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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

אנו מאמינים שעבודה  ביישום עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

אמונה ביכולותיו של כל תלמיד להצליח, הם המפתח לצד משולבת בתחום הרגשי והלימודי, 

  להשתלבותם של התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי המוצלחתעמידה ה

 .מימוש הפוטנציאלול ,לות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהםאת תחושת המסוג

 

התלמידים להצלחה לימודית,  בכל מחנכ/ת ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלת אנו רואים

שיסייעו להם להצליח במגוון  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקרגשית וחברתית. 

 . וקושי לתלמידים רבים שמציבים אתגר, מקצועות הלימוד, ובכלל זה מקצועות רבי מלל

 

חוברות לימוד, המתמצתות את פרקי הלימוד ומנגישות  לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

 החוברת .הספרות השלישית חוברת לפניכם אותם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

או  כחומר נלווה בעתות של למידה היברידיתסינכרונית, אך מתאימה מאד  מותאמת ללמידה

 כאן תוכלו למצוא"מרחוק",  ספרותדוגמאות לדרכי הוראת  .למידה מרחוק

 באתר המפמ"ר

 

מבית החט"ע לצוות המורות לספרות של  על הכתיבה ברצוני להודות

שרית ל ,ועריכת התוכן על ההפקהאלה בלס רפל, תחומי עמל רמות באר שבע הספר הרב

תרמו על הייעוץ והסיוע, אשר  ,ולדרורית נדר תייאמ רמיד"ר לכן ו ,על עריכת הלשון זיו

שהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד עם . אנו תקווה ליציאתה לאור של החוברת

 הבגרות בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,הםלימודי

 

 בברכה,

 רונית אשכנזיד"ר 

 רשת עמל, סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
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 ,לספרותשלום רב למנהלים ולמורים 

 

 אותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם את החוברתשהסיוע המקצועי מ כחלק

 המורה יפעת יוסף", שהוכנה ע"י 70%לימודי פרקי הלימוד בספרות "בסדרה  השלישית

  רמות באר שבע, וצוות המורות לספרות.מהרב תחומי עמל 

החוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים בכיתות אגף שח"ר, ולסייע לתלמידים למקד 

נשמח לקבל את  את תכני הלמידה, על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

 הערותיכם והארותיכם

רפאלה לעל הכתיבה, ע צוות חט"ע ברב תחומי עמל רמות באר שביפעת יוסף וללתודתי 

על עיצוב ציפי לנקין עריכת הלשון, לעל  לשרית זיועל ההפקה והתרשימים הנאים, בלס 

 על התמיכה והסיוע.דרורית נדר ול הכריכה

 דרמה -העוסקת ב  השלישיתלפניכם החוברת 

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2021 
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 אנטיגונה / סופוקלס

 הגדרת מושגים

 מחזה

 :יסודות המחזה הםיצירה ספרותית המיועדת להצגה. 

 ( דחשיח( ומונולוג )-דודיאלוג- .)שיח 

 המקום והעלילה, אחדות הזמן.  

ונושא , קונפליקט )עימות( חריף בין הגיבור הראשי לבין מתנגדיו רך כללהמחזה מכיל בד

 . שיא הקונפליקט הוא שיא העלילה. דומהדתי וכ ,מוסרי ,אישי ,הקונפליקט יכול להיות חברתי

היא מאופיינת  ולרוב, ללא התערבות של מספר כלשהו, לעיני הצופה, מתפתחת בהווההעלילה 

 התנהגות. בדיבור ישיר וב

 

 טרגדיה יוונית

ומקורה ביוון , לפנה"ס 5-שהתחיל להתפתח במאה ה הטרגדיה היוונית היא סוג של מחזה

תמיד באסון ה סופמעבר מהצלחה לכישלון. , העתיקה. עלילת הטרגדיה היא עלילה של נפילה

 גדול )קטסטרופה(. 

אשליה של מציאות. חיקוי לצופה הטרגדיה מנסה לחקות את המציאות וליצור  :מימזיס

 העלילה והזמן. , אחדות המקום :שלוש האחדויות של אריסטו ה עלהמציאות מתחזק דרך שמיר

 הטרגדיה מעוררת בהם רגשותו, הצופים מזדהים עם הגיבורים .זיכוך רגשות :קתרזיס

 . וכדומהשמחה , עצב, של רחמים

 

 הגיבור בטרגדיה היוונית

ויהיה נעלה בתכונותיו )למשל: , (וכדומהמלוכה , ממעמד גבוה )אצולה בדרך כללהגיבור יהיה 

אופיו או מעשיו.  בגללבסיום המחזה הגיבור מת  בדרך כלל אנטיגונה לא מפחדת מהמוות(. 

 נה את תכונותיו או מעשיו. יש אילוגי איכול להינצל מסופו הטרהיה הגיבור , כלומר
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 מבנה המחזה היווני

 : יםהבא מהאלמנטיםהמחזה היווני בנוי 

רקע המוצג ובה , אקספוזיציה של המחזה, זוהי תמונת הפתיחה :לפני דיבור()פרולוג  .1

 .כללי ומכירים את הדמויותה

  .הצגת הרקע שקדם למחזה, ראשון של המקהלההשיר ה (:שיר פתיחה) פרודוס .2

 . במערכה הקודמתלמה שהתרחש  שקשור מערכה ולאחריה שיר מקהלה .3

  .שיר שמח בדרך כלל, סיום של המקהלההשיר  :פיין .4

 כולל שיר יציאה של המקהלה מהבמה. , הקטע המסיים את הטרגדיה :סודוסקא .5

 

 ה קרוקאטרגדיה היוונית לפי דורותייסודות ה

הסדר התקין בממלכה  שמשבשים את מעשה או סדרת מעשים :המעשה המביש .1

ונובע המביש מפר מוסכמות חברתיות  מעשהגי(. האלסבל במחזה )הסוף הטר וגורמים

 מפגם כלשהו בגיבור. 

נובע מהמעשה המביש. הסבל של הגיבור הטראגי הוא הסבל הכי גדול וגרוע  :הסבל .2

הגיבור חייב להיות מודע לכך שהוא  זהו לא סבל פיזי או חומרי אלא נפשי. .שיכול להיות

 ומהם השלבים של סבלו.  מהם הגורמים לכך – ולדעת מדוע, סובל

גורלו והערכים , מסקנות על האדםחשוב שהקהל יסיק את ה נובעת מהסבל. :הידיעה .3

  לא יציל אותו מהגורל. ושינוי באופי האדם ,בעולם. הגורל קבוע מראש על ידי האלים

הסדר שב  מוהפרת חוקים. בסיובשיבוש ובמחזה נפתח ה :של הערכים ור מחדשאיש .4

האדם  .שבסופו של דבר הדברים מסתדריםלאחר שראה והבין  על כנו. הקהל נרגע

רזיס )זיכוך תאך מסוגל להשיב את הסדר בעולם. מושג זה קשור למושג ק, אמנם חלש

 רגשות(. 
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 תפקידי המקהלה

  והיא באה לחנך את הקהל. , )חינוכי(למקהלה יש תפקיד דידקטי 

  ולכן היא לא תמיד ניטרלית, הצגת דעת העם על ידינוקטת עמדה. 

 מתח להמשך ויוצרת מפזרת רמזים מטרימים בשירים. 

  וממחישה לו מעברי זמן ומקוםאת העלילה מאפשרת לקהל להבין.  

 כאשר השחקנים יורדים מהבמה בין המערכות מקשרת בין המערכות השונות.  

 אפקט מוזיקליצרת וי.  

 מציגה את הדמויות שמגיעות.  

 מציגה את הרקע החברתי.  

 גורל ואלים , אדם מול מדינתו, אדם מול עצמו, מטיפה מוסר על יחסי האדם וחברו

 המקהלה מביעה את דעתו של המחבר.  בדרך כלל. וכדומה

  .מבטאת את הידיעה כתוצאה מהסבל 
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 האגדה לבית אדיפוס – מבוא

שביקשו מרועה המלכה יוקסטה. , המלך ליוס ואשתו עלמסופר  "אנטיגונה"במחזות שקדמו ל

לפיה , א(, נבידותכדי שלא יגשים את נבואת האורקל )מגיד עתי זקן להרוג את בנם התינוק

, ג אותורולא ה חם על התינוקיהרועה הזקן ראך ינשא לאמו. לההרוג את אביו ועתיד להוא 

 .קורינתוסעיר מהלמלך ומלכה חשוכי ילדים ץ לאימואלא מסר אותו 

לו כי הוא עתיד להרוג את אביו ולקיים  המנבאתהוא שומע את הנבואה  כאשר אדיפוס מתבגר

 מביתו. הוא בורח דע שהוא מאומץוי שאינומאחר  .אמויחסים עם 

צומת שלוש הדרכים. אדיפוס הורג ב דרך מתפתחת קטטה בין השיירה שלו לשיירה אחרתב

 אדיפוס כיר.משאותו הוא כמובן לא  ,אחד מהם היה אביו הביולוגיש ואינו יודע אנשי השיירה את

 מצליחשמטילה פחד על העיר. אדיפוס  ונתקל במפלצת הספינקס ,תבי, מתקדם לעיר הקרובה

הוא זוכה בפרס  לענות על שאלותיה והורג אותה. בתמורה לכך שהציל את העיר מהמפלצת

 המלך, אשר נשארה אלמנה לאחר שבעלה –אמו שהיא בעצם  – סטהומתחתן עם המלכה יוק

 וכך הנבואה מתגשמת., מוכתר למלך העיר תבי דיפוסא .נרצח, ליוס

האמת ולבדוק מהי הסיבה לפרוץ  לחקר לרדת. אדיפוס מנסה מגפהבעיר פורצת  מה-לאחר זמן

יוקסטה  ארבעה ילדים.ונולדו להם  ,אמונשוי ל : הואהאמת הנוראיתלו פה. כך מתבררת המג

 ואדיפוס מנקר את עיניו וגולה לארץ אחרת.  ,מתאבדת

אבל , כל אחד בתורו מולכים על הממלכה, ואטוקלס פוליניקס, בניהם של יוקסטה ואדיפוס

 פוליניקס לכןאת השלטון.  ולהעבירכאשר מגיע הזמן להתחלף  אטוקלס לא מוכן לוותר לאחיו

אחיו. בסופו  שבשליטת קף את תביומקים צבא ות, המלךמתחבר עם בת , בורח לארץ ארגוס

 . ידי זה בקרבמזה  שני האחים מתים של דבר

מתארס עם , יוקסטה(המלכה דיקה וקריאון )אחיה של יבנם של אור, היימון, בזמן הזה

 בתם של יוקסטה ואדיפוס. איסמנה היא אחותה של אנטיגונה. , אנטיגונה

 בממלכת תבי.חיו ארבעה ילדים. להם נולדו  .אשתו של אדיפוסו אמו :יוקסטה

 .שתי האחיות שנותרו מכל המשפחה :איסמנה, אנטיגונה

 :ה במלחמהזאת  זההרגו  שני האחים

 נקבר ברוב פאר והדר וקלסטא. 

 גופתו נזרקה לשדה פוליניקס.  
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 אנטיגונה" מדגישה את הנושאים הבאים: " הדרמה

 אמונה מוחלטת בגורל  .1

 מעמד הנשים .2

 כבוד המת  .3

 

  תקציר העלילה

 איסמנהלדיאלוג בין אנטיגונה  – פרולוג

הוא מציג את הרקע להתרחשות  .הפרולוג הוא האקספוזיציה )הצגת הדמויות( של המחזה

 הקונפליקט בין חוק המלך לחוק האלים.  – ואת הבעיה המרכזית של המחזה

 נה. אנטיגונה מספרת לאחותהמשיח( בין אנטיגונה לאחותה איס-דו)בפרולוג מוצג הדיאלוג  

משום שבגד בעיר תבי. אנטיגונה , אחיהן, פוליניקס לקבור אתאוסר על צו המלך החדש ש

שבו  ,קונפליקט קשה, מבקשת מאחותה שתעזור לה לקבור את אחיהן. פורץ ביניהן ויכוח

  נה מנמקת מדוע לא תקבור את אחיה.מאיס
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 הטענות של איסמנה:

 נותרנו שתינו האחרונות במשפחה., כל משפחתנו מתה .1

 אני פועלת על פי החוק. מפחדת להמרות את צו המלך. .2

 .אנחנו רק נשים בעולם של גברים()מכירה בחולשתה כאישה  .3

 פוחדת מסופן המר. .4

 

 למחזה (פתיחה) אקספוזיציהכ משמשהפרולוג 

 .האחיות עומדות בפתח הארמון, ארמון המלך :מקום .1

 .עם עלות השחר, הצבאותלאחר הקרב בין שני  :הזמן .2

  .דמות משנית – איסמנה .טראגית, דמות מרכזית – אנטיגונה :הדמויות .3

. אנטיגונה פוליניקס הבעיה היא החלטת המלך שלא לקבור את :הבעיה המרכזית .4

כבוד בבכבוד המת ו אשר פוגעתנסערת מכך שאחיה לא נקבר ויוצאת כנגד החלטה זו 

 המלך ולפעול על פי חוק האלים.המשפחה. היא מחליטה להפר את חוק 

 הן.  את אופיין ואת תכונותי, להכיר את שתי הדמויות מאפשרתהאחיות  ן שלשיחת

שהוציא את  קריאוןדי על י שיבוש הסדר התקין בממלכה, בהפרת הסדרהטרגדיה מתחילה 

 .פוליניקס ו שלבכך שקברה את גופת, על ידי אנטיגונהו חוק המלך שאוסר על הקבורה

 הטרגדיה מסתיימת כאשר הסדר שב על כנו.

שתיהן מאמינות שצריך לקבור  .ניהןבי את הניגודו הקונפליקט בין האחיות מדגיש את אופיין

 פוליניקס אחיהן. שתיהן מכירות בצו האלים שדוגל בכבוד המת. שתיהן יודעות ו שלאת גופת

יא מוכנה למות למען ה .אלא שאנטיגונה לא מפחדת ולא נרתעת. שמדובר בכבוד המשפחה

 למען הדברים החשובים בעיניה.ו אמונתה

, פוליניקסהאוסר את קבורתו של , בצו שהוציא המלך קריאון הבעיה המרכזית במחזה נעוצה

ועקב כך היא , האח הבוגד. אנטיגונה נסערת מהרעיון שאחיה לא יזכה לקבורה הולמת

 אחיה.ת ולקבור אמתקוממת נגד צו המלך ומחליטה להפר אותו 

חוק : הקונפליקט בין חוק המלך לחוק האלים וחשיבות המשפחהמתגלה  כבר בפרולוג

 מול .לשמור על הסדר החברתינועד כדי  הואהמלך היה חשוב מאוד ואסור היה להפר אותו. 

ולכן נוצר  ,חשוב לא פחות שהיה ערך הנאמנות ושמירת כבוד המשפחה ניצב חוק המלך

 .קונפליקט
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 לפי הפרולוג  – במחזהאופי הדמויות 

מאמינה , והרגש פועלת לפי המצפון, מוסרית, נאמנה, גאוותנית, עקשנית, אמיצה: אנטיגונה

, חכמה, לא אכפת לה מתוצאות מעשיה, עקבית בדבריה ובמעשיה, בעצמה וביכולתה

טוענת , מאמינה שהחיים שלאחר המוות נצחיים, בעלת כבוד עצמי וכבוד למת, דעתנית

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

  מייצגת את הרגש. 

גיון יפועלת לפי הה, פוחדת למות, אנושית יותר, הגיונית, מציאותית דמות משנית. :איסמנה

 .נאמנה לחוקי המדינה, )רציונלית(

 לא לשתף פעולה עם אנטיגונה איסמנה של יםהנימוק

 .ענש במוותיאם תיתפס ת – מהמלךמפחדת  .1

  "אנחנו נשים בעולם של גברים" ולכן אין לנו הכוח להילחם בגברים. .2

 .המשפחה כבר סבלה מספיק, אנחנו האחרונות שנשארנו במשפחה .3

דמותה של אנטיגונה שלא פוחדת למות ומאמינה  מדגישה ומבליטה את של איסמנה דמותה

 שתפגוש את אחיה בעולם הבא.

 

 מונולוג של קריאון –ראשונה מערכה 

המלך החדש נושא  קריאוןראש המקהלה מציג את המלך החדש כדי לעורר ציפייה וסקרנות. 

ומציג את השקפת עולמו. הוא רוצה שיאהבו אותו ומשבח את זקני ( )מונולוג נאומו הראשוןאת 

פוליניקס בשל הוא מסביר להם את החלטתו שלא לקבור את  שיהיו נאמנים לו. כדי העם 

יענש ומי שיפעל לטובת העיר יזכה לכבוד. הוא יאת פיו  ומבטיח כי מי שימרה, בגידתו בעיר

"שלך  ,ואומרים עונים שהוא המלך והוא מחליט אך הם, רוצה שזקני העם יאשרו את הצו שנתן

 כעריץבהמשך דבריו הוא מתגלה  ךא ,כדמוקרטמציג את עצמו  קריאוןבתחילת נאומו  אנחנו".

מתייעץ עם הסובבים אותו. תוך כדי נאומו מגיע השומר כשהוא מפוחד ומודיע  שלא באמת

מהסס ופוחד שהמלך יאשים אותו. הידיעה  השומרשמישהו קבר את גופתו של פוליניקס. 

בלקיחת שוחד ומזהיר אותו שאם לא ימצא את  השומרהוא מאשים את ו, מכעיסה את קריאון

 ".חי אדוש את בשרך" אותו חי.הוא יתלה אותו ויענה , האשם

עצבני , הוא מצטייר כחסר סבלנות .הטעות הגורלית() המשגה הגורלימראה את  כאן קריאון

 המקהלה .טוען שקרה פלא בקבורת המת השומר .(ההיבריסחטא )וחוטא בחטא הגאווה 

כי החוק  ניסיון לומר לקריאון, יש באמירה זו רמז ."אולי יד האלים בדבר"ש מתערבת ואומרת

כאן מתגלה  .את אמירתם בזלזול שלו אינו נכון. אך המלך לא מוכן לקבל את דבריהם ומבטל
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את ההיבריס , אמירה זו מדגישה את החטא .האלים לא יעזרו בקבורת בוגד, עריצותו. לדבריו

 : קט בין קריאון לאנטיגונהיסיטואציה זו מבליטה את הקונפל שלו )הגאווה(.

 האלים קודמים לכל והם בעד כבוד המת. מאמינה ש אנטיגונה 

 מאמין שהאלים לא רוצים לתת כבוד לאדם שבגד בהם ושרף את מקדשם.  קריאון 

 

 שירת המקהלה – ראשונהאודה 

מקים מוסדות ו האדם בונה ספינות .המקהלה מהללת את יכולתו של האדם להתגבר על קשיים

על המוות. המקהלה מדברת על חשיבות  :אך על דבר אחד אין הוא מצליח להתגבר ,שלטון

. הפרה את חוק המלך אנטיגונהציות לחוק האלים ורומזת ששני הגיבורים הפרו את החוק. ה

 ולכן שניהם צפויים להיענש. . הפר את חוק האלים קריאון

 

 קריאוןלדיאלוג בין אנטיגונה  – שנייהמערכה 

אנטיגונה של מעשה ה. עוצמתוהקונפליקט המרכזי של המחזה במלוא מוצג  זו במערכה

השומר ואיסמנה מצדדים , בין אנטיגונה לקריאון. המקהלה ועם החשיפה פורץ עימות ,נחשף

 של תושבי תבי.  רצונםמוכיח שצו המלך אינו לשביעות והדבר , במעשה של אנטיגונה

 הסירו את העפר מגופתו :מגיע בפעם השנייה אל קריאון ומודיע שעשו כדברי המלך השומר

 אנטיגונה הגיעה אל גופת אחיהוהקפידו הפעם לשמור עליה. הוא מתאר כיצד  פוליניקסשל 

הבכי שלה בראותה את גופת אחיה את הוא מתאר את זעמה ו .מעשה הקבורהעת נתפסה בו

 מבוזה שוב. 

מדמה אותה  השומרפוליניקס שוב לפי כללי הטקס הדתי.  ו שלאנטיגונה קוברת את גופת

קריאון  מייצג את פשוטי העם שמצדיקים את אנטיגונה. הואלציפור שגזלו ממנה את גוזליה. 

שאלות כדי לסייע לה  שלוששאנטיגונה היא האשמה שנתפסה ושואל אותה  לגלותמופתע 

 לחלץ את עצמה: 

  ?במעשה האם את מודה .1

  האם שמעת על הצו? .2

 כיצד את מצדיקה את מעשייך?  .3

דבקה במעשיה ואינה , היא עקשנית .מודה במעשיה בגאווה היא .א מתחמקתאנטיגונה ל

 עומדת מאחורי מעשיה בגאווה רבה.  אלא מחפשת דרך להיחלץ
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 :בטוחה שעשתה את הדבר הנכוןאנטיגונה  במישור האידיאולוגי

, האלים אינם מכירים בחוק המלך – קודם לצו המלך צו האלים .א

 בשר ודם. שהוא לעומת המלך  האלים הם נצחיים

לכן אין לה בעיה למות  – המוות מזומן לכל אדם בסוף דרכו .ב

 צעירה ולעזוב את מלכות הרשע של קריאון. 

 רק האלים. , קבריבני האדם לא יכולים להחליט מי י – המת כבוד .ג

 

 :אנטיגונה מתחצפת לעיני נציגי העם וטוענת במישור האישי

מזלזלת  . היאטיפשה בעיני הטיפשהרי אני  – אם אני טיפשה .א

 במלך ומתחצפת אליו.

 להביע את דעתם. יםאך חושש ,כמוני יםהעם חושבבני כל  .ב

 .אני נולדתי לאהוב ולא לשנוא .ג

ראות יעליו לה – לא יכול לוותר לה הואשלטונו.  את תסכנמאנטיגונה כועס מאוד וחש ש קריאון

המעשה שלה  .קברה את המת פעמייםאסור שיד אישה תנצח אותו. אנטיגונה  .חזק בביתו

 והוויכוח בינה ובין קריאון חושפים את דמותו הקשה של קריאון. 

הבינה את מעשי  כימוכנה להודות במעשה שלא עשתה , מגיעה אל מקום העימות איסמנה

היא מנסה לשכנע את קריאון לסגת מהחלטתו שהרי  לא רוצה לחיות בלעדיה. והיא אחותה

אך לא מצליחה )פרט חדש , מנסה לפנות אל הרגש שלוהיא  .היימון בנואנטיגונה מאורסת ל

להפך. הוא אומר כי בנו ימצא אישה אחרת , ו של קריאון לא מתרכךלב שאנו מתוודעים אליו(.

 מצווה לשלוח את שתי האחיות לכלא בסיום המערכה קריאון ולא יתחתן עם פורקת עול. 

 ולהציב עליהן שמירה.

ומעיר הערות כלליות בלי להביע דעה  מגיעה לבמהשכל דמות חדשה ראש המקהלה מציג 

ובכך נרמז לקהל שעקשנותה , אדיפוס, )הוא אובייקטיבי(. הוא משווה את אנטיגונה לאביה

 כפי שקרה גם לאביה. , תביא אותה אל סופה המר

 

 שירת המקהלה – שנייהאודה 

 ,בית אדיפוס קולל האלים עוברת מדור לדור כמו סופה. תאיך נקמ –המקהלה שרה על הגורל 

" מביא על החוטא גבהות לבב ולשון עתק ורהבחטא ההיבריס " ,בנוסף .ואין מנוס מהקללה

בשל הקללה על  בו עונש מהאלים. שירת המקהלה מרמזת שגורלה של אנטיגונה קבוע מראש

  משפחתה ובשל ההיבריס שלה. 



15 
 

 היימוןלדיאלוג בין קריאון  – שלישיתמערכה 

מגיע לארמון כדי לברר מה  היימוןבמערכה זו מתעצם הקונפליקט ועובר למישור המשפחתי. 

השיחה מתנהלת לפי ציפיותיו של קריאון, אך עד מהרה היימון תחילה  יעלה בגורל ארוסתו.

 מעורריםהיימון דבריו של  .אומר לו את דעתו על הצו, על שלטון נבון ועל מה שהוא צריך לעשות

 עובר מספר שלבים: בין קריאון לבנו הוויכוחמאופק.  לאקריאון זעם ב

 שוןארשלב 

לרגע נדמה שהם  צודק.ו משבח אותו על היותו אב נפלא ומלך טובו היימון מהלל את אביו

, יגרם לו נזק. לדברי קריאוןי שלאו בנו לא נפל בידי אישהשקריאון שמח לשמוע . בדעה אחת

 בין"צו השליט" הוא קודש הקודשים  .משפחתו לא יוכל לשלוט בעמובמי שאינו יודע לשלוט 

ע יקריאון מנאת  ידע בבוא היום גם לצוות". "ורק היודע לציית ,גהוששהוא  ובין דקוצשהוא 

 לכן יש לציית למצוותו. , חוק עלול להזיק לכל תשתיות המדינהל אי ציות: רעיון אחד

 שנישלב 

  :היימון עובר להתקפה על דברי אביוכעת 

תומכים  בני העם. וחק מהעם ולא מבין את הלך הרוח שלמון טוען שקריאון יושב מרויהי .1

מגיע לה כבוד ולא כלימת  .בכך שקברה את גופת אחיהשכל חטאה היה  ,באנטיגונה

 מקריאון. מפחדאך , להבין שהעם חושב שהמעשה שלה הוא הנכון אפשרהמוות. 

אמין ולה מבקש מאביו לגלות גמישות היימון .2

ולא , "גם החכם ישגה .לו שהוא מבקש את טובתו

מחזק את דבריו בשני  היימון .יבוש לכוף ראשו"

  :משלים

 בעת סופה רק עץ גמיש  :משל האילן

 נצל. ישמרופף את ענפיו י

 הספן יודע שעליו להרים  :משל הספן

  .הסירה תתהפך, ולא, מפרשים בעת סופה

האדם צריך ללכת עם הזרם  כימשלים אלה מלמדים 

לכופף את ראשו ולא להיות גאוותן יתר  .ולא להתנגד

 על המידה.

היימון טוען שהיותו צעיר לא מונע ממנו להציג  .3

 אך קריאון מסרב לקבל עצות מבנו. , טענות הגיוניות
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 שלישישלב 

עונה לו שמלכות של איש אחד היימון  .יקבעובשלב זה קריאון מודיע לבנו שרק הוא ישלוט 

אך היימון עונה שכבוד אביו חשוב יותר. , אינה מלכות. קריאון מאשים את בנו שנפל בידי אישה

תמות יהיה  אנטיגונהשאם  והיימון עונה ,קריאון מזהיר את בנו ומאיים שיצפה במות אהובתו

 ויוצא מהארמון.  ,מוות נוסף

)לא  שלא אוהב לשמוע ביקורת לא מזקני העם ולא מבנו מכאן אנו עדים לתכונותיו של קריאון

קריאון הציג את עצמו כמלך  .חשדןו עצבני ,כועסהוא  .ממבוגרים ולא מצעירים ולא מנשים(

  מתגלה כשליט עריץ.אך דמוקרט 

הוא מקדם את  .מבליט ומאיר את תכונותיו הקיצוניות של אביווהוא  ,היימון הוא דמות משנית

 ת הקונפליקט בין חוק המלך לחוק האלים. מחדד או העלילה

עם מעט אוכל ומעט  קריאון מחליט לשלוח את אנטיגונה אל מערה במדבר ויכוח הקשהובסוף ה

 שידיו יהיו נקיות מדמה. כדימים 

 

 שירת המקהלה  – שלישיתאודה 

המקהלה  .זה לזהמציעה למלך ולבנו להקשיב  . היאעד כה עמדה ניטרליתנקטה המקהלה 

אהבה שמסוגלת להפוך צדיק לרשע ועלולה לגרום לבנים לריב עם הוריהם.  –שרה על אהבה 

  מגלה אמפתיה לסבלה של אנטיגונה.ו, על אהבהו היא שרה על אמת כללית

 

 מונולוג של אנטיגונה – רביעיתמערכה 

אנטיגונה אנטיגונה מובלת אל מערת הקבר ומספידה את עצמה.  המערכה הרביעית היא קצרה.

שהייתה  ופןלא היא מגלה את סבלה העמוק ומתגלה כאנושית בניגוד .מעוררת את רחמי הצופים

 אישה חזקה ונחושה. – עד כה

, לא תוכל לראות את אור השמשהיא  .ודעת שהיא הולכת למקום שאין חזרה ממנויאנטיגונה 

"אני יוצאת , ה אחריהאין מי שבוכ, לא תזכה ללדת ילדים, לא תזכה להינשא לאהובה היימון

 שמע שיר כלולות".ישם לא י ...לדרך אחרונה

 ללא מחלה או פגיעה ,אך בשלמות ,המקהלה מעודדת אותה שאמנם היא הולכת אל מותה

 שם האמינו בחיים שלאחר המוות(. , )פרט חשוב מאוד ביוון העתיקה

אך , בסלעבת אלים( שנכלאה )ניובה בת טנטלוס האלה אנטיגונה משווה את עצמה ל

ואילו אנטיגונה אישה ילודת  ,המקהלה נוזפת בה ומזכירה לה שהיא הייתה אלה בת אלים

המקהלה מזכירה לה שהיא , כמו כן כאן אנטיגונה חוטאת בחטא הגאווה )היבריס(.אישה. 
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הביאה על עצמה את אסונה בכך שיצאה נגד חוק המלך בידיעה שתיענש. המקהלה מבהירה 

אך דמה בראשה. , שקברה את אחיהכאת המעשה המוסרי הנכון עשתה היא לה שאמנם 

 ה לו שהיא שמחה שתפגוש את משפחתה בעולם המתים. תכשקריאון גער בה היא ענ

אנטיגונה לא מתחרטת על מעשה הקבורה ועומדת מאחורי מעשיה בגאווה רבה. היא נראית 

 רגישה.ונשית , אנושית

 

 שירת המקהלה  – רביעיתאודה 

שאין  הואה לנחם את אנטיגונה באמצעות אגדות מן העבר שהמשותף להן המקהלה מנס

ולכן בני אדם שחוטאים בהיבריס ומנסים לשנות את גורלם נענשים. המסר של  ,לברוח מהגורל

 המקהלה הוא שאין לברוח מהגורל.

 

 טרסיאסלן קריאון דיאלוג בי –מערכה חמישית 

נציג הדת. , . טרסיאס הוא דמות משניתטרסיאסנביא מפגש בין קריאון לבמערכה זו מתקיים 

. ויכול לנבא את העתיד אירוניה()טיב לראות את האמת יאך מ, ס אמנם עיוור פיזיתאטרסי

טרסיאס מחדד את הקונפליקט  אך לא רואה את העתיד לקרות., רואה פיזית ןקריאו ולעומת

  .מציג עמדה מנוגדתהם מכל אחד ו, המפגש בין השניים סוער בין חוק המלך לחוק האלים.ש

נער ומסביר לו שהקורבנות שניסה להעלות לאלים לא התקבלו  בידיס מובל אל קריאון אסיטר

בנו ולהימנע לשכדאי לו לשמוע  ןוקריאמזכיר לטרסיאס כועסים על אי קבורת המת.  םכי ה

 בלקיחת שוחד.  ותואלא אף מאשים א נביאלא מקשיב לשאך קריאון לא רק , מגאווה מיותרת

 טרסיאס מזהיר את קריאון ומנבא לו נבואת זעם:

 על המת(של מקוננות ביתו יתמלא בקולות בכי  בקרוב(.  

 הוא יהיה שנוא על האזרחים.  

 .הוא ישלם בן תחת בן ומת תחת מת 

 חוקי הדת. טרסיאס עוזב בזעם את הארמון.לבא לידי ביטוי הקונפליקט שבין חוקי המלך  כאן

מזכירה לו כי . המקהלה פונה למקהלהו הוא מתחרט על מעשיו .קריאון נבהל וחושש לגורלו

שחרר את ל מייעצת לווזו  ,קריאון מבקש את עצת המקהלה .הנביא מעולם לא טעה בנבואה

אכן קריאון  .קדושת החיים קודמת לכבוד המת, כי בסדר הזה ,פוליניקסקבור את ול אנטיגונה

 המעוות. עמו לתקן את משרתיו לצאתלקורא 
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 שירת המקהלה  –יין פ

אך היא לא  .שהנה הצדק שב על כנו כךעם יציאתו של קריאון פוצחת המקהלה בשירה על 

 חוזה את הקטסטרופה הצפויה. 

 הקטע המסיים של הטרגדיה  –סודוס קא

אירוע זה עומד בניגוד לשירת  .אנטיגונה והיימון ם שלמות :השליח מודיע על הקטסטרופה

 ושמחת המקהלה הופכת ליגון.  ,הפיין האופטימית

 מקור הקטסטרופה:

  .לשנות שאי אפשרהגורל  תגזיר .1

 .אופי הדמויות שחוטאות בחטא ההיבריס .2

ורק אז הלך לשחרר את אנטיגונה.  פוליניקסקבר את הוא קודם  :המשגה הגורלי של קריאון .3

 שיעצה לו המקהלה.פעל בסדר הפוך ממה הוא 

 

 שליח מגיע לארמון ומספר על שאירע במערה:

אנטיגונה תלויה  :הוא נחשף לתמונה קשה פוליניקסגיע למערה לאחר שקבר את הכשקריאון 

 קריאון "בשל גאוותי"., "אני אשמתי" :כה על חטא ובכההקריאון  ובנו היימון מחבק את גופתה.

 התאבד סה להרוג את אביו. משלא הצליחיירק בפניו ונ היימון עקשנותו. לשבין את המחיר ה

 אורידיקהלה לזוועתו שגם אשתו יגלארמון עם גופת בנו והגיע קריאון  .היימון לנגד עיני אביו

להישאר חי על הריסות ביתו  אך עונשו הוא, מישהו ישים קץ לסבלושקריאון מבקש התאבדה. 

ראש המקהלה מסיים את  ההיבריס שלו., שלובגלל גאוות היתר , הכול קרה באשמתושולדעת 

הוא  כלומר מי ששומר על חוקי האלים .המחזה ואומר: "סוף דבר הכול נשמע. בחוכמת אלוה"

האדם יבין זאת ו, אשר מפיל את האדם ביותרהגאווה היא הדבר הגרוע  .חכם ויהיה לו טוב

 רק בעת זקנתו. 

 כנוהסדר שב על  – אישור מחודש של ערכים –הקתרזיס 

הקהל מרחם על אנטיגונה שמתה על לא עוול בכפה אך גם מתמלא חמלה על קריאון שהגיע 

 .התפכח והבין את טעותו, למודעות

קריאון  .אך סוף הצדק לנצח, אהובה ואמו, אמנם במחיר חייה של אחותו, פוליניקס זכה לקבורה

המוות  י.מאוחר מד אך, בין שהצו שהוציא לא היה צודק והוא מתקן זאתה, בין את טעותוה

 .והוא נותר לבכות על מר גורלו. הודאתו באשמה מעבירה את המסר החינוכי ,שוכן בארמונו
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 המחזה אנטיגונה הוא מחזה של ניגודים 

 חוק הלב וחוק השכל מול  – חוק המלך וחוק האלים

האלים שמאמין , הוא מפר את חוק כבוד המת .חוק האליםאת שאינו תואם  קריאון מוציא צו

אנטיגונה דבקה בחוק האלים ומפרה את חוטא בהיבריס. הוא . יובא לקבורה הבוגדשלא רוצים 

ומפרשת את  מתערבתהיא  שיש להעניק למתים את הכבוד שמגיע להם. חוק המלך בידיעה

 רצון האלים ולכן קוברת את גופת אחיה בשם כבוד המת וכבוד המשפחה. זה חטא ההיבריס 

 

הסופר על  דעתו של סופוקלס.אלא לתת לאלים לפעול ,היה לה להתערבאסור  .מבחינתה

אנטיגונה זוכה  .היא עבירה דתית ולכן חוק האלים קובע שלילת קבורת המת :הקונפליקט

 רת אחיה. וקב :המעשה המוסרי שעשתה בשללתהילה לאחר מותה 

כדי לשמור על הסדר במדינה יש לשמור  .קריאון מציג גישה זו: הרציונלית -הגישה השכלתנית

דקתו. גם איסמנה נוהגת הקריב את קשריו המשפחתיים למען צמוכן ל קריאון .על החוקים

 בשכלתנות בפרולוג.

אחיה  מחליטה לקבור אתהיא אנטיגונה פועלת מתוך רגש כש: אמוציונלית -הגישה הרגשית

הניגודים נלחם למען אהובתו. הוא כש גם היימון פועל מתוך רגש .גם בידיעה על המחיר שתשלם

 ובאין פשרה הם מובילים לקטסטרופה.  ,בין הדמויות ובין הרעיונות יוצרים את הקונפליקטים
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 ה קרוקאיסודות הטרגדיה על פי דורותי

 ,מבישההמעשה  קשורים זה בזה:המאפיינים  ארבעהלטרגדיה 

 .ערכיםהאישור מחדש של  ,ידיעה ,סבל

 משבש את הסדר התקין בממלכה.ו מעשה שגורם לטרגדיה להתרחש :המעשה המביש .1

 פוליניקסמוציא צו שסותר את צו האלים ומונע מ הואכש עושה משגה גורלי קריאון 

 דת. וב חוקי האליםב, כבוד המשפחהבבכך הוא פוגע בכבוד המת ו קבורה.

 הסדר הפרת חוק המלך גוררת את הפרת  .פוליניקס ו שלקוברת את גופת אנטיגונה

  .ולכן גם היא עושה טעות גורלית ,של הממלכה

 גורמים לשיבוש הסדר התקין בממלכה. , קריאון ואנטיגונה,שניהם 

הסבל כרוך באובדנו  .להיות השפעה ממוטטת והרסנית לסבל צריכה :הסבל והידיעה .2+3

 הסבל חייב להיות מודע. הגיבור .מסתיים במוות )לא תמיד( לעתיםו, הגמור של האדם הסובל

 הסבל. ן לקח מוהקהל יפיקו ידיעה ו

  .שני הגיבורים סובלים ומגיעים למודעות עצמית 

 היא בוכה על כך שלא  .אך במערכה הרביעית היא סובלת, אנטיגונה אמנם מוכנה למות

אך אינה מתחרטת על , היא מודעת למחיר שהיא משלמת .ללדת ילדיםו תזכה להתחתן

  .המעשה הנכון עשתה אתכי מבחינתה , לא מגיעה לידיעה שטעתההיא ה. המעש

 הוא  של המערכה החמישית אקסודוסרק ב .אך מאוחר מדי ,סובל ומודע לסבלו קריאון

 אני אשמתי ולא אתה".  ,"היימון בני מתפכח ומודע לסבל ולמחיר של גאוותו.

  .אישור מחדש של הערכים. 4

למרות , בתחושה של הקהל שהנה הסדר שב על כנו בא לידי ביטויהאישור מחדש 

חשים שחוק הצופים  הקונפליקטים העזים. למרות מותה של אנטיגונה וכישלונו של קריאון

 שב על כנו. סבלה של אנטיגונה לא היה לשוואו מקבל אישור ,החוק הדתי הנעלה, הרגש

נענש. גם קריאון מבין בסוף שהוא  נקבר וקריאון פוליניקסהיא השיגה את מבוקשה.  –

סופה , הגאווה ,שגבהות הלב טעה ושהעונש שקיבל נועד ללמד אותו ואת האדם בכלל

 להפיל את האדם מרום מעמדו. 

 

  



21 
 

 טראגיתכונות הגיבור ה

, הוא מגלה אומץ לב .תכונותיו קיצוניות יותר ,מייצג את האנושות אך שונה ממנה .1

 עקשנות וגאווה יותר מאדם רגיל. 

 .יכולת סבל עצומהבעל  .2

כדי להדגיש  –למעמד מלוכה  – שייך למעמד גבוהשונה מהאנושות הרגילה בכך שהוא  .3

 צריכים להתמודד עם קונפליקטים וקטסטרופות.  בני מלוכהשגם 

 .אופי חזקבעל , מלא כריזמה .4

 .)הגאווה(ההיבריס וחוטא בחטא  ןעקש, דבק במטרתו ,מלא חרון )כעס(, אמיץ .5

  .חסרת הפשרות מביא על עצמו את אסונו בעקשנותו .6

 

  חטא ההיבריס – הגדרה

דמויות  שתיבמחזה "אנטיגונה" יש  גאוות יתר., התגרות באלים, היבריס הוא התנשאות

 והן: , שחטאו בחטא זה

 שלא סבור  ,שהוא הצודק היחיד. הוא מפרש את חוק האלים אשר בטוח, קריאון המלך

בטוח שהחוק שהוציא מקובל עליהם. הוא לא מקשיב לאף אחד ו ירצו לקבור בוגד

 הנביא טרסיאס. , בנו היימון, נהמאיס, אנטיגונה, המקהלה – בסביבתו
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 מתערבת בחוק האלים וקוברת את הגופה. היא בטוחה שהמעשה שלה  – אנטיגונה

בעולם הבא אם תיאבק על כבוד שזה רצון האלים ושמובטחים לה חיי נצח  ,הוא הנכון

כי בעצם מעשיה היא , חטאה הוא בכך שהיא מעדיפה את המוות על פני החיים .המת

האלים עצמה לבת אלים ומתאבדת. את משווה היא , בנוסף קובעת את גורלה למות.

 אינם אוהבים שבני האדם חושבים שהם יכולים לפרשם ולפעול במקומם. 

 

 מספר סיבות  "אנטיגונה"לקטסטרופה במחזה 

 )חטא ההיבריס( הגיבור פועל על פי רצונו ודעתו בלבד ולא מוכן להקשיב לאחרים .1

 . ובצדקתכל אחד אנטיגונה וקריאון נחושים  –

  .כלומר רצון האלים, הגורל .2

הבנת הטעות כאשר כבר מאוחר מדי. , מעשים לא נכונים, משגה גורלי, החמצה .3

הוא אך , הזדמנות לשנות את הגורלקריאון להייתה  אקסודוסוב החמישיתבמערכה 

  לשם כך. דברלא עשה 
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 תוח נוסף ני

 איסמנהלדיאלוג בין אנטיגונה  – אקספוזיציה – פרולוג

 הקדמה., פתיחה הפרולוג פירושו

. בין אנטיגונה לאחותה איסמנה (שיח-דו) הפרולוג באמצעות דיאלוג מוצג "אנטיגונה"ב

תבי.  ןיקס כי בגד בעירפולינ ןהמלך האוסר לקבור את אחיהאנטיגונה מספרת לאחותה על צו 

ויכוח שבו  אנטיגונה מבקשת מאחותה שתצטרף לסייע לה לקבור אותו. בין האחיות מתפתח

 מנמקת איסמנה מדוע לא תסייע לאחותה. היא מנמקת זאת מהטעמים הבאים: 

 .הןונותרו רק שתי מתה ןהטרגדיה המשפחתית: כל משפחת .1

 מצייתת לחוק., אינה מעוניינת להמרות את צו המלך .2

 לחם נגד הגברים.יאין ביכולתה להיודעת ש, כירה בחולשתה כאישהמ .3

 יהיה רע ונמהר. ןסופ .4

את , ספוזיציה מציגה את הרקע להתרחשותשמש כאקספוזיציה של המחזה. האקהפרולוג מ

 הבעיה המרכזית.ו הדמויות, הזמן, המקום

 ןואחיה ןאמ ן,: העבר המשפחתי של אנטיגונה ואיסמנה, קורות אביההרקע. 

 בפתח הארמון., : בארמון המלךמקום ההתרחשות 

 לאחר הדיפת צבא ארגוס אשר תקף את העיר תבי.הזמן : 

 דמות  – הדמות המרכזית שעל שמה נקרא המחזה. איסמנה – : אנטיגונההדמויות

–יכוח ביניהן נחשפת עמדתה של אנטיגונה. קריאון המלך ומשנית שבאמצעות הו

 הדמות המרכזית השנייה במחזה.

 האוסר , : הבעיה נוצרה בעקבות הצו שהוציא המלך החדש קריאוןהבעיה המרכזית

 אשר בגד בעיר.  פוליניקסהאח  לקבור את

יון אבל הוא מניע את כל המחזה. אנטיגונה נסערת מהרע ,הצו הוצא לפני תחילת המחזה

שאחיה לא יזכה לקבורה בניגוד לחוק האלים ומתקוממת נגד הצו. היא מחליטה להמרות את 

סדר ומסתיימת כשה בהפרת הסדרצו המלך העומד בניגוד לחוק האלים. הטרגדיה מתחילה 

  שב על כנו.

הפרולוג מציג קונפליקט בין שתי האחיות. הקונפליקט נוצר על רקע הצו של המלך קריאון. 

 ואילו איסמנה מנסה לשכנע אותה לוותר על כך.  ,פוליניקסה נחושה בדעתה לקבור את אנטיגונ
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ויכוח שבין ובין קריאון לאנטיגונה. ה – הקונפליקט בין האחיות מכין את הקונפליקט הבא

 קריאון. ל אנטיגונה בין, יכוח המרכזי במחזהואנטיגונה לאיסמנה מניח תשתית להבנת הו

שתיהן מכירות בצו  .שתי האחיות בקשר לצורך לקבור את אחיהןלמעשה אין מחלוקת בין 

האלים הדוגל בכבוד המת. שתיהן יודעות שמדובר כאן בכבוד המשפחה. אנטיגונה לא נרתעת 

כבוד המת וחוק , כבוד המשפחה .להיצמד לערכיה גם במחיר חייהו לקבור את המת ומתכוונת

שת מהמוות. המוות הוא נצחי והחיים בני והיא אינה חוש ,לצו המלךבעיניה קודמים  האלים

 חיי חרפה.פני היא מעדיפה את המוות על , חלוף

אוהבת את משפחתה. חוק האלים ו גאה, לראות כי אנטיגונה עקשנית אפשרמתוך הפרולוג 

 לעומתה מתבוננת איסמנהל. המצפון מנחה אותה. ומכיותר וכבוד המשפחה חשובים לה 

היא מכירה בחולשתה כאישה ולא מסוגלת ו ,והגיונית במציאות כפי שהיא. היא מציאותית

דמות משנית היא ללחום בעולמם של הגברים. היא מבקשת לשמור על חוקי המדינה. איסמנה 

 הופעתה מדגישה את דמותה של אנטיגונה. ו ,במחזה

שתי האחיות שונות לגמרי זו  באמצעות הדיאלוג ביניהן אנו מתוודעים לדמותה של אנטיגונה.

גוש את אינה חוששת מהמוות ומאמינה כי תפ, אולוגיהיחדורת איד, קיצונית אנטיגונה מזו.

היא  .לקבורתו. איסמנה לעומתה מגלה תכונות אנושיות יותר אחיה בעולם הבא לאחר שתדאג

 ת חייה.מגלה פחד ורצון לציית לחוקים אשר עומדים בניגוד לעקרונותיה אך לא יסכנו א

שיר פתיחה של המקהלה. המקהלה מתארת את קורות העיר והמלחמה האחרונה.  :פרודוס

אסף את  פוליניקסהיא מתארת את הקרב שבו  הניצחון.רוחה של המקהלה מרומם בגלל  מצב

הובס משום שבז לרצון האלים וחטא  פוליניקסצבא ארגוס אשר רצה להחריב את העיר תבי. 

והאלים כועסים כאשר הם מבחינים בחטא זה. לכן האלים  ,אווה(בחטא ההיבריס )חטא הג

 התייצבו לעזרת העיר תבי וגרמו לכך שתנצח במלחמה. 

 

 מונולוג של קריאון  – ראשונהמערכה 

פייה ידבריו מעוררים צ .ש המקהלה אשר מציג את המלך החדשנפתחת בדברי רא המערכה

בו מציג ו, נאום ההכתרה ,את נאומו הראשוןנושא , המלך החדש, קריאוןוסקרנות אצל הצופה. 

הזקנים. הוא משבח אותם על  את השקפת עולמו. בתחילת דבריו הוא רוצה לרכוש את לב

נאמנותם למלכים הקודמים וכך מנסה לגרום להם להיות נאמנים גם אליו. הוא גם מציין שקיבל 

לו המלוכה. קריאון מלך הקודם ולכן מגיעה ה משפחה של קרובאת השלטון ביושר כי הוא 

ל ולכן לא יקרא "ידיד" וכמ יותר טחון העיר חשוב לוימבטיח כי טובת העם ניצבת לנגד עיניו. ב

. קריאון פוליניקסלאיש אשר בגד בעיר. הוא מכין את דעת הקהל לתמוך בו ובצו שנתן נגד 

 לכבוד.מסכם את דבריו ומבטיח כי מי שימרה את פיו ייענש ומי שיפעל לטובת העיר יזכה 
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"לך  ,המקהלה לא מאשרת אלא אומרת לו ךא ,קריאון מעוניין שזקני העיר יאשרו את הצו שנתן

 שלך אנחנו". , ק והשלטוןהחו

 שה חלקים:ולחלק לשל אפשראת נאומו של קריאון 

שליט טוב צריך להקשיב  .מיהו שליט טובו תיאוריה כללית מהי אזרחות טובה בעיניו .1

למולדת. מתוך דבריו מצטייר מנהיג בעל השקפת עולם  ןנאמלהיות לעצות טובות ו

 דמוקרטית.

 אי קבורת פוליניקס. :הבעיה הספציפית .2

 .(שממנו משתמעת מנהיגות של שליט עריץ )כלומר לא נאמן לדבריו צו המלך .3

אך בהמשך דבריו הוא מתגלה  ,אומר דברים כלליים ונשמע כדמוקרטקריאון בתחילת נאומו 

 .שמחליט דברים על דעת עצמו בלי להתייעץעריץ , כדיקטטור

 

 פוליניקסמופיע הזקיף ומודיע שגופתו של  בזמן שקריאון נושא את נאומו הופעת הזקיף:

 רק מוסר את הודעתוומלאת חשש. הוא  מהוססת, נקברה. הוא עושה זאת בצורה הדרגתית

  שקיבל הבטחה מהמלך כי לאחר שיגיד את דבריו לא יאונה לו כל רע. לאחר

קריאון מפרש את מעשה הקבורה כרדיפת בצע. הוא לא מסוגל להבין כי מי שעשה זאת לא 

 ועושה את וכאן הוא טועה .למרוד בוו רצון לערער על שלטונו מתוךממניעים של כסף או  פעל

  המשגה הגורלי.

לבשר את הבשורה  כדיהופיע הזקיף  בזמן שקריאון נשא את דבריו בפני המקהלה ,אם כך

מגלה , יג את עצמו בפתיחת דבריו כמנהיג דמוקרטישהצ ,הקשה שהגופה נקברה. קריאון

ולכן , ענשיחושש לה, מפחד לדבר למשמע הדברים. הזקיף עכשיו חוסר סבלנות ועצבנות

הקבורה נעשתה באורח שהוא אומר  מדגיש כי הוא לא עשה את המעשה וגם לא ראה מי עשה.

 פלאי. 

המלך מתפרץ , של המלך קשה. כאשר המקהלה אומרת שאולי זה היה רצון האלים תגובתו

 מו.צע את התפרצות זו מוכיחה כי הוא מתנהג ההפך ממה שהציג. עליה

הצו שלו מבטא את רצון האלים. הוא מנמק זאת בכך שלא ייתכן שהאלים ירצו שקריאון בטוח  

קריאון שלראות  אפשרמתוך דברים אלה שרצה לשרוף את היכלם ולשבור אותם.  לקבור את מי

 ,יודע את כוונותיהםסבור שהוא הוא מפרש את חוק האלים ו מעמיד את עצמו מעל האלים.

  ובכך הוא חוטא בחטא ההיבריס.

 טענה זו של קריאון מבהירה לקורא את משמעות הקונפליקט המרכזי של המחזה. 



26 
 

ואילו קריאון מייצג את צו  ,ק האליםאת ערך המשפחה ואת חו, אנטיגונה מייצגת את צו הלב

אך כל אחד מהם מפרש  ,רוצים למלא את צו האליםשניהם המלך. למרות דעותיהם המנוגדות 

וחוק זה דורש קבורה לכל  ,חוק האלים קודם לחוק המלךשאנטיגונה בטוחה  את הצו אחרת.

לשרוף אותם  למי שבגד בהם ורצההאלים לא רוצים לתת כבוד שאדם. לעומתה קריאון בטוח 

 ת היכלם.וא

 

  אודה ראשונה

, האדמה, השתלט על הים, הלל לאדם שהצליח להתגבר על קשיים רביםהמקהלה שרה שיר 

 אך על המוות לא הצליח להתגבר. – הקים מוסדות שלטון, יצר שפה, בעלי החיים

יהיה ל ואם יישמרו החוקים הכ להתמודד גם עם חוקי האדם וגם עם חוקי האלים. האדם צריך

 תתמוטט.אך אם יופרו הממלכה  ,בסדר

ציות לחוק ובכך רומזת ששני הגיבורים הפרו ההיא מדברת על חשיבות  ם.ייהמקהלה כללדברי 

 .להיענששניהם צפויים  לכן .וקריאון הפר את חוק האלים ,חוק. אנטיגונה הפרה את חוק המלך

 

 קריאוןלאנטיגונה  דיאלוג בין – שנייה מערכה

 ,אנטיגונה נחשףשל מעשה המוצג הקונפליקט המרכזי של המחזה במלוא עוצמתו.  במערכה זו

הזקיף ואיסמנה מצדדים בצורה , וכתוצאה מכך פורץ עימות בין אנטיגונה לקריאון. המקהלה

וזה מוכיח כי צו המלך אינו לשביעות רצונם של  ,ישירה או מרומזת במעשיה של אנטיגונה

 רת זאת. גם אנטיגונה אומ .תושבי העיר

מתאר את ונחלץ מאשמה ששמח וא ה .הזקיף ל ידיעלמקום אנטיגונה מובאת  הופעת הזקיף:

השומרים הסירו את העפר מהגופה שהעלתה כבר צחנה והפעם  השתלשלות האירועים:

ונזעקה  הזדעזעה היא .הופיעה אנטיגונה ,כמתוך סערה, ואז לפתע ,היטבעליה הקפידו לשמור 

 הואת אחיה. הזקיף מדמה אותה לציפור אשר בכתה בכי מר על גוזליה הגזולים. ימראה גוויל

פעם  המוסיף גם שאנטיגונה הביאה עמה עוד עפר ונסכה יין לעילוי נשמת המת. אנטיגונה חזר

 זו:  במערכה הזקיףתפקיד  שנייה כדי לבצע טקס דתי.

 שמירת אחדות המקום )שלוש האחדויות של אריסטו(. .1

חשף את דמותו של קריאון  ראשונהה במערכהויכוח ביניהם ושל קריאון: ה עיצוב דמותו .2

 נאמן להבטחותיו ולא דבק בעקרונותיו. שאינוכאדם 

מייצג דעה דתית ומציג גישה אנושית כלפי  הזקיףדעתם של פשוטי העם. הצגת  .3

 מעשיה של אנטיגונה. 
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  אנטיגונה וקריאון

ושתי דמויות עקשניות אלה מייצגות שתי דעות מנוגדות  ,אנטיגונה מתייצבת מול קריאון

 שמגלמות את הקונפליקט המרכזי של הטרגדיה.

 קריאון שואל את אנטיגונה שלוש שאלות:

 האם את עשית את המעשה? .1

 האם שמעת על צו המלך? .2

 יך?יכיצד את מצדיקה את מעש .3

יכולה להכחיש  נהאנטיגושתי השאלות הראשונות של קריאון מאפשרות לה להתחמק מעונש. 

את הקשר שלה למעשה הקבורה ולומר שלא ידעה שעברה על חוק המלך. אבל אנטיגונה 

 ויכוח ביניהם הוא ויכוח אידיאולוגי ואישי. ולנסיגה. ה העקשנית לא מחפשת דרך

 והיא מנמקת זאת כך:  ,בטוחה שעשתה את המעשה הנכון אנטיגונה במישור האידיאולוגי

 האלים נצחיים לעומת המלך בן החלוף. – המלךצו האלים קודם לחוק  .1

 .המוות צפוי לכל אדם ולכן אם תמות טרם זמנה היא תשמח לעזוב את מלכות הרשע .2

ואין לאף אדם זכות להחליט מי ייקבר ומי לא. האלים החליטו כי  יש לכבד את המת .3

 לכולם מגיעה קבורה. 

 אנטיגונה מתחצפת אל המלך וטוענת: במישור האישי

 פשה רק בעיני טיפש.יפשה הרי אני טיט אם אני .1

 .כל העם חושב כמוני רק חושש להגיד את דעתו .2

 לא לשנוא., אני נוצרתי לאהוב .3

 

  איסמנה וקריאון

איסמנה מוכנה להודות במעשה שלא עשתה משום שלא תוכל לחיות ללא אחותה. הדבר מעיד 

 לקחת חלק בקבורהלא הייתה מוכנה היא שבתחילת המחזה  אףעל אהבתה הרבה לאחותה 

לבצע את לא . איסמנה מנסה לשכנע את קריאון העשהממ את אנטיגונהואולי גם ניסתה להניא 

 .בנימוקים שונים ולבסוף משתמשת בנימוק שאנטיגונה היא אהובתו של בנו היימון ןדיהגזר 

 ,לפרולוגבניגוד  .רה נרגשתהיא פונה אליו בצו אך לשווא. ,מלךו של הלבאיסמנה מנסה לרכך את 

הוא מתייחס , כאן היא מייצגת את הרגש. קריאון לא משתכנע, שם היא ייצגה את ההיגיון

אליה ניתן לראות את יחסו ודרך התייחסותו  ,מזלזל בה ,גם מכנה אותה כךולאנטיגונה כ"עבד" 
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טחון שלא מפרש את המציאות כמו שהיא יחסר בשליט הוא נשים ואת חולשתו כמנהיג. להמזלזל 

 )המשגה הגורלי(. מעשיה של אנטיגונה חתירה נגד שלטונוב הורוא

 השנייה מערכההמקהלה ב

מגיעה לבמה ומעיר הערות כלליות. למראה אנטיגונה שראש המקהלה מציג כל דמות חדשה 

ע דעה אלא אנטיגונה עקשנית כאביה. הוא לא מבישוכששמע את תשובתה לקריאון הוא אומר 

ההשוואה עשויה להזכיר את הדברים הטובים והשליליים  בין אביה.ועורך השוואה בינה 

 סופו בקטסטרופה.  – ומצד שני ,שבאופיו של אדיפוס. מצד אחד הוא חתר לצדק ללא פשרות

 

  אודה שנייה

זוהי  ."אשרי האיש שלא ידע נקמת אלוה" .על הגורל ,המקהלה שרה את שירה בנושא כללי

זו. כשהאלים מחליטים לנקום באדם הנקמה שירת הפתיחה וגם הרעיון המרכזי של שירה 

ואין מנוס מהקללה. זה  ,מסתערת על החוף. בית אדיפוס קוללשעוברת מדור לדור כמו סופה 

. האל זאוס רם ונישא במרומי (חטא הגאווה) ולגורל מצטרף גם חטא ההיבריס ,הגורל

ש. שירת המקהלה מי שמגלה רגשות גאווה ייענ .מחליט על גורלו של האדם, והוא האולימפוס

מרמזת על ידיעתה כי הגורל של אנטיגונה ידוע מראש בגלל הקללה הרובצת על בית אביה 

 ובגלל חטא הגאווה שלה. 

 

זו מציגה את העימות המרכזי. אנטיגונה אינה  מערכההשנייה ניתן לומר כי  מערכהלסיכום ה

המלך , בנו של קריאון, היא בתו של המלך אדיפוס וארוסתו של הנסיך היימון – סתם אישה

הנוכחי. בפני קריאון ניצבת דילמה קשה ביותר: אם יוותר לאנטיגונה ייראה בעיני העם כמי 

 כפי שאמר בתחילה., לא יוותר לה עליו לחרוץ את דינה למוות אם ;שפוטר את מקורביו מעונש

ן עומדת בפני המלך. קריאושזו הדילמה הראשונה , שלמות השלטון מול שלמות המשפחה

לא לאחותה ולא , לאנטיגונה חושש שיאבד את מעמדו בקרב בני עמו ואינו מוכן לשמוע לא

זו נחרץ  מערכהבובדברי אנטיגונה.  הזקיףבדברי , לרחשי העם הנרמזים בדברי המקהלה

 גורלה של אנטיגונה למוות.
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 היימוןלדיאלוג בין קריאון  – 3 מערכה

ויכוח הוא בין קריאון לבנו וזו מתעצם הקונפליקט ועובר למישור המשפחתי המצומצם. ה מערכהב

 שלבים: שלושהויכוח בין קריאון לבנו היימון יש והיימון. נושא הקונפליקט הוא אנטיגונה. ב

 

 לקריאון ולצופים כי בנו היימון תומך בצו שהוציא.  בתחילת השיחה נדמה שלב ראשון: .1

שמח והוא , חשש מקרע משפחתי את צדקתו ואת חוכמתו. המלך, משבח את אביו היימון

לשמוע את דברי בנו. קריאון מהלל את דברי בנו ומשבח את הבנים המסורים והנאמנים 

 " אומר קריאון. ,לאביהם. "בן סורר הוא זרע פורענות למולידו

שיקול ב פגמהליה לא אהבתו אכי קריאון מאושר לגלות כי בנו לא התפתה לדברי אישה ו

 הוארק אנטיגונה מכל בני העיר העזה לצאת נגדו ולהמרות את פיו.  דעתו. קריאון מציין כי

 אסור לוותר למפרי חוק גם אם הם מתוך משפחתו. אומר שמבהיר שעליו לחזק את מעמדו ו

מי שלא מסוגל לשלוט על משפחתו לא  :האמיתי מתחיל במשפחה ר כי המבחןוקריאון סב

צו המלך הוא הדבר החשוב ביותר גם אם מקורו שלשלוט על עמו. קריאון חושב  ראוי

, למלוך )דברים אלה באים לחזק את היימון םרק מי שיודע לציית ידע בבוא היו .בטעות

  המלך העתידי(.

 מקדש את דבריו גם אם אין בהם צדק.שריאון מצטיירת דמות של מלך עקשן מדבריו של ק

רק רעיון אחד: הפרת החוק עלולה להזיק לכל  מניעקריאון את וב. הוא לא מוכן להרהר ש

 תשתית המדינה ולכן יש לציית לחוק המלך.

: היימון לא נרתע מדברי אביו. לאחר ששמע את דבריו הוא עובר להתקפה שלב שני .2

 חריפה. היימון מציג טענות קשות:

שאמרה  הוא מהנכון הוא אומר כי  .ואביו מרוחק מהעם ולא מכיר בהלכי רוח א.

העם , העם סופד לנערה, שהעם חושש מהמלך: "העם לוחש במחשכים, אנטיגונה

ושואל אם זה פשע לכסות את גופת  מוסיףהיימון  אומר כי המוות הוא עיוות הדין".

הוא אומר שזו דעת העם החושש לדבר. לטענתו  .האח ולהגן עליה מפני עופות השמיים

  גונה.של היימון העם דורש כבוד לאנטי

טובתו ואושרו של  הואב. היימון מבקש מאביו לגלות גמישות. הוא מדגיש שכל רצונו 

  כמה".ואביו. "גם חכם ישגה ולא ייבוש לכוף ראשו לשבט הח
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 ומשל היימון מציג שני משלים כדי לחזק את רעיונו שאדם צריך להתגמש: משל האילן

  הספן.

  בסופה כי הוא יכול להגמיש את ישרוד  םהאילן שענפיו גמישי –משל האילן

 יישבר.  – עץ הנשאר זקוף ו,לעומת .ענפיו

 את אם ישאיר אך  ,יינצל פן שבעת סערה ידע לכוון את המפרשס – משל הספן

 מפרשים מתוחים סופו לטבוע. ה

 

בשלב זה מגיע העימות לשיאו. קריאון אומר לבנו שהוא השליט היחיד  שלב שלישי: .3

מון משיב לו כי מלכות של איש אחד אינה מלכות. קריאון אומר היי .בממלכה והוא הקובע

כי רק על אי בודד יוכל אביו למלוך. קריאון  משיבכי המדינה היא נחלתו וקניינו. היימון 

יכוח מאיים היימון ואישה שהעבירה אותו על דעתו. בסוף הובו  שולטתכי  מאשים את בנו

 יגרור מוות נוסף. של אנטיגונה שמותה 

לראות ויזואלית את השוני בין החלק הראשון  אפשרחילופי דברים קשים אלה ) לאחר

שורות ארוכות לעומת שורות קצרות( היימון עוזב את  .ויכוח החריףובשיחה ביניהם ל

 לעולם.  ה אותו שובלאביו שלא ירא ומבטיחהארמון 

 

לא ממתנגדיו ואפילו לא , לא מפי זקני העם, קריאון מצטייר כאדם שלא מסוגל לשמוע ביקורת

ונות של רותחין. הפעם תמישהו ניסה לבקר את מעשיו הוא זכה לקישמבנו. בכל הזדמנות 

הוא לא הבין שבנו , בתחילה סבר המלך כי בנו חושב כמוהו ,אכזבתו של קריאון כפולה: ראשית

 עצם העובדה שהביקורת, ר לו שטעה. שניתראבל מהר מאוד התב .נוקט לשון דיפלומטית

את כעסו של  מגבירה, לא היה מקובל שבן יצא נגד אביו באותם ימיםשכ ,מבנוכלפיו מופנית 

מתגלה , עצמו כשליט דמוקרטאת הראשון הציג  מושבתחילת נאו ,מונים. קריאון עשרותהמלך 

שונה מדעתו. כל דעה המנוגדת לדעתו מרתיחה שבשעת מבחן כמלך שלא מסוגל לשמוע דעה 

המלך לא שולט  .היימון שהתייצב לפניו מתוך כוונה לשכנעו בצורה הגיוניתאם זה גם  ,אותו

ים. המריבה שהתחילה בנימה אופטימית בילדברים קשים ומע זה בזהוהם מטיחים  ,בעצמו

עוברת לפסים אחרים ומסתיימת במילים קשות ולמעשה גורמת לקריאון לזרז את פסק דינו. 

לא תיפול של אנטיגונה הדין כדי שאשמת מותה  בסופו של דבר קריאון משנה מעט את גזר

ותחושת חוסר  ,עליו. קריאון מצטייר כמנהיג עקשן המתבצר בעמדותיו ולא מוכן לחזור בו

 מתגברת.שלו טחון יהב
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 תפקידו של היימון

, לא מנסה להבריח את אנטיגונה, לא נוקט דרך פעולה הואהיימון הוא דמות משנה במחזה. 

יכוח מתחיל בחנופה ומסתיים בחילופי ואביו. הו כל פעולתו היא ויכוח עם ,לא ממריד את העם

ויכוח מלמדת כי וכל דבר משמעותי חוץ מה דברים קשים ביניהם. העובדה שהיימון לא עושה

להאיר את  –תפקידו כדמות משנית הוא אותו תפקיד שממלאת איסמנה כלפי אנטיגונה 

לחדד את העימות ואת הניגוד בין צו המלך למעשיה של אנטיגונה. ו השקפת עולמו של קריאון

של המחזה. בשיחתו עם אביו הוא מייצג את המצפון  העמדה הרגשיתהיימון מביע את 

הוא  בהנעת העלילה:גם תפקיד  יש להיימון את דעת העם ואת אהבתו לאנטיגונה., האנושי

 מערת הקבר.  לאנה מכעיס את אביו ומניע אותו לצוות להוביל את אנטיגו

 

 המקהלה

אנו שומעים מראש המקהלה שתי הצעות: לבן  .זו שומרת על ניטרליות מערכההמקהלה ב

אבל קריאון דבק  ולאב הוא מציע לקבל את עצת הבן. ,היימון הוא מציע לשמוע מוסר מאביו

 קריאון לא מוכן להקשיב לאף אדם. למעשה בעמדתו ולא מוכן לשמוע מצעיר ממנו. 

 

  אודה שלישית

השלישית בשירה על האהבה. האהבה קשה כשאול. האהבה  מערכההמקהלה מסיימת את ה

נוטעת אהבה , אלת האהבה משחקת ברגשותיהם של בני האדם מושלת בכולם. אפרודיטה

ותיהם ומבלבלת אותם. האהבה הופכת צדיק לרשע ועלולה לגרום למריבה בין ילדים בבלב

 ,רומזת לכוח המניע את היימוןאולי היא  .ה אמת כללית על האהבהמציגששירה  להוריהם. זוהי

 אהדהמגלה  עם זאת היא .נהקריאון או אנטיגו הם שלאבל לא מחווה דעה ישירה על מעשי

 גונה.יטסבלה של אנפי לכ

 

 מונולוג של אנטיגונה – מערכה רביעית

 הקבר.מערת  לאזו אנטיגונה מובלת  מערכההקצרה ביותר במחזה. ב מערכהה

זו  מערכהלשמור על אחדות המקום. ב כדיהדברים שאנטיגונה אומרת נאמרים עדיין בארמון 

זו הצטיירה  מערכהמעוררת רחמים על סבלה הקשה. עד לו אנטיגונה מספידה את עצמה

 .מוכנה לשלם בחייה על ערכים שהיא מאמינה בהםשטיגונה בפני הצופה כדמות עקשנית אנ
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חוששת למות ומבקשת רחמים. , כאדם עם פחדים, כאנושית יותראולם כאן היא מצטיירת 

 י".יבי ורחמו על "רעים הביטו

לא תלד ילדים. המקהלה ו מבכה על כך שלא תינשא לעולם, אנטיגונה מבכה את עלומיה

 ,מנסה לעודד אותה בכך שהיא אומרת לה שאמנם היא הולכת אל מותהושומעת את דבריה 

 ת חרב או מחלה. היא מתה שלמה ללא פגיע בלא

לאחר מכן אנטיגונה משווה את עצמה לניובה בת טנטלוס שנכלאה בסלע והפכה למצבת אבן 

 – שעד היום דמעתה נובעת מהסלע. ההשוואה של אנטיגונה לבת טנטלוס מעידה על גאוותה

והמקהלה מזכירה לה שעליה להצניע לכת  ,היא משווה את עצמה לאלה .על חטא ההיבריס

 ולא לחטוא בחטא הגאווה.  ,ולכת למותגם אם היא ה

 

  אודה רביעית

עונשים הקשים שניתנו לבני אדם המספרת על וזו מנסה המקהלה לנחם את אנטיגונה באודה 

האלים. המקהלה רוצה  וחשבו כי ביכולתם לשנות את הגורל שקבעועל שחטאו בחטא הגאווה 

החינוכי של המקהלה מופנה אל מסר כי אין אפשרות לשנות את הגורל. המסר ה להעביר את

לשנות את הגורל. אבל המקהלה מנסה גם לנחם את אנטיגונה שגורלה  אי אפשר – הצופים

 דומה לבני מלכים אחרים.

 

 דיאלוג בין טרסיאס לקריאון – חמישית מערכה

 דעת הדת.זו נפגש המלך קריאון עם הנביא העיוור טרסיאס. הנביא מביא למלך את  מערכהב

 ותבדעמחזיקים אך בעצם הוא זה שרואה את האמת. טרסיאס וקריאון  ,הוא עיוור טרסיאס

כשטרסיאס עוזב את , יכוח הסוער בין השנייםות ולכן המפגש ביניהם סוער. לאחר הוומנוגד

שואל את המקהלה "מה אעשה?" ומוכן הוא  .כשהוא חרד לבאותנותר שם קריאון  ,הבמה

 לחזור בו מעמדתו. 

"מה הבשורה אשר  שואל אותו: ריאוןק .מלווה בנער שמראה לו את הדרך טרסיאס מגיע

כי הקורבן ניזון  ורבו לקבליהם ס אך ,טרסיאס מספר כי ניסה להעלות לאלים קורבן בפיך?"

 והאלים לא מסכימים לקבל קורבן שניזון מבשר אדם.  פוליניקסמבשרו של 

על דבריו של היימון שנאמרו  למעשה חוזר , והואפוליניקסטרסיאס קורא לקריאון לקבור את 

הוא גם  .לקריאון אומר טרסיאס ,אך הצדיק מודה בטעותו ,שלישית. כל אדם חוטאה מערכהב

  ל.וההיבריס הוא הנורא מכ אומר לו כי חטא
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לא מקבל את דברי הנביא ומאשים אותו הוא  .עקשן וגאוותן, מקובע בדעתונותר קריאון  אבל

המשגה זהו ו ,כסף. קריאון שוגה בפירושו את המציאותאת דבריו בגלל בצע הוא אומר ש

  הגורלי.

מת תחת מת". , כשטרסיאס שומע את האשמותיו של קריאון הוא מזהיר אותו כי "בן תחת בן

 קריאון: ו שלהוא מצביע על שני חטאי

 את אנטיגונה קברת בעודה חיה. .1

 לא קברת. פוליניקסאת  .2

 יעוררכי במעשיו אלה לא ירחק היום שביתו יהיה מלא במקוננות ושמו  לקריאוןטרסיאס אומר 

 פחד ושנאה בכל העיר. 

לראות את שיא העימות בין חוק האלים לחוק המלך. קריאון מאמין שלא צריך  אפשרעד כאן 

מאשים את טרסיאס בקבלת הוא ו ,הצו שלו )צו המלך( תואם את רצון האלים, לקבור את הבוגד

 ו. טרסיאס מנבא נבואת זעם על קריאון וביתו. נבואת עלשוחד 

הוא מכיר בטעותו:  .ולראשונה הוא מגלה צד אנושי ,טרסיאס קריאון חושש ו שללאחר עזיבת

  .י"לבה( הזאת על כי גבה לשאת במארה )בקלל –אך שבעתיים , כנעימר לה, מר, י שסועלב"

קריאון מבין שחטא בחטא ההיבריס. הוא שואל את ראש המקהלה "מה אעשה?" ראש 

 קריאון הולך לעשות זאת.  .פוליניקסהמקהלה מציע לו לשחרר את אנטיגונה ולקבור את 

 

  יןיפ

והמקהלה מתחילה לשיר.  ,יגונה ולקבור את המתלשחרר את אנט כדין יוצא מהבמה קריאו

  האל של העיר תבי. – היא שירה עליזה לכבוד האל דיוניסוס יןישירת הפ

האל דיוניסוס יחוס על העיר. המקהלה לא צופה כי ו ישוב על כנוהמקהלה מאמינה כי הסדר 

 והשיר האופטימי מעצים את האסון העומד להתרחש.  ,אסון

 ני אופנים:מנסים להסבירו בש .שירה עליזה, זהו המנון לאל דיוניסוס .ין תמוהימיקום הפ

 וניסוס שיבוא לעזרת העיר.תחינה ובקשה לאל די .1

 נרגעה ומצפה לטוב. , והיאקריאון ו שלהמקהלה שמעה את החלטת .2

, האסון – לפני הקטסטרופה, ין מופיע לקראת סוף המחזהיגדיות של סופוקלס הפברוב הטר

 הניגוד האסון מועצם. באמצעותו
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  אקסודוס

הוא הקטע המסיים את הטרגדיה והוא מכיל גם את שירת יציאת המקהלה.  אקסודוס

נפתח בדברי השליח שנכנס לבמה ומודיע על האסון הנורא שקרה: מותם של  אקסודוסה

ין הקודמת ובכך כאמור מעצימה את יאנטיגונה והיימון. הבשורה הנוראה מנוגדת לשירת הפ

 האסון.

 

  האסון התחולל בגלל מספר סיבות

. דעתםכשהאלים רוצים משהו אף אחד לא יכול לשנות את  .גזרת האליםראשית בגלל  .1

  .לא ניתן לשינוי , והואזה הגורל

 קריאון חטאו בחטא ההיבריס.  גםאנטיגונה ו גם .של הדמויות ןאופיי .2

כנע הוא הלך קודם לקבור את המת ורק לאחר מכן לשחרר את ילאחר שקריאון הסכים לה .3

פעל על פי עצת המקהלה שאמרה לו קודם לשחרר את אנטיגונה ורק  הוא לא .אנטיגונה

לראות את  אפשרוכאן  ,סדר פעולותיו היה שגויכלומר , לאחר מכן לקבור את המת

קה אשתו אורידי, עלתה לו בחיי בנו היימוןההחמצה הגדולה של המלך. החמצה זו 

 בנו. של  וואנטיגונה אהובת

 

אך קריאון  ,את אביו להרוגהכועס והכואב ניסה  י מותו. היימוןקריאון הספיק לפגוש את בנו לפנ

, והיימון נפל על חרבו והתאבד לעיני אביו. כל זה התרחש מחוץ לגבולות הארמון ,נרתע לאחור

 יש בכך שמירה על אחדות המקום.  .זאת בלי שיראו ,לצופים על כךמספר  והשליח

אינם רואים אלא שומעים  הצופים הזאת וגם  ,גם היא מתאבדת מה אירע תמעורידיקה שכשאו

 לקריאון )שמירה על אחדות המקום(.על כך מפי השליח אשר מספר 

 נשאר לחיות ולסבול. הוא קריאון נשאר לחיות על הריסות ביתו שהוא הביא על עצמו. 

  הסדר שהופר שב על כנו., אישור ערכים מחדשהמחזה מסתיים ב

הוא  .הצו שהוא הוציא סתר את חוק האליםכי חוק האלים ובין שהחוק הקובע הוא מקריאון 

 הוא מכיר בכך .לאחר שכל משפחתו מתה, מאוחר מדי הגיעהאבל הכרה זו  ,מכיר בטעותו

 שאסון זה נגרם בגללו.

"מה בצע בדברים עכשיו?  :אישור הערכים מחדש בא לידי ביטוי בדבריו האחרונים של קריאון

בן שנרצח על , ובן מחושך אל צלמוות. ראו אותנו: אב רוצח, ריםלב סנוו, י שלילבהלכתי אחרי 

 .קריאון מודה באשמתו .מזבח גאוותי"
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 לחנך את העםהיא  הודאהה מטרת .הטרגדיה היווניתשל מסר המדגישה את  הודאתו באשמה

הם חוקי האלים. קריאון  להראות שהגאווה מביאה אסון על בני האדם. החוקים האמיתייםו

 לסבול. כדי נשו. סופוקלס משאיר אותו בחיים והמורד והעקשן הבין זאת בדרך הקשה ובא על ע

את  להוציאלא נתנה לאלים לפעול בדרכם ורצתה  כימתה  ,שלחמה למען הצדק, גם אנטיגונה

 במו ידיה. לפועל הצדק 

ל נשמע: שמחת אדם והכ, דבר "סוף :ומסכמת המקהלה את המסר החינוכי שלהמחזה בסוף 

ת שיבה יקנו מוסר לע, היא ביראת אלוה. גאה ורם ישפיל עדי עפר כמהווהח, כמהותיכון רק בח

מביא על  (הגאווה)כלומר לשמור על חוקי האל. ההיבריס  ,כמהוהאדם צריך לנהוג בח ודעת".

 בזקנתו., מאוחר מדירק האדם מבין זאת  ךא ,האדם אסון

 

 רזיסתק

טהרות. יה, לזיכוך –רזיס תוהקהל זוכה לק ,באישור ערכים מחדש ,כאמור ,מסתיימתהטרגדיה 

אבל  ,הקריבה את חייה למען כבוד המשפחה והצדקו הקהל חש רחמים כלפי אנטיגונה שמתה

תחושת  מורגשתבסוף המחזה  כל כך.יש גם רחמים כלפי קריאון שהגיע להבנה במחיר כבד 

 נקבר וחוק האלים ניצח. פוליניקס הצדק ניצח. – זיכוךו הקלה

 

 הגיבור הטראגי

 לגיבור הטראגי מספר תכונות:

הוא מייצג את  – הוא מייצג את האנושות כולה בהיותו שונה ביותר מהאנושות הרגילה .1

 ,אנושיות ומייצגות אנשים רבים יוו ומטרותיהאנושות בכך שתכונותיו הן אנושיות. שאיפות

ה בכך שהוא דבק במטרתו בצורה קיצונית. הוא מגלה אבל הוא שונה מהאנושות הרגיל

 עקשנות וגאווה יותר מאדם רגיל., אומץ לב

 היבטבכך שהוא מגלה  נציג של המין האנושי הואהגיבור הטראגי . בעל יכולת סבל עצומה .2

שכל  מצביסודי וקבוע בטבע האדם )כמו גאווה או עקשנות או אהבה(. הוא מתמודד עם 

, התמודדות עם ויכוח ,למשל ו.שכל אדם מתמודד עמ אופןב ותקל ביאדם יכול לה

הגיבור הטראגי מוכיח כי בסבלו ובידיעתו יש מן המשותף לו  .וכדומהעקשנות  ,התחצפות

 ולשאר בני האדם. 
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ה גורם דבר זות בכך שהוא משתייך למעמד גבוה. משאר האנוש שונההגיבור הטראגי  .3

ד הגבוה יש צרות ובעיות. גם אצלם יש לצופה הרגשה טובה בגלל המחשבה שגם במעמ

 קונפליקטים ואסונות. 

ולכן הוא רוכש את אהדת  ,אופי חזק או קסם מיוחד :צמת אישיותוע ישגיבור הטראגי ל .4

 הצופים. 

וחוטא  דבק במטרתו בעקשנות, מלא חרון, אומץ לב :תכונות קיצוניות ישלגיבור הטראגי  .5

 בחטא ההיבריס. 

 .אך אינו מתפשר עם המציאותמודע לסבלו ולאובדנו הגיבור הטראגי  .6

 

 הגיבור הטראגי באנטיגונה?הוא מי  ,אם כך

 כדמות טראגית אנטיגונה

, מעמד גבוה. לאחר שהמלך הוציא צו לא לקבור את אחיה – אנטיגונה שייכת לבית המלוכה

הצו ומחליטה היא לא מסוגלת להשלים עם , חוק העומד בניגוד למצפונה ובניגוד לחוק האלים

קהל הצופים מבין שהיא , לבצע את הקבורה למרות הצו. לאחר שהיא משוחחת עם אחותה

היא בטוחה בצדקתה ובכך שבעולם שנחושה בדעתה לקבור את אחיה למרות כל הסיכונים ו

הבא היא תבוא על שכרה. אנטיגונה מוכנה למות ואין לה שום התלבטויות והיסוסים בנושא. 

  .שהמוות הוא גורלו של כל אדם ובעולם הבא תיפגש עם יקיריה בהבמחשהיא מתנחמת 

במהלך המחזה מתברר שאזרחי תבי חושבים כמוה אך חוששים להביע את דעתם. אנטיגונה 

ם. לבמייצגת את דעתם הכמוסה. היא שונה מהם בכך שהיא מביעה בקול רם את רחשי 

את אחיה פעמיים. אינה מסתפקת אנטיגונה עקבית בעקשנותה עד סוף דרכה. היא גם קוברת 

לאחר שנתפסה המלך מאפשר לה  בקבורה מהירה אלא חוזרת כדי לבצע קבורה לפי הדת.

עקשנית , אך אנטיגונה ,היא הייתה יכולה להגיד שלא שמעה את צו המלך .להתחמק מעונש

מתווכחת עם המלך באומץ רב ואומרת לו כי החוק מנוגד לחוק האלים. , ובטוחה בצדקת דרכה

שמפחיד את המקהלה והזקיף אבל לא אותה. היא אינה בכעס רב היא מדברת עם קריאון 

, שאם מעשיה הם איוולת הרי הם איוולת רק בעיני האוויל מלךמפחדת ולא מהססת להגיד ל

איסמנה לקבל יחד איתה את העונש כלומר מכנה אותו טיפש. גם את בקשתה של אחותה 

היא דוחה בסלידה גמורה. היא  ןלקבור את אחיה לאחר שלא רצתה מלכתחילה לעזור לה

 עקשנית ולא מתפשרת. 

שהיא  כךרביעית היא מקוננת על עצמה ועל ה מערכהב אנטיגונה סובלת ומודעת לסבלה.

 .הולכת אל מותה
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 אנטיגונה חוטאת בחטא ההיבריס בכך:

 מחליטה לבצע מעשה נועז בניגוד לחוק המלך.היא  .1

 מזלזלת בו ללא חשש.ו מתחצפת אל המלךהיא  .2

 רביעית(. מערכהבת טנטלוס ) – עצמה לבת האליםאת משווה  .3

 מתאבדת. .4

המצפון , שהיא מייצגת את האמת מפניהקהל מזדהה איתה , למרות חטא ההיבריס שלה

בסיום המחזה הקהל יודע שמאבקה  .אסונהולוחמת בגבורה. אנטיגונה מביאה על עצמה את 

רזיס ולאישור ערכים מחדש. אנטיגונה תובכך מגיע הקהל לק ,של אנטיגונה צודק ודרכה ניצחה

 אבל דרכה ניצחה. ,אמנם שילמה בחייה

 קריאון כדמות טראגית

שמע להוראותיו. יקרון שהעם צריך להיככזה הוא מייצג את העהשליט.  – קריאון הוא המלך

 והמנוגדת לדעת הוכל מי שמעז להביע דע ,מסוגל לקבל ביקורת אינו, שוכנע שאינו טועההוא מ

בתחילת המחזה קריאון נושא את נאום ההכתרה שלו ומציג  .מצדו וכעס וןעלב תתגובב נתקל

רוצה שם לדעת כי קריאון הוא שליט עריץ מהר מאוד הצופים נוכחי ךא ,רעיונות דמוקרטיים

תכן שהקבורה יהתייעצות עם זקני העם. כאשר ראש המקהלה אומר שיחוקים ללא  לקבוע

ולא  ו ומכנה אותו טיפש זקן. קריאון בטוח בצדקתובילכי כך רצו האלים קריאון מע התבצעה

סיון למרוד בו או כבצע כסף וזה יהוא מפרש זאת כנ .מבין את מניעיה הנעלים של אנטיגונה

מה שהופך אותו , עיוורון למציאות, עיוורון נפשיהמשגה הגורלי שלו. בעקשנותו הוא מגלה 

ובכעסו אפילו לא  ,את הרמזים של המקהלה, לדמות טראגית. הוא לא מבין את רחשי לב העם

קריאון מוביל את עצמו לאסונו. כשטרסיאס אומר מקשיב לבנו שמדבר אליו בצורה גלויה ביותר. 

אבל  ,ו של דבר קריאון נסוג מהחלטתולו שהאלים כועסים הוא מאשים אותו ברדיפת בצע. בסופ

מתקרב לביתו. קריאון הוא דמות טראגית בגלל שהאסון  בדברטרסיאס  ם מצדרק לאחר איומי

 ,היבריסבבסופו של דבר הבין כי חטא  .בגלל העיוורון שלו. הוא היה עיוור למציאותו ההחמצה

 ,מופיעים אצלו מחדשהמודעות לסבל ואישור הערכים , הסבלההבנה הגיעה מאוחר מדי.  ךא

הוא מודע לכך  ולא נותר לו לעשות דבר כדי לשנות את מצבו. ,לאחר אסונו, אבל מאוחר מדי

אבל הבין זאת מאוחר מדי ונשאר לחיות ולסבול על הריסות  האסון, אתבכוחו למנוע היה ש

, ו. הוא מגיע לאישור ערכים מחדשיסובל בגלל מעשהוא ו ,קריאון עשה מעשה מביש ביתו.

הוא זה שגרם  .רק לאחר מותם של יקיריו. קריאון סובל סבל עז אך, לערכים שהוא ערער

רידיקה. הוא אשתו אוו סבלו בגללו: בנו היימוןוגם דמויות נוספות במחזה  ,לאנטיגונה לסבול

קריאון הפסיד  גיע לביתו.מלא מודע לסבל שהוא גורם לדמויות אחרות אלא רק לאחר שהמוות 

 די. מאוחר מ כבראבל  ,והוא מצטער שלוןימצליח הוא צעד לכ במאבקו. ממלך

 



38 
 

 קריאוןהשוואה בין אנטיגונה ל :תכונות הגיבור הטראגי

 תכונות הגיבור הטראגי
  אנטיגונה

 לצרף דוגמה

  קריאון

 לצרף דוגמה

  .הוא אנושי כימייצג את האנושות כולה 

הוא סובל, מתייסר, : יש לו תכונות אנושיות

 ככל בן אנושעלול ליפול 

 

 

 

הוא שייך  :הוא גם שונה מרוב האנושות

 מכיוון .כוח וממון ,למעמד גבוה, בעל סמכות

 שמעמדו גבוה הנפילה שלו מודגשת יותר

 

 

 

. יש בו תכונות קיצוניות עוצמתית אישיות בעל

גורמות לו לטעות, להמיט אסון ולדבוק ש

במטרתו בעיוורון. התנהגותו מוגזמת ולא 

 שהוא מעניק לה נימוקים הגיוניים( אףהגיונית )

 

 

 

 

   אומץ לבובעל עוצמה  ,אישיות מיוחדת

   מלא כעס ופועל מתוך אימפולסיביות

   בעל מוסריות נעלה, רודף צדק ואמת

הוא  יש לו נכונות לשאת את הסבל הצפוי לו.

 באומץ לב ותומתמודד עם סבל נורא ומקבל א

  

 

   דבק במטרתו בקיצוניות

הבנה. לפעמים להסבל מוביל למודעות ו

ולפעמים  והגיבור מבין את מהות הסבל וסיבת

 אתזרק הקהל ודמויות אחרות מבינים 

  

 

נתון לתהפוכות , עלול ליפול, סובל, הוא בן אדם מייצג את האנושי: טראגיבור היהג לסיכום:

אימפולסיבית וצמת אישיותו קיצונית וע, מעמדו גבוה :הוא גם שונה מרוב בני האדם הגורל.

 הוא פועל מתוך מוסריות קיצונית ולא מוותר. .בדנווומביאה עליו את א

 הגיבור והקהל או רק הקהל מגיעים להבנה ולמודעות., טראגימתוך סבלו של הגיבור ה
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 השלבים שעובר הגיבור הטראגי

 השלבים
האם עוברת  – אנטיגונה

 והסבירו ימו? הדגזה שלב

האם עובר  –קריאון 

 שלב זה?

 והסבירו ימוהדג

 מעשה מביש 

מעשה שנעשה לא מתוך רוע לב או רשעות 

אלא בגלל טעות גורלית. מעשה שנובע 

 מאופיו של האדם

 

 

 

 

 סבל 

להיות  עליו .הסבל צריך להיות נורא ואיום

לסבל  קשה כמו המעשה הנורא שגרם לו.

 לעתיםיש השפעה ממוטטת והרסנית ו

 קרובות הוא גורם למות הגיבור

 

 

 

 

 

 ידיעה

היכולת להבין שאני אחראי למעשה 

ולתוצאות. אני גרמתי לעצמי את הסבל 

בשל אופי החיים שלי. הידיעה שופכת אור 

 בסיסי של טבע האדם או גורלו. היבטעל 

הידיעה לא חייבת להיות ידיעה או מודעות 

חשוב שאנו הצופים  עצמית של הגיבור.

 אלהנגיע לידיעה ולהבנה 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור מחודש של הערכים

 אישור מחדש של ערכי האדם והחברה.

חברתי או הערכי שהופר חוזר על הסדר ה

עליהם שאישור הערכים החברתיים  ו.כנ

 ,ת החברה האנושית )למשלתמושת

 קדושת קבורת מת, נאמנות למשפחה(
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אך שיר  ,אנחנו סקרנים לדעת מה יקרה עכשיו נעשתה תמורת שוחד כדי למרוד בסמכותו.
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 שלונו וחוסר יכולתו להתגבר על המוות.יהרבים של האדם ועל כ
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 אנטיגונה ל קריאוןהעימות בין 
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 איסמנה, אנטיגונה וקריאון
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 ? מהו המידע החדש שהיא נותנת לנו?(קריאון)כיצד היא מדגישה את אופיים של אנטיגונה ו

 

 מקהלה שלישישיר 

שיר מדבר על כוחם העצום של האלים ועל האסונות שנופלים על משפחת אדיפוס בגלל ה .30

מתוך  הסבירוקללת האלים. הוא גם מדבר על כך שרק מי שלא חוטא בהיבריס יצליח בחייו. 
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מהו ההיבריס  .מהו חטא ההיבריס ומיהן הדמויות במחזה שחוטאות בהיבריס סיפור המחזה

 שלהן?
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 . מהי הנבואה שמנבא הנביא לקריאון?46
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 פיין 

 .את שיר המקהלה האחרון ו. תאר48
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  אקסודוס
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הכרת לאחד מהם להבנת המחזה ומה תורם כל  השומר ואיסמנה הם דמויות משנה. .53

 הדמויות המרכזיות ואופיין?

וגם אנטיגונה משוכנעים בצדקתם. מהם הנימוקים ההגיוניים שנותן כל אחד  קריאוןגם  .54

 מהם למעשיו?
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 שאלות ותשובות

  .גם קומדיה וגם טרגדיה(. דרמה באופן כללי). מה מאפיין את ז'אנר הדרמה? 1

  :בכל דרמה קיימים היסודות הבאים

בין חוק  :יש כמה קונפליקטים מרכזיים שמביאים למתח רב )ב"אנטיגונה" קונפליקטים .א

לטובת פרט הבין רצון , בין סדר וחוק לאנרכיה, גיוןיבין רגש ומצפון לה, המלך לחוק האלים

  .הכלל(

)ב"אנטיגונה" יש  תהתרחשויות ומציג את הדמויוהאין מספר שמוסר את  – היעדר מספר .ב

 מקבלותדמויות ההוראות ש ,וכן הוראות במה, מקהלה שיוצרת קישור בין דברי הדמויות

  .(וכדומה לאן ללכת, מתי לקום :הבמאימ

  .הדמויות שיח בין-העלילה נמסרת דרך דו, שאין מספרכיוון מ – שיח-דו .ג

אין אפשרות להאריך בזמן , שהדרמה מוצגת לעיני הצופה מאחר: האחדויות שלושעקרון  .ד

  קיימת:על פני מקומות רבים. לכן  שואין אפשרות להתפר ובעלילה

 לכל היותראו  החצר, בגבולות הבית, העלילה מתרחשת במקום אחד :אחדות המקום 

בארמון המלך בעיר תבי. השומר מגיע ומוסר לקהל קורה ל והכ )ב"אנטיגונה" העיר

ומה קרה  השליח מספר שאנטיגונה התאבדה במערה, פוליניקס ו שלשקברו את גופת

 (. היימוןל
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 עד יומיים )המקהלה מספרת מה קרה  ,זמן מצומצםבהעלילה מתרחשת  :אחדות הזמן

 וכך שומרת על אחדות הזמן(., לבני משפחת לבדקוס בעבר

 ללא הסתעפויות לעלילות משנה , העלילה ממוקדת בנושא המרכזי :האחדות העליל

, בעונש, במאבק, קריאוןכל העלילה מרוכזת בקונפליקט שבין אנטיגונה ל )ב"אנטיגונה"

 (. קריאוןבחרטה של ו בהשלכות של העונש

 

 מהמחזה "אנטיגונה".  ימותכונותיו? הדג ן? מה מאפיין אותו? מהטראגימי הוא גיבור  .2

 פי החוקרת דורותיאה קרוק? מהם יסודות הטרגדיה על. 3

 טרגדיית גורל או טרגדיית אופי? הוא. האם המחזה 4

וכל מאבק בגורל , הטרגדיה היוונית בנויה על תפיסת העולם שהגורל קובע את עתיד חיי האדם 

את חיי קובע זה  שגורלו ,על ידי האלים מראש ורל קבועהיוונים האמינו שהגשלון. יזה נועד לכ

 על מהלך הדברים. השפעיש הפעולותיו ואופיו , מעשיוב אדםלאך  ,האדם

  .גורלליש מתח בין אופי  בטרגדיה

"אנטיגונה" , גם טרגדיית גורל וגם טרגדיית אופי. מצד אחד אלומר כי "אנטיגונה" הי אפשר

ראשונה האדם נתון בהאמינו שהגורל קבוע מראש. בראש והיוונים  – טרגדיית גורלהיא 

אפשר , והוא למעשה כלי משחק בידיהם. לאור האמונה הזאת, האליםשל לרצונות ולהחלטות 

והיא בתו של , הרי קללה רובצת על בית אדיפוסש, להבין שגורלה של אנטיגונה קבוע מראש

 ואין אדם אשר ינוס מגורלו". דברים, ל צפוי מראשו: "הכאומרת בשלב מסוים המקהלה .אדיפוס

, אינן נובעות מרצונו למעשיו הרעים אדםאלה מלמדים כי תכונות האופי השליליות שהביאו 

 טרגדיית גורל.  אמראש. מכאן שהטרגדיה הי, האלים בידיאלא הוטבעו בו 

ם גורם ה תכונותיו ובהתאם לכך התנהגותו, אך בסיום המחזה אומרת המקהלה שאופי האדם

חוטאים  קריאוןשאנטיגונה ו מפני. מכאן ש"אנטיגונה" היא גם טרגדיית אופי מכריע לגבי עתידו

 .ל נשמע"וסוף דבר הכ" של המקהלה: הבחטא ההיבריס. המחזה מסתיים בדברים אל

ביאה על עצמה אסון הוגם אנטיגונה הביאו על עצמם אסון בשל יהירותם: אנטיגונה  קריאוןגם 

להתנגד  ניסתהשגרם לה לפעול בקיצוניות נגד חוק המלך. היא לא , ה הבלתי פשרנייבגלל אופי

בצדקתה. גם קריאון חוטא  ותוסיון לשכנע אינבלמשל , לצו המלך בדרך חוקית ואיטית יותר

ומחליט שאין לקבור את האח הבוגד. , בחטא הגאווה בכך שהוא מחליט מה טוב בעיני האלים

היה מונע  הוא וביטל את החוק עם ודרישת בנואילו התפשר עם דרישת ה, אילו הודה בטעותו

עקשן. זה הביא אותו ו גאוותן, וני מדיהיה קיצ קריאוןת של העלילה. טראגיאת ההשתלשלות ה

  לחטוא בחטא ההיבריס.
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 ,שלוןיולכן כל מאבק מועד לכ, ה שהגורל קובעגדיה היוונית בנויה אמנם על התפיסהטר, לסיכום

ים לעבר הקטסטרופה. גם אופיים המיוחד מהווה טראגיאך לא רק הגורל מנחה את הגיבורים ה

גם היא על  פיעההגיבור מש התנהגותאבל בתוך הגורל , מנם הגורל קבועא גורם חשוב מאוד.

  גורלו.

 

 תפקידיה במחזה?  ם. מי היא המקהלה? מה5

משקיף על , אינו מעורב בעלילה, מד בצד הבמהושע יםשנא 15-כ גוף של אהמקהלה הי

סייע לקהל הצופים לנקוט עמדה. דעתו כדי לאת ומביע  ץ באופן אובייקטיביהמתרחש מבחו

  .מבטאת את קול ההיגיון המקהלה

 

 תפקידי המקהלה:

  את הדמויות.ו על הבמה מציגה את המתרחש א.

 .את החברה מייצגתב. 

  הדמות הנכנסת. ובין הדיאלוגים ומציגה את מקשרת בין האירועים :ג. תפקיד של מספר

 מאפשרת לצופים לשפוט בתבונה את המתרחש.  :ניטרלית ד.

היא מעירה  .כשהעימות בין דמויות מגיע לשיאו בדרך כללמתערבת  :הפגת המתחה. 

 ובאמצעותה מפרקת את המתח שנוצר. , הערה קצרה

 המקהלה מופיעה בשירים ובמחולות. :תפקיד אסתטיו. 

הדעה  ידעתה מלמדת את הקהל מהו ,המקהלה מביעה דעה: נוכייח-תפקיד דידקטיז. 

  .וכדומהגאווה , אהבה, מגבלותיו, כוחו, הנכונה במכלול נושאים הקשורים באדם

 

כיצד מוביל הקונפליקט המרכזי לסיום זה. מה מאפיין  הסבירואת סיום הטרגדיה ו ו. תאר6

 סיום זה כסיום של טרגדיה? 

ושאין , תטראגיטעות עשה הוא מבין מטרסיאס הנביא שקריאון בסיום הטרגדיה : הסיוםתיאור 

 שאם לא יתקן את עליו לתקן את מה ששיבש )לאחר שטרסיאס איים עליו בנבואה – ברירה

 ולאחר מכן, מיהר לקבור את פוליניקס קריאון(. מת תחת מת, ישלם בן תחת בן הוא מעשיו

ה תלויה על אנטיגונ צא אתומ קריאון .היה מאוחר מדיכבר ה ז לשחרר את אנטיגונה. אבל הלך

לא ענה לקריאותיו של  היימון. בנו – היימוןכשלידה הארוס שלה , רוח חיים ללאשלה  ההינומה

 ומת.  – ולב לאהניף את חרבו , ירק עליו, קריאון
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הקונפליקט המרכזי במחזה היה בין חוק המלך )שתמך  :איך מוביל הקונפליקט המרכזי לסיום

הכניע את  קריאון( לחוק האלים )שתמכה בו אנטיגונה(. הקונפליקט הסתיים משום שקריאוןבו 

סיימה לחלוטין את הקונפליקט בכך שהתאבדה. היא לא אנטיגונה כך שכלא אותה. באנטיגונה 

ם גם כי יסתיההקונפליקט  .בחייהולא ראתה טעם , יכלה לחיות כשגופת אחיה זרוקה בשדה

 מוותר על עקרונותיו. ונכנע  קריאון

בכך  ולשחרר את אנטיגונה. פוליניקס ו שלמיהר לקבור את גופת קריאון – חוק האלים ניצח

  מתקן את הסדר שהופר במעשיו. הוא

 שחייו ,ובמצבו של קריאון, דיקהירווא היימון, נהבהתאבדות של אנטיגו תתבטאמ סטרופההקט

  מרים ממות.

. קריאון הבין כנול עשב הוהסדר , כלומר .אישור מחודש של הערכיםמסתיימת ב הטרגדיה

 ושעליו לתקן את המעוות.  שהצו שהוציא לא היה חוקי, שעליו להיכנע

 טוי גם במעשים וגם בדבריו האחרונים של קריאון:יהאישור המחודש של הערכים בא לב

הוא מבין , ובן שנרצח על מזבח גאוותי". כלומר, אב רוצח ...וריםולב סנ, י שלילבהלכתי אחרי "

 ושעליו לתקן את המעשה המביש הזה שעשה מעשה מביש ששיבש את נורמות החיים בתבי

  ולהחזיר את החוק והסדר.

רגשות.  זיכוך ושחרור של – קתרזיסלזוכה הקהל , בעקבות האישור המחודש של הערכים

שמתה על מזבח כבוד , מרגיש חמלה ורחמים כלפי אנטיגונההקתרזיס מתבטא בכך שהקהל 

 ולמען הצדק.  משפחתה

רווחה למראה הצדק ליכול לנשום  הקהלבסוף המחזה  כירגש הרחמים מגיע לידי שחרור 

קריאון חטא ולכן נענש. יש בכך חזרה של סדרי , שהושג: זה שחטא נענש בעונש קשה מאוד

 עולם למצבם הנכון.
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 מערכהיטוי במהו הקונפליקט שבא לידי ב הסבירומרכזית במחזה.  מערכה ובחר. 7

 ומהן תכונותיהן ועמדותיהן של הדמויות המופיעות בה.  םשבחרת

את  תברוקאותה לאחר שהשומרים תפסו  קריאון המלךאנטיגונה מובאת בפני  :שנייה מערכה

 חוק המלך מול חוק האלים.  :הקונפליקט שעולה פוליניקס.

 חוק האלים )מייצגת אותו אנטיגונה( חוק המלך )מייצג אותו קריאון(

יתכן ילא  במדינה יש לשמור על סדר ומשמעת.

 .מניעים אישייםמבמלחמה  שאדם יפתח

אחיו אטוקלס  המלחמה שניהל פוליניקס נגד

לפצועים, להרס של המקומות , הביאה למוות

 . לחורבן המקודשים בתבי, ובכלל

השקט וטחון יהב לשמור על הסדר,תפקיד המלך 

 ה ומהומה.יזה מונע אנרכ .לטובת כלל האזרחים

גיון, חוק, סדר ציבורי, טובת יהערכים הם ה

   הכלל.

האלים אוסרים להשאיר גופה מחוץ 

אם גופת המת לא נקברה נשמתו  לקבר.

קבורת אדם היא . מנוחה לא תמצא

 . לבני האדם יך לאלים, ולאינושא שש

 

 

 

נאמנות  הם מצפון אישי, רגשהערכים 

  למשפחה, מוסר אישי, טובת הפרט.

 

 תכונותיה של אנטיגונה תכונותיו של קריאון

מחויב לשמור על  חש .נאמן לתפקידו כמלך

 .מדינתו. נאמן לעקרונותיוב הסדר והמשמעת

מוכנה  .רגישה ונאמנה למשפחתה

קבר ישאחיה י ובלבדאת חייה  לאבד

 .בכבוד

טוען שהמדינה ואינו שומע גם לבנו  .עקשן מדי

  .שלו היא

 .בעלת מצפון, בעלת מוסר אישי גבוה

בנו אמר לו שהעם  .אינו קשוב לדעת העם

 .מתנגד לצו שהוציא, ושהעם מסכים עם אנטיגונה

 יכלה לנסות .עקשנית מדי, חצופה

לשכנע את קראון לשנות את הצו בדרך 

  .וכנועה יותר עדינה

חושד בשומרים שקיבלו שוחד וקברו את  .חשדן

 .בטרסיאס הנביא שקיבל שוחד חושד .הגופה

, חסרת קיצוניתדבקה במטרתה, 

ודעת שהיא עומדת לאבד את י .פשרות

מביעה כל חרטה על  חייה, ולא

 .החלטתה

תייחס לעצות הלא  :גאוותן, )חטא ההיבריס(

 .פעל על דעת עצמו בלבד .מקורביו

 .יהירות, גאווה :חוטאת בחטא ההיבריס
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, יות המשניותואת הדמתארו  . דמויות משנה במחזה מאירות את הדמויות המרכזיות.8

  ומה הן מאירות בהן., כיצד הן מאירות את הדמויות הראשיות הסבירוו

 נואי , וככזהשל אנטיגונה. הוא דמות משנית ּהוהוא ארוס, קריאוןהוא בנו של המלך  היימון

 או להמריד את העם נגד אביו אינו מנסה להבריח את אנטיגונההוא נוקט דרך פעולה כלשהי: 

ויכוח עם ומלבד ה ת מצדומשמעותי היעדר פעילותמה. -או לשכנע את המקהלה לעשות דבר

 ספר תפקידים: מיש להיימון  .במחזה דמות משניתהוא  כימלמד  קריאון

, עקשן קריאוןכמה עד להציג בפני הצופים והעם , להאיר את דמותו של קריאון. כלומר .א

 ולא איתו שהעם עם אנטיגונה ןוקריאאמר ל היימוןש אף על פיוחסר רגישות.  תןוגאו

רומז לו שאם יקרה משהו  היימוןהוא ממשיך לדבוק בעונש שגזר על אנטיגונה. גם כש

אינו זז  אוןקרי רע לעוד מישהו )הוא מתכוון כמובן לעצמו(דבר יקרה  רע לאנטיגונה

שאינו קשוב אטום כשליט  קריאוןמוצג  קריאוןל היימוןהשיח שבין -מדעתו! מתוך דו

  .וגם לא לבני משפחתו אינו קשוב לאלים, לעם

מייצג בדיאלוג עם אביו את המצפון היימון  .ביע את העמדה הרגשית של המחזהלה .ב

 את האהבה לאנטיגונה. ו את חשיבות ההקשבה לעם, האנושי

מה חושב  לקריאוןמספר היימון  .הרווחת בעםדעה צינור מקשר בין קריאון ל לשמש .ג

 העם על העימות שלו עם אנטיגונה. 

לצוות להוביל את אנטיגונה למערת  רם לווגו מכעיס את אביו קריאון .העלילה להניע את .ד

  .העלילה מתקדמת לעבר סופה הקטסטרופליכך הקבר. 

 

מקובל וידוע בעם כנביא שנבואותיו , נביא עיוורטרסיאס הוא דמות משנה נוספת. הוא  טרסיאס

את האמת  רואה טוב ממנו טרסיאס – הרואהאך בניגוד לקריאון , מתקיימות. הנביא אמנם עיוור

, לדברים המוחשיים, יזהוא פי טרסיאסהפנימית. קריאון הוא עיוור מבחינה נפשית. עיוורונו של 

את , אך הוא פיקח ומיטיב לראות את האמת הנסתרת ,תל במציאווהמצויים לעין כ, הגשמיים

 ואת דעת הקהל. המצפון ,את המוסר האנושי, רצון האלים

שבין קריאון לנביא.  טראגיבטוי בקונפליקט הידי חוק האלים בא ללשיא העימות בין חוק המלך 

להציג  יש השלכות חשובות על מהלך העלילה. תפקידולהופעתו אך , הוא דמות משנה טרסיאס

 ולחדד את הקונפליקט הדרמטי שבין חוק האלים לחוק המלך., חוק האלים, את הצד הדתי

ציג מו חדד את הקונפליקטמ עימות: הבין קריאון עוזר בעיצוב דמותו של קריאוןוהעימות בינו 

 מציג את קריאון כאדם מלא כעס )סוער, טרסיאסעם , . העימות האחרוןעקשנותו של קריאוןאת 

 ומכיר בטעותו.  היודע פחד וכניעה, אך גם כאדם אנושי (קיצוניו

 לדמותו של קריאון.  טרסיאסהופעתו של וזו תוספת משמעותית שהעניקה , זה החידוש
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ההבדל ביניהן  .הלסייע בעיצוב דמותהוא תפקידה במחזה ו ,היא אחותה של אנטיגונה איסמנה

מציאותית של אנטיגונה. איסמנה  רוהיהי המרדן, העיקש, מדגיש את אופייה הבלתי פשרני

 להתנגד למלך.  בחברה גברית המוגבלת שלה כאישההיא מודעת ליכולת , יותר

  משלימה יותר עם המציאות., פשרנית יותר, איסמנה מתונה בניגוד לאנטיגונה הקיצונית

 

שר למלך על קבורת המת בניגוד לרצונו. ימופיע ביצירה פעמיים: בפעם הראשונה כשב השומר

ביל את אנטיגונה א מוהו זו הוא מדבר בלשון חלקה בשל פחדו מהמלך. בפעם השנייה ההופעב

 אל המלך.  הסשנתפ

כועס , און חושד בשומריקר לסייע בחשיפת תכונותיו האמיתיות של קריאון.הוא תפקידו ביצירה 

אכזרי. ו תוקפני, חסר סבלנות, ותמתגלה כאדם שפועל באימפולסיבי , וכךעליו ומאיים עליו

לשומר יש גם תפקיד לשמור על אחדות המקום: הוא מספר לצופים על דברים שהתרחשו מחוץ 

 .את הגישה הדתית האנושית, מציג את דעת פשוטי העם בנוסף, הוא ומשמש כקריין. לארמון

 

כיצד פועלת אחת תארו  מקור המושג "דרמה" הוא בשורש היווני שפירושו לפעול. .9

וכיצד משפיעות פעולותיה על  מהם המניעים לפעולותיה הסבירוו הדמויות במחזה

 התפתחות העלילה. 

  :כיצד פועלת דמות במחזה

קבורה ב ,הדת היוונית לפי כלליולקבור את אחיה  קריאוןאנטיגונה מחליטה להפר את צו המלך 

את הם מוציאים  פוליניקס ו שלליד גופת קריאוןמכובדת. לאחר שגילו זאת השומרים שהציב 

 ואז, היא שבה וקוברת את אחיה .יאשתילא מתו הגופה מהקבר. אך אנטיגונה לא מוותרת

 , ואנטיגונה עומדת מולול המלךא הם מביאים אותה. בשעת מעשה השומריםאותה  יםפסות

  :המניעי אתסבירה לו מגאווה ועקשנות ו, חוצפה, בגבורה

   אחיה האהוב מושלכת בשדות.  ו שלאינה יכולה לחיות כשגופתהיא 

 עדיף על פני חיים עם מלך רע כמוהומוות ה.  

 והאלים  ,אך חסר ערך מול חוקי האלים הנצחיים, חוק המלך משמעותי בעולם הזה

 .פה מחוץ לקברואוסרים להשאיר ג

  אדם אין זכות להחליט את מי לקבור. זו החלטה של האלים בלבדהלבני.  

  ביע את דעתולההעם חושב כמוה אך חושש . 
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  :על התפתחות העלילהשל אנטיגונה שפעת פעולותיה ה

תחילה לכלוא אותה ולהוציאה להורג כפי שציווה  קריאון מצווה פעולותיה של אנטיגונה בעקבות

ומסביר לו  מנסה להשפיע על אביו לשנות את רוע הגזרה, הארוס שלה, היימון בחוק המלך.

 קריאוןלוותר לטובתו. , לשכנע אותו להיות גמיש יותרמנסה הוא  .שהעם לטובת אנטיגונה

מאיים וכועס על בנו שהתפתה ללכת אחרי אישה. היימון יוצא בזעם מהארמון ו מסרב לוותר

עם היימון, הזה בעקבות הדיאלוג  על אביו כי אם אנטיגונה תמות, יהיה מוות נוסף במשפחה. 

כך ידיו יהיו  מעט אוכל ומעט מים.  קריאון מחליט לשלוח את אנטיגונה אל מערת הבר עם

. היימון גם אהובההתאבד ובעקבותיה , ביא אותה להתאבדמצב זה ה נקיות מדמה.

, התאבדה. כלומרגם היא  – שמעה מה קרה, קריאון ו שלאשתו היימוןשל אמו  ,דיקהיאורכש

שסיימה  לקטסטרופההביא ו שרשרת של התאבדויות חולל הנומעשה ההתאבדות של אנטיג

  את המחזה.

 ואה .תעשתהוא מ – שעלולה להגיע קטסטרופה לביתו קריאוןכשטרסיאס הנביא מזהיר את 

יהיו תוצאות להחלטתו מבין ש קריאוןצה. ע ופונה למקהלה לקבל מחדש חושב על הדברים

מביא  דברהו ,קשות ויהירותימתוך ע, מבין שנהג בחוסר גמישותהוא  .וחוזר בו מטעותו קשות

ר בקוקריאון  .לבצע אישור מחודש של הערכים – אותו לתקן את מערכת הערכים ששובשה

 קריאוןלשחרר את אנטיגונה. בעצם מעשיה של אנטיגונה הם שהביאו את  ומנסהאת פוליניקס 

 . על כנולהחזיר את הסדר 

 

הגיבור מגיע ולאיזו הבנה  מה גרם לסבל זה הסבירוו את הסבל של הגיבורתארו  .10

 בעקבות סבלו. 

 נבחר בגיבורה אנטיגונה. 

 :ר סבל הגיבורהואית

בחייה. היא נאלצה  – מחיר כבד מהליש לכןו סבלה בכך שנאלצה לפעול נגד המלך אנטיגונה

 שלא תוכל להינשא לארוס שלה היא יודעת שנגזר עליה מוות.לשמוע ו לעמוד מול המלך הזועם

 צעירה.  תמותו לא תוכל ללדת ילדים ,היימון

 :מה גרם לסבל

  :המספר תכונות שלגרמו  לסבל של אנטיגונה

 לא יכלה לשתוק ולהמשיך לחיות כשגופת אחיה  אנטיגונה :ונאמנותה לאחיה רגישותה

 מושלכת בשדות. 

 בלי פשרות. גם , עד הסוף קריאוןנלחמה עם המלך  אנטיגונה :עקשנותה הקיצונית

 היא לא חששה וקברה את אחיה.  בגזר דין מוות למי שיקבור את הגופה שאייםלאחר 
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  התבטאה במספר דברים שאמרה:  אנטיגונה הגאווה של (:היבריס) גאוותה 

והודיעה  קריאוןהתחצפה בפני , הודתה בפה מלא שהיא זו שקברה את אחיה היא .א

  .לו שעדיף מוות על פני חיים עם מלך רע כמוהו

 חסר ערך מול חוקי האלים הנצחיים אך, משמעותי בעולם הזהחוק המלך שאמרה  .ב

  .כוחו כמלךבסמכותו וב פגעהבכך ו

 .אמרה כי לבני אדם אין זכות להחליט את מי לקבור. זו החלטה של האלים בלבד .ג

 .מעמדואת קטינה את כוחו ויא מה גם כאן

 התסיסה כנגדו את העם כשאמרה לו שהעם חושב כמוה אך חושש להגיד לו.  .ד

 

 ו:בעקבות סבלהגיע אליה הגיבור שהבנה ה

 שלא תינשאכך על ו על מר גורלה, היא מקוננת על עצמה כשאנטיגונה מובלת למערת הקבר 

יחסי מין בין בן  נולדה בעקבותלא תבנה לה בית. לדעתה רובץ עליה חטאם של הוריה. היא ו

צעירה. אך היא אינה מביעה נגזר עליה למות  כעונש, לדעתה, )אדיפוס ויוקסטה( ולכןאמו ל

  .חרטה על מעשיה

 

 . מהו המבנה הקלאסי של הטרגדיה? 11

, סיבוך, אקספוזיציהשל עלילת הדרמה כולל את היסודות הבאים: והמקובל המבנה השכיח 

 התרה., שיא

 הבעיה המרכזיתו נושא המחזה יםצגומבחלק זה החלק הפותח את המחזה. זהו : אקספוזיציה

 והפרודוס)תמונת הפתיחה של המחזה(  הפרולוג להבנת העלילה. ב"אנטיגונה"תן רקע יונ

. בפרולוג מוצגת הבעיה המרכזית אקספוזיציההם שמהווים את ה )שיר הפתיחה של המקהלה(

טיגונה נא – מוצגת הדמות הראשיתכמו כן את פוליניקס. לקבור הקשורה לצו של קריאון שאסר 

ה נחושה בדעותיה. בפרודוס ניתן הרקע להחלטו מרדנית, רגשפועלת מתוך , שהיא קיצונית –

 פוליניקס שעלה עם צבא ארגוס למלחמה נגד תבי.  ו שלבגידת :קריאון של

לקונפליקט בין הגורמים  השמביא, בשלב זה יש התנגשות בין רצונות ועמדות: סיבוך

 הצו של קריאון המלךהסיבוך נוצר כתוצאה מכך שאנטיגונה הפרה את  המנוגדים. ב"אנטיגונה"

 .אחיה קברה את פוליניקסו

קריאון  – וי(. ב"אנטיגונה"שאחריו צריך להגיע מפנה )שינ, הרגע המותח ביותר במחזה :שיא

מחליט להביא למות אנטיגונה למרות ההתנגדות הכללית סביבו. אנטיגונה נושאת מונולוג 

 ומובלת למערה.  פרידה
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גדיה מסתיים המחזה בטרום המחזה. בשלב זה יש פתרון של הבעיה. ימופיעה בס :התרה

 פוליניקס ו שלמתחילה כשקריאון קובר את גופתההתרה  באסון. ב"אנטיגונה", בקטסטרופה

ומנסה להציל את אנטיגונה שכבר התאבדה. מודעותו של קריאון לטעותו מסיימת את שלב 

  חזרו. מתקן את מעשהו המביש. הסדר והחוק קריאוןכי  הנפתר הפרת הסדר בעייתההתרה: 

 

היא  ,אף כי מתה, ואין ספק כי אנטיגונה, . ברור כי קריאון הוא המפסיד בטרגדיה זו12

 פי המחזה.  קביעה זו על הסבירוהמנצחת. 

אלא שאנטיגונה נוחלת הצלחה למרות  ,טראגילאובדנם ה םקריאון ואנטיגונה מובילים את עצמ

 וקריאון נוחל מפלה. , מותה

רכיה תיווצר אנ יכובד החוקאם לא  , שכןד חוק המלךובידרישתו לכבו צודק ברצונו קריאון

 משמעי.-חד ינושעליו להקשיב לסביבה וכי השיקול שלו א אסונו הוא בכך שלא הבין במדינה.

ומשלב לשלב הוא מידרדר מבחינה מוסרית  ,קריאון מנסה בכל מחיר לעמוד על עקרונותיו

  .עקשן, בדעותיו לא גמיש, מתנהג כמו דיקטטור, אחד ףהוא לא מקשיב לא :בהתנהגותו

 ניצחה. ואילו אנטיוגנה ,און טעה והפסידיניתן לראות כי המחזה מוביל לכך שקר

 חוק האלים ניצח. .פוליניקס ו שלגופתקריאון קובר את  המחזה בסיום 

 מדגישים את ההתנהגות השלילית של קריאון. וטרסיאס היימון 

 בניגוד לאביו. – הקשבה לעםו האהבה לאנטיגונה מביע ערכים חיוביים כמו היימון 

 כמי שפועל בניגוד לרצון האלים.ו רסיאס מציגים את קריאון כמלא כעסט ו שלדברי 

 מסרב. קריאוןו ,לתקן את מעשיו גם ברגע האחרון לקריאוןמציע  טרסיאס 

 קריאוןאת טעותו של  תמאשר דיקהיואור היימון ,ונההתאבדותם של אנטיג. 

 רצח את בנו מתוך עיקשות.הוא מודה קריאון בטעותו:  היימון ו שללאחר מות 

 יש לציית , המקהלה מאשרת: היהירות היא סכנה דיקהיאור ה שלכשנודע על מות

 לחוקי האלים. 

 שהוא הפסיד.  כמוות. מכאן בסוף המחזה מכריז קריאון שחייו מרים 

 ואישור מחודש של הערכים.  ,הידיעה, הסבל, המעשה המביש :שלביםמספר בטרגדיה יש 

גרם לסבל. זה  כל השלבים האלה מציגים את קריאון כמפסיד: הצו שלו לא לקבור את המת

פותרים את הבעיה המרכזית של  והחרטה שלו של קריאון. תיקון הצו שלוהיה משגה גורלי 

בנוגע  ההכרה – מגיע שלב הידיעה כך ומודע לסבלו. אחר, סובל קריאוןבהמשך המחזה. 

יש טעם  שבמחזה מראה לקורא שלמרות הסבל לטעותו. שלב האישור המחודש של הערכים

לא היה לחינם. בזכותה מגיע  כי מותה ניצחה ,למרות מותה ,ותכלית לחיי האדם. אנטיגונה

 ערכים. הולאישור מחודש של  הקהל לקתרזיס
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שהצו שלו לא היה חוקי. צו האלים ו לקריאון להבין שהוא פעל באופן מעוות גרמה אנטיגונה

 ניצח את חוק המלך.

 שתו ובנו. א –קריאון הפסיד המון: את בני משפחתו  

. הצדק על כנויושב אנטיגונה המתה הביאה לכך שיותר לא יקרה עיוות כזה של הערכים. הסדר 

חטא ונענש קשות. סדרי העולם חזרו למצבם  – קריאון – זה שהפר את הסדר .הוחזר שהופר

 הנכון. 

אך מחזקים את הטרגדיה של אנטיגונה ואת , יםטראגיהם  סבלו ומודעותו, הפסד של קריאוןה

שאכן אנטיגונה צדקה והשיבה את הסדר שהופר באמצעות מאבקה חסר  הידיעה של הקהל

  הפשרות.

  

מה  הסבירומוביל את הגיבור מעיוורון להתפכחות. ש. בטרגדיה הקלאסית קיים תהליך 13

 גיע הגיבור להתפכחות. הוכיצד , גרם לעיוורון בטרגדיה זו

האמין שכל מה שעשה  קריאוןהמעשה המביש של קריאון הוא משגה גורלי שנעשה בתום לב. 

עליון. בדיקת מהלכיו של קריאון מעלה כי בהתחלה ראה בטובת המדינה ערך הוא ש נבע מכך

כדי , את חוקי המלך והמדינה כבדיהפרט שיש צדק בדרישתו  .ב"עיוורון" הוא לא סתם נהג

 .לשמור על הסדר

ן על חוקי האלים. קריאון בולעבור על חוקי המדינה וכמהתושבים התייחסו בכבוד לחוק. אסור 

 עקשן ולא מקשיב לאנטיגונה., עיוור

 חרד לשלטונו וחושב שחותרים תחתיו,הוא  קריאון מידרדר מבחינה מוסרית בהתנהגותו:

 הוא גאוותן וחוטא בהיבריס בחוסר ההקשבה שלו.  לא מקשיב לעם., מתנהג כדיקטטור

ולדבוק עוד  ס יותרולכע לווהתנהגותה גורמת  ,מתחצפת לקריאון, גאוותנית, אנטיגונה עקשנית

ושיש , רגשייםו לא הבין שיש להפעיל שיקולים הגיוניים קריאוןעיוורת.  בצורה, בעקרונותיויותר 

 להתחשב ברצון העם ובחוקי האלים.

 טרסיאס את הפן הדתי.ו, הכניס את הפן הרגשי בנו היימון

 משום שידע שטרסיאס לא טועה. , להיכנע קריאון הביאה את נבואת הזעם של הנביא

 .עיקשותו בגלל קריאון שבנו מת בו מודה, היימוןהאחד עם מות  יש שני שלבים בהתפכחות:

 :את כל האחריות לכל האסונות נטל קריאון על עצמו דיקה. אזיאור ה שלהשלב השני היה מות

 כמלך .הביא אותו להתפכחות דיקהיואור היימוןשל  םמות ". הוא מבקש את מותו."אני אשמתי

, גאווה מובילה לאבדוןהלהתפכח מעיוורונו:  גרמה לו . גם המקהלהמכך הוא לא יכול להתעלם

  .חוקיהםאדם חכם הוא זה שמקשיב לאלים ומקיים את ו



55 
 

 

 נואך גם את הגדולה האנושית. דו, טראגי. הדבקות בעיקרון מולידה את הסבל ה14

 בקביעה זו על פי הטרגדיה "אנטיגונה". 

במוות או בהרס עצמי. והוא מסתיים , הרסנית תוהשפעש, הוא סבל חזק ביותר טראגיסבל 

גם , הלכה עד הסוף עם דעותיההיא ללא פשרות. , אנטיגונה דבקה בעקרונותיה באופן קיצוני

היא  כיוגם  חייה עומדים להסתיים כיגם  טראגיצעירה. הסבל הוא  למותכשידעה שהיא עומדת 

  .כמה מר הוא גורלה, מבינה כמה גדול עומד להיות סבלהאנטיגונה  .יודעת זאת

 אנטיגונה ניצחה משתי סיבות:  ,מצד שני

ידעה שעשתה כל מה שיכלה כדי להציל את כבוד היא  .א. היא מתה כשהיא שלמה עם עצמה

  .מצפונה היה נקי – אחיה. גם אם הבינה שהיא לא הצליחה

 .קבר אותו בסוף הטרגדיה קריאוןשכן , הצילה את כבוד אחיהאנטיגונה ב. בסופו של דבר 

יזהרו מאוד בנושא יהמלכים הבאים  –היא הביאה במעשיה לאישור מחודש של הערכים , בנוסף

פרטי. העם הבין האדם הצו שעלול לפגוע ברגשותיו של  תהוצאביזהרו יובכלל , קבורת המתים

לחיי האדם. למרות שאדם הוא  תכליתויש  ענשיהרעים סופם לה שכן, שיש טעם בסבל שלה

החוק  הופר. בזכות מעשיה של אנטיגונהו ששובש דר המוסרייש בכוחו להחזיר את הס, חלש

 .והסדר חזרו לקדמותם. זו גדולתה האנושית

  

כיצד  הסבירוותארו  . קיים פער מהותי בין הכוח שבידי השליט ובין מגבלותיו כאדם.15

  טוי בטרגדיה "אנטיגונה".יפער זה בא לידי ב

פסיד את הוגם , ראינו כי בסוף הוא נאלץ לוותר על עמדותיו קריאוןהמלך למרות כוחו הרב של 

ו לא לקבור את תבעיר תבי. החלט יםכוח והשפעה רב והי קריאוןל, כל היקר לו בחייו. מצד אחד

והם באמת שמרו , הוא הפקיד שומרים ליד הגופה קוימה. – כמעט עד סוף הטרגדיה – פוליניקס

גם ו, העם פחד ממנו, נענש. כלומר ומי שקבר, לו מיד הודיעו – יקבר. וכשנקברילא הוא ש

שפעלה , ל אנטיגונהשולא תמכו באנטיגונה בגלוי. גם גזר הדין  לא מרדו בו שהוא טועה וכשחשב

 .היו כוח וסמכות קריאוןשל מכאן .נשלחה למערת קברבאמת  יאה בוצע. ,נגדו

צאצאיו  הקו האדום שלו הוא .גם לו יש קו אדום. גם לו יש פחדיםו ,הוא אדם קריאון, מצד שני

טרסיאס כי  ו שלכאשר הוא שמע את נבואת .הוא פוחד לאבד אותם, הקרובים. כמו כל אדם

ורץ לקבור את  פוחד קריאון – ת עד הערב אם לא ישנה את החלטתוומאחד מבני זרעו י

כה. הוא לא היה מוכן לאבד את בני משפחתו לטובת המלו .פוליניקס. כאן נגמר כוחו כמנהיג

 ממהר הוא אבד ברגע שיקבור את פוליניקס וישחרר את אנטיגונהת גם אם ידע שמילתו כמלך

, ד את בני משפחתואיבהוא  ,הפסיד במאבק נגד אנטיגונה קריאון בסופו של דבר .לעשות זאת
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הבין  קריאון .הפסיד הואמבקש את מותו.  קריאוןאת הכבוד. ו את ההשפעה, את המעמד

 .דבר ללא משפחה קרובהשמלוכה אינה שווה 

  .וחיהוכ – מחזה של ניגודיםא וה. "אנטיגונה" 16

המושתת על ניגודים. ב"אנטיגונה" קיימים ניגודים בין , ביסודו של המחזה קיים קונפליקט

וללא פתרונות של פשרה מוביל , יוצרים את הקונפליקט ניגודים אלהדמויות ובין רעיונות. 

 להלן הניגודים:הקונפליקט אל הקטסטרופה. 

 

 חוק האליםמול חוק המלך 

חוק האלים הוא חוק בלתי כתוב. אזרחי יוון העתיקה האמינו כי החוק מבטא רצון אלים. 

וטוענת שיש להעניק למתים את הכבוד המגיע להם גם אם פגעו  אנטיגונה דבקה בחוק האלים

אמונה שהצו הוא ברוח מוציא את הצו שלא לקבור את פוליניקס הבוגד מתוך  במדינה. קריאון

הוא בטוח שלדעת האלים לא מגיעה קבורה נאותה למי שבגד בעיר וגרם לחורבנם  .האלים חוקי

כל אחת מהדמויות סבורה שדעתה היא כדעת האלים. האירוניה , של מקדשי האלים. כלומר

  האלים לחוק המלך נובע מבעיה של פירוש. שהעימות בין חוק מכךת נובעת טראגיה

 

 גיוןימול ה רגש

מיוצגת באמצעות חוק המדינה ש ,הגיונית, צגות שתי גישות לחיים: הגישה הרציונליתמובמחזה 

ואנשים צריכים לקיימם.  ,סדר בחברההכדי לשמור על קק קריאון. המדינה מחוקקת חוקים ושח

 ושהם מייצגים רצון אלוהי. , האמינו שלחוקים יש אישור אלוהי, בנוסף

אמונה. אנטיגונה מייצגת גישה זו. היא מנמקת את הפרת הו הגישה השנייה מתבססת על הרגש

להינשא מחדש ולהוליד עוד  אפשר .מוק רגשי: לבעל ולילדים יש תחליףהצו של קריאון בני

 הגישה הרגשית נובעת מערך הנאמנות למשפחה. , אין תחליף. כמו כן ילדים. לאח שהוריו מתו

 

 טובת הכלל מול טובת הפרט

ן היא לשמור על עם טובת הפרט. מטרת החוק שחוקק קריאו משתלבתטובת הכלל לא תמיד 

תוכל שלא  נה מתקשה לקבלוגיאך אנט, החוק טוב למדינה המדינה ולמנוע בגידות בעתיד.

ויוצאת  אחיה המת וכבוד המשפחה ולכן קוברת אתלקבור את אחיה. היא רוצה לשמור על כבוד 

 נגד חוק המלך.
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ן יעדי, לפנה"ס החמישיתשנכתבה במאה  ,. איך אפשר להסביר שהיצירה "אנטיגונה"17

 רלוונטית ואקטואלית לתקופתנו?

קונפליקטים ונושאים שמתאימים לכל  ,ערכים, "אנטיגונה" היא יצירה שיש בה רעיונות

שהטרגדיה  פנימ . אפשר ללמוד מהיצירה גם ממרחק של זמןולכל חברהלכל אדם , הזמנים

עם , עם עצמושלו  יחסיםהבמערכות , שקשורים בטבע האדםהזו עוסקת בדילמות ובנושאים 

  עם החוק ועם החברה שבה הוא חי., משפחתו

 רכיומצפון האדם לא תמיד תואם לצ :ולמדינה קונפליקט בין מצפון הפרט לחברה .א

ד פגיעה בכבוה ואת שאחיה לא נקבר הידיעהנה לא יכולה לשאת את אנטיגו. המדינה

 כבוד המשפחה.בהמת ו

, לחוק המלך, שמייצג את הדת ,קונפליקט בין חוק האלים :מדינהלקונפליקט בין דת  .ב

 .ללא קשר לדת, רכי המדינה ואזרחיהושמייצג את צ

יום בצורך לבחור איך מבחיי היו לעתיםגם אדם וגם מנהיג נתקלים  :היגיוןרגש מול  .ג

ולפעול  רגשה לעלוותר  :הפךלרגש? או הולפעול לפי  היגיוןה לעלוותר האם  .לנהוג

בכוח  ופעל, שכח את מקום הרגש קריאון"אנטיגונה" נראה שב .מתוך שיקולים הגיוניים

  .וחוק היגיוןרב מדי מתוך 

איך לפעול.  גם בנושא זה נדרשים אנשים ומנהיגים לחשוב :קיצוניות מול פשרה .ד

יגאל  .הוא משלם מחיר כבד מאוד לפעמים כשאדם או מנהיג נוהג בקיצוניות רבה מדי

הוא עשה מעשה  פעל בקיצוניות. כדי לפעול בהתאם למצפונו, רוצחו של רבין, עמיר

פעל  קריאוןהאם זה כדאי תמיד?  .לאבד את החופש האישי שלו שגרם לו קיצוני ביותר

 זה היה כדאי?האם  .לאבד את כל בני משפחתו שגרמה לובקיצוניות 

המחזה מביא את הקורא למחשבה שלאמת יש צדדים שונים.  :לאמת יש פנים שונות .ה

משמעית. -לא תמיד האמת חד .לא תמיד יש אמת אחת כיום יומייםמגם בחיינו היו

לאנשים שונים יש אמת שונה ביחס לאותו נושא. האמת לפעמים נמצאת  לעתים

מול  קריאוןלקבוע בוודאות מי צודק ) אפשרולא תמיד , עולה קונפליקט באמצע. לכן

 אנטיגונה(. 

  



58 
 

 עבודת חזרה /בחינה בספרות

 "אנטיגונה" / סופוקלס – נושא: דרמה

 :על כל השאלות הבאות וענ

  

 :פרולוג

  .את הקונפליקט בפרולוג הסבירו והדגימו .1

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 :מערכה ראשונה

  .את הנאום של קריאון בפני זקני העם ותאר .2

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ? ומספר? כיצד מגיב קריאון לדבריהוא מי מופיע באמצע הנאום ומה  .3

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 :מערכה שנייה

  .את הקונפליקט בין אנטיגונה למלך קריאון ותאר .4

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  מהן השאלות שקריאון שואל את אנטיגונה ומה מטרתן? .5

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

  :מערכה שלישית

  .היימוןלאת הקונפליקט בין קריאון  ותאר .6

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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  ?לאביו היימון שמספרמטרת המשלים  ימה .7

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  .כדמות משנית היימוןאת תפקידו של  ותאר .8

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  :מערכה רביעית

  .שנשלחה אל מערת הקבר במדברלפני  את הקינה )מונולוג( של אנטיגונה ותאר .9

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  ?חטא ההיבריס שלה במערכה זו ומה  .10

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
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  על מעשיה? האם חל שינוי בדמותה במערכה זו? האם היא מתחרטת .11

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 

  :מערכה חמישית

  ?ממה הוא מזהיר את קריאון מטרת בואו של הנביא העיוור אל קריאון? ימה  .12

 מהי הנבואה שהוא מנבא? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

  מהי תגובתו של קריאון לדברי הנביא? .13

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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  צא מהארמון?ומה מייעץ ראש המקהלה לקריאון לאחר שהנביא י .14

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__ __________________________________________________________ 

 

  :סיום

  .את המפגש וגיע למערת הקבר במדבר? תארמוא מה רואה קריאון כאשר ה .15

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 

  בסיום המחזה? מה מבין קריאון .16

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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 פיצוח שאלות בגרות

השקפות עולם אלה  וגיהצ. בין השקפות עולם שונות יש קונפליקט "אנטיגונה"בטרגדיה  .1

  .ת במחזהטראגיאת העלילה ה כיצד הקונפליקט ביניהן מניע הסבירוו

 

 מבנה התשובה:

 הצגת היצירה עליה בוחרים לענות – פתיחה.  

 שימוש במילות השאלה .ט נתוןפמש – משפט מקשר.  

 גוף התשובה. 

 סיום. 

 

 שלבים בפיצוח השאלה:

 .בחירת היצירה .1

הדגם , הצג, הסבר, תארסימון מילות הוראה:  – שאלות-הבנת השאלה: חלוקה לתת .2

 .וכדומה

רצוי לכתוב ראשי פרקי לגוף התשובה. יש להציג את הפרטים הרלוונטיים מתוכן  .3

 נימוקים.ו םיהסבר, תוך שילוב דוגמאות, היצירה

 

 אנטיגונה – שאלות בגרות

 ולאיזו הבנה מה גרם לסבל זה הסבירוו םאת הסבל של הגיבור בטרגדיה שלמדת ותאר. 1

 בעקבות סבלו.הגיבור מגיע 

 .ס"לפנה 5-הבמאה כתב סופוקלס בחרתי לענות על פי הטרגדיה "אנטיגונה" ש :פתיחה

הגיבור בטרגדיה סובל ומגיע להבנה  :חזרה על מילות השאלה .משפט מקשר / משפט נתון

 ...של דמותהבעקבות סבלו. בחרתי להציג זאת באמצעות 

 :יש לבחור את אחד הגיבורים הטראגיים –גיבורים 

 .הפרה את צו המלך – מעשה מביש :אנטיגונה

 או  

 .אוסר על קבורת הגופהה הוצאת צו המלך – מעשה מביש :קריאון
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 צריך להוכיח:

אך הטעות שלו הייתה מעצם הוצאת החוק.  ,קריאון סובל רק בסוף .אור הסבל של הגיבורית

מעצם כך , חלהלא הקשיב לאף אחד וחשב שרק הוא צודק. אנטיגונה סובלת כבר בהתהוא 

 .פגיעה בחוק האלים – יש פגיעה בכבוד המת וכבוד המשפחה שגופת אחיה לא נקברה.

 .הוצאת חוק המלך אשר לא מאפשר לקבור את הגופה :להסביר מה גרם לסבל הזה

 שהוא גרם למות משפחתו. קריאון מבין :לאיזו הבנה הגיבור מגיע

 

הולך עם האמת , עקשן, חוטא בהיבריס, גבוהמעמד  :תכונות הגיבור הטראגי צריך להציג את

 . שלו

 .אישור מחודש של הערכים, ידיעה, סבל, מעשה מביש :מאפייני הטרגדיה

 

  שאלות חזרה

בחירותיו , כיצד התנהגותו הסבירואחת ממטרות הטרגדיה היוונית הייתה לחנך את העם.  .1

 מסייעים בהשגת מטרה זו. םבטרגדיה שלמדת טראגיוגורלו של הגיבור ה

בא לידי ביטוי ביחסים בין בני משפחה?  "אנטיגונה"כיצד הקונפליקט המרכזי בטרגדיה  .2

 .באמצעות שתי מערכות יחסים כאלה הסבירו והדגימו

לטעות טעות  ממנוהשאיפה של הגיבור הטראגי לפעול על פי ערכי המוסר אינה מונעת  .3

 .םמאת סופוקלס שלמדת קביעה זו על פי המחזה הסבירוגורלית. 

 השקפות עולם אלה וגיבטרגדיה "אנטיגונה" יש קונפליקט בין השקפות עולם שונות. הצ .4

 ת במחזה.טראגיביניהן מניע את העלילה ה כיצד הקונפליקט הסבירוו

את  ימוניהם. הדגיאת הגורמים שבגללם אנטיגונה וקריאון לא הגיעו לפשרה ב הסבירו .5

האם עדיין היה המחזה שייך לסוגה , ואנטיגונה היו מגיעים לפשרהילו קריאון א. כםדברי

 .ו"טרגדיה"? נמק

התרסה ופריצת גבולות מאפיינים את התנהגותו של הגיבור , תעוזה, מעשים קיצוניים .6

או הגיבורה( בטרגדיה )ביטוי בהתנהגות של הגיבור  כיצד מאפיינים אלו באים לידי .טראגיה

 .המחזה לבניית משמעותאת תרומתם  הסבירו? םשלמדת

 

 


