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  קודות) 100(השאלות 

  ושא בין ז'ארי: המשפחה בראי הספרות

  2-1מן השאלות  אחתעל שאלה הבחים דרשו לעות 

  

  1שאלה מספר 

משפחה בחת על פי מערכת יחסים שסמי זהותה הם אהבה, תיה והתחשבות ללא שיקולי תועלת. זו 

  להשתייך.המשפחה אליה הייתי רוצה 

מאת אשכול בו. למרות חוסר האותות של האב, למרות  ״לב רעב״משפחה מסוג זה מתוארת בסיפור 

הפקפוקים של אייל, הבן, באיכויות המשפחה, זאת משפחה מלוכדת ואוהבת החולקת ערכים ותחומי 

  עיין משותפים.

  "לב רעב"/ אשכול בו  

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

בגעגועים ובכאב אובדן שאיו מרפה. האב היה עבור בו מודל חיקוי גברי, מתווה דרך, מעצב 

 טעם תרבותי, מורה לחיים והורה אהוב וערץ.

  ה של משפחה מאושרת, לאורך שלושהמערכת היחסים בין שלושת הגברים ביצירה, מציירת תמו

יום, המתאר את שמחתו של הכד, המאזין לשיר שהיה כה משמעותי ומאחד עבור האב דורות. הס

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

 מאהבה ותיה.

   :ת המשפחהים את מורכבות תמוהעלילה פורשת ארבעה סיפורי מסע שמשיקים זה לזה ובו 
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  ת לראות את הופעתו של ברוס המסע הראשיהוא המסע של הבן ואביו החולה לפריז, על מ

 ספריגסטין.  

  במופע של "הבוס" הם שומעים יחדיו את השיר "לב רעב", אשר מאפיין את האב, ומצטרפים

בהתרגשות לשירתו של הזמר. לאחר שהשיר מסתיים האב איו חש בטוב, והם שבים למלון, 

את אביו בזרועותיו. ההופעה והאירועים בעקבותיה מוצגים כמשמעותיים כאשר אייל, הבן, ושא 

 ומאחדים.  

  זכר במסע אחר, במסעו לדרום אמריקה, אשר בו חזה במהלך הטיסה עם אביו לפריז, אייל

 במוות של אחד מהוסעים בטיסה.  

 הל כילד הורי, כאשר מערכת היחסים בין אייל לאביו מצטיירת כמערכת יחסים מורכבת. הבן מת

לוקח את האחריות על אביו ודואג לו, ואילו האב היו טיפוס משוחרר וחסר דאגות. עם זאת, 

 הקשר בייהם היו קשר אוהב ומכיל.   

  ,ותיבאמצעות המסע לעברו לבין אביו  וזיכרושל אייל שופכים אור על מערכת היחסים בי

יל התגרשו, ואביו החליף מאז עבודות ומצטיירת תמוה לא ממש מחמיאה של האב. הוריו של אי

ושים. למרות מערכת היחסים המורכבת, והיעדרותו של אביו במהלך רוב ימות השבוע, השיים 

 היו פגשים על מת לצפות בהופעה מדי יום חמישי. המוזיקה איחדה בין השיים.  

 פטר. מאז מותו, הבן חווה בדידו וראית ומייסרת.   במהלך הטיסה חזרה ארצה, אביו של אייל ת 

  ו אל גן הילדים. עלילת הסיפורוסע עם ב במסע האחרון ביצירה, לאחר מות האב, אייל

מסתיימת בתיאור בו של אייל, תובל, מיע את רגליו, תוך שהוא מאזין לשיר "לב רעב" אשר 

 הושמע ברדיו.

   .באמצעות תובל הקשר המשפחתי לא מופר, ואף מאחד את שלושת הדורות  

  ום איבמהלך המסע לגן הילדים, אייל מצליח לעבד את האבל ולהשלים עם אובדן אביו, שאמ

מושלם אך עדיין ערץ ואהוב על ידו. על אף שהאב איו מושלם הוא אהב מאוד את בו. מערכת 

 היחסים ביו לבין בו עומדת בציפיות של בי המשפחה, ומלאה באהבה, הכווה והכלה. 

 ,יע את רגליו לצלילי השיר, מעיד על משפחה מאושרת,  סיום היצירהכד המהמתאר את ה

  זאת המשפחה שאליה הייתי רוצה להשתייך. המתאפיית בלכידות ואהבה.

. מערכת יחסים של מערכת יחסים כזאת מתוארת בסיפור "סיעה במסלול מעגלי" מאת אמיל זולא

  התחשבות, אהבה, סולידריות ותשוקה מאפיית את בי הזוג הצעיר: הורטס ולוסיין.

  "סיעה במסלול מעגלי"/אמיל זולא

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

ימוש עצמי, הילדים יחסי הכוחות בחברה ואת ההיררכיה המובית שלה. על מת להגיע למ

אלצים לברוח מהוריהם, המתפקדים כסוכי חיברות. הבריחה היא אמם זמית, אך היא 

 מאפשרת תיקון ושיבה מפויסת למשפחה המורחבת.

  ,ישאו: הגבר י זוג שזה עתהי ביצבת המשפחה המצומצמת, המורכבת מש במרכז הסיפור

מתוארת כאיטימית, מאושרת ואוהבת. השיים  לוסיין בר, ואשתו, הורטס לריוויר. משפחה זו

מתגוררים בבית אמה של הורטס, אשר אישרה את הזוגיות בין השיים בעבר, אך כעת עושה ככל 

שביכולתה על מת למוע את אושרם, משיקולים כלכליים ואיטרסים אגואיסטיים המקודמים 

 על חשבום. 



 

 

 סים למרוד באם בהדרגה. בתחילה, השיים משיקות אחד הש יים מוחים על מעשיה, ושולחים

לשיה מאחורי גבה. בהמשך, לוסיין מחליט לפות לאביו, אשר מכריח את מאדאם לריוויר 

 לאפשר לזוג הצעיר לצאת לירח דבש. ירח הדבש תוכן לפרטי פרטים על ידי אביו של לוסיין.  

 ם לבין ההוריי הזוג הצעיר ומערכת היחסים ביה אומללה של תסכולם של בם, מציירים תמו

 המשפחה המורחבת.

  תקלים הזוג הצעיר יוצא לירח הדבש, ומאושר מהאפשרות לממש את אהבתם, אך בדרכם הם

בקשיים. ציגי החברה מגבילים את חירותם, ותאים פיזיים כמו מיטות צרות וקירות דקים 

 מותירים אותם מתוסכלים.

 ס מצייתים לכללים החברתיים, על אף תסכולם. אך לאחר בתחילת המסע, לוסיין והורט

שהמצוקה מתעצמת, לוסיין מחליט למרוד ומוביל את השיים לרדת בתחה שאיה מופיעה 

במדריך אשר קיבלו מאביו. הזוג הצעיר מותיר מאחוריו את המזוודות ומטביע את המדריך 

חברתיים והמשפחתיים. בביצה. המזוודות והמדריך מאפייים באופן מטוימי את התכתיבים ה

 , לראשוה מאז ישואיהם, כי הם חופשיים.יםהזוג חשבי 

  גותדק מבודד, ושם הם מבלים את ימי החופש שלהם בחירות מוחלטת ובהתעהזוג בורח לפו

 פיזית ופשית.  

  ים בכוח וברוגע, אשר יאפשרו להם לשמר אתלאחר מספר ימים הזוג שב הביתה כאשר הם טעו

 בתם, על אף המשפחה המורחבת אשר עדיין פועלת באופן מדכא וחסר התחשבות.   אושרם ואה

  י המשפחה זה מזה, ומלוכדת על ידימערכת היחסים במשפחה המצומצמת עומדת בציפיות של ב

אהבה, תשוקה והבה. תמות המשפחה המאושרת עומדת ביגוד למתרחש בבית המשפחה 

שר מועת משיקולים כלכליים, ואיה מממשת את המורחבת, אשר מוצגת כמשפחה אומללה א

 ציפיות בי המשפחה.

 י הייתי רוצה להשתייך למשפחה כמו זו של לוסיין והורטת את  סאמתוקף השלווה המאפיי

  המרחב המשפחתי הזוגי. 

מערכת יחסים כזאת מתוארת בסיום הובלה "והכלה סגרה את הדלת" מאת רוית מטלון. בהתחלה 

זרה ומוזרה, אך וכח המשבר הם מצליחים לשחרר כוחות של אהבה ותיה , מה שהופך  מוצגת משפחה

  אותם בעיי למשפחה שהייתי רוצה להשתייך אליה.

  ״והכלה סגרה את הדלת״/ רוית מטלון

  ,ה של משפחה המתמודדת עם איום קיומיובלה "והכלה סגרה את הדלת" מציגה תמוה

הכלה, מסתגרת בחדרה ביום חופתה ומסרבת להתייצב המסכן את מעמדה החברתי: מרגי, 

לטכס הישואין. המשבר גילה את פיה היפות של המשפחה, שהצליחה להתלכד ולפתור את 

 המשבר כיחידה חברתית, מתחשבת ואוהבת.

  ובלה כאל מחזה בעל שלוש מערכותתייחס ל מתי מתייחס לאירועים כאל הצגת תיאטרון, לכן

 ואפילוג. 

 עולה כי המערכה הובלה עומדת בסימן של הלם. הכלה, מרגי, הודיעה מבעד לדלת הה בראשו

היא לא מתכוות להתחתן והמשפחה איה יודעת כיצד להתמודד עם המשבר. אמה, דיה, זועקת. 

 מתי, החתן, מסה להבין ולהגן על כלתו מפי הוריו החושים להוציאה מהחדר העול.

 ייה מציגה את מתסה להבין מה קרה. הוא מבקש תשובות ומרגי בתשובה המערכה השי המ

מחליקה מתחת לדלת דף יר עליו רשום שיר. היא שכתבה את השיר "משירי הבן האובד" מאת 



 

 

לאה גולדברג והפכה אותו לשיר ל"משירי הבת האובדת". השיר מבטא באופן מטוימי את פחדיה 

 בלי.ואולי גם דאגתה לאחותה שעלמה, כראה באירוע ח

  ,אירועים גרוטסקיים שולטים במערכה השלישית. באמצעות פסיכולוגית ל״כלות מתחרטות״

ובעזרתן עדן, בעל משאית ערבי, מסים בי המשפחה להוציא את מרגי מהחדר העול. שתי 

התחבולות כשלות והמשפחה מביה שעליה להתאחד כדי לבטל את אירוע החתוה. ביגוד 

פולגת המתוארת בתחילה עולה כעת תמות משפחה מלוכדת המפגיה למשפחה המוכרת והמ

 התחשבות ומתהלת התהלות הקייה משיקולי תועלת.

  שלט על ידי השיר של פיירוזה שרה למרגי שיר שכולו קבלה וסליחה. האפילוג המוזיקלי שסבתו

 מסיים את היצירה בתחושה של סוף טוב. כראה מרגי יצאה מהדלת העולה.

  ובלה במשפחה עומדת מערכות היחסיםיכור. בסוף הובלה בסימן של זרות ובתחילת ה

 מתלכדת המשפחה ומצליחה לפתור את המשבר.

  ת סולידריות והתחשבות . היכולתיה היפות של המשפחה מתגלות בהתלכדות תוך הפגפ

 אליה.  להתעלם משיקולים אגואיסטיים הופכת את המשפחה לכזאת שהייתי רוצה להשתייך

  2שאלה מספר 

עימות בין רצון הפרט ובין ורמות המאפייות את החברה או המשפחה בא לידי ביטוי במחזה קידוש 

מאת שמואל הספרי. אם המשפחה לא מזדהה עם המיליטריזם ועם הערכים המסורתיים שזלגו 

דה קרבית. היא ליחי ולמרחב הפרטי. היא מסה להציל את חיי בה ומתגדת לגיוסמהמרחב החברתי 

צלים צבועים. חוסר ההזדהות מביא לעימות עם בה  , אליהם חובר האב, רואה בעסקים הדתיים

  ובעלה. העימות מפוגג את הלכידות המשפחתית, הורס את המשפחה ודן את ביה לבדידות ואומללות.

  

  ״קידוש״/ שמואל הספרי

  ,המסמלת את החברה המחזה "קידוש" מאת שמואל הספרי מציג משפחה מתפרקת

  הישראלית המתפוררת והמסתאבת בתקופה שבין מלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום כיפור.

  פליקטים: ההורים רבים עליים מציגות את המשפחה כזירת קות הביה ותמוה הראשוהתמו

  החיוך של יוסי, על כספי הפיצויים, על מה שקרה בשואה ועל כיבוד השבת.

 ייה מתמה השוך של יוסי. הקידוש המושלם התמופליקט בין ההורים סביב החיקדת בקו

  ממחיש עד כמה המשפחה מפורקת.

  הלת בחוסרים לאחר מכן, מציגה משפחה אומללה המתה השלישית, המתרחשת ארבע שהתמו

  הגיות ומתאפיית ביחסים אלימים וחסרי התחשבות.

  ה שלישית לרביעית מציגהיים בין תמות ביוכח, יוסי ואמו עושים תמו משפחה חסרה. האב לא

  קידוש גרוטסקי.

  תק. התיאורים מחליפים את הדיאלוגים, אין שיח בין הדמויות. טכסה הרביעית מעמיק הבתמו

  הקידוש הפרד ממחיש את התק.

  י המשפחהולוגים החליפו את הדיאלוגים. כל אחד מבה חמישית מציגה הרס טוטאלי, המותמו

יוסי היגר לארה״ב, אריה לבדו, והאם ברחה לשיגעון. טכס הקידוש ההרוס ממחיש את לעצמו. 

  ההרס הטוטאלי.

  ההתדרדרות וההרס במשפחה מעוצבים באמצעות תיאור של טכס קידוש ההולך ומחולל. מערכת

היחסים בין דורות, כלומר, בין יוסי להוריו מתדרדרת ומתהפכת: יוסי שהיה בתחילת המחזה 

  לאמו, חובר לאביו, אך בסוף מהגר לארה"ב ומתתק משיהם. קרוב יותר



 

 

  וחות בתקופת ישואי ישאוי הזוג מתרסקת: העימותים בין ההורים, שמערכת היחסים בין ב

  השואה הולכים ומסלימים. כל אחד ברח לעולם פרטי שלו: האבא לבדידותו, והאם לשיגעון.

 ת משפחה אוה תמומללה.מערכת היחסים המתדרדרת בו  

  

בסיפור "סיעה במסלול מעגלי" מאת אמיל זולא החברה דוגלת בערכים של ציעות וחומרות. הזוג 

הצעיר, לוסיין והורטס, מתעמתים עם הוריהם המסים להחיל להם את ערכי החברה. העימות מבשיל 

ר, אך הוא לבריחה של הזוג הצעיר מבית המשפחה, בריחה המסתיימת בשיבה מבויתת. העימות לא פת

  הוצע  ורגע, כי הזוג הצעיר הצליח לממש את יעדיו. 

  

בסיפור לב רעב יש עימות בין האב, בימין, הרוצה להשביע את לבו הרעב ולחוות חוויות מעצימות 

ומרגשות, ובין החברה שערכיה הם אמות ואחריות הורית. העימות בא לידי ביטוי בטישת האב. האב 

ומממש את לבו הרעב באמצעות סיעות לסין ועיסוק מזדמים. העימות לא פתר,  מתגרש, עוזב את בו,

   אך הוא מיושב קמעה באמצעות הביקורים הסדירים את בו והחלת המורשת הערכית.


