיפור הראשון הוא סיפור האהבה של מזל ללאה, אהבה המופ

שידע על מחלת ביתו ולכן רצה להשיאה לאחר. עלילה דומה, היא עלילת אהבת תרצה לעקביה מזל. 

תו ועקביה מזל. מוטיב התאומים מופיע גם בתיאור שני ל תרצה מנסה למנוע את הקשר בין בכשאביה ש

 האחים התאומים שבנו של גוטליב מזהה בדודו את אביו. 

 

 31שאלה 

 מיאאלבר ק הדבר/

העבריין, כל ר נמצא כמה דמויות חריגות. טרו האידיאליסט, פנלו הנזיר הישועי, קוטא "הדבר"ברומן 

חריגה בתחומה. גראן, מייצג את הזקן שהייתה לו אהבה קדומה והוא עדיין קשור לאותה זאן  אחת מהן

לעבוד בעבודתו ולהיות הדוגמא שלו שבגדה בו. גראן, בניגוד להתנהגות החברה, ולמרות מגבלותיו, ממשיך 

 למתנדבים. למרות מגבלותיו הוא ממשיך בתחומי המגבלות שלו, לעסוק ברישומים של הנפגעים בדבר. 

טרו, האידיאליסט, דמות חריגה לחלוטין בחברה, האידיאל מוביל אותו לשאיפות שמעבר ליכולת אדם. 

לכן, עזב את בית  של טהורים מכל חטא.וברור שהדבר הוא תהליך של רצח הוא רואה בכל הריגה רצח 

תו משום שאביו הוציאו שטרו הזדהה א ת על אדםד אביו השופט, שהוציא גזר דין מווהוריו כמרידה נג

לכן, הצטרף טרו לתנועות המהפכניות שדגלו בהקמת חברה חדשה שבה לא יהרגו אנשים. (המספר להורג. 

טרו כי גם החברה אליה הוא שייך, הנאבקת למען צדק, משתמש כאן בציטוטים מדברי לנין). בשעה שגילה 

מוציאה אנשים להורג, הוא עוזב את האידיאל שבו האמין, ממשיך להיאבק למען אידיאל הטוהר שהוא 

מבין האידיאליסטים הנאבקים בדבר כמו הרופא רייה, העיתונאי  אוטופי ובכך הוא חריג מכל החברה, גם

בר, ששניהם יוצאי התנועה הקומוניסטית, מתקיים ויכוח. טרו נאבק רמבר והרופא קסטל. בינו לבין רמ

לדבריו, ראה  למען אידיאלים ומוכן למות למענם. רמבר, היותר מציאותי, מוכן למות רק למען האהבה.

ד כנגד התנועה רמבר, היה בבריגדה הבינלאומית שלחמה בספר רבים שמתו למען אידיאל ללא הצדקה.

כאן, הוויכוח בינו ובין טרו הוא ויכוח בין שני אנשים המתנערים מהקומוניזם הפשיסטית של פרנקו ומ

הסוביטי, הסטנליסטי, וכל אחד מוצא את פתרונו בדרך שונה. כשטרו נשאר אידיאליסט ורמבר הוא הרבה 

לברוח מן העיר. הוא  יותר מציאותי. רמבר, מוכן להקריב עצמו למען החברה למרות שניתנה לו אפשרות

  ב חברה במשבר. ולכן הוא נשאר בעיר.ועזילהיראות בעיני אהובתו כש יוכלשלא טוען 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

קוטאר, מייצג ביצירה את העבריינים. במצבים של לחץ (כמו בימי השואה), העבריין הופך להיות דמות 

מרכזית פועלת בחברה. קוטאר, העבריין, לפני פריצת המגיפה, חושש לחייו, הוא מנסה להתאבד. בזמן 

הוא זה המתפאר ביכולתו לפעול, הוא לא התנדב לעזרת החלשים, אך הוא קשור למערכת השוק  המגיפה

 השחור ורואה בשופטים חוטאים. עם תום המגיפה, הוא יורה בעוברים והשבים ונלכד על ידי המשטרה.

סביר הנזיר הישועי, מייצג את החשיבה הדתית המנסה לייחס הסבר לכל שואה (הרב עובדיה יוסף, מ פנלו,

נש על חטאי העבר בגלגולי הנשמות. החרדים טוענים, שהתנועה הציונית שקדמה פני משיח את השואה כעו

היא שגרמה לשואה). פנלו, טוען שאין להתגונן כנגד הדבר, אלא יש לקבל אותו כי הדבר בא להעניש את 

עיר ואז חל שינוי החוטאים ומי שלא חטא, לא יפגע. הדבר נכון עד שראה פנלו במותו של אותון הצ

 בעמדותיו. הוא מציג את החשיבה הדתית המקובלת שיש לקבל את הטוב והרע מן האל. 

 

 

 הדבר -32שאלה 

הצגנו נקודות מבט  31. בתשובה לשאלה 32מאפשרת לענות על שאלה מספר  31כעקרון, התשובה לשאלה 

ילות הללו תורמות למשמעות היצירה שונות על הדבר של פנלו, רמבר, קואר, גראן ורייה. העלילות המקב

משום שהסופר, אלבר קמי, אף הוא מפליטי התנועה הקומוניסטית, מעלה ביצירה דעות שונות לגבי אסון 

או כל אסון אחר בהתנהגותם של אנשים בעלי דעות שונות לגבי האסון. כך, מציגות הדמויות  ,כמו השואה

אותו הצגנו שנציג האידיאלים . טרו, שהדת גנו כנציגפילוסופיות קיום שונות. פנלו, שאת דעותיו הצ

את השאיפה הקיומית האפשרית.  יםניסטיים השואפים אל הלא ניתן להישג. רמבר וגראן, המציגההומ

נוסיף אליהם את אותון השופט, המציג פילוסופיה המניחה שגזר דין הוא מעל לחוק והחוק הוא מעל 

 מי שהסכים לדבר, הוא שמת במחלה. לצדק. סופו של אותון, כמו סופם של כל

 

 

 פרק חמישי

 סיפור שלא נלמד/ עמוס עוז -33לה שא

ה במחסור שבה ילד לא מקבל נעליים חדשות. המספר, קטע מתאר חוויית ילדות בחברה החיה   .א

מתאר את חווייתו מקבלת נעלים חדשות, הוא זוכר רק נעל אחת אך זוכר יותר מכל את ריחה, 

ריח העור הטרי, את ליטוף לשון הנעל. בתיאור ליטוף לשון הנעל יש משום האנשה. ריחה של הנעל 

 גורמת לו להצמיד את אפו אל הנעל. 

סביב דמותו ורוצה לצלמו,  אחלה סתירה בתחושותיו. תחילה, הוא נהנה מההמון הצוב ,בילד   .ב

כשהנעל שמריחה הוא נהנה, צמודה לאפו. אך בהמשך, הילד קצת מתפקח, כניסת המבוגרים אל 

 אינו מבין את סיבתו.והחדרים, גדעה  את הנאתו מריח הנעל, הוא חש נעלב מצחוק הקהל 

 

 

 

 


