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קיר. סדק. 
דמעה

תסריט, בימוי וצילום: תהילה רענן, תיעודי-פיוטי-ניסיוני, 
11 דקות, 2015

תקציר

ביקור פיוטי בעזרת הנשים בכותל המערבי. יהודיות, נוצריות, 
וחילוניות, ביום ובלילה, בגשם ובחום. צילום מסוגנן  דתיות 
ומהפנט החושף רגעים של תשוקה, של החמצה ושל חיפוש הא-ל.

נושאים
• תפילה	
• תפילת נשים	
• הכותל המערבי	
• אמונה, רוחניות	

ניתוח תוכן ושפה קולנועית

תוכן

מבנה הסרט  .1

הסרט בנוי מאוסף תמונות בעריכת מונטז', והצופה משלים 
בדמיונו את הסיפור. בדומה למלים בשירה השוטים הם אבני 
הבנייה של היצירה. הבמאי אנדרי טרקובסקי הגדיר את עבודת 
הבמאי כ'פיסול בזמן'. לדבריו הבמאי לוקח 'חתיכות זמן' 
מהחיים, וכך מממש את מהות הקולנוע שהיא ההתבוננות.

במונטז' העריכה מחברת בין דימויים שונים לבין עצמם, בין 
דימויים בקצבים שונים ובין דימויים בתאורה שונה, ועל ידי 
כך היא מאפשרת לצופה להתבונן על המציאות המוכרת 
באופן אחר. לאפשר לצופה לראות מחדש מציאות שחוקה 
ומוכרת וכך להגיע להבנה חדשה שלה. נראה שהיוצרת בונה 
את חווית הביקור בכותל המערבי כמקום של תפילה וכמיהה, 
וכניסיון של המתפללות לגעת בנשגב באמצעות דיבור פנימי 

או באמצעות מגע עם אבני הכותל.

הנרטיב  .2

פיוטית על התפילה  הסרט עוסק בהתבוננות תיעודית 
בעזרת הנשים בכותל המערבי. לכותל יש אמנם פנים רבות, 
והוא מהווה בין השאר זירה רגישה למתח בין זרמים שונים 
ביהדות, למתחים פוליטיים בינלאומיים ולמתחים בין דתות, 
אולם הבמאית בוחרת לספר את הסיפור של הכותל מהזווית 
של מקום תפילה. בחירה נוספת היא לצלם רק נשים. יש 
אינן מחויבות בתפילה ממוסדת,  דעות בהלכה שנשים 
בניגוד לגבר שמחויב להתפלל שלוש תפילות ביום במניין 
של עשרה גברים לפחות. על פי גישה זו התפילה הנשית היא 
אישית, רכה ונובעת מתוך רצון ולא מתוך מחויבות. הסרט 
בנוי משוטים רכים ונוגים ומפס קול המשמיע אנקה עדינה 
של תפילה, ובסגננו הוא משקף את מהות התפילה הנשית. 

הרגש העיקרי שעולה מהסרט הוא רגש עמוק של אמונה. 
מצב של שיחה ומערכת יחסים בין המתפללות לבין הא-ל.

הכותל מצולם ביום ובלילה, בשמש קופחת ובגשם סוער, 
כשהרחבה מלאה במתפללות וכשהרחבה שוממה. הבחירה 
לתעד את הכותל דווקא בזמנים וברגעים אלה ולחבר ביניהם 
ניסתה לשוות לכותל מציאות  מעניק תחושה שהיוצרת 
ועוצמה על זמניות. כוחו של הכותל לא טמון ברגע מסוים 

אלא בנוכחות רציפה ועקבית במקום.

הז'אנר  .3

הסרט שייך לסוגה הפיוטית. סרט פיוטי הוא מטבעו ללא 
סיפור, ללא עלילה שנבנית, ללא תהליך עם התחלה אמצע 
וסוף וללא שיא דרמטי. הסרט הפיוטי בנוי בעיקר משפה 
סמלית. השפה הקולנועית של הסרט נעזרת בכלים קולנועיים: 
סימבוליקה, קומפוזיציה של שוטים1 מלאי אווירה, עריכה 
וחיבור של שוט לשוט שיוצרת אצל הצופה חוויה, ופס קול 
המספר את הסיפור ומעבה את הכוח של התמונה. כך למשל 
הבחירה להתמקד בשוטים ארוכים כאשר הכותל ריק נותנת 
תחושה שהכותל מחכה לנשים שיפקדו אותו; החיבור בין 
שוטים שבהם רחבת התפילה הומה אדם לבין שוטים שבהם 
הרחבה שוממה משווה לכותל רגש אנושי כאילו לעתים הוא 

חש בודד ולעתים הוא מלא חיות.

'גיבור' קולנועי  עונה להגדרה של  אינו  למרות שהכותל 
קלאסי, עדיין נוכחותו בסרט משווה לו זהות של מעין גיבור. 
הקשר בין כל השוטים שלכאורה אין בניהם קשר הוא הכותל. 

שוט הוא מקטע צילום  1
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הא-ל ביהדות הוא מופשט ובוודאי שאינו תחום לזמן מסוים 
או למקום מוגדר, ועל כן לא ברור איך אפשר לכנות את הא-ל 
'המקום'. במדרש נאמר: "רבי הונא בשם רבי אמי אמר: מפני 
מה מכנין שמו השל הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו 'מקום'? 
שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו" )בראשית רבה 

ס"ח, ט'(.

2.  הקונפליקט הדרמטי

הבמאית תהילה רענן כתבה מונולוג על התהוות הסרט ועל 
המעורבות האישית שלה בנושא הכותל המערבי: 

לכותל. איך אפשר  יחס אמביוולנטי  לי  "מגיל צעיר היה 
לנו מבית  ישן. נשאר  להתרפק, ללטף, לנשק קיר אבנים 
המקדש רק קיר בודד שדרכו אנחנו אמורים להתחבר לא-ל 
שנראה כאילו עזב אותנו. דווקא דרך המצלמה נוצר סדק שדרכו 
יכולתי להביט בתפילה שלי, ברגש ובאמונה. בעמידה מרחוק 
וללא התערבות במתרחש התבוננתי ברגעים אינטימיים וכנים. 
הסרט, כמו תהליך יצירתו, משקף מערכת יחסים בין אישה 
לא-לוהים בשלבים שונים של החיים. החלק שקסם לי ביותר 
בעשיית הסרט היה תהליך הצילומים. להגיע ללוקיישן לכותל 
ופשוט להתבונן במקום, בנשים ובסיטואציות הספונטניות. 
והתבוננות במחשבות  בעזרת השראה מלמעלה  יצירה 
הפנימיות שרצות בתוכי" )מתוך הרצאה שנתנה תהילה 

בראשית תשע"ח במסגרת הביאנלה לאומנות יהודית(.

הבמאית מעידה שהיא רצתה לבטא באמצעות הקולנוע 
את התשוקה לחיבור עם הא-ל, ובסרט אין קונפליקט סביב 
נושא זה. הקונפליקט יכול להיווצר בנפשו של הצופה כשהוא 
מתייחס לצילומים ולפס הקול שכולם תפילה. האם מישהו 
מקשיב? האם יש לזה תכלית? האם יש סיכוי לישועה או 
לגאולה? בפיוט "לך א-לי תשוקתי", המיוחס לרבי אברהם 
אבן עזרא כתב ומופיע בחלק מהנוסחים בתפילת ערבית 
יכולה לנבוע מתוך  יום הכיפורים, נאמר כי התשוקה  של 
כאב ומצוקה שמבקשים מזור וישועה, מתוך כיסוף וגעגוע 
שמבקשים תהודה ומגע, ומתוך חובה והרגל להתפלל לא-ל.

אפשר להאניש את הכותל ולומר כי גם בקרבו יש קונפליקט. 

נדון רבות במהלך  שונים לכותל יש ממד של עבודה זרה 
השנים, ונראה שאכן גבול דק מפריד בין תפילה המכוונת אל 
הכותל לבין התפילה לא-ל הנערכת בכותל, במקום הסמוך 

ביותר למקום המקדש.

הכותל כלוקיישן - 'מקום'

כשם שבתפילה רואים רק צד אחד בדיאלוג בין האדם לא-ל, 
גם עוצמתו של הכותל נראית רק באופן חלקי. הכותל הוא 
לכאורה רק קיר מוחשי, אבל עוצמתו האמיתית היא במה 

שלא נראה. הכותל מייצג מספר סיפורים:

סיפור היסטורי - שריד של בית המקדש, מקום שבו העם 
היהודי היה בשיא תפארתו גם מבחינה מדינית ולאומית וגם 

מבחינה רוחנית ודתית. 

סיפור עתידי - לפי האמונה היהודית במקום זה יבנה בית 
המקדש השלישי, ושם יתרחשו הגאולה והישועה שלהן אנו 

מתפללים כבר אלפיים שנה.

סיפור לאומי - בתקופת שיבת ציון הנוכחית הפך הכותל 
לסמל לאומי. זה המקום שבו נערך טקס הפתיחה של יום 
הזיכרון, וזה המקום שבו נערכת ההשבעה של חיילי הצנחנים.

סיפור רוחני - רחבת הכותל היא 
בית הכנסת הגדול בעולם שאליו 
מתקבצים כולם, כפי שאומר הנביא 
ישעיהו: "כי ביתי בית תפילה יקרא 
לכל העמים" )ישעיהו נ"ו, ז'(. יהודים 
וגויים, ישראלים ותיירים, דתיים 
וגברים, קבצנים  נשים  וחילונים, 
שוטחים  כולם  העולם,  ועשירי 

בכותל את תפילתם לפני הא-ל.

מקום הוא גם אחד משמותיו של 
הקדוש ברוך הוא. בהגדה של פסח 
נאמר: "ברוך המקום שנתן תורה 
אבלים  ובניחום  ישראל",  לעמו 
למשל יש האומרים: "המקום ינחם 

אתכם".

הנוכחות שלו משפיעה בשני כיוונים: מצד אחד היא זאת 
שמחוללת בנשים רגשות וגורמת להן להתפלל; ומצד שני 
אפשר להתרשם כי הנשים )ומתפללים בכלל( הן שמעניקות 
לכותל את המשמעות ואת התוקף שלו באמצעות תפילותיהן. 
נראה שללא מתפללים אין כותל, כפי שללא נתינים אין מלך.

על אף שהסרט שייך לסוגה הפיוטית ניתן לנתח אותו בכלים 
קולנועיים נוספים:

הכותל כעלילה המספרת על מערכת היחסים בין האדם לא-ל

הסיפור שלכאורה קיים בסרט נבנה מרגעים של תפילה מול 
אבני הכותל. התבוננות במתפללות שפוקדות את הכותל  ביום 
ובלילה, בגשם ובחום, מחדדת את מערכת היחסים הנוצרת 

בפעולת התפילה בין המתפללת לבין הא-ל.

אמנם בפרים רואים את המתפללות, אולם דרך הפעולות שהן 
עושות, דרך מבע הפנים ודרך הדיבור הפנימי שלהן מרגישים 

את הא-ל, וכך למעשה נוצר דיאלוג.

חלק מהשוטים מתעדים ידיים המלטפות את הכותל. פעולה 
זו דומה לעתים לליטוף איקונות של קדושים בנצרות ופחות 
לתפילה היהודית המופשטת. החשש כי ביחסם של אנשים 
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התמונה והסאונד נעים בשני צירים מקבילים שלפרקים משלימים 
זה את זה. המוזיקה מוסיפה רובד נוסף שלא מופיע בתמונה 

ובמציאות.

הפתקים

הפתקים שנשים טחבו בין האבנים נרטבים, דורכים עליהם, הם 
זרועים בשולי הקיר וילד משחק אתם. הפתק עצמו הוא פעמים 
רבות סוג של תפילה אישית. אך לא כל הפתקים מצליחים לחדור 

פנימה בין האבנים, יש כאלה שנופלים בדרך.

נגיעה באבן

באמונה היהודית הא-ל הוא מופשט במהותו, אך האדם מטבעו 
מבקש להיאחז במוחשי. בבית המקדש - שהכותל הוא שריד 
שלו חומתו - נערך פולחן דתי מוחשי, אך אפשרות זו אבדה 
יחד עם חורבן בית המקדש. מאז מתקנותיו של רבן יוחנן בן 
זכאי לאחר החורבן ועד ימינו היהדות חזרה להיות דת הכוללת 
בעיקר סמלים, לימוד וכוונה ופחות אמצעים מוחשים. כמובן 
שחלק מהמצוות כוללות גם ממד מוחשי: תפילין ומזוזות, סוכה 
וארבעת המינים, סדר פסח ועוד, אולם מרכז הכובד של המצוות 
אינו מוחשי. במוטיב של הנגיעה באבני הכותל ידי המתפללות 
מנסות לגעת בקודש, לגעת באינסוף דרך קיר אבן דומם וקר. 
מגע היד מעורר תחושה של ערגה חושנית, רצון לגעת בא-ל 
דרך משהו חומרי כמו אבן דוממת וקרה. המגע מעורר לעתים 
תחושה לא נוחה, שכן יש במגע זה משהו שאינו טבעי לתפיסה 

היהודית והוא הושאל מפולחן נוצרי או פגני.

נקודת מבט: לעתים המצלמה מוצבת בנקודת המבט של הכותל 
המתבונן במתפללים, לעתים היא מוצבת בנקודת המבט של 
המתפללת המביטה בכותל, ולעתים היא המספר היודע כל 
שמתאר את המתרחש בעזרת הנשים לאורך כל היום ולאורך 

כל השנה.

פס הקול

פס הקול מספר את הסיפור של התפילה ושל הכותל. הוא 
מתבסס על הסאונד הטבעי של המקום אך לוקח אותו למקום לא 
ריאליסטי. כיוון שהתפילה היא פעולה פנימית, התמונה אילמת 
ברובה. פס הקול מחיה את התמונה ומבטא את הפנימיות שלה 
באמצעות פרשנות מוזיקלית. החיבור של פס הקול עם התמונה 

יוצר תיעוד של חווית התפילה.

הסאונד המקורי של המקום מושתק מתוך כוונה ליצור מציאות 
פחות ריאליסטית.

בדומה לתפילה, גם בפס הקול יש רגעים רבים של שקט. לפעמים 
שומעים יבבות ואנחות, לפעמים דיבור ולפעמים שקט.

סאונד אפקט )אפקטים של סאונד( - פעולות וקומפוזיציות של 
שוטים מקבלות משנה תוקף בעזרת אפקטים חיצוניים של סאונד 
שלא היו קיימים בסיטואציה המצולמת: כשהנערות מקובצות 
סביב הכותל ומלטפות אותו יש סאונד שמבטא אש, חום ואהבה; 
כשרואים את הנערה מבעד לחלון המסורג יש סאונד של דלת 
כבדה נסגרת וננעלת; בשוט של הנוצרייה המצטלבת יש סאונד 
של פעמון כנסייה; כשאישה דופקת על הלב בעת אמירת "סלח 
לנו" נשמעות ברקע פעימות לב; בשוט המצולם מלמטה שבו 
רואים רק יד שומעים ברקע אבנים מתדרדרות; הצעקה "אבא" 
היא הרגע היחיד שבו נשמע הסאונד המקורי של הצילום, והיא 
נשמעת פעם אחת בקטע המקורי ופעם אחת כשהיא מולבשת 

על הכותל הריק.

גם האיתור המוזיקלי הוא בעל אופי של תפילה. יש בו מוטיב 
של אנקה בדומה לצליל הדיבור בזמן תפילה, ובמקביל הקצב 
של המוזיקה מותאם לאווירה של השוטים ולקצב של הצילום. 
באופי המוזיקלי יש גם ממד מדיטטיבי המתאים לחוויית התפילה.

מצד אחד הוא רוצה שיניחו לו בשקט, ומצד שני הוא מבקש 
שיבואו מתפללים כדי שלא יישאר עזוב ומיותם, כפי שקורה 
למשל ברגע שבו נשמעת הקריאה 'אבא' על רקע הקיר הריק 
)קריאה זהה לזו של הילדה הקוראת לאביה מאחורי המחיצה(.

שפה קולנועית

שם הסרט

שם הסרט מתמצת בשלוש מלים את התהליך הרגשי שמתרחש 
בחיבור בין המתפלל לבין הכותל. המתפלל מגיע ל'קיר', לכותל; 
הקיר סודק משהו בתוכו ומתוך כך מתגלה אצלו 'סדק' רגשי; 
מתוך הסדק מתרחש ריכוך המביע רגש שמביא את המתפלל 

ל'דמעה', ולפי המדרש גם הכותל דומע.

צילום

זוויות צילום: שוטים רבים מצולמים מלמטה. בתחילת הסרט 
המצלמה מונחת על הרצפה ומצלמת רגליים ונעליים. בחירה 
זו מכוונת אותנו לשים לב למגוון הנעלים המעיד על מגוון 
המתפללות. בנוסף, כשהמצלמה למטה היא מגלה את המתרחש 
בהדרגה: קודם רואים נעליים ורק אחרת כך רואים את המתפללות.

שוטים של אבני הכותל באקסטרים קלוז אפ )צילומי תקריב( 
מלמטה למעלה נותנים תחושה של האדרה.
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סרטים נוספים בנושא

'דמעות של גמל', ביאמבאסורן דאבה ולואיג'י פלוריני, תיעודי, 2003

'הקיר', מורן איפרגן, תיעודי, 2017

סרטי מעלה בנושא

'נקודת האור של הבית', אריאל חן, תעודי, 2012

'תענית דיבור', הדר פרידליך, תיעודי, 1998

ספרים בנושא

'תפילת נשים', עליזה לביא

'הכותל הנעלם', נדב שרגאי

מושגים שניתן להנחיל

מונטז'

מונטז' הוא חיבור של דימויים ללא קשר הכרחי ביניהם )בתוכן, 
במקום או בזמן(. במונטז' הסדר הכרונולוגי של ההתרחשויות 
אינו זהה לזה שהיה בזמן הצילום. הרעיון המתהווה דרך השוטים 
שמרכיבים אותו. בעריכה בונים למעשה מחדש את המציאות 

במוחו של הצופה.

קישור למקורות יהודיים

נקודות ציון בהיסטוריה של הכותל המערבי עד ימינו: 'הכותל 
המערבי: מאימתי?', מאיר בן-דב  

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=927

'מאגדות הכותל', דוד תמר  
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mabua/sipurim/
meagadot-2.htm

הרחבה לתחומים נוספים

'הכותל - בין דת ללאום', פרופ' דורן בר  
https://www.schechter.ac.il/article/הכותל-בין-דת-ולאום/

'הכותל המערבי ותולדותיו בראי מדעי הדתות', אופיר יעקבסון  
http://www.ofirjacobson.com/14921499149315141500-
149215021506151214891497-
149315141493150014911493151414971493-
1489151214881497-1502149115061497-
14921491151414931514.html

מתודיקה

פירוט הנושאים והרחבת הדיון

תפילה

פעולה שבה האדם פונה לא-ל או לכוח על טבעי בבקשה, בשיחה, 
בהודיה או כחלק מפולחן דתי.

תפילת נשים

על פי רוב הדעות בהלכה היהודית אישה אינה מחויבת בתפילה 
מסודרת שלוש פעמים ביום, אולם משחר ההיסטוריה נשים מצאו 
לעצמן מסגרות וניסוחים ייחודיים להן לצד הנוסח המקובל של 

התפילה.

הכותל המערבי

שריד מהחומה שהקיפה את בית המקדש השני שחרב בשנת 
70 על ידי הרומאים. הוא התקבע במסורת כבר מהמאה ה-14 

כמקום של קדושה, ככתובת לעלייה לרגל וכמקום תפילה.

אמונה, רוחניות

מצב פסיכולוגי שבו האדם מאמין בכוח עליון מטפיסי. למרות 
שלא ניתן לתפוס אותו בעזרת החושים הפיזיים, יש הרגשה 
למידה  קיים. האמונה מבוססת בחלקה על  פנימית שהוא 
והבנה ובחלקה על תחושה פנימית. האמונה היא המאפשרת 

התייחסות לכוח עליון. 

הצעות לשאלות ונושאים לדיון

מה בין יהודים עובדי ה' ליהודים עובדי אלילים  
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4351142,00.html
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