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   1שאלה מספר 

  על הבחן להתחיל את התשובה במבוא לושא. 

זו משפחת שילוי משפחה אידאלית שוררים יחסים של קרבה הערכה, דאגה  ותמיכה.  על פי קביעה ב

המככבת במחזה" קידוש" מאת שמואל הספרי, איה משפחה אידאלית.  יחידת המשפחה מוארת 

  ד.כזירת קופליקטים המאופיית בגילויים של אלימות, דיכוי וחוסר כבו

בשיר "כשאתה מתגרש" מאת ט. כרמי עולה דמותה של משפחה אידאלית דווקא ברגע התפרקותה. 

. שתי המטפורות כרחם מגותולא יכול לשכוח את המשפחה כחללית האם, הגבר המתגרש זוכר 

  טובה. זירה של משפחה המתפקדת כעוגן צחי וכמרחב של שייכות מתוקף מערכת יחסים ותמצייר

שיר "אבא שלי ואלוהים " מאת שחר יודית מתאר את בריחת הדוברת השירית מחיק המשפחה ה

קיומה של משפחה אומללה שמדכאת את היחידים שבתוכה.  לעולם פרטי, לטבע. הבריחה מעידה על

  משפחה שלא שוררים בה יחסים של קרבה, הערכה ודאגה.
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  / שמואל הספרי"קידוש"

  המחזה "קידוש" מאת שמואל הספרי מציג משפחה מתפרקת, המתפקדת כמיקרוקוסמוס

של החברה הישראלית המפוררת והמסתאבת בתקופה שבין מלחמת ששת הימים ועד 

  מלחמת יום כיפור. 

  י מעוצב באמצעות חילול וחילון של טקס הקידוש המסמלתהליך התפרקות משפחת שילו

  את אחדות המשפחה.

  הפליקטים: ההורים מתווכחים תמויים מציגות את המשפחה כזירת קות ביה ותמוראשו

על אירועי העבר, על איך לחך את בם ומה לעשות עם כספי הפיצויים. האווירה השלטת 

בחלל הבית היא של זיוף וצביעות המתאפיית באופן מטוימי על ידי התמוה של הסבא 

 המזויף.

 ייה מציגה משפה השוך של יוסי. התמוי המשפחה מתעמתים בשאלת החיחה מתפרקת. ב

הבן, יוסי, רוצה ללכת לישיבה תיכוית, האב תומך בו והאם רוצה לשלוח את יוסי לבית ספר 

תיכון. ההורים מדברים באמצעות יוסי. הדיאלוגים במשפחה עומדים בסימן של קללות, 

ן פרדוקסלי על ידי דבקות במצוות עלבוות וחוסר כבוד. ההתפרקות המשפחה מעוצבת באופ

 .הקידוש

  פליקטה עומד הקוה שלישית מציירת משפחה המתפרקת מלכידות. במרכז התמותמו

סביב גיוסו של יוסי לצחים. יוסי רוצה להתגייס לצחים למורת רוחה של האם הוא עושה 

ולה היא קואליציה עם אביו, המזייף את חתימת האם. כשפיה, האם, מגלה את התחב

הסצה מסתיימת באלימות משפחתית המאופיית באכזריות,  מתעמתת עם הבן בצעקות.

  וברשעות מעוררות חלחלה. 

  הים. התמוחה שלישית לרביעית מתרחשת אחרי גיוסו של יוסי לציים בין תמות ביתמו

המצטיירת היא של משפחה במשבר. השבר מומחש באמצעות טכס הקידוש ערך בהרכב 

ר, כשהאב לא וכח. יוסי עורך לאמו קידוש, אך מקיים טכס לעג ומגומגם. הוא חוטא חס

לאתוס היהודי כשהוא מחלל שבת והוא חוטא לאתוס הציוי כשהוא בורח מהבסיס, אך הוא 

    פיקוח אמא דוחה שבת".“עושה זאת למען כיבוד אמו: 

 ה מציגהה רביעית מתרחשת אחרי מלחמת יום כיפור. התמותק משפחתי. ההורים  תמו

ממשיכים לגור באותה דירה אך בחדרים פרדים. יוסי בצבא שומר על קשר מיימלי עם 

  קידוש עשה בפרד ובמקביל. הההורים. טכס 

  י על רקע תהליכייגוד אירוה חמישית מציגה הרס טוטאלי. ההרס המשפחתי מוצג כתמו

לו מכתבי שמע שלא שלחים והאם השלום. אריה שאר בגפו. יוסי בחול, האב מקליט 

מאבדת את שפיות דעתה. טכס הקידוש מסתיים באמצע, ואריה שופך את היין על השולחן 

  הריק. הטקס ההזוי והמחולל מאפיין את הרס הלכידות המשפחתית. 

  .באמצעות ההתדרדרות וההרס במשפחה מעוצבים  הקידוש הוא סמל לאחדות המשפחה

  ומתדרדר. של טקס קידוש ההולך תיאור

  יכור באים לידי ביטוי במרחבבמחזה "קידוש" עולה דמות של משפחה מפורקת ועל אף ה

 המשפחתי גילויים של אהבה.  

  

 



 

 

  "כשאתה מתגרש"/ ט. כרמי

  צחי וכמרחב של שייכות דווקא בשיר "כשאתה מתגרש" לט. כרמי המשפחה מתוארת כעוגן

  ברגע בו היא מתרסקת, ברגע בו מחליט הגבר לעזוב את זוגתו. 

  התחושה השלטת באירוע הגירושין היא תחושה של שחרור כשלצידה מבצבצת תחושה של

ו, סוקר את המתגרש  וותן פגימות שהיא תולדת של היתקות מהשלם. ציג החברה, מישה

  כלומר פגום.  -לו הרגשה כאילו הוא בעל שפה שסועה, אצבע שישית , עין שלישית

  תקות מהתא המשפחתי ממוחשת באמצעות מטפורת חבל הטבור. המטפורה מציירתההי

תחושה של שבירת קשר סימביוטי אך, ממחישה גם את תחושת השמחה הקשורה להתחלה 

 חדשה.

 ת של המשפחה עולה מתוקף החוויה המתוארת. המשפחה היא כמו רחם מגן, דמותה המורכב

המשפחה היא מרחב השתייכות. אך, בו זמית המשפחה היא מרחב לא מספק, ממה צריך 

היא זו איה משפחה אידיאלית, אך מתוקף דימויה לרחם מגן להיתק כדי לגדול ולהתפתח.  

  תפסת כיחידה תומכת.

 תתקות מהמשפחה קות בבית ב' תחושת ההימומחשת באמצעות מטפורת חללית האם. ההי

מכאיבה, אך גם מציעה אפשרויות חדשות המתאפייות על ידי ייצוגים מטוימיים של 

  התחלה חדשה כמו: עריסה חדשה, מצעים רעים, שמפו טלק.

  תון במעקב יתק מחיק הזוגיות. הואבית ג' מתאר את תחושת הלכידות שמרגיש זה ש

   מתמיד והכל מאזיים. 

 :ה  בית ד' מסכם את השיר באמצעות החזרהולד מחדש". המב כשאתה מתגרש, אתה"

המעגלי יוצר תחושה של אין מוצא.  הגירושין הם התחלה חדשה, אך לא ממש. אתה אומם 

אך לא מצליח לשכוח את חוויות הזוגיות שהסתיימה. אתה ושא אתך מתחיל מחדש, 

  זיכרוות לטוב ולרע. המלאך, האחראי על השכחה, שכח לסטור לך ואתה זוכר. 

  את  –הסיום, העוסק בחוסר היכולת לשכוח, מאיר את הצדדים האידיאליים של המשפחה

  .ת, המתאפיית כמרחב מגןהמשפחה המלוכד

 יודית שחר /"אבא שלי ואלוהים"

  ה שלהשיר "אבא שלי ואלוהים" מאיר את המשפחה כמוסד משפחתי. בשיר עולה תמו

מחיל את ות יחסי הכוח בחברה אהמשמר  יחידה חברתית השלטת על ידי דמות אב סמכותי

של סולידריות ואלטרואיזם עלם כמעט לחלוטין  כזירה אידיאליתדימוי המשפחה .  הערכי

  בשיר. 

  ותיוו משפחה שאין בה יסוד אחד של אושר. זו משפחה אומללה בה האב מדכא את בילפ

ומתייחס אליהן בחוסר כבוד וכופה עליהן את ערכיו באלימות . הבריחה המתוארת בסיום 

  מציירת את תמות האומללות בצבעים עזים. 

 ות במשפחה. הןהוכרחו  בבית א' האב והאלוהים הם הסמכות המעצבים את גורל הב

"אלוהים ואבא היו מעיפים עליה  להתפלל, כל התרשלות גררה אחריה עוש פיסי אלים:

 בקבוק מים לא קדושים". הזעם והכאב באים לידי ביטוי בצירוף אירוי זה.

  



 

 

  ספירה הציבורית. גם כאן מתואר מצב של הדרה. בזירה זירת ההתרחשות היא בבבית

ם שולטים. הן דרשות להפגין תכוות שהגבר מגדיר החברתית, דרשות הבות לציית לערכי

כשיות. את תסכולן המושתק הן פורקות בזעם תוך שהן ועצות מתכת קרה בבשר 

  טוימי לסמכות הלא קשובה.המומתבוות בדלתות הארון הסגור, 

 מלטת לטבע בבית ג' מתוארת הבריחה מהסמכות הגברית והדתית הדוברת השירית .

ן זכר, אך הוא עוסק יפרטי. האל החלופי הוא עדי םאלוהיהשלט על ידי  מרחבהחוצה, אל 

במלאכה שית:"מטליא כפתורים זעירים/שהיו מתפרצים פתאום בכתום ארגמן ויחוח גן 

הדוברת השירית שכבת ושואבת כוח מאימא אדמה. העלעלים המבצבצים מבטן עדן". 

מי את תחושת הכוח שחשה הדוברת האדמה ומתריסים "אי כאן" מאפייים באופן מטוי

  השירית.

  הסיום מתאר את אושרה של הבת, אושר שהיא חווה הרחק מהמרחב המשפחתי. משפחתה

של הדוברת השירית, אם כך, היא משפחה אומללה שיש בה דיכוי וחוסר הכלה המיעים 

, אין בה אף בריחה. הסיום מעיד עד כמה אומללה המשפחה ממה ברחה הדוברת השירית.

  מערכת יחסים אחת של דאגה ותמיכה. 

  

  2שאלה מספר 

  על הבחן להתחיל את התשובה במבוא לושא. 

הסיום בסיפור "לב רעב" מאת אשכול בו מאיר את עוצמת הקשר הקיים בין יחידים במשפחה, כך 

קה שהסיום מעיד על משפחה מאושרת שהתברכה במערכת יחסים של תיה ,אהבה ודאגה המחזי

הסיום פתר את הדרמה המשפחתית שבמרכז היצירה: הבן הכואב מעמד לאורך שלושה דורות. 

  והמתאבל על מות אביו הגיע להשלמה.

הסיום בסיפור "סיעה במסלול מעגלי" מאת אמיל זולא מתאר שיבה מבויתת לחיק המשפחה 

שיים ההמורחבת. המשפחה כמרחב מעיק ומאמלל היעה בריחה  שהסתיימה בחזרה מפויסת של 

הסיום הסיום מדגיש את אושרה של המשפחה הצעירה.   שהצליחו לכון יחידה משפחתית מאושרת.

תית שבמרכז היצירה. הזוג הצעיר חזר בטוח יותר וחזק יותר, מה שמאפשר פתר את הדרמה המשפח

  לו להתמודד בהצלחה עם דמויות הורים דורסיות. 

בובלה "והכלה סגרה את הדלת" לרוית מטלון המשפחה מצליחה לפדות את עצמה בסיום. הובלה 

ך היסיוות להוציא מתחילה כשמרגי הכלה מסתגרת בחדרה ביום חתותה ומסרבת להתחתן. במהל

את מרגי מחדרה, מצליחה המשפחה להתאחד. אפיוה של המשפחה כיחידה איטימית, שמסמי 

זהותה הם אהבה והתחשבות, עולים בסיום מתוקף השיר של פיירוז, המלכד את המשפחה ותושבי 

רת כשהיא מתחב הדרמה המשפחתית הגיעה לסיומה. מרגי כראה פתחה את הדלתהשכוה באהבה.  

  לאי האותטי שלה ומכירה באהבתה למתי.

  לב רעב/אשכול בו

 " בו הוא סיפור היזכרות של בן באביו המת. הבן מתרפק על זכר אביו לב רעב" מאת אשכול

בגעגועים ובכאב אובדן שאיו מרפה. האב היה בשביל הבן מודל חיקוי גברי, מתווה דרך, 

 .ערץמעצב טעם תרבותי, מורה לחיים, הורה אהוב ו



 

 

  ה שלמערכת היחסים בין שלושה גברים לאורך שלושה דורות במשפחה אחת מציירת תמו

הסיום המתאר את שמחת הכד, המאזין לשיר שאיחד את האב והבן, משפחה מאושרת. 

מעצים את תמות המשפחה המאושרת המאופיית בקשר רציף ועוצמתי, השואב את כוחו 

תיה.מאהבה ו 

  ת המשפחההעלילה פורשתים את מורכבות תמוסיפורי מסע שמשיקים זה לזה ובו:  

 גסטין המסע הראשי הוא המסע של הבן ואביו החולה כדי לראות את הופעתו שלברוס ספרי 

 . "הבוס"

  "הם מתרגשים לשמע השיר "לב רעב" ומצטרפים בשירה אל הזמר. עם במופע של "הבוס

גיש רע ורוצה לחזור אל המלון. אייל, הבן, לוקח סיום השיר, מתדרדר מצבו של האב. הוא מר

קמח עד למוית. מהמוית הוא ושא את אביו על הידיים למיטה. אירוע ההופעה -אותו שק

 חוויית ביחד עוצמתית, מעגת ומעשירה מאיר את איכויותיה של  המשפחה.  מתואר כ

 ות מערכת היחסים בין אייל לאביו מצטיירת כמערכת יחסים מורכבת. הבהל ברצין מת

ולוקח אחריות על אביו, כילד הורי, ואילו האב הוא הטיפוס המשוחרר חסר הדאגות. עם 

 זאת, הקשר בייהם הוא קשר אמיץ של אהבה והכלה. 

  זיכרון המסע לדרום אמריקה, החוצה את תיאור המסע לפאריס, ממחיש את דאגת אייל

  לאביו.

 

 לפריז, שופך אור על מערכת היחסים בין אייל  , החוצה את תיאור המסעמסע לעברזכרון ה

, בחיפוש אחר הריגוש הבא. על אף החליף עבודות ושיםהוריו של אייל התגרשו, אביו  ואביו.

היעדרותו של אביו ברוב ימות השבוע, השיים פגשו בכל יום חמישי, כשהמוזיקה מהווה 

 קרקע משותפת לקשר האוהב. 

 יתק הקשר והבן חו סדקה. עם מות האב פסק הרצף, השרשרת וראית, כאילו וה בדידות 

  .ו אל גן הילדיםהעלילה מסתיימת בתיאור לאחר מות האב, עורך אייל המפוכח מסע עם ב

תובל, בו של אייל, המזיז את רגליו הקטות, תוך שהוא מאזין לשיר ''לב רעב'', המושמע 

 ברדיו.

 ות גם לאמשך הרצף, התהדק הקשר באמצעות תובל המזיז את רגליו הקט ,גמר חר שהשיר

 המשפחתי.

 לעבד את האבל, להשלים עם האובדן לחדש את הקשר  במהלך המסע לגן הילדים הצליח אייל

  עם האב, הלא כל כך מושלם, אך עדין אהוב וערץ.

 ו מהי מוסיקה י"לב רעב" הוא מוטיב המקשר בין שלושה דורות המשפחה: האב למד את ב

   בהאה לשיר. משובחת, הבן האזין יחד עם אביו ליצירות מוסיקליות , הכד מקשיב, גם הוא, 

  סיעה במסלול מעגלי/אמיל זולא

  ציח אתסיעה במסלול מעגלי" מציג את היחידה המשפחתית כמוסד חברתי המ" הסיפור

להגיע למימוש עצמי אלצים  יחסי הכוחות בחברה ואת ההירארכיה המובית שלה. כדי

הילדים לברוח משלטון ההורים, המתפקדים כסוכי חברות, ולו רק בריחה זמית שתאפשר 

  .תיקון ואפשרות של שיבה מבויתת



 

 

  י זוג : הגבר, זוג לוסיין ברר ואשתוי בצבת המשפחה הצעירה המורכבת מש במרכז הסיפור

ו יחידה משפחתית איטימית, מאושרת  הטרייה מזה שמוה ימים, אורטס לריוויר. ז

ואוהבת, המצאת בתחילת דרכם. השיים גרים בבית אמה של אורטס, שאומם תה 

אם המשפחה, מתגלה  אישור לזיווג, אך כעת עושה כל מה שביכולתה, כדי למוע את אושרם.

כמתעלמת מצרכי הזוג הצעיר ומקדמת שיקולים כלכליים ואיטרסים אגואיסטים על 

  .חשבום

  שיקות מאחורי יים צועקים, מוחים ושולחיםהמרד באם מתעצם בהדרגה. בהתחלה, הש

גבה בהמשך, מחליט הבעל הטרי לעשות מעשה: הוא יוצר קואליציה עם אביו, המכריח את 

  .מאדאם ריוויר לאפשר להם לצאת לחופשה

  ם לבין ההוריםי הזוג הצעיר, מערכת היחסים ביה של משפחה תסכולם של בים תמובו

 ה.אומלל

 ת הכסף הוא לממש את אהבתם בלי עין בוחזוג הצעיר יוצא למסע ירח הדבש כשהיעד ה

. ציגי החברה ובודקת. אלא, שהם תקלים בקשיים שערמים על דרכם על ידי המבוגרים

 מגבילים את חירותם, ותאים פיזיים כמו מיטות צרות, מותירים אותם מתוסכלים. 

 וקשיםות לכללים החברתיים הים צייתהמצוקה ותחושת ש עד בתחילת המסע הם מפגי

לוסיין, הבעל הצעיר, מיף את ס המרד. הוא מחליט לרדת בתחה, . הלכידות מתעצמות

שאיה מופיעה במדריך, הוא משאיר מאחוריו את המזוודות ומטביע את המדריך באחת 

החברתיים  באופן מטוימי את התכתיביםהביצות. המזוודות והמדריך מאפייים 

 ם!"."סוף סוף גמר, הם חופשיי הם מרגישים חופשיים: והמשפחתיים, ולראשוה

  גים בחירות מוחלטת ובעודק מבודד, שם הם מבלים את ימי החופש האחרוהזוג בורח לפו

 פיזי ופשי.

 .ן משפחה מאושרתת המשפחה הזוג ששב הביתה הוא זוג אוהב שחוהמאושרת  תמו

מתבהרת בסיום מתוקף היגוד האירוי. בסיום השיים חזרו לבית המשפחה המורחבת 

אך הם טעוים בכוח  -שעדיין שלטת על ידי מערכת יחסים של דיכוי וחוסר התחשבות

 ובעוצמה שיאפשרו להם לשמר את אושרם ואהבתם.

  

  "והכלה סגרה את הדלת"/רוית מטלון

  ובלה "הכלה סגרה אתה מצליחה להתמודד הה של משפחה חסרה שאיהדלת" מציגה תמו

וכח איום קיומי, המסכן את מעמדה החברתי: מרגי, הכלה, מסתגרת בחדרה ביום חופתה 

ומסרבת להתייצב לטכס הישואין. וכח האיום, עולים קופליקטים מוגדים והמרחב הביתי 

ה לשרוד ומתוך הכאוס מצטייר כשדה קרב אלים וכוחי. אלא, שהמשפחה מצליח

משתחררים כוחות של אהבה וחמלה. הלכידות והמחויבות המשפחתית צחו כי "דם סמיך 

   ."ממים

   .ובלה כמחזה מתוקף הדימויים של הצגת התיאטרון בהם משתמש מתייתן להתייחס ל  

  י המשפחה בבית הכלה, המתרוצציםובלה ומציגה את בה פותחת את ההמערכה הראשו

התהלות המשפחה בבית לאור המשבר חושפת מערכות יחסים  .לתה העולה של מרגיסביב ד

 המאופייות בריחוק וחוסר הבה. 



 

 

   וכח דיה וכחים. זעקתה שלי המשפחה מעוצב על ידי חוסר בקשר עין בין היכור בין בה

  ההלם המכה בבית. המשבר מטוימית לתחושותיהם של בי המשפחה, ומעצבת את 

  דופן עומד מתי, החתן המיועד, שמיטלטל רגשית בין עלבון מתוקף הפגיעה באגו, לבין יוצא

דאגה אמיתית לשלומה של מרגי. מתי עומד מבולבל מול הדלת העולה ומעלה זיכרוות 

מתוקף אמירתה של ייחודית מאופיית כמעברם המשותף. מערכת היחסים ביו לבין מרגי 

עומד באלוגיה , ווהבה באמפתיה הקשר בייהם מלא .ה""כזן בסכת הכחדמרגי על שיהם 

  .ליחסם של בי המשפחהיגודית 

  ייהעמוארת המשפחה כמוסד חברתי במערכה השמשיקולים כלכליים ואגואיסטיים.  המו  

 יתיה תוקפת  , אמו של מתי,המתח המשפחתי מגיע לשיא כשפבחוסר רגישות את ב

האמירה הגסה פוגעת בכל הסובבים ומותירה אותם ו. ומטיחה בו שכלתו איה אוהבת אות

  . בשתיקה דהמת

 ה זו מאירה את מרגי  הואוי מוזיקלי. תובה מעצימה שמרגי פעלה מתוך איזה שימגיע לתוב

באור חיובי ומעורר הערכה, ומטעיה את מתי באומץ לגשת לדלת העולה ולשאול את כלתו 

אם היא אוהבת אותו. תשובתה של מרגי מופיעה בצורת עיבוד לשיר של לאה גולדברג 

שירי הבת האובדת", משקף את פחדיה של מרגי ואולי את ". השיר "מ"משירי הבן האובד

 דאגתה לאחותה טלי, האחות האובדת.

 .תחבולת  במערכה השלישית המשפחה הוגה שתי תחבולות כדי להוציא את מרגי מהחדר

  הפסיכולוגית ותחבולת המשאית מסתיימת בכישלון.

 ית כישלון התחבולות גורם למשפחה להתלכד: מתי מבין שעליו לבקש סלייחה ממרגי, פ

מוותרת על הירושה כדי לשלם את עלות החתוה, אריה, אביו של מתי, מלכד את המשפחה, 

ודיה, אימה של מרגי, מגלה את הצד האימהי. אפילו אילן, בן הדוד, מגלה  את הצד 

 המתחשב. 

 ה, לבוששיאו באפילוג המוזיקלי. ליכוד המשפחתי בא לשיא הה בסיום היצירה מגיעה סבתו

בכותות לבה, אל מחוץ לחדרה של מרגי ושרה לה את שירה של פיירוז. השיר כולו הבה 

אהבה והקבלה שמביע ואהבה, וקולה של סבתוה ממלא את החלל ויוצא את גבולות הבית. ה

 .המפתח שמסתובב בדלת העולה, מרמז על סיום טוב. לאוזיה של מרגי יעיםמג השיר

  ה את גודל אהבתה הסיום פתר את הדרמהראה הביהמשפחתית שבמרכז היצירה. מרגי כ

  למתי ופתחה את הדלת.

  

  


