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 904441,05מספר השאלון  –יחידות לימוד  2 –ספרות עברית וכללית 

 סיפור קצר:  –פרק ראשון 

הלנה, היא דמות מורכבת רבת פנים.  –בסיפור "האדונית והרוכל" דמותה של הגיבורה  .1

אופייה מתאפיין בתכונה מרכזית של שאננות ובעקבותיה היא מתייחסת ביחס ציני לבן 

ל היהודי. ניתן לבסס חשיבה זו על התנהגותה. בתחילת הסיפור נדמה יוסף הרוכ –זוגה 

"מה  –שהיא אנטישמית בתיאור יחסה אל יוסף המתדפק על דלתה, כשהיא שואלת אותו 

אתה רוצה יהודי?". זו פניה גסה, משום שבשפות הסלביות, שפות אירופה, אין לפנות אל 

ה לידי ביטוי גם בפניה אל יוסף מה אתה רוצה?. הציניות שלה בא –האדם בגוף שני 

גנב, או  –בכינויו ״יהודי״. ״יהודי״ בשפות אירופה נושא קונוטציה שלילית לחלוטין 

רמאי, אך היא נכנעת לבקשותיו וקונה ממנו סכין. בהמשך, כשהוא חוזר אל ביתה, היא 

חוזרת אליו באותה פניה אך מאפשרת לו להתגורר בביתה. שתי תכונות אלו מציבות 

כשבהמשך הסיפור היא מתאהבת בו, ומכניסה אותו לחדר  –מות בעלת פנים שונות ד

היא מודעת לפחדיו, היהודי החושש מצילו,  –המיטות שלה. היא ממשיכה ביחסה הציני 

וחושש שהיא תאכל את בשרו, שהרי בנוכחותו אינה אוכלת ואינה שותה. כשהוא שואל 

ה "דם אנשים אני שותה ובשר אנשים אני אותה מדוע אינה אוכלת או שותה, היא משיב

היא פולניה  –אוכלת" (לא מדובר כאן בקניבליות או ערפדיות). דבריה, הם אמירה צינית 

קתולית. בימי ראשון בכנסיה היא שותה את יין הקודש המסמל את דמו של ישו, ואוכלת 

גם  –ם את לחם הקודש המסמל את בשרו. כך נוכל להבין גם את היחסים שבין השניי

ניסיונות הריגתו של יוסף לא נובעות מרצונה לאכול את בשרו, אלא משום שדחה אותה, 

עזב את מיטתה והלך לישון בחדר הכלים. היא נפגעה מהגליה הזו מאד. כשיוסף מרים 

אותה על הידיים, היא נושכת את צווארו (מי שמייחס לה ערפדיות, מוכיח זאת בדבריה 

אבל כאן מדובר בנשיכת צוואר ונשיקה  ח"). "מה קר דמך יהודי קר מקר

 .המקובלת ביחסי אהבה (איקי). היא חשקה בו והוא הפקיר אותה ועזב ממושכת 

 

 בפתיחת הסיפור יש מעין רקע לעומד להתרחש.  –בסיפורים רבים  .2

ד שישקרו לה. בסיפור "העיוורת" פתיחת הסיפור מספרת לנו על העיוורת שחוששת תמי

אמה, לא תשקר לה. והנה כבר, בעמוד הראשון, האם מפרה את  –אנו מצפיה שהוריה 

הבטחתה ומשקרת לחנה העיוורת. היא מספרת לה שהגבר לו היא נישאה הוא צעיר 

 ועמיד, ומסתבר לחנה העיוורת בליל הנישואים שהוא זקן וחסר כל. 

ה של אישה עצובה. אך בהמשכו של הסיפור "פראדל" של דבורה בארון, נפתח בתיאור

הסיפור, כשהמספרת מסבירה את מקור העצב, משתנים ערכיו של הסיפור כולו. בסיפור 

"התלמיד של פרימו לוי" מתואר מחנה אושוויץ. מתוך הפתיחה ניתן להבין שתהיה 

התפתחות שלילית של סנטו ההונגרי הישר, והנה רק בהמשכו של הסיפור סנטו מתחיל 

חוקי אושוויץ ומציג בפני המספר צנונית שגנב. סנטו למד את חוקי אושוויץ,  להבין את

בפתיחת הסיפור המספר מנסה להסביר את ההכרח לרמות ולגנוב כדי לחיות. זה יוצר את 

 הציפייה אצל הקורא, אך סנטו מבין את זה רק בסופו של הסיפור.

 



 
 

מותו  –, ניסו, גיבור הסיפור, נקרע בין סיפור העבר בסיפור "אח קטן" של רונית מטלון .3

של אחיו אבנר, לבין מציאות ההווה. בשל תסכולו הוא נאלץ להציג את גבורתו וגבריותו 

בפני חנה הבלונדינית, להציג את שקריו בפני רחל אלמנת אחיו. דמותו של ניסו נעה בין 

מות אחיו מידי שוטר  –בר ההווה שבו הוא מנסה להוכיח את כוחו וגבריותו לבין הע

 שירה בו, משום הבניה בלתי חוקית.

 

 דרמה: –פרק שני 

מאפייני הטרגדיה הקלאסית מרובים. כל טרגדיה כזו פועלת לפי מבנה קבוע בין חמש  .4

מערכות. בכל טרגדיה קיים מאבק בין שני גורמים צודקים. בכל טרגדיה קלאסית נמצא 

 אחדות הזמן, אחדות המקום, ואחדות העלילה.  –את שלושת האחדויות 

המחזה הקלאסי מתרחש במקום מוגבל אחד. כל התרחשות שאינה  –אחדות המקום 

שייכת למקום מועברת אל המקום בעזרת מתווך. כך, שליח מספר על התאבדות 

 אנטיגונה והיימון. עבד מספר על התאבדותה של האם ארודיקה. 

עד יממה אחת בלבד. דבר המגביר  –מתרחשת בזמן מוגבל עלילת המחזה  –אחדות הזמן 

 את המתח.  אנטיגונה מתארת התרחשות מקבורת המת ועד ההתאבדויות.

במחזה המודרני מרובות העלילות. בדרמה הקלאסית יש עלילה אחת  –אחדות העלילה 

הסובבת סביב נושא אחד. אין אנו יודעים דבר על בן זוגה של איסמנה, כי הוא לא 

 נייננו. כל המחזה עוסק בהתייחסות לקבורת המת ולאנשים העוסקים בזה.מע

 

אנטיגונה פורעת חוק המלך. קריאון הוא המלך והוא הוציא חוק  –במחזה "אנטיגונה" א.  .5

סביר האוסר לקבור את פוליניקס משום שמרד במדינה והביא את צבא ארגוס כדי 

להילחם בעיר תביי, מלחמה שבה נהרג בנו של קריאון, מגרווס (מגרווס מוזכר רק בסוף 

במדרש  –נוכל להגיד לגבי קריאון. חוק האלים מחייב קבורת כל מת  היצירה). דבר דומה

"לא תלין מת". קריאון, המודע  –יש לקוברו. ביהדות נאמר  –נאמר אפילו הוא תלוי 

 לחוק האלים, אוסר לקבור את אחיה של אנטיגונה, בניגוד לחוק האלים.
אנטיגונה פורעת חוק? התייחסות לתשובה זו היא התייחסות פוליטית, כיוון ב. האם 

שלעיתים יש הרואים בפורעי חוק הטוענים שהם פועלים בשם האל, אנשים הראויים 

להערכה. רבים מן המורים מלמדים שאנטיגונה, שמסכנת את חייה למען החוק הדתי, 

 . החוק האלוהי, ראויה להערכה

 

ואמן היא כשלונו ביחסי "מותו של סוכן" הטרגדיה של וילי ל –במחזה של ארתור מילר  .12

אהבת ילדיו אליו. משום בגידתו באשתו, וכן, אובדן ההכרה הסביבתית עליה הוא נלחם. 

"בית הבובות" של הנריק  –אך הוא הגיע לגיל זקנה והחברה דוחה אותו. במחזה אחר 

נורה, גיבורת הסיפור, לוקחת הלוואה מנוכל על מנת לקחת את בעלה החולה  –איבסן 

ובדרך זו לשמור על חיי משפחתה. כשהלמר מגלה את הדבר הוא מנסה להרוס לאיטליה, 

 את נישואיהם. רק בסוף, הוא הבין את אהבתה של נורה אליו. 

 



 
 

 רומן ונובלה  –פרק שלישי 

ברומן זה נמצא הגדרות רבות של ניגוד המוזכרים בשאלה. אמה  –"מאדאם בובארי"  .14

היא דמות נשית חלשה. היא נשואה לשארל. לכאורה, דמות חלשה. כנגד זוג זה  בובארי

מופיעה דמותו של רודולף, אדם אמיד, גאה, היודע איך לחזר אחרי נשים, ויודע איך 

להציג את עצמו בפני הכלל. אמה, בשל דימוי אהבתה מדרדרת. שארל נשאר בחולשתו 

שארל רוצה את הקרבה, אך אמה  –ומאמין לאשתו. כך נמצא את ההגדרה השנייה 

מתייחסת אליו בניכור, משום שאינו משלים את חלומה האריסטוקרטי. דמות אחרת, 

היוצרת לנו את הניגוד בין גילוי והסתרה היא דמותו של הומה הרוקח, המציג עצמו 

כאילו הוא גלוי לעולם אך למעשה מסתיר את שקריו. הניגודים הללו הם המעצבים את 

 יצירה. הדמויות ב

 

בנובלה "הזקן והים" מתוארים היחסים בין סנטיאגו, הדייג הזקן, ומנולין, הילד (מנו =  .15

יד בספרדית. מנולין = יד עוזרת). בפתיחת היצירה מנולין מתייחס לסנטיאגו בהתייחסות 

כשהוא עוזר לזקן לצייד את הסירה ולצאת אל הדיג. החוויה המכוננת  –של אפוטרופוס 

הן של הדמויות מתרחשת בסוף הדיג. סנטיאגו, אחרי שתי יממות, מגיע המשנה את חיי

אל החוף כשלאחר סירתו נגרר שלד של דג חרב ענק. החוויה המכוננת באה לידי ביטוי 

בדבריו של מנולין. זה שבתחילת היצירה יצר שקרים לבנים כדי להסביר לסנטיאגו מדוע 

ממנו זאת, וסיבה נוספת היא שהוא הוא לא יוצא איתו לדיג ומספר שהוריו תובעים 

הצטרף לסירה של בני מזל. בסוף הדיג מנולין משנה לחלוטין את ערכיו ומודיע לסנטיאגו 

שמעתה ואילך יצא איתו תמיד לדיג כי יש לו הרבה מה ללמוד. סנטיאגו משיב "ומה יגידו 

ך "ומה עם הוריך?" מנולין עונה שהוא כבר מבוגר ויכול להחליט בעצמו. סנטיאגו ממשי

 המזל?" ומנולין משיב "אני אביא אותו איתי".

 

ברומן "הדבר" של אלבר קמי יש עיסוק מרובה בשאלות מוסר וחברה מנקודות מבט  .16

מוצגת על ידי פנלו, המצדיק את הדבר, כי זו הדרך להעניש  –שונות. שאלת המוסר הדתי 

ה שטוען שאין הצדקה למותו את החוטאים. דעותיו מתנגשות עם דעותיו של הרופא ריי

של ילד. פנלו מבין זאת רק לאחר שנוכח במותו של הילד אותון. דמות אחרת המייצגת 

כאן השאלה מתייחסת אל הקומוניזם הקלאסי.  –שאלה של מוסר היא דמותו של טארו 

טארו מקבל את דעתו של לנין אותה הוא מציג בסיפור. לנין טוען שמספר המוצאים 

ולם חדש שבו לא יוצאו אנשים להורג. טארו, האידיאליסט הטהור, שולל להורג יצור ע

עמדה זו ולכן עזב את התנועות אליהן השתייך, ומעתה הוא נלחם רק למען הצדק 

 והיושר. 

 

 

 

 



 
 

 שירה: –פרק רביעי 

בבית האחרון של השיר "ליבי במזרח" מאת יהודה הלוי, מודיע המשורר שהוא מוכן  .17

לעזוב את עושרו בספרד, כמו שהוא שואף ויקר לו לראות את אדמות בית המקדש החרב 

"עפרות דביר נחרב". הצימוד המעניין המבליט את הניגוד בין הרצון לראות את עפר  –

מבליט יותר מכל את משמעות  –ר בספרד בית המקדש לבין העזיבה הקלה של העוש

השיר. הבתים הראשונים מציגים את מצוקתו הנפשית של הדובר. הוא נמצא בספרד 

וכואב את שהותו בה. תוך יצירת שימוש בצירופים "איך אטעמה", "איך אוכל", "איך 

אדום,  –יערב". כשהכאב המרכזי נמצא בצימוד "חבל כבל". ציון נמצאת בחבל הנוצרי 

ניתן להבינו  –ציון בחבל  –ילו הוא כבול בידי המדינה הערבית בספרד. את הצירוף וא

 במשמעות של כבלים, ציון כבולה בידי הנוצרים.

 

בשיר "לבדי" המשורר נמצא בקונפליקט פנימי. הקונפליקט נובע מאהבתו הבלתי  .20

ו אל אמצעית לדמות השכינה המופיעה כדמות אם, לבין הרצון להתחבר לחבריו, שיצא

הרוח, אל שירה חדשה. הקונפליקט הפנימי ביחסים בינו ובין השכינה באים לידי 

התפתחות לאורך כל בתי השיר. בבית הראשון הוא גוזל רך שנשתכך ואילו היא השכינה 

הוא בוגר יותר. נמצא עדיין תחת כנפי  –היא האם והוא נמצא תחת כנפיה. בבית השני 

ימין הוא סמל לכוח, "כנף ימינה השבורה על ראש השכינה אך מודע לאובדן כוחה. ה

הרעידה". כבר כאן הוא נמצא כאדם היודע. הוא יודע את השכינה, "ידע ליבי את ליבה". 

השכינה מוגדרת כעוף אימהי הדואגת לבנה. הדובר רואה את עצמו בבית השני כדמות 

כאן אומר  יצחק בעקידה. בעקידה נאמר "קח את בנך את יחידך אשר אהבת", ואילו

המשורר "חרוד חרדה עליי על בנה על יחידה". בבית השלישי היא נתגרשה, לא הוא. בית 

המדרש מוצג כפינה שלילית כפינת סתר קטנה ושוממה, והוא נמצא איתה בצרה. בבית 

הרביעי מדמה המשורר את מצבו תחת כנפי השכינה כאסיר הרוצה לצאת אל החלון, אל 

נו. היא כובשת את ראשה בכתפו. בבית החמישי היא בוכה האור. ואילו היא חלשה ממ

 –עליו ומנסה בכוחה החסר למנוע בעדו מלצאת, היא שכה בכנפה השבורה בעדי (שכה 

 הניחה משוכה, גדר). 
 

 

הבית החמישי יוצר מסגרת ניגודית. בבית הראשון הרוח חיובית ואילו בבית החמישי 

פרחו להם, ואיוותר לבדי". בבית השישי השכינה מתלוננת "כולם נשאה הרוח, כולם 

 ישנה חוויה מרוחקת. הדובר שומע איזו קינה עתיקה או תפילה בבכיית האם. 

 ציינו מספר אמצעי עיצוב בניתוח התשובה הקודמת: 

 

 א. הניגוד בין הרוח בבית הראשון והרוח בבית החמישי. 

 ב. תיאור הדובר כגוזל, ואילו השכינה בעלת כנפיים.

 שבירת כנף ימינה כסמל לאובדן כוחה.ג. 

 ד. חווית הדובר כחוויית אסיר בצינור המחפש חלון ואור. 

 שכה בכנפה השבורה. –ה. אובדן כוחה של השכינה 

 



 
 

בשירה של רחל "רק על עצמי" מתוארת הדמות המדברת כמוקטנת, כחלשה, המרחב  .21

ייה למעמס הנמלה. הפיזי שלה מצומצם. היא מדמה אותו לעולם של נמלה ואת קושי ח

ממשקל גופה. כך רחל מגדירה את כתפייה לא בעוצמתן או  10הנמלה נושאת על גבה פי 

כתפי הדלה. בתיאור עבודתה, כתיבתה, ושאיפתה אל  –גודלן, אלא בעזרת הדימוי לעוני 

לה היא מקדישה את חייה, אותם היא מגדירה כדרך מכאוב ודרך עמל.  –הצמרת 

ידה כענקיים, זדוניים, השמים אותה -י השירה) מוגדרים עלהכוחות האחרים (מבקר

לצחוק "יד ענקים זדונה ובוטחת, יד מתבדחת שמה לאל". המשוררת עוברת מחוויית 

אל פחדיה מאותם ענקים. חוויות אלו מביאות אותה לסף ייאוש,  –העבר לחוויית ההווה 

קים. המשוררת שואלת כשחלום העתיד הטוב מתואר בלשונה כחופי פלא" או אורות רחו

 "למה קראתם לי, חופי הפלא? למה כזבתם, אורות רחוקים?"

 

 שיר שלא נלמד –פרק חמישי 

המקשיב לחדשות החוזרות על עצמן ומספרות על גניבה, על שוד, על רצח. החדשות  .33

החוזרות על עצמן במידה מרובה, מדומות לאדם שלבוש בסודר שמרפקיו כבר 

משופשפים, ובניגוד גמור לחדשות הללו החוזרות על עצמן יש ניתוק מהטבע הסובב. 

 שע בעשב. בתמונה המסיימת את השיר מתאר המשורר חתלתול המשתע

  


