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בת הרב

תסריט ובימוי: רחלי וסרמן, תיעודי, 30 דקות, 2011

תקציר

רחלי וסרמן - בתו של הרב אברהם וסרמן, רב קהילה בגבעתיים 
ור"מ בישיבת ההסדר ברמת גן - יוצאת לבדוק עם שלוש בנות 
נוספות של רבנים בציונות הדתית את הקושי לגדול בצלו של 

רב גדול ואת המשמעות שהדבר מעניק להן.

לא פשוט לחיות תחת צל של דמות ציבורית. כולם מסביב מצפים 
שהן תתנהגנה בהתאם לתואר שהן נושאות בעל כורחן - 'בת 
הרב'. להתלבש צנוע, להיות ענווה, לדעת את כל התשובות 
בהלכה, לא למעוד, לא 'להתקלקל', ולשמור תמיד על שמו הטוב 
של האב, איש חינוך ומנהיג הקהילה. איך חיים עם זה, כיצד זה 
משפיע על זהותה של הבת ועל מערכת היחסים שלה עם אביה?

נושאים

• זהות דתית והשפעת החברה והמשפחה על גיבושה	
• יחסי אב ובת	
• הצל ההורי	
• יחסי הורים וילדים במשפחות המחויבות לעשייה ציבורית	

ניתוח תוכן ושפה קולנועית

תוכן

דמויות 	.1

הדמויות הראשיות

בסרט שלוש דמויות ראשיות

א. תמר אבינר, בתו של הרב שלמה אבינר, רב היישוב בית-אל 
וראש ישיבת עטרת ירושלים שברובע המוסלמי בירושלים, 
מהרבנים הבולטים בציונות הדתית. תמר התמודדה בעזרת 
עבודת אנימציה עם המשמעות של היותה בת של רב, והיא 

מקרינה בפני אביה את האנימציה בשיחה ביניהם.

ב. רות כץ )ביגמן(, בתו של הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה 
גלבוע לצד הרבנים יהודה גלעד ושמואל ריינר. רות נשואה 
למוטי כץ, תלמידו של אביה, ושניהם אינם שומרים מצוות 

ועסוקים בהסתרת העניין.

ג. תמר צהר, בתו של הרב יורם צהר, לשעבר רב היישוב כפר 
הרא"ה וראש אולפנת כפר פינס במשך 36 שנה, עד יציאתו 
לגמלאות בשנת תשע"ז )2017(. תמר למדה באולפנה בעת 
שאביה עמד בראשה, ובזמן לימודיה במכללת אמונה - מכללה 
דתית לאמנות - יצרה עבודה על בנות רבנים. ביצירתה היא 
בחנה את מקומה ואת מעמדה של 'בת הרב' בישראל 2007. 
העבודה כוללה צילומי סטודיו בשחור לבן של תשע בנות 

'בלתי מתאימות'  רבנים בישראל שנראות במבט ראשון 
לסטריאוטיפ המקובל.

הדמות הנסתרת

רחלי וסרמן, בתו של הרב אברהם וסרמן, רב קהילת 'גבורות 
מרדכי' בגבעתיים ור"מ בישיבת ההסדר ברמת גן. רחלי היא 
גם במאית הסרט, ומטבע הדברים היא היוזמת של את המסע 
הקולנועי שנועד להתבוננות בסוגיה שמעסיקה אותה באופן 
אישי: יחסיה של בת הרב עם אביה במציאות מורכבת שבה 
הבת לא מזדהה באופן מוחלט עם דרכו של אביה ולא ממשיכה 
ללכת בה. קולה של רחלי נשמע אמנם בסרט בשיחה עם 
אביה, אך היא לא נראית כלל. הבנות שאותן היא מביאה אל 

המסך מציגות את הקשיים בשמה.

דמויות המשנה

דמויות המשנה הן הרבנים עצמם:
הרב אברהם וסרמן נראה בתחילתו ובסופו של הסרט.

הרב שלמה אבינר משוחח עם בתו תמר בחדר עבודתו.
הרב דוד ביגמן ורעייתו אריאלה משוחחים עם בתם רות 

בסלון ביתם.
הרב יורם צהר ורעייתו ד"ר יעל צהר מופיעים בסיטואציות 

שונות עם תמר.

הקונפליקט	הדרמטי 	.2

הקונפליקט בסרט כפול, פנימי וחיצוני.

וחיפוש אחר  הבנות עם עצמן  הפנימי של  הקונפליקט 
זהותן, והקונפליקט החיצוני מול החברה שאינה רואה את 
זהותן הנבדלת, אלא את זהות הרב המשתקפת - או אמורה 

להשתקף - בדמותן. 

והחיצונית היא מורכבת. הנער  סוגיית הזהות הפנימית 
והנערה המתבגרים מגבשים את זהותם מול הבית וההורים 
ומול לחצי החברה וצפיותיה. לעתים הסממנים הראשונים 
למרד בהורים מתבטאים במראה החיצוני - בלבוש, בתספורת 
וכדומה. אלה משקפים ניסיון לגבש זהות פנימית נפרדת 

באמצעות ביטוי חיצוני.
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הסיטואציה הזו משדרת אינטימיות רבה. האב יושב עם בתו בחדר 
עבודתו ומגיב לדבריה תוך כדי כתיבה. הוא עוסק הן בלימוד והן 
בתיקון הנעל של בתו. לכאורה קשר טבעי, זורם ופשוט, אך אז 
תמר מקרינה לאביה באמצעות המחשב את עבודת האנימציה 
שעשתה ואז מתגלה שמה שנראה פשוט אינו פשוט כלל. בעבודתה 
נראות שתי דמויות מצוירות - תמר ואביה. האב הולך ישר ותמר 
מסתובבת סביבו במעגלים כאשר צלו הגדול של אביה מלווה 
אותה גם כשהיא מתרחקת. האב מבין מיד שמדובר בשניהם, 
אך בוחר לא לדבר על סוגיית הקשר בניהם אלא אומר "סר 
צלם". שתי מלים מתוך פסוק בפרשת שלח שבו מנסים יהושע 
בן נון וכלב בן יפונה - מהמרגלים שתרו את הארץ - לעצור את 
הסחף ולשכנע את העם שאין להם ממה לפחד: "ַאְך ַּבה' ַאל 
ִּתְמרֹדּו וְַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם, ָסר ִצָּלם 
ֵמֲעֵליֶהם וַה' ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם" )במדבר י"ד, ט'(. ואז פותח הרב 
ספר ומצטט את פירושו של הרב שמשון רפאל הירש: "קיומם 

מובטח כל עוד הם חוסים בצל".

דרך הגיבורות עולים הקשיים וההתמודדויות של בת הרב: 
• האב הציבורי המופקע מהאישי לטובת ציבור כולו.	
• הציפיות של הרב כי הבת תלך בדרכו וההתכחשות למציאות 	

כאשר זה לא קורה.
• הצפייה של החברה שהבת תייצג את הרב, את דרכו ואת 	

עמדותיו, תוך התעלמות מאישיותה הייחודית ומעולמה.

אמנות	בתוך	אמנות

שתיים משלוש הגיבורות הן אמניות. מטבע המדיום החזותי 
בוחרת רחלי להתחבר אל הדילמות שהיא מעלה בסרט באמצעות 

יצירות האמנות של הגיבורות העוסקות באותה סוגיה בדיוק.

תמר אבינר יושבת עם אביה בחדר עבודתו. על השולחן, לצד 
ערמת דפים, מונחות גם הנעלים של תמר הזקוקות לתיקון 
והמחשב האישי של הרב שבעזרתו היא מקרינה בפני אביה סרט 

אנימציה קצר שיצרה העוסק ביחסים בינה לבין אביה.

מבנה	הסרט 	.3

כיוון שהסרט תיעודי ולא עלילתי אין לו מבנה קלאסי מובהק, 
אך דרך הדמויות מובא סיפור שלם ומורכב. לסרט מסגרת 
של התחלה וסוף שבהם יש ביטוי יחיד לקולה האישי של 
היוצרת שלא דרך הגיבורות שבהן בחרה לספר את הסיפור.

אקספוזיציה וסיום - רחלי, יוצרת הסרט, משוחחת עם אביה 
שיחה כנה ופתוחה על צפיותיו מהסרט. מדבריו אנו מבינים 
שהוא רוצה לשמוע את עמדותיה: "אחד הדברים הכי מעניינים 
אותי בחיים זה מה הייתה החוויה שלך". הוא אומר לרחלי כי 
הוא חושב שהיא נמצאת בבריחה. רחלי מודה שהסרט הוא 
תחילתה של ההתמודדות. הסצנה מצולמת בשחור לבן עם 
ספרות על המסך )טיים קוד( דבר המעניק תחושה של חומר 

גלם תיעודי ישן. סצנה דומה תחתום את הסרט.

בניגוד למפגשים המצולמים של הגיבורות האחרות עם הוריהן 
פנים אל פנים, תמר בוחרת לשוחח עם הוריה באמצעות 
המצלמה. בדרך זו היא ממחישה בצורה קולנועית שהסרט 
הוא אכן ניסיון פנימי וחיצוני לעשות סדר בזהותה הדתית מול 
ציפיותיהם של הוריה. לצורך תהליך קולנועי זה היא נעזרת 

בחברותיה, בנות רבנים העוברות מסע דומה למסע שלה. 

שפה קולנועית

הז‘אנר	והשפה	קולנועית

זהו סרט תיעודי העוסק בתופעה, ולכן אין לו גיבור אחד אלא 
שלוש גיבורות שדרכן מתגלה לנו הנושא: הקשר המורכב בין 

בנות רבנים לאביהן.

כיוון שהסרט אינו עוסק בסוגיה חיצונית ליוצרת אלא בסוגיה 
אישית ופנימית, היא בוחרת להופיע בסרט בתחילתו ובסופו 
בקולה בלבד בשיחה עם אביה, וכך היא מבהירה לנו שהסרט 

לא עוסק רק בתופעה אלא הוא גם מסע אישי ופנימי שלה.
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לתכנים הללו ולאופן השפעתם, ואם השיח בבית הוא שיח דתי 
מובהק ההסתרה מצד הילדים תהיה רבה, כפי שזה בה לידי ביטוי 
גם בסרט. תמר צהר ורות כץ מעידות כי אין דיבור פתוח בינן 
לבין הוריהן, וכי הן מסתירות מהם חלק מאורח החיים שלהן, 

בעיקר מה שהן מרגישות שההורים לא באמת רוצים לדעת.

יחסי	אב	ובת

רבות נכתב בפסיכולוגיה על יחסי אימהות וילדיהן ועל המקום 
החשוב שיש לקשר ההורי בהתפתחותו התקינה של התינוק 
ושל האדם הבוגר, ואילו מקומו של האב נדחק הצדה ברבות 
מהתאוריות. בשנים האחרונות, עם השינוי בחלוקת התפקידים 
המגדרית במשפחה, החלו חוקרים לעסוק גם בתחום אבות וילדים. 
הממצאים מעידים כי ילדים שיש להם מערכת יחסים חמימה 
וקרובה עם אביהם מסתגלים טוב יותר מבחינה פסיכולוגית, 
מגיעים להישגים טובים יותר בלימודים, נוטים פחות להתנהגות 
אנטי חברתית ומפתחים מערכות יחסים טובות יותר עם הזולת 
הן בשלב הילדות והן בבגרותם. לעומת זאת, היעדר אב בתמונה 
לילדים קשיים פסיכולוגיים, התנהגות אנטי חברתית  גורם 
וקושי ביצירת מערכות יחסים אינטימיות ובשימורן. עוד עולה 
ויציבות  מהמחקרים כי ילדים בעלי מערכות יחסים חיוביות 
עם שני הוריהם נוטים להצליח יותר מילדים שמערכת היחסים 

שלהם עם הורה אחד יציבה פחות.

בסרט 'בת הרב' מעידות תמר צהר ורות כץ על חוסר שיתוף האב 
ועל דיבור לא פתוח אתו. גם תמר אבינר חשה בריחוק מאביה 
בשל היותו דמות ציבורית. אולם לעננו כצופים מתגלה תמונה 
הרבה יותר מורכבת. אביה של תמר צהר מסייע לה לפרק את 
הרהיטים בדירתה ערב נסיעתה לחו"ל, ובעת פרדתה מהוריה 
בשדה התעופה היא פורצת בבכי. האב אינו מדבר, אך מחבק 
אותה בחום ומברך בברכת הבנים בדרכו הרבנית. כשהוא דורש 
במסיבת בת מצווה נשמע כאילו הוא מדבר באופן עקיף עם 
תמר ולא עם הילדה בת המצווה. הוא מדבר על האמון ההורי 

ועל בחירה בטוב, וכך משמיע את עמדתו על דרכה של תמר.

הסיטואציה שבה תמר אבינר מתקשרת לאביה לשאול אותו 
על שיר שהיו שרים בילדותה והם שרים אותו יחד מעידה על 
געגועים שלא מדוברים בניהם אך נמצאים ברקע, ועל חלקים 

ביטוי	קולנועי	שמרני

בסצנות שבהן מופיעה רות כץ, בתו של הרב ביגמן שאינה אמנית, 
יש ניסיון לעסוק באסור ובמותר ביהדות. מבחינה קולנועית 
הבמאית אינה הולכת רחוק. השיחות עוסקות במגע בין המינים 
ובאכילת אוכל לא כשר, אך השפה החזותית של הסרט שומרת 
על הכללים הדתיים: המצלמה נעצרת בפתח חדר השינה של רות 
כץ ובן זוגה מוטי, ובמסעדה הלא כשרה בני הזוג מזמינים סושי 
שאינו נראה חזותית כאוכל לא כשר. ייתכן כי הכללים נשמרים 
כיוון שקהל היעד של יוצרת הסרט הוא החברה הדתית והיא 

נזהרת לא לאבד אותו. 

הסוגיה	המגדרית

רחלי עוסקת בקושי של בנות רבנים ומתעלמת מזה של בני 
רבנים. ייתכן כי היא עושה זאת כיוון שהבנות משמיעות את 
קולה שלה, את החוויה הנשית בעולם דתי, וייתכן כי הסיבה 
היא שבקרב הבנים נושא צניעות בעייתי פחות, ונושא זה תופס 

מקום חזותי נרחב בסרט.

מתודיקה

פירוט הנושאים והרחבת הדיון

זהות	דתית	והשפעת	החברה	והמשפחה	על	גיבושה

ייחודית לבני  ילכו בדרכם אינה  הציפייה של הורים שבניהם 
ולבנות רבנים. זו סוגיה שמעסיקה  הורים דתיים ושאינם דתיים. 

בדור האחרון הפערים הבין דוריים הולכים ומתרחבים בשל 
החשיפה של הדור הצעיר כבר בגיל מוקדם ובאינטנסיביות רבה 
לעולם תרבותי שמחוץ לחיק המשפחה והחברה שבה הוא חי 
ושבתוכה הוא מתנהל. רוב ההורים והמחנכים אינם מודעים 

וכך המפגש האינטימי הופך לשיעור. תיקון הנעל הופך להיות 
'תיקון הבת'. לא ברור מהסצנה אם הרב בוחר להתעלם מהאתגר 
הישיר בשל נוכחותה של המצלמה, או שזו דרך ההתנהלות הבין 
אישית השכיחה במשפחה, וכל דיבור אישי ואינטימי הופך לשיעור 

כי זו דרכו של הרב לדבר עם העולם.

כך או כך, הסיטואציה הזו מבהירה באמצעות השפה החזותית 
- הן זו של עבודת האנימציה שעשתה תמר והן זו של הבמאית 
שביימה את הסצנה - את תחושתה של תמר כבת לרב שצלו 

מלווה אותה כל חייה.

גם המשך הסצנה, שבה תמר אבינר מציירת את אביה ומספרת 
על אב "מתקן ארונים", מדגימה את הכמיהה של תמר לאב אישי 

יותר וציבורי פחות.

תמר צהר היא בוגרת מגמת העיצוב במכללת אמונה, ועבודת 
הגמר שלה כוללת צילומי סטודיו בשחור לבן של תשע בנות 
כ'בלתי מתאימות'  ראשון  במבט  שנראות  בישראל  רבנים 
לסטריאוטיפ המקובל. צילומים ואיורים נוספים מגלים מהם 
עיסוקיהן היומיומיים ומהן אמונותיהן של הבנות, וחושפים פנים 
אחרות של 'בת הרב'. בין הצילומים אנו מגלים גם את תמר אבינר 
המצולמת במכנסיים. בעבודה זו לא הלכה תמר צהר רחוק, והיא 
אף מעידה כי כתבת שראיינה אותה אמרה לה שהעבודה לא 
מספיק פרובוקטיבית בעיניה, ולכן נתנה לכתבה את הכותרת 
'עקדת תמר' כדי לייצר פרובוקציה. בתערוכה מאוחרת יותר 
שהציגה תמר צהר נראית משפחתה עוצמת עיניים כביטוי חיצוני 
לחוסר היכולת שלהם לראות אותה )למרות שברור כי הם שיתפו 
אתה פעולה בצילום(, בוחרת תמר להצטלם במכנסיים קצרות, 
ובדרך זו להיחשף בפני החברה שבה גדלה ובמיוחד בפני הוריה. 
זאת בניגוד לסיטואציות שבהן נראית תמר מהלכת באולפנת 
כפר פינס שבה למדה - ושאביה עמד בראשה - ובבת מצווה 
משפחתית שהיא מצלמת. במקרים אלה היא לבושה בבגדים 
גדלה.  העומדים בדרישות החברה והמשפחה הדתית שבה 
בחשיפתה בתערוכה משתמשת תמר צהר בבמאית רחלי בדיוק 

כפי שרחלי משתמשת בה.

הן בסצנה של תמר אבינר והן בסצנה של תמר צהר יש שימוש 
בהשתקפות בתוך השתקפות אשר הקולנוע והאמנות מאפשרים 

זה לזה והיוצרות מאפשרות זו לזו.
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קישור למקורות יהודיים

וַּיִָקימּו ָלֶהם ְּבנֵי ָדן ֶאת ַהָּפֶסל, וִיהֹונָָתן ֶּבן ּגְֵרׁשֹם ֶּבן ְמנֶַּׁשה הּוא 
ָלֶהם  וַּיִָשֹימּו  ָהָאֶרץ.  ַהָּדנִי ַעד יֹום ּגְלֹות  ְלֵׁשֶבט  ָהיּו כֲֹהנִים  ּוָבנָיו 
ְּבִׁשֹלה  ָהֱאלֹוִהים  ֵּבית  ֱהיֹות  יְֵמי  ָּכל  ָעָשֹה  ֲאֶׁשר  ִמיָכה  ֶּפֶסל  ֶאת 

)שופטים י"ח, ל'-ל"א(.

מיהו אותו יהונתן בן גרשום בן מנשה? בגמרא מובאת תשובה 
לשאלה בצורת דו שיח בין אנשי שבט דן המגיעים לבית מיכה 

לבין הנער הלוי: 

"אמרו לו: לאו ממשה קא אתית ]האם אינך ממשפחתו של משה[ 
... תעשה כהן לעבודה זרה?!

"אמר להם: כך מקובלני מבית אבי אבא, לעולם ישכיר אדם עצמו 
לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות.

הוא סבר לעבודה זרה ממש, ולא היא, אלא עבודה שזרה לו" 
)בבא בתרא דף קי עמוד א(.

לדעת חז"ל מדובר בנכדו של משה רבנו, בנו של גרשום, שפירש 
את דברי משה באופן מרחיק לכת שהביאו לעבוד עבודה זרה.

"אמר רבי שמואל בר נחמני: נו"ן תלויה. אם זכה - בן משה, ואם 
לאו - בן מנשה" )ילקוט שמעוני, שופטים, פרק י"ח , סימן ע"ג(.

הנכד נהג הפוך מסבו - המנהיג הגדול של עם ישראל שהוציאם 
מעבדות לחירות והובילם מעבודה זרה לאמונה בא-ל אחד - 
ולמרות זאת חז"ל מנסים לפרש את מעשיו בעין טובה. בבסיס 
התנהגותו הייתה כביכול אותה כוונה טובה של סבו גם אם 
המעשה עצמו היה שגוי. נראה כי לדעת חז"ל הנכד התרחק 

מאוד מסבו אך רוחו עדיין מרחפת מעליו. 

האם ניתן לפרש באופן דומה את התנהגותה של אחת מבנות 
הרבנים בסרט 'בת הרב', ואולי את התנהגותן של כולן? אם כן, 

כיצד?

יחסי	הורים	וילדים	במשפחות	המחויבות	לעשייה	ציבורית

הקושי שחווה ילד שההורה שלו הוא בעל תפקיד ציבורי אינו 
קושי בלעדי לילדי רבנים. להיות 'הבן של' גורר התמודדות קשה 
גם אם אתה בן של מנהל בית הספר או בן של ראש הממשלה. 
בעיני החברה ילדים אלה נשפטים כ'בנים של', ובבית הם משלמים 

את מחיר ההיעדרות של ההורה המכהן בתפקיד.

ציבור היא בתה  ילדים של אנשי  דוגמה למחיר שמשלמים 
של גולדה מאיר שסבלה מהיעדרותה של האם ולא הרשתה 
לעצמה עד גיל מבוגר להשמיע עמדה שונה מזו של אמם על 

אף שחלקו עליה. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3842009,00.html

הצעות לשאלות ונושאים לדיון

האם ניתן לגדול בצלו של הורה עם עמדות עצמאיות ללא   .1
מרד?

מה תפקידו של המרד בילדות בהתפתחותם של הילדים   .2
הבוגרים?

ניתן לחנך לעצמאות מחשבתית ולתת תחושה של  כיצד   .3
הכלה הורית מבלי להתפשר כהורה?

כיצד ניתן לגדול כאדם עצמאי ללא הצל ההורי מבלי להתרחק   .4
ולשבור את הכלים?

מושגים שניתן להנחיל

זהות דתית, גיל ההתבגרות, הקול ההורי והקול הפנימי

נסתרים באישיותו של האב שאליהם היא כמהה ואתם היא מזוהה.

החוויה העמוקה והסובייקטיבית של הבנות נתפסת בעין המצלמה 
כמורכבת יותר ממה שהן מתארות בשיח המילולי שלהן. אביה 
של רחלי מבקש ממנה בסוף הסרט לנהל עמו שיחה אמיתית ללא 
תיווך המצלמה הנתפסת בעיניו כגורם מפריד וממסך. הצופים 
מבינים כי במקרה הזה המצלמה היא שאפשרה גם את הבקשה 
הזו. האב שמע את זעקתה של רחלי דרך המצלמה והוא מבקש 
ממנה להוריד את המסכים בניהם. באופן הזה הוא מצביע על 
הפער שבין הקולנוע למציאות ומבקש להיפגש בחיים עצמם, 

פגישה שאותה הצופים לא רואים.

הצל	ההורי

אותו.  טבע  שיונג  מאז  בפסיכולוגיה  ידוע  מושג  הוא  הצל 
הפסיכואנליטיקאי כריסטופר ּבּוַלס פיתח אותו בספרו 'צלו של 
האובייקט'. האובייקט הוא הכינוי הפסיכולוגי להורה ולדימוי 
ההורי שהאדם הבוגר נושא לכל מקום. חוויית הצל היא חיים 
בצלו של מישהו אחר, בין אם מדובר באדם חי ובין אם מדובר 
באדם שהלך לעולמו. חוויית הצל מעצבת את חיי האדם המוצל 

וקשה להשתחרר ממנה.

חיים בצלו של מישהו מעצבים את האדם. לפי הביטוי השגור, 
להעמיד מישהו בצל פירושו לטשטש את ערכו וכך לעמעם או 
להסתיר את האני האמיתי שלו. לגדול בצל פירושו להיות נחשב 
פחות ממישהו אחר - הורה, אח או כל אדם אחר - בין אם הוא 
חי ובין אם לא. לחיות בצל פירושו תחושה של חוסר לגיטימציה 
להיות 'אני' כפי שהייתי רוצה להיות. הסרט מעלה את השאלה 

האם ניתן להיות אני תחת צלו של אדם גדול. 

תמר אבינר מזוהה עם אביה בכל אשר תלך. גם כשהיא בורחת 
לעבוד במטע בבקעה, בעל המטע החילוני שהיה תלמידו של 
אביה אינו רואה בה את תמר האינדיבידואלית אלא את תמר 

בתו של הרב.

כאשר רות כץ מתנשקת עם בן זוגה דמותו של אביה ניצבת 
מולה. הקול הוא לא קולה של ההלכה אלא הקול ההורי הנושא 

את דגל ההלכה בתוכה.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3842009,00.html
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לשכוח את דלתות הבלבול 
את הילד שמציץ דרך חור המנעול 

בוא נעבור את הגבול 
אל החופש שהיה כבול 

ורק מנגינות מזכירות 
שבחוץ אפשר להיות 

משוחרר מכל פחד 
רק כשהצל ואני ביחד 

בוא נעוף רחוק...

2. מאמרו של פרופ' שלמה קניאל, "זהות וזהות יהודית: בין 
מורכבות משתקת לפשטנות מעוותת"  

http://www.daat.ac.il/daat/chinuch/beayot/zehut-2.htm

3. הפרק "קשרי אב ובת" )עמ' 14( בעבודת התזה של טליה 
אשל "ריקוד בשניים" - ההתפתחות האישית והמקצועית 

שלי כהמשך לפועלו של אבי  
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/1456D4A3-
9BEC-4408-AAB3-38F396C5D517/110031/Rikud2.pdf

סרטים נוספים בנושא

'אור חוזר, הרב מרדכי ורדי, תיעודי, 2018

סרטי מעלה בנושא

'בת הקברן', שירה גבאי, עלילתי, 2016

הרחבה לתחומים נוספים

“אור במקורות להעשרה בנושאים המשיקים לנושאים שבהם 

עסקנו:

1. ניתוח השיר של יהודה פוליקר 'הצל ואני', המדבר על חיים 
תחת צל כבד ועל הניסיון להשתחרר ממנו מבלי לברוח.

הצל ואני
מלים ולחן: יהודה פוליקר

הצל שלי ואני יצאנו לדרך 
השמש עמדה כך בערך 

פעם אני מוביל 
ופעם צל על השביל 

עננים התכנסו בשמים 
התחילו לרדת טיפות מים 

צלי התכנס בתוכי 
המשכתי לבדי בדרכי 

הרוח טלטל 
הפחד טפטף וחלחל 

צלי בתוכי מרעיד 
מפחיד יותר מתמיד 

הוא שואל לאן אתה לוקח 
אני משיב לאן אתה בורח 
למה תמיד קירות מוגנים 

למה צל כשאור בפנים 

בוא נעוף רחוק 
אתה תהיה לי כנפיים 

אל חיבור דמיוני 
שהיה עד עכשיו בלתי אפשרי 

בוא נקפוץ, נמריא, נעוף 
אל קשר הצל והגוף 

די להמשיך לברוח 
כ י ר: הויטל שטהןאל מה שתמיד רצינו לשכוח 

עיצו : צופי  צחי
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