
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חורף תשע"ג -חינת הבגרות בספרותפתרון ב

 

 השיר -1פרק 

 שירת ימי הביניים 

 

  1שאלה 

קשורות לחיי הנעורים. הדובר, מתאר את הנשמה כישנה הבשיר מספר תמונות  -"ישנה בחיק ילדות"

ן העפים ברוח. הוא עושה זאת בעזרת הצימוד: "נעורים תבחיק ילדות. את הנעורים הוא מתאר כסיבי פש

בוקר  -שחרכנעורת ינערו". חיי הנעורים הם ימי השחרות, מילה זו היא בעלת שתי משמעויות: הראשונה, 

 שחור. ימי הנעורים הם ימים ששערותיך שחורות. -ו ש.ח.ר

המשורר, מנסה לעורר את הנשמה להשתחרר מהבלי היום, כמו ציפורים המתנערות מרסיסי הלילה. הוא 

קורא לנשמה לעוף ולהשתחרר כציפור דרור ולהשתחרר מההיסטוריה הסוערת כמו ים. הוא קורא לנשמה 

 ת בדרכי הבורא. להצטרף לנשמות ההולכו

 

 4אלה ש

בשיר קיים קונפליקט בין רצונו של הדובר לצאת אל העולם האחר, עולם המצויר כאן כעולם  -"לבדי"

חיובי: "כולם נשא הרוח, כולם סחף האור". הדובר מתוסכל, תסכול המתואר בהגדרתו הוא גוזל רך 

ו. בין הבתים, מתואר הקונפליקט הוא נשכח מלב במקום הטבעי של הגוזל, תחת כנפי אמ -שנשכח מלב

שבין הרצון לצאת, להשתחרר, לבין אהבתו של הדובר אל היהדות, המסומנת כאן בדמות השכינה. בבית 

כנף ימינה שבורה. הדובר מתאר את אהבתו אל השכינה שהיא מקור  -השני, השכינה איבדה מכוחה

את יחס השכינה אליו בעזרת שיבוץ הקונפליקט, בהגדרה "ידע ליבי את ליבה" , הוא ממשיך ומתאר 

מבראשית, מפרשת העקדה, שם נאמר: "קח את בנך יחידך, אשר אהבת", ואילו כאן נאמר :"חרוד חרדה 

עליי על בנה על יחדיה". הקונפליקט מופיע גם בבית השלישי: השכינה לא גורשה, אלא נתגרשה (יציאתה 

ביעי, מחמיר הקונפליקט, הדובר מתאר את מצבו הייתה מרצונה). והוא, נשאר אתה יחד בצרה. בבית הר

בביתה של השכינה, כמצבו של אסיר הרוצה לצאת אל החלון, אל האור. לאורך כל השיר, ישנה התפתחות 

 בספרות  חורף תשע"ג פתרון בחינת הבגרות 

 904441סמל שאלון 

 נכתב על ידי אבי הברהפתרון 

 ריהחינוך אנקו רשתמצוות מורי 

adva_d
חותמת



                                                                           

 

יחסים: בבית הראשון הוא גוזל והיא עוף אימהי, בבית השני היא שברה את כנפה, בבית השלישי היא 

 נתגרשה. 

א חלשה ממנו, היא מניחה ראשה בכתפה. דבר דומה בבית החמישי: בבית הרביעי, בתמונת האסיר, הי

"חרש בכתה עליי ותתרפק עליי". היא מנסה למנוע מבעדו לצאת, אך היא עושה זאת בסמל של אבדן 

 הכוח: " כמו שחה בכנפה השבורה בעדי".

שי. אך בשיר ישנה מסגרת. המשפט כולם נשאה הרוח פותח את הבית הראשון ומסיים את הבית החמי 

הרוח בבית הראשון היא חיובית ואילו בבית החמישי השכינה מתייחסת אל הרוח כגורם שלילי: "כולם 

 נשאה הרוח, כולם פרחו להם". מי שנותר היא השכינה: "ויוותר לבדי לבדי". 

בבית האחרון, אין רמז לפתרון הקונפליקט. הדובר, שומע את בכי השכינה מרחוק, ממנה התרחק אך הוא 

 .שיך לאהוב את השכינה, לאהוב את היהדותממ

 

 -5שאלה 

השיר ואם ישאל המלאך, מתאר את התבגרותו של הילד, של הדובר,  -ואם ישאל המלאך/ ביאליק""

בתקופות שונות בחייו. הבית הראשון מהווה רקע ותיאור ילדות מוקדמת. בשירי ביאליק העב היחידה, 

הקטנה מאפיינת את דמות האהובה, זו אהבת ילדות כשהילד נמשך אל דמות האהובה המוגדרת כעב 

חמדה. הבית השני, מתאר ילד בוגר יחסית. חוקרים רבים שואלים מי הציפורת החוזרת ומופיעה ברבים נ

משירי ביאליק?! תמיד בהתייחסות לילדותו. לחובר טוען שלביאליק הייתה אהבת ילדות שקראו לה 

י, מתאר ציפורה (פייגעלה). ביאליק, מתאר בבית השני את תיאורי הטבע, את חיפוש הטבע. בבית השליש

ביאליק את החינוך בבית סבו, הסב דיקט בילד כול יסוד של אהבה שהייתה לו בילדותו. כאן, נמצא ניגוד 

בין תיאור הגמרא המתוארת כעבות כרס לא נקייה שאותיותיה אותיות מתות הבית הרביעי, שהוא מעין 

רי חיים. בבית הראשון סיכום של כל השיר, ומקביל לבתי השיר, הדובר מתאר את האותיות המתות כשי

 הוא דיבר על העב הקטנה, היא מוזכרת בשורה הרביעית בבית הרביעי. 

הבית השני מדבר על קרן השמש, הבית השלישי על הגמרא. הבית מסתיים בתחושת החסר. ביאליק 

לומים ואהבה". הנשמה יוצאת מתוך הגמרא. בבית החמישי, מעלה עמתלונן: "אך שיר אחד לא ידעה, שיר 

 .נשמתו המחפשת עדיין את תיקונה וכל השיר ישנו חיפוש אהבה שלא הוסגר -משורר את בעייתוה

 

 20-שירת המאה ה

 

  -7שאלה מספר 

השאלות בספר לימוד החשבון עוסקות   -יהודה עמיחי "אני זוכר שאלה בספר לימוד החשבון"

עברו באריתמטיקה, הילד הקורא את השאלה יכול לעלות שאלות פילוסופיות: האם הרכבות יפגשו? י

האחת על פני השנייה? אלה שאלות פילוסופיות. ומהן, יוצר המשורר השלכה על חייו האישיים. על מפגש 

בין גבר ואישה. בספר לימוד בחשבון ישנם תשובות לשאלות באריתמטיקה, בחשבון. היום, כאדם בוגר 

י, ובמה טעיתי, יודע הוא מסכם את חייו, בודק את שעבר על חייו ויודע במה צדק ובמה טעה: "במה צדקת

 מה עשיתי נכון ובמה לא עשיתי".

 



                                                                           

 

 

 -8שאלה 

בשיר ישנה ביקורת על התיירים המגיעים ארצה. הם מטיילים ומסיירים  -"תיירים/ יהודה עמיחי"

בנקודות הזיכרון של העם. הדובר, מבקר את התיירים הללו ומתאר זאת בציניות, הם צוחקים מאחורי 

מתים, תולים את תחתוניהם באמבטיה. לאחר התיאורים בבית הראשון וילונות אחרי סיור בעקבות 

והשני, עובר הדובר לתחושתו הנפשית. מדריך התיירים מתייחס אל ההיסטוריה של העבר. אך לא מתייחס 

 כלל אל האדם.  

 

 -13שאלה 

רקע לשיר החזרה על המילים "נגד פרידה" מציגים את החשיבה הבונה את השיר. ה  -""נגד פרידה/ נתן זך

הוא סיפורו של יהודי, יליד ברלין, שבני משפחתו נרצחו בשואה ולכן הוא נגד פרידה: הוא לא רוצה 

להיפרד מביתו, ובעבר נפרד מאחיותיו, מאמו  שנרצחו באושויץ נפרד מאבי המשורר שמת. ועכשיו הוא נגד 

 פרידה. 

  

 סיפור קצר -2פרק 

 

 -41שאלה 

 :/ ש"י עגנוןהרופא וגרושתו

פסיכיאטר, הרופא רדוף בדמותה של דינה ובחלומו  -הסיפור כולו הוא וידוייו של הרופא בפני רופא נפש

הוא רואה עצמו מושיט ידיו וקורא לה אחות אחות בואי אצלי. הרופא, סבל מאימפוטנציה שמקורה נפשי. 

קורו באהבה וקנאה הוא אומר: "לא היו לנו ילדים". כך, הרופא לא נחלץ מהמשבר אליו נקלע, משבר שמ

חסרת בסיס שמקורה במנהגי הבל המניחים שהאישה קשורה לגבר אתו קיימה יחסים לראשונה. הרופא 

סבל מקנאה שנובעת ממעמדו הנמוך. הוא בן לפועל, ואילו היא בת לאצולת ממון. כשהתחתן עמה ואמרה 

ות "מי היה אחר?" הוא היה לו: "דברים היו לי עם אחר" הוא הפך להיות רדוף. כבר בשאלותיו הראשונ

סולח לה אם האחר היה בן אצולת הממון או השכל. אך כשמסתבר לו כי הוא לבלר פשוט הוא אינו מסוגל 

לסלוח לה. הוא מחפש בדרכים שונות איך להתגבר על המשבר, בחתונתו נדמה לו שאת זר הפרחים שלח 

 יבורו כדי לפגוע בה. הלבלר. בהמשך, כשהלבלר חולה הוא מטפל בו ומחקה את צורת ד

הסיום נרמז כבר בשלבים מוקדמים, כשהרופא מוצג כאדם החייב להציג את גדולתו והבנתו בפרחים, 

 בדרכי חשיבה: דבר המעיד על ערעור נפשי.

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

 :41שאלה 

 : / ש"י עגנוןהאדונית והרוכל

סיפור כאן אנו נתקלים בבעיה פרשנית: שתי הנחות יסוד קיימות בפרשנות סיפור זה. האם הסיפור הוא 

בדרך כלל שמה הוא  בשל יופייה. היא קתולית, עשירה,  -אהבה בלתי אפשרי בין אדונית ששמה הלנה

אקונומית הנמוכה ביותר בחברה היהודית, -בעלת בית של ציידים. לבין, יוסף שהוא בן השכבה הסוציו

של הסיפור רוכל הנושא את קופתו/סחורתו על גבו. השאלה היא אם הוא סיפור אהבה ואז בסיומו 

ממנהגי הגויים אליהם התחבר. הלנה, וכשהלנה מתה הוא משתחרר ממצב הלחץ שבו היה, שנבע מבורותו 

לא אוכלת בנוכחותו וכשהוא שואל אותה מדוע אינה אוכלת היא מנסה להתחמק במשפט מנחה חוזר: 

הוא לוחץ "המרבה לשאול מעמיק לו את השאול" (המשפט חוזר גם בשאלת "מה אירע לבעליה?") וכש

עליה היא אומרת לו דם אנשים אני שותה ובשר אדם אני אוכלת. הפירוש המקובל המניח שהיצירה 

עוסקת במאבק בין יהדות ונצרות, מניח שהיא ערפדית וקניבלית (פירוש כזה הוא קשה משום שאין ערפד 

רית קתולית שביום שהוא קניבל). הפירוש השני המניח שזהו סיפור אהבה מסביר את דבריה, בהיותה נוצ

ראשון בכנסייה היא שותה את יין הקודש המסמל את דמו של ישו ואוכלת את לחם הקודש המסמל את 

בשרו של ישו. עם מותה של הלנה הוא משתחרר מאהבה בלתי אפשרית. אם נניח כי הסיפור עוסק במאבק 

ה מגיע אל סימן האבן ואומר: בין נצרות ויהדות, סיומו של הסיפור כשיוסף נזכר בתפילת שמע יוצא החוצ

"הוי כמה הרחקתי". הפרשנות המניחה שזהו סיפור של מאבק בין נצרות ויהדות אומר שהתכוון 

להתרחקותו מהיהדות. הפירוש האחר מניח כי התרחק מהבית. אך הוא ממשיך לאהוב את הלנה ולכן 

ארו ומציצת דמו ניתנת לפירוש כשחזר לחדרו וחש שהלנה בחדר, מיהר להתפשט כי רצה בה. גם נשיכת צוו

הכפול שהיא ערפדית או שהיא מנסה לגרות אותו והוא לא מגיב ולכן היא אומרת: "מה קר דמך יהודי, קר 

 מקרח".

סיום הסיפור נרמז כבר בשלבים המוקדמים, הרוכל היהודי מגיע לבית האדונית האנטישמית שאומרת לו: 

 -לית ובהמשך אומרת לו אינני זקוקה לא לך ולא לסחורתך"מה אתה רוצה יהודי?" יהודי במשמעות השלי

זהו לעג להתייחסות סקסואלית. כבר ביום הראשון הוא מתרחק מיהדותו כשהוא אוכל בביתה בכלים 

 שלא הוכשרו.

 

 מתורגםסיפור 

 

  -15שאלה 

 :של פרימו לוי -התלמיד""

ים שליליים בתנאי לחץ קשים של מחנה הנושא המרכזי של הסיפור הוא נושא הלמידה. למידה של ערכ

אושוויץ. המספר, אסיר במחנה, קיבל כבן זוג לעבודה גוי הונגרי בשם "סנטו". סנטו, שמח על עמידתו 

בתלאות אושוויץ ובסבלותיה ומסרב להצעותיו של המספר להקל על עצמם בנשיאת אבנים. הוא לא מבין 

לא לספר אמת. שינוי חל בסנטו בסוף  -מות, להלשיןשבאושוויץ הדרך היחידה להתקיים היא לגנוב, לר

 הסיפור כשהשניים עובדים בבורות הביוב. המספר קיבל מכתב מאמו המסתתרת באיטליה בעזרת ידידו, 



                                                                           

 

 

עציר חופשי איטלקי, אם ייתפס המכתב הוא, אמו ומביא המכתב יוצאו להורג. הוא חושף את המכתב 

הבין את המסר. סנטו מוציא מכיסו צנונית ונותן למספר, פעם בפני סנטו שלא ידע איטלקית וגרמנית אך 

 פחדי המוות. -ראשונה שגנב בחייו. סנטו למד. נושא הסיפור הוא הלמידה בתנאי לחץ

 

 :"כינורו של רוטשילד/ צ'כוב"

הנושא המרכזי של הסיפור הוא תחושת בדידותו של היחיד. היחיד, המדובר כאן, הוא גוי המשמש כנגן 

זמורת היהודית, הוא בונה ארונות קבורה. הסיפור מתרכז כולו ברגעי חולשתו לפני המוות. כינור בת

רוטשילד, בא אל ביתו לקרוא לו לחתונה, תחילה הוא מקלל, אך בשעת מותו חזר בו ומבקש מאשתו לתת 

 את הכינור לרוטשילד.

 

 -16שאלה 

 :אפלפלד"אהרון "סיפור אהבה/ 

מתעוררת בקורא ציפייה לסיפור רומנטי, אך אין בסיפור זה כל רומנטיקה. קובה,  בתוך שמו של הסיפור

נרצחו בתקופת השואה ולכן הוא חש עצמו עגון. רוזה, צעירה ממנו  -הוא בגיל העמידה, אשתו ובתו נעלמו

והיא בגיל בתו, בתחילה קובה מסתייג ממנה ונשאר במושבה, ולא חוזר הביתה. מוטיב המחלה מקשר בין 

השניים. כשרוזה נוקעת את רגלה, קובה חוזר הביתה לטפל בה. וכשקובה חולה, היא מטפלת בו. האם 

קשר זה הוא קשר רומנטי?! סביר שלא לכך מצפה הקורא, זהו קשר של אהבה הנוצר מתוך הצורך של 

 השניים בקשר זוגי.

לקובה את הרי הקרפטים. סופה של היצירה שהשניים יוצאים לבית הבראה בגליל שבו יש נוף המזכיר  

 קובה יושב על כיסא נוח, נרדם ומת. רוזה, משחקת בטניס.

 

 דרמה -3פרק 

 

  -17שאלה 

 :""אנטיגונה/ סופוקלס

באנטיגונה ישנה דמות אחת של עיוור (אין ביצירה אלא אזכור בלבד לעיוורונו של אדיפוס). הדמות 

היחידה שהיא עיוורת כאן מופיעה גם באדיפוס המלך והוא הנביא טרסיאס. כל הדמויות במחזה עוטות 

הנביא טרסיאס מסכות ולבושות לבוש אחיד, פרט לשתי דמויות המזוהות כשומר שהולך עם כידון בידו ו

קשור עיניים המלווה ע"י נער מתוך הקהל. עיוורונו של טרסיאס הוא עיוורון סמלי, הוא נביא הרואה לעיני 

המקרא המציג את השופט האידיאלי אומרי: "לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח".  -רוחו

 אחת של עיוורון.  הנביא יודע את האמת האלוהית, את אמת הצדק המוחלט. זוהי צורה

הדמויות הטראגיות (כמו בימינו) הן עיוורות למציאות, למרות שדמויות משנה מנסות להאיר את עיניהן. 

איסמנה, מנסה להאיר את עיניה של אנטיגונה ולהציב בפניה את האמת על המציאות הסובבת :"הן שתינו 

ם יכבד מאוד". אנטיגונה, החיה במרד רק נשים ולא תצלח לגבר יד אישה לעד. ניסה הוא לא דומם אף א



                                                                           

 

של נעורים יוצאת כנגד השליט, יוצאת כנגד המקהלה ואחותה המנסים לפקוח את עיניה. דבר דומה נמצא 

בדמותו של קראון. את עיניו מנסים לפתוח המקהלה ובהמשך דבריה של אנטיגונה, דבריו של היימון 

את עיניו בדבריו, כשהוא מציג את מעשיה של  ולבסוף דברי הנביא טרסיאס. גם השומר מנסה לפקוח

אנטיגונה באומרו: "עשתה הכל כדת אבות!" היימון, מנסה לפקוח את עיניו בעזרת משל העץ ומשל 

האנייה, כשהוא מדמה את המצב הקשה כסופה באמרו: "בנשוב סופת קדים עזה, יכוף כל עץ ראשו ופארו 

א ירפה מפרש ספינתו ביום סופה, אנייתו תיפול בים". יציל". ובמשל האנייה הוא אומר, "וגם ספן של

טרסיאס מציג את האמת הפשוטה על חוק האלים המחייב לקבור כל מת. אך כל אלה לא מסלקים את 

 עיוורונו של קראון.

 

 -18שאלה 

 :"אנטיגונה/ סופוקלס"

קע לסיפור המחזה אנטיגונה אפוף כולו בסיפורי אהבה ומוות. הם, המניעים את הטרגדיה. כבר בר

אנטיגונה, בסיפור אדיפוס המלך, אהבתה של יוקסטה לאדיפוס היא מקור הטרגדיה. בסיפורה של 

אנטיגונה יש סיפור אהבה שבין היימון, בנו של קראון ואנטיגונה. קראון, לא מוכן לקבל אהבה כזאת. 

ה. לקורא ברור כשאיסמנה מעלה את שאלת אהבת בנו היימון לאנטיגונה, קראון לועג לה ולאנטיגונ

שאנטיגונה עדיין בבתוליה. כשהיא מובלת אל בור הכלא, היא אומרת זאת: "לא שיר המניאוס ישמע, לא 

חג כלולות לי". אבל קראון, אומר לאיסמנה, כשהזכירה לו את אהבת בנו לאנטיגונה: "עוד בשדות רבים 

קראון רואה באנטיגונה בת זנונים.  יזרע זרעו", ומכאן הוא שכב עם אנטיגונה ועוד ישכב עם הרבה נשים.

האהבה בין היימון ואנטיגונה מובילה את היימון למותו, כשמצא את אנטיגונה, שתלתה עצמה בחבל בבור 

 הכלא, הוא מאיים על אביו בחרבו ותוקע את החרב בליבו.

 

 ן ונובלהארומ -4 פרק 

 

 -22שאלה 

 / אלבר קאמי:"הדבר"

ים חברים בתנועה הקומוניסטית, אך הם שולל מי שלוש דמויות שהיואברומן הדבר, מעלה אלבר ק

שהביא לרצח והריגה. טארו, שמרד באביו השופט משום שזה הוציא  הסטליניסטילחלוטין את הקומוניזם 

אדם להורג, הצטרף לתנועות שלחמו למען עולם טוב יותר. הוא ידע שגם הם מוציאים להורג, כאן, הוא 

הכרח לעולם טוב יותר. עד שראה טארו הוצאה להורג, ואז  מצטט את דברי לנין, על הריגה שבאה מתוך

הבין שגם הוא נגוע במחלה. הדבר, הוא מצב לחץ שבו מתים רבים, אך הרצון להרוג, הנכונות להרוג, שוכן 

כמעט בכל אחד מאתנו. לדעתו, האדם צריך להיאבק להשגיח על עצמו על מנת שלא ידביק אחר במחלה, 

אף אל השלווה. הוא אחד ממארגני המתנדבים הנאבקים כנגד הדבר. סופו, שלא יהרוג אחר. טארו, שו

 שמת כשהגיע לשלווה בביתו של הרופא ראייה, כשאמו של ראייה מטפלת בו.

דמות שתפיסת עולמה שונה מתפיסת עולמו של טארו (נמצאה חשיבה כזו בחברה הדתית שהגיעה לידי 

כי השואה היא תוצר העונש לעם היהודי), חשיבה כזו נמצאת  בטלוויזיהביטוי בדבריו של אמנון יצחק 



                                                                           

 

בדבריו של פאנלו הנזיר הישועי שבפרק השני נושא נאום והוא מסביר את הדבר כעונש אלוהים, הבא 

 להפריד בין החוטאים והטהורים.

 דמות אחרת המציגה חשיבה מנוגדת ועמה פילוסופיה אחרת היא דמותו של השופט אותון, המייצג בין

השאר את אביו של טארו. אביו של טארו, איש פשוט בלי שום גדולה אינטלקטואלית, פוסק גזר דין מוות 

צדק, חוק או פסק הדין? אותון, חושב   -על אדם. כאן עולה פילוסופיה שמעלה את השאלה מה קודם למה

 רק הצדק היחסי של החברה המחוקקת. שפסק הדין, שאינו קשור כלל לצדק. החוק הוא

 

  -23אלה ש

 "/ אלבר קאמי:"הדבר

תהליך השואה.  -הקטע המתואר מתאר את עיקר עניינו של הרומן. הרומן, מתאר את תהליך הדבר

כשהנפגעים הראשונים היו העניים. מאוחר יותר, לא הבחין הדבר בין בעלי אישורים של כסף, או עבודה 

סיבת השואה, כך, בסיפור השואה. בספרות העברית, עולות שאלות לגבי  -בכולם פגע הדבר -וחסרי הון

"הפעמון" של קצטניק, בפרק האחרון, בשיחה בין הרב לבין המורד הצעיר, נמצא את השאלה של אהבת 

האל לבין אהבת האדם. ברומן, פנאלו, לאחר שהזדעזע מהמוות והגיע למסקנה שאין אפשרות לקבוע מי 

הים או לאהוב אותו, ומי מכם יעז אשם ומי לא, הוא מעלה את השאלה: "בפניכם ברירה, לשנוא את אלו

לשנוא את אלוהים?". רייה, רמבר, טארו מעלים את שאלת אהבת האדם. רמבר, שניתנה לו האפשרות 

לעזוב את העיר, בדרך לא חוקית, נשאר משום שלא יוכל להציג את אהבתו אם יבגוד בערכיו. טארו אומר 

 .מאתנוזאת במפורש כשהוא מעלה את החשש שהדבר נמצא בכל אחד 

 

 -26שאלה 

 :"ספר הדקדוק הפנימי/ דויד גרוסמן"

, 11-12אהרון גיבור הרומן ספר הדקדוק הפנימי עובר תהליך התבגרות קשה. בתחילת הרומן, כשהוא בן 

הוא ילד מוביל בספורט ובחברה. בעיותיו העיקריות הן משפחתו: בביתו חיה סבתא זקנה, אמו אישה 

המעטה, את בנה. כנגד זאת אביו, שעבד בעבר כאופה, איש חזק הכנוע קשת יום שאינה מכבדת, בלשון 

מצווה,  -לאשתו. הילד בשלבים מסוימים, קשור מאוד לאביו ולאמו גם יחד. וכשהוא מתבגר, בגיל הבר

ושנה לאחר מכן, הוא מתחיל לשנוא את האם עד כדי מריבה פיזית עמה. אהרון סובל בהתבגרותו ומסכן 

נות בשל אהבה נכזבת ליעלי הוא דוחף מכתב לתוך אפו, שרק הסירחון מריקבון את חייו בדרכים שו

. אמו 10, נראה בעיני הרופא כילד בן 14-הדברים שדחף אל האף מוביל אותו אל הרופא. אהרון בן ה

 חושדת שמשפחת בעלה היה גמד .

של הילד לשלמות אין ספק שברומן ישנה ביקורת על החברה הסובבת, תוך יצירת ניגוד בין השאיפה 

לערכים לבין המציאות הכואבת. אהרון מדבר על ערכי חברה, הוא חונך שלמצוא דבר ברחוב ולקחת אותו, 

אלה ערכים מותרים.  -לרמות את מס הכנסה או להשתמש בחוט הקשור לאסימון כדי לרמות את הדואר

מתקיים, גדעון חבר תנועת הניגוד שבין משפחתו של גדעון: אביו, איש המחקר האוניברסיטאי שבקושי 

הנוער, המתנדב לעבודה בקיבוצים לפני המלחמה. בניגוד לאהרון הנשאר בביתו ומתוסכל משום שגדעון, 

חבר התנועה המאוחדת, ויעלי שבצופים יצאו לעזרת הקיבוצים קימת ביקורת על יחסי החברה, אמו של 

 .להרוס את דירתהגדעון חיה עם גבר זר. שכנתו חושקת באביו ולכן נותן בידו 



                                                                           

 

 

 סיפור שלא נלמד (אנסין) -5פרק 

 

 : 28שאלה 

 "אורנה סורגת פונצ'ו בשלושה צבעים, מחכה לטלפון"/ רונית מטלון 

דמותה של אורנה, מציגה דמות מתוחה: זקופה, פלג גופה העליון ארוך, צווארה זקוף, הוא לא נע,     .א

היא אינה מתכופפת לעבר הסריגה. המתח נוצר גם בעזרת השקט. השקט שמעמיק בתוכה. על 

כמיוסר. צלצול הטלפון ממחיש יותר מכל את  שפתיה חיוך אירוני, חיוך אותו מגדירה המספרת

 הציפיה של אורנה. גם צבעי פניה משתנים. 

המשפט המסיים ממחיש את הסיטואציה המתוארת בסיפור כולו שכולל בתוכו את הצבע     .ב

המשתנה בדמותה, פניה לא שינו את צבען, אך המספרת טוענת שהיא חשה בשינוי. היא מצפה 

 למישהו. 

 

 

 

 

 

  

 


