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  ניתוח הספור ממערכי השיעור לפרק הספור הקצר 

  .המורה אלי פררה: כתב וער�

  אתגר קרת / הצפירה

  )היצג או אקספוזיציה(התצוגה 

   .תה ומרחב בית הספריכ ב.יישראל� בתיכו�ספר�חצר ביתב :מקו� ההתרחשות

  

  מש� . ל.ה.צוסיומו ביו� הזיכרו� לחללי  תחילתו ביו� הזיכרו� לשואה ולגבורה: זמ� ההתרחשות

  . כרו�ישבוע שבי� יו� השואה ליו� הזהזמ� הוא א� כ� 

  

מציאות ישראלית מדווח . דהוא מספר ֵע: בוריג�מספר. תלמיד בתיכו� ישראלי.  אלי:גיבור הספור

אי� בספור רמז לגילו של המספר ובאיזה . ל.ה.עכשווית וחיי הנוער של שמינסטי� בטר� גיוס� לצ

שמיניסט כמוה� וייתכ� בגיל צעיר יותר , והוא בגיל� של שרו� וגלעדייתכ� , כיתה הוא לומד

 אהדהחש . עולמו האישיבמעשיו הוא מגלה את אופיו ואת . מאחת הכיתות בשכבה נמוכה יותר

בעל חוש צדק חברתי גבוה ומוכ� לסכ� את מעמדו .  ביחסו לש$ל� הַשָ"שזולתומגלה רגישות ל

ג� של יו� השואה ובעיקר של טקס יו� , � תיאור הטקסי�באופ. החברתי ובלבד שהצדק ייעשה

  . עד כדי זילות הטקסי�, ל יש ביטוי פוליטי ונקיטת עמדה פוליטית.ה.הזיכרו� לחללי צ

נית� לחוש את הבוז לסמלי� , או בעצ� של מחבר הספור, ֵעד� בביקורת המוסווית של המספר

אבל בהחלט יש אמירה ,  השואהאי� אמירה בקשר לטקס של יו�. וַלְ&קסי� הממלכתיי�

שבמקו� , ומה שיוצא. ל ומערכות ישראל.ה.עקיפה לטקס של יו� הזיכרו� לחללי צ�אירונית

נערכת ביקורת עקיפה ) גלעד ושרו� מלכי הכיתה(להעביר ביקורת על הדמויות השליליות בסיפור 

חברתי אישי הצפירה באה לעשות צדק . על הטקסי� ועל יחס החברה הישראלית לטקסי� אלה

בזכות " ניצל"העיקר שמבחינתו הוא . של המספר כאשר הוא עצמו אינו מכבד את הצפירה

 טיפוס� אב*; מתוארי� באור מגוח�, בספור" הרעי�. "נענשי�" רעי�"וה, הצפירה ביו� הזיכרו�

. המוסרי והרגיש מגיע לסיפוקו המוסרי, הוא הטובהמספר ו, ו הישראלי'של המאצ) סטירואטיפ*(

לאה גולדברג בניתוח שלה על הספור , כדאי לשי� לב לדבריה של מבקרת הספרות, חינה זומב

לפעמי� : "וש� היא אומרת) 118' בעמ(ז "כתבי� משנת תשכ/הקצר בהוצאת ספרית הפועלי�

קורה שבסיפורי� מסוימי� יש חלוקה מגמתית לרשעי� ולצדיקי� ההופכת סיפורי� אלה 

  "...לכתבי תעמולה גרידא

 .יחס החברה אליוגלל בנדחה ונראה כאילו מקופח , בור בשל מצבו החברתיימספר הוא אנטי גה   

מבחינה זו היחס של . אבל מנגד סיוו� ידידתו עושה למענו כדי להציל אותו מזעמ� של שרו� וגלעד

אותו והולכת לשבת " עוזבת"ו� ומצד אחד סי) ערכי� דו*( אמביוולנטי*החברה אליו הוא 

שיברח שלא ) גיבור הסיפור(וריי� ע� גלעד ושרו� ומצד שני היא מזהירה את אלי בכיסאות האח

עשה את שמבחינה מוסרית אול� בעיני עצמו הוא גיבור . ייתקל ע� שני הזועמי� והמתנכלי� לו

מעשה שנראה לו . רת בפני המנהלל� הָ.על הגניבה של האופניי� של ש$ הוא דיווח :המעשה הנכו�

ל� שש$, אי� לנו שו� אינדיקציה לעמדה הזאת. לטעמו, חסר הגנהושפגע באד� חלש . לא נכו�

ע� זאת ברור שהמספר רוצה ליצור ניגוד משווע המצביע על . השרת הוא אד� חלש וחסר הגנה

והופכי� לנערצי� " קרבי"אלה שהולכי� ל, מלכי הכיתה, "רעי�"חוסר צדק ואטימות מצד ה

  . ל� השרת שלנו לש$אהדהוה" המסכנות"מול , יני החברה הישראליתבע
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. נגד נורמות מקובלותבהתרסה ; להעביר את המסר החברתי: המניע והסיבה להתרחשות

שאלה שהולכי� לנוער מובחר , להפרי� מוסכמות חברתיות מקובלות בחברה הישראלית

זה עושה .  רגישות אנושית ומוסריתקני� מכלה� אלה שמר$, המתנדבי� והקרביי�, שבמובחרי�

שמי ; כי הספור יוצר זיקה בלתי מחייבת האומרת, עוול משווע לכלל הבחורי� הטובי� שבבנינו

כי ! שהול� לקרבי ומתנדב לקומנדו הוא בהכרח ג� חסר רגישות ונחות מבחינה מוסרית ָולא היא

לא בגלל היות� כאלה � או בחוסר חינוכ� המתאי� והמעשה של שרו� וגלעד תלוי באופָי

וא וקא הוד, נבחר ומעולהאי� בסיפור הוכחה לכ� שמי שנחשב . שמתנדבי� והולכי� לקרבי

לחברה ) טיפוס�אב( אוטיפיסטרשמהווי� ה� . אנושיי� רכי� ומעמבחינה מוסרית� מרוק

ואולי חשה סלחנות החברה סוגדת לאנשי� אלו . אנשי� חומרניי� ומתנשאי�: הישראלית

גיבור הסיפור יש יחס של , דמותו של אלי�ובבות� ולמעשיה� הנלוזי� ואילו לב�מתחנפת לש

  . זלזול ובוז כביכול

  

אלה  .המפגש והעימות בי� אלי לשרו� וגלעד בחצר האחורית של בית הספר: השיא בספור

ל� השרת בפני שרוצי� לסגור חשבו� איתו על שהלשי� עליה� בגניבת האופניי� של ש$" הרעי�"

  . אלי גיבור הספור, לבי� הנער הטוב והמוסרי והרגיש, ס"ביהמנהל 

  

אלה מכבדי� את הסמלי� ואת . שחרור והצלה של אלי מידי שרו� וגלעד בזכות הצפירה: ההתרה

, שלא הצליחו לסגור איתו חשבו�, הטקסי� הממלכתיי� ג� על חשבו� האגו והכבוד האישי שלה�

מלבד ההתרה בספור יש כא� ג� מסר חברתי על . קסוהגיבור ניצל מזעמ� בזכות אותו סמל וט

ביקורת אירונית ועקיפה על ריקנות� של הטקסי� כאשר אי� . האופי והריקנות שבטקסי�

האירוניה והגיחו� . נמה ומסרי� ערכיי� שמאחורי הטקסְפבמקומ� או בצמוד אליה� איזושהי ַה

נעשה בהשאלה , � לשמע הצפירהוהאנטיפטיה בתיאור שתי הדמויות השליליות כשה� עומדי� דו

: להתנהגות� ויחס� לסמלי� ממלכתיי� של הדמויות השליליות במחזהו של יארוסלב האשק

 .לא רלוונטי ולא צודק,  קצת צור�רבהוזה במידה ". החייל האמי1 שוויק"


