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 המצגת נערכה ע"י טלי רוזן
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



תוכן העניינים

הדמויות בעלילה

המשמעות בהתנהגותן

סיכום השיעור



הדמויות

החשובה בנובלההמישנהדמות –פרננדודון •

מייצגת את טוב הלב ואהבת –משפחתו •
האדם

אנלוגיה ניגודית לדמויות השליליות שביצירה•



הדמויות

פרננדוהמספר מחמיא לדון •

"(הגיבור האלוהי הזה)"מוצג כמואר •

אמר כי מוטב לו  )"מסכן את חייו וחיי משפחתו להגנת אחרים•

"(רע לאחד מבני חבורתוובלבד שלא יאונה, למות

מפורטים-מאמציו וניסיונותיו להציל את חבריו •



הדמויות

'  למספר עמדה שלילית כלפי מבצעי הלינץ
בכנסיה 

(בכוונתו לסנדלר" נסיך הכנופיה השטנית)"



דונה אלוירה
את חוספה שמניקה את בנה חואןמעריכה •

עבר על עיניה דומעות בהזדהות כששומעת מה)טובת לב ורגישה •

(ביום רעידת האדמהחוספה

יודעת שהטבע  . מרמזת לה לשתוק)כחוספהולא תמימה חכמה •

(האנושי לא השתנה והעוינות תתעורר שוב

אצילית ותומכת בו בדמע ובנשיקה  -כבעלה •

מוכנה לאמץ את פיליפ כבנה-ואנושית אמהית•



קרובות לבני הזוג-דמויות שליליות

דון אסתרון ובנו

המשפחה כפופה למוסכמות החברה ולחוקי הכנסייה•

המשפחה מנציחה את הפערים המעמדיים•

ברעידת האדמה עשוי להתפרש  אסתרוןהרס בית •
(ההמון לא חושב כך)כעונש על יחסו לבתו 



רחוקות מבני הזוג-דמויות שליליות

אנשים רחוקים שאינם מכירים את בני הזוג באופן אישי

בכנסיה לא ידע ההמון לזהות אך ידע שרוצים להמיתם

דחה בקשות החנינה )1הארכיבישוף בחלק –קנאות חשוכה 
(מצד משפחת אסתרון ואם המנזר

(בכנסיה)3הכומר הדרשן בחלק -קנאות חשוכה •



עדר בכנסייה-דמויות שליליות

הפרט לא חושב מה נכון ומה צודק•

כולם מושפעים ופועלים בעוצמת הרוב ובכוח תכתיבי  •

החברה וחוקיה

וביקורתפעולות ללא חשיבה עצמאית •



הכומר הדרשן-דמויות שליליות

מסית ומשסה את ההמון בבני הזוג•

מקלל נשמות בני הזוג -בכיר וותיק בכמורה  •

מאשים את בני הזוג ברעידת האדמה•



האומן פדרילו-דמויות שליליות

בכנסיה' במהלך ליבוי היצרים והלינץ" תאוות רצח"פועל ב•

"  טרם שבעה"תאוותו לדם , שרצח את חוספה באכזריותלאחר •
(בנו של דון פרננדו)ומנפץ את גולגלתו של התינוק חסר הישע 

שידו על העליונה ואינו נענש , התגלמות הרוע והאכזריות האנושית•
על מעשיו

מייצג את הפגיעה בחפים מפשע ואת חוסר הצדק בחברה והכל •
בשל קנאות דתית חשוכה שמנהיגיה מסיתים את העדר והוא חלק  

ממנו



המשמעות בהתנהגות הדמויות

במקום להפיץ ערכים מוסריים ניטלות מידות מרכזיות 
בנצרות

הרג בכנסיההדת הנוצרית מטיפה לחמלה ומחילה 



:סיכום השיעור
"ילה'רעידת אדמה בצ"הדמויות ב

:נושא השיעור הבא
רעידת אדמה  "משמעויות ומסרים ב

"ילה'בצ




