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 קולנוע ישראלי ויהדות

במסגרת יחידות להשכלה כללית של  מדריכה ארצית לקולנוע בחינוך הדתי - נכתב על ידי אור מנחם)

 (הפיקוח על לימודי תקשורת, קולנוע ואמנויות בחינוך הדתי

 

 תרבותי  -רקע היסטורי 

די לבין חיפושי דרך אל העבר ההיסטוריה של הקולנוע הישראלי נעה בין הינתקות מהעבר היהו

זוהי  .לבין פירוקה לשם הרחבתה והגמשתהבין גיבוש של ישראליות צרה ומוגדרת  ה,הז

. דרכו חדשהזהות הלאומית של  תצרוסוגיה של היוו היסטוריה של חיפושי זהות והתמודדות עם 

ת לבטיה של החברה משקפת א ,של הקולנוע הישראלי בטיפולו בבעיות אלו בהוויה הישראלית

 .הישראלית כולה

במהלך ולמסורת היהודית,   זהות היהודית הגלותיתל תכחשהבראשית דרכו ניסה הקולנוע ל 

ך כדי תו, רגנות בחברה הישראליתתבססות והתבתהליכים של ה , בעקבות 06 -וה 06 -השנות 

 והזהות הלאומית המתחדשת,  תוך ההיסטוריה הישראלית אל קבלת עיבוד טראומת השואה ו

והפך אותו לחלק מהזהות נפתח הקולנוע הישראלי גם אל העבר האירופי של היהודי הגלותי 

י מגמה של ניכרה בקולנוע הישראל, 06 -ובמהלך שנות ה 06 -לקראת סוף שנות ה .הישראלית

הישראלי והמרתם בנרטיבים חדשים  ,פירוק הנרטיבים הציוניים שכוננו את הלאום העברי

שלא של קבוצות חברתיות  –יהודי לצד סוגי עבר אחרים  -גלותי  -הפורשים את העבר המערבי 

בעשותו כך חשף הקולנוע הישראלי דרכי גישה חדשות אל מגוון  .השתלבו בנרטיב הציוני הרווח

 ציות שמציעה התרבות היהודית החילונית והדתית כאחד . האופ

בתוך  היהדות של  הל הזהות היהודית ודיון בשאלת טיבהאלפיים ניתן לזהות החצנה שבשנות 

ביצירה הקולנועית של ימינו מתחילה להיווצר חלוקה מעניינת  ובין הדת החיים הישראלי. המארג 

ה כי היהדות איננה שייכת בהכרח לדתיים   וכי היהודית והממסד הדתי, מתחילה להבשיל הבנ

בה חזרה בתשו , מיסטיקה , מנהגים, דיון  במסורת שייכים לכל העם.מסורת ישראל ובית הכנסת 

יהודי ל יוצרי קולנוע לראות בעולם המעידה על נטייתם שוזו   ניתן למצוא במספר רב של סרטים

תרבותי -חלק בלתי נפרד מהשיח הקולנועיום, מרכיב משמעותי בחייהם ולצד מרכיבים רבים נוספי

 של זמננו.
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 90 -העד לשנות  60-הבשנות  על מסך הקולנוע   עיצובו של האדם הדתי  -פרק א'

 

 6966שני קונילמל /ישראל בקר 

 הסרט מבוסס על מחזהו  היידי "שני קונילמל"  של אברהם גולדפדן"

kunileme-ovie/1869349/2http://vod.walla.co.il/m 

 

 על היוצרים: 

יידיש. כבר במחזותיו הראשונים "די באבא מיט די התיאטרון נחשב לאבי  אברהם גולדפדן

 ,חוזר מוטיב של הבת המשכילה 7000שנכתבו בשנת  "שמנדריק"אייניקלין" )הסבתא והנכדה( ו

מופיע גם מוטיב החלפת הזהויות.  "שמנדריק"שיאה לחתן אדוק. במחזה המסרבת לרצון הוריה לה

 ."מלעשני קוני ל"מוטיבים אלו חוזרים במחזה 

מל" הוא כנראה "כבשה טיפשה". בדרך כלל ל" ביידיש הוא כבשה, ו"קוני לעפירוש המילה "לעמ

י למל הוא , חסר ביטחון עצמי, תמים ומטופש, חסיד שוטה. לא ברור אם קונ'שלומיאל'מובן השם כ

  חידוש לשוני של גולדפאדן או שכבר היה בשימוש בשפת יידיש.

 

רישראל  קֶּ  היה שחקן תיאטרון ובמאי ישראלי. בֶּ

בקר נולד בפולין למד במוסקבה. בשנות מלחמת העולם השנייה שהה במחנה ריכוז. כשהיה 

. בין השנים כתב ושיחק את הסרט "ארוכה היא הדרך", שעסק בשארית הפליטה ,בגרמניה ביים

עלה לישראל והצטרף לתיאטרון  7490בשנת  שיחק בתיאטרון היהודי במינכן. 7490 - ל 7490

 "הבימה". במלחמת העצמאות נמנה עם הלהקה הצבאית הארצית.

"שני קוני למל"  המחזמרבקר ביים יותר מעשר הצגות בישראל ובארצות הברית. בנוסף, ביים את 

 ."שני קוני למל" והסרט

 

 

 ה:על היציר

המבוסס על תרגום המחזמר היידי "שני קוני למל" של אברהם  ,7400סרט ישראלי קומי משנת 

 .גולדפדן

בקומדיה של טעויות על רקע ומקס(  למלבסרט מגלם מייק בורשטיין שתי דמויות במקביל )קוני

 .םהסרט כולל שירים וריקודי )הגטו היהודי(.השטעטל

http://vod.walla.co.il/movie/1869349/2-kunileme
http://vod.walla.co.il/movie/1869349/2-kunileme
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הקומדיה: מוטיב חילוף  אסיים שלהוא קומדיה של טעויות המבוססת על מרכיביה הקלהסרט  

בני הדור הצעיר לממש את אהבתם אל מול האטימות והבורות של  ה שלהצלחהמוטיב הזהויות, 

 דור ההורים.

בשלהי תקופת ההשכלה והיא רוויה ברעיונותיה. בני האור נכתבה במקור לתאטרון הדרמה 

רעיונות ההשכלה.  החסידים והאדוקים שמסרבים לקבל את ,המשכילים נאבקים במורדי האור

חסיד שוטה, קנאי, עיוור, צולע, ומגמגם הוא תיאור מטונימי  –תיאורו הגרוטסקי של קוני למל 

 המושלך על כל היהדות האדוקה.

 

ר הקולנוע, מאיר שניצר, כתב על הסרט: "שני קוני למל מעולם לא נחשב לאבן דרך בתולדות מבק

למל  העצומה לשרטוט דמותו של הדתי. קוני אפשר להתעלם מתרומתו-הקולנוע הישראלי אך אי

הוא אמנם נער חרדי מן העיירה אך גם דמויות של דתיים אחרים שבות ועולות על המסך הישראלי 

  לדמותו האגדית של בורשטיין.) מחווה( כהומאז' 

ת קשות כלפי ניסוח אמירובהתרסה  ובעסקו  7406-7446 רוב הסרטים הישראלים שנוצרו בשנים 

 אפילו  .ותבניתן למצוא אמירות יותר מורכ 46-ההחל משנות  ,אולם .הממסד הדתיהיהדות ו

פנימי יותר  עולם המשדרות  דתיות ניתן למצוא דמויות   המתריסים כנגד הממסד הדתי,בסרטים 

אפיזודת   7449 דורון צברי /"האח של דריקס" , 7446דניאל וקסמן./ המיועד""כגון:  .מורכב

 1661/ יוסף סידר,  ההסדר","7441 לת מנחמי, נירית ירוןאיי/ מתוך "סיפורי ת"א" "גט"

 

 ייצוג של קונפליקט דתי בקולנוע -פרק ב' 

 

 0000/ ישראל   גידי דר ושולי רנד אושפיזין" " 

pizinush-http://vod.walla.co.il/movie/2672830/ha 

שיתוף פעולה בין יוצר בעל תשובה ליוצר שאינו  -מסוגה בקולנוע הישראלית יצירה ראשונית

 ידת

 

 על היוצרים:

 ( הוא במאי, תסריטאי ומפיק ישראלי.7409בספטמבר  5-)נולד ב גידי דר

, בין סרטיו : הוא למד קולנוע בכוחות עצמו מצפיה בסרטים ומקריאת תאוריות קולנועיות

הילדים מגבעת "  ,"יזיןאושפ" )תיעודי(,  "הישימון האחרון",י( )תיעוד"שיין", "אדי קינג", "המשורר"

פסטיבל הסרטים ב :ם)סדרת טלוויזיה(. סרטיו זכו בפסטיבלים ברחבי העולם וביניה "נפוליאון

 ופרסי אופיר .  פסטיבל ניו יורק, הבינלאומי בברלין

 

זוכה שני פרסי אופיר הוא שחקן, במאי, תסריטאי, מלחין, פזמונאי וזמר ישראלי.   יוסף רנד שולי

 .1669-ו 7441בשנים 

רנד הוא אחד מהיוצרים הבולטים ביותר של תרבות יהודית מבעלי תשובה חרדיים המשפיעים על 

 התרבות הישראלית הכללית. 

http://vod.walla.co.il/movie/2672830/ha-ushpizin
http://vod.walla.co.il/movie/2672830/ha-ushpizin
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רנד נולד וגדל בבני ברק למשפחה דתית לאומית. למד בבית הספר היסודי מוהליבר שבעיר ולאחר 

, לאחר שירותו הצבאי 7409-, אז יצא בשאלה. ב70יבת נחלים עד גיל מכן בישיבת אור עציון, וביש

 סיים את לימודיו שם 7400-בחיל הרגלים, החל ללמוד בסטודיו למשחק ניסן נתיב וב

בתאטראות הבימה והקאמרי, ווכן מגוונים  תפקידיםלרנד קריירת משחק עשירה הכוללת 

 .)תאטרון הבימה ם ואנשים""על עכברי, "הדיבוק"  כגון: " "עיתים"  לבאנסמב

גילם את המלט בגרסה העברית מעוררת המחלוקת של רינה ירושלמי ל"המלט" מאת רנד אף  

סוחר מוונציה" ה"ו "מלאכים באמריקה",  ,רד השלישי"'השחף", "ריצ"ב שיחקוכן  שייקספיר

 .)הקאמרי(

/אסי . "החיים על פי אגפא"7446/דניאל וקסמן  "המיועד" משחק בסרטים  כגון: לרנד אף קריירת

 (  ועוד ...7449)אורנה בן דור / "ארץ חדשה" , דיין

שירים: "אמרנו לו" תקליט שדרים ובו שני עוד טרם חזרתו בתשובה ,נ א רנד, הוצי 7405-ב

 .ו"תחנה סופית", אותם כתב והלחין בעצמו

 תיאטרון יהודי מסלולחזר רנד בתשובה והצטרף לחסידות ברסלב, באותה שנה פתח   7440בשנת 

"מעלה". המגמה הפכה במהרה לתיאטרון יהודי רשמי,  לקולנוע וטלוויזיהבבית הספר  דתי

"שני תלמידי חכמים שהיו  גנוןשבמסגרתו הועלתה ההצגה "יארצייט" על פי סיפורו של ש"י ע

 16-פעמים. בהצגה זו גילם רנד כ 066-בעירנו". ההצגה הועלתה בפסטיבל ירושלים ובוצעה כ

 .דמויות

חידש רנד את הקריירה המוזיקלית והוציא באופן עצמאי ובתמיכת קרן קשת את אלבומו  1660

 .הראשון "נקודה טובה"

 

 על היצירה:

אושפיזין". הם כתבו עם שולי רנד, שחזר בתשובה, על הסרט "ר גידי ד החל לעבוד  1661-החל מ

החלו לצלם. שותפו של דר בהפקה היה רפי בוקאי,   1662-וב  במשך שנה את התסריט יחדיו

העוסקת  קדש לו. הסרט הוא קומדיה קלאסיתוהסרט מו ,שנפטר במהלך העבודה על הסרט

שון שצולם בתוך העולם החרדי ובהשתתפותו. כל בעולם החרדי. זהו למעשה הסרט הרא

השחקנים הם חרדים, למעט שני השחקנים שמשחקים את הפושעים. בתפקידים הראשיים שיחקו 

 –שולי רנד ואשתו. הסרט הצליח בישראל, נכשל באירופה למעט באנגליה ונחל הצלחה גדולה 

 קופתית וביקורתית, בארצות הברית.

לי תשובה, החיים בעוני מחפיר באחת השכונות החרדיות של שה ומלי בלנגה הם זוג בעמ

ירושלים. משה, שהיה בעברו עבריין אלים וחזר בתשובה, מתקשה בלימוד התורה, אך מעל הכול 

 מרחף הכאב על היותם חשוכי ילדים.

בערב סוכות זוכים השניים בדרך נס לגמילות חסדים, המזמנת להם סוכה וכסף לצורכי החג. משה 

: יוסף בפני ניסיון נוסף השניים  עומדים חלק מהכסף אתרוג מהודר ויקר. אך עם הנס רוכש ב

  ואליהו, אסירים נמלטים, חברים של משה מעברו, מגיעים לירושלים ומתגלגלים לסוכתם
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אלא ואפילו לא לעמידה מול האישה,  ואלוהילשל האדם  יחסלהקונפליקט המוצג ב"אושפיזין" אינו נוגע רק 

בעיקר להתמודדותו של אדם עם עברו ועם עצמו. לאורך כל הסרט מנסה אליהו לשכנע את יוסף ואת משה 

)ואותנו( שמשה בלנגה לא השתנה. שהוא נותר אותו עבריין המגיב באלימות לכל איום ואתגר. בלנגה של 

מתפקד כחפץ וכסמל )האתרוג בסרט זה  פעם היה מפרק לגורמים את יוסף ואליהו אחרי חיתוך האתרוג. 

)והפתרון שמציע הסרט  בלנגה של היום היה סופג בדממה את העלבוןלאמונתו וחייו החדשים של משה( 

 קרוב יותר לאפשרות האחרונה למרות שהוא עדיין לא שם(. 

שלו היא גם הגיבור של אושפיזין צריך להתמודד עם עברו בעולם הפשע בתור חילוני. כמו כן התמודדות 

בסרט מופיעות מס' סצנות המתארות שיח בין הגיבורים לקב"ה  בהתאם לתפיסה  הכעס. עם מידת 

 ולא ע"י תפילה מקובלת. הברסלבית הדבר נעשה בהתבודדות ושיח ישיר עם אלוהים 

 

 שאלות לדיון :

 מהו הקונפליקט המרכזי של הסרט )האם יש יותר מקונפליקט אחד( .7

 רוג?מהי הסמליות הבאה לידי ביטוי במעשה האת .1

 ?כיצד בא לידי ביטוי עולמם של חסדי ברסלב בסרט .2

 ת?ילוריאלי בתוך התרבות הישראלית הכלכיצד ניתן להסביר את הצלחתו של סרט כל כך סקט .9

 

 שימוש באמצעי מבע קולנועיים 

 ש' 7:17לאחר  חיתוך האתרוג :  בסצנת השיא של הסרט: סצנה 

 

 על מנת להעביר את מצוקתו של משה. במאי עושה שימוש מודגש באמצעי המבע הקולנועייםה

פצנית אתרוג לתוך הסלט אנו עוקבים בעריכה קולת הסצנה לאחר גילוי מעשה סחיטת היבתח -עריכה

נראה  משהלאחר מכן של הגיבור,  פשואנו עוקבים אחרי המתחולל בנוחיתוכים מהירים לתוך הבית, 

 נתון.( על מנת לחוש מקרוב את תמצית הדילמה בתוכה הוא c.uבסדרת תקריבים )

 

  של משה,  בשילוב עם נהמות )ליבו( אנו שומעים מנגינה מרוחקת - פס הקול

הדחיפות שלו  תמוסיף לאוויראל היער,  מלווה אותו במנוסתוהעל גבי מצלמת הכתף צילום  -צילום

 ואתביער בהתבודדות הוא צילום בעל תנופה המדגיש את העומס הנפשי  םהצילולברוח מן המקום. 

הסיפור  הסצנה מסתיימת בבכי חרישי עם מנגינה  מלווה. אמצעי המבע משרתים אתהשבירה שלו. 

 ומעצמים את המסר הרגשי שעובר לצופים .
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 שתקפות של עולם ערכים בחברה הדתית -פרק ג' 

 

 

 0060 דוד טאובר/ לא יבין זאת " זר"

  ירושלים ,ויזיה "מעלה"ויה"ס לקולנוע וטלב

 

.co.il/gallery/cinema/studentfilms/1.2053262http://www.haaretz 

 

 :על היוצר ועל בית הספר

 

בירושלים על ידי עמותת מעלה,  7404הוקם בשנת  - "עלה"מבית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות 

 במטרה לתת מענה לצורך שהתעורר בקרב הציבור הדתי לאומי לעסוק במקצועות התקשורת והקולנוע.

ית הספר בחיבור בין עולם הקולנוע והמדיה לבין עולם התרבות והמסורת היהודיים, חיבור ייחודו של ב

שמזין את הקונפליקטים שממנו עשויים מרבית סרטיו. מאז הקמתו הופקו בבית הספר מאות סרטים 

עלילתיים ודוקומנטריים, אשר עוסקים לרוב בנושאים הקשורים לעולם האקטואליה היהודי והישראלי, 

 ם קרובות תוך נגיעה בנושאים ביקורתיים ושנויים במחלוקת.לעתי

 

, הסרט "וזר לא יבין זאת " הנו סרט הגמר  1671יוצר הסרט סיים את לימודיו בבה"ס בשנת  -  דוד טאובר

 שלו. 

 

 

 

 

 על היצירה:

 

לא תישן. אבל אם אתה לא זה ו –תאכל. אתה עייף  –ישיבה זה עובד בצורה כזאת: אתה רעב "ציטוט: 

 "זה תשב ללמוד. אם אתה לא עושה את זה, אז מה אתה עושה פה? 

 

סיפורו של שטח ההפקר בין הצלחה לכישלון, בין אמונה לאבדון, ומה מתרחש בשוליים הסרט מייצג את 

 הלא רשמיים של בית המדרש

 

http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/studentfilms/1.2053262
http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/studentfilms/1.2053262
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כולתו חוסר ימתאר את ה ,הסרט המצוי בתוך נפשו של הגיבור ,נימיהקונפליקט המרכזי הוא קונפליקט פ

הסערה המתחוללת בתוך  מתוארת במגוון דרכים אומנותיות  .השתלב בעולם לימוד התורה והישיבהל

 נפשו של הגיבור בפער בן שאיפותיו להשתלב בישיבה לבין חוסר המסוגלות שלו לכך. 

  

 

  שימוש באמצעי מבע:

  (אקספוזיציה) סצנת הפתיחה

 

דרש ולאחריה מופיעה  שורה  בודדת מתוך שמונה נפתחת עם קולות הלימוד בבית המ  ההאקספוזיצי

אחר כך גם בקולו של  נשמע ששורה זו נבלעת  תוך שניות בתוך טקסט עמוס,   הרב קוק.קבצים של 

 הגיבור.

מלווה  בקולו של הגיבור. זו תמונה פסטורלית עם תאורה הנפתח הסרט בתמונת חלון   מיד לאחר הכיתוב

משני הצדדים למותו והמיטות לכאורה. החלון מופיע בש ,השמש חלשה ההולכת ומתחזקת עם עליית

 את הסצנה.  תוממסגר

הנוצרת היא של בוקר, זריחה  ההצילום והאוויר, עורר לשחר חדש,  כאשר כל הצבעיםלכאורה, הגיבור מת

והתחלה של יום הטומן  בחובו אפשרויות חדשות, אך מיד מסתבר כי התמונה הנשקפת מן החלון היא 

חושך גמור ואז, הופכת לערב והגיבור ישן )שוב( שעות ארוכות. התמונה הופכת חשוכה אט אט למעשה 

את המתחולל  די ביטוייהפער בין הבוקר המבטיח לבין רדת הערב והחשכה מביאים ל  .ומופיעה הכותרת

מעשה הוא מצוי בתקופה של לכש והתחדשותלמידה הוא אמור להיות בתקופה של  בנפשו של הגיבור. 

  .ואז מתחלפת לאותיות רגילות  ,ה. הכותרת "וזר לא יבין זאת" המופיעה בהמשך  כתובה בלשון רש"יחשכ

מי שלא נמצא בעולם הפנימי  .ישיבהבחור לעולמו של ייחודי שהוא  אופן הכתיבה  מרמז  על הקונפליקט 

 הזה )שפת רש"י( לא יוכל להבינו. 

 

הוא ון , 'הוא חבוש בקפוצ .ופהבצ ,הסצנה נפתחת כשהגיבור עומד מול המצלמה  ומביט לכאורה

האורות נסגרים בזה אחרי זה כאשר לבסוף התאורה מתחלפת והיא עומד ומאחוריו מסדרון ארוך, 

הרקע שחור כולו, הגיבור נעלם מן הפריים, השוטים   .של הגיבור, תאורה ישירה ללא רקעעל פניו  

הרצפה,  שוט של הספרייה  הבאים הם מזווית נמוכה וחשוכים. עלים נושרים ומתגלגלים על 

שוטים סגורים, מה ותאורה מהבהבת.  לאחר מכן מספר ית עקווחשוכה וריקה מאדם  מזו

אלכסוניים המתארים את צלליתו  של הגיבור פוסע לבדו ברחבי הישיבה, עד שהוא נכנס לבית 

 ריקים ממילים.המדרש הריק מאדם כשהוא עטוף בשמיכה פותח את הספרים ומגלה שלהם 

 דפים חלקים(ה)

השימוש בהבדלים שבין גודלי גבוהות ומעוקמות בצורה קיצונית,  השימוש  בזויות נמוכות או

בצבעוניות מוגבלת והספרים , יסטית והמאיימת,  השימוש בצלליםהשוטים, התאורה הסוריאל

למו מעידים על מצבו הנפשי של הגיבור. העולם סוגר עליו, הוא מצוי בחשכה ועו -הריקים מתוכן 

 .הפנימי מעורער
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 שאלות לדיון:

 

 מהו הקונפליקט המרכזי של הסרט ? .7

 כיצד מוצג עולם הישיבה? .1

 מהי השפה האומנותית בה עושה שימוש הסרט על מנת להעביר את המתרחש בנפשו של הגיבור ? .2

 כיצד הדבר בא לידי ביטוי גם באופן אומנותי? .כיצד נפתר הקונפליקט של הגיבור .9

  היה הסרט להיות מופק על ידי אדם שאינו תוצר של החברה הדתית?האם לדעתך יכול  .5

 ?ינו דתילדעתך הסרט מתקשר עם אדם שאהאם זכה בפסטיבל הקולנוע בירושלים. הסרט  .0

 

  את הנושא עם סרטו של ניתן להעשיר  :הערה

 

 

 ויזיה ובקולנועובטל חרדי –צוג עולם רוחני יי -ד' פרק 

 

  yes 0062 הפקת דרמה של ן, אלון זינגמסדרת הדרמה " שטיסל " / 

 

 ( ראשונה עונה ',)קישור לפרק ה

h?v=nqzifO3Caskhttps://www.youtube.com/watc 

 

 על היוצרים:

ודתי , חרדיהמגיעים מרקע   אנשיםשניהם   יוצרי הסדרה והתסריטאים הם אורי אלון ויהונתן אינדורסקי,

ול אלון הוא בוגר מסלאורי ו למד בבית ספר לקולנוע על שם סם שפיגל בירושלים. אינדורסקי  .לאומי

 . "סרוגים"תסריט בסדרה  "מעלה " תסריטאות של בית הספר לקולנוע

הקפדה מורגשת מאוד על אמינות  . באמתבסדרה הם חרדים   (לא השחקנים הראשיים)רוב הניצבים

 .ו בשכונת גאולה החרדית, הצילומים התרחשחסידי-בהצגת אורח החיים החרדי

  

 

 על היצירה:

למרות מוצגת בטלוויזיה סדרה הפועלת על פי הקודים המחמירים של הקהילה החרדית. לראשונה 

 מנעותיהשל  " את הקודיס"וקהל היעד שלה הינו חילוני, מקבלת ההפקה ב זיהיבטלוושהחרדים לא צופים 

 .(שלא היה קיים בסדרה סרוגים )"איסור נגיעה"מסצנות אינטימיות והכלל של 

מבחינת היוצרים הכללים הללו הם חלק . זו מהפכה ותקדים שלא היה כמותו -הערוץ המסחרימבחינת 

 מר את אמינות העולם אותו היא מייצגת.האמנותית של היצירה על מנת לש והאסתטיקההכרחי מהשפה 

ים בין אב לבנו, סמערכות יח :טים הם אנושיים ביותרהקונפליקכל בסדרה הזו קונפליקטים דתיים. אין 

 אהבה, סוגיות בחינוך ועוד ועל כן זכתה לרייטינג גבוה במיוחד.

https://www.youtube.com/watch?v=nqzifO3Cask
https://www.youtube.com/watch?v=nqzifO3Cask
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שלב ראשון ומשמעותי זה הם חרדים. על המסך הישראלית הבשילה למציאות בה הגיבורים החברה 

 בבשורת קבלת האחר החרדי לתוכה. 

 

 

 

 

 

 הפרקעל 

ר' שלום )שולם( שטיסל הוא אלמן המשמש כמלמד בחיידר ירושלמי. שולם מנסה לארגן לצעיר בניו, 

במקום להיעתר להצעת שידוך סטנדרטית, עקיבא  עקיבא )קיווע(, שידוך ראוי וקריירה דומה לזו שלו. אך

חר להתאהב דווקא באמו של אחד מהתלמידים בחיידר, אלמנה פעמיים בעל הנטיות האמנותיות בו

 .המבוגרת ממנו בכמה וכמה שנים

 

 שימוש באמצעי מבע:  

אזור קר ומושלג , הסרט נפתח בתיאור של בית התמחוי אליו הולך עקיבא , אט אט הוא הוא הופך ל

ע את המתחולל בליבו של והבמאי עושה שימוש במניפת צבעים קרים של כחול ואפור על מנת להבי

   .הגיבור

 בה  לדמויות החרדים המופיעים צרים רקע נעים והי  ונעימיםרכים חמים,  בצבעים הסדרה לרוב מצולמת 

 על מנת להתרחק מדוגמת " שחור לבן"  הצפוי כל כך . 

 מסויםרווקים אולם עדיין יש בה חום רתם של עקיבא ושולם מעוצבת בדלות יחסית כמצופה משני יד

 וצבעוניות קלה הנמצאת בפריים .

הוא גבר נאה וכן האלמנה, ואנחנו מצליחים לראות את האדם שבתוכם מעבר ללבוש עקיבא,  ,הגיבור

 בדיוק מטרתה של הסדרה.זו הסטריאוטיפי המרחיק. 

הדבר רק הזרות  תושפה חרדית ובלשון היידיש, ולמרוהסדרה אינם חוששים להשתמש בקודים יוצרי 

 לסדרה.טיות נמעניק יותר אוט

 

 שאלות לדיון:

אותו ביחס לדמויות  מעוצבת דמותו של הגיבור הצעיר עקיבא? מה מאפיין אותו ומה מייחדכיצד  .7

 אחרות בפרק?

אף כמשל למצבו הנפשי של כזו של הפרק , נושא  זה  מתפקד  נושא החורף והקור עומד במר .1

 הסבירו כיצד ?, הגיבור

( מתוארת בעדינות מערכת היחסים בן עקיבא לאלישבע , כיצד  20בסצנת השאלת התנור )דקה  .2

 עושה במאי שימוש באמצעי המבע? 

ובנים עומדות  אף הן במרכזו של הפרק , זהו מס' מערכות יחסים  תם בין אימהומערכות היחסי .9

 שכאלה וחשבו מהו השוני בן כל אחת ואחת מהן .
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 0060"למלא את החלל "/רמה בורשטיין , 

 

Ehttps://www.youtube.com/watch?v=7onsbzWJp1 

  

 

 על היוצרת:

יעקב דרימר, ימאי שבילה זמן רב עם בתו ומשפחתו אביה נולדה בארצות הברית ל יןיבורשטרמה 

  . פיליס, מזכירה, זמרת ושחקניתלאמה בנסיעות על הים, ו

החלה ללמוד בבית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה,  7446. בשנת 7404עד  בארה"ב  חיההיא 

ם לימודיה בבית הספר סם שפיגל, נסעה לביקור בפסטיבל , עם סיו7445בשנת  במחזור השני שלו.

סרטים במינכן, שם חוותה תחושה של התקרבות עוצמתית ליהדות. זמן קצר אחר כך החליטה לחזור 

 בתשובה ונרשמה למדרשה ללימודי יהדות "נתיב בינה".

ורה של בתי ספר דתיים: והחלה ללמד קולנוע בשעם חזרתה בתשובה נטשה את שאיפותיה ליצור קולנוע 

פר ואף לימדה קולנוע במס לימדה קולנוע דוקומנטרי בביה"ס "מעלה" בירושלים 7440–7440בין השנים 

היא מלמדת בימוי ותסריטאות בבית הספר לקולנוע "טוהר" ביד בנימין,  1660-. החל מתיכונים דתיים

 יא".ומלמדת משחק מול מצלמה בבית הספר למשחק של חגי לובר "אספקלר

ן, ולהם ארבעה ילדים. היא מתגוררת עם משפחתה בתל אביב וחברה ינישאה לירון בורשטי 7440בשנת 

 בקהילת "אביר יעקב" של הרב מרדכי אוירבך, בנו של הרב שלמה זלמן אוירבך.

 

ין בעריכה, בצילום ובבימוי של סרטי י, במקביל להוראת הקולנוע, עסקה בורשט1669–1666בין השנים 

 56כתבה תסריט ל"דרמות מן השורש", פרויקט באורך  1669דמית קצרים לציבור החרדי. בשנת דרמה ות

-דקות של "רשת" וקרן גשר. באותה שנה כתבה, ביימה וצילמה סרט דרמה בהפקה פרטית באורך של כ

 והוקרן בהמשך בסינמטקים בישראל. דקות שנועדה לציבור החרדי 06

ור סרטים לקהל שאינו חרדי בעקבות תחושתה שהיהדות החרדית באותה תקופה החליטה בורשטיין ליצ

הגשימה שאיפה זו, לאחר שקיבלה  1660בשנת   שראלי מנקודת מבט חילונית בלבד.מוצגת בקולנוע הי

. הסרט עצמו 1660מלגה מקרן רבינוביץ לפיתוח התסריט של "למלא את החלל", פיתוח שהושלם בשנת 

רס השחקנית כורה שלו הייתה בפסטיבל ונציה, שם קטפה את פ, והופעת הב1671-יצא לאקרנים ב

 והיא הישראלית היחידה שזכתה עד כה בפרס זה.  , הטובה ביותר הדס ירון

https://www.youtube.com/watch?v=7onsbzWJp1E
https://www.youtube.com/watch?v=7onsbzWJp1E
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 פרסי אופיר, הכמות הגדולה ביותר באותה שנה. 0-פרסי אופיר וזכה ב  72-הסרט היה מועמד גם ל

רכשו כרטיס לסרט, ובכך  1671בשנת ( מצופי הקולנוע בסרטים ישראלים בישראל 96%-)כ 145,666

אלי המרוויח ביותר באותה הפכו אותו לסרט הישראלי הנצפה ביותר בישראל באותה שנה ולסרט הישר

 . שנה

 

 

 

 על היצירה :

אברך  -היא בודקת בחשאי את השידוך  .רקהבת למשפחה חרדית מכובדת הגיעה לפשירה מנלדמן, 

ד חן בעיני שירה והוא גם תלמיד חכם. כל אשר נותר זה לקיים ועילוי העונה לשם פנחס. פנחס מוצא מאו

מפגש בין המשפחות ולהכריז על מועד האירוסין. כאן מתערב הגורל האכזר. אסתר, אחותה הגדולה 

יוחאי. אבל כבד יורד על המשפחה.  -והאהובה של שירה נפטרת במהלך הלידה ומותירה תינוק ואלמן טרי

י עובר ממציאת חתן לשירה, למציאת שידוך מתאים ליוחאי. מה גם שהוריו בתוך כל הצער, המאמץ העיקר

והתינוק של יוחאי המתגוררים בבלגיה, מחפשים לו שידוך קרוב אליהם ויש סכנה שזה ירחיק את יוחאי 

 .מרבקה, שירה והמשפחה בארץ

 המשפחה כמרקחה. אפשרויות עולות ויורדות והשכונה ושירה מתגייסת אף היא למצוא שידוך ליוחאי. 

על רקע ההתרוצצויות והשדכן ההולך ובא בבית המשפחה, מתפתחת מערכת יחסים עדינה ומהוססת בין 

האחות הצעירה לבין יוחאי האלמן הטרי. למרות אי אלו התנגדויות והרמות גבה ובברכת הרב, , שירה 

 .שירה מוותרת על פנחס העילוי הצעיר, ויוחאי מוצא מסילות ללבה של שירה

 

בורגני של תל אביב, באחד הרחובות -ליבה החילוני -הבחירה של בורשטיין למקם את העלילה בלב

הצדדיים ליד שדרות רוטשילד, יוצרת דיוקן של קהילה שחיה בתוך בועה. זהו יקום מקביל של חוקים 

מתנהלת והתנהלות שמרבית הצופים החילוניים אינם מודעים לקיומו. באופן דומה, שירה חיה בתוך בועה ו

לצד היקום המשפחתי, ולא בתוכו. חיי הרגש שלה גועשים ומשתנים )באופן שמזכיר את דמותה 

הספרותית של שירה, גיבורת הרומן "שירה" של עגנון(, והיחס שלה לאחותה המתה ולבעלה החי עובר 

 אי הופכים כל מפגש בין שניהם לטעון ומותח. המתח והכימיה בין שירה ליוח. תהפוכות

אין הרבה "אקשן" ב"למלא את החלל", לפחות לא במובן המקובל של המילה, אבל זהו סרט מלא 

 התרחשויות שמתאר תהליך נפשי מורכב בעדינות מעוררת כבוד.

 

 שימוש באמצעי מבע:  

 צלםה מלאים(, אסף סודרימתרחש ברובו בחללים סגורים )חללים סיפור קטן  הסרט שבמרכזו 

קעות, הוא שם את אל פני הגיבורים ויצר קומפוזיציות צפופות, קרובות, מתפמקרב את עדשת המצלמה 

  .המצלמה בזוויות פחות צפויות

סיפור רומנטי המתכתב עם  עניקה לסיפור  שבבסיסו הואהשפה הוויזואלית של "למלא את החלל" מ

 עוצמה רבה.  –  תויקטוריאניהוהתקופה 
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שימוש מבריק בטכניקות ויזואליות של פוקוס והצבה של  העוש הבימאית טקסט, ו היות ואין הרבה מלל 

דמויות במרחב. הטכניקות האלו בולטות במיוחד במפגשים בין יוחאי לשירה, שבמהלכם כמעט תמיד אחד 

 מהם מטושטש והשני ניצב קרוב יותר למצלמה.

של הסיפור, את העובדה שהנשמה, למרות שאינה מצטלמת, את האספקטים הרוחניים  ההמוזיקה מדגיש

 .היא דמות מרכזית בעלילה

בורשטיין עוטפת את לבטיה של הגיבורה בעולם שכולו הפכים. ההפכים הצורניים שבעיצוב הוויזואלי 

 )השחור והלבן, האור והחושך(, אבל גם הפכים רגשיים.

ופך מיד ליום ל בפורים, יום של שמחה עצומה שהנה מכילה בתוכה שמחה ועצב. הסרט מתחיכמעט כל סצ

אחת נה הבאה מתרחשת בסוף השבעה על האחות המתה, והעצב צריך בתוך שניה של אבל ומצוקה. הסצ

להתחלף לשמחה, כי עוברים מהשבעה ישר אל הברית של הבן הנולד. בכל חתונה יש ריגוש ושמחה, אבל 

ות איך שוב דילגו עליהן בתור. לכן, כדאי להתבונן בעצב: הרווקות, שרוא ,יש גם את אלה שנמצאות בצד

בעלילת המשנה היפה של השדכן )בגילומו של מיכאל וייגל(: השדכן שאחראי לשמחתם של כל כך הרבה 

וכל הפוטנציאל  –זוגות, אבל הוא עצמו איש שיש בו עצב גדול מאוד. כשמתבוננים על "למלא את החלל" 

מבחינת האווירה, עיצוב התלבושות, העוצמה הוויזואלית, בחובו,  הרגשי, הדרמטי והרוחני שהוא אוחז

עפעוף,  –יות והאופן שבו רגשות עצומים ומודחקים מתכנסים לתוך מחוות מילוליות וגופניות מאוד מינור

 הוא הופך לסרט עמוק מאוד. , מבט, רעד של שפתיים

 

נוסף להעברת רגשות, והן מאפשרות לבורשטיין לנפץ לא מעט דעות קדומות  התלבושות של שירה הן כלי

לבן, שירה לובשת סוודרים, צעיפים -ביחס לקהילה החרדית: במקום פלטת צבעים מונוטונית של שחור

וחולצות רקומות שמבליטות את יופייה. לעומת זאת, בסצנות שבהן היא שרויה עמוק בתוך האבל, היא 

 ור ושמלות פשוטות יחסית.מופיעה בשיער סת

גם הדמויות הנשיות האחרות מאופיינות באמצעות לבוש: פרידה )הילה פלדמן(, הרווקה הנצחית 

שחוששת שהיא לעולם לא תמצא שידוך, הדודה נטולת הידיים שלובשת שמלות ארוכות )בגילומה של 

 רזיה ישראלי( וגם אמה של שירה, שלבושה אף היא בקפידה )עירית שלג(.

 

 

 שאלות לדיון:

 

 הסבירו כיצד מעוצבות הדמויות הראשיות של הסרט  ? .7

מציג האם הסרט  , הנישואין כפי שהוא מוצג בסרט סדמה יחסו של העולם החרדי לאהבה או למו .1

 ?הזיחס  כלפי תשיפוטיעמדה 

 ויזואלי  הייחודי של הסרט משקף את עמדותיה של הבימאית כלפי החברה החרדית ?וכיצד העיצוב ה .2

 פליקט של הגיבורה ?נ,  מול הקווהחברה בסרטשל הרב   מה  תפקידם  .9

חרדי פנימי יש משמעות נשי  האם לדעתך לעובדה שהסרט נוצר ע"י אישה חרדית  ומספר סיפור  .5

  מיוחדת?
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מצליח הקהל הרחב להזדהות עם הסיפור כיצד  ?תסבירו את התקבלותו של הסרט בארץ ובעולםכיצד  .0

 ?והדמויות ומה זה אומר על החברה הישראלית של ימינו

 

 

 

 

 

 

 

 סוגיית  האהבה ושידוכים בחברה החרדית 

 

 6966/ישראל בקר  "שני קונילמל " השוואה בין הסרט הראשון שנותח ביחידה 

 0060למלא את החלל "/רמה בורשטיין , " ביחידה  האחרוןהסרט   לביו 

 

 כאופציה לשיקוף חלק מהתהליכים אותם עברו דמויות דתיות וחרדיות על מסך הקולנוע הישראלי.

 

 חברה היא" החלל את למלא" בסרט. ונלעגת מגוחכת חברה היא" למל קוני שני"ב החרדית החברה

 . גיחוך ולא ועניין כבוד שמעוררת חברה היא אך, החילונית החברה רמאש אחרת חוקיות בה שיש סגורה

 

 . הזו מהמסורת חלק הוא" למל קוני שני. "ההשכלה בספרות רבה לביקורת מטרה היה השידוכין מוסד

 מכנה שום על ולא ייחוס על בעיקר מבוססים עושה שהואם והשידוכי, ומגוחכת נלעגת דמות הוא השדכן

 .ייחוס לו שיש בגלל רק כשידוך ומגמגם צולע, שכלי פיגור בעל מישהו להציע יכול הוא. הצדדים בין משותף

 הגיוני, אנושי באופן מתנהג השדכן. כבוד של יחס מקבלים השידוכין ומוסד השדכן" החלל את למלא"ב

 של העיניים דרך מיוצג הוא בקולנוע הראשונה בפעם ומגוחך מתועב נראה אינו השידוך  .סביר ובהחלט

 .ולביקורת ללעג נושא ולא, מהחיים חלק הוא והשידוך, חרדית במאית

 יותר בעיניים נראה", למל קומי שני"ב השידוכין למוסד כתחליף דגל על שנישאת הרומנטית האהבה 

 אינה כזו אהבה כיצד מראה היא אך, רומנטית אהבה שוללתלא   הבמאית". החלל את למלא"ב מפוקחות

  .בחיים נוספים לשיקולים קשור להיות יכול אלא, מלמעלה אדםה על שנופל דבר רק

 בזמן מתה שאחותה לאחר, שלה הגיס עם להתחתן האם להחליט צריכה" החלל את למלא" של הגיבורה 

, כלפיו רומנטי רגש מפתחת היא, הזמן עם אך, אתו נישואין של האופציה את שוללת היא בהתחלה. לידה

 . הזמן עם שהתפתחו לב נטיות עם למשפחה ואחריות חובה שמשלב ממקום אתו נתומתחת

 

 הגיבור. עין ושתום צולע מגמגם, לשון עילג, שכל רפוי הוא" למל קוני שני"ב לשידוך המוצע החרדי הגיבור

 דעת קלת היא" למל קוני שני" של הגיבורה .וחכם רגיש, יפה הוא" החלל את למלא"ב המקביל

  .ורצינית אחראית היא" החלל את למלא" של הגיבורה. באהבה רק תעניינתשמ
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 מקיימים" החלל את למלא"ב ההורים. הזמן כל שרב זוג של קריקטורות הם" למל קוני שני"ב ההורים

 . ביניהם טובה תקשורת

 שקיבלה אחת דרך רק יתהיה הישראלית כשבחברה, הששים בשנות נעשה" למל קוני שני"הסרט  

שלא בא מחברה זו ולא  במאי ידי על נעשה הוא. הדת ואת הגולה את השוללת הציונית הדרך, לגיטימציה

 נעשה" החלל את למלא"הסרט . מגוחכת נראית העיירה של החרדית החברה בסרט לכן האמין בעתידה 

 לכל וקול לגיטימציה לתת מנסה תרבותיות רב. תרבותיות-הרב בעידן, 1671 -ב חרדית במאית ידי על

 החרדית החברה שבסרט לכך גרמו הבמאית של החרדית והזהות פההתקו של השילוב. מהחברה חלק

 ..לגמרי מגוחכים  היו שבעבר קומות מב אפילו, ומכובדת אנושית נראית

 

 


