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  תקציר

נוע מאמר זה בוח� את האופני� השוני� שבה� מוצג דיוק� המורה הישראלי בסרטי קול

כמי שעיסוק� הוא הכשרת מורי� לעתיד בדקנו הא� נית� להעמיק את . ישראליי�

ללמוד על היחסי� שבי� : רוצה לומר. י שימוש ביצירות קולנועיות"תהלי� ההכשרה ע

  .המורה לתלמידיו מסיטואציות המתרחשות בחלל הכיתה או בחצר בית הספר

  :המחקר התמקד בשלוש שאלות מרכזיות

כפי שהוא עולה מ� הקולנוע הישראלי לאור� , י� השינוי בדיוק� המורההא� יש קשר ב

  ? לשינויי� שחלו בחברה הישראלית, השני�

  ? מה� המאפייני� החוזרי� על עצמ� בתיאור דמויות המורי� לאור� התקופות

ומה� ההדגשי� או המסרי� , מהו היחס אל המורי� העולה מ� הסרטי� השוני�

  ? שדמות� מעבירה

במטרה , 2005�1979שהופקו בי� השני� , סרטי� ישראליי� 10המחקר נבחנו במהל� 

שכ� , לשני� שבה� הופקו הסרטי� יש חשיבות. לבדוק כיצד מוצג בה� המורה הישראלי

יש לציי� שטווח . ה� משקפות את השינויי� המהירי� שחלו בחברה הישראלית

שכ� סרטי� אחדי� , עילהתקופות המתואר במאמר רחב יותר מטווח התקופות שצוי� ל

בעיקר� ה� : רוצה לומר. שהופקו בתקופה מסוימת מתארי� תקופה מוקדמת יותר

  . מתבססי� על חוויות התבגרות� של יוצרי סרטי� אלה במערכת החינו� הישראלית

כל הסרטי� שנבחרו ה� סרטי� עלילתיי� שהופקו באר$ העוסקי� ברוב� בתקופת 

ופות שבה� השפעת� של המורי� ובית הספר על בני תק, ההתבגרות ובתקופת הנעורי�
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דמויות המורי� שבה� ה� משניות ומוצגות כדמויות שטוחות . הנוער ניכרת מאוד

  .וסטריאוטיפיות

 

  מבוא

". הקולנוע כהיסטוריה"הקולנוע כמשק# חברה והתפתחותה נדו� בספרו של שלמה זנד 

שיי� של העיתו� אנאל שהיה אחד מעורכיו הרא )Ferro(זנד מצטט את מרק פרו 

)Annales( , שאמר, 1929כתב עת צרפתי שנוסד בשנת :  

 המצאה או אמיתי סיפור, בדיו� או תיעוד, לא או המציאות של דימוי שהוא בי�, סרט

, כוונות, אמונות –) ואפילו מה שאכ� קרה(מה שלא קרה . ..היסטוריה הוא, טהורה

  . א הידיעה"ההיסטוריה בההוא לא פחות היסטוריה מ�  –הדמיו� האנושי 

מרק פרו היה הראשו� שתפש את הצפייה בסרטי� כקריאה היסטוריוגרפית לגיטימית 

. תקופה ותו לא" משק#"א� אי� הוא , מסמ� הנטוע בזמ�, סרט הוא עדות ).2002, זנד(

חשיבותו . הוא מבטא את הדעות ואת אופ� הראייה של סוכני תרבות היוצרי� קולנוע

ולא של , רית מוקנית לו בהיותו תוצר מובהק של קולקטיבי� מקצועיי�כתעודה היסטו

המיוחדת " הקשבה"כלומר ה, קרוב לוודאי שהצריכה ההמונית שלו; יוצרי� בודדי�

  .גורמת שיהיה למתעד ולמעצב חשוב של האידיאולוגיות ההגמוניות, אליו

משלה שהפרט יש אתרי זיכרו�  מעמד או דתית קהילה, משפחה, אנושית קבוצה לכל

את אלה שהוא עצמו השתת# בה� וג� את , דרכ� את האירועי� המשותפי�" זוכר"

מאגרי ידע של העבר  הוא מערכת של" זיכרו� הקולקטיבי"ה. אלה שהתחוללו בלעדיו

 של עלייתה ע�, בעיד� המודרני. של היחיד" זוכרת והנזכרת"תודעתו ה המעצבי� את

ליעד מועד# למתכנני התרבות  נעשתה טיביתהקולק" היזכרות"ה ,הלאומית המדינה

, לה הקודמות הקהילתיות הזהויות� שהייתה מופשטת יותר מ, הלאומיות". מורשי�"ה

 בו חלו, וסטטי קפוא מוצר אינו החדש הלאומי הזיכרו�. ואחיד מעובד לזיכרו� נזקקה

ולכ� הרפרטואר שממנו הוא  ,ומשתנה מתחדש תמיד ההווה. דינאמיות התפתחויות

כא� משתלבת התמונה הנעה . מדי פע� בפע� לרכיבי� מתחלפי� של זיכרו� מורכב זוכה

החדשי� המאכלסי� את השיח הציבורי לאורכה של " זיכרונות"בהבניית מארג ה

  ).ש�(המאה העשרי� 

הגעגוע  –" נוסטלגיה"מתייחסת למושג " בלוז לצבר האבוד"מירי טלמו� בספרה 

סרטי קולנוע מעוג� ג� בכ� שה� בבואות של מנהגי�  כוח המשיכה הנוסטלגי של. לעבר

הנוסטלגיה בקולנוע כייצור של דימוי קיבוצי ). 2001, טלמו�(זמ� הפקת� �חברתיי� בני

יוצר למענ� סיטואציות , קולנוע המייצר עבור ההמוני� תמונת מציאות מועדפת. נכס#



  

  נירית רייכל ואיתמר רב� ♦ 230 

 

  

היצירה ). ש�( שה� דימויי� חזותיי� לדר� חיי� המייצגת משאלות לב קיבוציות

, הקולנועית הופקה ובוימה על ידי בעלי מקצוע היודעי� ליצור בידיו� מדמה מציאות

היצירה הקולנועית . ובעיצוב הסביבה היומיומית שבה מתרחשת העלילה, בדמויותיו

ולהפו� את הפתרונות לקונפליקטי� שבה� ה� " מציאותיות"משתדלת לבנות דמויות 

הופכת יצירה קולנועית מצליחה לחלק חשוב , ללא כוונה אולי. למציאותיי�, שרויות

  . בניסיו� החיי� המצטבר ולחלק חשוב בהבניית המציאות של קהל הצופי�

חוקרי תקשורת רבי� בוחני� את האופ� שבו נמעני התקשורת הפכו מידע המגיע 

ניסח , שהתבסס על קודמיו, )Inger )1991. אליה� מאמצעי תקשורת ויזואליי� לידע

מהדורת  –מבחינתו , ני מודלי� המתארי� את האופ� שבו התקשורת הוויזואליתש

. ידע לידע ואת השפעתו של תהלי� זה על ציבור הנמעני�הופכת ֵמ , חדשות ויזואלית

זו הצורה שבה התקשורת ; )Thematic Frame(הצורה האחת היא הצורה המאורגנת 

ועולי� במהדורות החדשות  החוזרי�, מטפלת לאור� זמ� בנושאי� שעל סדר היו�

ולכ� ג� , בנושאי� אלו יוצרת התקשורת תבנית סיפורית קבועה. בתדירות משתנה

י "ובדר� כלל נקלטות ע, הדמויות המהוות חלק מהסיפור מקבלות אפיו� סטריאוטיפי

דר� זו איננה ; הדר� השנייה היא האפיזודה. הנמעני� בהתא� לסטריאוטיפ זה

בדר� זו הסיפור אינו מעוצב בעזרת תבנית קבועה  ;)Episodic Frame(מתחברת לרצ# 

במקרי� רבי� ייצוג הדמויות . הוא ייחודי והוא אינו מייצר סטריאוטיפי� משל עצמו –

  .ייבנה משימוש בסטריאוטיפ קיי�

לא נוצרה האינטנסיביות , 2005�1979שנוצרו בי� השני� , בסרטי� שנבחנו בעבודה זו

דמויות המורי� והמורות נבנות בהתא� . חדת לדמות המורההמחייבת בניית תמה מיו

סטריאוטיפ שמתאי� לתקופה , לסטריאוטיפ אחר שקיי� במוח� של יוצרי הסרט

לא מצאנו סרט ישראלי מהשני� האחרונות המוקדש כולו , לצערנו. ולנוסח העלילה

נראה לנו כי יוצרי הסרטי� מכירי� . לסיפור שהדמות המובילה בו היא המורה

חלק� אפילו כאלו שנוצרו אצל� , סטריאוטיפי� שוני� המתארי� מורי� ומורות

ממרחק השני� . וה� מתייחסי� אל אלו שמתאימי� לסיפור הסרט, כשהיו תלמידי�

דמויות המורי� איבדו את , שחלפו מאז היו יוצרי הסרטי� תלמידי בית ספר בעצמ�

רי הסרט ע� זיכרונ� וע� דמויות שיח שקיימו יוצ�י סוג של רב"ייחוד� וה� מעוצבות ע

  ).  2008, ברטוב(בטלוויזיה ובסרטי� ישראלי� וזרי� , שנתקלו בה� בספרות
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  הקולנוע הישראלי כמשק� את החברה הישראלית

הקולנוע . מסורות ומגמות פוליטיות, לשונות, ישראל ניצבת בנקודת מפגש של תרבויות

  . גוניות זו ומבטא אותה�הישראלי מושפע מרב

עשיית הסרטי� ביישוב היהודי התפתחה במקביל להתפתחותה של הפעילות  

הציונית בפלסטינה וכללה הצגה של התקדמות ההתיישבות היהודית בפלסטינה 

ארגוני� ציוניי� היוו מקור מימו� מרכזי להפקות , יתר על כ�. מנקודת מבט ציונית

ראשוני� הולידו תלות בעיות המימו� שבה� נתקלו יוצרי הקולנוע ה, למעשה. אלה

דבר זה גר� . תלות שלכדה את יוצרי הקולנוע במנגנו� התעמולה, במוסדות הציוניי�

 הוהעשיי, לכ� שעד לשנות השישי� הראשונות הופקו מעט מאוד סרטי� עלילתיי�

שחלק� , הדוקומנטארית בפלסטינה הפכה למעשה לש� נרד# לסרטי תעמולה ציוניי�

  ).1991, שוחט(ות מסוימי� היו שופר למפעלי� ולמוסד

הפעילות הקולנועית מתחילה . הייתה חשובה מבחינת התפתחות הקולנוע 1948שנת 

להיות מאורגנת יותר ומקבלת משקל גדול יותר לא רק כמכשיר להפצת התעמולה 

עד לאמצע שנות . ברות של העולי� החדשי� בביתל אלא ג� כאמצעי לִח "הציונית בחו

, צברי�: י� הישראליי� בגיבורי� ישראליי� כמעט מיתיי�התמקדו רוב הסרט �60ה

  ). 1991, שוחט(קיבוצניקי� וחיילי� 

סרטי� שבה� : נית� לזהות בקולנוע הישראלי נדב� חדש �60החל מאמצע שנות ה

) 1965, אפרי� קישו�" (סלאח שבתי"מוצג העבר באופ� פרודי וסטירי כדוגמת הסרט 

שניה� , חר# ההבדל העצו� בי� שני הסרטי�. )1965, אורי זוהר" (חור בלבנה"ו

הנתפסת בשניה� כמעי� , מצטייני� בהצגה ביקורתית ביותר של האידיאולוגיה הציונית

  ).2003, צימרמ�(טקס מלאכותי המייצג צמידות מלאכותית לערכי העבר 

אי� ספק כי נית� לזהות הבדל עמוק בי� הסרטי� שנוצרו לפני מלחמת ששת הימי� 

הבדל המתבטא באווירה ובסוג הדמויות המאכלסות סרטי� . שנעשו אחריה ובי� אלו

מתהלכי� גיבורי� המדקלמי� טקסטי� שכמו נגזרו  1967בסרטי� שנעשו לפני : אלו

הגיבורי� נוטלי� חלק בעלילות שעוצבו כ� שתייצגנה את התחנות ; מתו� המסכתות

קי ההווי המסבירי� וג� את תמצית פר, י"העיקריות במאבק לעצמאות יהודית בא

מציגי�  1967רוב הסרטי� שנעשו לאחר , לעומת זאת. מדוע הוכתר מאבק זה בהצלחה

מציאות שמשהו בסיסי ועמוק בה ; מציאות שההרמוניה שבה פחותה הרבה יותר

נית� למצוא בסרטי� אלו ביטוי נוסטלגי . והדמויות מנסות לחשב אותה,  השתבש

  ).2003, צימרמ�(מש ולעתי� לא שלעתי� מצליח להתמ,  מפורש לעבר

ניתו$ " –מתרחש השלב השני  �80לקראת המחצית השנייה של שנות ה

במסגרתו של שלב זה הופ� השימוש במסכת לשימוש שייעודו העברת ; "וסאטיריזציה
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א� ). ש�(ביקורת על החברה הישראלית ועל תרבותה בצורה גלויה וישירה הרבה יותר 

 �70ואת שנות ה, כשנות התשתית של הקולנוע הישראלי �60נית� להגדיר את שנות ה

אנרי� 'התעוררות והתנערות מז, ה� שני� של פריחה �80הרי שנות ה, כשנות צמיחה

  .שהתפתחו בתקופת הצמיחה

, העדיפו במאי� צעירי� לטפל בנושאי הנוער והנעורי� �80בסרטי� שנוצרו בשנות ה

נושאי�  –התפכחות משיכרו� האהבה , ראהבות בוס, בתי ספר, פנימיות, ס# ההתבגרות

) 1983, אסי דיי�( "בגרותבחינת "סרטי נעורי� כמו . המפרנסי� סרטי� רבי� ג� בעול�

חלק� הפנו מבט חודר . מצביעי� על כ� שהנוער הוא הלקוח העיקרי של הסרט העברי

הידרדרות עקב מצב כלכלי , בעיות הנוער במצוקה, נוער השוליי�: לשכבות הנחשלות

חלק� עסקו בנושאי נוער על . ומוסרי ירוד ועימות בי� שכבות חלשות לשכבות מבוססות

א� כפי שמתברר , לחברה הקיבוצית כללי התנהגות וסול� ערכי� ייחודי. רקע הקיבו$

, לעומת החברה הקיבוצית. חוקי� דומי� קיימי� ג� בחברה הפתוחה, מסרטי� אלו

המחפשת דר� חדשה , חסרת אידיאלי�החברה העירונית הצעירה מצטיירת כחברה 

  ).1991, גרוס(וטע� אחר בחיי� 

  

  העולמי בקולנוע המשתקפת המורה דמות

הקולנוע בכלל והקולנוע ההוליוודי בפרט ה� ממעצבי המציאות החשובי� בשלהי 

אמנ� הקולנוע אינו אלא אוס# של פנטסיות ). 2003, בורוסקי(המאה העשרי� 

לא תמיד , אול� חלומות משותפי� אלה מעצבי�, פי�קולקטיביות המוצע לקהל הצו

, למשל, כ�. ת וה� בחיי היומיו�איות והמוסריEה� ברמת האידֵ , את עמדותינו, במודע

א� ג� את , דר� סרטי� היסטוריי� עוזר לנו הקולנוע לגבש את גישותינו הלאומיות

א מקצוע נחשק מהקולנוע נלמד לדעת שעיתונאות הי: דעותינו בנוגע למקצועות שוני�

  .לעומת מקצוע ההוראה שדימויו בעייתי בהרבה, )2001, זנד(מעללי� �ורב

דימויי� של המורי� בקולנוע האמריקני ובתרבות הפופולארית האמריקנית אינו חיובי 

בקרב , א# על פי שמדובר באחד המקצועות השכיחי� ביותר בשוק העבודה. במיוחד

ג� כשמופיעה . שכיחותו נמוכה מאוד הבטלוויזי הרי ג� בקולנוע וג�, המעמד הבינוני

המורי� מוצגי� כמרושעי� או . הרי ברוב המקרי� ייצוגה בעייתי, דמות של מורה

ה� מוצגי� כאנשי� , וא� יש בה� נוע� כלשהו; משעממי� עד זוועה, כפדנטיי�

למעשה המורה מוצג כשק . מדוכאי� או חסרי כוח ממשי לשינוי המציאות, מוזרי�

שנושא , הוא נציג של סמכות ריקה. האיש שקל ביותר לשנוא אותו, ות של כול�החבט
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כולל אטימות� של הילדי� כלפי עצמ� וכלפי , באשמת האטימות של החברה כולה

  .זולת�

סרטי� שבה� מופיעי� מורי� , מבדיקה כוללת של סרטי� בקולנוע ובטלוויזיה

ה� נראי� כבעלי כוונות : תעולה שה� מוצגי� בעיקר בשתי צורו, בתפקידי משנה

, אבל מרושעי� ומסוכני�, א� אי� לה� כוח ממשי בתו� הקהילה, טובות וחביבי�

כ� הוא מסוכ� , ככל שלמורה יש  כוח רב יותר, ככלל. כאשר יש לה� כוח כלשהו בתוכה

שכוחו יצא , "המדע� המטור#"והוא הופ� למקבילו של , יותר בתרבות הפופולארית

  ).ש�(מכלל שליטה 

כמעט אי� מורי� טובי� ואפקטיביי� המופיעי� כדמויות משנה , בכל מקרה

ההסבר ליחס זה מצוי בשורשי� הפופוליסטיי� של הקולנוע ההוליוודי . בסרטי�

בחתירתו לשאת ח� בקרב קהלי� רחבי� , הרצו� הדמוקרטי של הקולנוע. שהוזכרו לעיל

המורי� נתפסי� ". רצו� הע�"כמצא את עצמו לעתי� כמג� על מה שנתפס , ככל האפשר

ולכ� ככאלה שיש , לפעמי� כנציגי הממסד המושחת השייכי� לשלטו� או לתאגיד

הסבר נוס# ליחס הבעייתי למורי� מצוי בנטייה ". ע�"להוקיע� יחד ע� שאר חומסי ה

הדמוקרטית האמריקנית לסרב לקבל סמכות באשר היא וא# באינטרס המסחרי של 

שה� מרבית הצופי�  –בני הנוער , בעיני הקהל הצעיר יוצרי הסרטי� לשאת ח�

  ).ש�(בסרטי� בעשורי� האחרוני� 

א� : מניע נוס# עשוי לנבוע מהשינוי בתפקיד� של המורי� בכל הנוגע להפצת הידע

הרי בימינו , בעבר הפצת הידע על אודות העול� הייתה נחלת� של ההורי� ושל המורי�

כ� שאפשר לומר שיש מעי� תחרות סמויה בי� , תרוב הידע הזה נרכש מאמצעי התקשור

ובתחרות זו לא קשה לנחש ידו של מי על , התרבות הפופולארית ומקצוע ההוראה

  ).ש�(העליונה 

, להשקפתה". גיבורי� נהדרי�"בניגוד לבורוסקי יעל ישראל מתארת את המורי� כ

לו חביבי אפי. ובנו קריירות למספר שחקני�, מורי� סיפקו השראה לסרטי� רבי�

לא זכו להיות נעלי�  –השוטרי� והבלשי� הפרטיי� , �העיתונאי –המס� הנצחיי� 

וזאת למרות הדימוי האפור שיש למקצוע בעיני , ומוסריי� כמו המורי� הקולנועיי�

  .רבי�

; שומר הערכי� והמוסר; יד ימינו של אלוהי� בכבודו ובעצמו? מיהו המורה הקולנועי

תפקידו החינוכי הר� . מודל דינמי לחיקוי; דמות מופתית; החלו$ ההול� לפני המחנה

האידיאליסט . הוא הגיבור הרומנטי וההרואי בשיא התגלמותו. לעול� אינו מוטל בספק

. כל סרטי המורי� מבוססי� על הניגוד העתיק בי� מוסר וסדר לתוהו ובוהו. האחרו�

. הערכי� הנעלי�, קהחו, התרבותיות, המהוגנות, המורה הוא נציג� של הסדר הטוב
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. נציגיה� של הפראות וטבעו המולד והלא מרוס� של האד�, מולו ניצבי� בני הנוער

, הדרמה בסרטי� אלה מבוססת כמעט תמיד על הקונפליקט הראשוני בי� המחנ�

, על רקע הקונפליקט הזה מתנהל מאבק עז. מי� אד� קדמו�, לנער, בנעליו של האלוהי�

  ).2003, ישראל(רווי יצרי� 

אבל , מאוב�, מיוש�, אולי הוא נראה אטו�, אולי המורה הקולנועי מעצב� לפעמי�

 –מלוטשי� , זאת אומרת מצליח ליצור בני אד� שלמי�, כאשר הוא עומד במשימתו

  ).ש�(הוא שוב משיק בתפקידו לבורא עול� 

כאשר המאבק . מעטי� עוד יותר מודי� בכישלו� בפומבי, מעטי� נכשלי� במשימה

ובמילי� אחרות בי� טוב , נועי של המורה הוא המאבק הנצחי בי� פראות לתרבותהקול

כי כישלו� מערכת החינו� הוא . לא נעי� להודות בכישלו� –בי� מוסרי ללא מוסרי , לרע

–והודאה בקיומ� של סדקי� במבנה החברתי , הודאה בכישלו� החברה ותרבותה

רי� קולנועיי� מעטי� כל כ� נכשלי� לכ� כנראה מו. הודאה זו שמורה רק לבעלי אומ$

  ).ש�(בקולנוע אי� מורי� שנכשלו . במילוי תפקיד�

  

  הישראלי בקולנוע המשתקפת המורה דמות

בתהליכי , מלאות בשינויי� קיצוניי�, תקופות הילדות והנערות ה� תקופות קסומות

 גורמי� רבי� משפיעי� עלינו). 2004, שובל(למידה כואבי� וברגשות מוחצני� 

קבוצת בני הגיל וג� כמוב� המורי� בבית , אחי�, הורי� –בתקופות אלה בעצמה רבה 

  .זו הסיבה שסרטי� רבי� אוהבי� לעסוק בנושא זה. הספר

, רוב הסרטי� הישראליי� הנדרשי� לדמות המורה מתארי� אותה כדמות שולית

דה עוב, אשר תרומתה לעיצוב אישיות� של התלמידי� זניחה למדי, נלעגת משהו

  . המשקפת למרבה הצער את מעמדו הירוד של המורה בחברה הישראלית

המתמקדי� , רבי� מהסרטי� שבה� מופיעה דמות המורה הנלעג ה� סרטי נעורי�

בסרטי� אלה המורי� ה� לא . בעיקר בתהליכי� ההורמונאליי� של גיל ההתבגרות

הרעשניי� של  שהיחס אליה� דומה ליחס� של מבוגרי� לילדיו, יותר ממטרד משעשע

  . דמויות שיש להתעל� מקיומ� ולנסות לנהל את החיי� בצל הרעש שה� מייצרות. השכ�

מרבה להתייחס , אנר זה של סרטי נעורי� פופולרי בו במיוחד'שז, הקולנוע הישראלי

ג� ". אסקימו לימו�"כאלה ה� סרטי הסדרה . למורי� כאל דמויות מגוחכות ונלעגות

העוסק ברגישות רבה בתהלי� התפרקותה של משפחה  ,"כנפיי� שבורות"בסרט 

של ייצוג מערכת החינו� , למורי� יש תפקיד סטריאוטיפי בלבד, שאיבדה את האב

, המורה של גיבורת הסרט מוצגת כאישה מרירה. ומקומה בחייה� של המתבגרי�

אשר אינה מגלה כל עניי� אמיתי בסיבות לאיחורי� , חסרת רגישות למצוקת הגיבורה
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אינה מנסה , ג� יועצת בית הספר המשוחחת ע� אחד האחי�. וזרי� ונשני� שלההח

. אלא רק לוודא שלא יגרו� נזק לתלמידי� אחרי� א� יחזור ללימודי�, לעזור באמת

שבו , הנתפסת כגו# אדיש, המורי� מייצגי� כא� את הסטריאוטיפ של מערכת החינו�

ולדאוג , התלמידי� את הבחינות התפקיד היחיד שיש לצוות המורי� הוא להעביר את

  ).ש�(שיגיעו בזמ� 

אלא רק מקו� , בית הספר איננו מוסד של חינו� ותמיכה בתלמיד" כנפיי� שבורות"ב

ולמעשה עליה� , ילדי� במצוקה אינ� יכולי� לקבל ש� תמיכה. שבו צוברי� חומר

קא בגלל דוו, כיוו� שה� עלולי� ליפול קרב� לדחייה ולהרחקה, אפילו לחשוש מפניו

  .המצוקה שממנה ה� סובלי�

המורי� ומערכת החינו� מוצגי� באופ� שטחי " בלוז לחופש הגדול"ג� בסרט 

רגע , הסרט עוסק בחייה של חבורת מתבגרי�. וסטריאוטיפי שאינו מחמיא למערכת

על רקע מלחמת יו� הכיפורי� והאבל על חבר� שנהרג במלחמת , לפני הגיוס לצבא

וכמי , בעיקר כמטרד, כמיטב המסורת הישראלית, רי� כא�המורי� מתוא. ההתשה

חבורת הנערי� בסרט היא . שא# מייצגי� את הממסד במוב� השלילי של המילה

כא� . ותפקידו של בית הספר הוא לדכא את המרדנות ולהכניסה לתל�, מרדנית מעט

 .בית הספר הופ� למעי� שליח הקונצנזוס המייצג את מה שמקובל לחשוב ולהרגיש

והוא , המורה אפוא הוא אד� שאינו מסוגל להיות רגיש לצרכי� ולתחושות של תלמידיו

בית הספר . רואה את עצמו כמי שמופקד על רגשות ההזדהות ע� המדינה וע� מטרותיה

אלא מקו� שבו הופכי� את בני הנוער לאזרחי� , מבחינתו אינו מקו� שבאי� ללמוד בו

  ).  ש�(ללא ערעור המקבלי� את מרות המדינה , צייתני�

השחק� או השחקנית . בסרטי� הישראליי� שסקרנו תפקיד המורה הוא תפקיד שולי

המגלמי� אותו נבחרו על ידי המלהק על מנת שיתאימו לסטריאוטיפ שהיה לבמאי 

רק לשלושה מבי� השחקני� המופיעי� כדמויות חינוכיות יש . כשתכנ� את הסרט

המופיע , יגאל נאור: ה ה� מביאי� אל הדמותהיסטוריה קולנועית ותיאטרלית שאות

עדנה פלידל שלה עבר תיאטרלי ארו� והייתה בעברה ; בשני סרטי� בדמות המנהל

ויוס# ; מורה ושחקנית אהובה על ילדי� ועל מבוגרי� בתיאטרו� הקאמרי ובקולנוע

וייתכ� שהידע שיש , כרמו� שלו ביוגרפיה ארוכה בתחו� המשחק בקולנוע ובתיאטרו�

לק מהקהל על היותו איש צוות במחזות של חנו� לוי� מעשיר את התבוננותו של לח

ניתוח דמויות משנה סטריאוטיפיות מאפשר ". אדמה משוגעת"בסרט , היודע, הצופה

משו� שנראה לנו כי , היכרות ע� מה שנתפש כמוסכמה מייצגת של דמות המורה

לה� כתלמידי מערכת הבמאי והמלהק מכווני� אל מה שמשות# לחוויה האישית ש

. החינו� ואל מה שלדעת� הוא החוויה הציבורית של הקהל שיבוא לצפות בסרט
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את מידת הצלחת� . השחק� חייב להעביר תחושות בסיסיות שכל צופה יזהה מיד

הידוע , מתחו� הספרות, בעיצוב דמויות המשנה אפשר להבי� בעזרת מודל הפרשנות

  ). 1997 ,קרינסקי" (תיאורית ההתקבלות"בשמו 

רעיונותיה� של יאוס והאחרי� להבנת תהלי� בניית המשמעות של היצירה 

ממודעות : האמנותית מרחיבי� את המחקר אל תחו� היחסי� שבי� מוע� לנמעניו

מהפילמוגרפיה של צוות היצירה הקולנועית , המוע� לסביבה שאליה מכוונת יצירתו

צירה שמביא עמו הקהל אל מהידע המוקד� על אודות הי, המוכרת לקהל הצופי�

, ועד לפרשנות המגוונת שנותני� נמעני� שוני� למסר בהתא� לסביבת�, המפגש

  .  לתרבות� ולהבנת� את הסביבה שבה פעל המוע�

. הקולנוע הישראלי לא הצליח עד היו� להציג ולו דמות חיובית אחת של מורה

ורה מוצגת באור חיובי דמותו של המ, בעיקר ההוליוודי, בקולנוע האמריקאי, לעומתו

זה שמצליח כנגד כל  –דמותו של המורה בסרטי� אלה היא מודל לחיקוי . במיוחד

המאמי� , מורה הפותח אופקי�: רוצה לומר". מורה לחיי�"הסיכויי� להפו� ל

גור� לה� להאמי�  –ובעיקר , בתלמידיו וגור� לה� לרצות להיות מעט טובי� יותר

, לעתי� קרובות מתנהל דיאלוג בי� המפיק).  ש�, לשוב(שה� יכולי� להיות כאלה 

ככל שהכוכב ידוע יותר . הבמאי והכוכב באשר לדמות שבסופו של דבר תופיע על מרקע

ומעמדו חזק יותר הוא מצר# לדמות המורה אותה הוא מגל� ג� את כל ההיסטוריה 

ות יש ביכולתו להדגיש תכונות חיובי, כמוב�. הקולנועית שלו הידועה לצופי�

  .המאפיינות אותו ולשלב� ע� תכונות ההוראה אות� הוא מייש� בסיפור העלילה

או סרט ) Stand and Deliver, 1988" (לסניור באהבה"כדוגמת , בסרטי� מסוג זה

, המורה הוא אידיאליסט) Freedom Writers, 2006" (יומני החופש", מאוחר יותר

אבל הנה . ייה� הקשות ולהתקד�המצליח לגרו� לתלמידיו להתעלות מעל נסיבות ח

הנקלע לתו� , חריג, במורה מיוחד במינו אנר זה מדובר'ברוב הסרטי� מז: המלכוד

בזכות , רק הוא. וכזו שתלמידי� נואשו ממנה, מערכת חינו� הנגועה בהזנחה ובאדישות

לנער את , מצליח לחדור ללב�, אישיותו המיוחדת ותחושת השליחות המלווה אותו

בסרטי� מסוג זה חשוב לראות כיצד מעוצבות דמויות אנשי . ות את חייה�עולמ� ולשנ

המורה , צוות ההוראה הנוספי� משו� שרוב� מעוצבי� כמנוגדי� לדמות הכוכב

נובעת לא מעט ג� מכ� שמדובר באד� שחדר , וג� לכ� יש לשי� לב, הצלחתו. לחיי�

בתחומי� אחרי�  ואשר עסק עד אז, שלא נשחק כעמיתיו המורי�, למערכת מבחו$

המביא לבני הנוער ידע וערכי� , בסרטי� מסוג זה המורה נתפס כסוג של שליח. לגמרי

זהו אד� שמבי� כי ההוראה עצמה היא סוג של . ומטפח בקרב� חשיבה עצמאית
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הוא אינו מתייחס אליה כאל פחיתות כבוד או כאל בררת מחדל אלא כאל , כישרו�

  ).ש�(מתנה 

  

 ממצאי�

אמנ� ג� בשנותיה הראשונות של המדינה נעשו סרטי� . ראלי צעיר למדיהקולנוע היש

נעשו , אלה העוסקי� בנוער ובילדי�, אול� הסרטי� המשמעותיי�, )ראו פירוט במבוא(

לפיכ� היחס למורי� הבא לידי ביטוי בסרטי� אלה הוא יחס , למעשה בשנות השמוני�

הסרטי� מוצגי� . ה של הנושאלהל� מוצגי� הסרטי� שנבחרו לבחינ  .יותר" מודרני"

) או יותר(לכל סרט מצורפת תמונה מייצגת אחת . מהמוקד� למאוחר, פ שנת הפקת�"ע

לצד התמונה מצויני� יוצריו . שנבחרה כדי להמחיש את דמות המורה המשתקפת בסרט

ולאחריה מובאי� תקציר עלילת הסרט וניתוח , המרכזיי� של הסרט ושנת ההפקה

  . פי שהיא עולה מ� הסצנה שממנה לקוחה התמונהדמות המורה בסרט כ

שכ� א# מבחינה זו נית� ללמוד על , המורי� בסרט נבחנו ג� מההיבט החיצוני  

לעתי� הבאנו משפט או שניי� שנאמרו על ידי המורה . דמותו ועל תכונותיו של המורה

נו ג� התייחס: זאת ועוד. לנסות להכירו טוב יותר ולהמחיש את דמותו, כדי לאפיינו

יש סרטי� שבה� המורי� מופיעי� . לסיטואציה כיתתית נבחרת שבה מופיע המורה

במחקר זה החלטנו להתמקד . בתו� כיתה לומדת וכ� ע� תלמיד אחד או שניי�

, א� בכיתה א� מחוצה לה, בסיטואציות שבה� המורי� עומדי� מול קבוצת תלמידי�

. ולא את תפקידו במסגרת האישיתבחרנו לבחו� את תפקיד המורה מול רבי�  –כלומר 

ההתמקדות בסיטואציות אלה דווקא מאפשרת בחינה נכונה יותר של דמות המורה 

חריגה מההגדרה היה בה כדי להובילנו , לדעתנו. ומגדירה את המרחב שבו אנו מטפלי�

שיש , לאפשרויות ולמצבי� מגווני� של קשר בי� מורה לתלמיד או בי� מורה לכיתה

ות על בחינת התנהלותו של המורה ועל ההשוואה בי� המורי� השוני� בה� כדי להקש

  . בתקופות השונות

,  יש לציי� כי ייחסנו חשיבות ג� לבחירתו של הבמאי באיזו דילמה להעמיד את המורה

 –כיוו� שכל  הסרטי� ה� סרטי דרמה . ולקשיי� שהמורה נתקל בה� במהל� הסצנה

הרי להחלטות הבימוי יש מטרה , טי פרטי�מתוכנני� מראש לפר, סרטי� עלילתיי�

מטרה שיש בה כדי להשפיע על שיקולי בחירתה של הסצנה ולקבוע את  –מסוימת 

 .את הרעיו� שמאחורי הסצנה ניסינו לפצח. מהלכה
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  רובה חוליות

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גדי דנציג –צל� , איל� מושינזו� –במאי ותסריטאי , 1979 –שנת הפקה 

  

  

  תקציר העלילה 

בחצר בית הספר רבה . סיפור הסרט מתרחש בשנה השלישית לעצמאותה של המדינה

והתלמידי� עורכי� חזרות אחרונות , שכ� יו� העצמאות השלישי מתקרב, התכונה

כנופיות , ברקע. להעלאה של מסכת חגיגית שתספר על גבורות ישראל לאור� הדורות

נקודת מבטו של הגיבור יונת�  נקודת מבטו של הסרט היא. של ילדי� הנלחמות זו בזו

 יעל ההוו, הסרט מתאר באופ� נאמ� את השני� הראשונות למדינה. 10ילד כב� , שרייבר

ניצולי , ירי על שיירות לירושלי�, משטר צנע וקיצוב מצרכי� –הייחודי שהיה בה� 

ירידה מואצת מהאר$ וטיפוח הממלכתיות וניצני , שואה שתרי� אחרי קרובי� אבודי�

  . יותהלאומ

  

  ניתוח דמות המורה 

היא סצנת הטיול ) השחק� ליאו יונג(הסצנה הראשונה שבה אנו פוגשי� במורה נח 

לא דמות גו# , כבר בתמונה הראשונה של הסצנה נראית דמות המורה. באוטובוס

צועקי� ורבי� , משתובבי�, 10כבני , מאחור התלמידי�. בחזית האוטובוס, מלאה

אוחז בידו ואומר , רוכ� לעברו המורה, מציק לאחד מחבריו) רהגיבו(כשיונת� . ביניה�

הריני להזכיר� שמחר ! אדו� יונת� שרייבר: "בקול סמכותי ובמבטא כבד, בנזיפה

  " ?מה דעת�...מורידי� ל� את הגבס מעל יד� ותוכל להרבי$ לחברי� בשתי ידיי�
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בר בשפה יפה למרות המבטא הכבד של המורה העברית השגורה בפיו מצוינת והוא מד

שכ� יש , לשימוש זה בשפה יש חשיבות. במיוחד הנשמעת מליצית באוזני התלמידי�

שהרי רוב� היו בני� , להניח שאות� תלמידי� למדו את העברית בעיקר בבית הספר

  . ובבית הוריה� דיברו בשפת אמ�, לעולי� חדשי�

ממושק# , צרי�מכנסיי� ק, לבוש בגדי חקי, של חייו �50בשנות ה, המורה אשכנזי

הוא משדר פשטות . אינו מרתיע את הילדי� או מאיי� עליה�, וחובש כובע גרב לראשו

מכנסיי� (שמשווה לו אפילו מראה מגוח� , "סחבק" –" חניק"פלמ"ע� רצו� להיראות 

אמירה , ג� האמירה שלו ליונת� יש בה מידה של ציניות...). קצרי� ע� גרביי� ונעליי�

  .בכוונה לנזו# ביונת� על התנהגותו" הפו� על הפו�"של 

יורד יחד את� מהאוטובוס , "הגענו: "בהמש� הוא פונה לילדי� בהתלהבות ואומר

למרות שפה וש� נשמעות שאלות של . ומתחיל לרו$ על הגבעות ולהתלהב כמו ילד

הוא אינו עונה או מסביר אלא " ?למה באנו לפה? מה זה, נח: "ילדי� המופנות אליו

רצי� , שרוב� מחזיקי� מקלות בידיה�, הילדי�. כמו מפקד צבא!" יאחר: "קורא

תקופת  מלחמת  –ומשמיעי� קולות של ירי בהשפעת התקופה המתוארת בסרט 

: על אחת הגבעות נעמד המורה נח ע� תלמידיו וקורא בפאתוס מופג�. העצמאות

לו יתר  הוא מצול� מזווית נמוכה מה שמשווה". עיר הנצח! חלו� דורות, ירושלי�"

? איפה ירושלי�: "שוב הילדי� ממשיכי� לומר. עצמה ואולי מידה מסוימת של גיחו�

שהחיינו וקיימנו ' ברו� אתה ה: "הוא ממשי�, אבל אי� התייחסות מצדו, "אני לא רואה

ניכר כי הוא חש רצו� עז . משתמש בתפילה א# על פי שברור שהוא חילוני, ..."והגיענו

רצו� שמעצי� את תחושת , ליהודי החדש הארצישראלי, להידמות לישראלי המיתי

  .חינו� ללאומיות לבני האר$ הצעירי� –השליחות המוטלת עליו 

התמונה הראשונה . הסצנה השנייה אותה בחרנו לנתח היא הסצנה המתרחשת בכיתה

המורה . מראה את תלמידי הכיתה הצעירי� משתובבי� ביניה� ומקניטי� זה את זה

גורב , נעול נעליי� שחורות; בחולצה לבנה פשוטה ובמכנסי חקי קצרי�הפע� לבוש , נח

  . גרביי� המשוכי� מעלה ומרכיב משקפיי� עגולי�

אי� תחושה של משמעת . כבר ע� הצצתו לכיתה התלמידי� מתארגני� במקומותיה�

. למרות כניסתו ה� ממשיכי� לשוחח ולהשתובב, הוא אינו מטיל עליה� מורא, קפדנית

... כרגיל, פריילי�: " נה אל אחד התלמידי� שעומד ליד הדלת ונראה שאיחרהמורה פו

מי מחלל את כבוד� של שועלי שמשו� הגיבורי� ותבקש , ל� תבדוק בבקשה, פריילי�

נשאר , שנראה שאינו מבי� את בקשתו של המורה, הילד!" להפסיק את הצווחה הזו מיד

שוב עולה התחושה של המורה ". מ�ל� למקו, טוב: "ואז שוב פונה אליו נח, במקומו

ע� זאת קיימת אווירה של . שאינו מטיל פחד על התלמידי�, המבי� והמתחשב, הר�
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לא תמיד , הוא מדבר גבוהה גבוהה –של פער בי� התלמידי� לבי� המורה, חוסר הבנה

  . מבהיר לתלמידי� מה בעצ� הוא רוצה

הוא פותח ". שוררנו הלאומימ –ביאליק : "בהמש� הסצנה נח ניגש ללוח ורוש� עליו

במקביל אנו רואי� את פרצופיה� של ". אל הציפור"ספר ומתחיל לקרוא את השיר 

המקפי$ את " ציו$"צ� הכיתה משחרר לֵ . המביטי� זה בזה בפליאה, הילדי� המגחכי�

כתב חיי� נחמ� ביאליק געגועי� למולדת רחוקה וה�  �בייסורי? מי זה ציי$. "המורה

אחת התלמידות פונה . הוא נוז# בה�, "דורות רבי� חלמו ובכו! קותמתבדחי� כתינו

למה הוא צרי� . אבל ביאליק עלה לאר$: "למורה ללא בקשת רשות דיבור ואומרת

כל אחת . אמירה הגורמת לעוד תלמידי� להתייחס ולשחרר אמירות שונות" ?לבכות

אול� ההרגשה , יכולה להוות נושא לדיו� מעמיק, ואפילו נאמרה בחצי צחוק, מה�

אול� אינו מקשיב באמת , העולה מהסצנה היא שהמורה אולי שומע את ההמולה

הוא עסוק . הוא אינו עונה לה� ואינו מתייחס לאמירותיה�. ובתמי� לתלמידיו

. שיעור רווי בתחושת שליחות העוברת מעל לראשי התלמידי�, בהעברת החומר שהכי�

עוצר המורה וצועק , די� בחו$ במילה גרמניתכשהגיבור מביט מהחלו� וקורא לאחד היל

שבו נהגו הגרמני� לכנות " חזיר יהודי"ומסביר שזהו המושג !" קו�? מה אמרת"אליו 

כמה משמעותית החוויה , באמצעות המורה, בסצנה זו נית� לחוש. את היהודי� בגולה

את  התלמידי� הצעירי� אינ� מביני�. האישית שלו  ומה רב התסכול שהוא נמצא בו

. את אסו� השואה ואת התחושות הקשות המלוות אותו, משמעות הלאומיות הנרקמת

את עצמת רגשותיו ואת שאיפותיו , הוא אינו מצליח להעביר אליה� את חוויותיו

כ� נתקלות בחומה והוא אינו מצליח �המטרות החינוכיות החשובות לו כל. החינוכיות

  .     למרות רכותו –לרככה 

דומה , דמות המוצגת בצורה מוגזמת. ה נח היא דמות שולית בסרטדמותו של המור

עיסוקו של המורה . לסטריאוטיפ האינטלקטואל הציוני המרוחק מהעשייה בת התקופה

, מהר ככל הנית�, אותו רצו� לחבר, בסצנות שציינו הוא בהפעלת כור ההיתו� הישראלי

סמלי� , מצעות שפהאת התלמידי� אל התרבות הישראלית החדשה שצומחת באר$ בא

נקודת המבט של הילדי� הופכת אותה . ודיו� בנושאי� הקשורי� לעבר ולמולדת

הוא אינו , ע� זאת ישנה איזו אמפתיות כלפיו. �למגוחכת ולמרוחקת מה� ומענייניה

אלא זה שאפשר להסתדר אתו א# על פי שלפעמי� , המאיי� והמפחיד, המורה השנוא

  .הוא נראה תמוה
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  אלכס חולה אהבה
  
  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  אמנו� סלומו� –צל� ,  בועז דוידזו� –במאי ותסריטאי ,  1986 –שנת הפקה        

  

  תקציר העלילה 

המוכרי� ביניה� שייכי� (י בועז דוידזו� "אנר של סרטי נעורי� שנעשו ע'הסרט שיי� לז

הסרט הוא אלכס  גיבור. המייצג את שנות החמישי� באר$) אסקימו לימו�"לסדרת 

הוא , ובמקו� לעסוק בדברי תורה, אלכס הוא נער מתבגר. שנה 13שבקרוב ימלאו לו 

  . מעדי# לשגע את סביבתו המבוגרת בכל מיני בדותות ומעשי לצי�

ס "וכמוהו ג� המורה המעצב� שלו מביה, המלמד הזק� נופל קרב� לאלכס הפעלת�

אלכס . ות הוא כאמור שנות החמישי�זמ� ההתרחש. ומבוגרי� נוספי� הנקלעי� בדרכו

אשכנזי מוכרי� �הרקע וההקשר החברתי.  הוא חלק ממשפחה של יהודי� יוצאי פולי�
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כמו בשאר , כא�. אנר קומי שדוידזו� עסק בו כבר קוד�'ז, "אסקימו לימו�"כבר מסדרת 

נעשה שימוש צעקני בפסקול המורכב משירי שנות החמישי� , פרקי הסדרה ההיא

  . וכ� משולבי� בסצנות השונות אביזרי� שאפיינו את התקופה ההיא ,והשישי�

  

  ניתוח דמות המורה 

בכיתה , מתרחשת בכיתת לימוד בבית ספר, כבר בתחילתו של הסרט, הסצנה הראשונה

הסיטואציה נראית . גיבור הסרט, זהו המפגש הראשו� שלנו ע� אלכס, למעשה. 'ז

� שקטי� רוכני� על השולח� ועוסקי� התלמידי� כול; כבחינה או כעבודה עצמית

לבוש בבגדי� , לחייו �40הוא גבר בשנות ה) השחק� ליאוניד יופיטר(המורה . בלמידה

הוא מסתובב בי� השולחנות . בחולצה לבנה ובמכנסי� מחויטי� שחורי�, "טובי�"

המעידי� על  �60ברקע נשמעי� להיטי� של שנות ה". שוטר"כ, כשידיו מאחורי גבו

שערו סרוק הצידה והוא נראה , דמות המורה מוקצנת. שבה מתרחש הסרטהתקופה 

  .חמור סבר

אנו רואי� כי הנער מביט , מיד לאחר שהמורה חול# על פני שולחנו של אלכס

אחד התלמידי� מבקשו . בתמונותיה� של נערות עירומות המופיעות במגזי� כלשהו

נער , של הכיתה" חנו�"ל הבדר� ה� עוברות אצ. בלחישה להעביר אליו את התמונות

הוא ; )כתפיות"(שלייקעס"המרכיב משקפיי� גדולי� ולבוש במכנסיי� קצרי� ע� 

צועק !!" פישזו�. "מה שמסב את תשומת לבו של המורה אליו, מתלהב מהתמונות

  . הוא רוכ� לעברו" ?מה זה ביד של�", המורה בצעקה שמחרידה את כל התלמידי�

המשחק הדרמטי המוגז� בא . ות נלעגת וקיצוניתדמותו של המורה מעוצבת כדמ

כפי שמביני� מיד מאופ� , המורה. להצחיק את הצופי� –לשרת את מטרת הסרט 

תפקיד� של התלמידי� . חרמ� ורגז�, אינו יודע עברית כהלכה, הוא עולה חדש, דיבורו

   .מכ� תלעצב� אותו וליצור מצבי� מגוחכי� ככל היותר כדי שהצופי� יוכלו ליהנו

" ?אני, מי: "הנער מיתמ� ושואל, כשהמורה פונה אל אלכס ומבקש ממנו לבוא ללוח

תשובה ממחישה באופ� בוטה את , כגיחו� על שאלתו" סבא של�, לא: "המורה עונה

הוא , סבא שלי לא יכול לבוא: "אלכס עונה. יחסו המשפיל של המורה אל התלמיד

יוו� שאר התלמידי� ומעמידה את אמירה שכמוב� גורמת לגיחוכי� ולצחוק מכ; "מת

בשיא הסצנה מעמיד המורה את אלכס ליד . המורה כשידו על התחתונה בעימות הזה

בעוד אלכס אומר את ". בחורות עירומי� זה כולרע: "פע� 50הלוח ודורש ממנו לומר 

הוא עצמו מתבונ� בשקיקה בתמונותיה� של , תו� חיקוי המבטא של המורה, המשפט

  . ותהנערות העירומ
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, "רע"כדמות ה" אלכס חולה אהבה"יצר את דמות המורה בסרט ) הבמאי(דוידזו� 

המורה . ויש לנו כל הסיבות המוצדקות לכ�, אוהבי� לשנוא אותה, הצופי�, דמות שאנו

יתרה . ולא חשוב כלל א� הוא בקי בתחו� הדעת אותו הוא מלמד או לא, הוא טיפש

הוא חרמ� . מכיוו� שנושא זה אינו חשוב, מד כלל אינו ברורתחו� הדעת שהוא מל: מזו

במקביל ובאופ� שונה (לשבות את לבה של אחת המורות  תועסוק רק בניסיונו

שג� הוא עסוק באות� תחומי� א� מוצג באופ� אחר , להתנהגותו של הגיבור אלכס

י� המורה שמופיע לא מעט לאור� הסרט נופל תמיד קרב� למצבי� מגוחכ). לגמרי

הסרט . המלווה בגיחו� ובצחוק, וטיפשיי� המחזקי� את תחושת השנאה שלנו כלפיו

כשהעיקר הוא המשיכה המינית בי� הנערי� , אנר של סרטי נעורי� קומיי�'משתיי� לז

שאות� " אסקימו לימו�"נושא שבו הרבה דוידזו� לעסוק ג� בהמש� בסרטי (והנערות 

מי שהתבגר בישראל של (עולה חדש , גוח�מוצג כמבוגר המ בסרט זה המורה). ביי�

דמות נלעגת המתקשה ) שנות החמישי� והשישי� נתקל ודאי בעולי� ששימשו מורי�

  . להבי� את סביבתה ולהשתלב בה

ולכ� יוצריו התעלמו מהסטריאוטיפ המקובל ביחס למורי אותה , הסרט הוא קומדיה

א# כי הוא עצמו מקיי�  ,שתובע מהילדי� שעמ� הוא נפגש"  מבוגר"תקופה ועיצבו 

  . דמות שיוצרת קונפליקט המהווה הזדמנות לסצנה קומית. אורח חיי� מנוגד
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  בחינת בגרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  איל� רוזנברג –צל�   ,אסי דיי� –תסריטאי ובמאי , 1983 –שנת הפקה 

  

  תקציר העלילה 

הולכי� . ביבישניה� תלמידי שביעית בבית ספר תיכו� תל א. אורנה –היא , רוני –הוא 

זו הפע� . מתרחצי� בי� ונכנסי� יחד למיטה, נוסעי� בטוסטוס, אוכלי� גלידה, לסרט

ובשל יחסו , כמה שבועות מאוחר יותר נדמה לאורנה שהיא בהריו�. הראשונה שלה�

וכ� בא לו ג� הפיוס , לאחר זמ� מה בא לה מחזורה. המתנכר של רוני ה� מתנתקי�

, "עושי� את זה"בהמש� ה� כמוב� . י� באופ� רשמי לזוגהשניי� נחשב. הגדול ביניה�

ה� מחליטי� להשאיר את  –היא נכנסת להיריו� ובדילמה של הפלה מול חתונה 

הסרט מסתיי� בסצנה המתרחשת בכיתה בזמ� בחינת בגרות כאשר על יד . ההיריו�

מתחת רוני מנסה להרגיעה ו, נמצאת עגלה ובה תינוקת בוכה –רוני  –שולחנו של האב 

  ...לשמיכתה צ$ ד# ע� נוסחאות

הוא מנסה לעצב עול� גדוש בערכי� . סרט זה מיועד לבני נוער מתבגרי�

  . ובאלטרנטיבות לבחירה בי� טוב לרע כיאה ללבטי גיל ההתבגרות

  

   ניתוח דמויות המורי�

א# שהסרט כולו מתרחש סביב עולמ� של בני נוער בתיכו� וחלק נכבד ממנו בתחו� בית 

יש בסרט מספר סצנות . דמויות המורי� ה� שוליות ביותר ומופיעות מעט מאוד ,הספר

  . שבה� מופיעות דמויות של מורי�

הוא . זה מאחורי זה, בחרנו להתמקד בסצנה שבה יושבי� בני הזוג במהל� שיעור

היא , הסצנה משדרת אינטימיות. כותב לה על הגב הזמנה להגיע אליו בערב הביתה
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פרטי� אלו ; לא ברור מהו נושא השיעור ואיזה מקצוע נלמד, גורמצולמת בפריי� ס

המורה המופיע באופ� פתאומי ומפר את הזוגיות . אינ� חשובי� למהל� העלילה

לבוש בקפידה , +30כב� , המורה. תחושה לא נוחה, הצופי�, המתרקמת הזו מעורר בנו

. מעה על התנהגות�מפתיע את בני הזוג וא# זורק הערה סמכותית ולועגת ק, וממושק#

המורה מניח ..." הערב אצלי: "מנסה לנחש מה הוא כותב על גבה, בעיניי� עצומות, היא

! הערב אצלי: "נות� בה מבט חמור ואומר, את שתי ידיו בצורה מופגנת על השולח�

רק , הנערה אינה מעזה לענות. המורה משדר סמכותיות". ותביאי ג� את ההורי� של�

המורה השתמש בסמכותו כדי להעמיד . מעוררת אמפתיה, בוכההיא נ, משפילה מבט

את תלמידתו במכוו� במבוכה בפני שאר תלמידי הכיתה כדי להבהיר את דרישתו 

  .להתנהגות נאותה הנדרשת מ� התלמידי� במהל� שיעור

 

מורה נוס# המופיע 

במהל� הסרט נראה 

. כמורה למתמטיקה

בעל , מורה מבוגר מאוד

פרופסור "חזות של 

עטור שער , "מפוזר

לבוש , שיבה לב�

י "הוא עומד ע. בחליפה

; הלוח וגבו אל הכיתה

הוא ממלא את הלוח 

בנוסחאות ובמספרי� צפופי� כאשר כל התלמידי� מסביב עסוקי� בשיחות זה ע� זה 

מאחוריו  תלויה תמונה של דוד ב� גוריו� . אחרי� שאינ� קשורי� לשיעור �או בענייני

  .המורה המזכיר את דמותו של

". הקדמת, המורה: "אחד התלמידי� נכנס באיחור לשיעור ופונה בחוצפה למורה

כנראה שהשעו� שלי משהו לא :"מביט בשעונו ואומר, המורה הנבו� והתמי� לכאורה

כשהוא מסיי� את הכתיבה הוא פונה אל , בהמש�. וממשי� בכתיבה על הלוח" בסדר

הוא מביט בשעו� , מיע צלצולכאשר התלמידי� מפעילי� רשמקול המש; הכיתה

  . ויוצא מהכיתה" שלו�, נמשי� את השיעור מחר, טוב:"ואומר

מורה זה מייצג את הסטריאוטיפ של המורה הבקי היטב בתחו� הדעת שלו א� אינו 

הוא אינו עוסק . אותו כלל ועיקר �לא בטוח שה� מענייני. מחובר כלל לתלמידי�

נופל קרב� למעשי השובבות של , הוא תמי�אינו אחראי למשמעת בכיתה ו, "חינו�"ב
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נראה כאילו הוא מסוג המורי� .  התלמידי� שכל מטרת� היא להתחמק מלמידה

אולי מסוג אות� מורי , שאפילו אינ� מכירי� את שמות התלמידי� שעומדי� לפניה�

וא� התלמידי� ילמדו או לא זו כבר בעיית� שלה� , אקדמיה שבאו להעביר את החומר

 .מורהולא של ה

גיבורי . הסצנה האחרונה בסרט היא בכיתת הלימוד רגע לפני תחילת בחינת הבגרות

ה בכיתה נמצאי� מורָ . הסרט נמצאי� ש� ע� התינוקת שנולדה לה� במהל� הסרט

  . ומשגיח על הבחינה) שנית� להניח שהיא מחנכת הכיתה(

ידי� לוודא קוראת בשמות התלמ, +30בסביבות גיל ) השחקנית אהובה יובל(המורה 

". בהצלחה"עומדת מאחורי השולח� כשמאחוריה הלוח ועליו רשומה המילה , נוכחות

כשהיא קוראת בשמותיה� של בני הזוג . היא לבושה בשמלה פשוטה ומקרינה נעימות

לקול הגיחוכי� , והיא עונה" ?אחי�: "שואל המשגיח, שלה� שמות משפחה תואמי�

לא מנדבת מידע , הדיסקרטיות של התלמידי� כלומר שומרת על". לא בדיוק", בכיתה

בהמש� היא פונה אליה� בפנייה . של התלמידי�" לצד�"היא . אישי שאינו רלוונטי

תשדלו לא לעשות צרות , אני מחזיקה לכ� אצבעות...הגענו, ה'חבר, זהו: "אישית

י היא מפגינה חיבה אל תלמידיה ואפילו מודעת וסלחנית כלפ: כלומר". בהצלחה. לבוח�

מה שקורה בהמש� ונראה מנקודת מבט� של הצופי� בסרט (האפשרות שיעתיקו 

  ). לגיטימי ואולי א# קונדסי

היא : המורה בסצנת המבח� מעוצבת בהתא� לסטריאוטיפ המקובל לעיצוב נשי�

שונה מדמות המורה הצעיר שדיוקנו נגזר , תומכת ומקבלת, אמפתית, תקשורתית

העושה לפני שהוא מדבר ובעל מיומנויות תקשורת , נייצור תוקפ, מהסטריאוטיפ הגברי

  . לקויות
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  נאדיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תקציר העלילה 

נאדיה . שכל תלמידיה האחרי� יהודיי� הנאדיה הערבייה מגיעה ללימודי� בפנימיי

חשדנות התלמידי� כלפי הערבייה גורמת לחיכוכי� המתלבי� עוד . רוצה ללמוד רפואה

שגרת היומיו� עושה . מגלה עניי� בנאדיה, החתי� של הפנימייה, נ�יותר מרגע שרו

שקידה על , פעילות ספורטיבית. בסופו של דבר את שלה ונאדיה הופכת לחלק מהקבוצה

  .שהופכת להיות אשת סודה, חברתה לחדר, לימודי� והתקרבות הדדית לנורית

הרדיו על פיגוע עד לרגע שבו מבשרי� שידורי , מתנהל על הצד הטוב ביותר להכו

תופי הקרב . חבלני באוטובוס עמוס בנוסעי� שאירע בעיר הסמוכה לפנימייה

מופנות לנאדיה  תוהטינה האינסטינקטיבי, הלאומניי� מתעוררי� לחיי� מחודשי�

לנוכח מבטי הלעג של , הערבייה ומאלצת אותה לארוז את חפציה ולהתקפל חזרה לכפר

  . חבריה

ספק את משחק הכדורגל בי� בני הכפר לחניכי עזיבתה של נאדיה מעמידה ב

המשחק הזה תוכנ� על ידי אודי המדרי� בעל הכוונות הטובות ששוא# . הפנימייה

המועד הנקוב של המשחק מגיע . להוכיח כי אפשר לחיות יחד בפיסת האר$ הזו

הנה היהודי� שוב . בני הכפר מרוגזי�. ותלמידי הפנימייה אינ� באי� להתמודדות

נראה כלי הרכב שמוביל את , בעיקול הכביש, כאשר לפתע, שה� סרבני שלו�הוכיחו 

  .תלמידי הפנימייה למפגש המשות#
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  ניתוח דמויות המורי� 

המורה הראשונה שאנו 

נפגשי� עמה בסרט יושבת 

מאחורי שולח� המורה מול 

היא נראית בשנות . הכיתה

, בהירה, של חייה �30ה

לבושה , שערה אסו#

ה קוראת בשמלה צהוב

. שיר בקול נעי� ודידקטי

היא קמה , בסיו� קריאתה

שקט מוחלט משתרר . נעמדת לפני השולח� מול התלמידי� ובוחנת אות�, ממקומה

. י התלמידי�"שקט המשק# את הסמכותיות שלה ואת קבלתה של סמכות זו ע, בכיתה

מוכנה הא� את , תמר: "המורה פונה אל אחת הבנות שמעלעלת במגזי� מתחת לשולח�

שכמוב� אינה מבינה במה , הנערה" ?מה הוא מסמל? לומר מה משמעות העיט בשיר

כ� (התלמידה הטובה של הכיתה . המורה חוזרת על השאלה שוב" ?מה"מדובר שואלת 

את : "היא אומרת. לוחשת לה מאחור את התשובה) למדנו כבר מסצנות קודמות

: ל התחתונה ממשיכה בשאלההמורה שלרגע נדמה היה כי יצאה כשידה ע". המוות

כמוב� שלכ� אי� לתלמידה תשובה והמורה עוברת לתשובה של תלמידה " ?מוות של מי"

ברור לגמרי כי פנייתה של המורה לנערה הזו נעשתה כדי לגרו� לה לחזור . אחרת

אופ� התנהגות זה נחשב לגיטימי ואינו מעורר התרעמות כלשהי של . ולהתעניי� בשיעור

של " יחד"ע� זאת מ� הסצנה עולה תחושת ה. פי התנהגות המורהצופי הסרט כל

ה� יכולי� להעמיד את המורה , תחושה שא� רצונ� בכ�; התלמידי� כנגד המורה

, בסיטואציה של אי נעימות

אבל הרגע הקט� הזה חל# 

  .ללא פגיעה במורה

לדמות השנייה מוקצב זמ� 

ארו� יותר ומדובר במורה 

, איש מבוגר. לאנגלית

משופ� . לחייו �50ת הבשנו

ולבוש בחליפה ובעניבה ללא 

המורה שואל את . קט'ז

הוא מדבר . הכיתה שאלה
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המורה עומד ונשע� על . בשפה האנגלית במבטא כבד שמעיד על כ� שאי� זו שפתו

  .השולח� אל מול הכיתה ומנסה לעודד את התלמידי� לענות על שאלתו

כמוב� . חתול מתו� התיק המצלמה מתמקדת באחד התלמידי� שמחליט להוציא

ברגע זה הוא !!" שקט"המורה עומד וצועק . שזה גור� לצחוק כללי של כל התלמידי�

אחד . הוא מחליט להוציא שני ילדי� מהכיתה; ובצורה תקיפה, עובר לדבר בעברית

: המורה אינו מנהל אתו דיו� ואומר לו!" זה לא אני המורה: "מה� מתחיל להתווכח

בתו� כל זה נשמעת דפיקה בדלת . הכיתה ממשיכה לצחוק בקול גדולכל !" החוצה מיד"

המורה שעומד חמור " ?אני יכול להיכנס בבקשה, המורה: "ומופיע תלמיד נוס# ששואל

לא לימדו אות� לגשת קוד� לחדר ואחר כ� לבוא : "סבר מול הכיתה המגחכת אומר

על ידי שאר הכיתה התלמיד שהוא נועז ומפגי� חוצפה מול המורה מעודד " ?לכיתה

המורה ממשי� לעמוד על " ?מה אני יכול לעשות, איחרתי, נו: "שממשיכה לגח� אומר

: התלמיד יוצא תו� שהוא ממשי� למלמל. הוא אומר בקול תקי#" חכה בחו$: "שלו

ברור שבסיטואציה זו יש בחינה של סמכות המורה מול ...". כמה אתה כבד היו�, נו"

א� כי השתמש , במקרה זה המורה עמד במשימה. ופהכיתת תלמידי� פרועה וחצ

  .בקשיחות שיכולה לעורר בצופי הסרט התנגדות

ג� בסרט זה דמות המוָרה תואמת את מה שאנו חושבי� על דמות האישה המבוגרת 

בישירותו , לעומתה המוֶרה הוא סטריאוטיפי בקשיחותו. ספרות, ועל מקצוע ההוראה

מקצוע בעל סטריאוטיפ , � עיסוקו במקצוע ההוראהאבל עצ, ובמקצוע אותו הוא מלמד

  .מאפשר לסרט לגלוש לאתנחתה קומית, נשי

  

  בלוז לחופש הגדול

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , דורו� נשר ורנ� שור –תסריטאי� ובמאי�  , 1987 –שנת הפקה 
  אית� חריס –צל� 
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  תקציר העלילה 

וברוח אות� . וסשל תלמידי השמינית העומדי� לפני גי, זוהי שנת� האחרונה בתיכו�

לה ומרגו לבטא מחאה מוסיקלית נגד 'אהר, החליטו מוסי –שנות השישי�  –שני� 

ה� תכננו לבצע במסיבת הסיו� של המחזור . המצב הפוליטי שבו נדרשי� קרבנות אד�

מופע זה ". טוב למות בעד ארצנו: "סמהביניה� אחד שלועג לִס , כמה שירי� מהפכניי�

אלא שברגע האחרו� , � בחינת כניסה ללהקה צבאיתאמור היה לשמש למוסי מעי

התקפלו בני המחזור מלוחמנות� המחאתית והתפשרו על שיר געגועי� נוסטלגי ליוסי 

  .חבר� שנהרג –צווילי� 

  

  ניתוח דמויות המורי� 

על הלוח כתוב באותיות גדולות ; הסצנה היא סצנה של כיתה בזמ� בחינת בגרות

, ממושק# ולבוש בחולצה קיצית, �40ורה יושב מורה ב� כעל שולח� המ". בחינת בגרות"

שכנראה , המורה. חוזה המדינה –מאחוריו מתנוססת תמונתו של הרצל . ללא שרוולי�

כשלפתע נכנסת לכיתה מורה ,  נוגס נגיסה גדולה בכרי� שבידו, מתפקד כמשגיח בבחינה

צופי הסרט . עגילי� חולצה בהירה וחצאית ועונדת, הלבושה בהידור, �60בת כ, מבוגרת

המנהלת . יכולי� להסיק מהתנהגותה שהיא מנהלת בית הספר, שבגרו במערכת החינו�

המורה מתיישב לשולח� ומחביא את הכרי� , ניגשת למורה ונוגעת בכתפו) עדנה פלידל(

אני מקווה כי את� שולטי� : "המנהלת פונה אל הכיתה. מתחת לעיתו� שמונח לפניו

היא ממשיכה לספר ". ות לשמו הטוב של בית הספר שלנובחומר ולא תעשו בוש

לנפילתו של אחד מבני  �30שהוחלט לדחות את מסיבת הסיו� של השנה עד לאחר ה

". ימי� 10אני מתגייס עוד , אני לא יכול: "אחד התלמידי� פונה אליה ואומר. המחזור

מה : "אומר אחד התלמידי�". היית צרי� להיוולד באוסטרליה, יוסי: "היא עונה לו

המורה . א� המנהלת אינה עונה ויוצאת מהכיתה" ?איזה מי� תשובה זו? זאת אומרת

באותו הרגע הוא רואה את , שמשגיח מוציא את הכרי� מתחת לעיתו� ונוגס בו נגיסה

. בפה מלא הוא צועק וחובט בידו על השולח�, אחד התלמידי� שולח יד לכיוו� גרביו

הוא שואל את התלמיד מה . די� מרימי� את ראש�התלמיד ק� בבהלה ושאר התלמי

המורה עונה ..." אולי אימא שלי שמה ש�, לא יודע מה זה: "יש לו בגרביי� וזה ממלמל

התלמיד !" שב, יש ל� מזל שאתה מתגייס לפני מסיבת הסיו�): "עדיי� בפה מלא(לו 

  . לקול הגיחוכי� של חבריו" תודה המורה: "מתיישב ואומר

הוא שומר על , אחד מה� מוצג בצורה מגוחכת: � שני מורי�בסצנה מופיעי

רואי� את נחיתותו . אבל בעצ� מה שחשוב לו הוא לאכול את הכרי� שלו, התלמידי�

כאילו לא יאה בעיניו להיתפס , למול המנהלת כשהוא מנסה בערמה להסתיר את הכרי�
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. סרט גיחו� ולעגג� הצעקה בפה מלא מעוררת בצופי ה. אוכל בזמ� ההשגחה על הבחינה

א� מעורר אצל הצופי� אהדה משו� , הוא אמנ� תופס את התלמיד החשוד, ע� זאת

" זורקת"ג� היא , המנהלת לעומתו מוצגת כדמות סמכותית מאוד. שהוא מוותר לו

מעמדה והעצמה שהיא מפגינה כלפי , מקומה. משפט לתלמיד אבל אינה עונה לו

היא אומרת , יא מנהלת דיו� ע� התלמידי�לא בכל מצב ה. התלמידי� ברורי� מאוד

  . את דבריה ויוצאת

שמתחשב במייחד כל אחד , הסצנה מדגישה את התפקיד החינוכי של מורה בכיתה

. ל"באירוע המתואר המורה מוחל לתלמיד בגלל גיוס קרוב לצה. ואחד מתלמידיו

. מיד כפרטלמנהלת יש אחריות לכלל המערכת ואי� ביכולתה להיענות לבעיותיו של התל

, ברור שהיא מעורבת בהלי� החינוכי המתקיי� בבית הספר ג� ברמת הפרט, מנגד

  . ויש בכ� משו� הוכחה להיכרות קודמת, משו� שהיא משיבה לתלמיד בשמו הפרטי

דמותה של המנהלת היא , אולי בהבדל מהסרטי� הקודמי�, חשוב לציי� כי בסרט זה

מספר רב  יחסית היא מופיעה במהל� הסרט א�, "גיבורה"היא אינה . דמות משמעותית

א� בינה ובי� התלמידי� , היא אינה מופיעה בסצנות כיתה נוספות. של פעמי�

שבו מתקיי� מפגש בי� , נפנה לקטע נוס#. מתרחשי� מספר מפגשי� לאור� הסרט

כשה� עסוקי� בחזרות , המפגש מתקיי� לקראת סופו של הסרט. המנהלת לתלמידי�

היא נכנסת , המנהלת מופיעה מול� לפתע. ל הבמה במסיבת הסיו�למופע שיועלה ע

ע� כניסתה התלמידי� כול� . לבושה בשמלה ירוקה ולצווארה צעי# לב�, בצעד תקי#

היא פונה אליה� וגוערת בה� על החלטת� להכניס לתו� . מפסיקי� את החזרות

� הובא לידי ממקורות מהימני� נוסח הציטטות שאת: "השירי� קטעי מחאה

". אני יכולה במחי טלפו� אחד לבטל את כל המסיבה... מעונייני� להכניס בשיריכ�

, מעניי� לציי� שלאור� כל הסצנה הזו המנהלת מדברת אל התלמידי� מכיוו� המושבי�

היא ממוקמת על הבמה ומצלמת את ; כשהמצלמה מכוונת אליה, אל הבמה המוגבהת

לעומת זאת התלמידי� מצולמי�  .מה שמקטי� את דמותה, המנהלת מלמעלה למטה

זווית הצילו� היא מלמטה כלפי מעלה מה שמגדיל את ; מהמושבי�, מנקודת מבטה

בהתא� לסיפור העלילה היפו� הדמויות לא ממעיט . דמות� כשה� נמצאי� על הבמה

זו דרכו של הבמאי לרמוז על . מהסמכותיות ומהאסרטיביות שלה אל מול התלמידי�

  .הסמכות ועל גדלות הנפש של התלמידי� משהו קטנוני בהפעלת
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  קלרה הקדושה

  

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  בלונוגוב ולנטי�ו – צל�,  אורי סיו�, ארי פולמ� –תסריטאי� ובמאי� ,  1995 –שנת הפקה 

  

  תקציר העלילה 

נערה , אנוב'קלרה צ. העול� על ס# שיגעו�, )1995שנת ההפקה של הסרט ( 1999השנה 

בכוחות על טבעיי� שמביאי� עיירה תעשייתית בדיונית בישראל זוכה במפתיע , רוסייה

. בית הספר עולה בלהבות והתלמידי� מתמכרי� לכדורי הרגעה. אל ס# מהפכה

ורעידת אדמה מאיימת להחריב , המורי� מפנטזי� על לילות פרועי� ע� אידית פיא#

  .את הכול

� ותיה העלברגע האמת נאלצת קלרה לבחור בי� אהבה ראשונה לשליטה בכוח

  ? הא� האהבה עדיי� אפשרית, בסו# המאה. טבעיי�

רוב רובו של , ע� זאת. זהו סרט דמיוני המתרחש בתקופה ובמקו� בלתי ברורי�

רחב ידיי� , הסרט מתרחש במסדרונות בית הספר המהווי� מקו� תלוש מהמציאות

  .ואפרורי

  

  ניתוח דמויות המורי� 

לפני תחילת . לער� 14�13תלמידי� בני הסצנה הנבחרת מתחילה בכיתת לימוד של 

לפתע . נית� לראות את התלמידי� משתובבי� ומתייחסי� זה אל זה בעליצות, השיעור

. התלמידי� כול� ישובי� בכיסאותיה� בשקט. נכנסי� לכיתה שני מורי� בטריקת דלת

אחד המורי� לבוש במכנסיי� . לבוש� מחויט, לחייה� �40שני המורי� בשנות ה

לבוש בחליפה , האחר מאחריו. מחזיק בידיו ערמת מחברות, ובחולצה בצבע עזבהירי� 

על פי תנועות גופ� נית� לראות כי המורה שאינו . מתיישב בכיסא המורה, בצבע בורדו
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כל הסצנה ). יגאל נאור(כנראה המנהל , פונה אל התלמידי� הוא דווקא הבכיר מביניה�

  .את הבעת פניה� של המורי� שכמעט אינה מדגישה, מצולמת בתמונה רחבה

קרה משהו מאוד : "שמחזיק את המחברות פונה אל התלמידי�) יוס# אל דרור(המורה 

ס ואולי א# בכל מערכת "תופעה ראשונה בכל תולדות ביה. יוצא דופ� בכיתה הזו

כאילו נחתה על הכיתה , ממש מדהי�! 100שכיתה שלמה קיבלו את הציו� ...החינו�

הוא מתחיל לעלוב ; ניכר כי המורה כעוס מאוד, הקול מור� ".עננה של טלפתיה

: בתלמידי� בצורה בוטה

, וכ� יוצא שגלית תירוש"

שהממוצע המשוקלל שלה 

חושבת בדיוק , �37 מתקרב ל

באותה הצורה כמו אלינור 

שהממוצע שלה הוא , דלש

תו� כדי כ� הוא ש� , "107

, את ידו על אחת התלמידות

 בעוד. המצטיינת כנראה זו

מופג� ומול כל , באופ� אישי" (לרדת"המורה הזה עולב בתלמידי� ומרשה לעצמו 

מסתובב המורה האחר  –כנראה אחת החלשות בכיתה , על אחת התלמידות) התלמידי�

מביט אל מתחת לשולחנות כמנסה למצוא דברי� שיפלילו את התלמידי� , בי� השורות

זקופי� בכיסאותיה� וכמעט אינ�  התלמידי� ישובי�. ושולח את ידיו אל מול פניה�

א� היה לכ� שכל היית� מחלקי� את הציוני� בכיתה : "המורה ממשי�. נעי�

נית� !!" שקו#!! שקו#!! 100אבל לכול� , הבינונית הזו ליותר טובי� ופחות טובי�

בעוד שבכמה תקריבי� של , מרגיש מרומה, לראות כיצד אט אט המורה יוצא מכליו

לפתע המנהל חוט# את ערמת . ות כי ה� מגחכי� או מחייכי�התלמידי� נית� לרא

עדר חזירי הבר : "המחברות מידיו של המורה ומטיח אותה בשולח� כשהוא קורא בקול

  !!"נראה מי מכ� ק� עכשיו ומודה –המסריחי� 

הסצנה המתוארת מוצגת באופ� קיצוני ביותר בהשוואה לסיטואציה המוכרת של 

והמוזרה משהו " אחרת"לקחת בחשבו� את כל האווירה היש , ע� זאת. מורה בכיתה

שני המורי� במקרה זה נתפסי� יותר כשוטרי� או . המוקרנת בסרט המסוי� הזה

ה� אינ� מפתחי� דיאלוג . ה� משדרי� ריחוק וסמכותיות רבה מאוד. אפילו כחוקרי�

צל ואפילו א, נאו� הפוגע בתלמידי� באופ� קיצוני" נואמי�"אלא , ע� התלמידי�

נראה שהמורי� בסרט זה אינ� נמצאי� כדי . נוחות�הצופי� הוא יוצר תחושה של אי

 –") חזירי הבר("המנהל אפילו בוטה יותר בדבריו . לקבל אמפתיה או הבנה כלשה�
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ע� זאת . כלומר הוא מפר הפרה בוטה את הכללי� ואת היחס המצופה כלפי תלמידי�

למה מצליחה בבחינה ולא ברור כיצד שבה כיתה ש, הסיטואציה המתרחשת בסצנה זו

ניכר כי המורי� נמצאי� . היא מעניינת ובהחלט יכולה לקרות למורי� ,זה קרה

  .במצוקה וג� הפגנת הכוחניות הזו לכאורה אינה פותרת את הבעייתיות במקרה זה

  

  כנפיי� שבורות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בלונוגוב �ולנטיו –צל� ,  ניר ברגמ� –במאי ותסריטאי , 2001 –שנת הפקה 

  

  תקציר העלילה 

. המשפחה יתשעה חודשי� אחרי מותו של אב: הזמ�. �90בשנות ה משפחה חיפאית

, עובדת כמיילדת בבית חולי�הא� . "תקוע" נמצאת במצבההסרט עוסק במשפחה 

היא מנסה להיעזר . להשתלט על ילדיה ולהספיק לשמש כציר מרכזי מצליחה אינהו

חזקה מספיק לעמוד  אינה הבת. כדי לסייע לה, 17 שהיא רק בת ,בבתה הבכורה

  . במשימה

היא זמרת . מנסה לברוח מ� המציאות הקשה אל עול� המוסיקה, מאיה, הבת

אבל הופעת . אביב�שחול� לפרו$ לתל 24ונתלית בזמר כריזמטי ב�  ,בלהקה מקומית

 ולהיות שמרטפית כאשר אמה מבקשת ממנה לחזור הביתה, הבכורה שלה סופגת מכה

 הבת משוכנעת. הבת מאשימה את הא� בהכשלת חייה. של הא� בגלל משמרת לילה

 .שלא הגיע הביתה, למעשה אחראי לכ� אחיה. בי� ההצלחהלשהא� עומדת בינה 

  . וחייבי� לעזור לה כדי לשרוד, מאיבהמש� מבינה הבת שאי� תחלי# לא
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  ניתוח דמות המורה 

המורה . בסיטואציה כיתתית –בתיכו� נערה  –מספר פעמי� בסרט זה מצולמת מאיה 

, המורה. היא תמיד אותה מורה ונית� להניח כי היא ג� המחנכת) מאיה בוגר(בכיתה 

, מוקפדת, בהירת שער. לבושה פשוט א� לא זול, המאוחרות לחייה �40 בשנות ה

היא משדרת ניסיו� ונוכחות . עונדת שרשרת פניני� ע� עגילי� תואמי�, מאופרת

  . תהסמכותית בכי

בסצנה הראשונה התמונה מצולמת מעבר לכתפה של המורה כשהיא מקריאה 

לפתע נפתחת הדלת ברקע ומאיה ..." שני בחני�, יהיו לנו שלושה מבחני�: "לכיתה

המורה פונה . נכנסת

: אליה בטו� מלגלג

מאיה , בוקר טוב"

ברקע נשמעי� ; "אולמ�

הגיחוכי� של שאר 

מאיה עונה . התלמידי�

". טובבוקר : "לה

א� : "המורה ממשיכה

את יודעת שזה בוקר 

, נו. כבר הכול בסדר

...". מאיההתחלת שנה נהדרת : "והמורה מוסיפהמאיה נכנסת ". החופש נגמר, כנסי

הסיטואציה ...". רי לי על זהספ: "מסננת, שכבר פונה לשבת ומפנה לה את הגב, מאיה

מצב שבו אחד , רה בכיתהמשקפת מצב כמעט יומיומי שבו נתקל מו, מבחינתנו,הזו

המורה נוזפת . במקרה זה מאיה מאחרת לכיתה; התלמידי� מפר את כללי המשמעת

במאיה מול הכיתה כולה כדי להעמיד אותה על התנהגותה הלא רצויה וע� זאת אינה 

כצופי� המודעי� לסצנות קודמות ולקשייה . מחמירה ומאפשרת לה להיכנס בכל זאת

יש איזו תחושה של , יכולי� להיות ברורי� למורה תמידשאינ� , האישיי� של מאיה

  .כעס כלפי הציניות של המורה הזו וחוסר האמפתיה שלה

היא מתרחשת במהל� . הסצנה השנייה מתקיימת באותה כיתה והיא ארוכה יותר

ברקע נשמע קולה של . שיעור שבו נראית מאיה כשראשה מונח על השולח� בתקריב

לאט לאט הקול נעשה ברור . רור ואותו מעמעמת מוזיקההמורה כשהוא מרוחק ולא ב

כאשר נית� לראות בתמונת התקריב עיפרו� המלט# את כתפה של מאיה , יותר

הרגע הזה נקטע כשהמורה מופיעה בהפתעה . המתמכרת למגע של הנער היושב לצדה

 כל". אני רואה שאת� עדיי� בחופש, בוקר טוב, מאיה וגאגא: "מאחורי שניה� ואומרת
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המורה מתייצבת . זה מלווה בגיחוכי� ובקולות צחוק מצד שאר התלמידי� בכיתה

או אולי יש לכ� מחשבות עמוקות על הנושא שאנחנו : "לפניה� וממשיכה

ברור לגמרי כי ". קומו, קומו...ספרו לכיתה מה דעתכ� על הנושא, קומו, בואו...לומדי�

ת להתנתקות של שניה� המורה בכוונה תחילה הפתיעה את שניה� כשהיא מודע

מעירה אות� כ� סת� אלא מעמידה אות� בצורה נלעגת המורה אינה . ממהל� השיעור

היא בהחלט , מול כל הכיתה

בשאר תלמידי " משתמשת"

הכיתה ומגייסת אות� 

די . בעזרת סרקז�" טובתה"ל

, ברור כי כעת יש לה� בעיה

והיא גדלה ג� ע� הצור� של 

שניה� לעמוד באופ� פיזי 

יתה ובכ� להיראות בכ

  ". נאשמי�"

את צריכה , מאיה: "המורה פונה אליה. מאיה נעמדת ומנענעת בחוסר נוחות את רגלה

המורה ממשיכה . עונה מאיה" ,נרדמה לי הרגל, לא. "כול� כמוב� צוחקי�" ?לשירותי�

הכלכלה : "הבחור מנסה את כוחו" ?מה יש לכ� להגיד, נו: "ואינה מרפה מה�

שנראית כנהנית , המורה. כול� צוחקי�. אומר בקול מהוסס הוא" ?החופשית

א� : "מאיה אומרת" ?עוד משהו! נפלא:"ממשיכה, מהאווירה הבדוחה שנוצרה בכיתה

אז כלכלה , שנה במקצוע אי� כס# למטפלת בשביל האחי� שלי 20לאימא שלי אחרי 

 –פאזה  בעקבות האמירה הזו משנה פתאו�, המורה" ?לא, חופשית לא כל כ� עובדת

" שקט"היא משקיטה את הכיתה ב –זאת תשובה שמובילה אותה לכיוו� הלימודי 

את יכולה להגיד בבקשה מאיה ...שימו לב מה שמאיה מספרת לנו: "אסרטיבי ואומרת

:" אומרת, שבינתיי� התיישבה בחזרה, מאיה" ?באיזה סקטור אימא של� עובדת

אמירה שכמוב� שוב גוררת , "�אימא שלי עובדת במקצוע הכי עתיק בעול? סקטור

כי עתה לא היא , המורה שכעת ידה על התחתונה. קולות צחוק מ� התלמידי� מסביב

היא ? מה: "והיא עונה לה!" מאיה: "גוערת במאיה אבל בעדינות, מובילה את הדיו�

  .ובכ� מסתיימת הסצנה" ?מה חשבת שהיא עושה, אחות מיילדת

, מאיה. � מורכבת וטעונה בי� המורה לתלמידתהאי� ספק שבסצנה הזו יש מערכת יחסי

נערה אינטליגנטית שאינה נבהלת , היא טיפוס בוגר, שהיא אחת מגיבורות הסרט

המורה משתמשת בסמכותה כדי . בקלות ג� שמעמידי� אותה במבוכה מול כל הכיתה

מ ומשדרת "פתוחה למו, מרומזת, אבל בדר� נשית, "העמיד את מאיה במקומה"ל
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המורה משתמשת בהומור הציני כדי לגייס . של מאיה כתלמידה הולותיהערכה ליכ

אבל היא ג� מתוחכמת דיה כדי לעשות את השינוי המתבקש , לטובתה את שאר הכיתה

המורה ,  בסיטואציה ההתחלתית.  כשנית�, כדי לחזור לתו� מסגרת השיעור והלימודי�

וכ� , לה כפליי�" החזירה"אול� בסיו� מאיה , העמידה את מאיה במבוכה מול הכיתה

המורה החזירה לעצמה את אהדת שאר תלמידי הכיתה וכמוב� את אהדת הצופי� 

  . אליה

  

  באזז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גיורא ביח –צל� , דב קר� –מפיק , אלי כה� –במאי  , 2002 –שנת הפקה                

  תקציר העלילה 

בהרצלייה  14י נערי� בני של שנ �סיפור הידרדרות –הסרט מבוסס על סיפור אמיתי 

ללא כל סיבה  –דרק רוט  –התדרדרות שהסתיימה ברצח נהג מונית , �90בשנות ה

זהו סיפור שזעזע בזמנו את המדינה כולה באכזריותו ובעובדה שמדובר . נראית לעי�

המסית את , נער ב� טובי� –עידו : שני הגיבורי� בסרט ה�. בנערי� צעירי� כל כ�

למעשי קונדס המתחילי� כמעשי שובבות בבית הספר  –הורית –� חדב� לא –חברו רפי 

הסרט מתאר ג� . ולאט לאט מחמירי� ומתגברי� והופכי� להיות אלימי� יותר ויותר

, החל מחוקר הנוער הצעיר שמנסה בכל פע� לעצור אות�, את יחס הסביבה למעשיה�

העומדי� מאחורי א� אינו מצליח עקב ויתוריה של הנהלת בית הספר וכלה בהורי� 

משו� שאינ� מודעי� לחומרת מעשיה� או משו� שאינ� מוכני� לקלוט , ילדיה�

  .הסרט מסתיי� בתפיסת� של הנערי� ובהכנסת� לכלא. אות�
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  ניתוח דמות המורה 

 –היא הסצנה הפותחת את הסרט ומטרתה לאפיי� את שני הגיבורי� , הסצנה בכיתה

התמונה הראשונה מתמקדת . לער� �14�13 בני מדובר בכיתה של תלמידי. עידו ורפי

בתקריב של עידו המורט את כנפיו של זבוב כשברקע נשמע קולה של המורה בכיתה 

לוקח את הזבוב , רפי היושב ליד עידו. המדברת על חירותו של האד�) אסתי סווידנסקי(

 ה� מתחילי�. ברור כי השניי� אינ� מקשיבי� לשיעור. ומוח$ אותו בתו� הקלסר

ג� כשרפי מדליק . להציק לתלמיד היושב לפניה� באמצעות מכות בעורפו והקנטה

כל אותו זמ� . התלמיד מנסה להתעל�, גפרור ומצמיד אותו לעורפו של התלמיד

ממשיכה המורה לנהל את השיעור ע� שאר התלמידי� היושבי� בחלקה הקדמי של 

למיד הנכווה קופ$ הת. היא אינה חשובה כדמות, המורה מצולמת מרחוק. הכיתה

מה : "אז פונה אליו המורה. כשהוא מרגיש בגפרור הבוער!!" אי"ממקומו בקריאת 

שאינו , התלמיד" ?אור, קרה

רוצה להיכנס לעימות ע� רפי 

ועידו שכבר ברור כי ה� צרה 

שו� : "אומר, ידועה בכיתה

נתפס לי משהו , המורה, דבר

: המורה ממשיכה". בצוואר

, אפשר להמשי� בשיעור"

היא פונה לתלמידה " ?בבקשה

נוספת שמשועשעת מאוד 

ומפנה " המורה, לא"התלמידה אומרת " ?את צריכה הזמנה מיוחדת, מיטל: "מהעניי�

  . את ראשה

א� מסכת ההצקות כלל אינה מסתיימת ורפי ועידו ממשיכי� להטריד את אור עד 

וצר מיד חילופי דבר שי, שהתלמיד שיושב לידו מנסה להתערב ולבקש מה� שירפו ממנו

מרימה את קולה ותו� דפיקה על , כא� המורה כבר שמה לב לעניי�. מכות ביניה�

בשלב זה נית� כבר לראות בבירור את " ?מה זה צרי� להיות! סליחה: "השולח� אומרת

סטריאוטיפית מאוד ללא , סוודר עליו�, לבושה בפשטות, לחייה �30בשנות ה –המורה 

: רפי מתלונ�. עומדי� זקופי� מעמידי� פני� של מסכני�שכבר , רפי ועידו. אפיו�

המורה שאינה בטוחה באמיתות דבריו פונה אל ". הוא סת� הכניס לי מכה, המורה"

א� עידו קופ$ ישר להגנתו , אור אינו עונה מחשש לנקמת מטרידיו" ?אור, זה נכו�: "אור

המורה ". לו מכהבאמת הוא סת� הסתובב ונת� , אני ראיתי, המורה, כ�: "של רפי

ואת� , גש בבקשה לאחות, יניב: "היא אומרת. מנסה לעשות סדר ולחזור ללמידה
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למה לערב את , המורה: "עידו מקבל ארשת פני� בוגרת ופונה למורה". שניכ� למנהל

הקטע ..." יש בעיה בכיתה אפשר לשבת כמו אנשי� מבוגרי� ולפתור אותה? המנהל

  .שארת בפה פעור מול אמירתומסתיי� בתקריב של פני המורה הנ

" שטוחה"היא בהחלט , בקטע הזה המורה אינה חשובה כדמות משמעותית

זו שבאה ללמד בכיתה ונית� , היא משקפת את המורה הממוצעת. סטריאוטיפית מאוד

כי הרי מה , מנסה לפתור אותה, היא נתקלת בבעיית משמעת. עליה בקלות" לעבוד"

מבחינת הצופי� אנו חווי� . ביר את החומר הלימודישחשוב מבחינתה הוא להצליח להע

ה זה שמרשה לעצמו לדבר אל המורֶ , את החוויה של העמידה מול התלמיד החצו#

במקרה הזה המורה נראית . שאינו מפגי� יראת כבוד או חשש מפניו, "גובה העיניי�"ב

   . אפילו תמימה ונופלת קרב� לכ�

  הכוכבי� של שלומי

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  איציק פורטל –צל� , שמי זרחי� –תסריטאי ובמאי , 2002 –שנת הפקה 

  

  תקציר העלילה 

כרונותיו הבדויי� ירוח$ אותו ומקשיב לז, הוא מאכיל את סבא שלו. שלומי דואג לכול�

הוא מזכיר לאחיו הגדול לקחת את התרופות בזמ� ומאזי� . היהעול� השני ממלחמת

את אמו העצבנית ומתוו� בינה לבי� אביו  הוא מרגיע. פיי�אבקשב רב להגיגיו הפורנוגר

בעיקר דואג שלומי לשמח את כול� . ההיפוכונדר שסולק מהבית לאחר שבגד בה

כי הבית הוא . ה� יאכלו ויירגעו –שלומי יודע . בבישול המאכלי� האהובי� עליה�

א# לא אחד במשפחה רואה את אבל . שדה קרב ושלומי מתרוצ$ בי� כול� ומשכי� שלו�

עד שיו� אחד מעורר מבח� שגרתי במתמטיקה את חשדותיה� של . באמת שלומי

מהר מאוד ה� מביני� שמאחורי הנער   .בית הספר ששלומי לומד בומנהל של המורה ו
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הגננית , בעזרת� ובעזרת רונה. הזנוח והרדו� הזה מסתתרת אישיות מיוחדת מאוד

   .מגלה שלומי את עצמו ,שבה הוא מתאהב עד כלות

 

  מות המורה  ניתוח ד

, האחת היא המורה בכיתה. יש שתי דמויות של מורי�" הכוכבי� של שלומי"בסרט 

בעוד . שלו  תפקיד נכבד יותר, )יגאל נאור(והאחרת היא המנהל ,  שלו תפקיד קט� בסרט

הרי שהמנהל מופיע מספר פעמי� , שסצנת הכיתה מתרחשת רק ע� המורה הצעיר

נפגש ע� הא� בפגישה (מעבר לכותלי בית הספר וא# מעורב בעלילה , לאור� הסרט

המנהל אינו מופיע א# לא בסיטואציה אחת של למידה מול , ע� זאת...). רומנטית למשל

סיטואציות אלה . כמנהל מול תלמיד, טנדו, הוא מופיע תמיד מול שלומי, הכיתה

בחרנו שלא להתייחס למערכת היחסי� . מתרחשות בדר� כלל בחדרו של המנהל

א# על פי שיש בה אנושיות רבה מאוד ויחס אישי המופג� , מת בי� המנהל לשלומיהנרק

בחירתנו זו נובעת מ� העובדה שמערכת יחסי� . במערכת" בעייתי"כלפי תלמיד הנחשב ל

זו חורגת ממסגרת הדיו� 

דיו�  –שבמחקר זה 

בדמותו של המורה 

משו� , העומד למול כיתה

עלה שמערכת יחסי� זו מ

התייחסות  נושאי� ודרכי

משתקפי� שאינ� 

לפיכ� . בסרטי� האחרי�

נתייחס רק לסיטואציה 

שבה המורה עומד מול 

  . הכיתה בעת בחינה

בסביבות גיל העשרי� , מורה צעיר. הסצנה מתרחשת בכיתה בזמ� בחינה, כאמור

המורה לבוש בחולצת טריקו ובמכנסי . יושב על יד שולח� המורה וקורא מספר, לחייו

  . שקט בכיתה. די� רכוני� על הבחינההתלמי. ינס'ג

אותה . שלומי יושב ומביט באחת התלמידות ואינו עסוק בכתיבה או בקריאה

המורה מסתכל בה והיא פונה !" תפסיק, די: "תלמידה מפנה את ראשה אליו ואומרת

". תסתכל במבח� של�, אל תסתכל עליה: "המורה". שלומי החננה מסתכל עלי: "אליו

והמורה מרי� את קולו ומדבר ע� אצבע .." שו: "נשמע צליל של היסוי מכיוו� לא ברור

אולי אני חדש פה אבל אני ? אתה עשית לי שו? מי עשה לי שו:" מופנה מול התלמידי�
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שלומי מתחיל לפתור את !" שא# אחד לא יעשה לי שו! אימא שלכ��יכול להיכנס באמ

ת ומסמ� את התשובה הנכונה נית� לראות שהוא פותר את התרגילי� במהירו, הבחינה

אני רוצה , אני מזכיר לכ� לפרט את הכול בד# התשובות: "המורה אומר. ללא פירוט

שלומי מקמט את ". נא לא לחרטט ונא לא לחפ#, לא רק את הפתרו�, את כל השלבי�

  .המורה ניגש אל שולחנו של שלומי ומביט בנייר המקומט. ק� ויוצא מהכיתה, הנייר

היא אינה . המשורטטת בסרט זה שונה מאוד מרוב הדמויות שפגשנו דמות של המורה

המורה . הדמות הסטריאוטיפית של המורה המבוגר בעל העברית הנכונה והמליצית

, הוא פונה אל התלמידי� בשפת הסלנג. הוא ג� מציי� את זה בדבריו, הזה צעיר מאוד

חוסר הביטחו� . כבדאבל בצורה בוטה ולא מתו� יחס מתחשב או מ, בשפה שלה� אולי

ונראה שבעטיו הוא מרגיש צור� להשתמש באיומי� ובהרמת קול כדי , שלו ניכר מאוד

. התנהגותו זו תואמת את הדימוי המקובל לגבריות. להשליט את סמכותו על הילדי�

  . התלמידי� מצד� אינ� מפגיני� כלפיו זלזול או תרעומת כלשה�

  

  אדמה משוגעת* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אדשמיד סבסטיא� –צל� , דרור שאול –במאי  ותסריטאי , 2005 –שנת הפקה 

  

  תקציר העלילה 

העלילה המחולקת לפרקי� על פי עונות . �13הוא דביר ב� ה" אדמה משוגעת"גיבור 

לקיבו$ מגיעה ילדת . 1975ועד לאביב של שנת  1974השנה נמתחת מ� הקי$ של שנת 

בעוד שבי� השניי� . נמנה ג� דבירשע� בניה " אפרסק"המשתלבת בכיתת , חו$ מצרפת

ממתיני� בני הקיבו$ בדריכות לקראת בואו של , נובטי� ניצניה של אהבה ראשונה

. ודו'שיש המספרי� כי היה פע� אלו# מולדתו בג, מאהבה השוויצרי של אמו של דביר

אבי המשפחה מת בנסיבות  –שמגדלת את דביר ואת אחיו הבכור לבדה , הא� עצמה
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מתנדנדת בי� שפיות לחוסר  –$ אינ� ששי� להרחיב את הדיבור עליה�שחברי הקיבו

ל לרפת� של המשק שמסעירה "הענייני� מחמירי� עקב תקרית בי� השוויצרי הנ. שפיות

  . את הקיבו$

  

  ניתוח דמות המורה 

יוס# (השיחה הראשונה היא זו שבה המורה : סצנה של כיתת בני המצווה בקיבו$

 –הכיתה . חשיבותה של שנת המצוות ואת מה שמחכה לה� מציג בפניה� את) כרמו�

לחייו  �70בשנות ה, המורה קיבוצניק מבוגר. בשנות השבעי� למדינה –" אפרסק"כיתת 

עומד מאחורי שולח� ,  )אבא של אביו שאינו בחיי�, בסרט הוא ג� סבו של דביר(

המורה ". שנת מצוות –כיתת אפרסק : "על הלוח מאחור כתוב בגיר בגדול; המורה

וכשהמצלמה מתרחקת נית� לראות שהוא , לבוש בחולצת כותנה פשוטה, שערו כסו#

לבוש במכנסיי� קצרי� 

הוא פונה . ונועל סנדלי�

אל הכיתה בשפה יפה 

. רה כמו סבא טובוברו

התלמידי� יושבי� 

מסודרי� ומנומסי� 

. בכיסאותיה� ומקשיבי�

כשדביר נרד� תו� כדי 

השיעור מבקש המורה 

לספסל להעירו  מחברו

  .בלי לעשות מכ� עניי�

במהל� השיעור נכנסת המטפלת ואתה תלמידה חדשה לבושה בשמלה ולראשה שתי 

אחר כ� הוא מציג אותה ". מתוקה, בואי: "המורה מקבל אותה בחיבוק ואומר. צמות

א� לא איכפת ל� : "כתלמידה חדשה מצרפת המצטרפת לכיתה ותו� כ� מבקש ממנה

אי� : "התלמידה אומרת שזהו שעו� שקיבלה מאביה והוא אומר לה, "להוריד את השעו�

  . והמטפלת מסירה ממנה את השעו�, "בסיו� השנה תקבלו כולכ� שעוני�, דבר

מי רוצה שההורי� שלו יאמצו את הילדה : "בסיו� שואל המורה את התלמידי�

רי� את התמונה מתרכזת בדביר שג� הוא מ, כמעט כול� מרימי� את ידיה�" ?החדשה

, "כי ל� אי� אבא: "רונ� עונה לו" ?למה לא אני: "המורה בוחר ברונ� ודביר שואל, ידו

  .ואז גוער בו המורה
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מסצנה זו נית� לחוש בדמותו של מורה מבוגר מאוד בעל סמכות וע� זאת משדר רכות 

יש . א� בהחלט עומד על דרישותיו באופ� ברור, הוא אינו מאיי�; רבה ונוע� לתלמידי�

שהמורה הוא ג� , הסרט כולו מסופר מנקודת מבטו של דביר. חושה של סדר בדברי�ת

  .אפשר שבדר� זו התכוו� הבמאי להציג את היחס אל דביר כאישי ור� יותר.  סבו

  

 דיו� ומסקנות
חשוב להבי� את , בבואנו לנתח את דמויות המורי� בסרטי� הישראליי� שהוצגו לעיל

וא יצירה המיועדת להעביר מסר או נושא מסוי� סרט ה. נקודת המבט הקולנועית

במאי הסרט משתמש בטכניקות רגשיות כדי לגרו� . לקהל הצופי� בדר� חווייתית

שכ� חלק מחוויות הצפייה בסרטי� ה� , )וזה לגיטימי(לצופיו הזדהות ע� גיבורי הסרט 

לכ� . ת�וקהל הצופי� אוהב לחוש או, של התרגשות ושל פחד, של בכי, חוויות של צחוק

חשוב שנזכור כי להופעת� יש , כשאנחנו בודקי� את הדמויות השונות המופיעות בסרט

ולכ� מסרי� אלה , מטרה ברורה הקשורה למסרי� שאות� רוצה במאי הסרט להציג

אינ� אובייקטיביי� או אמורי� לשק# את המציאות הקיימת אלא סובייקטיביי� 

בעת חשיפתו לקהל מסוי� והוא ג� יכול  יש לסרט משמעות חברתית, ע� זאת. לחלוטי�

  . כפי שפירטנו בחלק המבוא של מאמר זה, להיות חלק מהזיכרו� הקולקטיבי הלאומי

בעול� זה לבית . כל הסרטי� שנבחרו ה� סרטי� העוסקי� בעול� של ילדות ונעורי�

לא כל הסרטי� בהכרח . הספר ולמורי� יש תפקיד משמעותי בחייה� של הילדי�

פונה באופ� ברור לקהל " אלכס חולה אהבה"בעוד שהסרט . לקהל של בני נוערמיועדי� 

פוני� " כנפיי� שבורות"או " אדמה משוגעת: "הרי שסרטי� כמו, צעיר ולבני נוער

  .לקהל בוגר יותר ומציגי� מורכבות משפחתית שאינה מותאמת בהכרח לקהל הצעיר

לצור� הדיו� . אות� ה� מציגי�יש שוני רב מאוד בי� הסרטי� בכל הנוגע לרעיונות ש

לא נעסוק בתוכניה� השוני� של הסרטי� אלא ננסה לעמוד על , שלנו בדמות המורה

שיש להתחשב בעובדה שדיונינו יתמקדו , עלינו לציי�. דרכי הצגתה של דמות המורה

  . בעיקר בדמות המורה ופחות בתרומתה של הסצנה לסרט כולו ובכוונותיו של הסרט

  

ניתוח חיצוני של דמויות  –כפי שהיא משתקפת בסרטי� דמות המורה 

  המורי�

�2005סרטי� ישראליי� שהופקו בי� השני�  �10במאמר זה ניתחנו את  דמות המורה ב

כאמור ברישה לא . שה� כמחצית משנות קיומה של המדינה, שני� 26במש�  – 1979

ה� דמויות דמויות המורי� בסרטי� . הוא מורה" גיבורו"מצאנו סרט ישראלי ש

שטוחות ולא , ולכ� רוב� סטריאוטיפיות, שזמ� הופעת� בסרט קצר יחסית, משניות
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מורי� ס�  15הופיעו  , שכול� סרטי� עלילתיי�, בסרטי� שנסקרו. מורכבות במיוחד

  . נשי� �5גברי� ו 10מתוכ� ). בסרטי� מסוימי� הופיעו מספר מורי�(הכול 

איננה מאפיינת את מערכת החינו� ש, נית� להניח שהבחירה בדמות של הגבר

 נעשתה או משו� שאלו הדמויות, הישראלית העכשווית שיש בה רוב מוחלט של מורות

שנחרטו בזיכרונ� של יוצרי הסרט או בשל הצור� של הבמאי לבחור בדמות המקרינה 

חלק מדמויות המורי� בסרט . תכונה שהיא חלק מהסטריאוטיפ הגברי, סמכות

מה שמעניק לסרט אופי , סרט כסד� שעליו נית� לבצע איזה תעלולמשמשות את יוצרי ה

דמות " סדר"היכולת ל, יכולת זו. קומי או בסרטי� אחרי� יוצר אתנחתה קומית

בשני הסרטי� שבה� המורה . מעצימה את הגישה הקומית או הסטירית, סמכותית

 –"מיכוכבי� של שלו"ו" אדמה משוגעת:"הגבר אינו מספק צור� של סצנה קומית

  . הסמכות הגברית מדגישה את הקשיי� שהסביבה מעמיסה על המתבגר

הסרטי� . רוב הדמויות הנשיות נבחרו משו� שה� משדרות רו� וחו� רבי� יותר

; שבה� ה� משחקות אינ� נעזרי� בה� כדי ליצור אתנחתה קומית או סיטואציה קומית

  .ולוותר בסרטי� אלה ה� משמשות בעיקר כסוג של סמכות שיודעת לקבל

בסרטי� אלה . �50ל 40גיל� של רוב המורי� בסרטי� שנסקרו נע בי� , להערכתנו   

שבו מופיע מורה " הכוכבי� של שלומי"כדוגמת הסרט (הופיעו ג� מורי� צעירי� יותר 

שנראה ") אדמה משוגעת"ו" רובה חוליות"כדוגמת (ומורי� מבוגרי� יותר ) צעיר מאוד

שיוצרי סרטי� אלה מתייחסי� למקצוע ההוראה כאל , רנית� לומ. 60שה� מעל לגיל 

 �חסר ניסיו, מורה אינו יכול להיות אד� צעיר מאוד". מצטבר �ניסיו"מקצוע המחייב 

של " גב"מורה האמור להנחיל לתלמידיו ערכי� ודעת חייב שיהיה לו מאחריו . חיי�

טוי באופ� שבו וציפייה זו באה לידי בי, זו ג� ציפייתה של החברה מהמורי�. שני�

משו� שהסרטי� עוסקי� בבני נוער . פענחנו את דמות� של המורי� בסרטי� אלה

הפער בי� התלמידי� . ובילדי� דמות המורה הסטריאוטיפית איננה יכולה להיות צעירה

נית� . למורי� בסרטי� אלה בא לידי ביטוי טוב יותר כשהוא מתחבר ג� לפער הגילי�

בסצנה שבה אחד התלמידי� צועק לתלמיד , "חוליותרובה "לחוש זאת היטב בסרט 

ומילה זו , אחר מבעד לחלו� מילת גנאי בגרמנית שהוא אפילו אינו יודע את משמעותה

  .מחברת את המורה לנושא השואה

יוצא "הוא בבחינת " הכוכבי� של שלומי"ג� המורה הצעיר מאוד המופיע בסרט 

. הכיתה חוסר ביטחו� מופג�מורה זה משדר כלפי  –" מהכלל המעיד על הכלל

הבחירה דווקא בו באה להדגיש את חוסר ההתאמה של שלומי למערכת , להערכתנו

הוא איננו מתחבר ג� למורי� שכשבצורת� החיצונית משדרי� : רוצה לומר. החינו�
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. מורי� שאינ� מייצגי� את דמותו הסטריאוטיפית של המורה, קרבה של גיל ותרבות

  .שמפגי� המורה �ו משתפר מול חוסר הביטחוביטחונו של שלומי אינ

בעיקר המורי� המבוגרי�  –ברורה למדי " אשכנזית"רוב המורי� משדרי� חזות 

" רובה חוליות"נית� לחוש זאת בסרטי� . שלה� מתווס# מבטא כבד המעיד על מוצא�

מעניי� לציי� שבשני סרטי� אלה דמויותיה� של המורי� מקבילות ". אדמה משוגעת"ו ו

א# על פי שסרטי� אלה מהווי� את שתי נקודות הציו� , לזו במאפייני� רבי� זו

 1979משנת , ביותר" יש�"האחד הוא ה –הקיצוניות ביותר מבחינת שנות ההפקה 

  . 2005משנת , ביותר" החדש", והשני

קלרה "כדוגמת שני המורי� בסרט , ג� אות� מורי� שקשה להבחי� במוצא�

נשארי� בגדר טיפוסי� ישראליי� , "הכוכבי� של שלומי"או המורה בסרט " הקדושה

שקיימת בדמויות , "מזרחית"סתמיי� ואי� בדמויותיה� הדגשה של חזות 

  .'פושעי� וכד, סטריאוטיפיות אחרות בקולנוע הישראלי כדוגמת עולי� חדשי�

יש מורה המשתיי� . לבוש� של המורי� הגברי� בסרטי� אלה שונה מסרט לסרט

רובה "ויש מורה קיבוצניק כדוגמת המורה המופיע בסרטי� " עובדתהתיישבות ה"ל

בחולצת כפתורי� העשויה מכותנה  –הלבוש בפשטות , "אדמה משוגעת"ו" חוליות

הלבוש " עירוני"יש מורה . במכנסיי� קצרי� ובסנדלי�, ובעלת שרוולי� קצרי�

מכנסיי�  ,לפעמי� עניבה, לתלבושת הגברי� סממני� של חליפה. בתלבושת מחויטת

קלרה "ו" נאדיה", "בחינת בגרות", "אלכס חולה אהבה"בסרטי� (מחויטי� ונעליי� 

ג� כא� ; המורות לבושות בדר� כלל בצורה פשוטה אבל מכובדת, לעומת�"). הקדושה

, המורות מטופחות במידה. קט'שמלה או לבוש עליו� כמו סוודר או ז, הלבוש מחויט

  ").באזז"ו" כנפיי� שבורות", "נאדיה"י� כמו בסרט(עונדות תכשיט או צעי# 

המורי� : להופעת� החיצונית של המורי� בסרטי� אלה יש משמעות סימבולית

לכ� יש בהופעת� כדי לייצג , רואי� עצמ� כשליחי ציבור וכמייצגי המערכת הממסדית

ג� א� , את החשיבות שה� עצמ� מקני� לתפקיד� ואת הכבוד שה� מעניקי� למקצוע

מייצגי�  –שליחי החברה הקיבוצית . כרח השדר שהחברה משדרת לה�אי� זה בה

 �ניקיו, הסתפקות במועט יחד ע� סדר, משדרי� פשטות: אותה בהופעת� החיצונית

הופעת� החיצונית  –בנוגע לשאר המורי� . ואולי א# משמעת כער� סמוי יותר

בד את מקו� אני מכ: "בבחינת, המכובדת חשובה ג� ליצירת מעמדו של המורה בכיתה

, לעומת מגזרי� אחרי�, למורי�". עבודתי ולכ� זכותי ג� לדרוש מכ� את היחס הזה

ע� זאת אי� ספק שיש . המבחיני� אות� מאחרי�" בגדי עבודה"או " מדי�"אי� 

בדומה לעור� די� שלא יופיע בבית המשפט , משמעות לכיבוד המקצוע באמצעות הלבוש

ג� לעובדה כי ... יע לעבודה במכנסיי� קצרי�בגופייה ובסנדלי� או רופא שלא יג
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הוא עומד חשו# מול קבוצה : כלומר –" שחק�"המורה בסרטי� הוא לאמתו של דבר 

נודעת חשיבות  –ועליו לרתק את שומעיו , כמעט כמו שחק� על במה, של תלמידי�

  . אסטטית א# מעבר לחשיבות� של דבריו

א� קיי� שינוי ? מורה לאור� השני�הא� קיי� שינוי בהצגת דמותו החיצונית של ה

לעניי� זה נתייחס (הוא אינו מתבטא במראהו החיצוני של המורה אלא באפיו� דמותו 

אפילו , המורי� בכל הסרטי� דומי� אלה לאלה במרא� החיצוני, לדעתנו). בהמש�

" אדמה משוגעת"ו" רובה חוליות" –שנה זה מזה  25בשני הסרטי� שנעשו במרחק של 

  .החיצונית של המורה דומהדמותו  –

שבה� דמויות המורות והמורי� משרתות עלילה של , נית� לומר כי בסרטי� שנבחנו

נבחרו דמויות העונות על הסטריאוטיפ המקובל , סרט העוסק בנעורי� ובהתבגרות

לבוש בקפידה א� , הגבר המבוגר, המורה: בחברה הישראלית לתפקידי הנשי� והגברי�

א� , לבושה ג� היא בקפידה, האישה, המורה. כחות וסמכותיותמשדר נו, לא בהידור

שאצל כל , מצפייה בסרטי� אלה עולה. מביאה את סמכותה למפגש בצורה רכה יותר

היוצרי� לא קיי� סטריאוטיפ ייחודי בנוגע למורה מלבד היותו דמות המאפיינת את 

  .מינה ואת תרבותה

  

  על הכשרת מורי� השלכות –מערכת היחסי� בי� המורה והתלמידי� 

החלק המרתק ביותר בתהלי� בחינת דיוק� המורה בסרטי� אלה הוא ניתוח� של 

סיטואציות אלה יש . הסיטואציות שבחרו הבמאי� השוני� להעמיד בה� את המורה

, רעיונות לחשיבה, מורי� ומורי� לעתיד�מורי, בה� כדי להעלות בפני עוסקי� בהוראה

� הוא נושא רב –התלמידי� ולא לצד� " מול" –רי� עצ� העמדת המו. ללימוד ולדיו�

יש עימות כלשהו , בסצנות שבה� משתתפי� המורי�, בכל הסרטי�. משמעות לשיחה

רוב� של עימותי� אלה ה� על רקע של בעיות . התלמידי��בי� המורה לבי� הגיבורי�

ו המורה נדרש להפגי� סמכות מול התלמידי� השובבי� או העייפי� א. משמעת בכיתה

, ימינו�העברת הבעיה שבפניה עומד המורה לכיתה בת. האחרי� �העסוקי� בענייניה

התייחסות לתגובתו של המורה לבעיה והצגת אלטרנטיבות לפתרו� שבו בחר הופכת את 

  . מאתגר ויצירתי למורי� ולמורי� לעתיד, הסרט לכלי חינוכי

אחר כ� ג� , אוטובוסהמורה נח נוז# ביונת� המציק לחבריו ב" רובה חוליות"בסרט 

המורה " אלכס חולה אהבה"ב. בכיתה ה� מפריעי� לו לקרוא את שירו של ביאליק

גוער בתלמידי� על כ� שבמקו� לעבוד ה� עסוקי� בהתבוננות בתמונות של נערות 

והמורה , הזוג עסוק במערכת היחסי� הנרקמת ביניה�" בחינת בגרות"בסרט . עירומות

ע� " עובדי�"ה 'על המורה למתמטיקה החבר. יני השיעורלה� ומחזיר� לעני" מפריע"
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בדומה (ובבחינת הבגרות עצמה ה� מעתיקי� , השמעת הצלצול דר� הרשמקול

בסרט ). העתקה בבחינה �שג� בו יש ניסיו" בלוז לחופש הגדול"לסיטואציה בסרט 

בסרט . הסיטואציה היא של בחינה שבה המורה גוער בתלמידי�" הכוכבי� של שלומי"

בסרט . שני המורי� בטוחי� כי הכיתה כולה העתיקה בבחינה,  "קלרה הקדושה"

" כנפיי� שבורות"ב. שני התלמידי� מציקי� לחבר� ומפריעי� למהל� השיעור, "באזז"

  .י המורה"מאיה מאחרת לכיתה או חולמת בהקי$ וננזפת ע

ה פתרו� כל אחת מהבעיות הניצבות בפני המורי� מציב דילמה חינוכית ראוי

א# על פי שאי� כוונת הסרטי� . מאחרי כל בחירה עומדת תפיסה חינוכית. לחשיבה

ה� בהחלט יכולי� להוות , לעסוק בפילוסופיה בכלל או בפילוסופיה חינוכית בפרט

  .   גור� מזמ� לדיו� כזה

ברור כי הדגש מוש� בסרטי� אלה בסיטואציות היוצרות מתח בי� המורי� 

קריאה , דיו�, שיחה, הכיתתיות היו� יומיות של לימוד ולא בסיטואציות, לתלמידי�

המורה צרי� . השומר על המשמעת בכיתה" שוטר"ברוב המקרי� המורה הוא ה. 'וכד

כי הרי מבחינת הצופי� ברור שזה מה שה� , להשגיח שהתלמידי� לא יעתיקו בבחינה

אי� . לא לאהוב, זה שבקלות רבה אפשר לשנוא, "רע"המורה הוא תמיד ה. יעשו

הסרט (' מבי� וכד, מנחה, מסביר, עוזר לו, סיטואציות שבה� המורה תומ� בתלמיד

היחסי� בי� ". הכוכבי� של שלומי"היחיד שבו נמצא מורה התומ� בתלמיד הוא הסרט 

א� כאמור , המורה לתלמיד המתוארי� בסרט זה מתקיימי� מחו$ למסגרת הכיתתית

של המורה במסגרת הכיתתית בלבד לא לעיל כיוו� שמאמר זה עוסק בניתוח דמותו 

החוזרת בכל הסרטי� בצירו# ההנחה כי הסרטי� , תפיסה זו). נעסוק ביחסי� אלה

ראויה להתייחסות� של אלה העוסקי� , משקפי� את  ההתייחסות המקובלת בחברה

מדוע דיוקנו של המורה משורטט ? ממה נובעת התייחסות זו –בהוראה בהווה ובעתיד 

, דוע לא עולי� במגוו� הסרטי� ג� דיוקנאות אחרי� מעוררי כבודמ? באופ� שכזה

  .מתחשבי� ותורמי�

במעט מהסרטי� נית� לומר בבירור מהו המקצוע שאותו לומדי� ומהו תחו� הדעת 

באחת מה� הוא . המורה מופיע במספר סצנות" רובה חוליות"בסרט . של אותו מורה

בחינת "בסרט . בר בשיעור ספרותקורא את שירו של ביאליק ונית� להניח כי מדו

א� שאר המורי� בסרט אינ� , אחד המורי� הוא בבירור מורה למתמטיקה" בגרות

הסצנות מתרחשות בשיעור ספרות ע� " נאדיה"בסרט . מזוהי� ע� תחו� דעת מסוי�

בשאר הסרטי� קשה לנחש את המקצוע הנלמד וברור . המורה לספרות ובשיעור אנגלית

הסצנות מול המורה אינ� מדגישות את הידע . בחינת עלילת הסרטשאי� לכ� חשיבות מ

הסצנות . ובקיאותו בחומר שהוא מלמד ושל המורה ואת התמצאות יהפרופסיונאל
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מדגישות את מערכת היחסי� , שכול� מתוארות מנקודת מבטו של התלמיד, הקולנועיות

בי� התלמיד כלומר מערכת היחסי� הנוצרת  –הרגשית הנוצרת בי� המורה לתלמיד 

  . למורה

. אינו יחס של כבוד, כפי שהוא עולה מניתוח הסרטי�, יחס� של המורי� לתלמידי�

נית� לחוש זאת בצורה . רוב המורי� מתעלמי� מהתלמידי� או אפילו מזלזלי� בה�

ש� המורי� עולבי� בתלמידי� ופוני� אליה� , "קלרה הקדושה"מובהקת בסרט 

נית� לחוש זאת בצורה בוטה וקיצונית ". ר המסריחי�עדר חזירי הב: "בגידופי� כגו�

יחס המורה לתלמידיו הוא יחס בסרט זה  –" אלכס חולה אהבה"ביותר ג� בסרט 

אי� למורה אפילו קרטוב של אמפתיה לקשייה " כנפיי� שבורות"בסרט . משפיל ומלגלג

� מוצגי� ג� המורי� שאפיונ� ר� יותר וה. עליה שוב ושוב" יורדת"של הגיבורה והיא 

ש� המורה מבוגר , "רובה חוליות"כמו בסרט (כטיפוסי� רכי� יותר ומתחשבי� 

ש� המורה הוא , "אדמה משוגעת: "או כמו בסרט, ומהווה דמות רגישה ואכפתית יותר

ה� . עדיי� הדמויות ה� אטומות ואינ� רגישות לתלמידי� ולקשייה�, )ג� סבו של הגיבור

  . � מגלות קהות חושי� לנוכח מצוקות התלמידי�א, אינ� מזלזלות באופ� הפגנתי

נית� לומר כי דמויות המורי� העולות מסרטי� אלה אינ� דמויות היוצרות יחס אוהד 

המורי� מזוהי� בעיני . וזו כנראה הייתה ג� כוונת� של יוצרי הסרטי�, מצד הצופה

ל אות� כ –ע� הדרישות וע� המסגרת , ע� הקשיי�, ע� הממסד) והצופי�(התלמידי� 

? הא� זה אפשרי –א� לא מכווני� אות� אחרת , דברי� שבני הנוער מנסי� לפרו$

  . עניי� זה ראוי לדיו�? כיצד

  

  שינוי ביחס למורה לאור� ציר הזמ�

הא� נית� היה לראות שינוי כלשהו בדר� הצגת דמות המורה בסרטי� הישראליי� 

. שנה 26תקופה של  – 2005�1979הסרטי� שנבחנו נוצרו בי� השני� ? לאור� התקופות

יש ביניה� סרטי� המתייחסי� לתקופות היסטוריות מוקדמות יותר בחברה 

אלכס חולה "או , במדינה �50העוסק בשנות ה" רובה חוליות"כמו הסרט , הישראלית

ראשית התבססותה של מדינת  – �50שג� הוא עוסק בתקופה של שנות ה –" אהבה

של  �60עוסק בשנות ה" בלוז לחופש הגדול"הסרט  .ישראל ותקופת העליות ההמוניות

שאר הסרטי� מתייחסי� פחות או . �70עוסק בשנות ה" אדמה משוגעת"ואילו , המדינה

זהו סרט שהתקופה . שונה מכול� –" קלרה הקדושה"הסרט . יותר לתקופת יצירת�

ש שבה הוא עוסק אינה מוגדרת ולאמתו של דבר הוא נראה יותר כסרט בדיוני המתרח

  .בתקופה עתידנית
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בכול� המורה . בכל הסרטי� הללו לא נית� היה להבחי� בשינוי כלשהו ביחס למורה

נית� לומר כי יש סרטי� שבה� המורי� ה� דמויות משמעותיות . הוצג באור שלילי

. לעומת סרטי� שבה� דמויות המורי� שטוחות וסטריאוטיפיות מאוד, ומורכבות יותר

כוכבי� "וה" באזז", "קלרה הקדושה", "בחינת בגרות", "אלכס חולה אהבה"בסרטי� 

. המזלזל בתלמידיו, הכעס�, המורי� מייצגי� את דמות המורה הסמכותי –" של שלומי

בסרטי� אחרי�  –ע� זאת , דמות לא אהודה שהצופי� מתמקמי� בנקל בי� מתנגדיה

רובה "בסרט , לדוגמה. שיש לה ג� חלקי� אנושיי� יותר, מוצגת דמות מורכבת יותר

; המורה המבוגר נכנס לכיתה בשעה שהתלמידי� אינ� ישובי� במקומותיה�" חוליות

יש בו במידת מה יחס אבהי לתלמידיו , הוא מתבדח את� ואינו גוער בה� בחומרה

  .הצעירי�

מתייחסת אל , למרות ההסבר החמור שלה, המנהלת" בלוז לחופש הגדול"בסרט 

משא ומת� ונותנת לה� בסופו של דבר את זכות  היא מנהלת עמ�, התלמידי� בכבוד

זו , מבחינת הצופי�, לדעתנו. ג� א� ברור שה� ייאלצו להיכנע לתכתיביה, ההחלטה

מעמידה כללי� באופ� ברור ואינה , היא שומרת על הגבולות –דמות המעוררת כבוד 

עת מעצ� אפשר שנקודת מבטנו זו נוב.  נכנעת לניסיו� מרד הנעורי� שתלמידיה מפגיני�

היותנו מורי� ומאמונתנו כי הורי� ואנשי� מבוגרי� הרואי� את הסצנות הללו מביני� 

את חשיבותה של העמידה הברורה בכללי המסגרת ואת הצור� בכ� במיוחד מול בני 

  .הנוער המרדניי� והמבולבלי�

נית� לחוש שהמורה מעריכה את יכולותיה הלימודיות של " כנפיי� שבורות"בסרט 

. בשיחה ביניה�, דבר זה מורגש בכיתה. א� מפגינה חוסר רגישותה למצוקותיה ,מאיה

א� שימוש בהומור הוא חלק , חלקו ציני ומכוו�, המורה משתמשת כלפי מאיה בהומור

לצדה את שאר " מגייסת"במקרה זה היא ; מיכולתו של המורה להתחבר לתלמידיו

  .תלמידי הכיתה

אול� המורה , גר רגישות גדולה כלפי הגיבוריש במורה המבו" אדמה משוגעת"בסרט 

תלמידו נרד� בשיעור הוא �כשנכדו. ולפיכ� עניי� זה מוב� יותר, הוא סבו של הגיבור

א� הכול נעשה בלא הערה מעליבה וללא עירוב� של שאר , מבקש מחברו לספסל להעירו

  .התלמידי�

, המודרניי� יותרנית� להסיק כי היחס למורה לא השתנה ע� הופעת הסרטי� , מכא� 

מורכב יותר , הוא פחות סטריאוטיפי. א� דמותו של המורה הפכה למעודנת יותר

לדעתו של .  ומוענקות לו ג� תכונות אנושיות יותר מאלו שהוענקו לו בסרטי� הישני�

הסרט מבטא את הדעות ואת אופ� הראייה של סוכני התרבות המייצרי� קולנוע ,  זנד

דמותו של המורה בסרטי� הישראליי� משקפת את דמותו : רוצה לומר). 2002, זנד(
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מדמותו הסטריאוטיפית של המורה  –דהיינו , כפי שהיא מקובלת בחברה הישראלית

דמות המורה . נית� לומר כי הישראלי� אינ� אוהבי� את המורי� שהיו לה� בתיכו�

שהיא כפי (היא דמות מרושעת ). 2003, בורוסקי(המצטיירת היא בעייתית בהחלט 

בלוז לחופש "כפי שהיא מופיעה ב(היא דמות פדנטית ; ")קלרה הקדושה"מופיעה בסרט 

היא דמות ; ")בחינת בגרות"כפי שהיא מופיעה ב(היא דמות משעממת ; ")הגדול

כפי " (מוזרה"היא דמות ; ")באזז"כפי שהיא מופיעה בסרט (מדוכאת וחסרת כוח 

  ").רובה חוליות"שהיא מופיעה בסרט 

כלומר רצו�  –" רצו� הע�"אי� דמויות טובות של מורי� כי זהו , בורוסקילדברי 

לא כל הסרטי� מופני� . בני הנוער המהווי� את קהל היעד של סרטי הנעורי�, הצופי�

שאינ� שייכי� , "כנפיי� שבורות"או " אדמה משוגעת"כמו , יש סרטי�, לבני הנוער

אול� נקודת המבט , קהל בוגרסרטי� אלה פוני� ל. לקטגוריה של סרטי נעורי�

נקודת מבט . המשתקפת מסרטי� אלה היא נקודת המבט של גיבורי� בתקופת הנעורי�

מייצגי , המורי� ה� מייצגי הממסד  –זו משקפת את תפיסותיה� של בני הנוער 

  . הכופי� עליה� דברי� שה� אינ� נהני� מה�, החובות

כלומר , יד ימינו של אלוהי�ממשילה את המורי� ל) 2003, ישראל(יעל ישראל 

, המורי� לדבריה ה� אולי אטומי�. למישהו שיש לו תפקיד כמעט בלתי אפשרי

אבל כאשר ה� עומדי� במשימת� ומצליחי� ליצור בני אד� , מאובני�, מיושני�

הא� המשלת� של המורי� לאלוהי� . הרי ה� משולי� לבורא עול�, שלמי� ומלוטשי�

כולנו יודעי� שחינו� הוא אחד המקצועות שבה� ? כ�באה לומר שתפקיד� קשה כל 

ולפעמי� נדרשי� חודשי� ואפילו שני� כדי לקצור את , אי� תמורה מידית למעשי�

היכולת להעמיד כללי� ודוגמה אישית , הדרישה מהתלמידי�. רותיו של החינו�פֵ 

גיל הנעורי� שמטבעו יוצר . ולדרוש משמעת מהתלמידי� יוצרי� בהכרח התנגדות

וע� זאת לא מעט , ג� הוא מוסי# לקשייו של המורה, התנגדות ורצו� למרוד

על כ� , מהתלמידי� בסיימ� את בית הספר יודעי� להודות על כ� שלא ויתרו לה�

ויש בכ� משו� בגרות והבנה , ג� א� קשה היה וג� כשלא שיתפו פעולה, שדרשו מה�

, שי� זאת ג� מאוחר יותרחלק� עו. עמוקה יותר של תהלי� החינו� המורכב כל כ�

  .בהיות� בעצמ� הורי� לבני נוער

ניתוח דמות המורה בסרטי� ישראלי� מחזק את התחושה כי עבודת החינו� היא 

וכי , לפחות מנקודת מבט� האגואיסטית של בני הנוער, כפוית טובה כלפי המורי�

דמות . �תפיסות אלה משתחלות ג� לסרטי� ובאות לידי ביטוי בדמויותיה� של המורי

, המורה המבוגר: המורה המצטיירת היא דמות סטריאוטיפית שאינה מחמיאה

; העסוק בענייני� אחרי�, המורד, החצו#, שנאל$ לעמוד מול התלמיד הצעיר, הסמכותי
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על ההגינות בבחינה או על ריסונה של התנהגות , המורה המצליח לשמור על המשמעת

רטי� היא נקודת מבטו של הנער ולא של נקודת המבט בכל הס. פרועה מצד התלמידי�

המורה מייצג את מערכת . ולכ� הסימפטיה מכוונת אל התלמיד ולא אל המורה, המורה

חסרת , מבוגרת, מסואבת, מערכת המצטיירת כמערכת אדישה –החינו� הישראלית 

מערכת שמטרתה העיקרית היא להצליח , רגישות לצורכי התלמידי� ולקשייה�

  .ות הבגרות ולהפכ� לאזרחי� צייתניי� שמקבלי� מרות ללא ערעורלהעביר� את בחינ

כאשר מתנהל מאבק ממוש� לשינוי פניה של מערכת החינו� ושל היחס , בימי� אלו

הרי שההשתקפות דמותו של המורה כפי שהיא באה לידי ביטוי , החברתי למורי�

החוויה  .את יחסה של החברה כלפי מקצוע ההוראה" אומרת"בסרטי� הישראליי� 

האישית שניבטת מ� המרקע ונוצרה במוחו של היוצר פוגשת את החוויה האישית של 

הא� זה . חלק גדול מאתנו לא אהב את המורי� שלו. הצופי� שכנראה דומה לה מאוד

גיל שבו , גיל הנעורי� –או אולי משו� החוויה של הגיל ? היה רק משו� שלא היו טובי�

להיאבק מול הסמכויות , גיל שבו קיי� הצור� למרוד ,אנו מנסי� לגבש את אישיותנו

זהו הגיל שבו אנחנו מחויבי� לעשות אולי את הדבר הפחות . המורי�, ההורי�: שמולנו

על שאלה מעניינת זו כדאי להרחיב ! ללמוד –רצוי מבחינתנו בשלב זה של חיינו 

  . אולי בעבודה אחרת, ולחשוב

ותה של מערכת היחסי� שבי� המורה עדיי� לא נוצר באר$ סרט העוסק במורכב

אפשר שבסרט מעי� זה נית� יהיה להציג השפעות חיוביות של מורי� על בני . לתלמידיו

  . הנוער

עבודת החינו� היא עבודה סזיפית המציגה את פירותיה באופ� עקי# ולאחר , כאמור

זה  –בני הנוער המתבגרי� מתקשי� להערי� את המורה העומד מול� . תקופה ממושכת

לעתי�  –רק ע� השני� וע� ההתבגרות . משתק# ג� בסרטי� מנקודת מבטו של הנער

  . להבנה הראויה, שלה פני� רבות, זוכה תפקיד המורה וההשקעה הרבה הכרוכה בו

הסרטי� שנבחנו מלמדי� כי ראוי לבחו� ג� את יחסי המורי� כלפי התלמידי� ולדו� 

בגווני� , וב מערכות יחסי� שונותבלבני� ובחומרי הבנייה הנדרשי� לעיצ: בה�

האינטראקציה , השוני� האפשריי� ובהתאמת התפיסה החינוכית לטוויית הדיאלוג

צריכי� לתת  –מורי� � כמורי� לעתיד וכמורי, כמורי� –אנו .  והקשר ע� התלמידי�

, את הדעת על דר� עבודתנו ולהקדיש תשומת לב רבה יותר לשיח ע� התלמידי�

על , ו כאל אנשי� שווי ער� וחשיבות ולא לוותר ג� על הדרישותלהתייחס לתלמידינ

 .ד  בהתא� לתפיסתנו החינוכיתFֵ לַ המשמעת ועל הכללי� שבעזרת� נְ 
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