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אמא של שבת

חומרי הלימוד בחוברת זו מבוססים על הרצאות וסדנאות שערכו אנשי בית הספר “מעלה“.
הסרטים ,אשר נוצרו כסרטי גמר של סטודנטים לטלוויזיה ולקולנוע ,מציגים פיסת עולם
מחייהם של היוצרים ,יהודים וישראלים החיים בעולם המודרני ומנסים לחבר בין העולמות.
איכותם הקולנועית והסיפור שהם מספרים הפכו אותם ליצירה אמנותית המשמשת כלי
חוויתי להעברת מסרים.
כתיבה :הרב מרדכי ורדי | עריכה :עינת קאפח ,רויטל שטרן | עריכה לשונית :עפרה שפטיה
2017

באדיבות

תסריט ובימוי ענבר נמדר | עלילתי |  30דקות | 2004

תקציר
שלוש בנות מגיעות לביתה של אמן לשבת לאחר פטירתו של האב .חלי הדוסית שאינה
מצליחה להיכנס להריון ,אלה הדתייה לייט שנמצאת בסוף ההריון וסובלת מכאבים
ומחרדות לקראת הלידה ויעל הדתל"שית (דתיה לשעבר) הרווקה שהיא שדרנית רדיו
במקצועה .האם מתייחסת באופן שונה לכל אחת מהבנות ,והסובלת העיקרית היא חלי
הדוסית שהאם לא מקבלת את דרך החיים שבחרה עם בעלה .במהלך השבת ,סביב
מצוקת העקרה מצד אחד ומצוקת הבת ההרה שחוששת מהלידה מצד שני ,נוצרים
מתחים שמתפרקים בסופו של דבר עם לידת התינוק.

נושאים

www.maale.co.il  |     |  02-6277366

פער הדורות  -מתחים הנובעים מהשוני בגיל ובעמדה של ילד והורה.
זהות דתית  -האופן שבו בוחרת כל דמות לאפיין את היחס שלה לא-לוהים.
יחסים בתוך המשפחה  -השייכות למשפחה יוצרת אינטנסיביות של קרבה וריחוק.
שבת  -זמן קדוש שמשקיט את כל רעשי הרקע ומשאיר את האדם עם עצמו ועם
הסובבים אותו.
זוגיות  -מודלים שונים של זוגיות.
קבלת השונה  -היכולת לראות דברים מנקודת מבטו של האחר.
אימהות  -הכמיהה והחרדה מפני האימהות ,היכולת לבנות מערכת יחסים בין האם לבת.
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ניתוח תוכן
ושפה קולנועית
תוכן
 .1דמויות
בסרט יש דמויות אחדות .המשימה של הבמאי היא לאפיין כל דמות מבחינה חיצונית
ולעצב לה אופי מורכב שאינו סטריאוטיפי
אפיון

אופי

שבירת סטריאוטיפ

אמא
(מרים)

בלי כיסוי ראש,
מבוגרת ,מבטא זר,
בית מסודר מאוד

"פולניה" ,חסרת
סבלנות וסובלנות,
בוטה ,ביקורתית

לבסוף מתנצלת
ומצליחה להכיל את
חלי

חלי

לבושה בצניעות,
מתפללת ,מאמינה,
דוסית

רומנטית ,רגישה,
רגשנית

מתפרצת על אמא
באגרסיביות

יעל

רוכבת על אופנוע,
לובשת מכנסיים,
משוחררת ,שער
פזור ,לא שומרת
שבת

רגישה ,טובת
לב ,אמפטית,
משוחררת ,שלמה
עם עצמה ,מכילה

חילונית ,אבל
נרגשת מהתפילין
של אבא

אלה
(בהריון)

דתייה לייט ,כיסוי
ראש חלקי

לא מחוברת
לעצמה ,אנוכית,
קנטרנית ,מפונקת

מעודדת את חלי
שיהיה בסדר

קובי

חתיך ,יאפי ,קורא
עיתונים ,ציני

שטחי ,לא רגיש

נשאר סטריאוטיפי

דודי

עדין ,דוס ,לומד,
חכם ,רומנטי

רגיש ,מעמיק,
מוסרי ,אמפטי

מצטט בחוסר טקט
משנה על נשים
שמתות בלידה

זיהוי הדמות הראשית
בסרט עם דמויות רבות יש צורך לזהות את הדמות הראשית .בדרך כלל זו תהיה
הדמות שיוצרת את ההזדהות הגדולה ביותר אצל הצופים ומשקפת את נקודת המבט
העיקרית של הסרט .זו גם תהיה דמות שהמצלמה מלווה אותה דרך קבע .לפעמים זו
תהיה הדמות שעוברת שינוי במהלך הסרט.
ניתן לשאול את הצופים מי לדעתם הדמות הראשית בסרט ,ובהחלט ייתכן שהדעות
תהיינה חלוקות .האם מרים עוברת שינוי ויעל הדתל"שית חביבה מאוד ואין לה חסרונות,
אבל ברור שהדמות הראשית של הבמאית היא חלי .מצוקתה של העקרה חזקה מאוד
ותופסת את המרכז הרגשי של הסרט.
מערכות היחסים
מבין שלוש הבנות ניכר שהאם מעדיפה את אלה ,ההריונית המבוססת והמצליחה.
יש לה ביקורת על יעל שמגיעה סמוך לכניסת השבת (״את יודעת שעוד מעט שבת
גברת״  -עקיצה על הרמה הדתית) ,יש לה גם ביקורת נוקבת על חלי ובעלה שלא
עושים מאומה כדי להתבסס כלכלית.
חלי קרובה מאוד ליעל אבל יכולה לנהל שיחות נפש גם עם אלה.
בין חלי לדודי יש קרבה ,אינטימיות ,רגישות והכלה ,וגם שותפות לדרך הדתית.
בין אלה לקובי יש בעיקר עקיצות וביטויים ציניים.
יחס התסריטאית לדמויות
התסריטאית מותחת ביקורת נוקבת על האם שאינה יכולה להכיל את בתה .היא לועגת
מעט לאלה ולקובי בעלה ומציגה אותם באור לא מחמיא .יש לה הזדהות גדולה עם חלי
והיא שמה בפיה מונולוג מרגש המוטח כלפי האם .גם דודי בעלה מוצג כדמות עדינה,
רגישה ומוסרית ,אם כי גם הוא מועד במהלך הארוחה ובניסיונו לחלץ את אשתו ממבוכה
הוא מצטט בחוסר רגישות משנה על אישה שמתה בלידה .התסריטאית מחבבת את
יעל הדתל"שית ולכן בחרה ללהק לה שחקנית נחמדה ומאירה ושמה בפיה רק מלים
טובות .היא גם בנתה לה סצנה מרגשת עם התפילין של אביה ונתנה בידה את תפקיד
המתווכת הנסתרת המספרת לאם על מצוקתה של חלי ומביאה שלום למשפחה.
מדרש שמות
השם חלי הוא קיצור של רחל .גם רחל המקראית הייתה עקרה והתפללה לבן.
השם דודי מזכיר את הדוד בשיר השירים ,האוהב והאמפטי.
הדמות החסרה
האב הנעדר .ניכר שנפטר לאחרונה :החולצות והתפילין עדיין בארון ,לא יודעים מה
לעשות עם המקום הקבוע שלו בשולחן השבת.
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חסרון האב מעלה שאלות:
האם הלחץ של האם על חלי קשור לחוסר ביטחון כלכלי?
האם המתחים קשורים למצב הנפשי הקשה של האם שהתאלמנה לאחרונה?
האם האב היה דמות רכה ומאזנת לקפדנות של האם?
הסרט נסגר עם הערה של מרים שהאף של התינוק דומה לסבא.
 .2הקונפליקט הדרמטי
הקונפליקט המרכזי של הסרט מתמקד ביחסים שבין חלי לאם מרים.
חלי צריכה כסף לטיפולי פוריות כי היא לא מצליחה להיכנס להריון ,אבל קשה לה
לבקש כסף מהאם המתייחסת אליה בביקורת ובעוקצנות שגורמות למתח ביניהן.
יש גם רובד פנימי יותר לקונפליקט :חלי מבקשת אהבה והכלה .אחרי מות האב האהוב
היא זקוקה עוד יותר לאם אך נתקלת בניכור.
מוטיב הסוד
אל הקונפליקט הדרמטי מתלווה מרכיב של סוד שמעצים את המצוקה בשל הצורך
האנושי הפשוט לשתף אחרים בסוד .שמירת סוד יוצרת מתח וקונפליקט פנימי בלתי
נסבל .חלי שומרת בסוד את מצוקת העקרות אבל יעל שומעת את ההתלחשויות בינה
לבין דודי .כאן ,כיאה לסוד ,מתרחשת “סצנת הצצה"  -נקודת מבט של מי שלא אמור
להיות שם שבאמצעותו מתגלה הדבר אל הצופה באופן דרמטי ההופך אותו לשותף
מקדים בגילוי הסוד .הסוד נפתח גם בסצנה המתרחשת בחדר האמבטיה ,כאשר חלי
קוטעת את ההצעה של אלה לנסות טיפולי פוריות במשפט לקוני ולא מזמין שיתוף:
“אנחנו מנסים כבר שנה" .הסוד הופך גלוי בסוף הסרט ,כשמרים שולפת את הצ'קים.
ההתרה
אחרי הלידה של אלה המצוקה של חלי נודעת לאם  -כנראה על ידי יעל  -והיא מתגייסת
לעזור כלכלית בטיפולי פוריות .היא מבטאת הערכה ללימוד התורה של דודי והמשפחה
מגיעה לפיוס ולשמחה.

 .3מבנה הסרט
אקספוזיציה  -שלוש הבנות מגיעות הביתה וזוכות לקבלת פנים של האם שבה מונח
היסוד למערכת היחסים בין האם לבנותיה.
נקודות מפנה והתפתחות בעלילה  -המצוקה של חלי מול האם המתנכרת הולכת וגדלה.

שפה קולנועית
הנרטיב
מבנה של שלוש בנות .מלבד סצנת הסיום כל הסרט מתרחש באותו מקום  -בביתה של
האם .השבת מכנסת את כולם ונועלת אותם במקום בלי יכולת לנסוע ולעבור למקום
אחר .הכליאה במקום אחד יוצרת אפקט של סיר לחץ ,דבר שמאפיין משפחות דתיות
רבות בשבתות ובחגים.
שלוש האחיות מייצגות שלושה טיפוסים מבחינה דתית ,ויש בכך פתח לדיון בפוטנציאל
ההתפתחות של צעירים הדתיים .האם אוהבת את הבת הדומה לה ומתעמתת עם הבת
השונה ממנה מבחינת אורח החיים הדתי ,דבר המעלה את השאלה האם ההורים מצפים
שילדיהם יהיו דומים להם.
הלידה מגיעה ברגע שבו היחסים בין האם לחלי הגיעו לנקודת רתיחה ,לדרך ללא מוצא.
הלידה של התינוק החדש מאווררת את המשפחה ומזמינה התחדשות .הלידה מופיעה
כמטפורה ללידה המחודשת של המשפחה ולשינוי מערכת היחסים בתוכה.
הבחירה באב נעדר שיש דיון מי יכול לשבת על הכיסא שלו בסעודת השבת מעוררת
מחשבה על משפחה שיצאה מאיזון בעקבות מות האב .האם לא מצליחה למלא את שני
התפקידים ,והיעדר דמות מאזנת גורמת לה להיכנס לעימותים נוקבים עם הבת.
ההערה האחרונה של האם בסרט על האף של התינוק שדומה לאף של סבא שלו מרמזת
על החזרת האיזון למשפחה כאשר לאב המת נמצא יורש ממשיך.
הז'אנר והשפה הקולנועית
דרמה משפחתית .המיקום הוא בית מסורתי .סצנות סביב נרות השבת ,סעודת השבת,
דברי תורה ,זמירות ותפילה .סביבה משפחתית חמימה העומדת בניגוד למערכות היחסים
העכורות ולמצוקות שמתחת לפני השטח.
הצילום רך ומלטף ,הדמויות מוארות .כאשר חלי מתפללת בעלית הגג יש תאורה רכה
ואפלולית שתומכת ברגע האינטימי של חלי עם הזיכרונות ועם התמונות של האב שאיננו.
הפסקול המוזיקלי מחזק רגשות של געגוע עם חיזוק קצבי במצבים הקומיים.
הבמאית מטלטלת את הצופים מבחינה רגשית מדמעה לצחוק .הדבר בא לידי ביטוי
במיוחד בסצנה של ירידת המים ,שבה עוברים מההתפרצות המרגשת של חלי על האם
לסצנה המצחיקה של אובדן העשתונות של הבעל הצעיר.

שיא  -חלי מתפרצת על האם.
סוף  -לידה ,והאם מתגייסת לעזור לחלי לממן את טיפולי הפוריות.
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מתודיקה
פירוט הנושאים והרחבת הדיון
פער הדורות
לאם סגנון דתי מסוים וקשה לה לקבל את הסגנון ואת דרך החיים החדשה של חלי ובעלה
הלומד תורה ולא עובד באופן מסודר .חלי מורדת בדרך החיים של האם .היא בודקת אחריה
את עלי החסה ובכך מסמלת את הקפדתה במצוות.

בלבו עובר בלא תעשה ,שנאמר :לא תשנא את אחיך בלבבך  ...ולא הזהירה תורה אלא
על שנאה שבלב  ...כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק ,כמו שנאמר ברשעים :ולא
דיבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון .אלא מצווה
עליו להודיעו ולומר לו :למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני ,שנאמר :הוכח
תוכיח את עמיתך .ואם חזר וביקש ממנו למחול לו צריך למחול .ולא יהא המוחל אכזרי,
שנאמר :ויתפלל אברהם אל הא-לוהים".
במובן זה ,דווקא ההתפרצות של חלי קידמה בסופו של דבר את הפיוס עם האם .יש מקום
לדון על הסגנון ועל הדרך הראויה לומר דברים שעשויים להוביל לפיוס.
שבת
הסרט מתאר את מהלך השבת .ההכנות לשבת של האם ,הדלקת הנרות ,הכנת הסעודה
כאשר הגברים בבית הכנסת ,סעודת השבת ,לימוד או יציאה לבילוי ,תפילת שחרית בשבת
בבוקר ולאחריה סעודת שבת .הצופה יכול לחוות את סדר היום של השבת ואת האווירה
של המשפחה המתכנסת יחד עם המתחים שעולים במהלך השבת.
זוגיות
הבמאית מציבה שני מודלים של זוגיות .חלי ובעלה מכבדים זה אז זה ומתנהגים ברגישות
גם כשהם מתווכחים ,ואילו אלה וקובי מקניטים ועוקצים זה את זה .הגברים מאופיינים
באמצעות תחומי העניין שלהם  -קובי בעיקר קורא עיתון ודודי עוסק בלימוד  -ובכך
הבמאית מנסה להצביע על השוני האינטלקטואלי ביניהם.
קבלת השונה
האם אינה יכולה להכיל את חלי .לעומתה חלי יכולה להכיל את יעל גם כאשר היא יודעת
שיעל הולכת לחלל שבת עם בחור שהגיע לאסוף אותה ברכב בליל שבת .האם בודקת
אם חלי שטפה היטב את הכוסות וחלי בודקת אם האם ניקתה היטב את החסה.

זהות דתית
שלוש הבנות גדלו בבית אחד אבל כל אחת מהן פנתה לדרך החיים דתית שונה .אחת
עזבה את הדת ונוסעת בשבת ,אחת מקפידה במצוות ואחת שומרת על מה שמתאים לה.
מהסרט עולה השאלה מיהו הדתי הנכון המכוון לרצון הא-ל .האם כל הדרכים לגיטימיות?
יחסים בתוך המשפחה
לעתים ההורה מעדיף את הילד הדומה לו ביותר .מרים מעדיפה את אלה שבחרה בדרך
חיים דומה לשלה .חלי קרובה יותר ליעל למרות שמבחינה דתית היא רחוקה ממנה יותר
מאלה ,הדבר מבטא העדפה של מי שהולך עם עקרונותיו עד הסוף בניגוד לזה שמתפשר.
הסצנה שבה חלי מתפרצת על האם מלמדת על החיוב לומד דברים ישירים כדי להסדיר
את היחסים .בהלכות דעות לרמב"ם (פרק ו' ,הלכות ה'-ו') נאמר“ :כל השונא אחד מישראל

בעניין זה יש הברקה חסידית שעושה אינטרפרטציה קומית על פסוק בתהילים .השמועה
אומרת שרבי ברוך ממז‘בוז‘ ,נכדו של הבעל שם טוב ,אמר“ :אתם בודקים שבע פעמים
בזכוכית מגדלת לפני שאתם אוכלים את החסה כדי לוודא שלא תאכלו בטעות איזו
תולעת ,אבל אוכלים אחד את השני .על כך נאמר בתהילים‘ :אנוכי תולעת ולא איש‘ ,כי
עדיף לאכול תולעת ולא ‘לאכול' איש".
אימהות
הנושא האוניברסלי של הסרט .מרים אינה יודעת כיצד להיות אם לכל בנותיה השונות
זו מזו והשונות ממנה; אלה חרדה לקראת היותה אם; וחלי משתוקקת להיות אם אבל
אינה מצליחה להיכנס להריון .אולי הפיוס עם האם יוכל לעזור לה נפשית ליצור דור חדש.
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הצעות לשאלות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מי היא הדמות הראשית?
עם מי אנחנו הכי מזדהים?
האם אנחנו יכולים להצדיק את החרדה של האם באשר להתנהלות הכלכלית של חלי?
האם יש יותר מדרך אחת לחיות חיים דתיים?
האם נוכל למצא נקודות חיוביות ושליליות בכל אחת מהדמויות כך שהדמות תהיה
מורכבת ולא שטוחה?
מה אנחנו יכולים ללמוד ממערכות היחסים שבין הדמויות?
האם ניתן להסיק מתוך הסרט מי משלוש הדמויות דומה לבמאית?
האם חלי הייתה יכולה לנהוג אחרת עם האם? כיצד צריך לנהוג ילד שמרגיש שההורה
אינו יכול להכיל אותו?

מקורות
מאמרים על דתל“שים (ראו נספח).
הספר “הדתיים החדשים  -מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל“ ,יאיר שלג
הספר “הדתל“שים  -מסע אל עולמם של דתיים לשעבר“ ,פוריה גל גץ

מושגים שניתן להנחיל
גישות שונות אל הדת (דוס ,לייט ,דתל“ש) ,מרד נעורים ,יכולת הכלה ,קבלת השונה,
כשרות ,שבת ,זמירות שבת ,כבוד האב (לא לשבת במקומו) ,תפילת העקרה ,הדלקת
נרות ,שעון שבת (רק בשירותים נשאר אור אחרי ששעון השבת מכבה את התאורה),
לידה כתיאור של גאולה.

הרחבה
לתחומים נוספים
מקורות להעשרה בנושאים משיקים
הורים וילדים
א .אפליה בין ילדים
ילקוט שמעוני ,בראשית ,פרק ל"ז ,רמז קמא:
אמר רב :לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,שבשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף
יעקב ליוסף משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.
ב .משקעים וצלקות של בן לאביו
“מכתב אל האב" ,בתוך :פרנץ קפקא“ ,היונה שעל הגג  -מכתב אל אב ועוד כתבים מן
העיזבון" ,הוצאת עם עובד.
כיבוד אב ואם
כיבוד אב ואם ועצמאותם של בנים ובנות ,הרב ד"ר דוד מישלוב (ראו נספח).

סרטים נוספים בנושא
“לילסדה“ ,שמי זרחין ,ישראל1995 ,
“חתונה“ ,רוברט אלטמן ,ארצות הברית1978 ,
“שבעה“ ,שלומי אלקבץ ,ישראל2008 ,
“החגיגה“ ,תומס וינטברג ,דנמרק1998 ,

סרטי מעלה בנושא
“תפילה זכה“ ,שרה ב“ק
“א-מיישע“ ,יצחק סברדלוב
“עידו“ ,גילי גולדשמידט
“שישו ושמחו“ ,שלומית נוישטטר-בלום
“לוז“ ,יעל פוגל
“עד החתונה“ ,איילת גלעדי
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