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 פתרון בגרות בספרות

 

  -פרק ראשון

 

 "הים ביני ובינך" -1שאלה 

, ישנה הקבלה 9שיר קינה של המשורר, הניצב על קבר אחיו. השיר מחולק לשני חלקים: עד שורה 

לקונן על חייב  דוברבין הדובר ובין אחיו. ההקבלה מביעה את כאבו של הדובר, על מות אחיו. ה

, הדובר נפרד מהאח, הוא נפרד ממנו 10משורה אחיו, לכאוב עליו, למרות שלא ישמע את תשובתו. 

 מתוך כאב אך הוא מבהיר שהאח קבור ואילו הוא, הולך לביתו, לארצו. המשפט אומר: ,אני הולך

כל זאת,  , הדובר, ישוב ויקום ואילו אחיו, ישן לנצח. למרותלארצי, כי בארץ סגרו אותך". הוא

מספר אמצעים אומנותיים מציגים ניגוד זה: ההקבלה בין כאבו של המשורר הוא על מות אחיו. 

הוא יושב על הקבר, האח קבור. הכאב שבו חש הדובר, הוא כאותו כאב שהיה במות  -הדובר ואחיו

 אחיו. ואילו בחלק השני של השיר, יוצר הקבלה בין התיאור המטאפורי של הקבר "שאול ביתך"

 בארץ.ובין הדובר החי בארץ כשאת אחיו סגרו 

 

 "כאבי רב" -3שאלה 

הוא סבל פיזי ונפשי גם יחד. הוא כואב, הוא חלש, הוא סובל מסבל נפשי, בשיר, סבלו של הדובר, 

כשהוא מעניש את נפשו באומרו: "ואין לי מקום, אין מנוס לנפשי". באמצעי אומנותי שני, מציג 

הדובר שלושה גורמים הפוגעים בו, בנפשו ובגופו. הוא מפרט אותם בבית הרביעי: הראשון הוא 

וא הכאב הפיזי והשלישי היותו בודד בעולם. בעזרת אמצעי נוסף, שהוא החטא הפילוסופי, השני ה

שיבוץ מקראי, מאיוב וירמיהו, יוצר המשורר אזכור למאבק של האל באלוהים של ים. אלי הים 

הם ים, תנים ורהב שמרדו באלוהים. כאן, שואל המשורר, הים אני ועם תנים אלוהי? כשהוא 

יבל אותם בירושה. המילה "כאילו" החוזרת בבית חמש ושש מדמה את הייסורים בדימוי כאילו ק

 מדגישה את בידודו של הדובר. 

הציפור היא עוף  -הדובר, מדמה את עצמו לציפור לכודה בידי הבורא: "נפשו כמו דאה יקושה"

משום שהיא עפה, אך הציפור גם דואה בשמים ולכן במקורות היא נקראת גם דאה. יקושה הוא 

 יקוש אחותי כלה).פח, מלכודת (פח 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 "על השחיטה" -4שאלה 

 השיר על השחיטה, הוא שיר אירוני נגד מנהגו ומנהיגו של עולם.

השיר בנוי מארבע שירים נפרדים שכל אחד מהם, מבליט את כאבו של הדובר וזאת בעזרת 

כשהדובר מטיל ספק בקיום האל  -אמצעים רטוריים: בבית הראשון, ישנה התעלמות מן האל

ולכן הוא מבקש מהשמיים שהם  יתפללו עליו. בשלב זה הוא  ספק בקיום דרכו של האלומטיל 

בבית השני, הוא יוצר תמונה מעניש את השמיים, אותם הוא ממשיך ומקלל בבית השלישי. 

 -התליין הוא דמות האל השולט על כל הארץ. כאן, יוצר הדובר אמצעי אומנותי נוסף -מטאפורית

 ם. בידי התליין קרדום ואילו הארץ היא גרדום לדובר וליהדות.צימוד בין קרדום לגרדו

אות הרוצח. דם יונק וסב יזהם את כותנת התליין ולא ימחק  -אמצעי נוסף הוא אזכור אות קין

 לנצח. 

מוסר הקורא להאמין בצדק שיבוא  -אמצעי אחר, קשה יותר, הוא ההתקפה על המוסר היהודי

. דק האלוהי יושב על כיסא המשפט ושופט בין עמים וארצותבעתיד, שרק למענו כדאי לחיות. הצ

הוא מקלל את כיסא המשפט כשאומר:"ימוגרנה כיסאו דית. הדובר, תובע את הצדק האלוהי מי

דים. הבית הרביעי מתאר את ת למבצעי הרצח, אותם הוא מכנה זלעד". כשהוא לועג בציניו

האדמה היא מישור ומתחתיה  ,העולם הקדמוןהנקמה, גם כאן, ישנו אמצעי רטורי, על פי תיאור 

תהום. העולם מוחזק על ידי בסיסים, על ידי מוסדות הארץ. כאן, הדם יחדור את התהום  הישנ

 ויהרוס את הבסיסים עליהם קיימת הארץ. זהו שיבוץ אגדה מדרשית.

 

 "כל שושנה" -9שאלה 

השיר "כל שושנה" הינו שיר אירוני המעלה את שאלת חלום השלום כבלתי אפשרי. השיר בנוי 

כשיר מתהפך: עד שלושת השורות האחרונות, נמצא את חלום השלום. תחילה, בחלקו הראשון 

ב, הדוברת מתארת את השלום ומדמה את השלום לשושנה, בה  -של השיר, בשני הבתים: א ו

כאן, יש שיבוץ ואזכור מקראי לנבואת ישעיהו,  -יפור זו, מכונה "וכיתתו"נמצאת ציפור ספירית. צ

 ..לאתיםשם נאמר, וכיתתו חרבותיהם 

הבית השלישי, מחזיר את הקורא אל חלום השלום בעזרת חזרה על הצירוף "כה קרוב". תחילה 

קח הריח, האור, השקט.. השבירה מתבצעת בשלוש השורות האחרונות: "כה קרוב/ אותו אי/ 

 סירה וחצה את ים האש".

 

 "שיר זהרה אלפסיה" -10שאלה 

אמנים מעדות המזרח שהגיעו ארצה. השיר מבוסס על  -שיר פוליטי המתאר את הפגיעה ביוצרים

מציאות היסטורית, זהרה אלפסיה הייתה זמרת מוערכת בעיני רבים. דמותה של זהרה אלפסיה, 

או יותר נכון, היחס שקיבלה פה בארץ הוא יחס פוגע. זמרת מוערכת זו, הושבה בארץ בתנאי עוני, 

ליד לשכת הסעד. ב. בתיאור חדרה. עדות המזרח לא  -אותם מתאר המשורר א. במיקוםתנאים ש

אוכלות שימורים ואילו כאן, בחדרה, ישנה מיטת סוכנות צרה, שולחן בעל שלוש רגליים וריח של 

 קופסאות סרדינים והיא לבושת חלוק דהוי. יחד עם זאת, המשורר סוגד לה, לקולה ולעיניה. 

 



 

 

 

 ים""פיגומ -13שאלה 

השיר נקרא פיגומים כי הוא עוסק בהרס של חברה, המנסה לבנות מחדש את עולמה. לכן, פותח 

החלום על גן  -הריסות, ובהמשך את החלום -בארץ ישראל, מציג את המצב -השיר בציון המקום

העדן שבו אוכלים בשר לוויתן ושור הבר. החלום הוא להקים במקום מקדש. האב, לא זכה, הוא 

קום ואילו המשורר עצמו, ממשיך לבנות פיגומים אל לב השמיים, אולי יצליח לחדש דבר נשאר במ

 מה.

 

 סיפור קצר -שניפרק 

 

 "האדונית והרוכל" -14שאלה 

אדונית גויה נוצרית  -וותהסיפור האדונית והרוכל מתאר התייחסות בלתי אפשרית בין שתי קצ

 ן המעמד הנמוך, יהודי. ורוכל ב

את מחשבותיה ואת רגשותיה, נציג את דבריה: בפגישה הראשונה עם  םהאדונית, מציגידבריה של 

י". בשפות אירופה, אין לפנות אל הוד"מה אתה רוצה י יוסף הרוכל היהודי, היא שואלת אותו:

נוכל,  -אדם בגוף שני: "מה אתה?!" הכינוי יהודי, בפיו של נוכרי הוא תמיד כינוי גנאי שמשמעותו

שהיא פניה חוזרת אל הרוכל היהודי, היא מציגה את  -, זנאי ולכן בפנייתה של הגויהרמאי, שקרן

 מחשבותיה כדמות אנטישמית. 

האדונית היא קתולית  -פיון של הדמויות המנוגדותאחרים, בשיחותיה עם יוסף, נמצא אבדבריה ה

את לחם ובימי ראשון בכנסיה, היא שותה את יין הקודש, המסמל את דמו של ישו ואוכלת 

אני אוכלת",  אדםרת: "דם אנשים אני שותה ובשר מהקודש, המסמל את גופו של ישו ולכן כשאו

קתולית. כנגדה, יוסף,  -ניתן להבינה בשתי דרכים: שהיא קניבלית וערפדית או מציגה את האמת

ריה, שהיא שחונך בבית היהודי והוזהר מפני הגויה היפה והמושכת, חושש שיש אמת בדב

לשתות את דמו, לאכול את ליבו (אלה הן מטאפורות המקובלות בשפה). לאורך הסיפור  מתכוונת

נמצא סמלים נוספים כמו: הסכין, שהוא מוטיב חוזר ומופיע בפתיחת הסיפור, כשהאדונית קונה 

מיוסף את הסכין, בהמשכו של הסיפור, כשהוא שואל כיצד מת בעלה, היא עונה: "גם אתה מוכר 

ה כין נכנס לתוך דמות עשויני כלבה מדומים לסכין, בחלומו הוא חולם שססכינים כאלה", שי

משלג ובסוף, באותו הסכין, היא ניסתה לרצוח אותו, אך דקרה את עצמה, קיבלה שטף דם ומתה 

בטיול הראשון, הם מגיעים לסימן האבן והלני מצטלבת  -ממנו. נושא נוסף הוא סימן האבן

גיע לסימן האבן, שסביר שהוא קבר בעלה ואמר: "הוי כמה כשיוסף נזכר בתפילת שמע, יצא וה

מהבית או מהיהדות?! כאשר מוטיב זה מאפשר לאפיין את  -הרחקתי", השאלה ממה הרחיק

 הדמות ואת משמעות הסיפור.

 

 

 

 

 



 

 

 

 "הרופא וגרושתו" -14 המשך שאלה

בשל יחסי  ;הסיפור הוא תיאור יחסי אהבה פגומים של רופא שוביניסט עם נערה מתקדמת

 האהבה הללו הוא נפגע ופונה לפסיכולוג. 

לאורך כל הסיפור, מתאפיינת דמותו של הרופא בעזרת דבריו ומחשבותיו. תיאור הנוף והסביבה, 

הפראטר  -ל גן השעשועיםכמו סיפור הפרחים, משרתים את אפיון הדמות. כך, סיפור הנסיעה א

בוינה. ירידתה של דינה מן הקרון הוא סמל לנסיגתה ונכונותה להשלים עם המציאות. לאורך כל 

הסיפור, עולות מחשבותיו של הרופא, שהוא לכאורה איש מתקדם. לאחר שגילה שלדינה היו 

לו  נדמה -קשרים עם גבר אחר, הוא מעלה במחשבותיו חלומות סיוט, כמו הפרחים שבחדר

שנשלחו על ידי הלבלר. הוא חולם שהלבלר רוגז עליו, כשהוא אומר לו: "משום שאנסתני אתה 

רודף אחרי?". סיוטיו ומחשבותיו של הרופא יוצרים אנומליה בהתנהגותו אל דינה אשתו, הוא לא 

יכול להתקרב אליה. לבסוף, כשהלבלר חלה הוא בא לטיפולו ומשקיע בו את כל מרצו, וכל עניינו 

וא ללעוג לדינה בעזרת דמותו של הלבלר. לבסוף, דינה מבקשת גט. אך הרופא סובל מרדיפת ה

דמות זו, גם לאחר השואה. הסיפור כולו מתרחש בווינה שלפני השואה, אך סיוטיו של הרופא, 

 נמשכים גם לאחר השואה. 

 

 

 רת"העיוו" -15שאלה 

אדם לא מוכר לשהשיאו אותה במרמה שני משברים מתקיימים בחייה של חנה העיוורת. האחד, כ

בליל הנישואים, שהאיש אינו צעיר כשהיא כבר  מזההלה ורימו אותה שהוא צעיר ועשיר. חנה 

ממששת את פניו וזקנו ואינו עשיר כי מגפיו מרופטים. אך היא מתגברת ומתמודדת עם משבר זה 

מפתח הבית, אך חשה אותו היא לא מכירה. היא מוזהרת לא לצאת  -וממשיכה לחיות עם בעלה

תה חלתה ה יודעת מהם. המשבר השני, חל כשבשהרוח מעבר לדלת, נתקלת במבנים מוצקים ואינ

תה לידי הקברן, כשעזבה לרגע את מיטת התינוקת, וחזרה, ומתה. חנה מנסה למנוע את מסירת ב

היא היא רצה אחריו, נתקלת באבן ומגלה ש -העריסה נותרה ריקה והיא שומעת את צעדי בעלה

ת המצב הצג מתוךאבל של חנה עם המצב, אין הסבר בסיפור להתמודדותה  בבית הקברות.

 חולשה אנושית. המתואר, ניתן ללמוד על 

 

 

 איש זקן מאוד עם כנפיים עצומות"" -16שאלה 

א התקפה כל הסיפור, הויצירה שהיא פנטזיה אירונית על דמות מלאך הנופל משמים לתוך ביצה. 

אותה מייצגים הכומר והבישוף והכס הקדוש. לא  -אירונית כנגד הכנסייה והחברה. הכנסייה

מעלים שאלות מי היא דמות המלאך וכיצד הגיע למקום. הם יודעים איך להתמודד עם השאלה 

לא ענייניות מה יקרה אם ידקרו אותו, האם הוא יודע ארמית (התקפה אירונית זו, נכונה גם 

על אותם רבנים המוכרים רפואות פלא, שלא היו ולא נבראו). הקהילה נלעגת, כל  -בחברתנו

 . ולהנות מדמות חריגה תוך ניסיונות לפגוע בהעניינה לראות 

 



 

 

 

המספר, משתמש בהתקפה על יוצרי הקסמים כשבעל הבית, המטפל, לכאורה, במלאך הזקן, מנצל 

 -שמשמעות היצירה היא אירונית ביסודהאת ההמון על מנת לעשות רווח קל ולבנות היכל. נראה 

נפגעה שאיש הזקן לדמות נערה, הלתקוף את הממסד ואת הציבור המפנה את תשומת ליבו מ

מברק, נשרפה ולכן איבדה את שריריה והיא נעה כעכביש. דמות זו מעניינת את הציבור, שאינו 

 ביש.מתעניין יותר בדמות המלאך. הוא משלם פחות כדי לראות את האישה העכ

 

 דרמה -פרק שלישי

 

 "אנטיגונה" -17שאלה 

בין חוק המלך לחוק האלים. סיומה  -תוקנה מציבה מאבק בין שתי עמדות צודהטרגדיה אנטיגו

מתאבדים.  דיקהושל הטרגדיה, מתייחס ישירות לשני חוקים אלו. בסיום אנטיגונה, היימון ואר

קראון רואה עצמו אשם. בסיום המחזה, מציגה המקהלה את דברי החוכמה: תחילה, את 

צלח בליבו החכם". במקביל, היא וב. יהחוכמה האנושית "אין טוב כחוכמה, היא ראשית כל ט

מציגה את חוק המוסר, החוק האלוהי. החוק האלוהי, הוא חוק שלא ניתן ליישמו, הוא אוטופיה, 

וף אליו. המקהלה מסיימת את דבריה ואומרת: "אשרי השומר פיקודי אלים". הבעיה אך יש לשא

המוצגת במחזה, היא חטא הגאווה, חטא ההיבריס. חטא המוצג במשפט המסיים: "גבהות לבב 

 ולשון עתק ורהב הם אסון ויגון. האדם יבין כל זאת בחוכמה לעת זוקן". 

 

 "אנטיגונה" -18שאלה 

שנן שתי אמיתות המוצגות בעזרת שני חוקים: חוק המלך וחוק האל. בטרגדיה אנטיגונה י

אנטיגונה, איסמנה והנביא תרסיאס, מייצגים את חוק האלים. חוק זה, אינו מבחין בין דת, גזע, 

"לא  -צבע ומין. הוא חוק אוטופי שלא ניתן ליישמו (עשרת הדיברות, הם חוקים אוטופיים

הורג הוא רוצח, גם אם הוא צודק. ולכן, הבא להרגם, השכם  תרצח", לא ניתן ליישמו, משום שכל

סותר את החוק האלוהי). כנגד חוק זה, קיים חוק המלך, חוק ישים, המשתנה בהתאם  -להורגו

למקום ולזמן אך ניתן להעניש את עובר החוק למרות שלמחרת החוק יכול להשתנות. את חוק 

המאבק קיים לאורך כל המחזה, כשישנן דעות ו. המלך מייצגים ביצירה שניים: קראון והיימון בנ

מנוגדות כמו הקונפליקט בין אנטיגונה ואיסמנה, ששתיהן דוגלות בחוק האל. אך איסמנה מודעת 

דבר דומה נמצא  ,למציאות, מודעת לחולשתה ולכן מתנגדת לקבורת אחיה, למרות שזה חוק האל

מצדיק את חוק המלך אך קורא לגמישות ולשינוי החוק  -ביחסים שבין היימון וקראון. היימון

עץ שלא משל העץ ומשל האנייה.  -בהתאם לרצון העם והחברה. הוא מציג זאת בעזרת שני משלים

כרת. ספן שלא ירפה את מפרש האנייה, בשעת סופה, יפיל אנייתו לים. יי -יתכופף בשעת סופה

 רור שהגאווה, השחצנות הם היסוד לכל אסון.ומכאן, אין במחזה הכרעה בין שתי האמיתות אך ב

 

 

 

 



 

 

 

 רומן -פרק רביעי

 

 "הדבר" -25שאלה 

תחות יחסים. נעמוד על פברומן "הדבר", המתאר אסון, יש מספר רב של דמויות, שיש ביניהן הת

רייה הרופא. את פאנלו פוגש רייה בפעם תחות היחסים בין פאנלו, הנזיר הישועי לבין פהת

ך לבקר את מישל השוער ומישל נשען על פאנלו. פאנלו, רואה במחלה הראשונה, כשהוא הול

הפוגעת במישל, כמגפה. הוא מעלה חיוך על שפתיו המרגיז את רייה. בשיאו של הפרק השני, פאנלו 

נושא דרשה, בה הוא מאשים את הנפגעים בדבר. הוא מוציא את עצמו מקרב העם כשהוא אומר: 

. הוא רואה בשואה עונש על החברה (הרב עובדיה יוסף, זכר "אחיי ברעה אתם, בצדק בא אליכם"

שחטאו בעבר. של אנשים גלגול נשמות  םצדיק לברכה, טוען שבשואה היהודית מתו אנשים שה

דומה הדבר לדבריו של פאנלו). רייה לא מוכן לקבל עמדה זו, לגביו, הוא חייב להיאבק לקיומו 

הצעיר, פאנלו מזדעזע ואז הוא מעלה שאלה  לבסוף, ליד מיטתו של אותוןוחייו של אדם. 

מצפונית: האם לא צריך לקבל את הטוב והרע מן הבורא? רייה רואה לפניו רק את בריאותו של 

 אדם ולא מוכן להצטדק בנושא. ה

 

 "הדבר" -26שאלה 

שואה. (דומה  -ברומן "הדבר", עולות שאלות מוסר ושאלות ערכים בתקופה של לחץ חברתי כלכלי

הדבר, למצב כרגע בסוריה, מותם של אנשים מרעב). גיבורי היצירה מייצגים כל אחד השקפת 

 חיים שונה ומכאן גם רמת מוסר וערכים שונה, עליה נפרט בהמשך. 

כל מי שהסכים ולא מחא כנגד הדבר, מת. כך מת פנאלו,  ביצירה ישנה הכרעה מוחלטת לשאלה זו,

 -ריאשאר, אותון השופט וקוטאר העבריין. כך מת גם מי ששאף לחלום אוטופי, שאינו בר הישג

להרוג והוא  וטארו האידיאליסט המוחלט שהיה מודע שהוא חולה נפשית במחלת הדבר, בנכונות

 ות שישנה הכרעה ביצירה. לכן, ניתן לקבוע בוודאמאשים את עצמו בהריגה. 

ערכי מוסר שונים, נוכל למצוא בדמויות שונות, לא נתייחס כאן לקוטאר העבריין, אדם שגם בימי 

הדבר הוא שמח על שחרורו מידי המשטרה, נהנה מהמסחר השחור, מהיכולת להבריח  -השואה

אים באותה והוא מספר על כך. הוא היה רוצה שהדבר יימשך. מאבק בין ערכים שונים, הנמצ

שניהם, יוצאי התנועה הקומוניסטית שנאבקה מבר העיתונאי וטארו. אחשיבה, הם הערכים של ר

כדי להגיע לצדק בעולם. טארו, הצטרף לכל התנועות שהאמין שהן נאבקות למען עולם טהור, עד 

שנוכח שגם תנועות הללו מוציאות אנשים להורג. הוא מצטט את דברי לנין שהם הורגים למען 

מבר, העיתונאי, שהפכוהו קרוב מאוד לקומוניזם, זאת אכנגדו, רולם חדש בו לא יהרגו יותר. ע

הוא לחם בבריגדה הבינלאומית האנטי פשיסטית בספרד וראה איך אנשים  -מדבריו דומללניתן 

האידיאליסט, הוא לא מסכים להיאבק למען אידיאלים,  מתים למען אידיאלים. בניגוד לטארו

למען אהבתו, מתכוון לברוח מהעיר אך מגיע למסקנה שאין מבר אלכן, ר אלא למען האהבה בלבד.

הוא מוכן לעזוב עיר שנפגעת כי הוא לא יוכל לחיות עם אהובתו אם יעשה כך. רייה, הרציונליסט, 

 שולל עמדה זו, וקורא לו לברוח.

 



 

 

 

 "הזקן והים" -27שאלה 

 הנובלה, הזקן והים, מתארת את התמודדותו של אדם בגורלו. 

סנטיאגו, המודע לכישלונו, כשהחברה אותה מייצג מנולין, שהיה נושא כליו, מציג את הכישלון 

בחוסר מזל, שהוא למעשה שקר לבן מוסכם. הסופר, מגדיר את סנטיאגו בעיני הדייגים כסאלו 

ליו הכלח. סנטיאגו יוצא אל הים, נאבק בדג ענק, נאבק בכרישים, גמור. כלומר, מי שעבר ע

האוכלים את בשר הדג וכשהוא מגיע אל החוף, הדייגים מעריצים את גדולתו וכוחו כמי שדג דג 

הוא רק שלד עצמות. סנטיאגו, לא מוכן לשום תבוסה,  -כזה ענק, למרות שדג הוא חסר כל ערך

 ולה למוטט אותו.הוא נאבק אבל החברה ויחסה אליו על

 

 

 סיפור שלא נלמד -פרק חמישי

 

 "מלך בירושלים" -30שאלה 

מצווה. תיאור ההסיפור מלך בירושלים, מתאר חברת עוני, כשהמאורע החשוב הוא יום בר 

החלפת הבגדים מספרת במקביל על הבגדים המכונים בסיפור "ספק בגדים". הנעליים מרופטות, 

שעון לבר המצווה, ההורים מלווים כספים מכל בני המשפחה ואף כדי לקנות  -הרחוב עני

מהשכנים: "אנוסים היו ההורים הנכלמים לגייס באמצעות מגבית סמויה ומעליבה בקרב הדודות 

 והדודים, הידידים ואף השכנים הנבוכים". חיי השגרה הם חיי הרחוב העני בשכונת הבוכרים.

יה שבמוקד הקטע הם הניגוד שבין הנעליים האמצעים הרטוריים התורמים לעיצוב החוו

המרופטות, ספק הבגדים ללבוש הפלאי שעטפו אותו, אותו הוא מתאר במטאפורות "לבוש פלאי", 

"חליפת מלכות" ובדימויו למרדכי היהודי, המובל בין סמטאות השכונה ובמטפורה החווייתית 

ור חווית הצגת השעה, מוצגת אף תיאשהוא המלך. ציור נוסף הוא כתר המלכות, החגור לכף ידו. 

 גאווה שאין מופלאה ממנה.  -היא במטאפורה

 
 


