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בה בצורת שיחות, הנותנת וע"פ אבן שושן: "מחזה, יצירה ספרותית כת - דרמה

וכזת ורבת מתיחות, שעיקרה התנגשות הנפשות הפועלות רביטוי אומנותי לעלילה מ

 ונים. רוב הדרמות נועדו להצגה על במה לפני קהל צופים".בכוחות מנוגדים ש

 יצירה ספרותית המיועדת להצגה.דרמה הינה  מחזה, מכאן אנו למדים ש

 

הדיאלוג   .השיח במחזה מתנהל באמצעות דיאלוגים )רב שיח( ומונולוגים )חד שיח(

ה מעניק למחזה את אופיו, את המתח ואת הדינמיקה שלו. רצף הדיאלוגים ביציר

"אנטיגונה" חושפת את אופי הדמויות. אנו לומדים על הדמויות מתוך דבריהן על 

הדיאלוג מגלה עמדות  עצמן וע"י דברים שנאמרים עליהן מפי דמויות אחרות.

ביצירה הדיאלוגים רצופים, אין פערי  מנוגדות של הדמויות ומדגיש את המתח.

 זמנים ביניהם. רצף זה עוזר לגיבוש הזמן והעלילה.

 רוב המחזות נחלקים לתמונות/למערכות.

 

המחזה מכיל בד"כ קונפליקט )עימות( חריף בין הגיבור הראשי לבין מתנגדיו, ונושא 

הקונפליקט יכול להיות חברתי / אישי/ מוסרי/ דתי וכדומה. )אנטיגונה הוא מחזה 

 של ניגודים(. עלילת המחזה היא תמציתית ללא סטיות. 

 

ז'אנר של הדרמה אך כל אחד מהם הוא בעל -יהם תתיהטרגדיה והקומדיה הם שנ

 אופי שונה .

 טרגדיה יוונית: 

לפנה"ס,  5 -הטרגדיה היוונית היא סוג של מחזה, שהתחילה להתפתח במאה ה

 ומקורה ביוון העתיקה. 

עלילת הטרגדיה היא עלילה של נפילה, מעבר מהצלחה לכישלון. סופה תמיד 

 באסון גדול )קטסטרופה(. 

דיבור של היום, אנו מייחסים את המושג "טרגדיה" לשרשרת של אירועים בשפת ה

מחרידים המסתיימים ברע, אך המושג הספרותי מורכב יותר: לא כל מחזה 

 המסתיים באסון גדול הוא טרגדיה. 
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הטרגדיה מנסה לחקות את המציאות וליצור אשליה של מציאות לצופה. חיקוי 

על המימזיס כלומר על חיקוי המציאות המחזאי שומר  מימזיסנקרא המציאות 

 שמירת שלושת האחדויות אחדות המקום, העלילה והזמן. דרך 

רחמים, עצב,  הטרגדיה מעוררת בהם רגשות של . הצופים מזדהים עם הגיבורים     

 . זיכוך רגשות -קתרזיסבסופו של המחזה יחווה הצופה     שמחה וכו'. 

חמלה ורחמים כלפי הגיבור. רגש הרחמים הקתרזיס הוא המצב שבו הקהל מרגיש 

מגיע לידי זיכוך. הקהל יכול לנשום לרווחה למראה הצדק שהושג. הצופה ירגיש 

שהחוק המוסרי, הסדר המוסרי, אושרו והוחזרו על ידי יכולת האדם לסבול 

 ייסורים מכפרים ולהגיע לידיעה.

 

ודד עם סבל וסופו , בן אנוש המתמגיבור טרגיהטרגדיה היא דרמה שבמרכזה עומד 

קומדיה הקונפליקטים מסתיימים בבדרך כלל הוא קטסטרופה כלומר אסון נורא. )

 בטוב(.

 מאפייני הגיבור הטרגי: 

אסון שנפל עליו ובדיעבד )לאחר מעשה( מתברר לו שהוא עצמו  -  הגיבור הטרגי .א 

 אחראי

 לאסון שפקד אותו.    

   ת הוא ממעמד חברתי גבוה.בכל הטרגדיות היווניו -  הגיבור הטרגי .ב

אמיץ, נחוש, ישר,  –בעל תכונות אישיות גבוהות ומיוחדות  –הגיבור הטרגי  .ג

 הגיוני, אחראי, בעל 

   עקרונות, נלחם על עקרונותיו, מעורר כבוד, בעל יכולת ביטוי גבוהה.     

עקשנות, גאוותנות, חימה  –  קיצונית  הגיבור הטרגי ניחן בתכונה אחת .ד

חוטא  ערערת את שיקול דעתו. וגורמת לעימות שלא ניתן לפתור, עימות הרסני. שמ

 היבריס. –בגאוות יתר 

הגיבור הטרגי יוצר הזדהות אצל הקהל, והקהל מרחם על הגיבור בסופו של  ה.

 המחזה. הגיבור יוצר קתרזיס אצל הקהל.
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 מבנה המחזה היווני: 

 המחזה היווני בנוי בצורה הבאה: 

זוהי תמונת הפתיחה, אקספוזיציה של המחזה, מוצג  -)=לפני דיבור(פרולוג . 1

 .רקע כללי ומכירים את הדמויות

 .שיר ראשון של המקהלה, הצגת הרקע שקדם למחזה -שיר פתיחה -פרודוס. 2

כל תמונה היא  -זוגות 5עד  - זוגות של תמונה )אפיסודיון( + אודה )סטיסמון(. 3

, שקשורה למה המקהלהדה, שהיא שירה של סצנה/מערכה, ומלווה אחריה באו

 שהתרחש בתמונה שקדמה לה. 

  .שיר סיום של המקהלה, בד"כ שיר שמח -פיין. 4

הקטע המסיים את הטרגדיה, כולל שיר יציאה של המקהלה  -אכסודוס. 5

 מהבמה. 
 

 תפקידי המקהלה:

 .העם, ולכן היא לא תמיד ניטראלית  דעתנוקטת עמדה ע"י הצגת  .1

שת כרמז מטרים )= מקדים( לקהל בשיריה, שמשמשים גם להרפיית משמ .2

 .האפקט של הפעולה הדרמטית ובמקביל יוצרים מתח להמשך העלילה

  .מתרגמת את הרעיונות העיקריים במחזה לקהל .3

י המחזה לנוח בין תמונה אחת נמקשרת בין המערכות השונות ונותנת לשחק .4

  .יהילשנ

אדם וחברו, אדם מול עצמו, אדם מול מדינתו, גורל מטיפה מוסר על יחסי ה .5

 ואלים וכו'. בד"כ, המקהלה מביעה את דעתו של המחבר. 

 למקהלה יש תפקיד דידקטי )חינוכי(, והיא באה לחנך את הקהל.  .6
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 מחזה קלאסי -דרמה

 טרגדיה יוונית -אנטיגונה מאת סופוקלס

לפניה"ס(.  496-406לפני הספירה ) 5 -סופוקלס היה מחזאי יווני שחי באתונה במאה ה

מחזות, זכה בתחרויות בפרסים רבים והיה אדם אהוב ונערץ  100 -הוא כתב למעלה מ

 ששימש בתפקידים ציבוריים חשובים. 

שימש התיאטרון אמצעי ראשון בתוקפת יוון הקדומה, שבה לא היו בתי ספר עדיין, 

 ות בהצגות המועלות., שהיו נוהרים אל האמפיתאטרון לצפלחינוך ההמונים

 שהמגמה בהם הייתה לחנך את הקהל הרחב בשאלות מוסרסופוקלס כתב מחזות 

 )כיצד נכון להרגיש ולפעול(.

והיא נידונה במהלך העלילה מכמה  "אנטיגונה" מעלה בעיה מוסרית מרכזיתגם  

 זוויות הסתכלות של הדמויות השונות. 

שנים(,  2500במבחן הזמן שעבר )לפני "אנטיגונה" היא יצירה גדולה שהצליחה לעמוד 

 ולכן היא יצירה על זמנית.

 5 -המאה ה -בזמן מסוים. יוון הקדומה, העיר תבאי -במקום מסויםהיצירה מעוגנת  

עימות בין חוק המדינה של  -עוסקת בנושא שקשור באותה תקופהו לפני הספירה

יברסאלי, כלל עולמי, יש בה גם יסוד אונאלא שיחד עם כל אלה  המלך לבין חוק האל,

  שחורג מעבר לגבולות של זמן ומקום מסוימים.

 

עימות בין שתי דמויות שמבטאות בקיצוניות עמדות מנוגדות, למשל, שבמרכזו  הנושא

והסכסוך ביניהן, שמוביל לאסון בשל חוסר נכונותן להידברות, לוויתורים הדדים 

 , הוא נושא אקטואלי בכל חוברה ובכל תקופה. ולפשרה

, שלא ומוכיחות את הטבע של האדםהשונות באופיין ובהתנהגותן מייצגות  הדמויות

 התשנה במרוצת הזמן. 

של המחזה הוא גם אקטואלי לתקופתנו כי: הסבל הוא מה שנגזר על בני  מוסר ההשכל

האנוש בין אם זה סבל שהוא סובל בעצמו ובין אם זה סבל שהוא גורם לאחרים, גם 

י האדם מתמיד כבולים בצורך שלהם לממש את עצמם ואת דרך בנליקירים לו מכל. 

כיצורים אנושיים הם טועים בחשיבה גם משום שאין  חשיבתם ולעתים לפגוע בזולתם.

האדם הוא יצור חברתי להם את הידע המספיק אודות ההקשר, הנסיבות והעובדות. 

ר חזק ובעל כוח מוגבל במגבלות כה רבות המביאות לו ולזולתו סבל רב, אלא שהוא יצו

 להתמודד עם הסבל ולכפר בו על חטאיו השונים.
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 העלילה שקדמה לאנטיגונה: -מבוא

)חיבור של שלוש יצירות נפרדות שיש בינהן קשר מחבר(.  מטרילוגיההמחזה הוא חלק 

בטרילוגיה כשהשניים האחרים הם: "אדיפוס המלך",  החלק השלישי"אנטיגונה" היא 

 ו"אדיפוס בקולונס". 

 וב להכיר את סיפור שני המחזות הקודמים על מנת להבין את הרקע לבעיה.חש

בעיר תבאי היה מלך בשם ליוס ולו אישה בשם יוקסטה. כשנולד להם בנם אדיפוס, 

הודיע האל היווני אפולון )אל השמש, האור, המוסיקה, השירה, הנבואה, הרפואה 

ו, ישכב עם אימו ויוליד ממנה והטוהר( לליוס כי הוא עתיד למות בידי בנו שיירש אות

צאצאים. המלך והמלכה נבהלו ונתנו את הילד בידי רועה כדי שימיתו, אלא, שהרועה 

הזה נתן את הילד בידי רועה אחר שלקח את הילד ונתן אותו למלך והמלכה של העיר 

קורינתוס. השנים שמחו לאמץ את התינוק כי היו חשוכי ילדים וכך גדל אדיפוס וחשב 

הוריו. בבגרותו, נרמז לו על ידי שיכור שהשתתף בחצר המלך כי הוא לא בן מלך, אותם ל

ורצה לברר על מוצאו מפי אפולון. האל אמר לו כי הוא עתיד לרצוח את אביו ולשכב עם 

אימו, מה שגרם לו לברוח מפחד ממימוש החטא. הוא נדד עם תרמילו הרחק אך האלים 

פגש רכב זקן במרכבה, שהכה אותו, והוא הכה בדרך הוא  -כיוונו אותו לקראת גורלו

בחזרה והרג אותו. בהמשך הדרך הוא מגיע לעיר תבאי. על חומות העיר ישבה מפלצת 

הספינכס, שנהגה לחוד חידות ומי שלא ידע הומת על ידה. היא פנתה לאדיפוס בחידה: 

וענה: "בן ?" ואדיפוס ידע את התשובה 3ובערב על  2, בצהרים על 4"מי הולם בבוקר על 

אדם, בינקותו, בבגרותו ובזקנתו, כשהוא נשען על מקל". אדיפוס נכנס לעיר ואנשי 

תבאי שהוקסמו מחכמתו המליכו אותו למלך לצד יוקסטה המלכה שנשארה אלמנה. 

אדיפוס היה מאושר ונולדו לו שני בנים ושתי בנות )אנטיגונה, איסמנה, אטאוקלס, 

דבר, וזה היה סימן לזעם האלים על העיר.  פוליניקס(. לאחר שנים פרצה מגפת

וס חקר את סיבת העונש הוא גילה שרצח את אביו ושכב עם אימו. כעונש עצמי פכשאדי

אימו, יוקסטה -הוא ניקר את שתי עיניו והגלה את עצמו לאי בודד, שם גם מת. אשתו

נה התאבדה בתלייה. השלטון עבר לידי שני הבנים שהחליטו לחלק את השליטה: כל ש

יתחלפו ביניהם. אטאוקלס, שהיה הבכיר שלט שנה ובזמן הגיעו להתחלף, סרב להעביר 

לפולוניקס את השלטון והגלה אותו. פוליניקס מצא מקלט בעיר ארגוס, נשא שם 

תוך כדי הקרב, הרגו  לאישה את בת המלך והוביל את הצבא למלחמה על תבאי. 

היה אחיה של יוקסטה המלכה,  האחים זה את זה. המקורב ביותר למשפחת המלוכה

 קריאון, ובתמיכת האלים לקח את המלוכה. 

 

המחזה "אנטיגונה" פותח בפקודה שנתן קריאון להשאיר את גופת פוליניקס, שבגד 

 בעיר, למאכל עופות השמים. 
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 דמויות במחזה

 אנטיגונה * 

 איסמנה, אחותה של אנטיגונה. * 

 קריאון, מלך תבאי * 

 היימון, בנו של קריאון * 

 אורידיקה, אשת קראון* 

 ואת דעת העם  מקהלהראש המקהלה, מייצג את ה* 

 הנביא העיוור, שמייצג את הצדק והנבואה  ,טירסיאס* 

 

 

 

 

 

 

 תקציר העלילה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A1
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  -הפרולוג

של המחזה, הוא מציג את הרקע להתרחשות ואת הפרולוג הוא האקספוזיציה 

 : חזההמ הבעיה המרכזית של

  וק המלך לחוק האלים.הקונפליקט בין ח

שיחת האחיות )אנטיגונה ואיסמנה( מאפשרת לקורא )/צופה( להכיר את שתי 

 אופיין ואת תכונותיהן. הדמויות, את 

הבעיה המרכזית במחזה נעוצה, למעשה, בצו שהוציא המלך קריאון, האוסר את 

מהרעיון שאחיה לא יזכה  קבורתו של פולינקס, האח הבוגד. אנטיגונה נסערת

לקבורה הולמת, ועקב כך היא מתקוממת נגד צו המלך ומחליטה להפר אותו ע"י 

 קבורת אחיה. 

לבין חוק האלים וחשיבות  כבר בפרולוג, מתגלה הקונפליקט בין חוק המלך

 .המשפחה

חוק המלך היה חשוב בחברה היוונית, כדי ליצור חברה מתוקנת ולשמור על הסדר 

האזרחים היוונים התייחסו לחוק המלך ביראת כבוד. לעומת חוק המלך, החברתי, ו

ערך הנאמנות ושמירת כבוד המשפחה היה חשוב עוד יותר מהאחדות הלאומית, 

לעקרון  -ולכן כל פרט בחברה היה צריך לבחור לאיזה עיקרון הוא מעדיף לציית

 חוק המלך או המשפחה. 

 

 טיגונה:ופייה של אא

מנה, מוסרית, פועלת לפי המצפון, מאמינה בעצמה וביכולתה, אמיצה, עקשנית, נא

עקבית בדבריה ובמעשיה, לא אכפת לה מתוצאות מעשיה, חכמה, דעתנית, בעלת 

כבוד עצמי וכבוד למת, מאמינה שהחיים שלאחר המוות נצחיים, טוענת שאחיה 

, )פולינקס( יחזיר לה אהבה בעולם הבא, מייצגת את חוק האלים, מאמינה בגורל

 אינדיבידואליסטית, מייצגת את הרגש.

 

 איסמנה: אופייה של 

נימוקים לאי הצטרפותה למעשה של אחותה, אנטיגונה, והתחמקותה  3יש לה 

 ממתן עזרה: 

  .היא מפחד מנקמת המלך -פחד ממוות. 1
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היא טוענת שהיא אשה, ולכן אין לה מספיק כוח פיזי ונפשי כדי לעמוד . 2

  .במלחמה נגד גברים

היא טוענת שעבר זה הוא טראגי מאוד, המשפחה כבר סבלה  -העבר המשפחתי .3

 אבדות רבות ממילא, ולכן אין טעם לגרום לצרות נוספות. 

היא פוחדת מתגובת הכלל, מבוז על הפרת חוק המלך, חסרת אומץ, מייצגת את 

גיון, אינה נאמנה למשפחתה. למרות חוסר האומץ שלה, היא מאמינה יהה

 פועלת נכון. שאנטיגונה 

 

 שיר הפתיחה של המקהלה  -הפרודוס

המקהלה נכנסת בשירה ובריקוד לבמה ונושאת את דבריה. מקובל היה שאנשי  

 המקהלה הם זקני העם, שהביעו את דעתם על המתרחש במחזה. 

בשיר הפתיחה של אנטיגונה, מתוארים קורות העיר ותולדות המלחמה. מצב רוח 

כת את קרן השמש הראשונה שהאירה את הניצחון של המקהלה מרומם, היא מבר

ואת שחרורה של העיר תבי. המקהלה גם מתארת את הקרב בו פולינקס אסף את 

צבא העיר שאליה ברח, ארגוס, ויצא כדי להחריב את תבי. הוא נכשל בקרב זה 

מכיוון שהוא בז לרצון האלים, ולכן האל זאוס, שלא רצה בכשלונה של העיר, 

 שועה. הביא לה את הי

 תפקידי המקהלה בפרודוס: 

 הצגת רקע העלילה  .1

 הצגת נקודה דתית )במקרה זה, האמונה באל זאוס(  .2

 קישור בין האירועים השונים ולבשר על הגעתה של דמות לבמה  .3

להשהות את רצף האירועים, כדי לאפשר לקורא/צופה לעכל את המידע  .4

 שניתן לו עד כה 

 ו לגבי ההמשך להעביר מסר לקהל, ולחדד את ציפיותי .5

 

 קריאון מציג את גישתו לניהול המדינה –תמונה ראשונה 
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בתמונה זו, קריאון, השליט החדש של העיר תבי, נואם בפני זקני העם, שמייצגים 

את העם. הוא יודע שאם זקני העם יהיו לצידו, כל העם יתמוך בו. בפתיחת נאומו, 

קירבה משפחתית. הוא  קריאון מכריז שכס השלטון עבר אליו ביושר, על סמך

טוב הוא ישמע לעצתם של זקני  מבטיח שטובת העיר עומדת לנגד עיניו, וכשליט 

 העם. 

)למרות זאת, בהמשך המחזה יתברר כי קריאון אינו נאמן להבטחותיו ואינו שומע  

 בעצת אחרים(. 

בהמשך הנאום, הוא מצהיר שביטחון העיר חשוב לו יותר מכל דבר, והוא מציג את 

ענש, ואילו מי יומבטיח שמי שימרה את פיו י -גיון העומד מאחורי הצו שהוציאיהה

שיפעל לטובת העם יזכה לחסדו. המקהלה אינה מביעה את דעתה באופן נחרץ, 

אלא מנסה לשמור על עמדה ניטראלית, ואומרת שרק אדם טיפש יעבור על חוק 

שמישהו קבר אותה  השליט. לפתע, מופיע אחד משומרי הגופה של פולינקס, ומודיע

דמוקרטי, קצר רוח ועצבני. -בטקס סמלי. מהר מאוד, קריאון מתגלה כשליט אנטי

השומר מדגיש את העבודה שלא הוא עשה את המעשה )השומר קודם כל דואג 

תה במעשה, ובכך מגלה את עמדתה ילעצמו(, והמקהלה רומזת שאולי יד האלים הי

 האלים.  האמיתית, לפיה צו המלך אינו תואם לרצון

 

 שחר המקהלה.  – 1אודה 

לחטא , ויש בה רמז שירת הלל לגדולת האדםתוכנה של האודה הראשונה הוא 

 שלון האדם, שמתיימר לדעת מהו צדק י)חטא הגאווה(, שעלול לגרום לכ ההיבריס

 אך למעשה הוא בז לו. 

באודה זאת, המקהלה מספרת כיצד במשך שנות קיומו, הצליח האדם להתגבר על 

למרות גדולתו, כוחותיו מוגבלים ע"י המוות, הגורל  -יתני הטבע, אך מצד שניא

)חוקי האלים( וחוקי הטבע. מצד אחד, האדם צריך לשמור על חוקי האדם 

קריאון(, שהוא בעצמו המציא ויצר, אך מצד שני עליו  -)במקרה זה, חוקי המלך

נו מתאים לחוקי לשמור על חוקי האלים. לעיתים, מה שמתאים לחוקי האלים אי

האדם, או להפך. זהו רמז לבעיותיה של אנטיגונה, המעדיפה את חוקי האלים על 

 חוקי האדם )של קריאון(, ומביאה על עצמה צרה בדרך זו. 
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 חטא ההיבריס: -הגדרה

 פירוש המושג "היבריס" הוא התנשאות, התגרות באלים, גאווה יתרה. 

 : טא זה, והןדמויות שחטאו בח 2במחזה "אנטיגונה" יש 

קתו ובכך שהצו שהוציא מקובל על רצון ד, אשר בטוח בצקריאון המלך. 1 

 האלים, וחטאו הוא בכך שמי שיפר את הצו מורד בו בגלל בצע כסף. 

, שבטוחה גם היא שהמעשה שלה הוא הנכון, היא בטוחה שזהו רצון אנטיגונה. 2 

כבוד המת, אך חטאה האלים ושמובטחים לה חיי נצח בעולם הבא אם תיאבק על 

הוא בכך שהיא מעדיפה את המוות על פני החיים, כי בעצם מעשיה היא קובעת 

 את גורלה למות. 

 האלים אינם אוהבים שבני האדם חושבים שהם יכולים לפרשם ולפעול במקומם. 

 

הקונפליקט הראשי בין אנטיגונה וחוק האלים לבין קריאון וחוק  -2תמונה 

  -המלך

 מוצג הקונפליקט המרכזי של המחזה במלוא עוצמתו.  יהיבמערכה השנ

המעשה של אנטיגונה, קבירת גופתו של האח הבוגד פולינקס, נחשף, וכתוצאה מכך 

 יש ויכוח מילולי בינה לבין קריאון. 

המקהלה, השומר )"זקיף"( ואיסמנה תומכים במעשה של אנטיגונה בצורה ישירה 

אינו לשביעות רצונם של תושבי העיר  או במרומז, ומכך ניתן ללמוד שצו המלך

 תבי. 

אנטיגונה היא אינה אישה רגילה, שכן היא ביתו של אדיפוס )מלך תבי לשעבר( 

וארוסתו של היימון )בנו של המלך קריאון(, ולכן היא עתידה להיות מלכת העיר 

 בבוא היום. 

ם בפני קריאון עומדת דילמה קשה, של שלמות המשפחה מול שלמות השלטון: א

הוא יוותר לאנטיגונה, הוא יראה בפני העם כאדם שפוטר את מקורביו )עושה להם 

עליו לחרוץ את דינה למוות, כפי שהבטיח  -פרוטקציה(, אך אם הוא לא יוותר לה

 בצו המלך. 

קריאון חושש שיאבד את מעמדו בקרב בני עמו, ולכן אינו מוכן לשמוע, לא 

בדברי המקהלה )תפקיד המקהלה הוא  לאנטיגונה ולא לרחשי לב העם, הנרמזים

לכוון את הדמויות לפעול למען הצדק ולפי המוסר( שמנסה לרכך את ליבו של 
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דבר גורלה של אנטיגונה נחרץ  קריאון, וגם לא לדברי השומר. לכן, בסופו של

 למוות.במערכה זו 

 

 אנטיגונה מול קריאון:

 טין. שתי הדמויות הן עקשניות ומייצגות דעות מנוגדות לחלו

קריאון שואל את אנטיגונה האם היא מודה שהיא עשתה את המעשה, האם היא 

ידעה שהיא עוברת על החוק וכיצד היא מצדיקה את מעשיה. אנטיגונה טוענת כי צו 

האלים קודם לצו המלך, מכיוון שהאלים נצחיים ואילו צו המלך משמעותי, אולי, 

ל אדם בסוף דרכו ולכן גם אם רק בעולם הזה ; בנוסף, לדעתה, המוות מצפה לכ

תמות טרם זמנה, היא תראה בכך יתרון מכיוון שתעזוב את מלכות הרשע. היא 

טוענת שחייבים לכבד את המת, ולבני האדם אין זכות להחליט את מי לקבור ואת 

מי לא, כי רק האלים יכולים להחליט בדינם של המתים. הויכוח בין אנטיגונה לבין 

האישי, כאשר אנטיגונה טוענת כי היא מייצגת את כל העם,  קריאון עובר למישור

שמפחד מהמלך ולכן לא מביע את דעתו ; היא טוענת שרק טיפש כמו קריאון יכול 

היא מזלזלת ומתחצפת למלך ; היא טוענת כי היא נוצרה די  -לחשוב שהיא טיפשה

 לאהוב ולא כדי לשנוא. 

 איסמנה מול קריאון:

מות בין אנטיגונה לקריאון, ומוכנה להודות במעשה שלא איסמנה מגיעה במהלך העי

עשתה, מכיוון שלא תוכל לחיות בלי אחותה, אנטיגונה. היא מנסה לשנות את דעתו 

 של קריאון, בכך שהיא פונה לרגש שלו )קרבה משפחתית(, אך אינה מצליחה. 

 

 

 

 המקהלה:

שה המגיעה המקהלה נוכחת במשך כל התמונה, וראש המקהלה מציג כל דמות חד

אל הבמה, ומעיר הערות כלליות מבלי להביע דעה )הוא אובייקטיבי(. הוא משווה 

את אנטיגונה לאביה, אדיפוס, ובכך נרמז לקהל שעקשנותה תביא אותה אל סופה 

 המר, כפי שקרה גם לאביה.
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 שיר המקהלה – 2אודה 

מחליטים לנקום באדם,  כאשר האלים -הוא הגורלהנושא המרכזי של אודה זו 

 הנקמה עוברת מדור לדור, והיא מדומה לסופה המסתערת על החוף. 

האל זאוס רם ונישא במרומי הר  -לגורל זה מצטרף חטא ההיבריס )"גבהות לבב"(

מי  -האולימפוס )מקום משכנם של האלים היוונים(, מחליט על גורלו של האדם

וב שהוא יכול לקבוע את גורלו בעצמו שיגלה רגשות של גאווה )התגרות באלים, יחש
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יענש כהרף עין. למעשה, יש כאן רמז על הידיעה שגורלה של אנטיגונה קבוע יוכו'(, 

מראש, גם בגלל הקללה הרובצת על בית אביה )אדיפוס( וגם בגלל חטא הגאווה שלה 

 )בטוחה שמעשיה הם רצון האלים(. 

 

  -העצמת הקונפחחקט בין קריאון להיימון -3תמונה 

העימות מבחינה אישית של קריאון, והיא מחולקת לשלושה  שיאתמונה זו היא 

 חלקים. 

 של התמונה, קריאון מנמק את חוסר פשרנותו בנושא הצו:  בחלק הראשון

 .אנטיגונה היא היחידה שהעזרה להפר את הצו  -נימוק אישי. 1

י שמושל הוא לא רוצה להיראות פחדן בפני העם, הוא דוגל באמונה שרק מ. 2

 .במשפחתו יכול למשול בממלכה 

  .צו השליט הוא "קודש הקודשים". 3

 פריצת החוק בכל דרך שהיא מביאה להרס. . 4

 

היימון דואג  . ה בעימות בין קריאון לבין היימוןשל התמונה, יש הקצנ בחלק השני

 לאביו המלך ורוצה להצילו מטעות שתעלה לו בחייו, ובנוסף לכך הוא רוצה להציל 

 את אנטיגונה, אהובת ליבו. 

 נימוקי היימון לשחרור אנטיגונה הם: 

הדין -דעתו של העם שונה מדעתו של קריאון, העם רואה בצו המלך כעיוות. 1

 ורוצה בשחרורה של אנטיגונה 

לדעתו, קריאון צריך להיות גמיש,  -הוא מזהיר את אביו מפני חטא ההיבריס. 2

משל העץ  -משלים 2עביר לו מסר זה דרך להקשיב לעם ולדעת להתפשר. הוא מ

 ומשל יורדי הים. 

 למרות שהוא צעיר, קריאון עדיין יכול להקשיב לו. . 3

 

של התמונה, הויכוח הופך לקיצוני יותר, כאשר קריאון מכריז כי  בחלק השלישי

 )'המדינה היא אני'(.  -המדינה היא נחלת המלך, ולכן קולו הוא הקובע
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עריץ שאינו מוכן לשמוע התנגדויות או השגות לגבי מעשיו או קריאון מתגלה כמלך 

הוא אינו מוכן לשמוע אפילו לבנו,  -דבריו, ובולטת מאוד חשיבתו הטוטאליטרית

ורואה את המדינה כנחלתו. קריאון הוא אדם שמתבצר בעמדתו, אינו קשוב 

עות לאחרים, עקשן, חסר ביטחון )רק אדם בעל ביטחון רב יהיה פתוח להקשיב לד

 האחרים השונות ממנו( וקשה לב. 

כאשר קריאון מתעמת עם בנו, הצופים/קוראים מצפים שהתנהגותו ומחשבותיו 

מוצא. הוא מוביל את -קריאון מוביל את עצמו למצב של חוסר -ישתנו, אך לא כך

להפר את הצו שהוא בעצמו הוציא או לגרום למות בנו, ואכזבתו  -עצמו לדילמה

קריאון היה בטוח שהיימון מסכים איתו, אך הוא נוכח  -בנוכפולה: פעם אחת, מ

לראות שטעה ; פעם שניה, כאשר היימון מבקר את קריאון ביקורת נוקבת על הדרך 

 שבה הוא מתנהג.

 

 שיר המקהלה – 3אודה 

אנשים יקריבו הכל  -אודה זו עוסקת באהבה, וכיצד האהבה מושלת בבני האדם

 יר. למען האהבה, אך לכל אהבה יש מח

 

 

 

 

 

 אנטיגונה מובלת אל מותה – 4תמונה 

בתמונה זו אנטיגונה מובלת אל מותה, והיא מספידה את עצמה. דבריה נאמרים 

עדיין בארמון המלך, כדי לשמור על אחדות הזמן והמקום. עד עכשיו, אנטיגונה 

התגלתה כדמות עקשנית וגאוותנית, שמוכנה למות למען ערכים, החשובים לה 

 עט היה אפשר לומר שהיא אינה אנושית, אך במערכה זו נחשף המימד מחייה. כמ

 האנושי שלה. 
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ה ווהיא מודעת לסבלה ומרחמת על עצמה. היא מש -בהספד, היא מגלה צד אנושי

סוף שהסתיים במוות. למעשה, היא  -את עצמה לבת אלים, שגם סופה היה אכזר

צמה לאלים )בנוסף חוטאת בחטא ההיבריס במקרה זה, בכך שהיא משווה את ע

 לכך שהיא בטוחה שמעשיה הם רצון האלים, מבלי להתייעץ איתם(. 

 

 

 שיר מקהלה – 4אודה 

מטרת אודה זו היא לנחם את אנטיגונה, ע"י אגדות יווניות מפורסמות מהעבר, 

ולומר לה שעוד רבים גורלם היה כמוה, אך הם קיבלו עונשים אפילו קשים עוד 

 ת: יותר משלה, מבחינה פיזי

נכלאה ע"י אביה במגדל ברזל כדי שלא תלד בן, שלפי נבואת  -ה דנאהכהנסי *

האלים היה עתיד לרצוח את אביה. לבסוף, אחד האלים הוריד גשם שהפרה 

 אותה )הכניס אותה להריון(, והיא ילדה בן שהגשים את הנבואה. 

פשר לא אאל דיוניסוס )אל היין( בכך שהבן של מלך דריאס, שחטא ל -ליקורגוס* 

 לחוגגות להקריב לו קורבנות באחד החגים. 

אפשרות נוספת לפרש אודה זו, היא שמטרתה היא להעביר את המסר לפיו אי אפשר 

 לברוח מגורל האלים. 

 

 

 

 עימות בין קריאון לנביא העיוור -5תמונה 

תמונה זו היא נקודת השיא של המחזה, ויש בה עימות בין טירסיאס לקריאון. 

וא נביא עיוור פיזית אך הוא למעשה היחידי שרואה את מצב הדברים, טירסיאס ה

 את האמת. הוא זקן, חכם ובעל השפעה רבה על העם. 

טירסיאס טוען שהאלים דוחים את הקורבנות ושעופות טורפים מסביב למזבחות 

 הם טומאה. 
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קריאון הוא נציג המדינה, מעליב את טירסיאס ומכנהו זקן. הוא מאשימו בשוחד 

 חוסר דעה. ו

לבסוף, לאחר שטירסיאס אומר את נבואת הזעם )קריאון חטא כלפי אנטיגונה 

זוהי נקודת השבירה והמפנה  -ובנוסף לכך ביזה את המת(, קריאון נשבר ומשתנה

 של קריאון, בה הוא מודה לראשונה בחטא הגאווה, לאחר שהבין את טעותו. הוא 

 . משנה את החלטותיו לגבע אנטיגונה ופולינקס

 חשיבותה של תמונה זו: 

בתמונה זו בא לידי ביטוי שיא העימות בין חוק המלך לבין חוק האלים, 

בקונפליקט הטרגי שבין קריאון לבין הנביא טירסיאס. קריאון מאמין שאין לקבור 

את הבוגד, הוא מאמין שהצו שלו הוא בהתאם לרצון האלים ושטירסיאס מקבל 

סיאס חדור באמונה שיש לקבור את המת כי זהו שוחד עבור נבואתו. לעומתו, טיר

חוק האלים, הוא מנבא לקריאון נבואת זעם, הוא טוען שהוא מנבא למען העם 

 ושמעשה קריאון ימית שואה עליו, על משפחתו ועל העם. 

לפי נבועת הזעם, לבית קריאון תהיה חרפה נצחית, ישנאו אותו בכל רחבי הארץ, 

 מתים רבים. שירקיבו ויהיו יבכו על בנים 

כתגובה לנבואה, ולאחר שהנביא כבר עזב את הארמון )הבמה(, קריאון חושש 

 לגורלו, בפעם הראשונה מאז הוציא את צו המלך. 

הוא המום מהנבואה, ומגלה לראשונה רגשות של צער וחרטה, הוא חושש ומכיר 

 בטעותו. 

לפיה אין  לאחר שהבין כי חטא בחטא ההיבריס, קריאון מגיע למסקנה הסופית,

 לכבוש את תאוות הלב ואי אפשר לריב עם הגורל.

 יש כאן אירוניה בשאלה זו מכיוון שהיא  -הוא שואל לעצתו של ראש המקהלה 

 נשאלת מאוחר מדי. 

 תפקידו של טירסיאס: 

טריסיאס הוא דמות משנית במחזה, אך יש להופעתו חשיבות רבה על מהלך 

לים, כי הוא נציג הדת, ולחדד את העלילה. תפקידו הוא להביא את דבר הא

ית והקונפליקט הדרמתי בין חוק המלך לחוק האלים. עד כה הוצג חוק האלים מזו

 ראייתה של אנטיגונה ואילו עתה מביא אותה נציג הדת. 
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 : שירת המקהלה האחרונה -פיין

 זהו שיר הלל לעיר תבי.

ם מסתדרים שירת הפיין באה מתוך הנחה שקריאון הבין את טעותו, שהדברי

 בצורה טובה, וקריאון ישחרר את אנטיגונה ויקבור את פולינקס.

המקהלה מניחה שהסדר שב על כנו והדברים מסתדרים על הצד הטוב, אך שירתה 

טרגית, מכיוון שהיא עדיין אינה יודעת את הסוף -הופכת להיות שירה אירונית

 הנורא מכל. 

 

 יציאה, סיום המחזה:  -אכסודוס

 -רב מהאלים, קריאון עושה בסדר הפוך ממה שאמרה לו המקהלהבגלל פחדו ה

אך  -הוא קודם כל קובר את גופת פולינקס ורק אח"כ הולך לשחרר את אנטיגונה

זה כבר מאוחר מדי: השליח נכנס לבמה ומודיע על התאבדותה של אנטיגונה, 

ים כל אלו עומד -ומותו של היימון בעקבותיה. כתוצאה מכך, גם המלכה מתאבדת 

 בניגוד  לשירת המקהלה בפיין. 

קריאון אומר קינה על צער מעשיו ועל מות בני משפחתו, אך הוא אינו מזכיר כלל 

 את אנטיגונה. 

ראש המקהלה מסיים את המחזה, באומרו כי מי שירא את האלים הוא חכם, ולכן 

 . יהיה לו טוב ; האלים ירימו וישפילו את האדם, והאדם יבין זאת רק בעת זקנתו

 

 

 
 

 תרגול בקיאות בעלילת המחזה

 

 (99 – 1)שורות  אקספוזיציה  פרולוגה

 השלם : 

 : _____________________הדמויות
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 : _________________________המקום 

 ____________________________: ןהזמ

 

 מהי הבעיה המציגה אנטיגונה בפני אחותה?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 מהן תכונותיה של אנטיגונה: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 מהן תכונות אופייה של איסמנה:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

הקונפליקט במחזה הוא בין חוק ________________אותו מייצגת 

_____________ לבין חוק ________________אותו מייצג 

 .________________ 
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 ( 161 – 100כניסת המקהלה.  )שורות  –פרודוס 

 

 מהן תפקידי המקהלה במחזה?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 את תולדות הקרב על תביי? כיצד עלה קריאון לשלטון? תאר 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 (:331 – 162)שורות:   - 1 תמונה

 בניהול המדינה צטט את השורות המעידות על עמדתו זו של קריאון

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 תוך כדי דברי השומר המקהלה מעלה השערה. מהי ?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 מעשה?תה ביהיהאפשרות שיד האלים  של קריאון על מהי דעתו 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ומדוע? לדעת קריאון מי קבר את פולינייקס 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 (372 – 332האודה על האדם! )ש'  –שירת המקהלה 

 שים בזכותם מהללת המקהלה את האדםמנה את המע

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 כיצד אפשר להבין את השורות האחרונות של האודה על האדם?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 .מפני מה מזהירה המקהלה? צטט, והסבר

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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מי הן הדמויות החוטאות בחטא ההיבריס במחזה? הסבר כיצד כל אחת מהן 

 חוטאת. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 (581 – 373. )שורות היישנ תמונה

זי במלוא עוצמתו. ישנו עימות גלוי בין אנטיגונה כאן מוצג הקונפליקט המרכ

אנטיגונה נתפסת ומובאת לפני המלך קריאון כמי  וקיראון, שני גיבורי המחזה. 

 פולינייקס.  –שהפרה את צו המלך וקברה את גופת אחיה 

 

 במה מודה אנטיגונה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מרידתה בצו של קריאון? כיצד מסבירה אנטיגונה את

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

הוא אם , אפילו תנו על ידי  האדםיין צווים שנכיצד רואה אנטיגונה את היחס ב

 על ידי האלים?רו שנוצ וכאלה מלך, 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



 25 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

יבות של אדם המחולעומת   קשרי דם  ו אישה–יחסי גבר על קריאון  חושבמה 

 כלפי עירו?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 מעשה שעשתה?על השל אנטיגונה  דעתה ימה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

כיצד היא מגיבה כלפי ניסיון אחותה , איסמנה, לקחת על עצמה חלק מן 

 האשמה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 במהלך התמונה מי מזדהה עם דברי אנטיגונה וחשים אי שלמות עם צו המלך?

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ( 625 – 582)שורות שירת המקהלה  – 2אודה 

המקהלה יודעת שגורלה של אנטיגונה  נחרץ. אחרי העימות בין קריאון ואנטיגונה, 

המקהלה שרה את שיר גורלן העצוב של אנטיגונה ואיסמנה, אשר נידונו למוות. 
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 מאז ומעולם. – של בית לבדקוסהמקהלה מייחסת גורל זה לאסונות שהן מנת חלקו 

שני  שה, ואשר יסבו של אדיפוס, אשר הרג את אביו ונשא את אמו לא הלא הואלבדקוס 

הרגו זה את זה במאבק על  , אחיהן של אנטיגונה ואיסמנה, בניו, פולינייקס ואטאוקלס

 הירושה. 

 

 (780 – 626)שורות קריאון מול בנו היימון   3תמונה 

 עמדת העם לגבי עונש המוות שהטיל קריאון על אנטיגונה? על פי היימון, מהי

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 קריאון?למהי העצה שנותן היימון 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 מהו המסר שמנסה היימון להעביר באמצעות משל העץ ומשל הספינה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 מהי הביקורת של היימון כלפי קריאון, אביו?

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ?עליו במה הוא מאיים

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 של אנטיגונה בסוף תמונה זו?מהו עונשה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 (805 – 781שירת מקהלה )שורות –   3אודה 

 הארוס? –מהו הנושא המרכזי של אודה זו על האהבה 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 (.943 – 801 –)שורות אנטיגונה מובלת למערה  – 4תמונה 

 איזה צד חדש נגלה לפנינו באישיותה של אנטיגונה, בנושאה את הקינה על חייה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 אבלה הפכה לאבן.  משווה עצמה לניובה, ביתו של טנטלוס, שבשל אנטיגונה

 מהו המשותף לה ולניובה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ?אנטיגונה וניובה הדמיון שהמקהלה רואה ביןמהו ני ומהו השו

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

מחויבותה , בהשוואה להמת אחיהמחויבותה כלפי כיצד מתייחסת אנטיגונה ל

 ? החי חתנהכלפי 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 (987 – 944) שורות  שירת המקהלה -  4אודה 

  מן המיתוס אשר מתייחסות למצבה שלשלוש דוגמאות  בשיר זה מציגה המקהלה

 אנטיגונה.

מהו משותף בין שתי הדמויות המיתולוגיות הראשונות, דנאה וליקורגוס בנו של 

 דירס, ובין אנטיגונה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

המקהלה מזועזעת מהתנהגותה המרדנית של אנטיגונה, אך גם מעריצה את 

גבורתה ואומץ ליבה. על פי סיפורים אלה אנטיגונה גם מעוררת הזדהות אך גם 

יתה ים אלה מעידים על גאווה יתרה. אולי לא המעשי הסתייגות ממעשיה.

תה צריכה לתת יצריכה לתקן העצמה את המעוות שעווה קיראון. אולי הי

 לאלים לטפל בענייניהם.

 

 (1114 – 988 –)שורות  הנביא העיוור  -קריאון וטירסיאס -5תמונה 
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 מהם האותות עליהם מבשר טראסיאס?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ותות אלה?מה משמעות א

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מהי תגובתו המיידית של קריאון למשמע דבריו של טראסיאס?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ?הותואמת את התנהגותו עד כ במה אופיינית תגובתו של קריאון

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 דברי טרסיאס?מ כיצד הוא מושפע 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 כיצד מציעה לו המקהלה לנהוג?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מהי תגובתו של קריאון להצעה?
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 על משמעות החוק?קריאון כעת מה לומד 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 (1151 – 1115שירת המקהלה. )שורות:  - 5אודה 

זוהי שירת הפיין. שירה עליזה , לכבוד דיוניסוס, אלה של תביי, אל היין. המקהלה 

 מתמלאה בתקווה. מרגישה שהנה הסדר יושב על כנו. 

, היא צופה חגיגה הלה צופה את העומד להתרחשיש כאן אירוניה טראגית, אין המק

 .ואיננה צופה את האסון –של חיים, משתאות יין ואהבה 

 

 

 מבקשת מהאל?מקהלה מה ה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 סוף(. – 1155)שורות סוף המחזה  -האכסודוס

 האם  תפילת המקהלה בשירת הפיין נענית בחיוב או בשלילה על פי האקסודוס?
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 חרר את אנטיגונה? ר קודם את פולינייקס לפני ששומדוע יצא קריאון לקב

 )שלא כמו שהכריז שיעשה בסצנה קודמת(

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מה הוא מוצא כאשר מגיע למערה?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 תוצאת העימות של קריאון עם היימון?הייתה מה 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ?, אשתו של קריאוןמדוע התאבדה אוירידיקה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 לה מגורלו של קריאון, עם סיום המחזה?מהו הלקח המוסרי שמוצאת המקה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 מחזה "אנטיגונה"ב דמויותה

 

 הדמויות הראשיות: אנטיגונה וקריאון:

והוא מעסיקה את מירב תשומת  שבה עוסקת העלילההיא הדמות  –דמות מרכזית 

מניעה את העלילה, הדמויות האחרות קשורות בה הלב של הקורא. הדמות המרכזית 

דמות . דמות מרכזית היא בדרך כלל ויותיהיה ובהתנהגיואליה ומאירות צדדים באופ

, כלומר מעוצבת לעומק, מגלה תכונות אופי מובהקות ואיכות אנושית ייחודית, עגולה

נראית מזוויות שונות, פעילה ומתפתחת, רב גונית ומשכנעת, נאמנה לעצמה ונושאת 

 אידאה, ובעלת הופעה מרשימה, מפתיעה ומתחדשת.

 



 33 

 דמותה של אנטיגונה:

 

 ונה= פירוש השם הוא "זו שנולדה להתנגד".ג-אנטי

 

 . המפעילה את העלילה עד לסופה דמות מרכזיתאנטיגונה היא 

 : גיבורה טראגיתאנטיגונה היא 

 .הגאווה, ההתנשאות, השחצנות -חוטאת בחטא ההיבריס

ולא  מתבצרת בעיקרון שלה מתוך ביטחון עצמי מופרז, אינה מקשיבה לדעת האחר

 בשיקול דעת ותבונה אלא מזלזלת בה בבוטות.  מנסה להתייחס אליה

ככל יצור אנושי היא טועה לא בכוונה מודעת ולא בזדון, היא פשוט נקלעת לנסיבות 

 חיים כאלה שגרמו לה לנהוג כך, לסבול ולגרום סבל ליקיריה. 

תכונות אנושיות המבוטאות ויש בה שייכת למעמד גבוה, משפחת מלוכה, היא 

ראה שהבינה כי היא נתונה לעונש מוות רק באופן תיאורטי וכשהיא , עד כי נבקיצוניות

עומדת מולו ממש, היא נרתעת לפתע ותופסת אותו באופן מוחשי. כשברור לה מותה 

 הקרב היא מתרככת  ונראית אנושית יותר.

אופי חזק ונחוש, פועלת בעקביות ונחרצות   אצילות נפש,  בעלת שכל,אנטיגונה היא  

מוחה נגד קריאון ונגד   .אופי מרדנילהפר את הצו. היא בעלת חלטתה כדי לממש את ה

 לא ב"הפי אנד". , סופה טראגי -גזירת הגורל. ולבסוף, כמו כל דמות טראגית 

 

קשר המשפחה,  אחיה המת . היא האהבה שלה לפוליניקס, המניע המרכזי לפעולתה 

רבה שגורם לה לשקול  אהבה שהיא רגש בעל עוצמה קשר הדם הוא ערך עליון בעיניה.

 . גיון, באיזון ומיתון את פעולותיהלא נכון ולא בהי

 .היא נאמנה לצו האלים הזהה עם צו המצפון

היא מוכנה להקריב את למען האהבה הקיצונית שלה  מוקצנים, םכל הרגשות שבה ה

ויחד עם זאת היא מעלה את רעיון   )היימון ואיסמנה(  קשרי האהבה שלה בעולם החיים

 זמני.-זהו מסר אנושי על "נוצרתי לאהוב ולא לשנוא"!ומאניזם הטהור: הה

 

)רגשית(  אמוציונאלית, אימפולסיביתפזיזה, פעולותיה בדרך כלל מהירות והיא נראית 

הקיצוניות שלה כרוכה בסיכון חייה והיא באמת מרגישה שהיא מחויבת וקיצונית. 

ל אחותה, שלא ששה לשתף עמה למתים לפני החיים. אנטיגונה פורצת בדברי זעם ע

ויחד עם זאת היא מייצגת אידיאולוגיה, יש לה "אני מאמין" המדריך את  פעולה.

 פעולותיה.

כשהיא נתפסת כלוחמת על כבוד האדם ונגד השפלתו על ידי שליט עריץ, היא מתאפיינת 

 ומובאת לפני קריאון.
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ה ללא פחד ויחד עם אומרת לקריאון את דעתאמיצה ובעלת עוז רוח, אנטיגונה היא 

בקריאון ובכך בוטה, חצופה, מאשימה, גאה ובוטחת בצדקתה. היא מזלזלת זאת היא 

 גם מבטלת את התרככותו וכוונתו לנהוג בה במידה של רחמים.

היא רואה רק את צדקת דרכה . בשם מושג הצדק של אנטיגונה המוגבל ומצומצם, 

היא מו הצדק המדיני. בכך הערך של כבוד המשפחה היא רומסת ערכים אחרים כ

בכל מחיר היא מנסה  חוטאת בחטא הגאווה, ההתנשאות והשחצנות הקטלנית.

 להשליט את עיקרון הצדק שלה תוך התעלמות גמורה מהצדק של האחר )קריאון(.

, אלא ההפך, היא מקוננת לא מוכנה למות -מתאפיינת כאנושית במערכה הרביעית היא

בן חף מפשע שמומת על מזבח האהבה לאחיה, מזבח עצמה כקר על מותה הקרב ורואה

אנטיגונה נשברת אולי באופן  כבוד האדם והמוסר. -הרעיונות הנעלים והצודקים

-אך לא נשברת אידיאולוגית. בניגוד לשבירתו של קריאון שהיא גם נפשית -ריגשי

 רגשית וגם אידיאולוגית!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דמותו של קריאון:

האלים כי הוא קרוב המשפחה היחיד לבית אדיפוס.  שהמקבל את כס המלכות בירו

 תומכים בעלייתו לשלטון.

, במטרה לכבוש את לב זקני העם: מגנה ראש עיר, כדמוקרט בנאומו הראשוןמציג עצמו 

שאינו פתוח להתחשב בעצות הטובות של יועציו, מגנה את הבוגדים בעיר ומדבר על 

 ראש מעייניו.התועלת והטובה של תושבי העיר כדבר שהוא ב

שלא לקבור את פוליניקס הבוגד בעיר ומקבל את תמיכת העם, שכן מוציא את הצו 

 הדברים מוצגים כטובת העיר.

. מתגלה כמי שרומס ערכים חשובים המתנגשים עם הצדק המדיני שלואחר כך הוא 

  דמות בעלת צדק מוגבל.הוא 
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וחוטא יגונה אהובתו , המאיים להתאבד בעקבות אנטכלפי היימון קשיחותמתנהג ב

  לערך האהבה.

, שהן קרובות המשפחה שלו וגורם להן ייסורים חוטא גם כלפי אנטיגונה ואיסמנה

 קשים.

הגאווה וההתנשאות חוטא בחטא ההיבריס, ש בן מלוכה -קריאון הוא דמות טראגית 

)אנטיגונה,  עצמי מופרז, חוסר נכונות להתחשב בעמדת הצדק של האחר מתוך ביטחון

וכמו  קיצוני ונלחם על עמדתו. קריאון פועל באופן תוך ביטול, זלזול ואכזריותמון(, היי

 סופו טראגי.כל דמות טראגית 

חלה ההתדרדרות המוסרית שלו. הוא כבר לא מגן על העם הכשהוא בטוח בשלטונו, 

מגלה דבקות בכיסאו, יש לו יצר שלטוני חזק וקיצוני ובתכונותיו ומשרת את טובתו, 

 ידי ביטוי רודנות ועריצות.באים ל

 

לא מסוגל לשנות ולהתאים נוקשה וחסרת גמישות, עמדתו כלפי הסובבים אותו היא 

את עצמו לנסיבות המשתנות של המציאות סביבו. הוא אינו מקשיב לזולת ואינו 

 מתחשב בדעת אחרים, אלא מתייחס אליהם בביטול.

נה משום שהיא אישה, ומחשיב מבטל את דעתה של אנטיגו ,גברי בשוביניזםמתאפיין 

 אותה כנחותה. 

מזלזל בדעתו של היימון משום שהוא צעיר וחסר ניסיון לדעתו, ובכך הוא גם דוחה את 

 דעת העם, ולא מוכן שהעיר תכתיב לו איך לנהוג.

, חושד בשומר, מפתח חשדנות חולנית חסרת כל יסוד כלפי סביבתו האנושיתהוא 

 באיסמנה, בטרסיאס הנביא ובעם בכלל.

כפי שמצופה מאדם בעל סמכויות, אלא אינו נוהג במתינות, בשיקול דעת ובתבונה 

כאדם שלא שולט ברוחו, נתון להתפרצויות רגשיות קיצוניות של זעם, אלימות 

 והתנגדות אכזרית כלפי מי שחושב אחרת ממנו.

המקהלה ומשנה את דעתו אלא שהכל מאוחר כבר בסוף היצירה הוא שומע את דעת 

 וכל יקיריו מתים. 

. הוא כלקח מן האסון מתרחבת מודעותו של קריאון לנסיבות והוא מבין שאכן שגה

פתאום מכיר בערכם של ערכים שונים ומבין כי לכל אחד יש מושגי צדק שונים. הוא 

יחות וקבלה הדדיים, מכיר בעובדה כי הדרך לקיים חיים מחייבת הידברות, קשב, פת

נכונות לפשרה וויתורים הדדיים. תפיסת חיים אנוכית, לפיה כל אחד מקיים 

בקיצוניות את הצדק שלו, ללא התחשבות בזולת, מובילה לאסונות, כפי שהתחוללו 

 ביצירה.
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במהלך המחזה האשמנו את קריאון בתכונות אופיו ובמעשיו השליליים, אך בסוף 

טרגית המעוררת רחמים. הוא מקונן ומתלונן שהאלים  המחזה הוא מתגלה כדמות

דחפו אותו ללכת בדרך הרשע והוא לא פעל מתוך רצון חופשי כי האלים קובעים את 

גורלו של האדם. קריאון אמנם חטא, אך לא בזדון, אלא מתוך אי ידיעה, בשוגג, בטעות. 

כשזה כבר  הוא לא צפה את ההשלכות של מעשיו, ומגיע לידיעה רק בסוף המחזה,

 מאוחר מדי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בן אנוש המתמודד גיבור טרגיהטרגדיה היא דרמה שבמרכזה עומד כפי שלמדנו, 

קומדיה בעם סבל וסופו בדרך כלל הוא קטסטרופה כלומר אסון נורא. )

 הקונפליקטים מסתיימים בטוב(.

  מאפייני הגיבור הטרגי הם:תזכורת : 

ל עליו ובדיעבד )לאחר מעשה( מתברר לו שהוא עצמו אסון שנפ -  הגיבור הטרגי א. 

 אחראי

 לאסון שפקד אותו.    

   בכל הטרגדיות היווניות הוא ממעמד חברתי גבוה. -  הגיבור הטרגי ב.
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אמיץ, נחוש, ישר,  –בעל תכונות אישיות גבוהות ומיוחדות  –הגיבור הטרגי  ג.

 הגיוני, אחראי, בעל 

   ותיו, מעורר כבוד, בעל יכולת ביטוי גבוהה.עקרונות, נלחם על עקרונ     

עקשנות, גאוותנות, חימה  –  קיצונית  הגיבור הטרגי ניחן בתכונה אחת ד.

חוטא  שמערערת את שיקול דעתו. וגורמת לעימות שלא ניתן לפתור, עימות הרסני. 

 היבריס. –בגאוות יתר 

גיבור בסופו של הגיבור הטרגי יוצר הזדהות אצל הקהל, והקהל מרחם על ה ה.

 המחזה. הגיבור יוצר קתרזיס אצל הקהל.

 

 

 *במחזה שלנו שתי הדמויות הראשיות הן דמויות טראגיות* 

 

 

 

 

 

 

 אנטיגונה כגיבורה טראגית 

אנטיגונה שייכת לבית המלוכה. היא בתו של המלך אדיפוס, וארוסתו של הימון, בנו 

 )כוחו של גורל(. של המלך קריאון. על אנטיגונה רובץ חטאם של הוריה

הטראגיות שלה נובעת גם מגורלה הקבוע  אנטיגונה היא דמות טרגית טיפוסית. 

מראש וגם בשל אופייה העקשני. היא מביאה על עצמה את אסונה בשל אופייה 

הקיצוני, העקשני והבלתי מתפשר, אשר מביא אותה לפעול במהירות ובקיצוניות 

 צונה בדרך חוקית. כנגד חוק המלך, מבלי לנסות לבצע את ר

אנטיגונה נאמנה נאמנות מוחלטת לחוק המוסרי ולמשפחתה, אך בשם הערך הזה 

היא רומסת ערכים אחרים שמתנגשים בו. עם זאת, חוטאת אנטיגונה בטעות, בשל 

 חולשות אנושיות. היותר יצור אנושי, בעלת 
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וד למצפונה, אנטיגונה עומדת בפני בעיה אנושית : המלך הוציא חוק אשר עומד בניג

ובניגוד לחוק האלים בו היא מאמינה. אנטיגונה אינה מסוגלת להשלים עם הצו 

האוסר לקבור את אחיה, ומחליטה לבצע את הקבורה בעצמה. אחרי שיחתה עם 

איסמנה אנו כבר מבינים כי היא נחושה בדעתה לקבור את המת גם ללא עזרת 

חה שבעולם הבא תפוצה על אחותה. אנטיגונה חדורת אמונה בצדקת דרכה, ובטו

המעשה. אנטיגונה מוכנה למות, ואין לה כל היסוסים בנושא. אנטיגונה מפירה את 

חוק המלך מפני שלדעתה חוק האלים הוא החוק המוסרי היחיד, החוק הנצחי 

והבלתי משתנה. היא לוחמת למען מערכת חוקים נצחית אותה אין האדם רשאי 

יגונה מייצגת את דעתם הכמוסה של אנשי להפר. בהמשך המחזה מתברר כי אנט

מר, והעיר, והיא שונה מהם בכך שהיא לא רק מביעה בקול את מה שהם חוששים ל

אלא גם מבצעת את מה שהיא והם חושבים לנכון ולצודק. אנטיגונה אינה מוכנה 

עד אז היא לא תנוח  להשלים עם המציאות כמו אחותה, ומבקשת שהצדק ייעשה.

גונה עקבית בעקשנותה עד סוף דרכה. היא קוברת את פוליניקס אנטיולא תשקוט. 

פעמיים, ואינה מכחישה את המעשה. לדעתה, הצו של קריאון עומד בניגוד לצו 

מר לו את שעל ליבה. והאלים. היא לא חוששת להתעמת עם קריאון, ואינו מהססת ל

ודעת עד לסוף המחזה אין אנטיגונה מ עיקרון הצדק מוביל אותה ללא פשרות.

 לטעותה, ולכן אינה מביעה חרטה.

 היא חוטאת בחטא ההיבריס וחטאה מתבטא בכמה דברים: 

 . היא מחליטה ומבצעת מעשה בניגוד לחוקי המדינה.1

 . היא מתחצפת את קריאון.2

 . היא משווה את עצמה לבת אלים.3

 ומתאבדת. –. היא לוקחת את חייה במו ידיה 4

 

ת שהיא זו שהביאה על עצמה את אסונה, למרות חטא ההיבריס שלה, ולמרו

אנטיגונה מעוררת אצל הקהל רגשות של פחד, חמלה והזדהות )קתרזיס(. היא 

מייצגת את המצפון ולוחמת בגבורה. הקהל מעריץ את אומץ ליבה, כאשר בסופו של 

המחזה אנטיגונה מביאה לאישור מחדש של הערכים שנפגמו בתחילת המחזה. 

עוררת הצופה פחד שמא אף הוא עלול להיקלע לנסיבות נפילתה של אנטיגונה מ

 חיים קשות, וגם הוא יגרום לסבל רב לעצמו ולמשפחתו. 
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 קריאון כגיבור טראגי

 גם קריאון הוא בן למשפחת מלוכה.

קריאון הוא דמות השליט המייצג את העיקרון, שהאזרח צריך להישמע תמיד 

 ערכים חשובים המתנגשים בצדק המדיני שלו.להוראות השליט. קריאון רומס 

קריאון אינו סובל כל התנגדות ועונה בכעס לכל אדם המעז להציג עמדה אשר 

מנוגדת לעמדתו. הנאום שהוא נושא בפני המקהלה בראשית המחזה, מציג אותו 

כשליט קשוב ופתוח, אך עד מהרה מתברר שכוונתו להשליט את חוקיו ללא 

דעתו שלו. הוא  –ידי דעה אחד בלבד -. קריאון מונחה עלהתייעצות עם זקני העם

בטוח בצדקתו ואינו מבין את מניעיה של אנטיגונה. הוא רואה במעשה הקבורה 

הוא אינו מסוגל להבין את רחשי העם  –פעולת מרידה. בעקשנותו הוא מגלה עיוורון 

בנו  הכמוסים, או את הרמזים בדברי המקהלה, הזקיף ואפילו כועס ומאיים על

שאומר לו את הדברים בצורה הישירה ביותר. קריאון מוביל את עצמו לקטסטרופה 
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מבלי משים. אפילו כשטרסיאס אומר לו שהאלים כועסים, הוא מאשים אותו 

בשותפות בקנוניה ובלקיחת ממון ושוחד. לבסוף הוא מוותר רק לאחר שטרסיאס 

און היא דמות טראגית מאיים עליו באסון ההולך ומתקרב לביתו. דמותו של קרי

משום שהחמיץ, משום שהיה עיוור בעיקשותו ובחרונו, משום שהבין את טעותו ואת 

ההיבריס שלו מאוחר מדי. האלמנטים של סבל, מודעות לסבל ואישור מחודש של 

ערכים מופיעים אצלו כולם ביחד ומאוחר מדי, לאחר שנשאר בודד על הריסות 

 ביתו.

יש וסובל בגלל המעשה שלו עצמו, הוא מגיע לאישור קריאון חולל את המעשה המב

 של ערכים, שהוא עצמו גרם לערעורם, רק לאחר מות יקיריו.

קריאון סובל בעצמו, אך הוא גם גרם לסבלה העז של אנטיגונה, וכן גורם לסבלן של 

 חרות : איסמנה, הימון, אשתו והעם כולו.אדמויות 

 שהמוות מגיע לביתו.קריאון אינו מודע לסבל שהוא גורם, עד  

קריאון לא ניצח במאבקו, ההפך הוא הנכון. הוא צועד מהצלחה לכישלון, ומודעותו 

לטעותו מגיעה מאוחר. מאוחר מדי. על הריסות ביתו הוא מבכה את משפחתו 

ומצטער על פזיזותו העיקשת. הוא טראגי מעצם העובדה שהבין והתפכח מאוחר 

ים את קריאון במתרחש, אך בסופו של מדי. במהלך המחזה נוטה הצופה להאש

 המחזה מתגלה קריאון כדמות טראגית המעוררת רחמים.

 

 

 

 

 הטרגדיה גיבורי- וקריאון אנטיגונה של דמויותיהם

 הגיבור תכונות

 הטראגי

 קריאון אנטיגונה

 

 הגיבור הטראגי .1

 ,גבוה הוא ממעמד

ולא  נסיך או מלך

 .העם מפשוטי

 של ביתו היא אנטיגונה

 פוסאדי המלך

 

 המלך הוא קריאון

 

 ,התנהגותו אנושית .2

וגורמת  נוגעת ללב

רצון  לצופה

 כוונות מתוך פועלת

 טובות

 אינה היא ,ואהבה

 לידי באה שלו האנושיות

 ככל :ביטוי בחולשותיו

 את בטחונו מאבד שהוא
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 מעונינת בסבלו.  להשתתף

 ומוכנה באיש לפגוע

 .לסבול

 אל בלכתה מובע כאבה

 .המערה

 מתעקש הוא כך שלו בצו

 נקלע קריאון .עליו יותר

 יודע כיצד שאינו למצב

 .ממנו לצאת

 :תכונות נעלות בעל .3

 ,עקשנות ,אומץ

 .מסירות

 ,פעמיים אחיה את קוברת

 אנשי לשאר בניגוד זאת

 איסמנה ולאחותה העיר

 .זאת לעשות שחוששים

 לצורך .העיר לטובת פועל

 להקריב הוא מוכן העניין

בת  את ,האישי אושרו את

 עם קשריו ואת אחותו

נובעת  טעותו .בנו

 .לעיר ממסירותו

 חטא כבד חוטא .4

"  -מתוך שחצנות

 הולך נגד -"היבריס

חזקים  כוחות

 .ממנו

 כנגד עצמה בכוחות פועלת

 האלים צו בשם המלך

 ואינה

 יפעלו שהאלים מחכה

 אף על זאת עושה .בדרכם

 מן סימן שום קיבלה שלא

 את לקבור שעליה האלים

 .אחיה

 

 כיוון האלים צו כנגד לפוע

 משוכנע שהם שהוא

 הוא .שלו בצו תומכים

 מקשיב אינו

 בנו לעצת ,הזקנים לעצת

 .הנביא ולדברי

 

 את על עצמו מביא .5

 ,שלו אסונו מידיו

הוא  זאת למרות

במטרתו  דבק

אינו ( בעיקשות

 .)מוותר

 

 אחיה שקבורת יודעת

 עלולה

 היא אך ,למותה להביא

 את מסתירה אינה

 ,המעשה

 .מעונש מתחמקת נהאי

 היא

 שלה במעשה גאה

 ומצדיקה

 היא כאשר גם אותו

 מובלת

 :אסונו את עצמו על מביא

 ותחושת בנו ואישתו מות

בעקבות  שלו האסון

 הוא .הכפול המוות

 את הצו לקיים מתעקש

 מודע אינו הוא עוד כל

 ואישתו לאפשרות שבנו

 .בעצמם יפגעו
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 .המערה אל

לסבלו  מודע .6

מבין  ולבסוף

 בטעותו הומוד

מאוחר  כאשר(

 .)מדי

 כאשר גורלה מר על בוכה

 המערה אל מובלת היא

 אך

 .בחטאה מודה לא

 במות עצמו את מאשים

 טעה כי ואישתו ומודה בנו

 קיום על בהתעקשותו

 הצו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דמויות המשנה במחזה:

 

 דמויות המשנה במחזה הן: איסמנה, השומר, היימון, טריסאס.

 המשנה: תפקידי דמויות

 להאיר את הדמות המרכזית, על ידי ההשוואה בינה לבין הדמות המרכזית.. 1     

 להבליט את תכונותיה או מעשיה של הדמות המרכזית. 2     

 להעצים ולהגביר את הסיבוך, להגביר את הקונפליקט.. 3     

 לקדם את העלילה.. 4      
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 הימון:

ופעתו במערכה האמצעית של המחזה ולמרות במחזה, למרות ה דמות משניתהימון הוא 

 חשיבות דבריו. 

את אביו וצדקתו, ומצביע על חכמתו  מהלל ומשבחבתחילת שיחתו עם קריאון הוא 

. הימון מופיע מייצג את המצפון האנושיכשליט וכובש, ובסוף הוא מביע עמדה רגשית, 

פי דרכו -מורד על ,הוא צעיר אינטליגנטיאם כן, בין נתינת פסק הדין ובין חתימתו. 

 בדעות הקדומות ובמשטר הרודני של אביו.

, לא מנסה למלט את אנטיגונה, לא להמריד את העם לא נוקט דרך פעולה כל שהיאהוא 

או לשכנע את המקהלה לעשות משהו. כל פעולתו מסתכמת בהכרזתה שלו כי אביו הוא 

את  הצעיר להנחות למרות גילו"מורה דרכו", כשבהמשך חל היפוך בולט והוא מנסה 

ולאחר מכן יש חילופי מילים קשות ומתגלה  מתחנףאביו בדרך הנכונה. בתחילה הוא 

 ועומד בנחישות מול אביו.  הוא מתפרץ, נזעםשלו. עם זאת  הרציונאל המפוכח

מאיר את השקפת עולמו של קריאון ומחדד את העימות בין מעשה הימון, כמו איסמנה, 

תפקידו במחזה כפי שאיסמנה מאירה את דמותה של אנטיגונה. אנטיגונה ובין צו אביו, 

 במחזה, פרט לוויכוח עם קריאון. שאינו עושה דבר משמעותינלמד מכך 

, את הרעיון דעת העם, את המצפון האנושי, מייצג כאמור את מביע עמדה רגשיתהוא 

 .אהבתו לאנטיגונהואת  ליברלי-הדמוקרטי

מכעיס את קריאון ומניע אותו לצוות להוביל את בכך שהוא  גם מניע את העלילההוא 

 אנטיגונה למערת הקבר. 

 

 

 דמותה של איסמנה:

. בפרולוג היא להאיר את אנטיגונהבמחזה ותפקידה הוא  דמות משניתאיסמנה היא גם 

מתארת את תולדות משפחתם כדי לשכנע את אנטיגונה שהן הנצר האחרון למשפחת 

רוני שבהתייחסותה למצב המשפחתי והציבורי, אדיפוס, אבל למעשה מוצג הצד העק

 כפועל יוצא של אישיותה ותפיסת עולמה. 

איסמנה היא הגיונית במובן הצר והמוגבל של המילה. הוא פורשת רשימת טיעונים 

רציונאליים כמו: האחריות למשפחתה, ששתיהן שרידיה האחרונים, ולכן צריכות 

וק, כמו אישה חלשה מטבעה מן הגבר, או להיזהר, כמו פגיעה בצו המלך, שהוא הפרת ח

השליט יכול לכפות את רצונו על נתיניו, הכפייה פוטרת מאחריות למחדל, ואווילות היא 

 היא מנוגדת לחלוטין מאנטיגונה,לחרוג מעבר ליכולת. רשימה זו ממצה את עמדתה. 

 . ומשועבדת לגברבהיותה אישה נחותה היא מרגישה 

 בלתי אפשרי, וכו'.  -שליט, אפשרי-גבר, נתין-י: אישההיררכמונחית על פי עיקרון היא 

 היא דמות רכרוכית ולא הרפתקנית. 
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. תפיסה הגורסת שליטה מלאה בחייםכנגד תחושת הגורל של אנטיגונה איסמנה מציגה 

עמדה פילוסופית זו מעמידה אותה באור שקול והגיוני אך ממעשיה נובעת התכחשותה 

ובפרץ דמעות רגשני  לא לוקחת אחריות והכרעהה. היא לרבדים הראשונים של קיומ

היא מתחננת לאחותה שתיקח אותה בסוף איתה. היא מגלה שחייה אינם חיים עוד וכך 

 . וחוסר המודעות העצמית שלהשלה  ה"אני" המעורפלמתגלה 

. היא בינונית, אפורה, פחדנית וסתגלניתהעימות בינה ובין אנטגונה מציג אותה כדמות 

מה שנראה תחילה כהיגיון שכלתני, מתגלה בסוף  מימדית. פשטנית וחדעמדה מגלה 

 בפני רצון השליט. וכניעה  לריקנות, נחיתות ויאוש, פאסיביותככיסוי 

 

 טיראסיאס:

 אבל חשובה ביותר.  משניתדמותו של הנביא היא 

 . הוא מובל על ידי נער ומגיע אל קריאון. עיוור וזקן, נציג הדתהוא נביא 

על ערי המדינה השכנות על חילול כבוד מתיהן.  קול המחאה והאזהרהמשמיע את  הוא

כך הוא הופך את הבעיה המשפחתית או האישית המוצגת בתחילת המחזה, לבעיה 

הוא מדווח על הפרת חוקי הטבע ומצביע על אוניברסלית, בעלת מימד כללי יותר. 

  התנהגות הציפורים על פולחני הנבואה הכושלים.

 עם חוקי קריאון.  מתעמת, והוא מייצג את חוקי הדת, האליםסיס טירא

חדור ליכולתו וכושרו לראות את האמת. הוא  אנלוגיה ניגודיתעיוורונו הפיזי הוא 

, מנבא לקריאון נבואת זעם וטוען שהוא מנבא למען העם, ושמעשה קריאון ימיט אמונה

 שואה עליו, על משפחתו ועל העם.

 השומר:

 במחזה.  ות משניתדמהשומר הוא 

. הופעתו הראשונה היא לאחר נאום עממית, טבעית, הלקוחה, כביכול, מן החייםדמות 

להודיע שמישהו קבר את הגופה בטקס סמלי, ומתגלה במבוכתו, קריאון. הוא בא 

 בהתפרצויותיו הנואשות וזאת כדי להוכיח את חפותו. 

 ידה אותו והוא חושש לחיו. והפרת רצונו מחרנאמן לקיום רצון קריאון המלך,  הוא

 אפשר לבחון את דמותו על פי שתי הסיטואציות: 

 . דבריו לפני הקבורה הרשמית.  1

 . דבריו אחרי הקבורה הרשמית. 2

 

 שהוא מבקש לקיימה ולהסתלק.  נפלה בחלקו שליחות כפוית טובהבחלק הראשון 

אומנם בצער, לפניו  בחלק השני הוא שב מרצונו לאחר שעה קלה, מוליך את אנטיגונה ,

 מדגיש את ההיבט הדתיהוא  -אבל מברך על מזלו הטוב. כאן הוא משמש תפקיד נוסף
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של מעשה הקבורה. הוא מתאר כיצד הסירו השומרים את העפר מעל גופת המת, ואיך 

 קברה אנטיגונה בפעם השניה את האח. בעצם מספר על ביצוע פעולה דתית. 

 

טי. הוא מייצג את קבוצת השומרים, פשוטי העם, תפקיד השומר הוא לא של אדם פר

מייצג דעה דתית ומציג גישה אנושית כלפי המעשה. באופן שרירותי הוא מבשר הבשורה 

 המתארת את המאורע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרעיונות הכלליים , המחנכים והחשובים : , אנטיגונה"המחזה " חשיבות

 

קורבן של הגורל. סופוקלס מחדש . טרגדיות יווניות עתיקות רבות עוסקות באדם כ1

אנטיגונה למשל ההחלטה והעשייה החופשית של האדם. ב"אנטיגונה" את עניין 

מביאה על עצמה אסון בגלל אופיה האימפולסיבי והפזיז, הקיצוני, הלא פשרני והלא 

מאוזן, שמביא אותה לנהוג ולפעול במהירות ובקיצוניות נגד חוק המלך, בלי לנסות 

ה בדרך חוקית ואיטית יותר כמו למשל, לנסות לשכנע את המלך לבצע את רצונ

 בצדקתה. יש בה פסימיות ופזיזות ולכן היא לא מחכה, אף לא לרגע, שיבואו להצילה. 

קריאון הביא על עצמו את אסונו מתוך עריצותו, חוסר הגמישות שלו, הגאוותנות 

 הקיצונית שלא איפשרה לו להודות בטעותו בזמן.

ים מתנקמים באדם, מקללים דורות שלמים, ומענישים אותם באכזריות. יחד עם, האל

סופוקלס מציג באמצעות האלים את התפיסה כי הכל קבוע מראש והאדם אינו יכול 

לשנות את הגורל , אלא שהוא בהחלט משאיר מקום לשכלתנות והבינה של האדם 

 אפשר במתינות , בסובלנות , בכבוד וכו'. -לראות שאפשר אחרת 
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אנטיגונה פועלת מתוך רגשות  -רעיון נוסף העולה ביצירה הוא ההיגיון מול הרגש . 2

כלפי אחיה ואילו איסמנה פועלת מתוך ההיגיון ובוחנת את הדברים באופן רציונאלי. 

היימון גם הוא פועל מתוך רגש אהבה חזק לאנטיגונה והוא מצטייר כ"בעל האידיאלי". 

פי השכל, מתוך תפיסה הגיונית, כביכול, אלא שהיא קריאון לעומת זאת, פועל רק על 

מתנגשת עם ערכים אחרים והופכת את הדברים לבלתי הגיוניים ובלתי צודקים. גם כאן 

אין מיתון ואיזון בין הדברים . מי שפועל מתוך הרגש פועל בקיצוניות ומביא אסון ומי 

 שפועל מתוך ההיגיון מביא גם הוא לאסון בגלל הקיצוניות .

 

אנטיגונה מתייחסת למשפחתה ומבחינתה אחיה, כאדם פרטי חשוב  -הכלל והפרט. 3

יותר מכל דבר אחר, גם מן העיר כולה וחוקי המלך, ואילו קריאון שולל את חשיבות 

הפרט וקובע חוק המתייחס לכלל, מבלי לבחון את היוצאים מן הכלל. הוא גם מזלזל 

הקיצוניות  -וגישות אחרות . כנ"ל  בדעת העם, בדעת בנו ולא מוכן להיפתח לדעות

 וחוסר הפשרנות מביאות לאסון. 

 

 

 

 

אנטיגונה פורצת גבולות בגישה השוויונית שלה, היא לא  -רעיון הפמיניזם ושוביניזם. 4

מרגישה נחותה ומגלה סימנים פמיניסטים בגישתה ואילו קריאון הוא שוביניסט 

תה אישה ומזלזל בכבודה כאדם. בתפיסתו, הוא רואה באנטיגונה נחותה בגלל היו

היימון מגלה סימנים פמיניסטיים, הוא מתייחס לאנטיגונה בכבוד, כאדם, ומעריך 

אותה על פועלה, למרות שהדברים מתנגשים עם אביו. איסמנה, מאוד שוביניסטית 

בגישתה ומוכנה להתכופף תחת כוחו של הגבר, קריאון. היא יוצאת מתוך הנחה 

ולא יכולות להתמודד על גברים . הגישה הלא שוויונית היא גישה שהנשים פחות חזקות 

 הרסנית כי אין בה סובלנות כלפי האחר.

 

קריאון הוא  -התנהגות סגורה, מקובעת ואטומה מול התייחסות מודרנית ופתוחה. 5

דמות אטומה לצורכי החברה, לא פתוח בדעותיו ולא מוכן לשמוע דמויות אחרות, 

ה היא שוויונית בתפיסתה, אם כי, גם היא לא מוכנה לשמוע לרבות נשים. אנטיגונ

ולדבר עם הצד האחר. שניהם מקובעים בדעתם, מסוגרים בעמדותיהם הקיצוניות ולא 

מוכנים להתפשר. היימון פתוח יותר לקבל דעות חדשות ולא מקובע על מסגרת חינוכית 

גמישות המתבקשת אחת. הוא התחנך על ברכי אביו אך מודע לשינויים החברתיים ול

 בהתאם לזמן ולאירוע. 
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קריאון מגלה בצורת השלטון שלו סימנים דיקטטוריים,  -דיקטטורה מול דמוקרטיה. 6

הוא רודן, לא מתחשב בדעת הרוב במדינה שלו, קובע את הדברים על פי ראות עיניו ולא 

ו ולא פתוח לביקורת. אנטיגונה מחזיקה בדעה שלכל אחד יש את הזכות להביע את דעת

חוששת להביעה דעתה, אם כי, הדרך שלה לעשות זאת היא קיצונית, חוצפנית, לא 

 מתחשבת ויהירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחזה של ניגודים –אנטיגונה 

 –חוק המלך וחוק האלים . 1

שהוא הוא משוכנע  –כאשר קריאון מכריז שאין לקבור את גופת הבוגד פולינייקיס 

הריהו נציג האלים. לכן חוקי המלך  –שליט ברור לו שכמבטא את עמדת האלים. 

חוק האלים הוא חוק בלתי כתוב. גם אנטיגונה דבקה נגזרים מחוקי האלים. אבל  

האלים  –כלומר טוענת שהאלים מצדדים בקבורת המת. בל היא בחוק האלים א

 –מחשיבים את חוקי המשפחה לפני חוקי הממלכה. לכן גם אם פולינייקס חטא 

קבורת המת היא אקט דתי. מעשה דתי עומד  -ה הולמת. לדעתה הוא זכאי לקבור

מי הוא הצודק? מי מפרש נכון את חוקי האלים? מסתבר שהייתה  מעל לחוקי המלך.

אך למרות צדקתה, היא נענשת. היא לא השכילה להבין שאל לה  –זאת אנטיגונה 

 להלחם עבור האלים את מלחמותיהם. היא חטאה בחטא הגאווה!

  -ב וחוק השכלחוק הל. 2

זהו  חוק השכל הוא חוק המדינה, אותו מיצג קריאון, וגם איסמנה נותנת לו ביטוי.

החוק הנותן תוקף לשליט ועליו מיוסדים חוקי הממלכה. בלי שלטון השכל לא תיכון 

 ממלכה. 



 48 

למענם היא מוכנה למות. גם זאת היא . אנטיגונה מייצגת את צו הלב והרגש

ם פשרה בין עקרונות של לב ועקרונות של רגש. הקיצוניות קיצוניות. החיים דורשי

במקום להיות כלה לחיים הפכה  – ללא פשרות, הגאווה, הם שהביאו לאסון

 אנטיגונה בגלל קיצוניותה, לכלה למוות. בכך חטאה כלפי חוק הלב.

  -חיי הכללחיי הפרט ו. 3

 ינה.המד –הפרט, חייב לעיתים לוותר על חלק מזכויותיו למען הכלל 

טובת הכלל אינה עולה תמיד בקנה אחד עם טובת הפרט. הצו של קריאון שנבע 

יש להשמיד ולהעניש את המורדים  –וורונו הנפשי, בא, לדעתו, לטובת הכלל ימע

במלכות. הצו נבע מרצונו לשמור על שלמות המדינה. אך הצו שלו פגע בערכיו 

משפחתו ובחייו הפרטיים בערך הדת והמשפחה. והצו פגע ב –הפרטיים של האדם 

 של קריאון.

 

 מוטיב העיוורון במחזה

העיוורון הוא מוטיב מרכזי בטרגדיה. בסוף המחזה אומר הנביא העיוור לקריאון 

את מה שעתיד להתרחש. יש כאן אירוניה, כיון שדווקא הנביא העיוור "רואה" את 

טועים  האמת, באמצעות השכל והלב. לעומתו, דווקא אלה ש"רואים" בעיניהם

לחשוב שהאמת נמצאת בידיהם. זהו עיוורון מטאפורי, אשר בסופו של דבר גורם 

 לבני האדם סבל רב. 

החטא הנורא מכל שחוטא הגיבור הטראגי הוא חטא ההיבריס, כלומר כאשר האדם 

הופך להיות בטוח מידי בעצמו בשל עודף גאווה עד כדי כך שהוא מתערב במעשי 

ו. זהו גרעין המחזה והוא בא לידי ביטוי במוטיב האלים, וחורג מגבול יכולת

העיוורון. גם אנטיגונה וגם קריאון עיוורים לטעותם, הם מתגלים כגאוותנים, 

עקשנים ובלתי מתפשרים. קריאון מגדיל לעשות הוא משאיר את פולינקס המת בין 

החיים וקובר את אנטיגונה החיה, כך הוא משבש סדרי עולם כפי שנקבעו ע"י 

 ם.האלי
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 הגדרת הטרגדיה על פי אריסטו

 תיאוריית שלוש האחדויות: –אריסטו 

 לפנה"ס.  384עד  322חי בין השנים הפילוסוף יווני  ינואריסטו ה

בספרו "פואטיקה" בקש אריסטו לנסח חוקים המתארים את הכללים המנחים את 

 .היצירה הספרותית, בעיקר את הטרגדיה

מבוססת על שלוש אחדויות במטרה לקרבה עד כמה   הטרגדיה עפ"י התיאוריה

 .)הסבר המושג  בהמשך( מימזיסשניתן למציאות, שתהיה ריאלית, שיהיה בה 

 

 הם:  עפ"י אריסטו בטרגדיה האחדויות  שלוש

 אחדות העלילה: 

 קיימת עלילה מרכזית אחת מגובשת, שלמה וללא עלילות משנה.

 פה לא לסטות מהעיקר.  הדבר מאפשר לתשומת לבו של הצו

 אחדות המקום:  
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העלילה מתרחשת  במקום אחד. בדרך כלל הארמון המלוכה. אירועים המתרחשים 

)למשל הזקיף  מחוץ לארמון, אינם מוצגים על הבמה אלא מספרים עליהם.

  ב"אנטיגונה"(.

לכך היא שתפאורת המחזה הינה קבועה ולכן כל העלילה מתרחשת באותו  הסיבה

 מקום.

  

 אחדות הזמן:

המחזאי שומר על רצף זמן אחיד וקצר, רצוי לא יותר מעשרים וארבע שעות. זמן      

 ההתרחשות במציאות חופף לזמן שאנו רואים על הבמה.

 

 

 

 נקודות נוספות של אריסטו:

* הסיבות לכישלון בטרגדיה היא אינה רשעות של הגיבור או של אחת הדומיות      

 אה מחטא שגיבור חטא.האחרות, אלא היא כתוצ

בטרגדיה מתרחשת תמיד קטסטרופה, היא מתרחשת בין נפשות קרובות  *  

 המובילות את עצמן אל הקטסטרופה.

  

 חיקוי: –מימזיס  *

חיקוי ההטרגדיה היא חיקוי אמיתי של החיים, אנו קוראים לתופעת החיקוי מימזיס. 

החיקוי באמצעות  יקליות.לשון מרוממת, קצובה בעלת משקל, מוס: מסוגנן אומנותי

המימזיס מבקשת הטרגדיה להעביר מסרים לצופים. תפקידה חינוכי דידקטי, כלומר 

מכאן שלמחזאי באתונה היה  לחנך את הצופים להיות אזרחים טובים יותר למדינה.

גיבור עם גזירת הגורל ואין לו ה מתמודד  רגדיהתפקיד חשוב בחברה )פוליטיקאי(. בט

ד להתמודדותו של במהלך המחזה מתבונן הצופה וע   הגורל.ברוח מסיכוי ואפשרות ל

 קתרזיס.לבסוף המחזה הוא מגיע גורלו, הגיבור הטרגי עם 
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 זיכרון הנפש: – הקטארזיס*

מתמלא   לקתרזיס. לאורך המחזה ליבו של הצופה/הקורא  הקהל מגיע בסוף המחזה

הגיבור הטראגי. רגשות חמלה, פחד והזדהות למראה מעשהו המביש וסבלו של 

ההזדהות עם הגיבור הטראגי מובילה בסוף המחזה לתחושת אישור מחדש של ערכים. 

 הקורא / הצופה מבין שבסוף הצדק )האלים( נצח ושסבלו של הגיבור לא היה לחינם. 

הטרגדיה מתחילה כאשר הסדר מופר  ומסתיימת כאשר הסדר שב אל כנו. בנקודה זו 

ל המחזאי לגרום לצופים הזדהות עם הגיבורים הטובים קתרזיס. כך יכולזוכה הקהל 

 בעיניו ולדחות את הדמויות השליליות. 

 

 

 
 
 

 יסודות הטרגדיה ע"פ דורותיאה קרוק
 
 

בספרה "יסודות הטרגדיה", מבחינה דורותיה קרוק בארבעה אלמנטים עיקריים 
 .החייבים להיות בכל טרגדיה

 ארבעת האלמנטים קשורים זה בזה , והם: 

  המעשה המביש: .1

בבסיסה של כל טרגדיה עומד מעשה מביש )או סדרה של מעשים(, שיסודו בחטא 

חמור הפוגם בסדר העולם, בתקינותו, בצדק החברתי ובערכיו. לעיתים נעשה 

ידי הגיבור הטראגי, אך הוא יכול להיעשות ע"י כל אדם אחר. -המעשה המביש על

וסבל, כאשר הסובל העיקרי הוא  המעשה המביש גורר אחריו שרשרת של אסונות

-הגיבור הטראגי. המעשה המביש הוא מעשה שאדם יכול לעשותו בשל היותו בן

המעשה המביש נובע מהטבי האנושי או אנוש, בעל חולשות, רגשות ואופי מסוים. 

 מגורלו של האדם. 

 במחזה "אנטיגונה" נמצא שני מעשים מבישים: 

ו הנוגד את צו האלים. אמנם הצו ניתן ללא א. הצו שהוציא המלך קריאון, שהוא צ

כוונה רעה ובתום לב, אך עיקשותו של המלך וחוסר נכונותו לשמוע את הסובבים 

 אותו, מובילה אל הסוף המר.
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 ב. מעשייה של אנטיגונה המורדת בצו המלך. 

 . הסבל : 2

הסבל הנגרם כתוצאה מהמעשה המביש, חייבת להיות הסבל העז ביותר שאדם יכול 

הרגיש. השפעתו של הסבל על הסובל חייבת להיות ממוטטת והרסנית, ולכן ל

 המחזה במוות. לעיתים קרובות מסתיים 

: קריאון סובל בסופו של  במחזה "אנטיגונה", קריאון ואנטיגונה סובלים סבל עז

המחזה כתוצאה מהצו שהוציא, ואילו אנטיגונה סובלת גם עקב הצו של קריאון, 

 . וגם בשל הפרת הצו

 

 

 

 הידיעה:  .3

הידיעה נובעת מכך שהגיבור הטרגי מבין את טבעו, את תכונותיו וגורלו של האדם. 

במחזה, לא חשוב כלל שהגיבור הטראגי הסובל ילמד לקח מהידיעה. מה שחשוב 

יותר הוא שאנו, הקוראים או הצופים במחזה, נבין את הידיעה הזו ונפיק ממנה את 

 הלקח.

לידיעה רק כאשר אינו יכול לתקן דבר. רק כאשר סבלו מגיע במחזה, קריאון מגיע 

לשיא, הוא מבין את חטאו. אנטיגונה לעומתו, מודעת למעשה שעשתה לכל אורך 

 המחזה.

 

 אישור מחודש של ערכים:  .4

אחד מיסודות הטרגדיה הוא הקתרזיס, כאשר הקהל מרגיש רגשות של רחמים כלפי 

א רואה כי הסדר וא זוכה להקלה, כאשר הוהגיבור הטראגי, ובסופו של המחזה ה

 המעשה המביש, הושב על כנו.   העולמי שהופר עקב

הקהל מרגיש חמלה ורחמים כלפי אנטיגונה שמתה למען כבוד המשפחה, למען 

הצדק וחוק האלים, ואולי יש בלבו רחמים גם על קריאון. תחושתו של הצופה 

ידי סבלו של הגיבור -קדמותם עלבמחזה, כאשר הוא רואה כי החוק והסדר הושבו ל

הטרגי היא של התחזקות אמונתו בערכים חשובים אלו. הצופה לומד את מוסר 
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סבלה של  ההשכל, שיש לשמור על חוק האלים, ואסור לפגוע בכבוד האדם.

 אנטיגונה לא היה לשווא. 

 

 הערה:

להופיע בדרמה על מנת שהיא תיקרא "טרגדיה", והם  חייביםארבעת האלמנטים  ❖

, המעשה המביש מוביל לסבל, הסבל מוביל כשרשרת של דבר המוביל לדברמופיעים 

בסופו של דבר לידיעה/הארה, והידיעה מובילה לאישור מחדש של הערכים. שהרי, 

להביא את האדם היא  המטרה שלהו חמלה ופחד הטרגדיה היא יצירה שמעוררת

ורא/ צופה מגיע לידי זיכוך, היטהרות, הוצאת הרעלים, המצב שבו הק -לקטארזיס

היטהרות וזיכוך מרגשות של חמלה ופחד המצטברים בו במהלך הקריאה/צפייה 

 בטרגדיה.

 

 הטרגדיה ע"פ דורותיאה קרוק שלבי

 קריאון אנטיגונה השלבים

 צו ,המדינה צו על עוברת המביש המעשה

 מעיזה היא ,המלך

 להתווכח

 כי ומשוכנעת השליט עם

 במעשה תומכים האלים

 .שלה

 

 מתוך האלים צו על עובר

 רצון של מוטעת פרשנות

 .האלים

 

 בעודה נקברת אנטיגונה הסבל

 המערה אל בדרכה .בחיים

 שלא כך על בוכה היא

 תזכה

 חייה את ולחיות להינשא

 צעירה.  כאישה

 בנו את מאבד קריאון

 את ומאשים ואישתו

 עצמו

 .במותם

 לכך מודעת אנטיגונה הידיעה

 שהיא

 קריאון המחזה בסיום

 מודע
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 תקבור בעקבות תמות

 ,אחיה

 שהיא חושבת לא היא אך

 .טועה

 

 התעקש כאשר שטעה לכך

 קבורת על לאסור

 פולינקס

 בנו במות אשם הוא וכי

 .ואישתו

 

 אומרת המקהלה מחדש האישור

 לאנטיגונה

 כנגד שפעלה כיוון כי

 המלך

 כמו .כעת נענשת היא

 כי אומרת המקהלה כן

 את נושאת אנטיגונה

 הקללה

 את האלים שקללו

 משפחת

 ניתן לא זה וגורל אדיפוס

 .לשינוי

 

 אומר המחזה בסיום

 קריאון

 בעקשנותו טעה שהוא

 המנוגד הצו את לקיים

 לרצון

 אומרת המקהלה .האלים

 בחוכמה לנהוג האדם שעל

 -האלים צו פי על ולנהוג

 והתנשאות גאווה

 מובילים

 .לאסון
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 מחזה "אנטיגונה / סופוקלסעבודה על ה

 

 ה?מחז מהו .1

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

מהם שלוש האחדויות עפ"י  אריסטו. פרט. . 2

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 מהו מימזיס?. 3

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

? קתרזיס מהו .4

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ורותיאה קרוק וכיצד היא באה לידי ביטוי . הסבר מהי הסכמה )תבנית( של  ד5

 במחזה. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 .. הסבר מהם תפקידי המקהלה 6

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  -. תאר את אופיו ותכונותיו של הגיבור טראגי7

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 . תאר את אנטיגונה כגיבורה טראגית.8

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 . תאר את קריאון כדמות טראגית.9

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 שאלת בגרות על היצירה "אנטיגונה" מאת סופוקלס

 

 לפנייך שאלת בגרות: 

 

גורם מרכזי המוביל לאובדנו של הגיבור. הסבר והדגם  גאוות יתר )היבריס( היא

 שאלה זו על פי אחת הטרגדיות שלמדת. 

 

 תוכנית תשובה  

 הקף את מילות השאלה ומילות ההוראה.

 ציין את חלקי השאלה

 במילותייך מה הנך נדרש בשאלה:  הסבר 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 תשובה:

לפנייך פתיחה שתשרת אותך לכל התשובות שתדרש להעניק לשאלות על המחזה 

  .שלמטה המילים מחסן פ"ע החסר את השלםאנטיגונה. 

 

 פתיחה: 
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בתשובתי זו אתייחס למחזה ____________ אשר נכתב ע"י 

._______________ 

 לפני _____________ במאה סופוקלס ידי על חוברה אשר יגונהאנט הטרגדיה

 היא ,הספירה

 בעיר המלוכה משפחת קורות את המתארות טרגדיות שלש מבין השלישית

 .שביוון________

 באותה____________ לחברה____________ הערכים את משקף המחזה

 .משפחהל והנאמנות ____________ל הציות __________הציות ל :התקופה

 מתערערים אלו ערכים

 לידי באה השונים הערכים בין ההתלבטות .המחזה במהלך ____________ו

 ביטוי

 נפתח המחזה במחזה. המופיעות הדמויות של _____________וב בדיאלוגים

 ________ב

 .האלים לחוק ___________ הצו .פוליניקס קבורת על האוסר המלך קריאון של

 בעקבות

 ואנטיגונה קריאון המלך.  חוק את _______ ובכך אחיה את טיגונהאנ קוברת הצו

 שני

 המקודשים _________ה על מערערים במחזה __________ה הגיבורים

 שניהם שהוזכרו. 

 נגד בעקשנות פועלים הם חטא ה ___________ כאשר -ההיבריס בחטא חוטאים

 את _________ את עצמם על מביאים הם כך ומשום _________המהם כוחות

 שלהם. הסבל

 

 ,שטעה מבין קריאון הזה. הסבל את עצמם על שהביאו מודעים לכך שניהם 

 ללא ______________.  שנענשה חושבת אנטיגונה

 הערכים של ____________ המחזה בסוף מתקיים הגיבורים של הסבל בעקבות

 שהתערערו

 את העביר חזאיהמ .זיכוך -קתרזיס של תהליך לעבור לקהל הגורם בתחילתו, 

 חוק האלים,  בחוק האדם חוק מתנגש בו במקום :המחזה של_________המסר ה

 הוא האלים
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 .לאלים המציית זה הוא חכם . אדם _____________ה

 

 :מילים מחסן

 ,אסונם ,מונולוגים ,היוונית ,גאווה ,אלים ,הצדקה ,חזקים ,חינוכי ,צו ,מפרה

 ,קובע

 חוק ,מנוגד ,מתנגשים ,טרגיים ,החמישית ,בית ,מקודשים ,מחדש אישור ,ערכים

 .המדינה

 

בתשובתי זו, 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 גוף:  

את חלק זה עלייך לפתוח בהגדרת המושג היבריס. לאחר מכן עלייך לציין שבמחזה 

אנטיגונה יש שתי דמויות מרכזיות החוטאות בחטא ההיבריס אך בהתאם לשאלה 

הנך בוחר דמות אחת ומתאר את התנהלותה לאורך כל במחזה עד הגעתה של 

 בדון. הדמות לא

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 ) תאר קצרה מה ביקשת להראות בתשובתך(סיום: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

 סופוקלס שאלת בגרות על היצירה "אנטיגונה" מאת

 

 לפנייך שאלת בגרות: 

 

מהו החטא או המעשה המביש של הגיבור הטרגי במחזה "אנטיגונה" מאת 

 סופוקלס, וכיצד משפיע חטא זה על התפתחות הטרגדיה כולה? 

 

 תוכנית תשובה  

 הקף את מילות השאלה ומילות ההוראה.

 ציין את חלקי השאלה

 הסבר  במילותייך מה הנך נדרש בשאלה: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 תשובה:

לפנייך פתיחה שתשרת אותך לכל התשובות שתדרש להעניק לשאלות על המחזה 

  . החסר את השלםאנטיגונה. 

 

 פתיחה: 

אשר נכתב ע"י  בתשובתי זו אתייחס למחזה ____________

._______________ 
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 לפני _____________ במאה סופוקלס ידי על חוברה אשר אנטיגונה הטרגדיה

 היא ,הספירה

 בעיר המלוכה משפחת קורות את המתארות טרגדיות שלש מבין השלישית

 .שביוון________

 באותה____________ לחברה____________ הערכים את משקף המחזה

 .למשפחה והנאמנות ____________ל הציות __________להציות  :התקופה

 מתערערים אלו ערכים

 לידי באה השונים הערכים בין ההתלבטות .המחזה במהלך ____________ו

 ביטוי

 נפתח המחזה במחזה. המופיעות הדמויות של _____________וב בדיאלוגים

 ________ב

 .האלים לחוק ___________ הצו .פוליניקס קבורת על האוסר המלך קריאון של

 בעקבות

 ואנטיגונה קריאון המלך.  חוק את _______ ובכך אחיה את אנטיגונה קוברת הצו

 שני

 המקודשים _________ה על מערערים במחזה __________ה הגיבורים

 שניהם שהוזכרו. 

 נגד בעקשנות פועלים הם חטא ה ___________ כאשר -ההיבריס בחטא חוטאים

 את _________ את עצמם על מביאים הם כך ומשום ____המהם_____ כוחות

 שלהם. הסבל

 

 ,שטעה מבין קריאון הזה. הסבל את עצמם על שהביאו מודעים לכך שניהם 

 ללא ______________.  שנענשה חושבת אנטיגונה

 הערכים של ____________ המחזה בסוף מתקיים הגיבורים של הסבל בעקבות

 שהתערערו

 את העביר המחזאי .זיכוך -קתרזיס של תהליך לעבור לקהל גורםה בתחילתו, 

 חוק האלים,  בחוק האדם חוק מתנגש בו במקום :המחזה של_________המסר ה

 הוא האלים

 .לאלים המציית זה הוא חכם . אדם _____________ה
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בתשובתי זו, 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 : גוף

מכיוון שהשאלה התייחסה ל "מעשה מביש" עלייך לפתוח תחילה את התשובה 

רותיאה קרוק. לאחר מכן עלייך להראות כיצד אנטיגונה בהסבר התבנית של דו

משתלבת בתבנית  זו ומהו המעשה המביש שלה. לאחר מכן, עלייך לתאר את 

שים לב שאינך שוכח להתייחס  השתלשלות הטרגדיה בעקבות המעשה המביש.

 לחטא ההיבריס הדוחף את אנטיגונה למעשה המביש. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

סיום: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 שאלות בגרות על המחזה "אנטיגונה" מאת סופוקלס

התייחס לתפקידן של שתי דמויות משנה אלו בעיצוב בחר בשתי דמויות משנה,  . 1
 הדמות הראשית באחד המחזות שלמדת.

  

  נות הגיבור הטרגי הן כלים באמצעותם משיג המחזאי אתשלוש האחדויות ותכו .2
 המימזיס. הדגם והסבר אותם במחזה שלמדת.

  

 בחר בדמות אשה באחת הטרגדיות שלמדת. .3

 מהן תכונותיה של הדמות? בסס את דבריך. א.

 מהי מידת ההשפעה של הדמות על הדמויות האחרות ועל מהלך העלילה. ב.

  

המעשה הנורא של הגיבור הטרגי במחזה שלמדת, כיצד מהו המעשה המביש, או  .4
 משפיע חטא זה על התפתחות הטרגדיה כולה?

  

גאוות יתר היבריס, היא גורם מרכזי, המוביל לאובדנו של הגיבור. הסבר טענה זו  .5
 על פי המחזה שלמדת.

  

הצג את קריאון או את אנטיגונה כגיבור טרגי. בתשובתך התייחס למאפייני  .6
 ור הטרגי.הגיב

  

חוק האלים וחוק המלך, הסבר כל אחד מהמושגים הללו, וכיצד הם באים   .7
 לביטוי במחזה.

 

 הדרמות שלמדת, והסבר באחת. תאר את תמונת הפתיחה ואת תמונת הסיום 8
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 מה  התפקיד או התפקידים, שממלאת כל אחת מתמונות אלה בבניית משמעות       

 המחזה.     

 

הסבר והדגם . קיצוניות מוליכה את הגיבור הטראגי אל אובדנו. ישנה דעה, שה9
 דעה זו באמצעות המחזה "אנטיגונה".

 

ִריס( היא גורם מרכזי, המוביל לאובדנו של הגיבור.10  . גאוות יתר )ִהבְּ

 .שלמדתהטרגדיות  אחתהסבר והדגם טענה זו עפ"י       

 

קים בשער . "דע את עצמך" ו"הכל במידה" הם שני משפטים החקו12

המקדש בדלפי. האם הגיבור באחד המחזות שלמדת נוהג עפ"י אחד 

 ההיגדים. בסס ונמק את דבריך 

 

. תאר שתי תמונות בעלות חשיבות בדרמה שלמדת. הסבר את תרומתן של 13

 כל אחת מהתמונות למשמעות הכוללת של היצירה 

 

 . תאר את הסיום של אחד מהמחזות שלמדת. 14

 מיישב את הקונפליקטים שעלו במחזה? נמק. האם הסיום       

 

. בטרגדיה הקלסית קיים תהליך המוביל את הגיבור מ"עיוורון" 15

הסבר מה גורם ל"עיוורון" שלמת קלאסית בחר בטרגדיה להתפכחות. 

 בטרגדיב זו, וכיצד מגיע הגיבור להתפכחות. 

 

יקט . בחר בסצינה )תמונה( מרכזית במחזה שלמדת. הסבר מהו הקונפל16

שבא לידי ביטוי בסצינה שבחרת, ומה הן תכונותיהן ועמדותיהן של הדמויות 

 המופיעות בה. )חורף תשס"ב(.
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.   מהי הטענה המרכזית בדברי המקהלה המסיימים את הטרגדיה שלמדת? 17

הסבר כיצד קשורה טענה זו להתרחשויות שבטרגדיה, וכיצד טענת המקהלה 

 משקפת את תפקידה לאורך המחזה.

 

.   בחר בדמות אישה מן הטרגדיה שלמדת ופרט מהן תכונותיה של הדמות, תוך 18

ביסוס דבריך על הנאמר ומתרחש בטרגדיה. פרט מהי השפעתה של דמות האישה 

 שבחרת על דמויות אחרות בטרגדיה.

 

.   מקור המושג "דרמה" הוא בשורש יווני שפירושו "לפעול".  תאר כיצד פועלת 19

מה )מחזה( שלמדת, והסבר: מהם המניעים לפעולותיה, וכיצד הדמויות בדר אחת

 משפיעות פעולותיה על התפתחות העלילה.

 

מה מאפיין את הדמות הראשית כגיבור  –.   בטרגדיה "אנטיגונה" מאת סופוקלס 20

 טרגי )או כגיבורה טרגית( הסבר והדגם את דבריך.

 

ידו בטרגדיה שלמדת. כיצד .   תאר את דמותו של החוזה )הנביא( והסבר את תפק21

 החוזה מאיר את הפעולות של הגיבור או הגיבורה.

 

פים בה מובילים . תאר את האקספוזיציה ב"אנטיגונה", והסבר כיצד פרטים הנחש22

 המרכזי במחזה.לקונפליקט  

 

במחזה )למשל: אסמינה, . בחר בדיאלוג אחד של אנטיגונה עם דמות אחרת 23

של אנטיגונה? הסבר  הדופן-לוג שבחרת את דמותה יוצאתכיצד משקף הדיאקריאון(. 

האם המונולוג שלה ֶעֶרב כליאתה בפקודת קראון חושף היבטים חדשים והדגם. 

 בדמותה? נמק.
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.  תאר שתי תמונות )סצנות( בעלות חשיבות במחזה שלמדת. הסבר את התרומה 24

 מהתמונות למשמעות הכוללת של היצירה.של כל אחת  

 

שתי דמויות משנה מתוך טרגדיה יוונית. כתוב על אופי הדמויות, על תפקידן .  בחר 25

 ביצירה ועל זיקתן לדמות הראשית. 

 

.  תאר דמות אישה או נשים באחת הטרגדיות שלמדת. תאר את אופייה, תפיסת 26

 עולמה ותפקידה במחזה.

 

לה ומהן . כיצד מגיע אחד מגיבורי המחזה לאמת שלו? מהי האמת? כיצד היא מתג27

 תוצאות הגילוי? 

 

          

 

 

 

 



 71 

 

 

 


