
ביקור  הגברת  הזקנה
דירנמטפרדריך

.במהעלמוצגתלהיותובכוונתהמדיאלוגיםהבנויהספרותיתיצירה-מחזה/דרמה

.(מוצגתלהיות,כלומר.הצופיםי"ע(לצפות=לחזות)חזויהלהיותשמטרתה,ספרותיתיצירהזוהי.היצירהמהותעלמעידהכברמחזההמילה)

.ומונולוגיםדיאלוגיםבאמצעותומתפתחתמתקדמתהעלילה

.שונותדמויותביןחיצונייםקונפליקטיםועצמןלביןבינןהדמויותשלפנימייםקונפליקטיםבהקיימים

.לגיבורהצפויידיעתמאיהנובעמתחבהקיים

לבימויהמחזאישלהוראותמצורפותהדרמהבטקסט

: הגדרה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



והועלה ארבע פעמים  בתיאטראות הרשמיים בישראל ובנוסף אינספור פעמים בתיאטראות חובבנים, המחזה תורגם לעברית בידי חיים גורי

בישראל" ביקור הגברת הזקנה"המחזה 

הועלה המחזה  1974בשנת . 2
עם אורנה פורת" קאמרי"ב

"  הבימה"הועלה המחזה ב1959בשנת . 1
עם אלישבע מיכאלי ואהרון מסקין

15.10.59" דבר"ארכיון : מתוך

הועלה המחזה  , 1994בשנת . 3
בהפקה משותפת של תיאטרון  

קניג  ליאעם , הבימה והקאמרי
.ועודד תאומי בתרגום איתן בלום

קישור לצפייה  

הועלה המחזה בהפקה  2011בשנת . 4
בתרגום רבקה משולח  , "הבימה"חדשה ב

שהוחלף  , עם  גילה אלמגור ויהורם גאון
קישור לטריילר2013י שמיל בן ארי ב"ע

6.6.1974, יעקב העליון: מתוך ארכיון מעריב
ביקור הגברת הזקנה בקאמרי

"הבימה"מתוך ארכיון 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7XBAaoaYs&list=PLQRhLl-BZsE2D3iQDoD8baIORBQiDbw63&index=4&t=5816s
https://www.youtube.com/watch?v=F058AowtaYU&t=6s


להמחזת  המחזה/לקריאתמלווהמצגת 
"בדיקת ידע"–כל תמונה בסוף

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

'חלק א



'מערכה  א
(7'עמ)גילן,העיירהשלהרכבתתחנת:ההתרחשותמקום

לוח מודעות ישן וריק, צבע מתקלף, עלובה, מוזנחת: תיאור תפאורת תחנת הרכבת

תרבותית,חברתיתמבחינהמרכזיתעירהיתהבעברכי,מספרים'ד',ג',ב',אאזרחים:בהווהמצבהלעומתבעברגילןשלמצבהעלמידענמסרהמחזהבפתיחת

אומנותוושיאנותרהצייררקוכעת,מפורסמיםתרבותאנשיבהביקרובעבר.מאסףרכבותשתירקבהעוצרותכיוםואילו,לרכבותמרכזיתצומתהיתה.וכלכלית

.לקליירהפניםקבלתשלטבכתיבתמתבטאת

עלובה,ענייההעיירה,וכיוםווגנרמפעלי,"בוקמן"מפעלי,"השמשכיכר"היציקהבית:בהשהיוהידועיםהחרושתבתיבזכותכלכליתפריחהבגילןהיתהבעבר

.ריקההעירייהקופתואפילו,התמחויבביתואוכליםאבטלהמדמימתקיימיםתושביה,ומוזנחת

. לאישיות עצמאית בעלת זהות מוגדרת, שמו של האדם הופך אותו לאינדיבידואל' וכו' אזרח ב', תפקידן או אזרח א/ י מקצוען "עפ, אינן מזוהות בשמן אלא( למעט דמותו של איל)רוב הדמויות 
.  לחלק מעדר, מיטשטשת הזהות והאדם הופך לחלק מקבוצה, אלא באמצעות תפקידו, כאשר אינו מוזכר בשמו

.עלוביםהדמויותובגדיקרועותמודעות,מוזנחתתחנה-לתפאורההמחזאיהנחיות.תרבותי,כלכלימרכזהיתהבעבר,הדמויותמפישנמסרהמידע:באמצעותמודגשתהעיירהעליבות
ובמסלוליהרכבותשלבשמותיהןבקיאותמוכיחיםהם.הרכבתשלקולהשנשמעפעםבכללצדמצדראשםומניעיםהספסלעלהיושביםהאזרחיםארבעת:(גיחוךכדיעדהגזמה)והגרוטסקה

.היחידהתעסוקתםזוהי.והמשעממתהחייםחסרתבעיירהלעשותלהםשנותרהיחידהדברזהו.נסיעתן

(ושרקלרהנעוריהשם)זחנסייאןקליירהמלייארדרית,לשעברהעירבתשללסיועהמצפיםולכן,כלכלילפתרוןאפשרותכלאיןלתושבים.מעוקלתכולההעיר

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.כלכליתמקריסהגילןשלהצלתהעבורותשלםהכיסאתשתפתחכדי,קליירשללבהאתלרכושכיצדתכננווהמורהאיל,העירראש

לתרוםלהולגרוםהישניםקסמיואתעליהלהפעילעליו,הרגשיהצדעלאחראיאילואילו,הטקסיהחלקעלאחראיםהעירוראשהמורה

.גבוהכסףסכום

.נאהביםבצעירותםהיוואילקלייר-העברמןמידעמתגלההדמויותביןשיחהכדיתוך

.מתקשהאך,לכבודהלשאתאמורשהואבנאוםבהםלהשתמשמנתעל,קליירעלחיובייםפרטיםלאסוףמנסההעירראש

מיטהעלכתשלוםזאתשעשתהיתבררבהמשך)זקנהאלמנהעבור,אדמהתפוחילגנובשנהגה,גרועהתלמידהבעברהיתהשקלייר,מסתבר

.(אילעםבהלשכבכדילהסיפקההזקנהשהאלמנה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:כימסופרהפתיחהבתמונת.1

.אירופהבצפוןשנמצאתאמיתיתעיירההינה"גילן"העיירה.א

.צרפתבירת,"פאריז"לעירקודשםבעצםהיאגילןהעיירה.ב

.באירופהעירכלשמסמלתדמיוניתעיירההיאגילןהעיירה.ג

.נירנברגגילשםעלנקראהגילןהעיירה.ד

?הפתיחהבתמונתגילןהעיירהמתוארתכיצד.2

העולםלעשירינופשכאתרשמשמתעשירהעיירה.א

נפטבארותבהשנתגלועשירהעיירה.ב

ארכיאולוגיותועתיקותטבעבמקורותעשירהבאירופהציוריתעיירה.ג

.בעברלמצבהבניגודרגלפשיטתסףעל,ענייהעיירה.ד

?העירראששרוקםבתוכניתאילשלתפקידומה.3

.נעוריהלעיררבכסףלתרוםלהולגרוםקליירעלקסמיואתלהפעיל.א

.קליירעםלהתחתן.ב

.בולהתאהבלקליירלגרום.ג

.בעיירהולהתגוררלחזורלקליירלגרום.ד

?"קלריהבאהברוכה"שלטמציירהציירמדוע.4

.עליוסומכתשקליירהיחידהוא.א

.לכתובשיודעבעיירההיחידהוא.ב

.שלטיםלציירנאלץאזכציירעבודהלואין.ג

.השלטאתלציירממנודרשהעירראש.ד

..שומגלהקליירעלמידעלאסוףמנסההעירראש.5

.גרועהתלמידהבעברהיתהקלייר.א

.האלמנהבשבילאדמה-תפוחילגנובנהגהקלייר.ב

לבוטובתחכמה,כמוכשרתהתגלתהבילדותהכבר.ג

נכונותב+אתשובות.ד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



בזכות,לעצמהמרשההיא.האקספרסרכבתשלהחירוםבבלמיומושכתלהגיעמקדימההיא–(15'עמ)במפתיעמגיעהזחנסייאןקלייר

.אלפיםארבעתשלבתשלוםהכעוסהכרטיסיםמבקראתופוטרת,הרכבתאתלעצור,כספה

לאעדיןהםשהקדימהבגללאך,לקליירהמתוכננתהפניםקבלתאתלקייםמנסיםהעיירהתושבי

לראשצילינדרמעביריםפעםובכלהעירנכבדיאתלקליירמציגיםבומגוחךטקסמתקיים.מוכנים

(...בהמשךהאחריותלהעברתרומזתומגוחכתלראשמראשהצילינדרהעברת).המוצגהאיש

אתשואלת.(רמז)עינייםשתילעצוםלווממליצהלפעמיםעיןעוצםאםהשוטראתשואלתקלייר

(רמז)למוותשנידונואלהאתוגם,הגוססיםאתלנחםנוהגאםהכומר

.עליהחשבהואגםאםושואלת(רמז)לחזורתכננהשתמידלאילמספרתקלייר

כינתההיאואילו,קטנהוקוסמת(19'עמ)ברחתולת-בעברלכנותהשנהגבכינויאותהשיכנהמבקשתהיא

והיאושותהמאפיר,שמןאיל)בעברשהיוממהמאדשוניםשניהםכי,ומצהירה(רמז)השחורהפנתראותו

.(רגלהאתואיבדהשמנה,הזדקנה

.מתחלףאינוהואכי,המשרתיםרבשללשמודומהשיהיהלושנתנההשםואת7מספרבעלאתבפניומציגה
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מוגזםבאופןמגונדרתהיא-

.בצרפת"לובר"הממוזיאוןשקיבלהאפיריוןגביעלונישאת7מספרבבעלמלווה-

שנראיםעיווריםסריסיםזוגוכן,סינגסינגמכלאכספהבעזרתששחררהרוצחים,מסטיקלועסיבריוניםשנישכוללתמוזרהפמלייהאותהמלווה-
.זההבצורהומדבריםכתאומים

.בובי-המשרתיםרבשלשמועםמתחרזים,שלההלוויהבניכלשמות-

(רמז).להגיעידאגוכברהםכ"ואחנחוציםאינםכרגעכי,ואומרתמהרכבתירידתהעלהעיתונותאנשיאתמיידעתלאהיא-

.שלההתותבתהרגלאתלראווהחושפת-

(רמז)שחורפנתרעםוכלוב(רמז)בוצורךלהיהיהשאוליבטענהקבורהארוןאתהמביאההיא-

שלגורלואתקליירתחרוץכך-האדםשלגורלואתחורציםשהאליםוכפי,היווניתבטרגדיהאליםכשלועוצמהכוחלקליירנותן,הכסף,העושר:המחזהשלהמסראתמשקפיםהמורהדברי
.כולהגילןשלגורלהואתאיל

:(גיחוךמעוררתמוגזמת)גרוטסקיתקליירשלהופעתה

(.י שני הרוצחים הנושאים אותה"המיוצג ע)עולם הפשע , ושולטת בעולם התחתון,  (י מוזיאון הלובר"המיוצגת ע)היא נמצאת מעל לתרבות האנושית . כיאה לשליטת העולם, קלייר מורמת מעל כולם

צופהוהוא,פחדבומעוררתקליירשלהופעתהכי,אומרהמורה.(25'עמ)והמורההשוטר,העירראשיושביםקליירעםהראשוניהמפגשבסיום-

.יוונייהגורלכאלתמהרכבתירידתהאתמתארהוא.(רמז)רעות
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?גילןלעיירהקליירהגיעהכיצד.1

.האקספרסרכבתשלהחירוםבפעמוןמשכה.א

.סינגסינגמכלאישירהטיסה.ב

.בצרפת"לובר"הממוזיאוןהדרךכלאפיריוןגביעלנישאה.ג

.לבתשומתלמשוךלאכדיבשקטבשקטלעיירההתגנבה.ד

:לגילןאיתההביאהקלייר.2

.לבןפוניוסוסמשיסדיני,קומותייםמיטת.א

.ואפיריוןשחורפנתרובוכלוב,קבורהארון.ב

.מיוחדיםזהבדגיעםואקווריום,חירוםפעמון.ג

.לבתשומתלמשוךלאכדידברהביאהלא.ד

:בעברוקלייראילשכונוהחיבהכינויי.3

.שחורופנתרברחתולת,קטנהקוסמת.א

.ולוביבובי.ב

וקליירושאילוש.ג

.חיבהכינויילהםהיולא.ד

?קליירעםהפגישהבעקבותהמורהתחושתמהי.4

.נחמדהוגםעשירהגםשהיאלגלותשמח.א

.אשתולהיותראויההיאכי,לעצמוחשב.ב

.ל"זאמואתלומזכירההיאכי,חשב.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד
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(27'עמ)"קונרדיער":ההתרחשותמקום

.(31'עמ)לאחורהזמןאתלהחזירמשאלהמביעואילשעברוהשניםעלומשוחחיםמטייליםואילקלייר

.וחיותעציםשלמגוחכותדמויותמשחקים'ד',ג',ב',אאזרחים

"המוזהבאפוסטל"הבמלוןהאירוחאולם:ההתרחשותמקום

.(מעברהמזהההיאחלקןאת)מהעיירהנוספותדמויותבפניהלהציגוממשיכיםלקליירהפניםלקבלתהרישמיהטקסמתקייםכאן

(רמז)לבמהתקףמוותבשלפטירהתעודותעללחתוםיודעהואאםהרופאשואלתקלייר

.(רמז)שריריובעזרתלחנוקפעםניסההואאםהמתעמלאתושואלת

.גילןבכנסייתלהתחתןחלמהתמידהרי,חדשבעלעםומתחתנת7מספרמבעלמתגרשתכי,מדווחתקלייר

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(34'עמ)העירראששלהמזוייףנאומו

.משחפתבצעירותהמתהשהיאבעוד,הבריאותכסמלקליירשלאמהאתמציגהוא-

השירותיםבבנייןמתבטאתלעיר"תרומתו"שבעוד,בעירחותמואתשהותיר,דגולכאדריכלמוצגקליירשלאביהמציגהוא-

.הרכבתבתחנתשבנהבציבוריים

.שלההצדקהמעשיועלקליירשלהלימודייםהישגיהעלבדברומגזים-

עליהחשבלאאיש,שגשגהשגילןשבתקופההיאשהאמתבעוד,קלייראתשכחולאמעולםגילןשבני,העובדהאתמדגישהעירראש-

.להשנעשההעוולעלאו

ראש העיר מפגין בנאומו את הצביעות הזאת-אחד הנושאים העיקריים שהמחזה עוסק בהם הוא הצביעות של בני האדם 

(36' עמ)המשפט החוזר 

.חוזרמשפטלאילעורכתהיא.שלההמוסראמותפיעלצדקשייעשהרוצההיא.נקמה:קליירשללביקורההסיבהמתבררתזהבחלק

.איתהשכבוהםשגםשיעידוכדי(ברנדיבעזרת)אזרחיםשנישיחדוהואאבהותעלאותואתתבעההיא,שנהוחמשארבעיםשלפני,מסתבר

.ולסבללזנותהמסכנהקלייראתדןובכך,אילאתוזיכהלהםהאמיןהשופט

. באיל–נותר לה להתנקם במי שבגד בה . את עדי השקר עיוורה וסרסה, את השופט הפכה לרב המשרתים שלה:קלייר נוקמת, בעזרת כספה, כעת

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



"אחכהאני":קליירתשובת

,כסףתמורתבקליירבגדאיללמעשה.שלההנקמהאת,שלההצדקאתיקנהשהכסףעד,זמןשלשאלהרקשזו,יודעתהיא

ויהיה,העלילהאתיניעהכסףשובכעת.שוחדבגללבמשפטשיקרוחבריו,המכולתחנותבעלת,מתילדהאתעליהכשהעדיף

.הדמויותשללהתנהגותןהגורם

.אילשלגופתותמורתמיליארדתעניקהיא:העירלתושביקליירשלההצעה

באירופהעדיןהםכי,התושביםבשםעונההעירראש.קליירשללדבריהנחרצתהתנגדות:העיראנשישלהראשוניתתגובתם

.(41'עמ)אדםכחיותאנשיםלהרוגמתכווניםואינם

.האדםערכי,ההומאניזםלעומתכסף–העיקריהקונפליקטמוצגזהבחלק

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:דמויותמספרשואלתקלייר.1

עיןלעצוםיודעאםהשוטראת.א

הגוססיםאתלנחםנוהגאםהכומראת.ב

.לחנוקיודעאםהמתעמלאת.ג

.נכונותהתשובותכל.ד

:העירראששלנאומו.2

.מסולףמידעוכללצבועהיה.א

.בגילןחסרההיתהכמהעדלקליירלהראותבמטרהמתחנףנאוםהיה.ב

.נכונותאינןב+אתשובות.ג

.נכונותב+אתשובות.ד

:ושרהאדריכל,קליירשלאביה.3

(גילןוכנסייתהעירייהבית)העירשלהחשוביםהבנייניםאתתכנן.א

.הרכבתבתחנתהשירותיםמבנהאתתכנן.ב

.נכונותאינןב+אתשובות.ג

.נכונותב+אתשובות.ד

?בגילןקליירשללביקורההעיקריתהסיבהמהי.4

.הולדתהלעירהתגעגעה.א

.רגלמפשיטתעליההאהובההעיראתולהציללתרוםרצתה.ב

.לשעבראהובה,באילאכזריתנקמה.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

:לאילחוזרמשפטמקיימתקלייר.5

.כשופטתגםומשמשתמשפטיםשלמדהלהראותכדי.א

.שלההמוסראמותי"עפצדקלעשותכדי.ב

.העירלראשותלהיבחרלוולעזורכגיבוראותולהציגכדי.ג

.נכונותג+אתשובות.ד

?גילןהעירלתושביקליירמציעהמה.6

.הרכבתבתחנתשמההנצחתתמורתמיליארד.א

.רגלפשיטתלמנועכדילתושביםעבודהותייצרהישניםהמפעליםאתותחדשתקנה,בגילןתישארהיא.ב

העירראשגופתתמורתמיליארד.ג

.אילגופתתמורתמיליארד.ד
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



' מערכה  ב
אתלאבדכלומר,אילשלבדמוולהיגאלכסףלקבלמאשרענייםלהישארשעדיףהטוען,העירראששלבדבריוותומכתאילמאחוריאחדכאישגילןהעירמתייצבתהראשונההמערכהבסיום
.זמןשלענייןרקהואהצעתהשקבלתידעההיא"אחכהאני"קליירצדקהכמהעדנראהזובמערכהכבראך,האדםערכי

.השנייההמערכהבתחילתמיידנופלתההכרעה.המחזהשללסיומועדלהכרעהממתיןאיננוהכסףוביןהאדםערכיביןהקונפליקט
ראש העיר והכומר, השוטר: אפשר לראות את הצביעות של אנשי גילן החל מן האנשים הפשוטים ועד לבעלי הסמכות והמנהיגים הרוחניים

(42'עמ)אילשלחנותו:ההתרחשותמקום

.פעמוןשלרפהצלצולנשמע–המדומהבדלתנכנסוכשמישהו,ישנהסחורההמדפיםעל,מזוהםדלפק:מוזנחתהחנותתפאורת

.אותויהרגושלאלהםומאמיןבדבריהםבטוחהוא.שלוהעירבאנשיבטחוןמרגישעדייןאילהתמונהבתחילת

.המשפחהבפרנסתלעזורשמחפשיםבילדיוגאהגםאיל

.בהקפהנעשתהשהיאלכךלבשםואיננו,בחנותוהמתעוררתהתנועהמןשמחהוא–משובחותסיגריותוקונההראשוןהלקוחמגיעכאשר
.(47'עמ)ההצעהאתדחוכשהתושביםהיהבחייוהיפההרגעכי,ואומרמתרגשהוא

.(50'עמ)בריצההחוצהויוצאהקונייםעלחפציםמשליך,נבהלהוא.התנהגותםפשראתמביןאילהתמונהבסיום

באיכותמוצריםקונים)מותוחשבוןעל"חוגגים"כברהםבמקבילאך.הבאהעירראשיהיהשהוא,אותוואוהביםבותומכיםשהםלואומריםאשר,האזרחיםשללתמיכתםזוכהעדייןאיל
.אילאתיהרוגכלומר,"מלוכלכת"ההעבודהאתיבצעשהאחרמצפהמהםאחדכל.צהובותונעלייםיותרטובה
.לונאמניםהםכי,לוואומריםחוזריםשהםלמרות,האזרחיםחבריושלהגנתםעללסמוךיוכלשלאמביןהואכולםשלהצהובותהנעלייםאתרואהכשאיל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



?התמונהמתרחשתהיכן.1

אילשלחנותו.א

האפוסטלמלון.ב

הרכבתתחנת.ג

נכונהאינהתשובהאף.ד

:אילשלרוחומצבהתמונהבתחילת.2

.טובלאמרגיש.א

.בושבגדומרגיש.ב

.ומאושרגאהמרגיש.ג

.מרומהמרגיש.ד

?לילדיואילשליחסומהו,התמונהבתחילת.4

.לפרנסהתורמיםלאכי,עליהםכועס.א

.בפרנסהלסייענרתמיםכי,בהםגאה.ב

תעסוקהבהשישאחרתבעירלהתגורראותםשולח.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

?בחנותויוקרהמוצרישרכשובהקפהלקוניםאילשלתגובתומהי,התמונהבסיום.5

אותםמסלק.א

ומגחךצוחק.ב

מוצריםעליהםמשליך.ג

.נכונותג+אתשובות.ד

?מבעבריותריקריםמוצריםהמבקשיםלקוחותיוכלפיהתמונהבתחילתנוהגכיצד.3

.היקריםהמוצריםאתברשותואיןכי,אותםלשרתמסרב.א

.שביקשוכפיבהקפהורושםבשמחהלהםמוכר.ב

.נכונותב+אתשובות.ג

.נכונותאינןב+אתשובות.ד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(51'עמ)גילןשלהמשטרהתחנת:ההתרחשותמקום

אילכאשרבצביעותמתנהגהואחובתואתמלבצעמתחמק,האזרחיםעללגונןשמתפקידו,החוקשמירתאתמסמלאשר,השוטר.1

:לרצחהסתהבעבורזחנסייאןקלייראתלעצורממנומבקש

אזרק–רובהבאמצעותאילעלישירותיאייםמישהוכאשררקולכן(קליירשלההצעה)רציניתבהצעהמדובראיןכי,משיבהשוטר

.להגנתויפעל

.שברחהשחורהפנתראחריבמצודלהשתתףכדירובהואתטועןהואשיחהכדיתוך

הוא  .כדי שיצילו אותו( לראש העיר ולכומר, לשוטר)פונה לעזרת שלושה בעלי סמכות בעיירה  לאחר שאיל מבין שתושבי העיירה קונים מוצרים יקרים על חשבון הכסף שיקבלו עם מותו הוא 

נתקל בצביעות ומתאכזב מכל אחד מהם 

:מעלה את רמת חייו, כמו שאר תושבי גילן, איל רואה שגם השוטר
.  קנה  לעצמו שן זהב חדשה ונוצצת. גם הוא קנה לעצמו נעליים צהובות. הוא שותה מספר כוסות של בירה יקרה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(57'עמ)העיריהבית:ההתרחשותמקום

ההגנהמבקשתומתעלםבצביעות,הואאף,מתנהגזחנסייאןקליירשלההצעהלאחרמידבאילתמיכתועלהצהיראשר,העירראש.2

.ראוייהולאכמגוחכתהבקשההצגתתוך,שלו

:אילכלפיעמדותיואתהעירראשלפתעמשנהעצמואתלהצדיקכדי

.שהיהכפיהקהלחביבלאכבראילכי,טועןהוא-

.הגברתשלמעצרהאתלתבועהמוסריתהזכותאתלואין,מעשיולאורכי,אותומאשיםהוא-

.העירלראשותמועמדאינוכברשאיל,קובעהוא-

.בעיתונותלגילןהגברתשלהצעתהאתלפרסםלאהוראהשנתן,לאילמודיעהואכאשרגםבצביעותנוהגהעירראש-

.מזויפתתמיכה,כמובן,זואך,לחיותאילשלבזכותותמיכתואתמביעהוא-

:מותרותמוצרילעצמורוכש,כולםכמוהואאף,העירראש
.רבכסףהמצריכהתכנית,העירפנילשיפורחדשהתכניתתלויהבמשרדוהקירועלהעירייהלמשרדיחדשהכתיבהמכונתמזמין,יותרטובותסיגריותמעשן,חדשותונעלייםחדשהעניבהקונה
."השחורהפנתר"אחריהגדולבמצודהשתתפותולקראת,נשקבכלימצוידהעירראשגם,השוטרכמו

.ויזיק לאיל, אשר ייטיב עם תושבי העיר, ראש העיר יוצר את קשר השתיקה, אך  למעשה, שנה45כדי שלא יתפרסמו ברבים מעלליו מלפני , עשה זאת כדי להגן על שמו הטוב של איל, לכאורה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.לכומר,כנסייהלפונההמבוהלאיל-הכומר.3

כאישלתפקידוהקשורותובסיסמאותריקניותבמיליםמשתמשהואבתחילה.בצביעותמתנהגהכומרגםאך

הצעתהבקסמי"נפל"הכנסייהכומרשגם,מבחיןאילכאשררק.לאילעידודמספקיםאינםדבריו.דת

.באמתומודההכומרמתוודהאזרק,חדשפעמוןלכנסיהורכש,קליירשלהשטנית

.בניסיוןלהעמידםלאמאילמבקשהוא.אליליםכעובדיחלשיםהאנשיםכי,לברוחלאילמציעהוא

.תכניתהפיעלבעירהחליםבשינוייםומתבוננת,המלוןשלהמרפסתמןמשקיפה,ובשלווהבשקטענייניהאתמנהלתקלייר."אפוסטל"המלוןמרפסתעלקליירשלהרצופהישיבתה.2
.אילשלהקרובמותואתהםאףומסמלים,המלוןלתוךיוםמידימובאיםאשר,הקבורהזרי,לזריםגםלבלשיםיש.בעלמחליפהגםהיאזובהזדמנות

.סמלימוותהואאילשלבחנותודווקאהשחורהפנתרשלמותו.השחורהפנתרשלבהריגתושהשתתפוכפי,אילשלבהריגתוכולםגםישתתפודברשלבסופו

. שנמלטו על חייהם, תמיד מקלט לאנשיםהיתההכנסייה . הכומר אמור לייצג את הערכים הנוצריים של חמלה ומוסר
(62'עמ)גילןכנסיית:ההתרחשותמקום

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.העיירהאנשיכלמשתתפיםשבו,מזויןמצודזהו.(בנערותםאילאתבולכנותנהגהשקלייר,הכינויהואהשחורהפנתר.(56'עמ)השחורהפנתראחריהמצוד.1
.(הכומראפילו)נשקנושאיבוהמשתתפיםהגבריםכל:אילאחריהמצודאתמסמלהפנתראחריהמצוד

:אירועיםשנימתרחשיםשלוהסכנהולתחושתאילשללהתרוצצותובמקביל



:אילשלולהאשמותיולחשדותיוהשוטרתגובת.1

.אילשללדבריוברצינותמתייחס.א

.קליירכלפיאילשלתלונתואתברצינותכותב.ב

.אילעללהגןכדי"הרחקהצו"לקליירמוציא.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

:אילשלולהאשמותיולחשדותיוהעירראשתגובת.2

.קליירעללהתלונןמוסריתזכותלואיןכי,אותומאשים.א

.לליבוומביןבותומך.ב

.העירמראשותאילשלמועמדותואתמסיר.ג

נכונותג+אתשובות.ד

:אילשלולהאשמותיולחשדותיוהכומרתגובת.3

.לנצרותשקשוריםבמסריםלהרגיעומנסה.א

.בצביעותבתחילהנוהג.ב

.העיראנשיאתינסהלאשאילומבקשבאמתמודה.ג

.נכונותהתשובותכל.ד

?"השחורפנתר"השלתפקידומה.4

.בנעוריהםקלייראותוכינתהכךכי,אילאתמסמל.א

.אילאתללכודמנסיםובעצםאותוללכודהמנסיםהעיראנשיאתלהציג.ב

.מטריםרמזמהווהאילשלהחנותלידמותו.ג

.נכונותהתשובותכל.ד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(65' עמ)תחנת הרכבת : מקום ההתרחשות

ולמעשה מונעים  , העומדים במעגל סביבו, הוא נחסם על ידי תושבי העיר. בתמונה זו רואים את איל המנסה לברוח על פי עצתו של הכומר

אך בו זמנית הם מקיפים אותו ומונעים  . כי הם באו להיפרד ממנו ומאיצים בו לעלות לרכבת, תושבי העיר אומרים לאיל. ממנו לעלות לרכבת

.ממנו להציל את חייו

.המעגל האנושי המקיף אותו מסמל למעשה את טבעת החנק ההולכת ומקיפה את איל: שוב נתקלים  בצביעות

.העיירהתושבישעובריםההדרגתיהשינויאתמביניםאנוהתחנהתפאורתתיאורבעזרת(השלםאתשמייצגחלק.הכללאתשמייצגפרט–מטונימיה)כולהלעיירהמטונימיתהרכבתתחנת
וכרזותהזמניםלוח.ושמוקמיםשהוקמוהחדשיםוהמבניםהעגורנים:בגילןשחליםהשינוייםממנהונשקפים,תרבותאירועיולמחפשיםלנופשיםפרסומתכרזותבהיש,חדשנסיעותזמנילוחבהיש

.דרכיםצומתלהיותתחזורגילן,עתידםאתמתכנניםשובאנשים:להתרחשובעתידהרוחבהלךהשינוייםעלמעידיםהפרסומת

השניהכך מסתיימת המערכה (  69' עמ)" אני אבוד"איל יורד על ברכיו וצועק 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



?השניהבמערכההרכבתתחנתמתוארתכיצד.1

.משתפרהתחנהמצב.א

.פרסומתכרזותבהתלויות.ב

חדשזמניםלוחבהתלוי.ג

.נכונותהתשובותכל.ד

?הרכבתלתחנתאילמגיעמדוע.2

.שלוהמכולתלחנותפרסומתמודעותלתלות.א

.עבודהלחפששנוסעבנואתללוות.ב

.עבודהלחפששנוסעבתואתללוות.ג

.הכומרלהמלצתבהתאםמהעירלברוח.ד

?לתחנהאחריומגיעיםהעיראנשיאתרואהכאשראילשלתגובתומהי.3

.ממנולהיפרדשבאושמח.א

.בכוונותיהםחושד.ב

.לכודמרגיש.ג

נכונותג+בתשובות.ד

:לאילאומריםהעירתושבי.4

.הרכבתעלולעלותלמהר.א

בגילןלהישאר.ב

הרכבתאתהחמיץכי.ג

נכונותג+אתשובות.ד

:לעצמואומראילהמערכהבסיום.5

ניצלתי.א

.הפסדתי.ב

.הצלחתי.ג

.אבודאני.ד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



'מערכה  ג

:מידהכנגדמידה–קליירשלהנקמה
.אילשלחשבונועלבכסףלבחורגילןלתושביתגרוםקלייר,ולכןקליירשלחשבונהעל(המכולתבעלשלבתועםלהתחתןבחר)בכסףבחראיל-
.כסףבעבורעצמואתשמוכרלמי,"זונות"לאותםהופכתהיאכעת.כסףבצעבעבורלזונהלהפוךלהגרמו,כלפיהחטאוגילןאנשי-
שתיקהקשרעלשומריםגילןאנשיוכעת.ושתקולהשנגרםהעוולאתראוהם–בעברכנגדההשתיקהקשרעלששמרוכמובדיוקלאילשעושיםלעוולבנוגע"לשתוק"לתושביםגורמתגםקלייר-

.לגילןמחוץהתקשורתומפניאילמפניהאמתאתמסתירים

(70'עמ)והמורההרופאלביןקליירביןמפגש-פטרסשלהאסם:ההתרחשותמקום

כךי"עמיליארדולאמיליוןמאהרק"לבזבז":לקליירמציעיםהם.אילשלחייועלתגןוגם,מחובותיהגילןאת,תוציאאשר,עיסקיתהצעהלקליירמציעיםוהמורההרופא

כחלקאותהששיתקהזוהיא.גילןכלאתקנתהכברשקליירמסתבראז.רביםמחצביםבהישאשר,העיירהשלאדמתהאתוכןגילןשלהמשותקיםמפעליהאתשתקנה

.כולהבגילןוהןבאילהןהנקמהמתוכנית

:מעשיהאתמנמקתקלייר

.לנקוםההחלטהבליבהגמלהזהביום.בחרפהגילןאתעזבהשבוהיוםאתהרופאושלהמורהשלבאוזניהםמתארת-

.עולםסדרילשנותניתן–שלהכמופיננסיכוחעם.רגיליםלמיליונריםענייןהםנאצליםאנושייםרגשותכי,אנושייםרגשותלהפגיןלבקשתםמשיבה-

.הערכיםסולםבראשהכסףיעמודמעתהכי,קובעת-

.ממוןבעלתאך,מצפוןוחסרתאנושיתבלתילאשהאותההפכוהחיים–בושתלביתאותותהפוךהיאולכןלזונהאותההפךהעולםכי,קובעת-

.גווייהתמורתלשלםמתכוונתוהיא.שמשלםזההואישראדםכי,מצהירה-

,  המצפון של הרופא והמורה עדיין מייסר אותם
(למרות שאף הם קונים בכסף העתידי)

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



?הצעתהאתלשנותלהלגרוםבניסיוןקליירעםנפגשמי.1

(מתילדה)אילוגברתאיל.א

והכומרהרופא.ב

אילשלילדיו.ג

נכונהאינהתשובהאף.ד

?לקליירהציעומה.2

.אילשלחייובמקוםוחייהםנאמנותםאת.א

.יותרולהרוויחהישניםהמפעליםאתלרכוש,פחותלהשקיע.ב

.לתקשורתיפנוהםאחרתהצעתהעללוותר.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

?להצעהקליירשלתשובתההיתהמה.3

.להשייכיםכברהמפעליםשכלכיון,רלוונטיתאינהההצעה.א

.רגלפשיטתשללמצבלהגיעלעירשגרמהזוהיא.ב

נכונותב+אתשובות.ג

.נכונותאינןב+אתשובות.ד

?נאמרלאקליירשללהתנהגותהנימוקאיזה.4

.למתילדהשייךיהיהלאגםהואלישייךלאאילאם.א

.בושתלביתהעולםאתאהפוךואנילזונהאותיהפךהעולם.ב

.עולםסדרילשנותיכולהאנילישישכמוכסףכמותעם.ג

.'ג'ב'א:בסעיפיםשמפורטיםהנימוקיםכלאתאמרהקלייר.ד

:שלעיקרוןי"עפנוקמתקלייר.5

.הדעהבעלהואהמאהבעל.א

.מידהכנגדמידה.ב

רודףדין.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



בחירתה בכסף–. בבעלה על חשבון דמו ומסתירה את כוונתה אמיתית" בוגדת"גם אשתו של איל מעלה את רמת החיים שלה 

(75'עמ)אילשלהחנות:ההתרחשותמקום

.אילגברתכעתעומדתהדלפקמאחורי.חדשדלתפעמון,יקרההסחורה,חדשההקופה,ונוצץחדשהדלפק:החנותבמראהשיפורמציגההתפאורה

.כקרבןזחנסייאןקליירואתערכיםנטולכנבלאילאתמתאריםשהםבכךהאחריותאתמעצמםמסיריםאילגברתוגםהתושביםמצפונםאתלנקותכדי

שלהמחודשתלפריחתהאותהואשהציוראומרהצייר.זכרואתתשמרוהתמונה,בקרובימותשאיל,לכךרמז.אילשלדיוקנותמונתאתעמוומביאנכנסהצייר

....ממנולמזכרתשתדאגוחשוב,יקרהמהלדעתאיןפעםאףלדעתואין.מזדקןאילאלפרדכי,אומרתאילגברתו,בגילןהאמנות

.ערכיםלהעדיףבמקוםמיליארדמעדיפיםשהםכךעלגילןבאנשיונוזףחביתעלנעמד.לעקרונותיונאמןעדייןהוא(81'עמ)שתוינכנסהמורה

.עצמואילידיעלגםולבסוף,וילדיואילשלאשתוידיעל,האזרחיםידיעל:כולםידיעלמושתקהוא

מסתפקים בצילום  , בנעוריה על האהבה למענה של אחרתשויתרה, של סיפור אהבה מתקתק על קלייר האצילה" ניראות"הם חושבים על ה. גם העיתונאים אינם טורחים במיוחד לגלות את האמת
. הרומזת לאיל שמאפשר לבעל הגרזן לרצוח אותו, ואינם מבינים את האירוניה מאחורי התמונה. המוכר גרזן לאחד האזרחים, מבוים של איל

התושבים,אילשללביתובקרובלהגיעאמורההעיתונותכי,הידיעהכשמגיעה:התקשורתמולהשתיקהקשר

...אותולהרוגמבקשתזחנסייאןשהגברתכאילו,"שקרים"לספרעלולהואכי,איתםלדברלולתתלאמחליטים

.העיתונאיםעםוישוחחמביתוירדשלאכדי,אילשללביתוהכניסהעללשמורמתנדבאף'אאזרח

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.פרצופית-הדובהתנהגותוממשיךהעירראשכעתגם.לתושביםנאמנותומתוקףגילןאתלהצילכדילהתאבדלאילומציע,(90'עמ)לחנותהואגםנכנסהעירראש

.והתעשרושלהםהחייםרמתאתהעלושכולםבעוד,והענייםהאומלליםעירואנשיעבורעצמואתלהקריבמאילדורשהוא

המוותאיךוהרגישדמוחשבוןעלחוגגים,חובותצובריםהאזרחיםאתראה.גיהינוםמדורישבעהשעברטועןגילןאנשישלמצפונםאתלטהרמוכןאיננואיל

היהאזכי,עבורםעצמואתלהקריבממנומבקשיםהיואםאפילו,אחרתנוהגוהיהיתכןהזההפחדאתלווחוסכיםוישיריםגלוייםהיושאם,טען.אליומתקרב

.במקומםיפעללאאבלדינםגזרלכלמוכןהוא.התנהגותםשלהתוצאותאתמצפונםעללשאתיצטרכוגילןתושבי.כעתלאאך,זאתלעשותמוכן

.הסיבה האמיתית לבקשתו היא הרצון לנקות את מצפונו ואת מצפונם של אנשי גילן

.למותמוכןולמעשהלעיתונותלפנותמתכווןאינו,חייועלעודלהילחםרוצהאינומדועלמורהמסביראיל.גלויותומדבריםבחנותלבדםנותריםוהמורהאיל

המורהאומרהשיחהבסיום.(85'עמ)שהיאלמהקלייראתעשההואכי,מודההוא:עונשואתלשאתעליוולכן,שקרהמהלכלאחראימרגישהוא

.אחרתושבעבורגםנוספתזקנהגברתתבואבעתידואוליחלקבכךייקחשהוא,לצערוגםויודעהראשוןמהרגעזאתיודעהוא.אילאתיהרגוהתושביםכי

.כולםכמובהקפהקונה,ורושםיקרהשתייהבקבוקקונההוא

. שלכל אחד יכול לקרות גורל הדומה לגורלו של איל, הוא גם פוחד מן העובדה. ממה שהוא הופך להיות, המורה פוחד מעצמו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



( 92' עמ)נסיעה ברחבי גילן :מקום ההתרחשות

(87'עמ)מותוחשבוןעלשלהםהחדשותהרכישותאתבילדיושחלהשינויאתרואהאיל

מתעורריםבהאשר,החדשהגילןאתרואיםהפרידהמסעכדיתוךבנושלהחדשהבמכונית(בהידורהלבושים)משפחתובניעםאילעםשלהפרידהנסיעת

.והתעשרותבורגנותסממנילהפגיןכדי,ובצרפתיתבאנגליתמדברתאילשלבתו.מפוארותבמכוניותנוסעיםאנשים,התעשייהמתעוררת,החיים

לביןאילביןאמיתיקשראין).קר,רגשחסר,צבועהכלממשפחתואילשלפרידתושלאלהברגעיםאפילו.סתמייםדבריםמדבריםבמכוניתהנסיעהבזמן

.מותואלהולךוהואלקולנוענוסעיםהם.(משפחתובני

בעלהאתשולחתכ"ואח9מספרבעלאתבפניומציגקלייר.להשייךהיערשגםומביןקונרדביערקלייראתפוגשאיל

."יומיומיתלתועלתולאייצוגלצורכילנודרושיםהבעלים":ואומרתלטייל

.שניהםמצדלבוגילוינפשחשבוןכולל,מקליירהפרידהמפגש

אינוכןועל,ותכליתטעםחסריהיושחייוכךעלמתוודההוא.להםשהיתהבתינוקתמתעניין,דינוגזרעםשהשלים,איל

הוא,משפחתובגידתובעיקר,חבריושלבגידתםואחריקליירשלהמזוויעההצעתהאחרי,עכשיושרקייתכן).למותפוחד

וכעת,מותואתקנתההיא.כמוהמרושעלמשהושהפכה,העזהאהבתהעלבפניומתוודהקלייר.(חייושלריקנותםאתמבין

."קפרי"באיבביתהעבורושבנתהבמוזוליאוםישכון–שלהתמידיהיההמתאיל.לתמידשלהיהיה

.וחיותכעציםמתפקדיםשובהאזרחים(95'עמ)קונרדיער:ההתרחשותמקום

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



פרידתה של קלייר מגילן  . 2

בתחנת הרכבת לקול שירת 

(111' עמ)המקהלה 

:תמונותשתיכוללהמחזהסיום

אסיפת העם במלון  1.

"  המוזהבאפוסטל"ה

(100' עמ)

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.  בהתייחסות למיליארד שהעיר אמורה לקבל ומזמין את המורה לנאוםהאסיפהראש העיר פותח את -

"  ?האם לא היינו תמיד קהילה כזו"ושואל בתמימות , רוצה שיהפכו לקהילה רודפת צדקשקליירהמורה אומר -

.  במקביל לכך הוא שואל את עצמו האם אנשי גילן רוצים להגשים את הצדק ואת האידיאלים הרוחניים של העולם המערבי. הוא  מדבר על החטא כלפי קלייר-

(.כלומר לרצוח את איל)הוא מסיים את דבריו בקריאה לאנשי גילן לקבל את המענק של קלייר זחנסייאן -

(  100' עמ" )העםאסיפת"מתקיימת . מלון מפואר מאד-תיאור התפאורה " המוזהבאפוסטל"האולם האירועים של מלון : מקום ההתרחשות. 1

ואינה ערה למתרחש מתחת לאפה, אשר רוצה להדגיש מתקתקות, ואת עיוורונה של התקשורת, התמונה מדגישה את צביעותם של אנשי גילן

מושלםובכךאחדלגוףהופכתהגבריםקהילת."החנקטבעת"באותוומקיפיםעליוסוגריםאשרטוריםשנייוצרתהגבריםקהילת.לאולםמחוץלכיבודמוזמניםוהנשיםהעיתונותאנשי

.הלבשבץזההיהכיקובעהרופא.(אותוחנקוהמתעמליתכן)ברורהאינההמוותסיבת.להורגמוצאאיל.מהםואחדאחדכלשלהאישיתהזהותטשטוש

(110'עמ).ויוצאת(ק'הצ)ההמחאהאתהעירלראשמעניקההיאהגופהאתקליירבפנישמציגיםלאחר

. אשר מאפיינים את אנשי גילן, ובכך הנאום מתקשר להונאה ולזיוף, אך כלפי חוץ הנאום מתיישר עם הקו הכללי, אשר מבקר את אנשי גילן מצד אחד, משמעי–נאום  המורה דו

.עצמואתלהצילכדיהתקשורתאנשישלנוכחותםאתמנצלאיננוגםהוא.להורגלהוציאולהחלטהמתנגדאיננוהוא.הבמהעלהמתרחשעם,שהבטיחכפי,פעולהמשתףאיל

.האופוזיציהמפלגת,השוטר,הכומר,הרופא:הקהילהמנהיגיכלשותקיםואיתושותקאיל

למעןלאהמענקאתמקבליםהם,לכאורה)העירראששלשקריועלכמקהלהפעמייםחוזריםהעיראנשי:והאירוניתהמגוחכתההחלטהקבלתבמהלךמתרחשהכפילותמוטיבשלשיאו

.ההשלכותאתמביןכי"אלוהים"זועקאיל(מפשעהתעלמותתוךלחיותיוכלולאכי,והערכיםהצדקלמעןאלא,הממון

ממנוגםמבקשאילשלבזעקתוהאימהאתמביןשאינוהצלם).פעמייםחוזרתההתרחשותוכללצלםהספיקולאהיות,הדבריםעללחזורמבקשהטלוויזיהצלםכאשרמוקצןהגיחוך

.(דבריועללחזור

שעומדתלזוועהגילןאנשיכלשלשבשתיקההשותפותאתלהדגישכדיזאתכל.פעמייםמופיעה"דממה"המילה.פעמיםששזהבמעמדמופיעה"שתיקה"המילה

.חומריותהטבותתמורתלעזאזללשעירלהפיכתו,אילשללמכירתו,להתרחש

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



:במתקיימתקליירשללהצעהבנוגעהפורמאליתוההכרעההעםאסיפת.1

.גילן.א

הרכבתתחנת.ב

"המוזהבאפוסטל"המלון.ג

.נכונותג+אתשובות.ד

:וטהוריםמוסרייםערכיםחושףכנהנאוםנושאיםוהמורההעירראש.2

נכון.א

נכוןלא.ב

?אילמתכיצד.3

.כנקמהבעצמהאותורצחהקלייר.א

.למותווגרמואותוהקיפוהגברים.ב

.בשנתואותוורצחוהתגנבוילדיו.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

:הרצחלאחר.4

.נעוריהאהובשללמותושגרמהעלוהצטערהבכתהקלייר.א

.(ק'הצ)ההמחאהאתלתתוסירבהמתאכןשאיל,להאמיןסירבהקלייר.ב

.(ק'הצ)ההמחאהאתנתנהוקלייר"הלבשבץ"במדוברכי,קבעהרופא.ג

.נכונותב+אתשובות.ד

כשאנשי גילן החלו ( בהתנהגות)' כבר במערכה ב,  למעשה, ההכרעה התקבלה* 

.  אלא שלא הודו בכך, לרכוש מוצרי יוקרה על חשבון הכסף שיקבלו ממותו של איל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(  111' עמ)תחנת הרכבת פרידתה של קלייר מגילן לקול שירת המקהלה : מקום ההתרחשות. 2

אומללותאתמזכיריםהםבדבריהם.החדשההבורגנותשפת,מרוממתשפתם.היווניתהמקהלהשירתבמתכונתשרים,מפואריםבבגדיםלבושיםגילןאנשי

אתגםמשבחיםהם.נוספיםחומרייםוסמליםטניסמגרשי,מכוניות,סיגריות–התעשרותסמליאת,החדשמצבםאתומשבחיםהגברתהגעתלפניהעיירה

.החומרייםהנוחותחייייפגעושלא,לאלמתפלליםהם.בגילןלעצורשחזרו,הרכבות

.הערכיםכלאת,הכלקנההכסףאכן.כלשהםמצפוןלייסוריאושהוקרבלקורבןמתייחסיםאינםהם

לקיומםתקוותואתלקהלהחזירההיא.חינוכיתהופעההיתההמקהלהשלהופעתה,הקלאסיהיווניבמחזה.במחזהלאירוניהתורמתהמקהלהשלהופעתה

.קיימיםאינםהאדםערכי.חומרייםערכיםמשבחתהמקהלהשלנובמחזה.הנצחייםהאדםערכישל

.עמהאילשלכשארונובאפיריונהונישאתכפסל,תזוזהללאיושבתהיאגילןאתעוזבתזחנסייאןקלייר

הפעם.מופיעהשהתחנההשלישיתהפעםזוהי.הפתיחהבתמונתמהמראהלחלוטיןשונה:הרכבתתחנתתיאור

מלאהכל.ניאוןאורותבהיש,דגליםבהיש,מחודשתהתחנה.בגילןשחלהשינויאתהמסמל,מוחלטשינויבהחל

."החדשההטכניקהפלאיעלמושתת,ונוצץעשירלעולםמקומואתהקודםהאפרוריהעולםפינהעתה".חיים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



?שלההעזיבהתמונתלביןקליירשלוההגעההפתיחהתמונתביןההבדלמה.1

.מפוארהתחנהמראההעזיבהבתמונת,עלובהרכבתתחנתמראההפתיחהבתמונת.א

.מפואריםהתושביםבגדיהעזיבהבתמונת,בלוייםהתושביםבגדיהפתיחהבתמונת.ב

.וצבועיםעשיריםגילןאנשיהסיוםבתמונת,ומוסרייםענייםגילןאנשיבפתיחה.ג

נכונותתשובותכל.ד

:אתמהללתהמקהלהשירת.2

הצריכהותרבותהמותרותהכסף,העושר.א

והמוסרייםהתרבותיים,ההומאנייםהערכים.ב

.במועטההסתפקות.ג

.נכונותהתשובותכל.ד

:גילןאנשישחשיםהמצפוןלייסוריהתייחסותישהמקהלהבשירת.3

.נכון.א

.נכוןלא.ב

.גילןמאנשילחלקרקנכון.ג

.נכונהאינהתשובהאף.ד

:מקליירבפרידהחלקנטלולא(וילדיואשתו)אילמשפחת.4

.נכון.א

.נכוןלא.ב

.נעדרהאשתורק.ג

.נעדרוילדיורק.ד

:גילןאתעוזבתקליירכאשר.5

.קשרעללשמורומבטיחהמהתושביםבחוםנפרדתהיא.א

.אילשלארונואתאיתהולוקחתהאפיריוןעלנישאת.ב

.השחורהפנתרעםהכלובאתאיתהולוקחתהאפיריוןעלנישאת.ג

."פפראצי"המצלמילהסתתרכדיבשקטיוצאתהיא.ד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



20-קומי    מחזה מודרני מהמאה ה -טראגי:  סוג המחזה

.הבצעתאוותלביןהמערבייםוהצדקהמוסרערכיביןקונפליקטשחושפתנקמה:הדרמה/המחזהנושא

.הממוןלתאוות,הטובוהסדרהמוסר,החוקנציגיכולל,גילןהדמיוניתהעיירהתושביכלאטאטנכנעיםהמחזהבמהלך

.תרבותיתאירופאיתעירלכלסמלמשמשתהדמיוניתהעירה.באירופהשממוקמתגילןהדמיוניתהעיירה:המחזההתרחשותמקום

שונותמסחריותפירמותושלדמויותשלאמיתייםשמותפיועל,בהועוברותאירופהאתחוצותאשרהרכבותפיעלזאתלראותאפשר

.(ברהמסוהמלחין,גיתה,החשובהגרמניהמשוררבעירביקרו–לדוגמה).המחזהבמהלךשיופיעו

פרשנות  ומשמעות  לאחר  סיום  קריאת  המחזה
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה  'חלק ב



תקציר העלילה  –תוכן . 1

הקונפליקט העיקרי במחזה. 2

הדמויות  . 3

מושגים הקשורים לדרכי עיצוב המחזה  . 4

המוטיבים. 5

הדרמה המודרנית. 6

קומי   -סוג המחזה טראגי, אנר'הז. 7

המחזה ואנחנו כיום –הרלוונטיות . 8

הביקורת והרעיונות העולים מהמחזה  . 9

שאלות לדוגמה. 10

הנחיות לכתיבת תשובה ומידע בסיסי לסיוע בניית תשובה. 11

מקורות. 12

:התייחסות לנושאים הבאים בראייה כוללת לאחר קריאת המחזה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



תקציר העלילה–תוכן . 1
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

"אחכהאני":מצהירהוקליירלהצעהמסרביםהעיראנשי

בהקפהקוניםאפילוהם.בעסקהחלקםאתלמלאנכונותםעלוחשבוןדיןלעצמםנותניםואינם,המובטחהמיליארדחשבוןעלבהקפהלקנותהעיראנשימתחילים,שניבאהכפי

.(חלקבכךלוקחיםוילדיואשתוגם).אותושירצחולאחרתהיהכסףאתלהחזיריוכלובההיחידהוהדרךאילשלבחנותו

קודםשנים45עזבהאותה,גילן,הולדתהבעירמבקרת,זחנסייאןקלייר–הזקנההגברת.נוראנקםמעשהשלעלילהמגוללהמחזה

.מבוססת,אחרתאישהעםכדאייםנישואיןלטובתלאבהותווהתכחשבהשבגדשלההנעוריםמאהב,אילבגללעזבההיא.לכן

פסקוהשופטאיתהשכבוהםגםכי,לשקרעדיםשנישיחד.מוסרילאבאופןמאחריותוהתחמק,אילאבל,למשפטאותותבעה,אמנם

חוזרתהיאשניםאחרי.מתההתינוקתכי,להונודעלזונההפכה.כולוחסרתבהריון,פניםבבושתהעיירהאתעזבהקלייר.לטובתו

.צדקלעצמהולקנותלנקוםבמטרה(נישאהלהםהרביםמהבעליםכספיםירשה)כמיליארדריתלעיר

.שלההנקמהמתוכניתכחלקהזההקשהכלכליהמצבאתשיצרהזוהיאשקלייר,יתבררבהמשך.רגלבפשיטתנמצאתהיאמבעברמאדשונהגילןשלמצבה

הענייהלעירתתרוםשהיאציפייהמתוךגדולבכבודאליהמתייחסיםוכולםחנופהנאוםנואםהעירראש.חגיגיתפניםקבלתלכבודהעורכים,לגילןקליירמגיעההמחזהבתחילת

.פשוטהעסקהבפומבימציעהקלייר.נכבדסכוםענייםתושביהשכל

.אילאתתבעהבולמשפטחוזרמשפטמביימתהיא.שנה45לפניאילי"עלהשנגרםהעוולאת,לדעתה,תתקןהעסקה.אילרצחתמורתמיליארד-צדקלעצמהלקנותרוצההיא

,בכספהקנתההשופטאת.אבהותואתלהוכיחניתןיהיהשלאכדיקליירעםששכבושיעידואילשיחדאותםאנשיםשלהשקרעדות–העברשלהשקריםכלאתחושפתהיאבמהלכו

.שלההמשרתים-רבהואוכעת



.סיבתיהוא–הזקנההגברתביקור-ההווהובין–והבגידההאהבהפרשת–העברעלילתביןהקשר

העמידההחנותלבעלתנישאכאשר)כלכליתרווחהעבורהמוסריתומחובתוממנההתנערהוא.איללהשגרםהעוולמעשהשלמוגדלחיקויהיאקליירשלהנקמהתכנית,למעשה

.סיבהאותהבעבוראותולנטושולמשפחתועירולבניגורמתוהיא,(הכלחסרתלקליירבמקום

כי,מביןהואלבסוף.עליהלעלותממנוומונעיםהרכבתבתחנתדרכואתחוסמיםהעירבניאבל,להימלטמנסההוא.אילשלהביטחוןתחושתיורדת,הצריכהרמתשעולהככל

.למוותנחרץגורלו

עצמםעלהמקבליםהתושביםלשארומצטרפות"עדר"בנבלעותאלהדמויותגםאך,והמורההכומרהןבחולשתןומודותמצפוניתהתלבטותשמציגותהיחידותהדמויותשתי

."מחודשתפריחה"לוזוכיםהכסףאתמקבלים,אילאתרוצחיםהם.ושתיקהאמיתותחצאי,שקריםדרךבעסקהחלקםאתלשלם

ממשיכה,המלוןמרפסתעליושבתהיא.הצעתהאתיקבלושהתושביםיודעתקלייר.אילשללמותויביאאשר,מראשמוכתבגורל,קבועסדרפיעלמשתלשלתהמחזהעלילת

חיי"אתבראשהשהעמידההמוסריתהערכיםמערכתאתוזונחתעליוןלערךשהופךבכסףבוחרתכלומר,"צהובה"לאטאטשהופכתהעיירהעלומשקיפה,העולםאתלנהל

."האדם

השנים45אותןבכללהשנגרםלעוולהתייחסלאמעולםאיש.לצידהעמדוולאשתקוהםאך,לקליירשנעשההעוולעל,כנראה,ידעוהעיראנשי

המצפוןנקיפות).קליירשלהצעתהמגיעהכאשר,יותרמאוחררק(אילאתשיאשימוכךי"ע)להתעוררמתחילמצפונם.בגילןהיתהלאשבהן

.(כסף–אילשללהריגתוהאמיתיתהסיבהאתמסווהאשרתירוץמהוותהעיירהאנשישלהמאוחרות



במחזההעיקריהקונפליקט.2

.הערכיםסולםבראשוממוקםלערךשהופךהכסףמולאלמוסרייםערכים,האדםערכיזהמולזהעומדיםבמחזה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.המחזהמתוךהעוליםוהביקורתהרעיונותאתוחושף,העלילהאתמניעהוא.דרמהבכלמהותייסודהואקונפליקט

תחילתעםמיידההכרעהנופלת,כאןואילו.המחזהשלסיומולקראתמגיעההקונפליקטהכרעתהקלאסיבמחזה

(במיליםגםתוקףמשנהתקבלההכרעההמחזהבסיום).העיירהאנשישלהצבועהבהתנהגותםהשניההמערכה



הדמויות. 3

הדמויות באופן כללי. א

(הגברת הזקנה)דמותה של קלייר זחנסייאן . ב

דמותו של  איל.ג

דמויות המורה והכומר.ד

דמותו של ראש העיר  .ה

משפחתו של איל.  ו

אנשי התקשורת   " הטרדנים "דמויות .  ז

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.מקבוצהלחלקאותןולהפוךזהותןאתלטשטשמנתעלזאת('ד',ג',ב',אאזרח)בשמותיהןמזוהותאינןהדמויותרוב-"עדר"ה

.(זחנסייאןקליירשלהמשועבדיםקבוצתאוהתושביםאוהתושבים)

הדמויות באופן כללי. א

.  העירראש , הרופא, השוטר, הכומר, המורה-'הרפואה וכו, החוק האזרחי, הכנסייה: חברתייםי תפקידן בקהילה ומייצגות מוסדות ותפקידים "מזוהות עפ-דמויות ייצוגיות

.אשר אינה מהססת להקריב קרבן אדם לשם הנאות חומריות, הופכים לחברה פרימיטיבית, בסופו של דבר, אך כולם, הומאניזם, כולם אמורים לייצג ערכים

דמויותעםלמפגשציפיותמעוררקליירשלהמלוויםהצגתאופן.המסטיקלועסי-תמוהיםזיהויסימניבשילובאו,9-7'מסבעל-לקליירשלהןהקשרי"עפהמזוהותדמויות

.(וביX)החורזיםשמותיהןבשלוהן,משוניםלצמדיםחלוקתןבשלהן,קומיות

פעולהמסרטיהקשוחהבריוןשלאו,המצויהאמריקאישלסטריאוטיפייםהיכרסימניעםמתקשרהואאך,ייעודאואישיותהמסכםכינויאינוהוא"המסטיקלועסי"

.אחדכלדולרמיליוןתמורתקליירי"עונפדולמיתהשנידונוממנהטןגנגסטריםהינםשהשנייםיתבררבהמשךואכן,פופולאריים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(הגברת הזקנה)דמותה של קלייר זחנסייאן . ב

.לביקורשמגיעההעירתושבת,מהמליירדריתולקוראיםלתושביםשהיוהציפיותאתהמחזהבתחילתכברשוברתהיאובמעשיהבדבריה,בהופעתה–מפתיעהדמותה

קונה,בהם"משתמשת"היא:לאנשיםליחסההרמזזהו.לנפשהאותהשיעזובכדי,4000שלסךבהשנוזףהכרטיסיםלמבקרמציעההיא.החירוםידיתבמשיכתהרכבתאתבולמתהיאומקדימהמפתיעהקלייר

.שימושחסרי,אותםמשליכהכ"ואח,לרכושהאותםהופכת,אותם

עוברתהיא.ילדיםלהאיןאך,פעמים8-9נישאתהיא.גורלותהקובעתאלה"היווניתמהמיתולוגיהגורלאלתכמו"היא,כולםאתמפעילההיא.העלילהאתמניעההיא.שינוייםעוברתאינה–סטטיתדמותה

בלבהאין.באנשיםמשתמשת,אכזרית,מתנשאתהיא.יתממשואכןכי,ומנבאהלמימושןפועלתכוונותיהעלמצהירהתומוועדהמחזהמתחילת.(פרוטזות)מלאכותייםאבריםמושתליםובגופהקשהתאונה

.לנצחושלהצעירהמתאילישארושם,לארמונהלקחתו,גופתואתלחנוט,אותולהרוגעליה,לנצחשלהיהיהשאילכדי–ומטורפתשטניתהיאאהבתה.רחמיםאוחמלהכגוןאנושייםרגשות

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

ומוזרהגדולהגרוטסקיתבפמליהומלווהאפיריוןגביעלנישאת(מלאכותייםאיברים)תותבותבעלת,רביםבתכשיטיםעדויה,שיעראדומתעדיין62בתמיליונרית–(גיחוךכדיעדמוגזם)גרוטסקיתיאורה

"התחבורהכלי"גם.השחורהפנתרעםוהכלובהקבורהארוןבמיוחדבולטיםבהאשר,אתהמביאהשהיאחפציםשלאינסופיתשיירה,7'מסבעל,הסריסים,(בובי)שמשמשקפימרכיבהזקןהמשרת:למראה

."סינגסינג"מכלאששחררה,רוצחים,מסטיקלועסיבריוניםשנישלגבםעל,באפיריוןנישאתהיא–דופןיצאשלה

להפתיעממשיכהכ"אח.ושמניםזקניםששניהםומזכירההנוסטלגיאילאתקוטעתכאשר,הרומנטיתהתדמיתאתמנפצתהיאמאדמהר.ונמרצתנחרצתהיא.כאחדומחושבתפראית,כנה,צינית,לשוןחדתהיא

.פרטיםלפרטישניםבמשךובוצעהתוכננהשלההמפלצתיתהנקמהשתוכניתמתבררכאשרגדלהההפתעה.המוסרייםערכיהםאתשנוגדתהצעהלתושביםומציעהחוזרמשפטכשיוזמתכולםאת

.זהמצבהגבירוהתאונהלאחרהתותביםאיבריהגם.רגשותלחסרתאפואהפכההיא."…כמוני,מרושעלמשהוהפכההיא.יכלהלאלחיותוגם,למותיכלהלאאהבתי":מעשיהואתהתנהגותהאתמסבירהקלייר

(.האמתאתלבטאאילגםלומדבהמשך).כולוהמחזהלאורךהעולםועלעצמהעלכולההאמתאתלומרהמסוגלתהיחידההדמותהיא.האדםכאחתאיננההיא.אנושיתהלאהתנהגותהאתמסמלים,הם

.(ידיהבמואותומעצבתאלא,העתידאתצופהרקשאינה,קליירשלדמותהאתהולמתזומשמעות.העתידאתלצפותליכולתמתייחסclairvoyantהביטויבצרפתית).צלולה,בהירה:קליירהשםפירוש



רגשותלחלוטיןאיבדהיוםומאותו.לנקוםהחליטהפניםבבושתגילןאתלעזובנאלצהשבושביוםאלא,לבהבכלאילאתאהבההיאכי,מסתבר,לעלילהשקדמוהאירועיםפיעל

."אלה"להופכת,כספהבעזרתקלייר.היאאףרחמיםחסרת,קטלנית,מפחידההפכהשאהבתהאלא,אילאתלאהובהמשיכההיא.אנושיים

הזונותבביתהזקןזחנסייאןאתמוצאתהיאבתחילה:ארוכותשניםנמשכתהנקמה.בהלפגיעהשותףשהיהמיבכלהנקמהתכניתאתטווההיאהאדירכספהבעזרת:הנקמהתכנית

הממוןבעזרת.שלההאישילמשרת,כספיפיתויבעזרת,אותוהופכתהיא.תביעתהאתדחהאשר,הופרהשופטאתמאתרתהיאהכסףבעזרת.כספואתויורשתלונישאת,בהמבורג

מתפנהואז,אותםומסרסתמעוורת,במשפטההשקרעדיאתמאתרתהיא."סינגסינג"מכלאששחררה,רוצחיםצמדבעצםשהם,"המסטיקלועסי"הבריוניםאתלעצמהרוכשתהיא

.האכזריתהצעתהאתומעלהמופיעהואז,מרודיםענייםלהיותלתושביהגורמת,לחלוטיןאותהמשתקת,העירכלאתקונההיאשניםמספרבמשך.באיל,שאהבהובאישבגילןלנקום

אדםואין,מידהכנגדמידה:כלליםשניעלהמושתתתשלהוהענישההמשפטשיטתתוצאותאתמדגימים,המסטיקולועסיהעיווריםהסריסים,המשרתיםראש,קליירשלמלוויה

.בכסףאותולקנותאפשרשאי

גורללאלתאותהומדמהחלחלהבומעוררתהופעתהכיאומרוהמורה.(31'עמ)להרוגניתןלאאותהכי,לאילאומרתהיאהמיתולוגיהמןמוטיביםמשולביםקליירשלדמותהבתיאור

(26'עמ)העיירהתושבישלדינםאתתחרוץאשר,אכזרית

מפתחעמדותעלכנראהושולטת(52'עמ)לנישואיהאיחוליםשולחיםהם)מדינותראשיעםעסקיםמנהלתהיא.קדושהאוטבעית-עלמהותבאיזוולאבכסףטמוןהזקנהשלכוחה

.העולמיתהבנקאותבמערכת

עולםהשקפתמייצגתהיא.הנקמהשלכוחהואת,בכסףהטמוןהכוחאתמייצגתהיא.ייצוגיתכדמותהזקנהאתלתפוסהצופהאתמזמינהדמותהאתהמאפיינתההפרזהמגמת

.להשמתאיםערכיםסולובונהמוסרמערכימרוקנת

סולםיוצרתהיאכספהבעזרת.כרצונההמציאותאתולברואבעיירההדמויותשארכלאתלהפעיל(וכסףמנקמהמונעים)והכוחהיכולתאתישלקלייר

"בושתלביתאותואהפוךואנילזונהאותיהפךהעולם".אדםוחיימוסרשלערכיםדחיקתתוךבראשוהכסףאתוממקמת,חדשערכים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



דמותו של  איל. ג

נהמהתייחסותמתחמקהואהמחזהבראשית.לסיומועדהמחזהמתחילת,בהדרגתיותמתפתחתהתנהגותו רוצהשהיהחנופהבדבריאליהפונהואף,נעוריומאהובתפרידתולנסיבותכֵּ

ולאאחריותועםמשליםכ"אחאך,בכךלהילחםמנסהבתחילה.עירובניידיעלומרומהנרדףחשעצמו,בהמשךאולם."קטנהקוסמת"אותהכינהבהלתקופהלאחורהזמןאתלהחזיר

.אותולרצוחהתושביםלהכרעתמתנגד

איל.כלכליוביטחוןנוחותלכולמעלהמעדיף,קטןחוטא,עיירהתושב:גילובנירביםגבריםמייצגהוא-ייצוגיתפקידלווישמודעותשלתהליךעוברהוא-מורכבתאילשלדמותו

לושישבטוחהוא.הבאהעירכראשלכהןשלהםהטבעיהמועמדואףעצמיביטחוןבעלשהואכךכדיעד,גילןאנשילשארבכולדומההואהמחזהבתחילתבעיירההמכולתחנותבעל

כפשענתפסתלאשבהחלט,נעוריםשטותרקהיתהשזוטעןותינוקהקליירכלפימאחריותוהתנערהואהרחוקבעבר."בכיסאצלו"היאכיהמורהבפניומתגאהבקליירלשלוטיכולת

.השלכותיואוהמעשהעלאילחשבלאשנה45.המכולתבעלתאתלשאתמרצונונבעהמאחריותושהתנערותוגםמה,גילןשלהזעירההבורגנותשלהמוסרבמסגרת

.הסיבוךומתחילקליירמגיעהלפתע.העירראשלהיותלומציעיםאפילו.ובתבן–ילדיםשנילונולדו

.אכזריתכהבצורהאליותתנהגהיאהביקורשבהמשך,דעתועלהעלהלאהואהביקורבתחילת

."לךשקורהמהיקרהלנוגםאחדיום":המורהאומר.דומהלמצבלהיקלעהיהיכולאחדכלכלומר,"הוא"משמעובצרפתית,אילהשםמשמעותאך,בגרמניתנכתבהמחזהאמנם

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

להילחםומנסהבבהלהפונההוא.בזולתשלובגידתוועםעצמועםמהיכרותונובעתשהבנתויתכן."הצהובותהנעליים"תסמונתדרךעליווסוגרההולךהאיוםאתבמהרהמזההאיל

בניוכמו)כאזרחיהכמוהם,החברהשמוסדות,לדעתנוכחהואאך,(השוטר)והמשטרה(הכומר)הכנסייה,העירראשות―והחוקתייםהחברתייםמהמוסדותסיועבקשתתוךבמצב

.שנכשלהבריחהניסיוןאלאותומובילהזוידיעה.הממוןלפיתויילהתנגדמסוגליםאינם(משפחתו

."אבודאני":בייאושוקוראארצהכורעאלא,אותוהמקיפיםגילןאנשישלהמעגלאתלפרוץממשנלחםאינואילשכן.מגורלולברוחנחוש,באמת,היהכמהעד–שאלהמעוררכישלונו



מתכווןאינוכי,בפניומתוודההואכךאחר.לשתוקעליוומצווה,לעיתונאיםהאמתאתלספרלמורהנותןלאהואהשלישיתבמערכה

.כיוםשהיאלמהאותההפךשהוא,ומודהקליירכלפיבאחריותומכירהואשעתהמשום,להיאבקעוד

.מעשיועלאחריותומקבל.משמיםלגזירהנכנעכמולגורלונכנעהוא.שינויעוברתאילשלדמותו

משתנהאינהדמותהאבל,סופוועדמתחילתוהמחזהגיבורתמעיןהיאקליירכי,נקבעשם.(117-118'עמ)למחזההמחברבהערתנזכראילשלבדמותוהשינוי

לוקחהוא.לתובנותמגיעהפחדובהשפעתתהליךעוברהוא.לנקמההסיבהאתשהניעהטעותביצעהוא.משתנהאכןודמותוהגיבורלהיותהופךאילואילו

.(הגיבורהואספרותיגיבורשלהקלאסיתההגדרהי"עפ).מסוימתלגדולהמגיעובמותואחריות

.ובאחריותובאשמתולהכרהאותוומובילאילעלהעוברהאישיתהמודעותלתהליךערךשנייחס,מאתנומצפהשהמחזאי,נראהאלהדבריםפיעל

.הביקורלאחרהמשגשגת,גילןשלהקולקטיביתמהתודעהמסולקהקורבן-הפרטשלמותו,זאתעםיחד

אתלפטורמוכןאינואיל.האישיתהאחריותנטילתבערךהחדשהמהכרתונובעזהסירובכי,נראה.ולהתאבדהעירראשלבקשתלהיענותמסרבאילבהמשך

האחריותמןגילןאנשיאתלפטורמוכןאיננוהואאך,מותועםהשליםהוא,אמנם.למעשיהםבאחריותולשאת"הידייםאתללכלך"מהצורךעירואנשי

הטעםחסריחייושלסופםהגיעכי,שיודע,אומרהואמותועלקליירעםמדברכשהוא.עיניונגדדמוחשבוןעלשחגגו,לוששיקרובכךלושגרמולעוולהמוסרית

.קליירשלברצונהלהיאבקיכולאיננוהואכי,העיירהאנשימכליותרמהרלהביןמיטיבאיל.באהבהולאבכסףבחירתועליקרמחירשילםהוא–(99'עמ)

.האליםברצוןאובגורללהיאבקאפשריזהשאיןכפיבדיוקבקליירלהיאבקאפשריבלתי

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



דמויות המורה והכומר.ד

העולםובחייהרוחבערכילהתרכזלאילמציעהואומתחסדתגבוההבלשון.הדתיהממסדאתמייצגהכומר

,"החשבוןעל"הקניותבשיגעוןהואאףנסחףוכמותם,כתפיועלרובהנושאגילןאזרחיכשארהואגםאך.הבא

אומרוהוא,המליציתלשונושלהצביעותמסכתנסדקת,קטלרגע,זאתובכל.לכנסייתוחדשפעמוןרוכשואף

.בניסיוןאותםשיעמידכדאילא.חלשיםהאדםבניוכילברוחעליוכי,לאילבהתרגשות

.בפשעחלקואתמנבאואף,באמתמודה,המרהבטיפהמצפונואתלהטביעבניסיוןשמשתכר,המורהגם

.רםבקולהקונפליקטאתלבטאביכולתםהואגילןאזרחישארוביןוהכומרהמורהביןהיחידההבדל

.הפשעבביצועחלקנוטליםאלהשנייםגםדברשלבסופו.דיאיןהאמתבאמירתאך

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.והממוןהעדראחריולהיגררותםלחולשתםמודעיםאך,באמתלהודותשמעיזיםהיחידיםהם.דופןיוצאיוהכומרהמורה



דמותו של ראש העיר . ה

הגדושהנאוםאתנושאהוא.אישיותופיועלתפקידופיעלעירואנשיאתמייצגגילןשלהעירראש ,זההוא.(35'עמ)קליירלכבודהפניםקבלתבטקסהחנופָּ

בשלילתבמילהמילהדבריואחריהחוזרהציבורעל(105'עמ)באספהמנצחגםוהוא,בפועלהרצחמעשהאתעירומאנשילחסוךכדי,להתאבדלאילשמציע

גילןתושבימתמזגים(דתיפולחןטקסכמושהיא)זובאספה.הציבורשליחשלהפסוקיםאחרחוזריםהמתפלליםשבו,דתיבטקסכמוממוןלמעןהצדקהשגת

."עדר",אחתיישותלמעין

משפחתו של איל.  ו

,קליירשלהמענקעלבהסתמךשלהםהחייםרמתאתמעליםהםגם.העיירהבנימשארנבדליםלאהם,ולמעשה.לצידועומדיםאינםאילשלובתו,בנו,אשתו

הדתערכיכמוממש,הממוןמפיתויייותרחלשיםמשפחהקשריגםכיומוכיחים.המחיראתלשלםבנכונותםמודיםאינםהםאף,העירבנישארוכמו

.וההומאניזם

'עמ)העסקהאודותהשתיקהקשרבשמירתפעיליםשותפיםהם,מזאתיתרה.כלשהםמצפוןלנקיפותביטוינותניםאינםאף,ולמורהלכומרבניגוד,המשפחהבני

.הסמוכהבעירבסרטלצפותמנתעלבשקטלהםמסתלקיםהם,להגנתולעמודטורחאינומשפחתומבניאישלהורגאילשמוצאבשעה.(81-82

.הממוןבפניקורסת,אדםלכלמשענתלהוותשאמורההמשפחה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

(שהרי איל היה מיועד לכהן כראש העיר הבא של גילן, דומה לזו של ראש העיר הנוכחיהיתהסביר שהתנהגותו , שאלמלא איל היה הופך לקרבן, נכון להניח)



להחמיץובכישרוןהסנסציהאחריברדיפהמצטיירת"הטרדנים"המכונההעיתונאיםקבוצת.התקשורתאנשיאתגםמבקרהמחזאי

הרצחאת.הרחבלקהלאותהלמסורוכדי,שטחיותמוקדמותתפיסותפיעלהמציאותאת"מביימים"הם.עצמההאמתאת

הואכי,אילשללמותוהרשמיתהסיבהאתואילו,קללכיבודמוזמניםהםכאשרדווקאמתבצעשהואמשום,מחמיציםהםהקהילתי

.עצבמאדמעטעםהצלחהסיפור:מרגשת,יפהמציאותלשקףרצונםאתתואמתשהיאמשום,בהתלהבותמקבליםהם,משמחהמת

אנשי התקשורת " הטרדנים"דמויות .  ז

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



מעמד)הבורגניתהחברהעלנוקבתביקורתמוצגתבמחזה.1956בשנתדירנמטפרידריךהשוויצריהמחזאיידעלנכתב"הזקנההגברתביקור"המחזה

נגדיוצאדירנמט.חומריתהנאהתמורת,כסףבצעתמורת,ההומאניזםערכי,האדםמערכיהמתעלמתחברה,המודרניתהאירופאית(כפרי,עירוני,ביניים

.לעזאזלכשעירמחבריהאחדמקריבהאשראכזרית,חומרניתחברה–פניםוכלפיהומאניתומסורתערכיםעלהצהרותחוץכלפי:חברהאותהשלהצביעות

.הגרוטסקהואת(הסמלים)האלגוריהאת,האירוניהאתהכוללתהסאטירה,הקונפליקט,הדמויות,העלילהבאמצעותמועברהמסר

שלאו,ציבוריתאישיותשלוטיפשותשחיתותשלתופעותולבקרלחשוףשנועד(משל,מחזה,סיפור)ספרותיסוג-הסאטירה

.חברתיותמוסכמותשלאומוסדותשלאו,קבוצה

המעוותאתלתקןכדי,להרוסואפילו,לפגועהיאהסאטירהשלמטרתה.ועוד,אירוניה,לעג,הגזמה:שוניםבכליםנעשיתהסאטירה

טבעיותולאמוגזמות,מסוגננותכללבדרךהןהדמויות.מחדשולבנות

אוקבוצהשל,ציבוריתאישיותשלוטיפשותשחיתותשלתופעותותוקפתחושפתהיא.נוקבתלביקורתהעיקריהכליהיאהסאטירה

האבסורדאתוכןהגרוטסקהאתגםהכוללת,(הגזמה)ההפרזההםהסאטירהשלההתקפהכלי.סאטירהאיןהתקפהללא.הכללשל

.והאירוניההניגודים

מושגים הקשורים לדרכי עיצוב. 4

.גיחוך לעג, עד כדי הגזמה , תיאור שיש בו הבלטה יתרה-הגרוטסקה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.משל,סמלבאמצעותתיאורהיאהאלגוריה

,לכאורה,אלו.היבשתאתהחוצותרכבותבהשעוברותיודעיםאנו.לגרמניהמאדסמוך,אירופהבמרכז,לכאורה,ממוקמתהמחזהמתרחששבההעיירה,גילן

.אמיתיתעיראיננהגילןאך,אמיתיותדמויותהןוגיתהברהמסכגוןהמפורסמותהדמויות,אירופאיםשמותהםבעיירההמפעליםשמות.ריאליסטיותעובדות

לקרותעלולבהגזמהבגילןשארעמה.אמיתיתעיראיננהשגילןמשום,להייחודיאיננו,בהשאירעמה.אירופהבמערבהתרבותיותהעריםכלאתמסמלתהיא

.והמוסרההומאניזםעקרונותעלמושתתתאשר,אירופאיתעירבכל

מייצגהכומר,שלםמוסדמייצגתהללומהדמויותאחתכל,כךעליתרה.כולההמערביתבחברההאדםנפשאתמייצגותהן-מוגזםותיאורןייצוגיותהדמויות

אתהעירראש;והתרבותהאמנותאתהצייר;וההשכלההחינוךאתמייצגהמורה;הצדקאתמייצגהשוטר;והמוסרהאמונה,הדתאתכלומר,הכנסייהאת

.והחסדההומאניותאתוהרופאהשלטון

.הממוןשלכוחומולאלקורסמהםואחדאחדכל,והחמלההאנושייםהערכים,המוסרעיצובעלמופקדלהיותאמורהללומהמוסדותואחדאחדכל

.כוחוצובריםמתחזקיםרקהממוןאלי,החדשיםהאלים(וההשכלההכנסייה)להמתמוטטתהישנההאלוהותבעוד

.הפרטשלההדגמהבאמצעותהמוכללתהאמירהאלנוטותושתיהן,ספרותיתחוץדידקטיתמגמהיששלשתיהןמאחר,לאלגוריההסאטירהביןמשלבדירנמט

.אנושייםוערכיםהתנהגויות,תכונותומייצגיםמסמלים'וכואירועיםמקומות,טבעתופעות,צמחים,חייםבעלי,אנשיםשבו,מפותחמשל-האלגוריה

.סמויומישורגלוימישור:מישוריםשניישהאלגוריתביצירה

.ממנההעולותוהמשמעויותמסמלתשהעלילהמההואהסמויוהמישורהעלילההואהגלויהמישור

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.וסלידההגזמה,ציניותשליחס,לעגשמביעהצורה.הסמוילמשמעותמנוגדתהגלויההמשמעותובההתבטאותצורת–האירוניה

שבירה,לדוגמהכמו)מוכריםיסודותשלציפיותשבירתכשישוגם:שלההסמויהמישורלביןשביצירההגלויהמישורביןפערישכאשרמתקיימתאירוניה

(הקלאסיתהטרגדיהשלהיסודות

:מנובעת"הזקנההגברתביקור"במחזההאירוניה

גילןתושביכי,מצהירהכסףקבלתעלההצבעהלקראתהעירראששלנאומובמהלך,למשל–הסמוילמישורהגלויהמישורביןפער1.

,(הגלויהמישור)דבריוביןפערקייםכימביןהקהל,אחריוחוזריםוהתושבים,הצדקלמעןאלא,הממוןלמעןלאהמענקאתמקבלים

הםכי,במחשבותיהםכללאיננוהצדקכי,הממוןלמעןהכסףאתמקבליםאכןגילןתושביכייודעהקהל.(הסמויהמישור)האמתלבין

למרות.מעשיהעלהחברהשלהאחריותלקיחתחוסרואתהצביעותאתמייצגזהפער.מכברזהנפגעוהמקודשיםערכיהםוכיפשעו

מלאבפהלהודותמוכןאיננוהעיירהמאנשיאחדאף.צדקנותשלמעטהתחתבגילןהחברהמסתתרת,אילנרצחמדועלחלוטיןשברור

.לפושעהעתידיקורבנםאתהופכיםהם,נפשעמעשהמבצעיםשהםבכךדילא.פשעעלחטאמוסיפיםהםלמעשהובכךעושיםשהםבמה

.עליושנגזרהעונשלביןשלוהחטאביןפרופורציהכלאיןכי,למדיברוראבל,מוסריתבלתיהייתהאילשלהתנהגותוכיספקכלאין

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

המושתתים,רביםיסודותבמחזהמשלבהמחבר.ציפיותשבירתבאמצעותהיאהאירוניהשללהיווצרותהנוספתדרך-הציפיותשבירת.2

לאותה,מצפיםואנו.והידיעההסבל,המבישהמעשה,המקהלה,הקונפליקט,הגורליד:כגון,היווניתהטרגדיה,הקלאסיתהדרמהעל

.אירוניתהקבלהויוצרהציפיותכלאתשוברהמחזאיאך,האדםערכישלואישור,חינוכימסר,ערכיות,תמימות



(מטרימיםרמזיםמהוויםחלקם)סמלים,מוטיבים.5

וסצנותדמויות,צהובותנעלים)החזותיתבמערכת"(תוכיכמו"אמירותעלחזרה)השמיעתיתבמערכתהמחזהאורךלכלביטויואתומוצאהעדרתופעתאתממחישהכפילותמוטיב

תרבותייםבהיותםמתהדריםאשר,גילןאנשישלשבהתנהגותםהכפולהמוסראת,הצביעותאתמבטא.(ממעשיםהפוכהאמירהי"עכפולמוסר)הערכיתובמערכת(כפולות

אמירותאומסוימתהתנהגות,מסוימותלפעולותנגרריםאנשיםבהתופעה–העדרתופעת.הכסףלמעןהאנושייםערכיהםכלאתמאבדיםהםלמעשהאך,ואנושייםמתקדמים

.האישיתהאחריותואיבודלקבוצהמשוייכיםלהיותרצון,חברתילחץבשלמסוימות

מוטיב הכפילות

יחדוחוזרים,יחדמדבריםהם:ראשיםשניעםאחדכיצורשמתנהגיםהמסורסיםהעיווריםצמדמופיעהמחזהבתחילת:השמיעתיתבמערכת

(38)איללפניקלייראותםמציגהכאשר,"השתנינואנחנו,השתנינואנחנו".רעהודבריעלאיש

אותויעצורשמישהוואומרמרגישכשאיל.(68)!"כברעלה!כברעלה":לרכבתלעלותהמנסהלאילואומריםאחדכאישחוזריםהעיראנשיגם

.(69)!"אחדאף!אחדאף":ובלעגבהדגשהקוראיםכולם,לרכבתבעלייה

.והמורההעירראשאחריכמקהלהחוזריםגילןתושביכשכל"אפוסטל"הבמלוןהדיןהכרעתבתמונתלשיאהמגיעהאחדכאישהחזרהתופעת

כשורהפועליםשהםעצמםאתלשכנעגילןלתושביעוזרתזאתחזרה.(106)"נשמותינויינזקולאלמען"..."המצפוןולמען"..."הצדקלמעןאלא"

החזרה,כאמור.מצהיריםהםעליההערכיתהמערכתלפישלאונוהגיםולסביבתםלעצמםמשקריםהםהאישיתהאחריותמאובדןולהתעלם

.הכוחאחרעיוורכעדרההליכהאתמסמלתהזאת

.הכפולהמוסראתמחזקתזוכפילות,לצלםהצליחלאכי,הסצנהעללחזורגילןמתושבימבקשהצלם

לחיים הנוחים ולתרבות הצריכה וזאת בניגוד  מוחלט למקהלה  , לעושר, שירי הלל לכסףלמקהלה השרהבסיום המחזה תושבי גילן הופכים 

היוונית המסכמת את עלילת  הטרגדיה בשירי הלל למוסר ולצדק

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



פרצופיות-דו.   י אמירה הפוכה ממעשים"מוסר כפול ע: במערכת הערכית

בנעליםהבחירהגם."המוזהבאפוסטל"הבמלוןשמתגוררת,קליירשלהזהבתכשיטילצבעמתחברבולטהצהובהצבע.התושביםביןהפושטתתסמונת,הצהובותהנעלייםתסמונת-
.הכפולההחזותאתמחדדתשתייםמטבעןשהן

:העירשעוברתהשינויאתשמסמלשינוישעובריםהתרחשותמקומות

:במחזהפעמיםשלושמתוארתהרכבתתחנת*

לוחות,(לעירמחוץלנסועכסףאיןושלאנשיהבגילןעוצרותאינןשרכבותהעובדהאתמסמל)קרועשלההזמניםלוח.ועלובהמרופטת,מוזנחתתחנהזוהי-הראשונהבמערכה
.לתכניותאולבילוייםכסףלאיששאיןמשום,ומוזנחיםדהוייםהםאףהמודעות

משקףהשינוי.ותרבותנופשלאתריפרסומתכרזותבהישוכן,חדשזמניםלוחבהישלפתע–שינוייםבהשחלורואיםאנו,לברוחמנתעלהרכבתלתחנתמגיעכשאיל,השניהבמערכה
.אילשללמותוהתכניותחשבוןעלהכלכליבמצבהשיפור–המעוותתהערכיתהמערכתאתומדגיםגילןעלהעוברהתהליךאת

למקומהחוזרתשובגילן."רומא-גילן"רכבתהיאממנההיוצאתהרכבת.הטכנולוגיהחידושיכלאתומשקפתמהודרתהתחנה–הסיוםבתמונתהרכבתתחנת,השלישיתבמערכה
.אילשלמותובעקבותוכלכליתחבורתיכמרכז

השינוי.משופץהמקום,יקרההסחורה,משגשגתהחנותהשלישיתהמערכהשלבתחילתהואילו,וענייהעלובהחנותזוהיהשנייההמערכהבתחילת–פעמייםמתוארתאילשלחנותו*
.אילשלבמשפחתובקרבואפילוגילןבעיירהשחלהשינויאתכמובןמשקףבחנותשחל

ולהוציאואילשלדינואתלחרוץכדיהעםאסיפת,('אמערכה)לאילחוזרהמשפט."אפוסטל"המלוןשלבאולםמתרחשותהעירשעוברתהשינויאתשמחדדותמקבילותסצנות
('גמערכה)להורג

.  הצדק נקנה בשוחד ובמרמה: ההקבלה בין סצנות המשפט השונות המתרחשות לעיני הצופים באותו מקום מדגישה את הדמיון במנגנון העומד מאחורי מערכת הצדק והחוק

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

:(ואביזריםתפאורה)החזותיתבמערכת



העיוורוןמוטיב
.(קליירשלעונש,השקרעדותעלכעונש)סומיםהם,קליירשלממשרתיהשנים,ולוביקובי

קליירכלפימאחריותוהתעלם,שנה45עיניועצםאיל.קליירשלועוצמתהכוחהאחריעצומותבעינייםהעיראנשישלההליכהאתגםמסמל-משקףהעיוורון

מטריםכרמזהצילינדר
במבוכהמעבירהאחרוןוזה,לכומרבחשאימעבירהעירוראש,העירלראשהמורה:לראשמראשצילינדרתפקידיםבעלימעביריםלעירקליירשלבואהעם

למוטיבהופכתוזו,מהאחריותהבריחה,לאישמאישהאחריותהעברתאתמסמלתהצילינדרהעברת.ביותרמגוחךנראההטקס.(21-22)העירלראשחזרה

(בעבראילשלבהתנהגותווגם)העיראנשיבהתנהגותחשוב

מטריםכרמזהקבורהארון
,עלילתיפרטהואהארון.הקבורהלארוןאילמוכנסבסיום,ואכן.לאילמיועדהואכימתברר.תמוההינוקליירשלהמוזרההפמלייהעםשמגיעהקבורהארון

.להתרחשותקליירשלהניבוייכולתאתומחזקאילשללמותומטריםרמזגםמשמשהואאך

מטריםכרמזהשחורהפנתר
הינוהשחורהפנתר.(65)אילשלחנותולפנימתוהואבויורים.אותולצודמנסיםהעירותושביבורחהפנתרבהמשך.בכלובשחורפנתרעימההביאהקלייר

.שחורפנתר–קלייראותוכינתהבנעוריהם.אילשללגורלומטריםרמז

זהוב/הצהובהצבעמוטיב
אדום-זהוב-צהוב."המוזהבאפוסטל"הבמלוןמתאכסנתהיא.זהב/אדוםשערותיהצבע.קלייראתמחקיםהם.מזהבשןלשוטר,צהובותנעליםקוניםכולם

כסף=זהובים.הממוןאחרירדיפה:שמשמעו,"לזהבהבהלה"הביטויאתמזכיר!זהבהשווהעושר,שלההרבלעושראפואמתקשר

החנקטבעת/המעגלמוטיב
המתנכליםהרביםאתמסמלהמעגל.אנשיםערמהעליוסוגרתשלישיתמערכהבסיום.לרכבתהעלייהאתממנוומונעיםאילעלסוגריםשנייהמערכהבסיום

הפרטעלשמחפהחדשהיישותיוצרהמעגל!היחידאתוחונקים

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.הקלאסיבמחזהשישכפימערכות5לא)מערכות2-3כוללהמודרניהמבנה

.הקלאסיהמחזהשלהגבוהההלשוןלעומת,(בסלנגמשובצתלעיתים)פשוטה-הלשון-המודרניהמחזהלשון

.(גבוהומעמדמלכיםבני)הקלאסילמחזהבניגוד,הביניםממעמדכ"בד,"ממוצע"דמות-המודרניבמחזההגיבורדמות

כפי"מבישמעשה"זהאםלפסוקקשהאך,"בעייתי"מעשהעשההמודרניהגיבורהמודרניבמחזהשונההקלאסיהטראגיהגיבורדמות

.במחזההמוצגתהקשההמוסריתמהבעיהאלא,הבעייתימהמעשהרקלאנובעתהמודרניבמחזההטראגיות.הקלאסיהטראגיהגיבורשעושה

.האחדויות3לטכניקתכפוףואינוומשתנהמגוונתלתפאורהמקום(משוכללתטכניתמבחינהגם)מאפשרהמודרניהמחזה

.הקלאסימהמחזהיותרהרבהואביזריםחפציםבסמליותמרבההמודרניהמחזה

.בלבדקומיאוטרגיולא,קומי-טרגימחזהכלומר,כאחדוקומייםטרגייםיסודותמכילהוא.מורכבהמודרניהמחזה

השייקספיריתאוהיווניתהדרמהכמו,המופתית,"קלאסית"הלדרמהבהשוואהנעשית"מודרנית"בדרמהמדוברכי,הקביעה

"מחזה"היצירה נקראת גם .  אנר המוצג'שם כולל לז, כאמור, המילה דרמה הינה*

דרמה מודרנית. 6

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



(קומדיהוגםטרגדיהגםהואהמחזה)קומי-טראגיהמחזהסוג,אנר'הז.7

.המקובליםהחוקיםסדרי"עפולפעוללארצםנאמניםלהיות,במחזההצופים,אזרחיהאתלחנךהקלאסיתהטרגדיהמטרת

:קלאסיתלטרגדיהיסודותארבעהישכי,קבעהקרוקדורותיאההספרותחוקרת

.המוסריתהמערכתאתשמפרהמעשהשהואהמבישהמעשה1.

.(לזנותאותהוהפקירו"שתקו"שבכךחטאוהעיירהתושבישגםלומראפשר)קליירכגדפשע,"המבישהמעשה"אתעשהאיל,שלנובמחזה

הסבלמגיעהמבישהמעשהבעקבות.2

.ההצעהפירסוםעםרקלסבולהחלאיל.(קשהכלכליתממצוקהסובליםהעיירהתושבי)מוותעדהעיירהותושביקליירי"ענרדףאיל

לסבלומודעהטראגיהגיבור–הידיעה.3

(כללסבללאשנה45).השלישיתבמערכההמורהבפניבכךמודהואףההצעהאחרירק,כאמור,אבל,לסבלומודעאיל

החינוכייםהערכיםאתשהדגישההקלאסיהיווניבמחזההמקהלהלשירתמקבילההמחזהבסוףהמקהלהשירת–(המחזהבתחילתשהופרו)הערכיםשלמחודשאישור.4
,והנצחייםהנעליםהערכיםלאישורהצופיםאתוהובילה,במחזה

.החדשיםהערכיםשהם(..סיגריות,אלכוהול,בגדים,מכוניות)המותרותולסמלילכסףהללשירשרהאלא,המוסרערכיעלמלמדתאינההמקהלה,שלנובמחזהאבל

יסודות של טרגדיה . א

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

."יוונייהגורלאלת"כהמורהי"עמתוארתקלייר,שלנובמחזה.צודקיםתמידוהםלכלמעלהאלים,היווניתבטרגדיה

.(מטאפוריאופיסי)מוותהואוהעונשהגאווהחטא,היוהרהחטא"ההיבריסחטא"נקראביותרהחמורהחטא

.כןגםחטאו,זאתשאפשרוהעיירהותושבי(מאחריותולברוחבמשפטלרמותבניסיונו)כנגדהבהיבריסחטאאיל

אותוומציבהלערךהכסףאתהופכת)חדשיםערכיםוקובעתעולםסדרימשנההיאובאמצעותובכספההואכוחה.בעיירהכלכליתמצוקהיצרוונקמתה"הגורלאלת"שלזעמה
(הערכיםסולםבראש

אתמחזיראינו,הרואיאינומותו,הקלאסיתלטרגדיהבניגוד,אבל,ומת"המבישהמעשה"עלנענשהטראגיהגיבור,אילכיטראגיהינו"הזקנההגברתביקור"המחזהסיום
.חדשהערכיםמערכתלטובתנשכחעצמוואיל(מקומו)כנועלהסדר



.בגילןלהםשנותרהאחרוןהתענוגזהכי,העוברותהרכבותאחריבמבטםעוקבים,הדלבלבושםהאזרחיםיושבים,הפתיחהבתמונת,הראשונהבמערכה-עצמהעלהחוזרתתנועה
.ומפנטומימותקומייםמסרטיםהמוכר,מובהקקומיאלמנטהיאזאתחוזרתמכאניתתנועה

.מערכהבכלשיוחלףחכהעםבעל.זהדבריעלזהחוזריםמסורסיםעיווריםשני.מסטיקלועסותגורילותשתיבידיאפיריוןגביעלנישאת–קליירשלהפמליהשלקומיתיאור

האקספרסרכבתאתועצרההחירוםבפעמוןשמשכהלאחרהתחנהמנהלעםקליירשלהקומיהדיאלוג

.וביXבומסתיימיםחורזיםוהמשרתיםהבעליםשמות

אלפונההואכאשרבתורוחובשואחדוכלהעיירהנציגיביןשעוברהנודדהצילינדרוונציגיהפרחיםעםהילדותכמו,לבואהמקדימהלקליירהפניםקבלתבטקסהנלעגיםהאילתורים

מטריםרמזגםמשמש,לכךמעבראך.השנימהצדבורגנותבגינונידבקותםואת,האחדמהצדגילןאנשישלהדלותאת,כמובן,מייצגוהנודדהבודד(המגבעת)הצילינדר).קלייר

.(הזהותולאבדןהאישיתהאחריותלשאלת

.והמכובדהתרבותי"לובר"הממוזיאוןשהגיעהאפיריוןאתנושאיםהתרבותחסריהמסטיקלועסיהפושעים,הגנגסטרים"נמוך"ל"גבוה"ביןשילוב

."(העדרתופעת"דרךהאישיתהאחריותלאובדןותורמיםמשעשעיםהשנידבריעלאחדהעיירהתושבישלוהחזרההצהובותהנעלייםנעילתגם)

(.מעין בובות של קלייר)" יער קונרד"כאיילה ב, דמויות האזרחים המתפקדים כעצים

מאפיינים של קומדיה -יסודות קומיים . ב

המחזהשלוהמסרהתובנות,הדמויותלאפיוןתורמים(גיחוךומעוררימעוותים,מוגזמים)גרוטסקייםאלמנטיםבתוספתקומייםיסודות

הדובריםשלהמליציתשפתם.פולחניטקסשלאופינושאתהרצחמתבצעשבמהלכההעםאספת.קומיאפקטיוצריםנלעגיםפולחןוטקסיטרגייםמיתוסיםשלמשולבשימוש

.ואסתטיחגיגירושםשלליצירתויחדיוחובריםאלהכל,הקהילהוביןהמורהביןוכן,הקהילהוביןהעירראשביןהדיאלוגשלובש"ההשבעתינוסח"וה

הופכתהגבריםקבוצת.דוממיםאנשיםשללערימההופךוהשבילברכיועלארצהצונח,הגבריםטורישניביןצועדאיל:ִטקסיאופינושאהאולםבאפלוליתהמבוצע,עצמוהרצחגם
.קדמוןשבטיבריקודכמובאחידותשנעה,אחתישותלמעין



."העדרתופעת"מחלקלהיותוהופכיםנסחפיםכולם.ההתרחשותעלאחריותשייקח,בגילןאחדצדיקאפילואיןדברשלבסופו

תרבותאתשהנחו,המרכזייםהערכיםשלמקומםאתולנוחיותחומריתלרווחההשאיפהתופסת,גילןי"עהמיוצגת,המודרניתהמערביתבחברה

אבדואלהכל,ולאמתלצדקהחתירה,למעשיוהפרטשלמוסריתאחריותבנטילת,החייםבקדושתהכרה:כגוןערכים.שניםמאותבמשךהמערב

.ובצעשחיתותעווללמעשיהסוואהמשמשותוהן,מתוכןריקותלסיסמאותוהפכו

שלהנמלצותהסיסמאותעלהתבססותתוךאותולהצדיקמנסיםאפילוהם.בפשעםמודיםאינםאך,כסףתמורתעירםבןאתרוצחיםגילןתושבי

.מקרבםהרעוביעורהצדקאהבת

מן.ברורדמיוןקיים,כסףתמורתאילאתשרצחו,גילןתושבישלפשעםובין,ההרהקלייראתוהפקיר"המכולת"עםשהתחתןאילשלפשעובין

שלולהתעצמותהלהתפשטותהגורמת,הבורגניהמוסרשלמידהאמותי"עפהמקובלת,"הקטנה"מהשחיתותעיןשהעלמת,מסתברהזההדמיון

.בחדשותומככבתלימינורלוונטיתהזוהשחיתות.יותרנרחביםחברתייםבמעגליםשחיתותאותה

.השואהבתקופתשלםעםלרצחשיטתי"העדרתופעת"שלממדיהאתלזכורחייביםכיהודיםאנחנו

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

כיום-ואנחנוהמחזה–הרלוונטיות.8



הביקורת והרעיונות העולים מהמחזה . 9

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

מעמדמקבלהמודרניבעולםהכסף.ומוסרערכיםהמשחית,שליליכוחלכסף.משפטגם,בכסףלקנותאפשרהכול,הכסףשלהרבכוחועלביקורתנמתחת–הכסףשלהרבכוחועלביקורת
.לוסוגדיםשכולם"אל"של

(כולםכמובכסףבחירתם–וילדיואשתושלהבגידה)המצומצםהמשפחתיהתאעלאפילושמשפיעההחברהשלהמוסריתההידרדרותעלביקורת-המשפחתיהתאעלביקורת

המוביל,אנושייצרהיאהנקמה.האישיבכבודמפגיעהכתוצאההנגרם,עוולוכמובן,כעס,כאבמרפאאינוהזמן.השליליתולהשפעתההנקמהשללכוחההתייחסות–נקמהשלכוחה
.המוסריותהמידהאמותאתתואמיםשאינםלמעשים

שהתושביםודורשבעצמוחייואתליטולמסרבאיל"(עדר"בהיטמעות,הצילינדרהעברת).לרצחאישיתבאחריותלשאתרוצהלאאחדאףאבל,אילשלבמותורוציםכולם–האחריותחובת
גם.מעשיועללשלםיאלץהאדםדברשלבסופו–מהעבראו–מאחריותלברוחאפשראי.לרוצחיםוהפיכתםמוסריותםבאובדןנענשיםאך,בכסףזוכיםאמנםהם.מעשיהםעלאחריותיקחו

.להשלמהזוכההוא"שהיאלמהקלרהאתעשיתיאני"מעשיועלאחריותולוקח,זאתמביןאילכאשר.רבזמןיעבוראם

.ולהפךלתחתיתגםלהגיעעשויהחברתיהסולםבראשאדםהקצהאלמהקצהלהשתנותיכולאדםשלמצבו"באסליוםאסליום"–הגורלתהפוכות

.מצפונםאתלנקותבכדי"טמא"האתויכשירו,ממנהלהיחלץכדיהכליעשו,ורוחניתפיסיתבמצוקההמצוייםאנשים–האנושיהטבעעלמשל

כמינתפסתהיא,במחלוקתשנויהקליירשלשדמותהאףעל.בגילןהממסדשלהגברייםנציגיושארועםהגבראילעםהאישהקלייראתלעמתבחרדירנמט-האשהמעמדהתחזקות
,המורה,הכומר,העירראש,בכספהשקנתההשופט,ראשהשומרי,המתחלפיםבעליה)גבריםבחבורתשולטתשהיאהעובדה.לזונהאותהשהפכוהגבריהמיןנציגיעםחשבוןשסוגרת
.העליונהעלהאישהשלידהבו,מגדרימאבקעלמצביעה,במופגןבהםומזלזלת(השוטר

וכך,בוהציבורשלמוחלטתתלותליצורהיאכזהשליטשלמטרתו.הדיקטטורהשליטשלכוחואתהממחישהסמליתמשמעותיוצרבמחזההענייניםמהלך-דיקטטורימשטרמסמלהמחזה
ההמוןאתלהסיתקל,שכזהבמצב.הטוטליטריהשלטוןמהותאתממחישההיא,רגשותיהםעלשלטונהובדרך,גילןתושבישלחייהםעללהשתלטמצליחהקלייר.מוחלטתשליטהלהבטיח

.מוסריים-בלתיולמעשיםלשליטעיוורלציות



.ותוצאותיומהלכואתתאר,העימותמהו.לחברההיחידביןעימותמתוארבומודרניבמחזהבחר.1

.(לפחותאחתמרכזיתבדמותבחר)אחתדמויותשתישללעיצובןהמחזאישנוקטהדרכיםאתבאמצעותווהדגם,שלמדתאחדמודרניבמחזהבחר.2

.(הבמהבאביזריאובטקסט)במחזההסמליםשלשילובםאופןאתתאר?שלמדתמודרניבמחזהמרכזייםסמליםשנישלמשמעותםמהי.3

.במחזההמרכזייםהנושאיםלהבנתמהםאחדכלשלתרומתומהיוהסבר,תוכנםאתבקצרהתאר.שלמדתמודרניבמחזהמרכזייםמונולוגיםאודיאלוגיםשניבחר.4

.היצירהלמכלול(בהקשר)בזיקהמשמעותהאתפרש.שלמדתהמודרניבמחזההסיוםתמונתאתתאר.5

.ופתרונופיתוחו,הקונפליקטשלמהותו,חלקבוהנוטליםהגורמיםמהם,הקונפליקטמהו.הקונפליקטמצוידרמהכלשלבשורשיה.6

.שלמדתמודרנימחזהי"עפוהדגםפרט?כולולמחזהבבואההפתיחהמשמשתכיצד.7

?שלמדתמודרנימחזהמעורראנושיתבעיהאיזו.8

.     י דמות מרכזית במחזה שלמדת"הדגם תהליך זה עפ. ולעומתן דמויות שלגביהן מתרחש תהליך הפוך, מתגלות בגדולתן-יש דמויות שבמבט ראשון נראות חלשות וכושלות ובהמשך . 9

לדוגמהותשאל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

שאלות לדוגמה . 10



.(שאלות2יופיעולרב)מודרניתדרמהלשמתייחסותהשאלותאתלחפשעליך-הבגרותבבחינתהפרקיםמארבעתאחדהואהדרמהפרק1.

.בהרחבהעליהלענותמהלךשישוזולךהמובנתבשאלהולבחורהשאלותאתלקראיש.2

.(ובסכוםבגוף,בפתיחה)התשובהבמהלךעליהןוחזור('וכועיצובאמצעי,אביזרים,מרכזיתדמות,ביקורת,למשל)בשאלההמרכזיותהמיליםאתהדגש.3

:בגרותתשובתמבנה.4

.הכותבושםהיצירהאתבמשפטומציגהלשאלההמתייחסתפתיחה

,הכפילות:מוטיבים).לשאלהאותםולקשרספרותייםומושגיםעיצובאמצעילשלבמומלץלשאלהשמתקשררעיון/טענהפיסקהבכלפסקאותהכוללגוף

.'וכומשנהדמויות,סטאטיתדמות,מורכבתדמות,במחזההדמויות,אירוניה,סאטירה,סמל,תפאורה,אביזרים,(החנקטבעתאוהמעגל,השתיקה,העדר

.עיקרירעיון,המסרשילוב,לשאלההקשוריםהדבריםעיקריעלהחוזרסכום

.הפסקאותביןוגםמהחלקיםאחדכלביןרווחשורהעלהקפד

דירנמטמאת"הזקנההגברתביקור"המודרניהמחזהעלתשובהלכתיבתהנחיות.11

,"הזקנההגברתביקור",המחזהעלתשובהבכתיבתלסייעשעשויכללימידעתקצירלפניך
.בשאלהלהתמקדולהקפיד,דעתשיקוללהפעיליש,אלאהמחזהעללךהידועכלאתלכתובאין!לבשיםאבל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.כולםעלשיחולהשינויוגםהתושביםמצב,העירמצבאתמסמלתהרכבתתחנת.מסתייםגםושםהרכבתבתחנתנפתחהמחזה

,מהצפוימוקדם,בהפתעהמגיעהזחנסייאןקלייר,הושלמולאהפניםלקבלתשההכנותלמרות.הולדתהבעירלביקורשחוזרת,המיליארדריתזחנסייאןלגברתפניםלקבלתמתכונניםהעיירהאנשי-'אבמערכה
יחסהאתלראותניתןהראשוןהמפגשמן.בכסףלרכושניתןהכולכי,יודעתשקליירהעובדהעלהמלמדדבר,כסףלושנותנתלאחרהכרטיסןאתפניהמעלמסלקתהיא.הרכבתשלהחירוםבבלםשמשכהלאחר

.שימושחסרי,אותםמשליכהכ"ואח,לרכושהאותםהופכת,אותםקונה,בהם"משתמשת"היא:לאנשים

העירראששלזהנאום.הצעהגילןלאנשימציעהקלייר.המציאותאתמייפההוא,עליהלומרטוביםדבריםמדייותרהיושלאהעובדהולמרותמהעברמעלותיהעלמספרבולקליירחנופהנאוםנואםהעירראש
.כולההחברהשלוצביעותהצביעותואתמדגיש

הםגםכי,שיעידו,שקרעדישנישיחדולכןבאבהותולהכירמוכןהיהלאאיל,להיריוןנכנסההיא.זוגבניואילקליירהיובעברכי,מתבררובו(לכןקודםשנה45שהתקייםלזה)חוזרמשפטמארגנתזחנסייאןקלייר
לביתהגיעהקלייר.עליההגןלאגילןמאנשיאחדאף,בהריון17בתצעירהנערה,גילןאתעזבהוקלייר,(בכסףבחר,המכולתחנותבעלתמתילדהעםהתחתןאיל).האבמילהוכיחהיהניתןלאובכךקליירעםשכבו
.כסףעודולצבורכסףעםלהתחתןוהמשיכה.כספוכלאתממנוירשה,שנפטרלאחר,לוונישאהזחנסייאןאדוןאתהכירהשםזונות

המשרתיםרבלהיותהפכההשופטאת.שלהמהפמליהלחלקאותםוהפכההשקרעדישניואתהשופטאתבעולםחיפשהכיצדמתארתהיא.גילןאנשיועםאילעםחשבוןלסגורנקמתהאתקליירמתכננת,שנה45
.(ועודאפיריון,פרחיםזרי,קבורהארון,שחורפנתרעםכלוב,משרתות,ראששומרישני,סריסיםשני,המשרתיםרבאת,כוללתקליירשלהפמליה).וסירסהעיוורההיאהשקרעדישניואתשלה

שלעיקרוןי"עפעובדתהיא.תוכניתהאתלמממשתוכלכספהשבעזרתובטוחההצדקאתלעצמהולהחזירלנקוםרוצהקלייר!אילשלמותותמורתמיליארד:שלההנקמההצעתאתגילןלאנשימציעהקלייר
.מידהכנגדמידה

,שלהההצעהאתמציעהכשקלייר,אמנם.ביותרהחשובהערךהואהכסף.מידנופלתההכרעה.דרמהבכלמהותייסודהואקונפליקט!כסףמולערכים:עוצמתובשיאהמחזהשלהמרכזיהקונפליקטנחשףבהצעתה
."אחכהאני"ואומרתזמןשלענייןרקזהכייודעתקלייר,כסףעבוריהרגולאהם-אדםבדםתגאללאוהיאהומאנייםערכיםקיימיםשבגילןכךעלומצהיר,בתוקףלכךמתנגדהעירראש

.1956בשנתופורסםדירנמטפרידריךהשוויצריהמחזאיידעלנכתב"הזקנההגברתביקור"המודרניהמחזה
ביטוילידיבאזהקונפליקט.לערךשהופךהכסףמולאלותרבותייםמוסריים,אנושייםערכיםסביבסובבבמחזההמרכזיהקונפליקט.אירופהבמרכזהממוקמתגילןבשםדמיוניתבעיירהמתרחשהמחזה

.השוניםהעיצובובאמצעיהדמויותאפיון,העלילההתפתחות

בעזרתלצופיםמועבריםוהמסריםהביקורת.חומריתוהנאה,כסףבצעתמורת,ההומאניזםערכי,האדםמערכימתעלמת.בצביעותהנוהגתחברה,המודרניתהאירופאיתהחברהעלנוקבתלביקורתמכווןהמחזה
.(והגרוטסקההאירוניה,האלגוריהאתהכוללת)הסאטירה,המוטיבים,הדמויות

.נעוריהלעירותעזורשתתרוםומצפיםהמלייארדריתשללהגעתהממתיניםהתושבים.והתושביםהעירמצבאתהמסמלתוהמוזנחתהעלובההרכבתבתחנתנפתחתהראשונההמערכה:מערכותשלושכוללהמחזה
תוכננולעירשתעניקוהסיועשהגעתהמתברר.הציפיותכלאתלחלוטיןושוברתמפתיעההיאמגיעהשהיאמהרגע.לתרוםלהלגרוםכדיהבא,העירראשלהיותועתידאהובהשהיה,אילאתלהפעילמתכנניםהם

.הערכיםסולםבראשאותוומעמידהערךהואשהכסףקובעתהיא.כרצונהבאנשיםומשתמשתמפעילהוהיאנקמהכמעשהמראש
.בדבריהם,שמיעתיובאופןבבגדים,בתפאורהחזותיבאופןמתבטאהשינויבכסףובוחריםלהצהרותיהםבניגוד,התנהגותםאתלשנותמתחיליםוהתושביםצודקתשהיאניכרהשניהבמערכה
.בהתאםמתקבעיםהחדשיםהערכיםוכלאכזרית,מנומקתלהיותהופכתהבחירההשלישיתבמערכה
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הכסףעלמסתמכיםכשהםיותריקריםמוצרים,בהקפהקוניםהם:שלהםהחייםרמתאתמעליםגילןשתושבימכיווןתחכהשהיאכשאמרהקליירצדקהכמהמתברר'בבמערכה

כולםאשרהצהובותהנעליםמוטיבהואזאתשמוכיחחזותיאמצעי.זאתיעשהמישהוכי,להםברוראך,זאתלעשותמתכנןלאמהםאחדאף.אילשלממותומסויםבשלבשיגיע

.ונועליםרוכשים

.אישיתאחריותמלקחתונמנעיםיחדפועליםכולם-"העדרמוטיב"אתגםמחזקותאלונעלים.והוןלעושרומתקשרזהבמזכירהצהובהצבע

.שלהםהחייםרמתאתמעלותאלהדמויותשגםמגלהאך,כומר,העירראש,שוטר:והחוקהסדרעלהאחראיותהדמויות3עםלדברומנסהטובלאשמצבומביןאיל

ברחזחנסייאןגברתשלהשחורהפנתרכימספרכאשרנשקואתדורךהוא,בפיונוצצתחדשהזהבשן,מדבראילמהעלמביןולאבצביעותמתנהג,החוקשמירתאתהמסמלהשוטר

.אחריובעצםהואגילןאנשישלוהמצוד,"שחורפנתר"קליירידיעל,בצעירותוכונהאשראילאתמסמלהשחורהפנתר.אותולצודמנסיםהעיראנשיוכל

נועלחדישותסיגריותמעשןהעירראשגם.פושעכאלאליומתייחסהואוכעתבאילהאזרחיםכלותמיכתתמיכתועלהרכבתבתחנתהצהיראשרהעירלראשאילמגיעמכןלאחר

.אותולרשתאילשלמועמדותואתמבטלהעירראש–במשרדותלויותהעירייהבנייןשלחדשותותוכניותצהובותנעלים

מתעשתהכומר,חדשפעמוןרכשהכומרכימבחיןאילכאשררק.בצביעותמתנהגהכומרגםאך.מוסרשלערכיםלייצגאמורהכומר.בכנסיההכומראלאילפונהדברשלבסופו

.הרכבתלתחנתומגיעגילןאתלעזובמחליטאכןאיל.הפיתויבניסיוןהתושביםאתלהעמידולאעצמואתלהציל–לברוחלוואומר

.כולההעירשלהבניהתנופתאתמוכיחיםאשרבסביבתהחדשיםמנופים,חופשותשלפרסומתכרזות,חדשזמניםלוח,עלובהאינהכברהרכבתתחנתהזובפעם

שהופךבמהאותומקיפיםוהם.הצביעותמודגשתשובבכךאך,ממנולהיפרדשבאולואומריםהם.לרכבתלעלותלונותניםולאאותומקיפיםגילןאנשי,המזוודהעםמגיעאיל

מתקשרתזוחנקטבעת.שרוייםהיובוהכלכלימהמשברלצאתשלהםהחלוםיסתיים,שכךמכיווןולעזובהרכבתעללעלותלאילייתןלאאישכי,ברור."חנקטבעתמוטיב"ל

."אבודאני"ואומרברכיועלכורעאיל.האישיתהאחריותולאובדןהעדרלמוטיב
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מתבררתזהבמפגש.העיראתושיתקההמפעליםאתקנתהשניםבמשך–כולההעירלהתמוטטותשגרמהזוהיאכילהםמתברראייתהשיחהכדיותוךעסקיתהצעהלקליירלהציעוהרופאהמורהמנסים-'גבמערכה

מכתיבהאשרמצפוןוחסרתאנושיתלאכדמותמוצגתקלייר:"בושתלביתאותואהפוךואנילזונהאותיהפךהעולם"מוסיפהוהיא"עולםסדרילשנותניתןשליכמופיננסיכוחעם":אומרתכשהיאשלההגדולההמפלצתיות

.(עולמיתרבותמרכזהמייצגשבפריסבלוברהואהאפיריוןשלמקורו).התרבותמעלהחוקמעל,הכולמעלשהיאהעובדהאתמחזקנישאתהיאעליוהאפיריוןגם.משלהחדשערכיםסולם

בלבהאין.באנשיםמשתמשת,אכזרית,מתנשאתהיא.העלילהאורךלכל(משתנהאינה)סטאטיתדמותהיאקלייר.העיירהתושבישלדינםאתתחרוץאשר,אכזריתגורלאלתהיאעבורו.חלחלהבמורהעוררההופעתה

.לנצחשלהיהיהוכךלארמונהלקחתו,אותולהרוגעליה,לנצחשלהיהיהשאילכדי–ומטורפתשטניתהיאאהבתה.רחמיםאוחמלהכגוןאנושייםרגשות

.בעברלקליירשגרםמהעלאחריותלקחתשעליוהביןאשר,בעצמואילזהוממנוזאתשמונעמידברשלבסופואך,זאתלעשותשיוכלכדימשתכרהוא,לאורהאמתאתלהוציארוצהוהואהמצפוןקולאתמשמשהמורה

אבלהתושביםשלהחלטהכלויקבל(לקליירשקרהבמהשאשםמודה)מעשיועלאחריותלוקחהוא.התושביםשלהצבועהההתנהגותאלמלאזאתשוקלהיה.כךעללשמועאילמוכןלא,להתאבדלאילמציעהעירראשכאשר

.מעשיהםעלאחריותלקחתמהםדורש

,קליירשלהמענקעלבהסתמךשלהםהחייםרמתאתמעליםהםגם.לצידועומדיםאינםאילשלובתו,בנו,אשתו.המשפחתילמעגלגםחודרהערכיםאובדן.התושביםכלשלבהתנהלותםחלקלוקחתאילשלמשפחתוגם

.הממוןמפיתויייותרחלשיםמשפחהקשריגםכי,מתברר.העיירהבנימשארנבדליםלאהם,ולמעשה.הבןשלבמכוניתו"פרידהסיבוב"ליוצאיםכולםהם.המחיראתלשלםבנכונותםמודיםאינםהםאף,העירבנישארוכמו

.כלשהםמצפוןלנקיפותביטוינותניםאינםהםבנוסף

אלאהממוןלמעןלא"אומרהעירראשכאשרשובבולטתהתושביםצביעות.האירועאתהמסקריםהתקשורתאנשיכלנמצאיםשם"המוזהבאפוסטל"הבמלוןהעםבאסיפת,הראשונה.התרחשויותשתיכוללהמחזהסיום

.אירוניהזוהי.אחריוחוזריםוכולם"הצדקלמען

אילאתהגבריםמקיפיםהאולםאתהתקשורתאנשיעוזביםכאשר.והערכיםהצדקלמעןולאהממוןלמעןזאתעושיםהםכי,ברור–שלההסמויהמישורלביןשביצירההגלויהמישורביןפערישכאשרמתקיימתאירוניה

וניסהאישיתאחריותגילהלאאחדואף,העדר,החברהכל,אותוהרגושכולםמכיווןמשנהאינהזועובדהאך,מתהואכיצדברורלא.הרצפהעלאילשלגופתונראיתבאולםהאורותנדלקיםוכאשר,אחדכגוש"חנקטבעת"

.זאתלמנוע

המתאילובוהארוןעםגילןאתעוזבתקלייראתרואים.העיירהשעברההגדולהשינויאתומסמלתמפוארתהתחנהכעת.(השלישיתבפעםשמופיעה)הרכבתבתחנתהמחזהאתהחותם"אפילוג"מעיןהשניהההתרחשות

אתשמחדדתכמיהקלאסיבמחזהמתפקידההציפיותאתשוברהמקהלהשלזהשיר.המצפוןנקיפותאוהקורבןאיזכורללאבגילןוהחומרייםהחדשיםהערכיםאתהמאדירסיוםשירשרהגילןמתושביהמורכבתהמקהלהו

.האירוניהאתומעצימההנכוניםהערכים
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:מידע וחומרים מתוך המקורות הבאים

הבמהלאמנויותמתוך  אתר האקדמיה " ביקור הגברת הזקנה"פרשנות לקישור
יצחק-אלוני מתוך אתר "  ביקור הגברת הזקנה "פרשנות 

גלית טולדו משגב:  עריכה ועיבוד להוראה, עיצוב, איסוף חומרים

" דרור"החינוך קריתפרשנות מתוך סכומי צוות הספרות 

(  20)ביקורת ופרשנות , "ביקור הגברת הזקנה מחזה מודרני במתכונת טרגדיה קלאסית( "1985. )הלפרין שרה

קישור, מעריב, בקאמרי' ביקור הגברת הזקנה'6.6.1974. יעקב, העליון

עם-אור, ביקור הגברת הזקנה בתרגום טוביה קשת( 1983. )דירנמט, פרדריך

.ספרית פועלים, מונחון לספרות. אשר, ריבלין

"  ביקור הגברת הזקנה"עיון ב, ט"תשמ, תל, מסך ומסכות. פנינה, שירב

1921-1990דירנמט פרדריך/ על ביקור הגברת הזקנה " העולם הפך אותי לזונה ואני אהפוך אותו לבית בושת". מוטי, שלגי

15.10.1959" דבר"מתוך ארכיון " ביקור הגברת הזקנה"לקישור

מקורות . 12

https://academy-art.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99-6
http://www.a-y.org.il/page/1191/491/6/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8.%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA.%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94/.%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A.%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%9E%D7%98
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR/1974/06/06&id=Ar02505
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/Chativa-Elyona/old-lady.pdf
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1959/10/15&id=Ar00606

