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הסאטירה הפוליטית במקראות לספרות בחטיבת הביניי
הממלכתיתדתית
שרה זמיר
הסאטירה
הסאטירה היא כינוי לסוג ספרותי שנועד לבקר אנשי ,מוסדות ומוסכמות חברתיות .היא
חושפת ,בצורה נלעגת ,צדדי שליליי של המציאות ומצביעה על ליקויי ,על עוולות ועל סכלות
אנושית .המילה הלטינית  ,satura -פירושה "מלא" או "גדוש" ובהרחבה" ,תערובת המלאה
בדברי שוני" כשהכוונה ג למגוו הביטויי של הסאטירה וג למגוו נושאיה .הסאטירה
נענית לתבניות שונות ,מעוצבת בצורות רבות ,עושה שימוש חופשי במרכיבי הלקוחי מסוגי
ספרות שוני ,ונוטלת ביד רחבה טכניקות המשרתות אותה )אלכסנדר.(1985 ,
הסאטיריק אינו ניטראלי או אדיש למושא הסאטירה ,אלא נוקט עמדה בנושא הנידו; הוא
מכניס את המושא המבוקר לתו מיצבי מגוחכי וד אותו בלשו עוקצנית )ברו;2000 ,
ריבלי.(1997 ,
הסאטירה מסתמכת במידה רבה על קוד מוסרי משות לסאטיריק ולקהלו ,והפנייה לקהל היעד
נעשית מלכתחילה מתו מגמה דידאקטית" :מגמת הסאטירה היא פגיעה לש ריפוי ,הריסה לש
תיקו" )ריבלי ,ש ,עמ'  .( 43על פי אלכסנדר ) (1985בביקורתה הדידאקטית ,ייתכ לסאטירה
א ממד אלי ותוקפני .העוולות החברתיות מוקעות לעיתי בחריפות כה רבה ,עד לדרגה של
אגרסיביות ותחושות רדיפה.
כמו רוב סוגי הספרות ,ג הסאטירה עברה גלגולי שוני מראשיתה ביוו הקדומה ועד ימינו.
סאטירה יכולה ללבוש פ קונקרטי או מופשט .הסאטירה הקונקרטית קשורה למציאות מסוימת,
אירוע מוגדר או אישיות ספציפית .לעומת זאת ,סאטירה מופשטת מאופיינת בעלזמניות ,היא
לועגת לאופי האד וטבעו ושולחת חציה אל עבר אבסורד הקיו )ברו.(2000 ,
הסאטירה יכולה להפנות חציה כלפי אירוע או תהלי או לחילופי כלפי דמות אנושית.
הסאטיריקו אינו מטפל במושא ביקורתו ,כאילו היה "דמות עגולה" .להפ :המושא האנושי הופ
בעיקר להוויה חדממדית המייצגת תכונה בולטת ,חסרת מורכבות )אלכסנדר .(1985 ,נית לזהות
שני מרכיביעל של הזהות האסתטית הסאטירית  :העיוות והנימה )אלכסנדר.(1985 ,
העיוות ) (Distortionהנו אמצעי להעברת מצב או דמות ממישור אחד למשנהו .עולמה של
הסאטירה מתבסס על עול המציאות א אינו זהה לו .העיוות תור להתרחקות מ הרובד
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הריאלי וא מסווה ,יותר או פחות ,את מושא הביקורת .טכניקות פופלאריות של עיוות ה
ההקטנה וההגזמה:
הקטנה )  (Diminutionהקטנת גודלו של דבר מה ,כדי לגרו לו להראות מגוח או כדי שאפשר
יהיה לבחו אותו מחדש.
הגזמה )  (Inflationלקיחת סיטואציה ותיאורה בצורה מוגזמת ומנופחת ,כ שהיא הופכת
לנלעגת ,וחולשותיה נראות ביתר בירור.
העוות אינו רק שינוי צורה של מרכיב זה או אחר בסאטירה ,אלא במכלול ההבעה .פעמי רבות,
מתרחש העוות בהקשר לקצב האירועי :העלילה מורכבת מסצינות קצרות בעלות אופי אפיזודי,
המעניקות ליצירה קצב התרחשות מוא באופ קיצוני .אול עיקר העיוות מתייחס לעיוות כללי
ההיגיו המקובל והסדר המוכר עד כדי עיצוב גרוטסקי קיצוני .מכא נובע ג הכורח להפתיע,
להדהי ולהטות את המציאות ממסלולה השגור והבטוח.
מרכיב העל השני של הזהות האסתטית הסאטירית היא הנימה ) (Toneהיוצרת את האווירה
הייחודית לסאטירה .בקוטב ה"אלגנטי" של ציר הנימות השונות ,מצויה השנינות המתוחכמת
המצריכה שליטה ברזי השפה ,אוצר המילי ,צירופי לשו ,כפל משמעות וכו' .בקוטב הגס מצויי
הסרקאז ,הציניות והסארדוניז .הסרקאז מלגלג באופ ישיר ,הציניות מלעיגה והסארדוניות
עולבת )אלכסנדר.(1985 ,
הסאטירה הפוליטית
התואר 'פוליטי' קשור למושג היווני "פוליס" )עירמדינה ביוו העתיקה( והתייחס במקורו
לפעילות האזרחית של תושבי הפוליס ,חובותיה וזכויותיה במסגרת ניהול הממשל העצמי.
המשתמשי בתואר זה בהקשר הסאטירי ,מרחיבי את היריעה לכל מגמה פוליטית לרבות
המשטר המדיני ,השלטו ,יחסי שלטואזרח ,עימותי מבית ומחו ,מאבקיכוח בתחו המדיני
וכמוב לדמויות המאיישות את הגופי התהליכי המדיניי המוזכרי לעיל )וייסמ.(1996 ,
בסאטירה הפוליטית בולט יותר מכל הממד הביקורתי .הסאטירה יכולה להיות מחאה
אקטואלית ,הטפה ותוכחה כנגד ה"כא" וה"עכשיו" או דבר ביקורת על סדרי משטר ושלטו
בעלמא.
הסאטירה הפוליטית המצויה בתקשורת ההמוני כיו אינה מוגבלת לסוגה ספרותית מסוימת
ונית לאתרה במחזות ,משלי ,מכתמי ,מערכוני ,קריקטורות ועוד .לצד הממד הביקורתי
הכרחי הממד ההומוריסטי בסאטירה הפוליטית בתזמננו ,שכ הוא הופ אותה נגישה וחביבה על
כל שכבות הציבור :צעירי ומבוגרי ,משכילי ו"עמ" .פנייה אל קהל היעד הרחב ביותר ,יוצרת
ממילא הד ציבורי נרחב וא מעלה את ההסתברות לשינוי אקלי חברתיפוליטי .א על פי שאי
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סימוכי לכ ולמרות הצטנעות של סאטיריקני פוליטיי ,יש יסוד להניח כי הגחכת של אנשי
שלטו מושכת אליה ביקורת ציבורית ומצרה את צעדיה.
ספרי הלימוד בספרות
תכנית לימודי בכל דיסציפלינה מערבת שתי מערכות שיקולי מרכזיות :מצד אחד כלולי בה
השיקולי הפדגוגיי הנובעי ממבנה הדעת של המקצוע והתאמתו לאוכלוסיית התלמידי
שאליה הוא מיועד .מ הצד האחר  השיקולי האידיאולוגיי המשתקפי במטרות הכלליות של
הוראת הדיסציפלינה והמבוססי במידה רבה על פילוסופיית החיי ,על אופייה של החברה ועל
ערכיה בזמ נתו .יש לראות בתכניות הלימודי ביטוי מוחשי לתמורות ולתהליכי חברתיי,
הואיל וה ,כשלעצמ ,מגבשות מיומנויות ואמונות שהחברה מוצאת אות ראויות להנחלה לדור
הבא )עיר.(1991 ,
כ ה הדברי ג לגבי תכנית הלימודי בספרות בבתי הספר באר :מצד אחד ,תכניות
הלימודי בספרות משקפות את ההתפתחות במושג "ספרות" ,היינו ,התמורות שחלו במושג
כתוצאה מתהלי מתמש ודינאמי של זרמי בפילוסופיה של האומנות ושל ההתפתחות בחקר
הספרות .מ הצד האחר ,תכניות הלימודי בספרות משקפות תמורות אידיאולוגיות שהתחוללו
בחברה הישראלית.
חיבורי אקדמיי העוסקי בספרי הלימוד מצביעי על העובדה שספרי הלימוד בספרות נמני
בי ספרי הלימוד העיקריי הטומני בחוב את פוטנציאל האכיפה של האתוס הנבחר ,לצד ספרי
הלימוד בהיסטוריה ,באזרחות ובגיאוגרפיה .זאת ,ככל הנראה ,משו התעסקות הישירה
והמיידית בהבניית הנרטיב הלאומי ,הבניית הזיכרו הקולקטיבי ובהדגשת ייחודיותה של החברה
אליה שיי המתחנ .אליבא דה פיינגולד ) ,(1977קיימות שלוש גישות עיקריות בקרב האסכולה
הטוענת כי הספרות אכ מקנה ערכי :הגישה ההיסטורית  דוקומנטרית ,הגישה המוסרית –
רעיונית והגישה הלאומיתחברתית .עלפי הגישה ההיסטוריתדוקומנטרית הספרות היא מקור
חשוב לידיעות על בני האד ,על תרבויות ועל תקופות היסטוריות .יש בגישה זו משו האמונה כי
הבדיקה "מהיכ אנו באי" תעזור לקורא לענות על השאלה "לא אנו הולכי"; על פי הגישה
המוסריתרעיונית ,הספרות היא אמצעי להקניית ערכי כלל אנושיי לרבות אידיאלי
אוניברסליי .ועלפי הגישה הלאומיתחברתית ,הספרות הנה אמצעי להקניית אהבה ונאמנות
של התלמיד לעמו ,לארצו ולמולדתו .יש לציי כי בחינו האר ישראלי קנתה לה הגישה הלאומית
חברתית מקו מרכזי בגלל תהפוכות הגורל ההיסטוריות של ע ישראל.
מטרת המחקר הייתה לאתר את כל היצירות שנית להכליל תחת הכותרת "סאטירה פוליטית"
ולגזור את המסר הפוליטי המשתמע מה.
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הניתוח מתייחס למקראות "מראות" ו"עליספרות" שנערכו עלפי תכנית הלימודי החדשה
בספרות לחטיבת הביניי הממלכתיתדתית ,תשנ"א ,ונחשבות למקראות הפופולאריות בקרב
זר החינו הממלכתידתי.
ממצאי ודיו) :היצירות והמסר הפוליטי
ניתוח מקראות לחטיבת הביניי בזר הממ"ד מלמד כי הסאטירה הפוליטית מופיעה בה חמש
פעמי בסוגות שונות ,ובה משל ,קריקטורות ונובלה אלגורית.
ביצירה הסאטירית הראשונה  "השר" )משל מאת א .קרילוב ,המקראה לכיתה ז' ,עמ'  (300
המושל נשלח לאחר מותו לג העד ,כפרס על התנהגותו עלי אדמות ,כדבריו" :אכלתי ,שתיתי
וישנתי וטיילתי" .נימוק בית הדי של מעלה" :תאר ל ,מה סו יכול היה לצמוח /לו המושל חסר
המוח /היה עוסק בענייני /של אזרחיו המסכני?"
עורכי המקראות אינ מסתפקי בחידוד הביקורתי על המשטר וסדרי השלטו ,כפי שה עולי
מיצירתו של קרילוב ,ומוסיפי הערה המעודדת את התלמיד לחשיבה פוליטית אקטואלית:
"סיימת לקרוא את המשל ואתה מחיי… במה נזכרת?" )ש ,עמ' .(300
נוס לכ ,מופיעות במקראות שלוש קריקטורות פוליטיות .שתיי מה של דוש בה מככב
" ְשֹרִ -ליק" ,המייצג את מדינת ישראל כאיש קט חובש כובע טמבל.
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דמותו של "שרוליק" מאת דוש
בקריקטורה אחת )המקראה לכיתה ח' ,עמ' " ,(213ישראל מחפשת צדק" ,נראה "שרוליק" נוקש
על דלת שעליה רשו "צדק" ,א לצדק אי בית הואיל ומאחורי הדלת מתקיי חלל ריק .בשנייה
)המקראה לכיתה ט' ,עמ' " (85ישראליק" מביט במראה ורואה ש מפלצת והוא מצביע על עצמו
כאומר :מי? אני? שתי קריקטורות אלה עוסקות בהצגת בידודה של ישראל בעול ,בבחינת
"העול כולו נגדנו".
קריקטורה נוספת לקוחה מתו הסדרה "פינת החי של צילה ודידי מנוסי" )המקראה לכיתה ח',
עמ'  ;(207בקריקטורה זו הזאב עוטה על עצמו פרוות כבש ואומרַ " :ה ְס ָָ Aרה טובה אולי תצליח
לשכנע את העול שאני כבשה! אבל מי ישכנע אותי?" .קריקטורה זו מפנה את תשומת לב
התלמידי להסברה כמכשיר פוליטי שיכול לשנות תדמיות א לא מציאות ,ומעוררת שאלות
בנושא כישלו ההסברה הישראלית בזירה הבינלאומית.
היצירה האחרונה בנושא זה היא "חוות החיות" של ג'ורג' אורוול .הספר הוא סאטירה נוקבת על
המשטרי הטוטאליטאריי ומעמדו של היחיד וזכויותיו ויחסיו החברתיי בתוכ .הספר "חוות
החיות" מספר על קבוצת חיות בחווה באנגליה אשר מאמצת חזו  להפו מ"ע משועבד" ל"ע
חופשי" ומבצעת אותו .בדר ,כמוב ,עומדי מכשולי וקשיי רבי ,א לבסו ה מתגברי על
קשייה .הבעיה היחידה היא ,שמנהיגי המרד מנצלי את חוסר הביטחו של החיות לטובת,
ובהדרגה הופכי את עצמ לעריצי השלטו החדש.
בגב הספר ,תיאר אורוול את ספרו בציטוט זה" :זו ההיסטוריה של מהפכה שסטתה מדרכה
והתירוצי המצויני שניתנו על כל צעד ושעל לסילופה ועיוותה של התורה המקורית".
ניתוח היצירה מופיע במקראה לכיתה ט' ,עמ'  .188204הוא כולל סקירה מפורטת של התפניות
הפוליטיות של המשטר בברית המועצות ,ביאור מושגי כ"פרולטריו" ו"קפיטליז" ,והפעלות
שונות כגו :השוואת האינטרנציונל הסוציאליסטי להמנו החיות ,מציאת רמזי למשפטי
הראווה של סטאלי וזיהוי סממני של פולח אישיות.
לקראת סיו הניתוח ,כותבות המחברות" :מסקנתה של הנובלה האלגוריתסאטירית 'חוות
החיות'… מקיפה הרבה יותר .היא טוענת בדר מובלעת ,שלוחמי חרות המשיגי את מטרותיה
באמצעי אלימי כגו מרד או מהפכה ,יהפכו ברבות הימי… לשוללי חרות של אחרי" )ש,
עמ' .(204
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סיכו ומסקנות
היצירות "השר" ו"חוות החיות" חושפות עיוותי ומציאות פגומה שיכולה להיות רלוונטית ונכונה
למכלול מצבי שלטוניי באופ כללי ובנוס ,לא נית לטעו לגביה הקשר או זיהוי פוליטי
ישראלי עכשווי ברור .בניגוד ל"חוות החיות" המתייחסת למשטר טוטאלטארי ,היצירה "השר"
היא מסוג הסאטירה המצויה מעל לזמ ומקו מוגדרי .היא דנה באופ כללי בנהנתנות השליט
וגחמנותו ,ללא קשר לאופי המשטר .למרות זאת ,עורכי המקראות מכווני את התלמידי ליצור
השלכות קונקרטיות ,מ הסאטירה אל המציאות הישראלית העכשוית ,ובכ מניעי את התלמיד
לחשיבה ביקורתית אקטואלית כלפי התנהלות של אנשי ציבור.
לעומת הסאטירות לעיל ,שלוש הקריקטורות המופיעות במקראות ,מבטאות עמדה לאומית
פטריוטית וקשורות למצבה של מדינת ישראל .קריקטורות אלה הנ בעלות פוטנציאל לעורר דיו
פוליטי אקטואלי על כשלו ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית וחיזוק מגמת העוינות
כלפיה ,עקב כ.
קריקטורות אלה עוסקות בהצגת בידודה של ישראל בעול ,בבחינת "העול כולו נגדנו"  העול
אינו רואה דברי נכוחה וא אינו עושה עמנו צדק .קריקטורות אלה מחזקות את התפישה
האתנוצנטרית של "ע לבדד ישכו" .אי זה המקו לשפוט את מידת ההגיו וההצדקה שיש
להצגת הדברי ,א יש לציי את תפקידה של תפישה זו כמחזקת את השיח הפטריוטי.
בניגוד למקראות לחטיבת הביניי הממלכתיתדתית ,מקראות לחטיבה הממלכתית "מגוו" אינ
כוללות כלל סאטירה פוליטית .השאלות המתבקשות מממצא זה ה מה מקור השונות וכיצד,
למעשה ,נית להסבירה?
ייתכ כי זר החינו הדתי מבסס את ביקורתו על סדרי השלטו באמצעות הכללתה של
הסאטירה וזאת ,בניגוד לזר החינו הכללי ,שכלל אינו מרגיש צור לעשות כ .עלפי שלו
רוזנברג ) ,(1996דווקא הממרה השגורה "דינא דמלכותא – דינא" הגורסת כי יש להעדי את חוקי
השלטו הקיי על פני ציוויי ההלכה ,כאשר השניי מצויי במצב של איהלימה ביניה;
מדגישה את נטיית הלב הטבעית של האד הדתי לדבוק בציוויי התורה ודרכיה .אי לכ ,ייתכ כי
הסאטירה על שלטו בשר וד ,בעצ מבססת את שלטו האל הכליכול והגחכת נציגי השלטו.
למעשה ,היא מגמדת אות לנוכח סדרי הבריאה.
נוס לכ ,עמדתו של זר החינו הדתיציוני מבוססת על האמונה ,כי תפיסת עולמו הדתית
נשענת על מערכת ערכי מוסרית ואבסולוטית .תפיסת עול זו עולה בקנה אחד ע אופייה
הביקורתי והדידאקטי של הסאטירה המבקשת לבקר ,להתריע ,וא להטי כנגד עוולות חברתיות
ופוליטיות.
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