סגנון
לערוך
משפיעותכדי
לחץ
ספוקן וורד
בשירה /
כותרת של תבנית בסיס
ספוקן וורד ופואטרי סלאם
ספוקן וורד ()Spoken Word
הוא סוג הופעה המבוססת על
שירה מדוברת ,כלומר שירה
שכתובה בשפה פשוטה" ,בגובה
העיניים".
על פי רוב עוסקות ההופעות
בנושאים חברתיים או אישיים
שהיוצרים רוצים לקדם.
השירה המדוברת החלה כבר
בעת העתיקה ,אבל כיום מקושרת
לאומנות פוסט-מודרנית.

"יש לי ווידוי"
לוסי איוב2016 ,

פואטרי סלאם (בתרגום חופשי:
"הטחת שירה") הם אירועים
שבהם נוהגים משוררים או
מדקלמים להקריא קטעי ספוקן
וורד שהם כתבו ושבוערים בהם.
בישראל התקיימה לראשונה
תחרות פואטרי סלאם במועדון
האינקובטור בירושלים ב.2012 -
מאז מתייקמים עשרות אירועים
של שירה מדוברת ברחבי הארץ.

את מוזמנת לבחור באחת משתי
הדוברות ,לסרוק את הקוד
(באמצעות הטלפון) ולצפות
בקטע

"ילדות לא יפות"
עמית צפריר2016 ,

מחאהלערוך סגנון
מציירותכדי
לחץ
כותרת של תבנית בסיס
זויה צ'רקסקי
זויה צ'רקסקי היא ציירת ופסלת
ישראלית ,אשר נולדה ב1976 -
בברית המועצות.
יצירתה עוסקת באופן ביקורתי
בשאלות של זהות הפרט
והחברה .בתערוכה 'פרבדה'
('אמת' ברוסית) ,אשר הועלתה
בשנת  2018במוזיאון ישראל
בירושלים ,עסקה האומנית
בטראומת הקליטה וההתאקלמות
של העולים מברית המועצות.
בעבודותיה לא חסכה מהצופים
ביקורת על הסתכלות
סטריאוטיפית ,הבדלי תרבויות
והמצבים שהם מייצרים.
הציור 'איציק''
מתוך התערוכה פרבדה
זויה צ'רקסקי

לערוך סגנון
משפיעיםכדי
לחץ
בגרפיטי
כותרת של תבנית בסיס
גרפיטי (אומנות רחוב) הוא כל
כתובת שנעשית מתוך כוונה
להביע רצון כלשהו ,עמדה ,דעה
או ביטוי עצמי.
לעיתים מדובר בציורים שנעשים
ללא הסכמת בעלי הרכוש ואז
מדובר בוונדליזם .כאשר גרפיטי
נעשה בהסכמה הוא חוקי
לחלוטין.

כיום ,במקומות רבים רואים
בגרפיטי אומנות מקובלת ,בדומה
לציורי קיר.

ציור גרפיטי על קיר בבית לחם,
של צייר הגרפיטי בנקסי ,שהוא כיום אומן
הגרפיטי המפורסם בעולם ,אשר איש איננו
יודע מה זהותו האמיתית.

תלמידות כיתה ח' בחטיבת הביניים של שער הנגב ,הפגינו את מצוקתם של התושבים
באמצעות ציור גרפיטי של צרור בלונים העולה בלהבות.

לערוך סגנון
מצלמיםכדי
לחץ
השפעה
כותרת של תבנית בסיס
אם בעבר תחום הצילום – צילום
תמונות וגם צילום וידאו וקולנוע –
היה שמור לאנשי מקצוע ,הרי
שהיום ,בעידן הטלפונים החכמים
הדברים השתנו.
כמעט כל אחד יכול ליצור תמונות
וסרטונים בעלי אמירה חברתית,
אישית או אומנותית.
הרשתות החברתיות ,הן
פלטפורמה נוחה וקלה
המאפשרת להפיץ ידע ועמדות.

אימהות רווחה
סרטון של צעירות חונכות
לזכויות,
מכללת ספיר2015 ,

את מוזמנת לבחור מבין
הסרטונים ,לסרוק את הקוד
(באמצעות הטלפון) ולצפות.

להתחתן עם מי שאני רוצה
מכללת ספיר2015 ,

משפיע לערוך סגנון
לחץ כדי
קולנוע
כותרת של תבנית בסיס
קולנוע עלילתי
סרטי קולנוע הם פעמים רבות בעלי אמירה ערכית,
חברתית או פוליטית .בחלקם זו אמירה מרומזת ,חלק
מהרקע לעלילה ,ובחלקם זו אמירה משמעותית יותר,
עד כדי קריאה לפעולה.
סרט ישראלי בולט מהשנים האחרונות הוא הסרט "לא
פה ,לא שם" משנת  .2016זהו סרט קולנוע ישראלי-
צרפתי שביימה וכתבה מייסלון חמוד.
הסרט עוקב אחר שלוש צעירות ישראליות ערביות
השוכרות יחד דירה בתל אביב .בחברה היהודית הן
מקוטלגות כ"ערביות" ובחברה הערבית כ"נשים" ,כך
שבשום מקום לא באמת מקבלים אותן.
חלק מהמבקרים ראו בסרט "אירוע" בקולנוע
הישראלי ,ותפסו אותו כעוסק לא בפוליטיקה של
הסכסוך היהודי-ערבי אלא בפוליטיקה של המגדר.

סרטים תיעודיים  /דוקומנטריים
סרטים שמטרתם לתעד את
המציאות .זאת בשונה מסרטים
בדיוניים ,בהם העלילה דמיונית,
גם אם מבוססת על סיפור אמיתי.
חלק מהסרטים התיעודיים עושים
שימוש בצילומים בזמן אמיתי
וחלקם מבוססים על צילומי
שחזור.

לערוך סגנון
משפיעותכדי
לחץ
בתיאטרון
כותרת של תבנית בסיס
ליזיסטרטה
ליזיסטרטה הוא אחת הדוגמאות
העתיקות ביותר לחיבור
אקטיביזם-נשים-אומנות.
זהו מחזה שנכתב ביוון העתיקה
בשנת  411לפני הספירה!
המחזה נכתב על ידי מחזאי
מאתונה בשם אריסטופאנס.
עלילת המחזה מתרחשת
בתקופת המלחמה בין אתונה
לספרטה .ליזיסטרטה היא אישה
אתונאית והיא משכנעת נשים
משני צידי המלחמה לעשות
"שביתת מין" – להימנע מקיום
יחסי מין עם בעליהן או אהוביהן,
אלא אם יסכימו להפסיק את
המלחמה.
המחזה ליזיסטרטה בגרסאות
שונות הועלה לאורך השנים
במקומות רבים ,גם בישראל.
המחזה נתן השראה לנשים
בנות זמננו בארצות שונות
לסיים סכסוכים בדרך דומה או
דרכים אחרות.

התמונה מתוך "ליסיסטרטה "2000
עיבוד קומי של ענת גוב
בהפקה של תיאטרון הבימה2013 ,

לערוך סגנון
משפיעותכדי
לחץ
בריקוד
כותרת של תבנית בסיס
נשים רוקדות לשינוי

בבית שמש
בדצמבר  2011סערה ישראל
כאשר ילדה בת  8בשם נעמה
מרגוליס הותקפה בעיר מגוריה
בית שמש על ידי קיצונים חרדים
שירקו עליה וקראו כלפיה שאיננה
צנועה.
שבועות אחדים לאחר מכן,
בינואר  ,2012יצאו  200מנשות
בית שמש ,דתיות וחילוניות יחד,
לריקוד פלאשמוב במרכז העיר,
כמחאה על האירוע.
בהמשך הקימו הנשים ארגון
שנקרא 'נשים רוקדות לשינוי'
ויצרו מספר ריקודים נוספים
בערים שונות בארץ ולמטרות
שונות ,כמו העלאת מודעות
לסרטן השד בנמל תל אביב,
ריקוד נגד אלימות נגד נשים
בירושלים ועוד.

מתוך הריקוד של נשות בית שמש

ספורטסגנון
לערוך
משפיעיםכדי
לחץ
באירועי
כותרת של תבנית בסיס
רצים בצבע
מרוץ "רצים בצבע" של
עמותת נט"ל מתקיים מדי
שנה משנת .2013
מטרת האירוע הינה העלאת
המודעות לנפגעי פוסט-
טראומה מטרור ומלחמה,
תוך חיבור הקהילה לנט"ל
ויצירת חוויה ספורטיבית
ומשפחתית השמה דגש על
החיבור בין גוף לנפש ,על
הצבע כנראות לפציעה
השקופה ,וחוויה ישראלית
משותפת.

המרוץ הוא אירוע כיף לכל
המשפחה .במהלך הריצה
ולאורך המסלול נצבעים
הרצים באבקות צבע
ידידותיות לאדם ולסביבה.
כל ההכנסות מהאירוע
מוקדשות לטיפול נפשי
לנפגעי טרור ומלחמה
שלהם מסייעת עמותת
נט“ל.

סגנון
לערוך
מקיימיםכדי
לחץ
צעירה
תרבות פנאי
כותרת של תבנית בסיס
הנגשה של תרבות בכלל
ותרבות פנאי בפרט היא
היבט נוסף של השתתפות
בזירה התרבותית.

זומו (שילוב של המילים זוז ומוזיאון) הוא
מוזיאון נייד ,מבוסס קהילות ,שנודד ברחבי
ישראל ומציג תערוכות מתחלפות שנוצרות
ונאצרות בשיתוף הקהילה.

פעילויות אלה מקדמות אחד
(או יותר) מהשניים:

 .1הנגשת תרבות
לאוכלוסייה המקומית

זומו בערד.
נוב'  - 2018ינו' .2019

 .2קידום של יצירה
מקומית ופלטפורמה
לעשייה תרבותית
חמישי אקוסטי הינו יוזמה
של צעירים מירוחם ליצירת
תרבות מקומית .הפרויקט
נותן במה להרכבים ,אמנים
ויוצרים צעירים.

דרכי השפעה
משפיעות
בשירה /ספוקן וורד
בחרו נושא בו אתן רוצות להשפיע.
צרו קטע שירה  /ספוקן וורד באורך של
כ 3-דקות בנושא שבחרתן.
התכוננו להציג את הקטע לקבוצה כולה.

משפיעות
בציור  /פסל  /תמונה
בחרו נושא בו אתן רוצות להשפיע.
צרו תמונה בנושא שבחרתן )ניתן לצייר
או להיעזר בעזרים שונים.
התכוננו להציג ולהסביר את היצירה
לקבוצה כולה.

לרשותכן  15דקות לעבודה.
לרשותכן  15דקות לעבודה.
הידעתן?
בכל שנה נערכים אירועי "מוקדמות" סלאמים בערים שונות.
מכל אירוע נבחר משורר אחד שעולה לערב המסכם של השנה,
שנקרא "הסלאם הגדול" .ב"סלאם הגדול" מוכתר משורר אחד
כ"אלוף ישראל" וטס לפריז להשתתף ב"גראנד סלאם" העולמי.

הידעתן?
שימוש בציורים לאמירה וביקורת איננה דבר חדש ויתכן
שהתקיים מראשית ההיסטוריה האנושית .למשל ,בציור
" 3במאי  "1808של הצייר גויה )שהוצג לראשונה ב(1815 -
יש ביקורת פוליטית וביקורת על הכנסייה שעומדת דוממת מן הצד.

משפיעות
בריקוד
בחרו נושא בו אתן רוצות להשפיע.
צרו קטע ריקוד באורך של
כ 3-דקות בנושא שבחרתן.
התכוננו להציג את הקטע לקבוצה כולה.
לרשותכן  15דקות לעבודה.
רגע של השראה
צפו בצעירות מזימבבואה רוקדות
ריקוד מחאה כנגד חיתון בגיל צעיר.

