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  תקציר

כפי שהוא משתק# ביצירות בספרות  ,מאמר זה מבקש לתאר את עולמו של מורה

מאת יהודית " הנה אני מתחילה", מאת איל מגד" חסד נעורי�: "העברית המודרנית

מטרתו לבחו� את דר� עיצובה , נוס# לכ�. מאת יוסי סוכרי" לא תקי� רומנטית"קציר ו

. המורה תו� הישענות על הגדרות תאורטיות מתחו� הפילוסופיה של החינו� של דמות

ג� א� היא מבקשת לאשש בי� שורותיה , שספרות לעול� היא בדיה, זאת משו� ההבנה

הא� המציאות הבדיונית המתוארת הופכת להיות . תרבותי�תהלי� היסטורי חברתי

? יצור באמצעותו תודעה משותפתעול� שנית� לגזור ממנו תובנות או אולי עול� שנית� ל

כי , ואולי להסתפק בעובדה? שמא לדבר בעקבות הכתוב על מוסר כמהות אונטולוגית

  ? הבדיה הספרותית היא תופעה שתכליתה להעניק לקורא חוויה אסתטית ותו לאו

הרמנויטי המאפשר לבחו� את  "�ניתוח תוכ" המתודה המחקרית מבוססת על

זה של מספר היצירה : � הכתיבה ונקודות תצפית שונותהטקסט בעיקר באמצעות סגנו

  .וזה של הקורא

א� מעטות , )2007, תדמור(יצירות ספרות רבות מתארות את דמות המורה הראוי 

את , שלוש היצירות שנבחרו מתארות מחד גיסא. חושפות דמות של מורה בלתי מוסרי

תוארת בה� ג� א� מאיד� גיסא מ, "מורה הראוי"דמות המורה העונה לדפוס ה

  .  וא# פ� בלתי מוסרי העולה מהתנהגותו של המורה, התנהגות החותרת תחת מודל זה

יחסי� ; יחסי� אינטימיי� בי� מורה לתלמיד במציאות; דמות מורה: מילות מפתח

  .�90וה �80רומני� של שנות ה; אינטימיי� בי� מורה לתלמיד בספרות
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  רקע תיאורטי

נית� . ועד ימינו �19פרותיי� החל מסו# המאה הדמות המורה מאכלסת טקסטי� ס

לבחו� את דמות המורה מנקודת מבט היסטורית במכלול יצירות שנכתבו לאור� השני� 

מתו� נקודת המבט ). 2007, ראו רשימת יצירות מפורטת במאמרו של תדמור(

הא� אופ� הצגת דמותו של מורה בעבר שונה מאופ� הצגתה , ההיסטורית עולה השאלה

התובנות שהוא מכונ� או מייצג מלמדי� משהו על , דרכי הוראה, הא� מעמדו 1?�כיו

ראוי לבחו� את מקומו של , לחלופי�? תהלי� ההוראה ועל מי שאמו� על מעשה ההוראה

משמע תהלי� המבקש לאתר נקודות משותפות המאפשרות , המורה מבחינה סינכרונית

ביחס להגדרות שמציעה ספרות  גיבוש תפיסת עול� על אודות דמות המורה הראוי

  ). 2007, תדמור; 1998, וכ$ זילברשטיי�(המחקר על מהותו של מורה זה 

עבודות : "ודי בכותרות כמו, יחסי מורי� תלמידי� ה� נושא המזי� חומר תקשורתי

המורה קיימה "או ) 2009מאי , סניור" (שירות למורה שקיימה יחסי מי� ע� תלמיד

כדי לספר על סוג של מערכת ) 2008נובמבר  ,סניור" (מקומות יחסי� ע� תלמיד במגוו�

נוקבות ולא , התקשורת משתמשת במילי� קשות. יחסי� הקיי� במערכת החינו�

. טאבו או לא תקי� רומנטית/מחמיאות כדי לתאר את מה שהוא בגדר מעשה אסור

היצירה הספרותית היא סוג של  מעבדה המבקשת לבחו� את הבלתי , לעומת זאת

מסוגלת האמנות , )1998(לדעת יהושע ). 1998, 1989, יהושע(אסתטי בכלי� אסתטיי� 

  : הוא כותב. מגיעה אינהקומנטציה ושו� דשאליו לחדור למקו� 

ככזה הוא . התקינות המוסרית כאובייקט אסתטי�ביצירה הספרותית מואר נושא אי

זאת משו� , יתמהווה לעתי� מקור לנחת רוח אצל הקורא המבקש לו חוויה ספרות

. שהיצירה הספרותית מהווה מרחב מוג� שבו התנהלות בלתי מוסרית זוכה לבמת דיו�

הרי בתהלי� , א# על פי שסוגיית השליחות של המורה יש בה התנהלות בלתי מוסרית

  . לרפלקציה, הכתיבה הבדיונית נושא זה זוכה למחשבה נוספת

ת והנמסכי� בטקסט זה בצד זה הדואליות של הטוב והרע הקשורי� בעשייה החינוכי

אי . יוצרי� לעתי� אמירה מבלבלת בכל הנוגע לתחושת השליחות המוסרית של המורה

לא תקי� "ראוי לבחו� כיצד היצירה הספרות מתמודדת ע� מה שהוא בבחינת , לכ�

החצנתה של העלילה העוסקת בנושא זה היא דוגמה למה שאנו מכירי� ? "רומנטית

. הספרות חושפת את מה שבאופ� נורמטיבי ראוי להשתיק. �ומספרי� בחדרי חדרי

החצנה של התנהגות� של הגיבורי� כפי שהיא נרקמת ברומ� אינה אלא תהלי� 

                                             
" מאחורי הגדר"ביצירה  הלדמות של מחנ� לא ראוי כדאי להזכיר את סדרת המלמדי� המופיע כדוגמה 1

 ה�אבל , סוטי�  בהתנהגות� מ� הנורמה שה�כלא ראויה משו�  מוגדרתות� התנהל. נ ביאליק"של ח
  .למתבגר מורהבתחו� היחסי� שבי�  פוגעי� אינ�
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איננו מסתכני� או מסכני� . הספרות מספקת חוויה בטוחה, במילי� אחרות! המושתק

היינו  כפי שעלול היה לקרות לו, לא את שמנו הטוב ולא את מעמדנו החינוכי מוסרי

מכא� עולה שהספרות היא מעי� מעבדה שבה נית� . מציגי� את התנסותנו האישית

    .(Currie, 1998)להתנסות באופ� מוג� בנושאי� תיאורטיי� 

אלה יצירות שנכתבו בשני : היצירות במאמר נבחרו מתו� נקודת מוצא משותפת

כת יחסי� וכול� כאחת מציגות דמות של מורה המנהל מער, העשורי� האחרוני�

דבר נוס# . איננו תקי� מבחינה נורמטיבית, כמוב�, דבר שהוא, אינטימית ע� תלמידי�

מורה ראוי , המשות# ליצירות אלה הוא שבמרכז עלילת� נחשפת דמות של מורה ראוי

תחו� הדעת של חקר החינו� . העונה על קריטריוני� הנגזרי� מתחו� הדעת של החינו�

". מורה המומחה"או ה" מורה הגדול"ה, "ה האידיאלימור"מבקש להגדיר את מושג ה

 –" מורה אשר"מדגימי� את תפיסת עולמ� באמצעות ה) 1998(זילברשטיי� וכ$ , למשל

הנשע� על דמות , חינוכי� מחקר� מאיר פ� מחקרי. מורה המהווה מודל למושגי� שטבעו

נושי אול� נשאלת השאלה הא� במרחב הקיו� הא; מורה בשר וד� חסר כל פגימות

  ?למורה האידיאלי אי� ג� פגימות

על דמות המורה ביצירה הספרותית נית� לקרוא בהרחבה במאמרו של מאיר שלו 

במאמרו מתאר שלו קשת של מורי� ראויי� שהשפיעו על ). 1999, שלו" (המורי� שלנו"

ג� א� מוזכרת  התנהלות או התנהגות לא ראויה היא לעול� איננה נוגעת . חייו

  .י� רומנטית בי� מורה לתלמידלמערכת יחס

הדיו� מבקש א� כ� להציג כיצד מתמודדת הספרות ע� דמויות מורי� שמועלות 

מכא� . כאשר ה� נכנעות ליצריה� ומנהלות יחסי� רומנטיי� ע� תלמידיה�, בתפקיד�

שהדיו� יהיה ספרותי בעיקרו ויעסוק בדרכי עיצוב הדמויות ובקונפליקטי� הנרקמי� 

ילה הקשורה רק  לעניי� מערכת היחסי� האינטימית הנרקמת בי� בשל נסיבות העל

  .המורה לתלמידו

כי כל , כדי לדו� בדיוק� המורה המעוצב בתהלי� הספרותי חשוב לזכור את ההנחה

שאינו קיי� , זהו עול� בדיוני. מימזיס –" עול�"יצירת סיפורת מעצבת גרסה של 

ע� זאת עול� בדיוני זה מתנהל . הג� א� רכיבי� שוני� שלו מועתקי� ממנ, בממשות

ביצירת ). 1980, ברינקר; 1983, גומברי�(על פי חוקיות שמתכונתה שאובה מ� המציאות 

מערכת אידיאולוגית משלו וקני מידה , בעל מרחב וזמ� משלו, אמנות מוצג עול� מיוחד

וכל כותב מעצב את היצירה האמנותית מתו� חבירה אל אותו  ,התנהגותיי� משלו

א� ג� מתו� רצו� להביא אותנו הקוראי� להפעיל תהלי� של שיפוט פרשני על , �עול

משעה שהיצירה מונחת לפני ). 2004, בארת; 1987, אוספנסקי(אותו עול� מתואר 

הוא . הקורא הוא זה המתעל אותה על פי עקרונות השיפוט שהוא מפעיל על הטקסט
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הוא יכול לשפוט את ; לאמ$יכול לראות בטקסט ייצוג של עול� שאותו הוא מבקש 

, בארת(כמוב� להתנגד לדברי� , הוא יכול; ערכי הטקסט ואחר להפעיל� על עצמו

2004 .(  

. תהליכי� חברתיי� ואת עולמו של היחיד, היצירה הבדיונית מעצבת תפיסות עול�

מטבע  הדברי� המקו� הטבעי למק� תהליכי� הקשורי� בדמותו של המורה הוא מול 

כל . בחדר המורי� או בחלל הכיתה, במרחב הבית ספרי, מרחב מופשטמשרד החינו� כ

אבל ג� אינו קיי� , מקו� אמיתי שקיי� –אחד מ� המקומות הופ� מרחב הטרוטופי 

תהלי� ב� שני במתבצע " מוריי�"המיפוי הבדיוני ויצירת� של ייצוגי�  ).1997 ,פוקו(

ורי� ממשי או מצבי� היבטי� של חדר מ" מייבא"המחבר , בשלב הראשו� :שלבי�

מפה המורכבת הוא משרטט  2 ,אל המבנה הפיקטיבי שהוא יוצרמתחו� בית הספר 

ריאליי� אתרי� ונקודות ציו�  –כיתה , מאלמנטי� מבניי� מוחשי� כמו בית ספר

המחבר מארג� , בשלב השני". ריאליסטי"מרחב וממק� בתוכ� דמויות הנעות במרחב ב

, סדר, נקודות תצפית(מסגרות ארגו� מגוונות , וניותסגרת תבניות לשבמאת החומרי� 

ברור . אישיי�מסורות ספרותיות ומנגנוני קליטה , זרמי�, קונבנציות, )'סגנו� וכו

, או שאינ� מורי�, מורי�קוראי�  ,לחדר המורי� המיוצגשקוראי� בעלי זיקה שונה 

הקורא . רתהקשרי שונה ע� דמות המורה המתואדיאלוג תלמידי� או אחרי� ינהלו 

, לממש קונוטציות ואלוזיות, למלא פערי�, דינמי של קריאה תו� כדי תהלי�, מוזמ�

 ע�, ע� פרשנויות שונות וע� מסרי� אמביוולנטיי� להפעיל את דמיונו ולהתמודד

הידע ולתפיסת העול� וע� פירושי� שוני� של הטקסט בהתא� למידת  הטקסט שיפוט

  . שלו ביחס לטקסט

האופ� שבו , "אני"� ה� יצרני דימויי� שמייצרי�  את תפיסת הטקסטי� ספרותיי

קריאת� מזמנת פעילות מנטאלית המבנה . האד� קולט את העול� ואת מקומו בתוכו

). 2006, פויס(את הזהות האישית של הקורא תו� כדי הבניית המשמעות של הטקסט 

ת מוכרות קריאת הטקסטי� הספרותיי� אינה רק התבוננות בהשתקפות� של נורמו

אלא ג� בדיקה עצמית של התאמתות הנורמות שמציג הטקסט כדי להכריע , לקורא

בכ� הופכת הקריאה לסוג של מנגנו� כינו� של סובייקטיביות . הא� לדחות� או לאמצ�

תפיסה שנוצרת כתוצאה מ� המפגש בי� העמדה התובעת  –אחרת " אני"וארגו� תפיסת 

  ).2003, לובי�(מודע והלא מודע הקיי� ה" אני"היענות לטקסט לבי� ה

                                             
2

ראה מאמרי , "אחד בספטמבר"לחדר מורי� הטרוטופי  נית� לזהות בספרה של יוכי שלח  מובהקת דוגמה 
 הספרמתאר  שאותוטיבי של חדר המורי� שדווקא השרטוט הנורמ מציי�) 2006(נו�  ב�). 2008, בר�(בנושא 
בחצר בית הספר באשדוד יכול לקרות או להתרחש בכל נקודה על פני המפה  שאירע מה כי, להדגיש מבקש

  .   הישראלית
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שכ� ה� , יצירות ספרותיות מוכרות מהוות מכשיר להנחלת מורשת וערכי תרבות

, )2006, פוייס(משקפות את  הערכי� ואת האידיאולוגיה של החברה שבמסגרתה נכתבו 

תרבותי מעצ� היותה " תכנות"היצירה הספרותית היא אחד הערוצי� ל, יתר על כ�

  . שבה ראה הספר אור תוצר של התרבות

שבו מפגשו של הקורא עמה , היצירה הספרותית היא אירוע אנושי תרבותי: יתרה מזו

המישור , המישור האסתטי: מאפשר יצירת קשר ע� רוב מישורי ההוויה האנושית

מכא� השפעתה הרבה על . ערכי�המישור החברתי וכמוב� המישור המוסרי, הפסיכולוגי

הספרות פותחת . לית והרגשית של הקורא ועל עול� ערכיועיצוב דמותו האינטלקטוא

היא נוטעת בו תובנה עמוקה ; לפני הקורא עולמות חדשי� ומרחיבה את אופקיו

ומשפיעה על נקיטת העמדות שלו בתחומי התרבות והאמנות ומשפיעה כמוב� ג� על 

  .עול� הערכי� שלו

, אמצעי לשטיפת מוח ובעיקר משו� שהספרות היא כלי עזר ואינה מתיימרת להיות

  .חשובה –המבקשות לטפל בסוגיה מוסרית  –הרי תרומת� של יצירות כאלה 

  

  דמות המורה ביצירות ספרות

עיצוב דמותו של המורה ) א: (ביצירות הספרותיות שאבח� להל� יידונו שני תהליכי�

) ב(;זה הנענה להגדרות המצויות בשפע בתחו� הדעת של החינו�, הטוב או הראוי

תהלי� המתאר כיצד התנהגותו של כל אחד , י� המקעקע את הגדרת המורה הטובתהל

  .   1998מ� המורי� אינה מתיישבת ע� חוק ההטרדה המינית 

מורה טוב הוא מורה המאופיי� : מגדירה מורה זה כ�" מורה טוב"הגדרה מכלילה של 

וראה שלו לדרכי הה, למומחיותו בנושא הנלמד, בקוהרנטיות בכל הנוגע לאמונותיו

הקוהרנטיות היא קו מקשר בי� היסודות התאורטיי� . ולאינטראקציה ע� תלמידיו

היא מאפשרת למורה להיות גמיש בהחלטותיו . והיסודות הפרקטיי� בתהלי� ההוראה

, ולבחור בדרכי פעולה מותאמות לנסיבות על פי אמונותיו ובהתבסס על ידע תאורטי

הוא ; הוא נאמ� לעצמו ולידע התאורטי שלובאופ� שבסופו של דבר ירגיש המורה ש

  ). 2006, טלמור ושובל(ד באופ� שבו תלמידיו יפיקו את המרב מדרכי הוראתו ילֵמ 

לעומת ההגדרה היוצרת מובחנות של מורה טוב קיי� קושי בזיהוי מהות המושג 

קו המטושטש , קושי זה עיקרו בקו הגבול הדק בי� המותר לאסור". הטרדה מינית"

. של היחסי� בי� המיני� תחו� האפורמשו� שנושא זה מצוי ב, דול מהמקרי�בחלק ג

, הטרדה מינית מתרחשת בחסות הערפול המובנה בהגדרת מושגי� כמו רומנטיקה

לכ� התנהגות אשר נתפסת אצל האחד כחיזור עלולה להיתפס על , אהבהמשיכה ו, חיזור

מת כאשר קיי, ופעולה שהייתה יכולה להיתפס כפעולה רומנטית, ידי האחר כהטרדה
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. כאשר אחד מהצדדי� איננו מעוניי� בה מעשה מגונהנתפסת על פי החוק כ, הדדיות

הי מנסח באופ� ברור  מ) 1998ח "התשנ(חוק למניעת הטרדה מינית למרות זאת ה

  :להל� התייחסויות החוק הנוגעות לקטיני�. הטרדה מינית

המופנות למי מהמנויי� , )4(או ) 3(הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות ) 6(

ג� א� , בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, )ו(עד ) א(בפסקאות המשנה 

  :ורותי� בהצעות או בהתייחסויות האמיהמוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונ

חינו� או טיפול וא� טר� , תלות, תו� ניצול יחסי מרות –לקטי� או לחסר ישע )  א(

  .ובלבד שהמטריד אינו קטי�, ג� בלא ניצול יחסי� כאמור –שני�  15מלאו לקטי� 

  .תו� ניצול תלות של המטופל במטפל –במסגרת טיפול נפשי או רפואי , למטופל)  ב(

תו� ניצול מרות  –ולאד� בשירות במסגרת שירות  ,לעובד במסגרת יחסי עבודה)  ג(

  .ביחסי עבודה או בשירות

  .תו� ניצול יחסי מרות בלימודי�, שאינו קטי�, ד"או י, ב"לתלמיד בכיתה י)  ד(

הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרי� , לתלמיד או לסטודנט)  ה(

  .יחסי מרות בלימודי� תו� ניצול, )מוסד להשכלה לבוגרי� –בחוק זה (

מערכת הנוגדת , להל� אדו� בשלוש יצירות שבמרכז� מערכת יחסי� בי� מורה לתלמיד

שלושת הכותבי� ה� בני אותו . את העיקרו� האתי של ניצול יחסי תלות בי� בוגר וקטי�

  . דור שהתחנ� על ברכי מערכת החינו� בישראל. דור

  

"�  המציאות בבדיההשתרגות   –מאת אייל מגד "  חסד נעורי

  תוכנה של היצירה

המורה  .חסד נעורי� הוא רומ� שבמרכזו מורה לספרות הבורח ע� תלמידתו לזנזיבר

שהיא  ,נערה צעירהשעל רקע יחסי משפחה מעורערי� בורח  ע� גבר מזדק� מתואר כ

. בעיקר על רקע ערכי החברה המורכבי� ביניה� בספר מתוארי� היחסי�. תלמידתו

 ללא בו יוכלו לחיותש, לברוח לעול� פרטי משלה�מחליטי�  כתוצאה מכ� ה�

הבריחה   מגלה לגיבור המבוגר כי בריחה אינה  .הביקורת החברתית המורכבת שסביב�

 שנותרסובל מייסורי מצפו� על ילדו ולכ� הוא , מאפשרת הימלטות ממטע� המחויבויות

מהמקו� שאליו  נהנית מאוד הנערה. הפרטי שבנו לה�" ג� העד�"מ ואינו נהנה מאחור

ש� היא , חוזר הביתה ואילו הגיבורה נותרת באי זנזיבר, הגיבור המבוגר, המורה. ברחו

  .המוצאת את מות
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   דיו� ביצירה בהסתמ� על הרקע התאורטי

לא מעט מ� האמירות המופיעות בספר נדמות כקלישאות שחוקות ואלמלא סופה הטרגי 

של גיבורת הספר אפשר היה לנופ# ברומ� זה כמממש את סיסמת הפרסומת של משרד 

של כותרת זו מלווה את דר� עבודתו ). 2000, בר$" (מחנ� לחיי� –מחנ� טוב "החינו� 

   3.מורה לספרות המבקש להנחיל לתלמידיו בשורה חדשה, דרור, גיבור הרומ�

מה הטע�  [...] מבשורה צליל שנות התשעי� ריק"תחושתו של דרור כמחנ� היא ש

לנסות ולשכנע כאשר נקודת המוצא היא התחושה שלמרות החלל העצו� אי אפשר 

הריק ועל תחושת הכישלו� למרות ההצהרה על תחושת ). 54' עמ" (למלא אותה בבשורה

). 1999, שוור$(לנת$ את הריק , האישי הוא מבקש למלא את חייה� של תלמידיו בתוכ�

 –שכשמו כ� הוא , המורה לספרות, בחתירה לעיצוב תפיסת עול� מגובשת מטפט# דרור

הוא מניח אות� או . ציטוטי� של גדולי הפילוסופיה האקזיסטנציאלית, מחפש דרור

כאשר . יפנימו ואחר יפרעו אות�, י ציבור תלמידיו כדי שיקלטופורס אות� לפנ

, עומר. תלמידתו מתאהבת בו הוא נתבע להעמיד את התאוריה של עצמו במבח�

היא מנסה להפו� . תלמידתו המתאהבת בו מסיטה אותו להיות נאה דורש ונאה מקיי�

יש לה , מי אמר שלספרות יש כוח: "את התאוריה הספרותית הלכה למעשה באומרה

). 33' עמ" (אי� מה לעשות. היא מחלישה היא מבטאת חוסר אוני�, לא כוח, חולשה

) 289, 277, 260' עמ(לכיתה  �הרקע להתנהלותו של דרור נית� על רקע מצבי� אופייניי

המחבר מאפשר לדרור לפתור את . מצבי� נדושי� שכמורי� אנו נתקלי� בה� לא אחת

א� דווקא דר� התמודדותו של דרור , לא לרוחנולעתי� , המצבי� המסובכי� הללו

  .כמחנ� או דר� כישלונותיו מוצפות הבעיות אל תודעתנו ומעוררות לחשיבה חלופית

מזכירה את דמותו של , האמו� להיות סוכ� תרבות, התנהלותו של דרור כמחנ� כיתה

ורה ש� לכאורה מוצג דיוק� מ. מאת יצחק שלו" פרשת גבריאל תירוש"המחנ� ביצירה 

א� מורה זה בשל אופיו , ראוי במישור המתייחס למערכת היחסי� שבי� מורה לתלמיד

. ההולמי� את האידיאולוגיה שלו, הכריזמטי מניע אות� למעשי� בלתי חוקיי�

האנלוגיה  4?התנהגותו מעלה תהייה הא� היא יכולה להכתיר אותו כמורה ראוי

. אידיאולוגי��תרבותיי� –י� המתבקשת מעוררת תהייה על אודות הקודי� המוסרי

הא� מרחק הזמ� שבי� כתיבת שתי היצירות מעיד על שינוי חברתי חינוכי שאירע 

                                             
 לבני רומ� זהו. ורדי זאב מאת" אסורהאהבה " היא תלמידה מורה ביחסי הדנה ליצירה נוספת דוגמה 3

 השלכותל בנוגע המורה של הלבטי� בתיאור מתמקד הרומ�". ורהאס" יחסי� מערכת המתאר הנעורי�
  .זו יחסי� ממערכת לנבוע העתידות

לאחר שהוא מצטט . לדמות הוריו שהיו מורי� המתייחסשל  מאיר שלו   מרשימתוציטוט  ולעניי� זה רא  4
להיות שבדורות  יכול: "על הזיכרו� שמשאירי� המורי� האהובי�) 1999(את דברי נחו� גוטמ� כותב  שלו 

 מילדייכשאני שומע , אבל ג� היו�. הנוכחי� של מורי� ותלמידיה� הדברי� מאבדי� מעט מכוח�
 ישכחו מי ואת בכעס מי את, באהבה יזכרו ה� מה� מי את יודע אני, אחר או זה מורה על סיפורי�
 ).124' עמ" (במהרה
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מבקש להדגיש את היעלמותו של קוד אתי מוסרי " חסד נעורי�"הא� ? במדינת ישראל

ובעניי� זה אפשר שש� היצירה מרמז ג� לחיפוש אחר ? שהיה קיי� בי� מורה ולתלמיד

נו הרחב ולא רק במובנו האישי הצר המתקשר לדמותו של גיבור חסד העבר במוב

מיקו� נקודת התצפית של דרור בתו� החברה ומחוצה לה מאפשר לו לבקר . היצירה

מעמדת התצפית שלו הוא יכול . את הערכי� ואת הנורמות של החברה שבה הוא חי

זהות את השטחיות ואת החיפוש האובססיבי של כול� אחר , לבקר את החומרנות

  .)2000, יניב(בעלת משמעות 

מחנ� אותנטי מבקש לחנ� את תלמידיו לתפוס . י כמחנ� אותנטידרור מוגדר על יִד 

ללא אשליה , אנשי� החיי� ללא מסווה). 2007, תדמור(עצמ� כאנשי� בעלי שאר רוח 

הוא מצדיק את תפיסת עולמו באמצעות הישענות על . ללא שקר עצמי או הכחשה

לפי תפיסתו של . טקסטואלי�עמו הוא מנהל דיאלוג אינטר, ל סארטרתפיסת עולמו ש

היא מושגת על ידי בחירה של , היא אפשרות קיו�, האותנטיות אינה מולדת, סארטר

רק אד� הרוצה בכ� מתו� כוונה יוכל . בבחירה טמו� הסיכוי לאימו$ הדר�. האד�

את מערכת הערכי�  .דרור מתנכר לערכי� שעליה� גדל. להשיג את אופי החיי� הלז

משו� שאת , שאותה הוא מציב  כמערכת המכוננת את חייו הוא רואה כדג� הנכו�

  . ערכי� אלה הוא מעצב מתו� בחירה חופשית ומתו� מודעות

מערכת היחסי� האסורה שדרור מנהל ע� עומר תלמידתו חושפת את הדילמה 

את תלמידתו המצויה הוא מנסה להעצי� , מחד גיסא: של חייו" לא מודעת –המודעת "

זו דרכו לחל$ את עצמו  –מאיד� גיסא , במשבר על ידי אמירות שחוקות שהוא משנ� לה

ע� אשתו , הוא שבוי במערכת יחסי� הרסנית ע� אמו. מ� המשבר הרגשי שבו הוא נתו�

מתו� צור� להציל עצמו ממערכות היחסי� המשובשות . ובנו וע� מערכת החינו�

גיבור הרומ� , לא בכדי הוא מאזכר את מארסו. יחסי� אסורהמנותבת דרכו אל מערכת 

ג� ש� . תו� יצירת אנלוגיה בי� דמותו שלו לדמות מארסו, של אלבר קאמי" הזר"

כמורה לספרות . הגיבור מנסה לתר$ את קריסת נישואיו בשל מערכת היחסי� ע� אמו

הא� הוא חי , לא אחת לא ברור לו עצמו. דרור מנסה לשלב את הבדיה בתו� המציאות

כאשר עומר תלמידתו , הדבר זוכה להארה נוספת. � או חיי� מציאותיי�י�ְד חיי ִב 

מאת אלבר " הזר("מנתחת את מערכת היחסי� בי� גיבור הספר שעליו היא נבחנת 

שוקלובסקי ). 86�85' עמ(ואילו לדרור נדמה שהיא מנתחת את עולמו הפרטי , )קאמי

משו� שהיא מוצאת פרטי� מזהי� משותפי� בי� , וידוימגדירה רומ� זה כרומ� ) 1999(

וחיפושיו , מגד היה מורה, בער� 50שניה� בני :  דמותו של מחבר הרומ� לבי� גיבורו

  . תמיד נעי� אחר חיפוש משמעות
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ד מחנ� זה לעול� לא ילֵמ ). 2009, דה מלא�(דרור מתיימר להיות המורה הדיאלוגי 

מתו� כ� הוא חייב ללמוד היטב . של התלמידי�חומר שלדעתו איננו מתחבר לעולמ� 

הוא יודע . את עולמ� והוא מגיע ללמד� כאשר הוא מודע למוכנות� לקלוט את התכני�

כי , שתהלי� הלמידה לא יתבצע באופ� השונה מ� הנורמה הרווחת בתחומי בית הספר

הוא מכשיר את הקרקע לחומר שהוא מתעתד . ערלות י�אז החומר ייפול על אוזני

הדיאלוג התודעתי ביקורתי בוח� אמיתות . כדי בסופו של עניי� יזכה ג� לאהדה, ללמד

הוא ישר דיו להצהיר על שינוי . א� נתערער בסיס�, והמורה אמי$ דיו להפריכ�

א� , צמא להכיר תפיסות עול� חדשות, תאב באורח קבע ללמד מתו� סקרנות, עמדותיו

ברוח זו נוהג דרור לתקשר . תפיסת עולמובד בבד למצוא בה� פגמי� כדי להצדיק את 

אלא שכא� חותר המחבר המובלע תחת תאוריית המורה הדיאלוגי הראוי , ע� תלמידיו

הוא . הוא מתגלה כמי שמצליח לנהל דיאלוג רק ע� האליטה שבכיתה. שדרור מעצב

הוא משחזר את . בסוכה –יחידות ללמוד ספרות בחיק הטבע  5יוצא ע� תלמידי מגמת 

, י� הסוקראטי של ההוראה מתו� מודעות שהלמידה בטבע תהיה קלה להפנמההתהל

  .תכונ� מודעות גבוהה אצל התלמידי� תעצי� את ביטחונ� ואת האמונה ביכולת�

כמבוגר הוא אחראי למותה של עומר . קרב��דרור מוצג כסובל מ� התסמונת רוצח

כמי שנאל$ לעמוד , ולמוא� במידה מסוימת הוא מציג את ע, תלמידתו והוא נענש על כ�

העמדתו במבח� הכפול מדגישה ומעצימה . בניסיו� ועל כ� הוא אינו חייב לשאת בעונש

כמחנ� , מחד גיסא. את צומת הדרכי� הערכי שבו הוא נתו� כל העת ה� כמחנ� ה� כאד�

סוחפת ושונה בתכלית מ� הדימוי האופ# את דמות המורה , הוא מציע דר� חדשנית –

הוא . מצטר# לכ� המחיר האישי הכבד שהוא משל� על כ�, מאיד� גיסאא� , השבלוני

הוא חש סיפוק רב מהעובדה שתלמידתו , מנגד. נסח# אל רומ� אסור בתכלית האיסור

היא זוכה ; "היא זורמת ע� המקו�: "הפנימה מכלול של ערכי� שביקש להקנות לה

הוא ביקש "ציי� שהוא מ. היא מגשימה את מה שהוא חל� לעשות; לתהלי� של הארה

" נרד# פושע ללא מחילה ללא מסתור, א� יהודה הבוגד, שליח המצווה, להיות פאולוס

א� נדבר : "לאחר מותה חוזר דרור ומשתמש במשפט שאמרה עומר בכיתה). 231' עמ(

יצירות לא מתות כל עוד ממשיכי� לקרוא אות� ולדבר  [...] עליה היא תמשי� לחיות

  ).  343' עמ" (עליה�

דור שאי� לו סיבה קיומית ; דור חסר נחת; רור מנסה לחשו# את דור ההווהד

זוכה ומצפה לזכות לרגע , דור הממשי� ומחפש משמעות לחיי�; מדרבנת הנראית לעי�

  ?  ג� א� זה רק חסד נעורי�, של חסד

משו� שהוא , הבלתי מוסרי של דרור כמו מקבל לגיטימציה, מעשהו הבלתי אפשרי

או אב טיפוס למורה שאיננו מייצג מקרה , הוא הופ� סימבול. רמאיר חברה במשב
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אבל הא� בהצגת מעשהו . אלא  מהווה דג� להתנהלות חברתית לא תקינה, פרטי

: או בניסוחו של המחבר? יש נחמה או סליחה, כמעשה בעל משמעות אידיאולוגית

טע�  רק מעשה היצירה יכול לתת [...] ?הא� היצירה עושה את החיי� לראויי�"

 שתכליתה של יצירה ספרותית הוא לתת, התשובה גלומה בטיעו�). 93' עמ" (לחיי�

להעניק לנו את תחושת מכלול  ,חוויה אסתטיתהקוראי� להעניק לנו  ,ביטוי לרגשותינו

    .הרגשות של החיי� האנושיי� כתנועה מתמדת בי� קטבי�

עצ� . ולמומפגש ע� טקסט מביא את הקורא למפגש ע� עצמו וע� עאי לכ� 

ההתבוננות במראות רוח האד� המגולמות ביצירות הספרות מביא לכ� שמשהו חבוי 

המפגש ע� הטקסט יוצר . ועמו� בתודעתו של האד� מגיע לידי התגלות והתבהרות

להתבונ� בראיות אלטרנטיביות את הקורא המכריח  תיבמודע או לא במודע גירוי תודע

הטקסט הספרותי  –) 1998, אלוני(ו בניסוח אחר א. להיות יכול י�יעדו של מה שאיננו

לראות את המציאות באור חדש  ,מבקש לסייע לבקע את הבנאליות היו� יומית

ער�  ,זאת על ידי מת� פשר ומשמעות ,בתו� החברה "אני"להגדיר את מקומו של הו

  .  משל עצמ�

  

  מאת יהודית קציר" הנה אני מתחילה"

  תוכנה של היצירה

 ,אהבה בי� ריבי סיפורהקוראי� פני לפורס " הנה אני מתחילה"קציר  ספרה של יהודית

 .זה עתה נישאהש ,מורה לספרות בת עשרי�, לבי� מיכאלה ,ילדה בת ארבע עשרה

התיאורי� החושניי� של  האהבה בי� . הסיפור שזור בתיאורי� ארוטיי� לסביי�

בי� בעלת , טינההשתי� משכיחי� מ� הקורא כי מדובר באהבה אסורה בי� בוגרת וק

נפתח ומסתיי�  הוא :הספר בנוי במבנה של סיפור מעגלי. מרות ובי� הכפופה לה�סמכות

. מי שהייתה מורתה לספרות של ריבי ואהובתה הראשונה, במסע הלווייתה של מיכאלה

יומני  את  5,שכתבה בעודה נערה לאחר ההלוויה מחליטה ריבי לחפש את היומני�

חייבת לחפור , חייבת לשחזר לעצמה את האהבה מאז היא. האהבה שלה למיכאלה

לש� , כ�"; את האישה שהיא, למצוא ש� את הילדה שהייתה כדיבקרבי עצמה  עמוק

' עמ" (אל המקו� שנולד בו פרח האש ובו ג� נקבר בעודו חי, אל אזור האסו�, אל� אני

של הפחת  הוצאת היומני� מ� העפר היא אקט .והולכת לחפש, היא אומרת לעצמה, )11

ג� ביצירה זו נחשפת הדילמה ). 2003, אדיבי שוש�(חיי� במה שהיה משול כמת 

מורה אהבת , אהבת בוגר לקטינה: כיצד יש להתייחס לטאבו הנפר$, המוסרית

                                             
 .רדימאת ו" אהבה אסורה"טכניקה זו מוצאת את מקומה ג� ברומ�  5
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מנהלת מערכת יחסי� אסורה , מחנכת, סמכותיתשאמורה להיות  דמות; לתלמידתה

מה , לא יודעת א� זה בסדר  אני: "ובגו# הטקסט הדברי� נאמרי� כ�. ע� קטינה

  ).188' עמ" (את עוד כל כ� ילדה, או מה אני רוצה ממ�"; )123' עמ" (שאנחנו עושות

דר� עיניה של ריבי , בשני רבדי�החזרה אל העבר מאפשרת להתבונ� בחוויית האהבה 

בוגרות בעיניי� ובמרחק הזמ� , כאשר היא נמצאת בעיצומה של החוויה, הילדה

נמש�  ,המעוצב כרומ� חניכה ,הרומ� בי� השתיי� .� את מה שאירעהמאפשרות לבחו

 וזהותה מלווה את ריבי במסע כואב של גיבוש זהותה הנשית רומ� זה. כשנתיי� רצופות

 היא כמהה �הדמות נבנית שלב אחר שלב דר� חיפוש האהבה והחו� שאליה 6.המינית

 היוותהמכירה שמיכאלה התבגרותה ריבי בתהלי�  .בשל מערכת יחסי� לקויה ע� אמה

בקשר  מתחלפתתה בי� השתיי� יהאהבה הגדולה שהיא� ו תחלי# סוג של עבורה

תהלי� הכתיבה הוא ניסיו� לרפא את הפצעי� ה� את פצעי  .אטלנטי�אפלטוני טרנס

   .האהבה וה� את החס� הרגשי בעולמה

� ג� א, יש בה געגועבמבט לאחור  ;הרומ� מסתיי� דר� עיניה הבוגרות של ריבי

הא� אכ� : הסליחה הקיימת בתהלי� הסיפורי מחדדת את השאלה המוסרית. סליחה

  ? אפשר לסלוח למורה שסרחה

נערה  אהבת� העזה של מיכאלה וריבי מתוארת בתחילתה כסיפור אהבה תמי� של

 הבט� מתערבבת לי: "תהיודעת לתת ש� לאהב אינהואפילו , המתאהבת במורתה

מתחילה להבי�  היא רק לאחר מכ� .)51' עמ" (שוקולד� כאילו אכלתי יותר מדי ממרח

, דקה ביו� וחושבת עליה כל, אני מתעוררת ִאתה בבוקר": ומוסיפה, את שבִלבה

" שאפשר וחולמת עליה בלילה ומעריצה ואוהבת אותה יותר ממה שאי פע� חשבתי

   ).84' עמ(

  

   דיו�  ביצירה בהתייחסות לרקע התאורטי

היא ). 2007, תדמור" (המשפיע"ו מתוארת כדמות המורה המורה לספרות ביצירה ז

היא נוגעת ברובדי עומק של ; מושגי� ומיומנויות למידה, חורגת מרובדי הקניית ידע

מעצבת את תחושת הקיו�  –יסוד ויתרה מזו �עוזרת לה להתלבט בשאלות, תלמידתה

על , תלמידמשפיע ג� על גיבוש תודעתו של ה" המורה המשפיע"תדמור מציי� ש. שלה

ועל הבניית " תכנית חייו"על פיתוח רצונו וכשריו לבחור ולהכריע בדבר , גיבוש זהותו

המורה המשפיע רואה את הכיתה כקהילה . התייחסויותיו הבסיסיות כלפי העול�

, כיתה שיש בה צמיחה מתו� התנסות; אנושית רווית התנסויות וחוויות מעצבות

                                             
 מושגיעל  הביקורתה  נסב. הד� בלולאה  הנשית כרומ�את מהותו של הרומ�  מדגישה) 2003(שוש�  אדיבי 6
   .אבל כוחו של הרומ� הוא ג� מעבר למשמעות המגדרית, "ושפת הא�" שפת האב"
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אני "יחסי , אהבה, אחריות לאנושיות, ולזולת אחריות של האד� לעצמו, דיאלוגיות

לו היה נית� לשאול את ). 2007, תדמור(אותנטיות ומשמעות , יצירה עצמית, "אתה

הרי התשובה מתכוננת , מהי מידת ההשפעה של המורה במרחק זמ�, גיבורת היצירה

 . במהל� היצירה

שלה  מיכאלה מודעת למקו� החברתי? מורה או מאהבת? אז מי את מיכאלה

למרות זאת היא חורגת אל עבר מערכת יחסי� , ולחוקיות הנגזרת ממעמדה כמורה

תמימות שאמנ� הולכת ומתפוגגת , מנצלת את התמימות של ריבימיכאלה  .רומנטית

ופתאו� קירבה את פיה אל פי ונשקה על "רכנה . לאור� מערכת היחסי� הנבנית ביניה�

. )112' עמ(" שבתי עליה בצורה כזאתא# פע� לא ח. נבהלתי קצת. שפתי בעדינות

שלא רק שאינה בולמת את , השאלות התמימות רק מאפילות על התנהלותה של המורה

לקראת סופו של . אלא א# מעצימה אותה, התפתחות מערכת היחסי� הלא ראויה

  ).188' עמ(הרומ� מיכאלה חוזרת ומדגישה שהיא מודעת לכ� שריבי עדיי� ילדה 

אוהבת  אני יודעת רק שאני" :מיכאלה לה מסבירה, ל ריביתשובה לדאגתה שוכ 

של ילדה מפוכחת  באינטואיציה). 123' עמ" (זה ברור, זו אהבה ארוטית ]...[ אות�

 אינהאבל , היא מכירה באהבתה הגדולה אל מיכאלה. מעלה ריבי את אפשרות הפרידה

לה שבמקביל היא מבהירה למיכא. לאישה מאמינה שיש אפשרות של התחייבות זוגית

בתהלי� ההתפכחות  .להתחייב לו תוכלש, גבר, לקשר בי� שתיה� היא מחפשת מישהו

את : "ריבי מנתחת את הבחירות של שתיה� ומציינת, לאחר מותה של מיכאלה, כבוגרת

' עמ" (לאהוב גברי� אני בחרתי בתל אביב וברחתי. ברחת לניו יורק ובחרת לאהוב נשי�

סיפור , נפש היא שבוחרת איזה סיפור היא מספרת לעצמהה": מסקנתה היא אבל). 277

ל ושהוא יותר מהכ, ואני בוחרת בסיפור של חסד והצלה, ניצול או סיפור של הצלה של

  ).274' עמ" (אהבה סיפור של

משו� שבתהלי� הסיפורי היא מבקשת להבליט את , הנרטיב של ריבי חסר משהו אמי�

ארת בהרחבה תכונות המאפיינות את פרופיל היא מת. תכונותיה החיוביות של מיכאלה

. קוד� לתהלי� הרומנטי" מורתיות"תיאור התכונות ה) 86, 70, 58, 51' עמ(המורה שלה 

מיכאלה מדגישה שהיא מודעת לכ� . לא שהוא מקל ולו במעט את המעשה האסור

יתר ? מדוע א� כ� היא אינה מפסיקה את המעשה). 123' עמ(שהיא עושה מעשה אסור 

סיפורה של , כדי להדגיש את עצ� המעשה היא חוזרת אל סיפור אהבה דומה, כ�על 

  ).152' עמ" (נעימה ששו� כותבת שירי�"עמליה כהנא כרמו� 

המורה לספרות דה סילבה . סיפור התבגרות בסיפורה של עמליה כהנא כרמו� נרק�

כלפיה  א# כי נראה שהוא חש, אינו נסח# אל תו� מערכת יחסי� אסורה ע� תלמידתו

אולי בשל סיבות סמויות אחרות , אולי בשל היכולת הספרותית, משיכה מסוימת
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נועד לכונ� " הנה אני מתחילה"אזכורה של יצירה זו בתו� . המוצנעות בגו# הטקסט

מול מורה המסוגל לאפק את . טקסטואלי מכוו� ומודע אצל הקורא�תהלי� אינטר

האנלוגיה מלמדת על . ל פריצת טאבוגחמותיו משרטטת יהודית קציר מערכת יחסי� ש

  . האידיאולוגיה התרבותית היפה לשעת כתיבת כל אחד מ� הסיפורי�

ולברר מה יחסו  המורה להתקרב אל של הנערה את ניסיונותיה כהנא כרמו� מתארת

 ,תגובותיו של המורה יחזקאל את ה� הבוחני� הקוראי�אלא ש ,)1994, שירב( כלפיה

 ,ל הנערהמסרב להיכנע לכללי המשחק שהמורה . של נעימה שלא דר� עיניה המוקסמות

מתייחס אליה לעתי� ה; מקמ$ במילי�אבל בצד התנהגות נורמטיבית של מורה כזה ה

מכחיש שיש לו יחס מיוחד כלפיה או כלפי כל תלמידה  ,סונט בה, כאל ילדה קטנה

את מחברת כי נרד� בעת קרי כשהוא אומר לה, עתי� א# נוהג בה בגסות ממשל; אחרת

התחמקותו  כי, בכל זאת לקורא נדמה – )שאותה לא טרח להחזיר לה(השירי� שלה 

התחמקותו . הרחוק מאדישות יחס, המובנת מאליה מכסה על יחסו האמתי כלפיה

אהבתה של נעימה " ריסו�"הוא משכיל לעשות את ההבחנה בי� כמורה ראוי . מובנת

יודע לעודד הוא . בעלת כישרונות נדירי� לעודד אותה כנערה אליו לבי� ייעודו כמחנ�

האנלוגיה בי� שתי היצירות מעצימה . בראשית דרכה מתו� נדיבות טבעית את נעימה

את הכשל ההתנהגותי של המורה מיכאלה מול התנהגותו האצילית של דה סילבה 

  .  ביצירתה של כהנא כרמו�

שינוי בנורמות  הא� השינוי בדמותה של המורה מיכאלה אצל קציר נועד להציג 

הא� ? שינוי בתפיסת עולמו של המורה או שינוי ביחס הקהילה הקוראת? חברתיות

? הדרמה המתחוללת בנפש� של הגיבורות היא אמצעי ליצירת קתרזיס אצל הקורא

  ? הא� כתוצאה מכ� נוצר תהלי� שממנו הקורא מפיק תובנות חדשות

מיכאלה נענשת : באות על עונש�מציינת שבסופו של הרומ� הגיבורות ) 2003(אדיבי 

כתוצאה מכ� היא נפגעת באברי� הנשיי� . פגיעה בנשיותה של ריבי, על החטא שחטאה

שבמהותו  הוא מידה כנגד , עיצוב של עונש. שערה נושר, היא לוקה בסרט� השד, שלה

באופ� . הנענה לעקרונות הטרגדיה היוונית ש� הגיבור נענש על חטא ההיבריס, מידה

, וכ� יוצרת את תחושת הקתרזיס, זרת המחברת גזירה שווה על גיבורת הסיפורעקי# גו

רגשות אלה . על פיה הצופה המתבונ� בדמותו של הגיבור הטרגי מתמלא בפחד ובחמלה

כי מעידתו של הגיבור נובעת מטעות , משו� שהוא מודע לעובדה, מציפי� את המתבונ�

כי ג� הוא , ררת את מודעותו לעובדהוהחרדה האופפת אותו במהל� הצפייה מעו, אנוש

ולכ� תחושת הקתרזיס הממלאת אותו היא שטוב , היה יכול לעמוד במקומו של הגיבור

במודע או שלא במודע נוצר תהלי� של . ולא לו –שהקורה לגיבור קורה לו בלבד 

לעומת זאת . במציאות אנו נחשפי� לתהליכי� שכאלה בעיתונות היומית. הכחשה
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את העקרונות , לנת$ את גבולות הנורמה, ת לגיבור לפרוע חוקהספרות מאפשר

והאד� כפרט חייב לכונ� את עולמו , אות� גבולות שהחברה מציבה לעצמה, המוסריי�

לטפל ג� בשלילה , א� כ�, ההתנהלות בתו� הטקסט מבקשת. בתו� גבולות הנורמה

לכ� לאור .  טיבימתו� התייחסות אסתטית ג� א� בתיאור העול� נוצר דיסונאנס קוגני

הנסיבות הפסיכולוגיות המפעילות את עולמ� של הגיבורות יש מקו� לסלוח לדמויות 

הא� שיפוט ההתרחשות בטקסט צרי� להתאי� לקוד השיפוט לו היו . הפועלות בו

   ?הדברי� מתרחשי� במציאות
  

  מאת יוני סוכרי" לא תקי� רומנטית"

  תוכנה של היצירה

אלמנת מלחמת יו� , אליענה. מורה לספרות בתיכו�, הגיבורת הסיפור היא אליענ

, היא החליטה לבחור במקצוע ההוראה. הכיפורי� המגדירה עצמה כמורה מתו� הכרה

. לוותר על קרירה אקדמית וללמד ספרות והיסטוריה מתו� תחושה של שליחות וייעוד

אסורה ע� אליענה מנהלת מערכת יחסי� . היא רואה בחינו� מנו# לעיצוב הדור הצעיר

ב  שמטבע הדברי� אחת המטרות המרכזיות של חייו היא "תלמיד כיתה י, מת�

הכישלונות , גירושי הוריו:  הבעיות האישיות של מת� כמו. להתכונ� לבחינות הבגרות

סוחטי� אותו רגשית ומהווי� תירו$ לחלק מ� , מחלת הסרט� שלה, האישיי� של אמו

אוהב פילוסופיה וחול� להיות גיטריסט , מחשבהמת� הוא נער חד . האירועי� שבעלילה

החומרי� הרגשיי� שכל . במהל� היצירה הוא מוצא עצמו בזרועותיה של המורה. רוק

המביאה לכ� שבסו# העלילה כל , אחת מהדמויות מביאה עמה יוצרי� דרמה אנושית

בצד העלילה האנושית הרגישה מהווה הרומ� . אחת מהדמויות מוצאת עצמה נפגעת

שק# לאידיאולוגיה המניעה את , ק� בי� השני� תפאורה להצגת עול� חינוכיהנר

  7.מערכת החינו� באר$

: ה� על דר� עיצובו של הנושא וה� על תכניו. דעתה של הביקורת על הספר חלוקה

על העול� כדמויות המלהגות מת�  אתאליענה ו אתמקביל הספר מתאר ב,   ראשית

גלסנר משבחת את היצירה ומציינת ). 2009, ו#שאול( באקלקטיות פילוסופית רחבה

לא תקי� "הדרמה העיקרית ב. שיש בה אינטנסיביות רגשית והבעה פיוטית נדירות

                                             
7

 זה פוחל� שכול� מעמידי� פני�: "את בתי הספר כדינוזאור, מורה שהיה, סוכרי מציג עמו בריאיו� 
הא� הוא תור� ? הא� הוא אפקטיווי? הא� בית הספר הוא מקו� שמלמדי� בו. שהוא עדיי� ישות חיה

אי� בעצ� טע� ללכת לבית  ]...[ אני משוכנע לחלוטי� שלא? מבחינת התפתחות ההשכלה של התלמידי�
� הרי אנחנו ההורי� רוצי; הא� צרי� מקו� ללכת אליו. נשארת השאלה המוסדית והחברתית. הספר

   ".שתהיה מראית עי� של סדר, שהילדי� שלנו ילכו לאיזה מקו�
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, העול�  הפנימי העשיר של כל אחת מהדמויות, למעשה. היא דרמה פנימית" רומנטית

אלא , לא רק מאפיל על עלילת האהבה הנרקמת ביניה�, הנרקיסיז� בפ� החיובי שלו

, בניגוד לפנטזיה הראשונית, הקשר הקונקרטי בי� השניי�. תור� ישירות לקריסתה

כ� אליענה מבינה . נחווה על ידיה� כמדלל את האני האוטונומי העשיר והמקורי שלה�

  ".  מת� מאיי� על תחושת הממשות שלה: "פתאו�

פקיד כי ת, ואולי ראוי לשאול איזה אד� היא אליענה? איזה מ� מורה היא אליענה

אני מבקשת להציג את דמותה של אליענה בשני . החינו� הוא רק פ� אחד באישיותה

מחנכת בעלת תפיסת עול� /בראשו� אליענה היא מורה. מסלולי� החותרי� זה תחת זה

היא . במשבצת זו היא מבקרת את חדר המורי� שבו היא מלמדת. הוראתית מגובשת

בצד הצהרותיה ברמה הרגשית היא א� , מבקרת את דר� תפקודו של משרד החינו�

בפועל היא פורצת את גבולות המוסר וא# את גבולות . פועלת באופ� המנוגד להצהרותיה

סדר היו� על מטפל באחת מהסוגיות המרכזיות העומדות הספר . חוק ההטרדה המינית

. יחסי� אסורי� בי� תלמיד למוָרה –בישראל ובעול� ) הצהובה(החברתי של התקשורת 

בכתיבה לא  מבקש להתייחס למצבה העגו� של מערכת החינו� א� לוקה סוכרי

  ).2009, שמואולו#(ומייצר אמירה פמיניסטית חלולה  מהודקת

בחינת דר� עיצוב דמותה של אליענה על פי העיקרו� הסמיוטי נענית לפרדיגמה 

אקולטורציה אינדיבידואציה , החינוכית של המורה הראוי שהוא סוכ� סוציאליזציה

המורה , כמורה המשמש סוכ� סוציאליזציה או אקולטורציה). 2005, 2001, 2000, ל�(

ואילו ברוח האינדיבידואציה , מוביל את תלמידיו לאמ$ עולמות ערכיי� מוכתבי�

תפקידו של המורה לסייע לתלמידיו להתפתח ולהבנות בעצמ� תפיסות ערכיות 

, זי בי� שתי הגישות השונות הואההבדל המרכ. ומיומנויות של עריכת שיקולי� ערכיי�

, שבמסגרת תהלי� הסוציאליזציה המורה הוא צינור לערכי� ולנורמות המוכתבי� לו

ואילו במסגרת האקולטורציה , והוא אינו מוסמ� להכריע שו� הכרעות אישיות לגביה�

על המורה לייצג ערכי� תרבותיי� שבה� הוא תומ� ועליו לשמש דג� להזדהות� של 

אליענה פועלת על פי עקרו� האינדיבידואציה תו� שהיא . � ערכי� אלהתלמידיו ע

היא מסבירה . � היא דר� פסולה"מדוע הדר� שבה נוהגת המורה לתנ, מסבירה בכעס

לא להפעיל , מדוע דר� זו מבקשת מ� התלמידי� לאמ$ עולמות ערכיי� מוכתבי�

דורשת ונאה  היא נאה. וכאשר ה� עושי� כ� ה� נענשי� על כ�, חשיבה אישית

  !מקיימת

כי צרי� לדבר ע� הילדי� על נושא הצבא והיא , בתחו� הערכי אליענה מאמינה

אמור להציג לתלמידיו את ה, ברותסוכ� ִח פועלת מתו�  תפיסה שהמורה אמור לשמש כ
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לקבל את האידיאולוגיה לשכנע� ולנסות לאמ$  שעליה�התפקידי� החברתיי� 

   .הנוכחת בחיי הקהילה

ז הרבתה לדבר על הצבא לא משו� שחומר הלימודי� חייב אותה לעשות אליענה אר

אלא משו� שהיא טרחה , ג� לא משו� שהתלמידי� ביקשו ממנה עצה או הדרכה, זאת

החלל של חייה היה . מנת להיזכר בבעלה המת לנצל כל הזדמנות שנקרתה בדרכה על

היא תלתה אותו על . הייתה מסוגלת להתבונ� בו בלי לקרוס לתוכוהיא החלל היחיד ש

תלוי כמו נתחי בשר מיושני� כהלכה בחנותו , מציגה אותו לראווה, כל אנקול שמצאה

  ). 14' עמ( של קצב המתגאה במלאכתו

  ).21' עמ(אולי משו� רגישותה הרבה , )16' עמ(היא הופכת מורה מדרב� 

א# על פי (הרומ� אינו מתיימר להציג את הנסיבות הפסיכולוגיות שבעטיי� היא פועלת 

, )אול� מעקב זה אי� בו כדי לשנות את התוצאה, שנית� לעקוב אחר תהליכי� מסוג זה

אליענה מזכירה את . אבל כדאי להתייחס לאידיאל הרוחני המשפיע על דר� התנהלותה

היא מתחבטת בשאלה הא� ) 134, 98, 75, 32, 31, 23' עמ(עולמו הרוחני של אביה 

� לתהליכי� חברתיי� המובלי� על ידי התלמידי� להיות ממשיכת דרכו או להירת

ואולי ללא , למרות מחאותיה כנגד התנהלותו של משרד החינו�. כנגד משרד החינו�

ועל כ� היא ; למרות כעסה על עמיתיה המורי� היא מנהלת רומ� ע� מת�, קשר אליה�

לתה חוסר יכו). 85' עמ" (?מה כל כ� נורא בזה –רומ� בי� מורה ותלמיד "אומרת 

להבחי� בי� המותר והאסור בתחו� יחסי האנוש של בעל סמכות וזה הכפו# אליו מוחק 

אבל אי� , היא מגייסת טיעוני� לטובת ההתנהלות הנלוזה. באחת את היותה מורה ראוי

  .  בה� כדי להקל את המעשה הבלתי מוסרי והלא אתי שהיא עושה או להפחית ממנו

רת תחושה שהמעשה הוא רק פגיעה שהיא יוצ" לא תקי� רומנטית"כותרת הספר 

ג� , אי� הוא מתייחס לאספקט הבלתי מוסרי של הסוגיה, עברה על חוק או תקנה

נוח להיאחז באומ$ . ועל פי החוק אינו נחשב קטי� 17בהנחה שמת� כבר עבר את גיל 

את משרד החינו� ואת חבריה לעבודה , שהעזה לבקר את ההנהלה, המוסרי של אליענה

א� בד בבד ראוי לבוז לה על שהיא בונה ; ודעת שהיא עשויה לשל� על כ�כשהיא י

לעצמה סול� ערכי� פרטי על פי התועלתנות האישית שלה בידיעה שסול� ערכי� זה 

אליענה זוכה למעט חסד מ� . אינו תוא� את סול� הערכי� המוסרי של החברה

אבל שוב קשה , משו� שלכאורה ההתרחשות נובעת בשל מצבה המשפחתי, הקוראי�

טלטלותיה הרגשיות והסתלקותה ממערכת החינו� בסו# היצירה אינ� . לסלוח לה

אבל ה� מביאי� את הדברי� לידי מצב של , מקלי� את חומרת המעשה החמור שלה

  .המתאי� לעוו� –עונש מידתי : איזו�
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מורה המטיפה לדר� , מחד גיסא: כיווני�ג� רומ� זה כמו קודמיו מציג תהלי� דו

שיראה לנגד עיניו את  הצלחת� , מורה שילמד כהלכה –הלות נורמטיבית של מורה התנ

היא סוטה מההתנהגות הנורמטיבית , אבל מאיד� גיסא, של תלמידיו ואת טובת�

המהל� . הכרוכה בשמירה על מערכת יחסי� שאינה גובלת בניצול מעמדו של קטי�

, � שיש לו מקבילות במציאותהכפול המתואר ביצירה הוא אמצעי לדיו� או שק# לתהלי

  .וכמו שכבר ציינתי במציאות רב החסוי על הגלוי

  

  לסיכו�

העיתונות . העלילה ברומ� מהווה תמונת ראי לעובדה שהמציאות עולה על כל דמיו�

אלא , עשירה בפרטי סיפורי� על התנהלות לא ראויה המתרחשת בי� כותלי בית הספר

הסיפור הנמסר . כדי לא לפגוע בצנעת הפרט שאז הדברי� נמסרי� תחת חיסיו� פרטי�

בי� א� (לעומת זאת היצירה הספרותית יוצרת מבדה , סיפור חסרבעיתונות הוא לעול� 

הצצה הגדולה מזו , מספקת הצצה רחבת היק#, )הוא הנשע� על אמיתות ובי� א� לאו

 או. האד� שניח� בחוש סקרנות בא על סיפוקו בתהלי� הקריאה. המצויה בעיתונות

הקריאה באסור , שהיא כלי אסתטי, באמצעות היצירה הספרותית: בהגדרה שונה

  .מספקת סוג של חוויה ריגושית

יש בו כדי להסביר את דמות המורה הלא ראוי העולה " הזרת המוכר"המושג 

' עמ, 1989בתו� הרציג , שקולבסקי –defamiliarization(מושג ההזרה . מרומני� אלה

ס לתפקיד האמנות כמחלצת אובייקטי� מתפיסת� הוא מושג המתייח) 216

בתהלי� . הקליטה המורגלת –הזרה היא היפוכה של האוטומטיזציה . האוטומטית

דבר הכרו� בהסבת תשומת לב מיוחדת , לא שגרתי, היצירה מעוצב הנושא באופ� חדשני

תיאור . לעתי� ראשונית, הזרה מתבטאת בנקיטת נקודת תצפית חדשה. לארגו�

המוסכמות והכללי� התרבותיי� , בעיניו של מי שההרגל, באופ� בלתי משוחדהתופעה 

כל אלה מחייבי�  –דר� ההצגה הלא שגרתית , הקיימי� טר� עמעמו את ראייתו

סיפור התנהגות� השלילית של המורי� המוצג בספרות , מכא�". נועזות"תשומת לב ל

חברה מחנכת אותנו מה המקובלת בהסכֶ , התבנית. הנדונה יוצר הזרה של המוכר

ותפיסה זו , אד� מחנ� או אד� מוסרי –לתפיסה שמורה מעצ� טיבו הוא אד� טוב 

והנה הצגתו של המורה כסורר שוברת , עולה בתודעתו של הקורא באופ� אוטומטי

  . אוטומטיות זו

לו היית קצת יותר , לו היית קצת פחות המורה שלי"כאשר כתב רוטבליט את שירו 

אבל על פי ,  ביקש לתת ביטוי לפנטזיה ההווה במציאות של מתבגר הוא"  נערה שלי



  

  לאה בר� ♦ 224 

 
במאמר הנדו� שורה זו משתקפת ביצירות . חוק ועל פי עקרו� המוסר  היא בגדר טאבו

  !" לא תקי�"שבה� באה לידי מימוש אותה התנהלות שהיא בבחינת , ספרות

צה מובחנת לרוב קבו. זו לעתי� יצירת הנחה של קבוצה מובחנת –" היות מורה"

מורה סורר הוא העמדת אובייקט בשולי השוליי� . נשפטת על ידי הקבוצות האחרות

הסדר הטוב מחייב . אי לכ� יש כא� הפרה של איזו� קבוצתי. של אותה קבוצת מורי�

ולכ� הצגת המורה הסוטה , כי התנהגות� של מרבית המורי� נורמטיבית, להאמי�

כאשר השוליי� מוסטי� אל המרכז ה� . מדר� הישר היא העמדת השוליי� במרכז

זו אינה התרה או מת� הרשאה לנהוג בדר� שמציגה . זוכי� להתבוננות מחודשת

  .אבל הצגת העלילה הלא נורמטיבית מאפשרת דיו� בסוגיה, היצירה

כפל . מורה הנוקט עמדה ומקיי� יחסי אישות ע� תלמידו מועל באמו� שנית� בו

א� , סוח# את תלמידיו, מורה המיטיב ללמד, גיסא מחד: המסרי� המצוי בכל יצירה

הא� יצירות כגו� , מעלה את השאלה, מאיד� גיסא נסח# אל מערכת יחסי� רומנטית

או לחלופי� ? מרתיע/אלה ראויות להידו� במערכת החינו� כדי לשמש כאמצעי מחנ�

בצד המסרי� הבלתי מוסריי� הא� ראוי להתייחס לחוויה האסתטית שהיא חלק מ� 

או שמא הצגת מורה לא ראוי בספרות היא מ� הסת� עוד נגיעה ? החוויה הספרותית

  .בתחו� האנושי
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