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משרד החינוך
מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה

האגף לתרבות תורנית

הפרס השנתי לתרבות יהודית
ע”ש יעקב אגרסט הי”ד
יינתן כהערכה לפעילות בתחום התרבות היהודית

באחת הצורות הבאות:
■ ייזום מפעל חינוכי או תרבותי

■ פעילות ארגונית-תרבותית
■ מסירות בהדרכה או בהוראה מחוץ למסגרות הפורמליות

■ פעילות ספרותית או אמנותית-חינוכית בעלת ערך מעשי לחינוך ולהשכלת 
מבוגרים ו/או נוער )כגון סדרת ספרים או עבודות אמנותיות ולא ספרים 

בודדים או עבודות בודדות.(

רשאים להגיש מועמדות אנשים בודדים או מוסדות. נוהלי הגשת המועמדות 
www.education.gov.il/toranit :אפשר למצוא באתר האינטרנט

המועד האחרון למשלוח החומר הוא: יום ה', ח' בתמוז תשע"ב )28.6.12(.

רחוק מהעין, קרוב ללב
יעל פרידסון

קשה להאמין שעברו שלושים שנה ממלחמת לבנון 
טרי,  עדיין  השנייה  המלחמה  של  הזיכרון  הראשונה. 
ושלישיית הסרטים - 'בופור', 'ואלס עם באשיר' ו'לבנון' 
- צרבו דימויי מלחמה עכשוויים, שנותנים תחושה שלכל 

היותר עברו עשר שנים. 
תמונות  כמו  נראה  מצידון'  אצבעות  'שתי  לעומתם, 
ב'אינסטגרם'. בשביל מי שלחם שם, הסרט שיצרה יחידת 
ההסרטה של צה"ל היה זה שהביא את הבוץ הלבנוני למ־
שפחה ולחברים בבית. "כשהסרט הושלם הצבא גילה לה־

פתעתו שאנשים מגיבים אליו בעוצמה, ורק אחרי היסוסים 
רבים החליטו להוציא אותו לקהל הרחב", מספר במאי הסרט, 
אלי כהן. "משרד הביטחון פתח מכרז למפיצי הסרטים. הם 
צפו בסרט, התרשמו ואמרו הרבה שבחים, אבל הוסיפו שעם 
ישראל רואה מדי ערב בחדשות את לבנון והוא לא ירצה 
לצפות בסרט. בסופו של דבר, מישהו שהיה משוגע לעניין 
רכש אותו והוא הפך להצלחה מסחרית גדולה. זה לימד את 
המפיצים שיש הבדל בין תיאור ספורדי של התרחשויות, 
היסטוריות ככל שיהיו, ובין יצירה שיש לה משמעות כוללת 

ומבט רחב ועמוק". 
אפרים  (במיל')  תא"ל  מבהיר  דוקו־דרמה"  סרט  "זהו 
לפיד, שהיה דובר צה"ל באותה תקופה, ומדגיש שהסרט 
צולם בלבנון ולא בתוך ישראל. "בינואר 85', כמעט שלוש 
שנים אחרי המלחמה, הוחלט שצה"ל לא יצא מלבנון אלא 
ייערך להישאר ברצועת ביטחון". חלק מההיערכות לשהייה 
ממושכת בלבנון היה הסברתי, אך נועד גם לצרכים פנים־

צה"ליים. "בהתחלה רצו לעשות סרט לצורכי הצבא, כי 
הרגישו את הבעייתיות כבר אז. הבעיות של השהיה בלבנון 
הועצמו עוד יותר - זו מלחמה שהיא לא מלחמה של אויב 
מול אויב, אלא מלחמה בלב אוכלוסייה תמימה, חלקה עוינת 
אבל רובה תמימה. השהייה בלבנון הציפה שורה ארוכה של 
נושאים שעלו בדיונים בצה"ל, והמחשבה הייתה שסרט כזה 

יכול להיות זרז". 
הבמאי מתאר תמונה דומה. "הצבא יזם פרויקט שיהיה 
מפקדים  קורסי  בקרב  ויכוחים  שיתניע  סרט  טריגר, 
בצה"ל. אני מתאר לעצמי שחשבו שזה ייראה כך – 'מקרה 

א': חייל עשה כך וכך, מה אתם חושבים?' הפרץ היצירתי 
ביחידה גבר עלינו ועשינו סרט שאמנם מורכב מגיבורים 
שונים וסיפורים שיש להם משמעות מבחינה חינוכית, 

אבל יותר התרכזנו בבניית הסיפור". 
מה הסיפור שרצית לספר?

"על יחידת חיילים, שבה כל אחד מגיע מרקע אחר ושונה. 
זה פוסט־מלחמה - מלחמת לבנון עצמה לא מתוארת בסרט. 
מתואר היומיום, שנתיים אחרי. אותם חיילים מוצאים את 
עצמם בסביבה שחלקה עוינת, שבה צריך לחשוד בכל דבר 
אבל לא ללחוץ מהר על ההדק. אם השיחים מרשרשים, הם 
צריכים לחשוב אם זה הרוח, פרה, ילד או מחבל שיירה בך. 
בתנאים האלה לא קל להתנהל, ובסופו של דבר אתה צריך 
להחליט ולקבל אחריות - וזה המסר של הסרט: המציאות 
מורכבת, אל תשב כמו גולם ותחכה שיהרגו אותך ואל תירה 

במה שזז ותהרוג חפים מפשע". 
קיבלת הנחיות לגבי המסרים?

"לא. הבנתי באופן כללי את המשימה, וגם הייתי 
בלבנון מתחילת הלחימה, גם אם לא באופן רצוף. הייתי 
אז במילואים והכרתי את המציאות, והבנתי שהמשימה 
לב  תשומת  את  ולהפנות  שקורים  דברים  לתאר  היא 
- לכך  חיילים בלבד  - שהיו אמורים להיות  הצופים 
שיש פה בעיות שחלקן מבצעיות וחלקן מוסריות, וצריך 

להתנהל בתוך התסבוכת הזו". 

תגובות מתחום מחקרי הטראומה
הפקת הסרט הייתה ייחודית בתולדות הקולנוע היש־
ראלי, וקבוצה של אנשי קולנוע גויסה למילואים לעשות 
סרט. עבור כהן, שעסק עד אז בקולנוע דוקומנטרי, זה 
היה הסרט העלילתי הראשון. אלון אבוטבול, ששיחק את 
ג'ורג'י, היה בכלל נהג בדובר צה"ל. חלק מהניצבים היו 
חיילים ששירתו בלבנון, והלבנונים המקומיים שיחקו 

את עצמם. 
"אז לא הבנתי אותם, אבל הוליווד קוסמת לכל אחד 
ומבחינתם זה היה הוליווד", אומר כהן. איפור לא היה להם, 
אבל בשטח הועמדו לרשותם ג'יפים, בתים וכלי נשק. "קל 

היה יותר להשיג טנק מאשר ליפסטיק", צוחק כהן. 
את התוצאה, בכל מקרה, אף אחד לא צפה. "כאילו 

מתחנו את הגבולות של מה שהותר לנו לעשות, הת־
פרצות חד־פעמית", אומר כהן. "יש תאונות בסרטים, 
והפחד הגדול שלי היה כשצילמנו חלק מהסרט בלבנון 
של 85', כשנהרגו חיילים והתפוצצו משאיות. חשבתי 
שאם תיפול שערה מראשו של חייל, הרי תקום מהומה 
רבתי - חיילים נפגעים כי מצלמים סרט. הצבא לא היה 
מודע לממדים של זה, הרי זה התחיל כסרט הדרכה. לא 
בטוח שמישהו שם לב. זה התפתח ואנחנו נהנינו מכך 

שלא עמדנו במרכז תשומת הלב".
כשהוצג המוצר הסופי, התחילה סערה סביב השאלה 
אם לפרסם אותו לקהל הרחב. ההקרנה הראשונה הייתה 
מול סמלים ותיקים מלבנון, שיצאו ליום כיף בנתניה. 
ביחידת  שהיה  קטן  הקרנה  לאולם  חבר'ה   15 "הזמנו 
ההסרטה, וכשהאורות עלו התגובות היו בתחום מחקרי 
טראומה", מספר כהן. "היו כאלו שאמרו ש'ישבתי, רעדתי 

וראיתי את עצמי שם'. 
"כוחו של הסרט שהוא מדמה מציאות חזקה. כאילו 
הם חזרו לחוות אירועים קשים בשירות בלבנון. אחר כך 
הרמטכ"ל שלח גנרלים לצפות בסרט כדי לקבוע אם הוא 

ראוי לקהל הרחב".
לפיד מסביר כי הרמטכ"ל משה לוי חשש מהנושא 
הטעון, ולא רצה להכניס את צה"ל למערבולת ציבורית. 
"הקרנו לו את הסרט פעמיים ולא הצלחנו לשכנע אותו, 
ובסוף מישהו הגה את הרעיון והציע שהנשיא חיים הר־

צוג, שנחשב לאוטוריטה בנושא ההסברה, יצפה בסרט". 

ההקרנה נערכה באולפני 'גבע' בנוכחות הנשיא, צמרת 
צה"ל ואפילו עיתונאי ה'ניו־יורק טיימס', תומס פרידמן. 

לא פחדתם להוציא סרט וייטנאם ישראלי?
אנחנו  צה"ל.  בדובר  החששות  אחד  היה  זה  "כן, 
מדברים על שנים שבהן חוסר קונצנזוס היה דבר יוצא 
דופן, וזו הייתה המלחמה הראשונה אחרי מלחמת יום 
כיפור. פתאום לבנון נותנת מכה רצינית בתודעה, ואנחנו 

מוצאים את עצמנו, מבחינה הסברתית, במצב קשה".
אז למה החלטתם לפרסם את הסרט לקהל הרחב? 

"הרגשנו שיש בידינו משהו שיכול לתאר את צה"ל 
האנושי, ומבחינת דובר צה"ל זה עדיף על דרך בנלית 
של כתבה - שלא לדבר על כך שזה היה בשליטה שלנו. 

בכתבה, הכתב עושה את מה שבא לו". 

הלך הרוח בצבא
הסרט הפך להצלחה מסחררת שאיש לא צפה. כ־700 
אלף איש צפו בו, ולא היה בית שלא דיברו עליו. אלון 
אבוטבול זכה בפרס שחקן השנה, והסרט היה המועמד 
הישראלי לאוסקר. "רוב הצופים הזדהו עם הסרט וחשבו 
שזה תיאור הוגן של המציאות", מציין כהן הבמאי. "אורי 
דן, שהיה ידידו של אריאל שרון, תקף אותי למרות שאין 
אף מילה על שרון. הוא אמר שאני מציג את החיילים 
קיצוני  היותר  השמאלי  מהצד  ילדים.  הורגים  שלנו 
צה"ל  חיילי  עם  ההזדהות  הסנטימנט,  בגלל  התקיפו 

שפירשו אותה כהזדהות פוליטית". 

בחו"ל הסרט עורר התעניינות כסרט אנטי־מלחמתי 
כסרט  נפסל  מהמקומות  ובחלק  צבא,  ידי  על  שהופק 
תעמולה. "נזהרתי שלא יהיו אמירות פוליטיות בסרט, 
אבל יש לו משמעויות", הוא מוסיף. "הסצנה הפוליטית 
מהבוץ  נחלץ  כשהנגמ"ש  הסיום,  קטע  היא  ביותר 
ויוצאים מלבנון. גם הסצנה הזו הייתה יותר הלך רוח, 
שלפיו החיילים רצו לצאת. הבוץ הלבנוני לא היה מושג 

שהמצאנו, אבל בסרט הוא קיבל ביטוי ויזואלי". 
למה הקולנוע הישראלי חוזר ללבנון, אבל לא נוצרו 

סרטים על עזה או על יו"ש?
"לבנון זו ארץ אחרת", משיב לפיד. "השהייה שלנו 
בלי  שם,  יהודית  התיישבות  על  בהגנה  הייתה  בעזה 
היא  לבנון  להיכנס למשמעות הפוליטית של העניין. 
ארץ אויב, וכל הזמן ידענו שאין לנו מה לעשות שם. 
כשהתנגדו ליציאה מלבנון זה לא היה כי היא ארץ מכורה 

או נחלת אבות, אלא על רקע ביטחוני".
"העיסוק בשטחים לא יכול להיות ניטרלי", מוסיף 
כהן את זווית הראייה שלו. "אי אפשר להימנע מלנקוט 
עמדה, ואז אתה משטח את הסיפור ויש סכנה שהסרט 
יהיה חד־ממדי. ב'שתי אצבעות מצידון' יש ביטוי של 
מורכבות, וכשמסתכלים מהצד השני זה נראה אחרת. 
לדוגמה, אחת הסצנות מתארת תצפיתנית של המחבלים, 
שזוכה לתגובות שונות מהחיילים. אחדים מקללים אותה, 
אבל מישהו אחר אומר – 'אנחנו עושים את העבודה שלנו, 

היא צריכה לעשות את שלה'". 

הסרט 'שתי אצבעות מצידון' החל כפרויקט דוקומנטרי של יחידת ההסרטה 
הצה"לית, אבל הפך ללהיט מסחרי 0 דובר צה"ל דאז, תא"ל במיל' אפרים 

לפיד: "הרגשנו שיש בידינו משהו שיכול לתאר את צה"ל האנושי"
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02-5311111

המשרד לשירותי דת שמח להציג בפניך
את המוקד הטלפוני החדש:

המוקד פועל 24 שעות ביממה
מלבד שבתות ומועדי ישראל.
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כל מה שרצית לשאול 
בנושא מעגל החיים היהודי

ושירותי הדת בישראל

דוקו־דרמה. כרזת הסרט מישהו הציע שהנשיא, המומחה להסברה, יצפה בסרט. הרצוג ודובר צה"ל לפיד בהקרנה המיוחדת

עכשיו גם ב

איזה לייק אתם?

לילדים ונוער


