
 

 

 

 -בספרותבחינת הבגרות  -הצעת פתרון
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 005, 904441שאלון מספר 

 ערן לוי ואורי פרלמן ידי-הצעת הפתרון נכתבה על

 קידום בבתי הספר של מורים לספרות
 

  התשובות כתובות בנקודות בלבד. יש לכתוב תשובה לפי המבנה המקובל

 ולהתייחס לכל הנקודות הרשומות בתשובות לכל שאלה. 

 

 שירה -פרק ראשון

משירת ביאליק  אומשירת ימי הביניים  אחתשאלות: שאלה  שתיבפרק זה יש לענות על 

 נוספת מהשירה המודרנית.  אחתושאלה 

 הים ביני ובינך/ שמואל הנגיד  -1תשובה לשאלה 

שירי קינה  19-השיר "הים ביני ובינך" שנכתב על ידי שמואל הנגיד, הינו אחד מ

שכתב המשורר לאחיו שהבכור שנפטר. לאורך השיר מוצג תהליך ההתמודדות 

 של המשורר עם אובדן אחיו, מכעס וכאב, להשלמה ופרידה.

 

את שני הבתים האחרונים בשיר בתשובתי אפרש את שני הבתים הראשונים ו

 ואסביר האם לדעתי בא לידי ביטוי בשיר שינוי בעמדה הרגשית של המשורר.

 

שאלה  בבתים הראשונים פותח המשורר בדיאלוג עם אחיו המת ושואל אותה

האם נדמה לו שלמרות המרחק הרב המפריד ביניהם, המתואר  רטורית,

ממנו לרוץ ב"לב חרד" ולשבת על "הים ביני ובינך", ימנע  המטאפורהבאמצעות 

קברו? מובן שלא! בשלב זה מביע המשורר את נאמנותו הנצחית לאחיו ומדגיש 

 את העובדה שלא ייפרדו לעולם, גם לא בשל מותו של אחיו.

 

בבתים האחרונים נדמה שהדובר הגיע להשלמה עם מותו של אחיו. לאחר 

ת לעד בנומתך", המשורר שביכה את אובדנו הוא אומר "ואנום עת ואקץ עת, וא

מכיר בכך שאחיו נפל לשינה נצחית וכי הוא עדיין בארץ החיים. בתפארת 

החתימה נשבע המשורר לאחיו שעד בוא יום מותו "ועד בוא יום חליפתי" ליבו 



 

 

"בליבי אש  המטאפורהיבער מאש הפרידה, שבועה המתוארת באמצעות 

 פרידתך".

 

ו של אחיו, הוא מנסה להשלים עם לדעתי, המשורר מנסה למצוא נחמה במות

הניסיון למצוא נחמה מבין המשורר כי  למרותהמוות בעודו שולח אותו לשלום. 

סימן לעולם לא יוכל להתנחם וכי כאב הפרידה ילווה אותו לכל ימי חייו. 

 מדגיש גם הוא את רגשות התסכול ממותו של האח. השירהחותם את הקריאה 

 

שני הבתים הראשונים ושני הבתים האחרונים לסיכום, בתשובתי תיארתי את 

בשיר, תוך תיאור החוויה הרגשית של המשורר. כמו כן, הסברתי כי לדעתי 

 עמדתו הרגשית של המשורר כלפי מות אחיו נותרת כזו של תסכול ועצב.

 ראי אדמה/ שאול טשרנחובסקי -7תשובה לשאלה 

 

הינו שיר המתייחס השיר "ראי אדמה" שנכתב על ידי שאול טשרניחובסקי 

תרצ"ו, ימי המנדט הבריטי בהם התחולל מרד ערבי גדול -למאורעות תרצ"ו

שהוביל למותם של צעירים יהודים רבים. בשיר, מבכה המשורר על אובדן 

 הצעירים היהודים ועל הבזבוז הנורא שבמותם.

 

בתשובתי אסביר כיצד הבזבוז בא לידי בשיר ואסביר את עמדתו של המשורר 

 בזבוז זה.כלפי 

 

השורה "ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד" חוזרת שלוש פעמים בשיר על 

מנת להדגיש את גודלו של הבזבוז. בשני הבתים הראשונים משתמש המשורר 

בעודו מתאר את הצעירים היהודיים שמתו  במטאפורות מעולם הצמחייה

בטרם עת. בבית ב', כותב המשורר "פרחי פרחים בך טמנו רעננים ובהוד". 

מטאפורה זו מדגישה את עוצמת הבזבוז, הצעירים מדומים לפרחים רעננים 

ומלבלבים שנגדעו בטרם עת וכעת הם נטמנים באדמה הקרה והטחובה. 

פיקו למצות את חייהם, שלא מימשו את המשורר מצר על כך שהצעירים לא הס

 עצמם, "ובטרם רוו טל של בוקר..."

 

בבית ג' עובד המשורר לדבר על הצעירים באופן ישיר, "הטובים בבנינו", צעירים 

המשווה את הצעירים לדמות הצדיק האידיאלי  ארמז מקראיטהורים ו"ברי לב", 

י תוצר מוגמר. בבית מספר תהילים. צעירים שלא הספיקו לארוג את חייהם לכד

ד' מנסה המשורר למצוא נחמה מעוטה במותם של הצעירים. במותם זכו לכמות 

עצומה של פאר והדר, "מאה שערים של הוד וכוח", יותר מכך, במותם ציוו לנו 

 את החיים, "...כפר חיינו בהוד".

 

למרות הניסיון להתנחם מסיים המשורר את השיר בשורה "ראי אדמה כי היינו 

זנים עד מאוד!" סגירה זו מבטאת את העובדה שלא ניתן למצוא נחמה בזב

אמיתית. מותם של הצעירים היווה בזבוז משווע ולא היתה לו הצדקה של ממש. 



 

 

, עמדה ביקורתיתעמדתו של המשורר כלפי מות הצעירים ובזבוז חייהם הינה 

סק עמדה של ייאוש ותסכול, על החיים בארץ הזו, ארץ שהיא מקור בלתי פו

של השיר, שבא בדמות החזרה על  המבנה המעגלילמלחמה, אלימות ומוות. 

שורת הפתיחה והסיום, מבטא את הייאוש של המשורר מהצב, מצב מעגלי 

 שעתיד להימשך לעד.

 

לסיכום, בתשובתי הסברתי כי הבזבוז בא לידי ביטוי בשיר באמצעות שימוש 

גוד אירוני למהות החיים. במטאפורות מעולם הצמחיה, מטאפורות העומדות בני

כמו כן, הסברתי את עמדתו הביקורתית של המשורר כלפי הבזבוז ואת הייאוש 

 שהוא מביע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סיפור קצר -פרק שני

  .שאלות שתיבפרק זה יש לענות על 

  האדונית והרוכל/ ש"י עגנון -19תשובה לשאלה 

הסיפור "האדונית והרוכל" המציג דמות הכבולה בדפוס התנהגות שקשה לה לחרוג 

כתגובה על השמועות שהחלו לזרום ארצה על השמדת  1942-ממנו נכתב ע"י עגנון ב

מערכת היחסים המציג ברובד הפשוט את  סיפור אליגורייהודי אירופה. הסיפור הוא 

י הרוכל וברובד הסמוי את סיפורם של , היהודהמעוותת בין האדונית, הלני לבין יוסף

 יהודי אירופה.

הדמות הכבולה בדפוס התנהגות שקשה לה לחרוג ממנו הוא יוסף, הדמות המרכזית 

בתשובה יש לתאר את דפוס ההתנהגות של יוסף היהודי ברובד הגלוי תוך כדי בסיפור. 

 התייחסות לנקודות הבאות:

ככל שיוסף מתקרב  -בין הלני ליוסף התרחקות -מוטיב ההתקרבות -ברובד הגלוי* 

להלני, כך הוא מתרחק מדתו. יוסף כבול לדפוס ההתנהגות שהוא המשיכה להלני, 

יש כאן ביקורת של המחבר על  -. ברובד הסמוי, הכרוכה בהתרחקות מדתוהנוצרייה

כאשר היהודים מתקרבים לנוצרים, הם מתרחקים  -ההתבוללות של היהודים באירופה

 מדתם.

הפערים ביניהם רומזים לכך שלא תתכן מערכת יחסים  -לוגיה בין הלני ליוסףאנא* 

היהודים לעולם לא יכולים להיות  -תקינה בין הלני ליוסף ברובד הגלוי וברובד הסמוי

 חלק מהחברה האירופאית ולכן הפתרון, לפי המחבר, הוא לעלות לארץ ישראל.

הסביר כי מוטיב זה מתקשר יש לפרט על המוטיב ול -מוטיב האכילה והשתייה* 

להתדרדרות היצרית של הרוכל, להשתעבדות אל יצריו הגשמיים, זהו חלק מדפוס 

ההתנהגות אליו כבול יוסף. במובן האליגורי, היהודים משועבדים לחיים הגשמיים 

 והנוחים באירופה.

מבין כל הדברים שיוסף מציע לאדונית לרכוש באקספוזיציה של  -מוטיב הסכין* 

גם בהיבט הגלוי  רמז מטרים )אפי(הסיפור, היא בוחרת דווקא בסכין ציידים ולכן, זהו 

. זהו חלק מדפוס ההתנהגות של יוסף, החיים בצל הסכין, בצל וגם בהיבט הסמוי

ותו של יוסף, הכבול הסכנה. המוטיב חושף את נפשה של הלני, הרוצחת ואת תמימ

לסכין גם לדפוס התנהגותו עד כדי כך שמתעלם מהסכין, לא רואה את הסכנה. 

יוסף נותן להלני את הסכין שבעזרתו היא תנסה לרצוח אותו בהמשך  -קיד אירוניפת

 הסיפור. יש להסביר גם את המשמעות האליגורית.

תביט ותראה את  יוסף שכל כך ביקש שהלני -אירוניה באמצעות מוטיב הראייה* 

יש להסביר גם את מרכולתו, מתקשה לראות את האמת בעצמו, את הסכנה.  

 המשמעות האליגורית. יוסף מדחיק את הסכנה כשם שיהודים באירופה הדחיקו אותה.

 



 

 

מעיד על כך שיוסף לא הצליח לפרוץ את הכבלים של  -השורש ח.ז.ר -לייט מוטיב* 

חוזר על טעותו, לאחר שחלפה הסכנה, יוסף ממשיך לחזר על  -דפוס התנהגותו

הדבר מעיד  -סיפור מעגליהפתחים, יוסף חוזר למצב ההתחלתי. מכאן שהסיפור הוא 

ם גם במובן האליגורי שמעשי היהודים בגולה חוזרים על עצמם, היהודים לא לומדי

 מטעויות. 

     

 יגון/ צ'כוב -20תשובה לשאלה 

* הסיפור "יגון" מאת צ'כוב שזור בדרכי עיצוב רבות. הסיפור הוא על עגלון בשם יונה 

פוטאפוב הנמצא התחושת יגון עמוקה בשל מות בנו. לכל אורך הסיפור מנסה יונה 

  למצוא נפש אדם שיוכל לספר לה על מות בנו ולפרוק את יגונו.

, בעל סוף מפתיע השזור במרמזים מטרימים. סיפור פואנטה* הסיפור הוא 

בין יונה לבין סוסתו. יש לתאר את  אנאלוגיהבאקספוזיציה של הסיפור קיימת 

 יונה יוכל לפרוק את יגונו בפני סוסתו. -האנאלוגיה. אנאלוגיה זו רומזת לסיום הסיפור

הבונה את מוטיב היגון ווה חלק מ"יגון" המה -שם הסיפור* דרך עיצוב נוספת היא 

משמעות הסיפור כולו. מוטיב היגון מופיע לכך אורך הסיפור. יש לתאר את חמש 

 התמונות/האפיזודות בסיפור ולהראות כיצד מופיע מוטיב היגון בכל אחת מהן.

איש הצבא עצם  -מוטיב עצימת העיניים* מוטיב נוסף המתקשר לשם הסיפור הוא 

ניסה לספר לו על מות בנו. העגלון הצעיר גם עצם את עיניו כאשר  את עיניו כאשר יונה

יונה ניסה לספר לו על מות בנו, אך בהשוואה אליהם, עיניה של הסוסה בורקות ונוצצות 

כאשר יונה מספר לה את סיפורו העצוב. מכאן מודגש המסר שטובה הבהמה מן 

של יונה, הבהמה הייתה בעוד שכל בני האדם עצמו את עיניהם לנוכח מצוקתו  -האדם

 אמפתית והקשיבה.

התמונות מסודרות * רעיון נוסף המדגיש את הרעיון של שם הסיפור הוא העובדה כי 

איש הצבא שייך  -בסדר הדרגתי מבחינת מעמדם של האנשים איתם נפגש יונה

נמוך -שלושת הבחורים למעמד הבינוני, שוער הבית למעמד הבינונילמעמד הגבוה, 

כולם מנוכרים אליו. המסר: הניכור והזרות  יך, כנראה, למעמד הנמוך.והעגלון שי

ה המינימלית של איש בגם ההדרגתיות מההקש שולטים בכל המעמדות החברתיים.

של העגלון הצעיר,  תהצבא, המייצג את המעמד הגבוה לחוסר ההקשבה המוחלט

 המייצג את המעמד הנמוך מגביר את תחושת הניכור של יונה.

טובה הבהמה מן  -משמעות היצירה -דווקא הבהמה מקשיבה ומכאןת הסיום תמונ* ב

האדם. החברה כל כך מנוכרת, עד כדי כך שאפילו הבהמה מגלה יותר אמפתיה מבני 

האדם. צ'כוב אמר לקראת סוף חייו שברצונו לומר לבני האדם ביצירותיו: "הביטו על 

סיפור הפואנטה, ההפתעה, מדגישה  עצמכם, ראו כמה רעים ומשעממים הם חייכם".

 משמעות זו.

 

 



 

 

 

 : אח קטן/ רונית מטלון21תשובה לשאלה 

-הסיפור "אח קטן" מאת רונית מטלון מבוסס על סיפור אמיתי שאירע בכפר שלם בתל

. משפחה משכונת כפר שלם בנתה מבנה בלתי חוקי והעירייה הוציאה לה 1982-ב אביב

צווי הריסה. כשהגיעו השוטרים להרוס את הבנייה, ירה בן המשפחה מנשקו, כדי לעכב 

בסיפור שלנו, אבנר הוא בן המשפחה שנורה למוות. או למנוע את הריסת המבנה. 

חושף, בין היתר,   הסיפור שלנו עורר סערה וגרר בעקבותיו מחאה חברתית.המקרה 

ן, עם רחל, אלמנתו של הנרצח, אבנר ועם חני, טאת מערכת היחסים של ניסו, האח הק

 דמות הפעילה בעלילת ההווה.

 בתשובה יש לפרט את נקודות ההתייחסות הבאות:

* רחל היא טיפוס חם ואוהב והיא הקרובה ביותר לניסו בבית. היא מנסה לשתף אותו 

 , אולי בשל גילו.מקשיבך ניסו לא בבעיותה, א

שניהם במצב נפשי קשה לאחר  -מעצבת את דמותו של ניסו * אנאלוגיה בין רחל לניסו

 מות אבנר ושניהם בודדים ללא תמיכת דמות האם המשפחה, שהיא החמה של רחל.

באמצעות השקרים מנסה ניסו לחפות על תחושת חוסר הבטחון  -* ניסו משקר לרחל

 שלו.

אומרת לניסו: "אתה עוד קטן, ניסו, אתה עוד מאוד קטן" ובכך מעוצבת דמותו * רחל 

בעלילת העבר ניסו התנהג באופן לא בוגר, אך בעלילת ההווה, ניסו מתבגר  -של ניסו

ועובר שינוי. נראה שההתנהגות הלוחמנית של ניסו בסוף הסיפור נועדה להוכיח שהוא 

 אמיץ". אינו עוד ילד קטן, אינו פחדן, אלא "גבר

* חני היא בחורה שהוא וחברו, דוידקו הכירו בכיכר מגן דוד בת"א. יש לתאר את תמונת 

הסיום. ניסו מניח את ראשו על ברכיה של חני, היא מפטפטת באופן סתמי והוא מרגיש 

הוא זוכה לאהדה מחני: "זה יפה  שעכשיו "הכל בסדר". מהשמן לאחר המכות שקיבל

לאחר פורקן זה, ניסו עובר לשלב של קבלת  על כבודה. איך שנלחמת עלי" בכך שהגן

 מות אחיו והשלמה עם עצמו.

עוד את דמותו כ"ערס". יש להדגים זאת מהסיפור.  ים* הדיאלוגים בין רחל לניסו מעצב

הסטריאוטיפ שנוטים "להלביש" על  -מכאן מודגשת הביקורת החברתית של הסופרת

השפה הגבוהה של  ןשלם. גם הפערים בי כפר יוצאי עדות המזרח ותושבי שכונת

החברה  -המספרת לשפה הדלה של ניסו מדגישים את הביקורת החברתית בסיפור

הישראלית מפוצלת בין האנשים העלובים, המסכנים, תושבי שכונת שלם באופן 

סטי יפי ותושבי שכונות עניות באופן כללי לבין הממסד המתבונן באופן אליטיספצ

            אלו, כפי שבא לידי ביטוי גם בסיפור האמיתי. ומתנשא על תושבים

 

 



 

 

 דרמה -פרק שלישי

 אחתבפרק זה יש לענות על שאלה 

 

 :22תשובה לשאלה 

המחזה "אנטיגונה" מאת סופוקלס הוא המחזה השלישי מתוך טרילוגיה, המציגה את 

 .ובדרך זו מחנכת את העם השתלשלות קורותיה של משפחת מלוכה ביוון העתיקה

במחזות האחרים למלך לאיוס ולאשתו יוסקטה נולד בן, אדיפוס והאורקל מלפי מנבא 

שבן זה יהרוג את אביו וישכב עם אמו יולדתו. נבואה זו מתגשמת בסוף, אך ללא ידיעת 

ס ולאשתו, שהיא אמו יולדתו נולדים ארבעה ילדים שיהוו זירת ואדיפוס. לאדיפ

נה ואנטיגונה.  כשאדיפוס מולינקס, איסהתרחשות חשובה באנטיגונה: אטאוקלס, פ

מגלה שרצח את אביו ושכב עם אמו הוא מנקר את שתי עיניו על כך שלא הצליח 

לראות את האמת וגוזר על עצמו גלות. יוקסטה מתאבדת. המלוכה עובדת באופן 

אוטומטי לבנים, אטאוקלס ופולינקס המצווים למלוך ברוטציה, אבל כשמגיע תורו של 

אוקלס לוותר על כס המלוכה. מתפתחת מלחמת טלוך, מסרב האח, אפולינקס למ

אזרחים שבסופה שני האחים נהרגים.  מי שתופס את המלוכה הוא קראון, אחיה של 

התנהגות זו של יוקסטה. קראון מוציא צו שלא להביא לקבורה את גופת פולינקס. 

מוגשמת  קראון והדבקות העיקשת בצו שהוציא מקדמת את הטרגדיה באופן שבו

 לחנך את העם ובתשובתי אתאר זאת. -מטרת הטרגדיה

האם זהו קראון המלך או  -קיימת מחלוקת באשר למיהו הגיבור הטרגי באנטיגונה

אנטיגונה? בתשובתי אתייחס לשתי הדמויות כגיבור טרגי. אנטיגונה מתנגדת לצו המלך 

סובבת סביב יה כולה דומתעקשת להביא לקבורה את גופת אחיה, פולינקס. הטרג

קונפליקט בין חוק האלים, המיוצג עי אנטיגונה לבין חוק קונפליקט זה שהוא גם 

 . המיוצג ע"י קראון ,המלך

התנהגותם של קראון ואנטיגונה ובחירותיהם מסייעים בהשגת המטרה לחנך את העם 

 הטרגדיה מאת דורותיה קרוק:   שלביכפי שבא לידי ביטוי בארבעת 

המעשה המביש הוא פעולה,  -המעשה המביש קרוק הואהשלב הראשון לפי 

את הסדר האנושי, או הדתי. על מנת לזהות את המעשה המביש צריך  ההמפר

לשאול מהו המעשה המחולל את הסבל במחזה. באנטיגונה המעשה המביש הוא 

פקודת קראון המלך שלא לקבור את אחיה של אנטיגונה. פקודת המלך גרמה 

 .גררה שורה של מיתותלסבל אצל אנטיגונה ו

 

עפ"י דוריתיאה, הסבל בדרמה הטרגית הוא בעל כמה  -הסבל השלב השני הוא

 ,. הסבל חייב להיות העז ביותר, שאדם מסוגל לחוות בתנאים הנתוניםאמאפיינים: 

הסבל חייב להיות מודע. באי ו  על הסבל להיות בעל השפעה הרסנית וממוטטת

קיום המאפיינים הללו הסבל אינו נחשב לטרגי. באנטיגונה, הסבל מפקודת המלך 

רב. ראשית, סובלת אנטיגונה המקריבה את נפשה בכך שעוברת על פקודת המלך, 



 

 

סובלת אחותה, איסמנה, סובל היימון, בנו של קראון, אמו ולבסוף, סובל קראון 

 ואה במו עיניו את בנו, היימון, חותך את עצמו בחרב.עצמו כאשר הוא מגלה ור

 

שני השלבים הקודמים מובלים לידיעה, שהיא  -הידיעה השלב השלישי הוא

המטרה של הטרגדיה בכך שמחנכת את העם לידיעות על טבעו של האדם ועל 

, לידיעה הם אלה שמגיעיםהקוראים, או הצופים טבעה של החברה האנושית. 

הבנה של טבעו היסודי של האדם. מהי הידיעה המשתקפת  , כאמור,שהיא

שהטבע האנושי רע. הידיעה על הבאנליות של  יכולה להיותמאנטיגונה? הידיעה 

, כאשר קראון מטיל מוות בשם החוק על כל מי בטרגדיההרוע משתקפת לפנינו 

קראון הכיר בסופו של  שאינו מקיים את החוק, כולל בני משפחתו, בשר מבשרו.

ר בכך שעליו להביא לקבורה את גופת פולינקס ושאסור שהוא יהרוג את דב

אנטיגונה, כלומר קראון הכיר בערך המוסרי העליון של חיי אדם וכדאיות חיי האדם 

לומד הצופה מסר  ךשעורער במחזה ושבחברה מתוקנת הוא חייב להתקיים ובכ

 חינוכי ממדרגה ראשונה.

 

ור של טבע האדם וכדאיות חיי האדם. איש -האישור מחדש השלב הרביעי הוא

בכך שהוא משיג מטרה חינוכית נעלה וחשובה  האישור מחדש הוא מטרת הטרגדיה

ראשית, הטרגדיה היא במעשה המביש,  עבור העם, קהל הצופים או קהל הקוראים.

המפר את הסדר האוניברסאלי של הדברים ואת הערכים האנושיים וסופה הוא 

 -קתרזיסרכים אנושיים. בשלב האישור מחדש מתרחש באישור מחדש של אותם ע

. לפי טיהור, השתחררות מהרגשות השליליים, אותם הרגשנו במהלך היצירה

דוריתיאה, הקתרזיס יוצר חוויה של התעלות רוח כתוצאה מהאישור המחודש של 

ים שהתערערו במהלך היצירה. באנטיגונה, קראון מתחרט על יהערכים האוניברסל

 ים, כמו ערך החמלהיהמביש ומאשרר בעצם כך, את הערכים האוניברסלהמעשה 

 חינוך לערכים. -וערך חיי האדם וכדאיותם ובכך מושגת מטרת הטרגדיה

 

 בנוסף יש להתייחס גם לנקודות הבאות:

 

* מסר חינוכי נוסף הנלמד מהמחזה הוא ערך הצניעות ומסר זה מודגש לאחר 

. יש חטא ההיבריסן של דמויות שחטאו בשהצופים רואים בתוצאות הרות האסו

 לפרט את חטא ההיבריס בתשובה לגבי כל אחת מן הדמויות.

 

, המופיע מוטיב העיוורון* עקשנותו של קראון מודגשת במערכה החמישית באמצעות 

כאן מופיע מוטיב בעזרת טריסיאס העייור התופס צד בקונפלקט  -לכל אורך הטרילוגיה

ובא להוכיח את קראון על טעותו, אך קראון מסרב לראות את האמת המשפחתי 

העיוור הפיסי רואה את האמת בעוד  -אירוניהשמביא לו טריסיאס וכאן מובלעת 

אירוניה זו מלמדת את העם מסר  שקראון בשל עקשנותו לא מצליח לראות את האמת.

כאשר מדובר  על האדם להיות פתוח לשמוע את האחר, בוודאי -חינוכי חשוב נוסף

  אינה מובילה לדבר.  ובאדם מבוגר, בעל ניסיון וידע. התעקשות

מערכת היחסים שבין קראון להיימון, בנו ב הבא לידי ביטויהקונפליקט  גם באמצעות* 

במערכה  . יש לתאר את הדיאלוג ביניהםמובלע מסר חינוכי לעםארוסה של אנטיגונה ו



 

 

. בעזרת משלים אלה האילן ומשל הספן( את המשלים שהיימון מביא )משלו השלישית

צריך להיות דמוקרטי, קשוב לעם וגמיש. כשם שאילן  יגמודגש המסר החינוכי שהמנה

יכול לשרוד בסופה רק אם יתכופף, כך חייב קראון לכופף את הצו שלו ולהיות גמיש 

 הספן מראה זאת. יש להביא את המשל. ל. גם משהחברתית בהתאם לסיטואציה

 

 

 :23תשובה לשאלה 

המחזה "אנטיגונה" מאת סופוקלס הוא המחזה השלישי מתוך טרילוגיה, המציגה את 

השתלשלות קורותיה של משפחת מלוכה ביוון העתיקה. במחזות האחרים למלך לאיוס 

ולאשתו יוסקטה נולד בן, אדיפוס והאורקל מלפי מנבא שבן זה יהרוג את אביו וישכב 

מתגשמת בסוף, אך ללא ידיעת אדיפוס. לאידיפס ולאשתו,  עם אמו יולדתו. נבואה זו

שהיא אמו יולדתו נולדים ארבעה ילדים שיהוו זירת התרחושות חשובה באנטיגונה: 

אטואוקלס, פולינקס, איסנה ואנטיגונה.  כשאדיפוס מגלה שרצח את אביו ושכב עם 

על עצמו  אמו הוא מנקר את שתי עיניו על כך שלא הצליח לראות את האמת וגוזר

המלוכה עובדת באופן אוטומטי לבנים, אטאוקלס ופולינקס  גלות. יוקסטה מתאבדת.

המצווים למלוך ברוטציה, אבל כשמגיע תורו של פולינקס למלוך, מסרב האח, 

אקאוקלס לוותר על כס המלוכה. מתפתחת מלחמת אזרחים שבסופה שני האחיןם 

קראון מוציא צו שלא ה של יוקסטה. מי שתופס את המלוכה הוא קראון, אחי נהרגים. 

להביא לקבורה את גופת פולינקס. הקונפליקט המשפחתי באנטיגונה סובב סביב צו זה 

 של קראון ובתשובתי אתאר זאת.

 :מערכות יחסים מן המערכות הבאות שתייש לתאר את הקונפליקט באמצעות 

 . מערכת היחסים שבין קראון לאנטיגונה.1

 קראון לבנו, היימון. . מערכת היחסים שבין2

 . מערכת היחסים שבין אנטיגונה לאיסמנה.3

 :יש להתייחס בתשובה לנקודות ההתיחוסות הבאות

לידי ביטוי במערכה הראשונה של  המערכת היחסים בין אנטיגונה לאיסמנה כפי שבא* 

אנטיגונה רוצה להביא לקבורה את גופת  -בין שתי האחיות קיימת מחלוקת -המחזה

ולהראות ואיסמנה מתנגדת לכך. יש להביא את השיקולים של כל אחת מהן פולינקס 

 ביניהן. אנאלוגיהאת ה

איסמנה היא  -* במערכת היחסים בין אנטיגונה לאיסמנה יש שינוי במערכה השנייה

 דמות מתפתחת המתגלה כאמיצה ומגנה על אחותה בפני קראון.

האלים, המיוצג עי אנטיגונה קונפליקט בין חוק * הקונפליקט המשפחתי הוא גם 

 .המיוצג ע"י קראון ,לבין חוק המלך



 

 

יש  * הקונפליקט בא לידי ביטוי גם באמצעות מערכת היחסים שבין קראון לאנטיגונה.

 לתאר את הדיאלוג בין אנטיגונה לקראון במערכה השנייה.

יש  .חטא ההיבריס* בקונפליקט שבין אנטיגונה לקראון, שתי הדמויות חוטאות ב

 לפרט זאת.

* הקונפליקט המשפחתי מוסבר גם באמצעות ארבעת שלבי הטרגדיה לפי דורותיה 

קראון  -שה המבישמה שיוצר את הקונפליקט שבין אנטיגונה לקראון הוא המע  -קרוק

שמוציא צו שלא להביא לקבורה את גופת פולינקס ואנטיגונה שמפרה את צו המלך 

, יש לפרט הסבל -מביש זה גורם לשלב השניובכך מפרה את הסדר בממלכה. מעשה 

 -את סבלו של קראון ואת סבלה של אנטיגונה. יש לתאר גם את השלב השלישי

בעקבות  קהל הצופים או הקוראים ב, הידיעה על טבע האדם המתרחשת בקרהידיעה

 הקונפליקט.

. כאן הצופה או שלב האישור מחדש של הערכים* השלב הרביעי לפי קרוק, זהו 

 וזה קורה לאחר שהקונפליקט בא לידי סיומו הטרגי. קתרזיסהקורא חווה 

* דמותה של אנטיגונה בקונפליקט נחשפת במערכה  הרביעית שבה היא מבכה על מר 

חלה נסיגה בדמותה. היא משווה עצמה לניובה, בתו  גורלה ומתחולל שינוי בדמותה.

 ריס נוסף.ת בחטא היבאשל האל טנטלוס ובכך חוט

, המופיע מוטיב העיוורון* עקשנותו של קראון מודגשת במערכה החמישית באמצעות 

בעזרת טריסיאס העייור התופס צד מוטיב הכאן מופיע  -לכל אורך הטרילוגיה

בקונפלקט ובא להוכיח את קראון על טעותו, אך קראון מסרב לראות את האמת 

העיוור הפיסי רואה את האמת בעוד  -אירוניהשמביא לו טריסיאס וכאן מובלעת 

 שקראון בשל עקשנותו לא מצליח לראות את האמת. 

קראון שומע לעצת המקהלה,  -* סיום הטרגדיה המציג את סיום הקונפליקט המשפחתי

המשגה אך משנה את סדר הפעולות שעליהן היא ממליצה ובכך שוגה באופן טרגי. 

 ומו של הקונפליקט.מוביל לשרשרת התאבדויות ובכך, לסי הטרגי

* ניתן, כאמור, גם לתאר את הקונפליקט באמצעות מערכת היחסים שבין קראון 

יש  כפי שהוא בא לידי ביטוי במערכה השלישית. ארוסה של אנטיגונה -להיימון, בנו

לתאר את הדיאלוג ביניהם, את המשלים שהיימון מביא )משל האילן ומשל הספן(, את 

    המחלוקת ביניהם, את שיא העימות ואת תפקידי היימון בטרגדיה.

    

 

 

 

 



 

 

 רומן ונובלה -פרק רביעי

 אחתבפרק זה יש לענות על שאלה 

 סיפור פשוט/ ש"י ענגון -33תשובה לשאלה 

שנכתב על ידי זוכה פרס נובל לספרות, ש"י עגנון, מתאר הרומאן "סיפור פשוט" 

דתי המתגורר בעיירה הדמיונית שבוש -את סיפורו של הירשל הורוביץ, נער יהודי

במזרח אירופה של תחילת המאה העשרים. לאורך הרומאן מתואר תהליך 

התאהבותו בבלומה, המשרתת הענייה, ונישואיו הכפויים למינה, בת למשפחת 

שירה. הפרידה מבלומה והנישואים ממינה מוציאם את הירשל מדעתו סוחרים ע

 ולאחר טיפול נפשי ארוך הוא חוזר לשגרה ומוותר על חלקים מהותיים בזהותו.

 

בתשובתי אסביר כיצד ערכים כמו קבלת האחר והשונה, כבוד האדם באים לידי 

 ביטוי ברומאן.

 

יא זוכה ליחס מזלזל מהרגע בו בלומה נאכט מגיע לבית משפחת הורוביץ, ה

ומתנשא מצירל הורוביץ, בעלת הבית ואימו של הירשל.  צירל היא אישה 

שמרנית המייצגת את העולם הישן ברומאן. עולם כוחני הרואה בכסף ובצבירת 

הממון כערך עליון. צירל דואגת להבהיר לבלומה את יחסי הכוחות בחברה 

רתת בבית משפחת ובלומה, מלאת התושייה מבינה כי עליה לשמש כמש

 הורוביץ ולא, תיזרק לרחוב.

 

הירשל, הרגיש והעדין מתאהב בבלומה. מבחינתו היא תאומת נפשו. הוא 

מתייחס אליה בכבוד ואינו רואה בהבדלי המעמדות ביניהם בעיה של ממש. 

כשמגיעה שעתו של הירשל להינשא, מחליטה צירל לחתן אותו עם מינה 

רה. צירל רומסת את רצונותיו של הירשל. צימליך, בת למשפחת סוחרים עשי

בשיחה במרתף היינות היא אומרת לו שבעוד ואין הרבה בלומה בשוק, לעולם 

לא יוכל להיות איתה משום שהיא חסרת אמצעים. צירל מאמינה שאהבה אינה 

תנאי למערכת יחסים ושכסף הוא מהות הכל. היא מסרבת לקבל את האחר 

 .ובהקבחוסר כבוד מוהשונה ומתנהגת 

 

עם התפתחות העלילה, מוצא עצמו הירשל מאורס למינה. בסעודת האירוסין 

מוטיב הנערכת בבית משפחת צימליך, עסוקים המסובים באכילה גרוטסקית.  

החוזר ונשנה ברומאן מבטא את הביקורת של עגנון כלפי הערכים  הסעודה

צבירת  בורגני שבוש. הרדיפה אחר הממון,-המשובשים של בני המעמד הדתי

הרכוש וההתבהמות. הירשל בוחר שלא לאכול בארוחה. הוא חושב לעצמו 

שהסיבה היחידה שעליו להיות במקום זה הוא בשל שאימו רודפת אחר הממון. 

הוא מנסה למרוד בערכי החברה המשובשים אך נכשל כאשר רעבונו נפתח 

 רמזעליה משובצים מטבעות מסוכר,  מפשטידת שזיפיםוהוא לוקח חתיכה 

 לכניעתו לחברה שתופיע בסוף הרומאן.מטרים 

 



 

 

הנישואים הכפויים למינה וחוסר היכולת לממש את זהותו ואת רצונותיו מוציאים 

את הירשל מדעתו. הוא מאבד את שפיותו ולאחר טיפול פסיכיאטרי ארוך אצל 

את החלקים העדינים בנפשו אלא המבינים  להדחיקהדוקטור לנגזם, הוא לומד 

וא מקום קשה, הדואגים לזולת ולצרכיו. בחזרתו הביתה מתחיל כי העולם ה

הירשל לאמץ את תפיסת העולם של אימו. הוא משמין ומתרחק מעולם הרגש 

והנפש. בסוף העלילה, בעודם מטיילים בשלג הקר בעת ביקור אצל משולם, 

מנגן בנם החולני שנשלח להחלים אצל הוריה של מינה, רואים הירשל ומינה 

תו מנגן סומא עליו סיפר לו הדוקטור לנגזם. הירשל אומר למינה בקול , אוסומא

קשה שעליהם ללכת. הוא מדחיק את החמלה והאמפתיה שהיו מנת חלקו 

הרומסות את האחר ומיישר קו עם המוסכמות החברתיות בשבוש, אלו 

ומקדשות את הכוח. הכניעה לחברה וההשלמה עם ערכיה מייצגות  והחלש

 ו לאינדיבידואל אין כול סיכוי מול הקולקטיב המאיים והחונק. רעיון מטריד לפי

 

 

 הדבר/ אלבר קאמי -33תשובה לשאלה 

קבלת האחר והשונה, כבוד האדם ושיוויון חברתי באים לידי ביטוי ברומן "הדבר" מאת 

, העוסקת במשמעות יצירה אקזסטנציאליסטיתאלבר קאמי שלמדתי. הדבר הוא 

הגישה, אין לחפש ולכפות כללים אוניברסאלים ולכפות אותם על לפי  הקיום האנושי.

כל האנושות, ובמקומם  יש לראות כל אדם בפני עצמו, לקבל אותו, לכבד אותו 

אדגים זאת מעלילת אתאר ובתושבתי  ולאפשר לו להביא לידי ביטוי את הייחודיות שלו.

 הרומן.

ת העולם כהוויה של אלבר קאמי, מחסידי הגישה האקזיסטנציאליסטית מתאר א

כיצד על בני האדם להתמודד עם החיים הם אבסורד ושאלתו היא  -אבסורד

כפי שניסה לעשות קוטאר  האבסורד? שלוש אפשרויות עומדות בפניו: להתאבד,

כאפשרות המוצגת ע"י האב  לא להיות אותנטי, , כלומרלשקר לעצמו בתחילת הרומן,

, כמו שעשו ד"ר רייה ואנשי תור לאותנטיותאו להכיר באבסורד, למרוד בו ולח פאנלו

יחידות התברואה. ברומן שלפנינו מגיפת הדבר היא האבסורד והתגובות השונות אליה 

לת האחר והשונה וכבוד האדם. ד"ר רייה, הדמות המרכזית משקפות ערכים של קב

קאמי מחייב את  ברומן, הוא השופר של משנתו האקזסטנציאליסטית של קאמי.

 באפשרות השלישית. להשקפתו, יש לחיות את האבסורד, ולמרוד בו.הבחירה 

מתחוללת מגיפת דבר בעיר אוראן, עיר מסחר טיפוסית ומשעממת ברומן, "הדבר" 

המגיפה נישאת בפי חולדות ההולכות ומציפות את העיר ומתות לעיני כל. בצפון אלג'יר. 

נאט אט מועברת המחלה לבני האדם והמוני העיר אוראן הולכים ומתים מן המגיפה. 

לשואה, למלחמת העולם השנייה ולמלחמות באופן כללי.  רומן אליגוריהדבר הוא גם 

ביטוי את ההתייחסות לערכים  מבאים לידיהתגובות השונות של הדמויות ברומן לדבר 

של שיוויון חברתי, קבלת האחר וכבוד האדם. ערכים אלה באים לידי ביטוי גם במובן 

 האליגורי.

 בתשובה יש להתיחס לנקודות ההתייחסות הבאות בקשר לערכים:



 

 

 * התנהגותו של קוטאר המפרה את הערכים.

 אן טארו שהקדיש את חיו לעשייה למען האחר.'* ז

הוא פונה למאזינים ואומר: "ַאַחי, צרה גדולה באה בדרשה הראשונה  -*האב פאנלו

האדם נענשים בצדק, גם כאשר -נלו, בניאעליכם, ואתם ראויים לה ַאַחי." לפי האב פ

אינם יודעים במה חטאו. הדבר הוא העונש שלהם. הוא סבור שהאדם כפוף לגורל 

הזה שהורג בכם הוא עצמו מרומם אתכם  אלוהי שאין לו שליטה עליו. לדבריו: "הנגע

ומורה לכם את הדרך." כמובן, שגישתו הדטרמיניסטית מעוררת את מחאתו של רייה 

אקזסטנציאליסטי של -בין רייה, המייצג את העולם ההומניסטי קונפליקטואז נוצר ה

קבלת האחר לבין האב פנלו, המייצג את עולם הדת, שדוחה את הערך של קבלת 

פליקט זה בא לידי ביטוי לאחר מותו בייסורים של פיליפ, בנו של השופט האחר.  קונ

אֹותֹון, מטיח רייה בפניו: "שמע, הילד הזה, לפחות, היה נקי מחטא, אתה יודע את זה 

 יפה!"-יפה

* דבריו של האב פאנלו  בדרשה הראשונה עומדים בניגוד גמור לערכים של כבוד 

 נה.האדם. יש לתאר זאת לפי הדרשה הראשו

 * יש לפרט את הדרשה השנייה של האב פאנלו ולהראות את השינוי הערכי שחל בו.

* העיתונאי רמבר בתחילה פועל ממניעים אגואיסטים, אך אח"כ משתנה ופועל לפי 

 הערכים של עבוד האדם בכך שבוחר להישאר בעיר אוראן חרף סכנת הדבר.

הערכים של כבוד האדם וקבלת * דוגמאות מהרומן לפועלו של ד"ר רייה המגשים את 

 האחר.

בדומה לחולדה * גם במובן האליגורי קיימת התייחסות לערכים של כבוד האדם. 

הנגועה הראשונה שנראתה ברחובות אוראן, צמח הנאציזם בגרמניה כתנועה פוליטית 

השוללת זכויות אדם, שפעלה בניגוד גמור לערכים של קבלת האחר ושל כבוד האדם. 

 כל האליגוריה.יש לפרט את 

* הזקן שרייה טיפל בו אומר לקראת סיום המֵגפה: "מהו הדבר? זה החיים, זה הכול". 

הדבר ואמנם הדבר הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. הרוע טמון בחיים עצמם, כלומר 

 המפר ערכים של כבוד האדם, שיוויון חברתי וקבלת האחר. הוא סמל לרוע

  

     

 

 

 

 



 

 

 פשוט/ ש"י עגנון סיפור -35תשובה לשאלה 

הרומאן "סיפור פשוט" שנכתב על ידי זוכה פרס נובל לספרות, ש"י עגנון, מתאר 

דתי המתגורר בעיירה הדמיונית שבוש -את סיפורו של הירשל הורוביץ, נער יהודי

במזרח אירופה של תחילת המאה העשרים. לאורך הרומאן מתואר תהליך 

איו הכפויים למינה, בת למשפחת התאהבותו בבלומה, המשרתת הענייה, ונישו

סוחרים עשירה. הפרידה מבלומה והנישואים ממינה מוציאם את הירשל מדעתו 

 ולאחר טיפול נפשי ארוך הוא חוזר לשגרה ומוותר על חלקים מהותיים בזהותו.

 

בתשובתי אתאר מצב הנראה חסר מוצא ברומאן ואסביר האם ברומאן מוצעת 

 דרך להיחלץ ממצב זה.

 

הירשל הורוביץ, גיבור הרומאן, נחשב לעוף מוזר בחברה בה הוא חי. על רקע 

קידוש הכסף והחומר, הירשל הינו נער רגיש ועדין המתמסר לעולם הרגש. 

הערכים המשובשים של החברה, המיוצגים בדמות אימו, צירל הורוביץ, אינם 

היתומה מיישרים קו עם תפיסת עולמו. בעוד והירשל מאוהב בבלומה נאכט, 

הענייה המשמשת כמשרתת בביתו, מחליטה אימו לשדכו למינה צימליך, בת 

למשפחת סוחרים עשירה. באמצעות שימוש באמצעים לא כשרים דואגת צירל 

רמיסת נפשו לאירוסי הזוג )כאן ראוי לתאר בהרחבה את מסיבת החנוכה(, תוך 

  של בנה.

 

ב של חוסר מוצא. הוא האירוסים והנישואים למינה מובילים את הירשל למצ

מוצא עצמו במערכת יחסים עם אישה שהוא לא אוהב. הוא נדחה ממנה ושוקע 

ליל בפנטזיות על בלומה. כשהוא מבין שבלומה לעולם לא תהיה שלו בעת 

, משהו בנפשו נשבר והוא מאבד אט אט את שפיותו. הוא חש כפות המנעול

ינה, תוך התמכרות שהוא חיי חיים שאינם שלו ומתחיל לסבול מנדודי ש

לאלכוהול, קפאין ואופיום. בוקר אחד, הוא יוצא לבית המדרש וחווה שם 

, הוא בורח מהעיירה היערהתמוטטות עצבים של ממש. הירשל בורח אל 

החונקת ומחפש מרחב חופשי שיפסק לו מעט חופש. לבסוף, מוצאים את 

 הירשל וניכר כי מצבו הנפשי בכי רע.

 

ממושך אצל הדוקטור לנגזם לומד הירשל שעליו  לאחר אשפוז פסיכיאטרי

להשלים עם מציאות חייו שנכפתה עליו. במידה וירצה להשתחרר מהאשפוז 

הכפוי יהיה עליו להדחיק את זהותו הרגישה ולהתמסר לערכיה המשובשים של 

על המנגן הסומא, זה הנכנע לכסף, הירשל  בחלוםהחברה בה הוא חי. כמו 

ה מול החברה. הוא נכנע לה ומאמץ לעצמו זהות אינו מצליח לנצח במלחמ

 חדשה, כזו של אדם מן השורה המקדש את החומר והכסף. 

 

למימוש עצמי והגשמת המאווים והרצונות  הרומאן אינו מציע דרך של ממש

האינדיבידואלים. להפך, עגנון מעצב מסר קודר, לפיו הדרך היחידה לשרוד 

עצמך וההדחקה של עולם הרגש. בעולם המעמדי והשמרן הוא הויתור על 



 

 

אליו מגיע הירשל גורם לו לאבד את עצמו, את החלקים  חוסר המוצא

 האנושיים באישיותו.

 

לסיכום, בתשובתי תיארתי את חוסר המוצא אליו מגיע הירשל גיבור הרומאן. 

 זאת ועוד, הסברתי כי הרומאן אינו מציע דרך של ממש להיחלץ ממצב זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יצירה שלא נלמדה -פרק חמישי

 :6תשובה לשאלה 

 סעיף א'

אלתרמן, משתמש בפתגם הנודע "אל תסתכל על הקנקן אל על מה שיש 

על השטחיות, הסגידה ליופי והחומריות שהן  ביקורתבתוכו" על מנת להעביר 

 מנת חלקה של האנושות.

במקום להתבונן פנימה, אל הנפש, אל המהות והמשמעות הנסתרת של 

הדברים, החברה האנושית רודפת אחר המעטפת החיצונית, מקדשת את 

 העטיפה ואינה נותנת את הדעת לתהליכים הפנימיים.

בתחילת השיר, כותב אלתרמן ש"כל דבר בעולם.. נוהגים לעטוף במיני 

מעטפת", כבר כאן מובעת הביקורת שלו בכך שהוא מצר על כך שהדברים 

חומות הגנה, שריון, העמדת פנים. בהמשך אינם נגישים מספיק, יש סביבם 

אלתרתן כותב ש"הסחורה היא תמיד עטופה... שבחוץ היא כזאת, ובפנים היא 

אחרת". כאן מדייק אלתרמן את הביקורת על הצביעות ועל חוסר האותנטיות 

 של העולם, על הפער המתמיד בין החוץ לפנים ועל חוסר היושר המתלווה לכך.

כגון "אידיאל ואידיאה" ואומר שהם ריקים מתוכן, אלתרמן מלעיג מושגים 

סיסמאות פוליטיות כאלו ואחרות והבטחות בערבי בחירות של פוליטיקאים 

 מי יודע?" -מושחתים, "ובפנים, חביבי

בסוף השיר מייעץ אלתרמן לקורא ל"הסתכל אך ורק בקנקן, רק בחוץ...  לא 

לפיה יש להסתכל בתוך  כדאי כלל לראות מה שיש בו". בניגוד לאמרה הרווחת

הקנקן ולא מחוצה לו, אומר אלתרמן שהדברים ידועים מראש, השחיתות והזיוף 

 חוגגים ואל לנו להיות נאיביים. 

 

 סעיף ב'

השיר מלא בניגודים הממחישים את הביקורת של אלתרמן כלפי הזיוף 

 והשטחיות של העולם המודרני. 

 

ו דבש כלפי חוץ ובפנים בבית ב' כותב אלתרמן "יש דברים מתוקים כמ

בין המתיקות הנעימה והילדותית לבין  הניגודמתברר שזב דווקא חמוץ", 

החמיצות המעיקה מדגיש את הביקורת של אלתרמן, כנגד מראית העין של 

הדברים, כנגד ההשקעה באריזה, בחיצוניות, תוך דחיקת הנפש וההתעלמות 

 מהלב, מהרגש ומהתוכן המהותי. 

 

לתרמן "לפעמים אריזה ציוניסטית מסתירה מחשב בבית ג' כותב א

כנגד כל אותם גופים פוליטיים המתהדרים  ביקורת ברורהאגואיסטית", זוהי 



 

 

ברעיונות הציונות, רעיונות המדברים בשם הסולידריות והשוויון, אך למעשה 

כל אותם דיבורים הינם דיבורי סרק שהרי בסוף הם מושמעים ממניעים 

כיסא". מובן שהביקורת כאן היא על עסקנים למיניהם,  אגואיסטיים, "בשביל

שחשובה להם המשרה, היוקרה והמעמד, ולא הטיפול האמיתי בבעיות, 

 בקשיים ובצרכים של ציבור הבוחרים.

 

בעודו כותב "ולכן ידיד  בטון אירוני מובהקבסוף השיר, משתמש אלתרמן 

הקטן, הסתכל אך ורק בקנקן...". אין מה להסתכל בקנקן, מה שיש בתוכו 

למוסכמה המדברת בשבח התוכן הפנימי ונגד האריזה  בניגודריק מתוכן. 

החיצונית, אלתרמן קובע כי אין מה להתבונן פנימה, "לא כדאי כלל לראות 

ות העניין עצמו בחברה מה יש בו" היות והחיצוניות המסואבת היא מה

 המודרנית המקדשת את עולם החומר. 

 

 

 

 

 

 

 

 בספרותקידום מאחלת לכל התלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות 

 בהצלחה!

 

 


