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..  
 יב' -כיתות י' קהל יעד:

 שעה וחצי זמן השיעור:

החל מעוני, דרך יחסים עם עמים  -חג פורים הוא חג שמזמן לנו שיח על נושאים חברתיים שונים רציונל:
ההתחפשות. לתחפושות בחג הפורים הוא  נפוציםאחד המנהגים האחרים, וכלה בנתינה האחד/ת לשני/ה. 

נוהגים  החל מתחפושות של בעלי חיים וצמחים בטבע, וכלה בחגים בתרבויות שונות שבהם -יש רבדים רבים
להתחפש; מכאן ניתן להסיק שהתחפושת נותנת מענה לצורך כלשהו. בשיעור זה נחקור יחד מה בעצם 

 מאפשרת לנו המסכה.

הכרת המקום שהתחפושת והמסכה מאפשרות לנו, החל מהמקום האישי ועד לשיח רחב על  מטרת השיעור:
 אותנטיות ומסיכות בחברה.

 הכנות לשיעור:

 'טופס סקר בגוגל. אפשרות(: הכנת) חלק א 

 .)חלק ב', ג' )אפשרות(: אמצעים להקרנת סרטון )מחשב, מסך, מקרן, רמקולים 
 .חלק ג': אמצעים להקרנת סרטון / הדפסת ותליית תמונות בכיתה 
 .'חלק ד': אמצעים להקרנת סרטון, מסיכות פשוטות כמספר התלמידים/ות, הדפסת נספח ב 

 

 

 

 דקות(:  5) סקר עמדות –פתיחה  .א
בהרמת יד )אפשר גם לייצר בקלות טופס גוגל דרך  -בפתיחת השיעור, נקיים סקר קצר בכיתה

Google Drive:)לשתף את הקישור עם התלמידים/ות ושהם/ן יענו בפלאפון , 
 מי אוהב/ת את פורים? )מי לא? מי נמנע/ת?( .1
 מי מתחפש/ת השנה? .2
 מי התחפש בתור ילד/ה? .3
 מי אוהב/ת להתחפש? .4

 
 :דקות( 20ולמה בכלל מתחפשים? ) -מבוא על פורים .ב

 המקדש את פורים לזכר הצלת יהודי האימפריה הפרסית בתקופה שאחרי חורבן בית /ותאנו חוגגיםנספר ש
 הסיפור ההיסטורי   .שלטו על חלקים נרחבים מיבשת אסיה, ובירתם הייתה שושןהפרסים באותה עת ן. ראשו

 

 השיעור מהלך

 בכלל על מסכות בפורים ובחיים ה מסתתר מאחורי המסכה?מ
 פגש תלמידות בנושא: דימוי גוף והערכה עצמית בונהבכלל

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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על הצלת היהודים באימפריה הפרסית מתואר במגילת אסתר, שאותה נהוג לקרוא במהלך החג בערב 

ועל  ,היהודיהעם להשמיד את  , זמםהמןבסיפור מתואר כיצד אחד השרים בכירים בממלכה,  ובבוקר. 
  באמצעות מעשיהם של אסתר, גיבורת המגילה, ומרדכי דודה. -ההצלה הפלאית שפקדה אותם

 ו.לביצוע מזימת תאריך המדויק"פורים" הוא בגורל )פור( שהטיל המן, בכדי לקבוע את ה מקור השם
  תקציר סיפור המגילהסרטון עם ל

 נהוג לעשות בפורים? עוד מה 
 נבדיל בין מצוות למנהגים:

 .חובה דתית המוטלת על האדםהיא  מצווה

הוא צורת התנהגות מקובלת ורגילה בחברה מסוימת. ביהדות, "מנהג" שם כולל להנהגות נפוצות בין  ִמְנָהג
 ,ו חברה, המוסכם על הציבור כולו, במסורות השונות. מנהג הוא בעצם דרך התנהגות בענייני הלכה איהודיםה

על מקומות או על עדות, ולעיתים אין לו מקור בהלכה. ישנם מנהגים שנתקבלו ונהוגים בכל תפוצות ישראל 
 ויש מנהגים שנתקבלו רק על חוג או קהילה מסוימת.  )בעדות שונות(,

 נשאל:

 לשיר  -נרות שבת, בתור ילדים)הדלקת  משפחתיים, יהודיים וגם לא? -בבית /ןמנהגים יש לכםלו יא
 שיר ערש לפני השינה, מסורות מסוימות בחגים או בזמנים מסוימים בשנה(

 לו פחות? מה מאפשר לנו להתחבר למנהג מסוים? ילו מנהגים אנו מתחברים/ות יותר ולאילא 
  ?מה מוסיפים לנו המנהגים? מה זה עושה לנו ולחוויה שלנו בחג או בחיים בכלל 

 )ברמה האישית, בחיבור לחג, בחיבור למשפחה, בחיבור למסורת(. 
  אילו? בבית? /ןמנהגים מיוחדים של פורים אצלכםהאם ישנם 

 :מתיאור חג הפורים במגילת אסתר מהמצוות נלמדות מיוחדות. שלוש מצוות ארבעבחג הפורים יש 
ָחה " במגילת אסתר כתוב שפורים הוא יום של מְׁ ש ִ ה וְׁ ֶּ ת  ְׁ יֹוִניםִמש  בְׁ נֹות ָלאֶּ ָ ֵרֵעהו  ו ַמת  לֹוַח ָמנֹות ִאיש  לְׁ ְׁ " ו ִמש 

 ב(. מגילת אסתר, פרק ט', פסוק כ")
 ויש אומרים גם שתיית יין(, משלוח מנות  -המ"מים(: משתה ושמחה )סעודה חגיגית 4ארבע מצוות החג )

 בכולל מיני מאכל(, מתנות לאביונים )צדקה לעניים(, מקרא מגילה )קריאת מגילת אסתר(. )שי לחברים/ות
 לסרטון על מצוות פורים

: משולש ברורלא -)מקור עוגיות ממולאות בצורת משולש -"אוזני המן"מוכרים בחג הפורים: אכילת  מנהגים
צורת הכובעים שהיו נוהגים לחבוש שרי פרס בעת העתיקה, סמל לשלושת אבות האומה שאותם רצה המן כ

, ועוד(, להרעיש ברעשן )החל מתוך הנוהג להרעיש ולמחות את שמו של המן להשכיח בהשמדת עם ישראל
 בזמן קריאת המגילה(, להתחפש.

 ור המגילה שלנו למנהג להתחפש למה לדעתכן/ם נהוג להתחפש בפורים? מה בעצם הקשר בין סיפ
 בפורים?

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=T-pL16cASGY
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=DBZsE85XAvI
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 ישנן סברות שונות כיצד התחיל מנהג ההתחפשות בפורים: 

 ונציה, והשתרש בעקבות מנהג וכות ביהדות איטליה, בעקבות פסטיבל המסכנראה שהוא החל ב
 תהלוכה היתולית ברחובות תל אביב. -העדלאידע בישראל

  יש טוענים שהמנהג הוא לזכר העובדה שאסתר התחפשה ולא גילתה את מוצאה למלך אחשוורוש 
)היתה הדסה, החליפה את שמה לאסתר והתחפשה ללא יהודייה(. יש גם מדרשים נוספים שמספרים על 

המלך אבל בעצם רצה במלכות, מלאכים דמויות שהתחפשו במגילה: המן שכביכול רצה בטובת 
המן ובלילה שנדדה שנתו של אחשוורוש עקרו את הפרחים בגינה ואמרו לו שהמן ציווה שהתחפשו לבני 

המדרש מספר שהיה אליהו  -שבזכות עצתו תלו את המן על העץ שהכין למרדכי -לעשות זאת, או חרבונא
 הנביא שהתחפש.

 ל מתן בשם הבעל שם טוב )מייסד תנועת החסידות( נטען שהתחפושת היא בכדי לתת לעניים באופן ש
 בסתר, בלי שידעו את זהות הנותן(.

  יש שאומרים שהתחפושת היא בגלל המוקד בסיפור המגילה על "ונהפוך הוא": הגורל של היהודים
, "אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב"התהפך מגזירת שמד לניצחון גדול ומשתה שמחה: 

 ת.וכחלק מזה מתחפשים ועושים שטויו -לכן עושים הכל הפוך
 

 דקות( 15תרבויות שונות בעולם ) -תחפושות ומסיכות כצורך אנושי .ג

נשאל: האם אתם/ן מכירים/ות עוד חגים מתרבויות שונות שנהוג להתחפש בהם, או לפרוק עול באופנים 
 כמו שנהוג להתחפש, לשתות ולשמוח או לעשות שטויות בחג פורים היהודי?  -שונים

 הקדושים הנוצרי, קרנבל בברזיל(נציה, ליל כל וכות בוהמס)פסטיבל 
. 

והתחפושות ברחבי כות , המסנצפה בסרטון שמתאר את תופעת הקרנבלים של פריקת העול -אפשרות א'
 העולם. סרטונים לבחירה:

  הרצאתו "קרנבלים בתרבויות העולםראיון עם דיוויד ניסן, מרצה בתחום "עולמות נפלאים", על 

  הראל סטנטון -תמונות מקרנבלים ברחבי העולם ומפורים בישראל

  פסטיבלים ברחבי העולם

 ות ותמונות מפסטיבלים וחגים שונים ברחבי העולם שבם נהוג להתחפש. נפזר בכיתה כתב -אפשרות ב'
 . akoMבאתר  "כל יום פורים"מהכתבה: ניתן להדפיס 

 תחפושות ברחבי העולם.בנספח א' ניתן למצוא הרבה חומר קריאה וצפייה על פסטיבלי 

 נשאל: -לאחר הצפייה בסרטון

 ?מה משותף לכל הפסטיבלים שראינו 
 ?איך זה שבכל כך הרבה תרבויות יש חג שבו מתחפשים? האם זה רק מקרה 
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  ממלאים הפסטיבלים שבהם "מסתתרים" מאחורי מסיכות ותחפושות?  בעינכן/םאיזה צורך אנושי
)פריקת עול, להיות משהו אחר שאני לא, לגלות חלקים חבויים בי, להגשים חלום, היכולת להתנהג 

 .אחרת מבחיי היומיום(
  כשאנחנו מתחפשים/ות? איך הרגשנו בעבר?  מרגישות/יםמה אנחנו 
 מתנהגים אחרת עם חברים לדוגמא: במצבים מסוימים? ) האם אנו מתחפשים/ות גם בחיי היומיום

ועם ההורים/ בבית הספר, בבית או בשכונה, מתלבשים אחרת למקומות שונים, מדברים אחרת 
 .לחברים/הורים/מורים/בראיון קבלה לעבודה(

 
 דקות( 45מסיכות בחיי היומיום ) .ד

 כה פשוטה. המורה י/תחלק לכל תלמיד/ה מס  -דקות(  15) אפשרות א'
מעגל פנימי ומעגל חיצוני.  מעגלים: 2-יושבים על כסאות ב והתלמידות התלמידים -"קרוסלה" נשחק

המעגל החיצוני נשאר יושב, ואילו המעגל הפנימי זז בכל שאלה מקום אחד ימינה. כך ישנה אפשרות 
ונסמן לאחר כדקה שאם  דקות לשיחה בזוגות 2לכל שאלה ניתן  ., שמתחלפים בכל שאלהלשיתוף בזוגות

 . וכדאי שגם השני/ה י/תשתף -רק אחד/ת שיתף/ה אז שנשאר עוד חצי מהזמן

 שאלות(:  3-4שאלות אפשריות לדיון )נבחר 

  איזו תחפושת הכי אהבתי שהתחפשתי אליה בפורים / למה הייתי רוצה להתחפש אם לא היה אכפת
 לי משום דבר )תגובות החברה, כסף וכו'(? למה?

  מה לא "רואים" עלי? מאפיינים בולטים בי? מה "רואים" עליי? איזה 
 ?אילו מאפיינים בולטים הייתי רוצה שיהיו בי? אילו תכונות הייתי רוצה שייחסו לי 
 ?איך אני חושב/ת שהחברה שופטת אותי? למה 
  האם קרה שהרגשתי ששופטים אותי לפי דעה קדומה, מראה חיצוני, שיוך תרבותי? )סיפורים

 ם(אישיי
 ?האם אני מתחפשת בחיי היומיום? למה? איך 

. 

סאות יכות לכולם/ן, לפנות את המרחב מכניתן לחלק מס לכיתות "זורמות" יותר  -דקות(  15) אפשרות ב'
באופנים שונים )למשך  להיפגש -ושולחנות, ולבקש מכולם/ן ללכת במרחב באופן חופשי, ובסימן של המורה

, /היא שזה דווקא הוא /ת, מתבעס/העליו /תלפגוש את מי שמולי, כועס /ה: כאילו אני שמחשניות( 3-4
 וכו'. /ת, מתבייש/ת מהמפגשמתרגשמופתע/ת, 

כות, ובכל פעם נכנס זוג למעגל ונפגש לכמה שניות באופן כולם/ן עומדים/ות במעגל עם המס -תרגיל נוסף
 שבו המורה מנחה )כמו הדוגמאות לעיל(, וכולם/ן צופים.

 אפשר לשתף בזוגות/שלשות. הכוונה לשיתוף: -נדון בחוויהלאחר מכן 

 פשר לי משהו? חסם אותי?ועל פניי המסכה? האם זה א איך הרגשתי כשהתנהלתי במרחב 
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  להיות מישהו/י אחר/ת באותו רגע או  ניסיתיהאם הרגשתי כמו עצמי? כמו מישהו/י אחר/ת? האם
 שזה פשוט קרה? מה חשבתי באותו רגע?

  יום? האם הייתי רוצה שיבוא לידי -שהצגתי הוא חלק ממי שאני? האם זה בא לידי ביטוי ביוםהאם מה
 ?ביטוי

. 

  מכתבה חדשותית על דמויות שמתחפשות בחיי היומיוםלאחר החלק הראשון, נצפה יחד בחלק 

כה פיזית וניסינו להבין את המקומות וינו את האפשרות להיות מאחורי מסעד כה קצת חו - עבודה בקבוצות
קבוצות, שכל אחת  3-5 -לאליהם בעצמנו בעקבות ההתחפשות. כעת, נחלק את הכיתה  /ותשאנו נכנסים

תעסוק בדמות אחרת שמתחפשת בחיי היומיום שלה, מסיבות שונות. כל קבוצה תקבל מס' לינקים לכתבות 
 וסרטונים על הדמות אותה הם חוקרים, וכן שאלות לדיון על המקרה )נספח ב'(. 

 דקות ולאחר מכן נתכנס לאיסוף במליאה. 15-ניתן לעבודה בקבוצות כ

 נשאל:

 האם זה היה מאפשר לי להתנהג כמו שבא לי?  -כההייתי מתנהל/ת בחיי היומיום עם מס אם 
 הסתתרות מאחורי המקלדת בפייסבוק, בוואטסאפ, בטוקבקים( לדוגמא)

 ?"האם המסכה מוציאה את מה שחבוי בפנים או מאפשרת לי להסתיר את ה"אני" האמיתי 
 ותעושים /ןהםלדעתכן/ם שלהם/ן. למה  בחיי היומיום /ותבקבוצות הכרנו א/נשים שמתחפשים/ 

 על ההתחפשות הזו? /ותמשלמים /ןזאת? מה המחיר שהם
 לו מסכות הדמויות שפגשנו שמות על עצמן? )לבוש, דיבור, התנהגות(יא 
 שהחברה רואה אותנו? איךקיימים פערים בין מה שאנחנו לבין  האם לדעתכן/ם 
  מסוים )לדוגמה בצבא או בעבודה( עליי לשנות את האם בשביל להתקבל לחברה מסוימת או למקום

 להיות אדם אחר / להתאים את עצמי? כיצד? למה? -מי שאני
 ?מתי ולמה כדאי לי להעמיד פנים כדי לפתוח לעצמי דלת לכל מיני מקומות 
  איך אפשר לשמור על האיזון בין שמירה על הזהות שלי ומי שאני לבין ההבנה של איך אני צריך/ה

 חברה?להיתפס ב
 זו צביעות וחוסר אותנטיות או התאמה לסיטואציה? מה ההבדל? -האם להתחפש בחיי היומיום 

 
 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-q1_2017/Article-2ced77d8e4d9a51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
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  קרנבלים ברחבי העולםמתוך הכתבה מידע על קרנבלים ותחפושות בתרבויות שונות קטעי  -נספח א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוקדים עד אור הבוקר

ארבעה ימים תמימים.   הוא הקרנבל הגדול והמפורסם בעולם, הנמשך ריו דה־ז'נרו הקרנבל של
רחובות ריו דה־ז'נרו מתמלאים במאות אלפי תושבים, תיירים ומבקרים. אלפי אנשים משתתפים  

בתהלוכות ססגוניות, המלוות במיצגים ענקיים ובקבוצות רבות של צועדים ורקדנים. קבוצות רבות  
ות בובות ענק, תלבושות, תחפושות ומסיכות. כל קבוצה מחברת  מתכוננות לקרנבל זמן רב ומכינ

  רנבל הוא בתחרות בין כל בתי הספרשירים וריקודים סביב נושא מסוים. שיאו של הק
דה־ז'נרו. התחרות מתקיימת באצטדיון מיוחד, שכל הרקדנים מגיעים אליו בתהלוכות    בריו לסמבה

 .של שירה ובריקודים ביום האחרון של הקרנבל
 

 ?מהו קרנבל

חג הפסחא, לאות הזדהות עם סבלו  לפני שישה שבועות עתיק הוא להתנזר מאכילת בשרמנהג נוצרי 
ולהרבות באכילת בשר, ומכאן מקורו  לחגוג של ישו. כמה ימים לפני תחילת ההתנזרות נהגו הקתולים

הוא "אכילת בשר". במקומות רבים לוו הסעודות והחגיגות  "קרנבל" של הקרנבל. פירוש השם
ובצעדות עליזות של שירה וריקודים בתחפושות. מנהג זה השתרש לאורך השנים בתהלוכות רחוב 

 .בעיקר בארצות שונות באירופה ובדרום אמריקה
 

 כות בוונציהקרנבל המס

 רבים מרחבי העולם.   נמשך עשרה ימים ומושך אליו חוגגים ותיירים כות בוונציהסקרנבל המ
הנערכים באירופה, ומתנהל בלא תהלוכות או אירועים קרנבל המסכות שונה מקרנבלים האחרים 

מאורגנים ומסודרים. אמני רחוב רבים באים לעיר במהלך הקרנבל ומציגים את כישוריהם בכל קרן  
 .רחוב. אווירת השמחה, הריקודים והשירה סוחפת את התיירים הרבים הבאים להשתתף בו

ת הבדלי המעמדות בין  י לטשטש אכד ,בעבר נהגו משתתפי הקרנבל לחבוש על פניהם מסכות
ם פונים זה אל זה בתואר  מסורת זו נשמרה, וגם כיום אפשר לשמוע את המשתתפי ים. אדונים לעבד

 שמאחוריה.   "אדון מסכה", כיוון שאינם מזהים את האדם
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://cms.galim.org.il/page/9762/2
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 מקורות מידע נוספים:

 פסטיבלי תחפושות מסביב לעולם .1

  פסטיבלים מסביב לעולם .2

  קרנבלים מסביב לעולם .3

 

 

 

 

 גם ההולנדים בין החוגגים

בהולנד. בין החוגגים הולנדים רבים וגם  בשיא החורף, רבבות חוגגים באים לעיר מאסטריכט
תושבים מן המדינות השכנות. שלושה ימים ולילות חוגגים את קרנבל החורף בתהלוכות רחוב, לקול 
נגינתן של עשרות תזמורות בלא הפסקה. כל המשתתפים במסיבות ההמוניות, בלא יוצא מן הכלל, 

  .ואפילו התינוקות בעגלות – ןמטף ועד זק נוהגים להתחפש, ובכלל זה בני כל הגילים:
 

 מתל אביב ועד חולון –העדלאידע 

העדלאידע בעיר תל אביב: היא התחילה  בישראל חוגגים את העדלאידע בחג פורים. מקור 
בתהלוכה של תלמידי הגימנסיה העברית. התהלוכה הססגונית הפכה לאירוע המרכזי בפורים,  

  .וכללה הצגת בובות ענק, תחפושות ושמחה גדולה

בימינו, תהלוכת העדלאידע המרכזית נערכת בעיר חולון, הסמוכה לתל אביב, ותלמידי בתי הספר 
גם בערים וביישובים נוספים ברחבי הארץ נערכות תהלוכות פורים,  .בובות הענקבעיר מכינים את 

 .ולא נפסח על העדלאידע המרהיבה והמיוחדת שבקיבוץ שדה בוקר בנגב
 

 זיקוקין די נור ודרקונים

במזרח הרחוק נהוג לציין חגים ומועדים בתהלוכת ססגוניות של תחפושות, שירה וריקודים. מופעי 
זיקוקין די נור מרהיבים מלווים את החגיגות. ראש השנה הסיני, הידוע והמוכר מכולם, חל במועדים  

לקראת חגיגות ראש השנה נהוג בסין לקשט שונים בשנה, בדרך כלל בחודשים ינואר או פברואר. 
את הרחובות בקישוטי רחוב ובפנסים אדומים. רוב התחפושות בתהלוכות הן של בעלי חיים שאינם  

   .קיימים במציאות כמו דרקונים ומפלצות מפחידות ומאיימות

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.mako.co.il/travel-world/magazine/Article-ec4adf9a297d621006.htm
https://www.mako.co.il/travel-world/magazine/Article-fa20eb1b912d161006.htm
http://news.galim.org.il/pages/6690
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ת הכתבות המוצעות )אפשר להדפיס א דמויות "שמתחפשות" בחיי היומיוםמידע על קטעי  -בנספח 
 או לבקש מהתלמידים/ות להיכנס אליהן באמצעות הפלאפונים(.

 

 

 

 

 

 

 

 שפיטה
ִפיָטה שם הבמההמוכרת ב (1984-)נולדה ברותם שפי  ָ   .ישראלית מדובבתו זמרתהיא , ש 

 דועים דוגמתי רוקלשירי  קאבריםאשר קנתה את פרסומה בזכות  ,ערבייה דיווהשפיטה היא דמות של 
"Karma Police"  רדיוהדשל, "Lithium"  ביצועיה לשירים אלה מבוצעים בהשפעת נירוונה. של
 .המוזיקה הערבית

ולאחר מכן דונו  מהכתבות, קיראו אותן 2לפניכן/ם כתבות העוסקות בדמותה של שפיטה. אנא ביחרו 
 לכתבות גם דרך הפלאפונים(.)אפשר להיכנס  בשאלות.

 הכתבות: 
 .akoM ,29.1.2019, אתר בלי מסכות : רותם שפי צריכה להיפתר משפיטה. 1

 .Ynet ,28.1.2019, אתר רוצה להצליח בישראל? תתחפש למזרחי. 2

 .  28.1.2019, אתר ישראל היום, "הכוכב הבא"? -למה שפיטה עדין ב. 3

 .25.1.2019, אתר ואללה, שפיטה היא דאחקה רעה וגזענית. אין לה שום אמירה ואין שום אג'נדה. 4

 . 2019.11.2, אתר ואללה, שפיטה: אני גזענית? בזכותי אנשים נחשפו למוזיקה ערבית. 5

 שאלות:

ברמה המקצועית או הפרסומית? -מה נותנת לרותם שפי ההתחפשות לשפיטה 
?מה הדמות שפיטה מאפשרת לרותם, שהיא לא יכולה לעשות בלעדיה 
לה? /ותאומרים /ןאת שפיטה, מה הייתם /ותפוגשים /ןאם הייתם 
ןלקחת ממנה? לאמץ בעצמכם /ותרוצים /ןמה הייתם/? 
  האם לדעתכן/ם  באמת יש משקל חברתי גדול להתחפשות של רותם שפי או שזה ניסיון

 אומנותי ראוי?  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%91%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA_%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A7_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%94%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/Lithium
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.mako.co.il/tvbee-articles/Article-7a98b1736949861006.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5453413,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/628257
https://e.walla.co.il/item/3215131
https://e.walla.co.il/item/3218196
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 דודו פארוק
 .ישראלי ראפרהוא  ק,ובדמותו הפארודית דודו פארו שם הבמההמוכר ב (,1996-אורי קומאי )נולד ב
מילות שיריו עוסקות באלימות ובמין באופן בוטה,  . מוזיקה מזרחיתל טראפהוא נוהג לשלב בין 

 .של נשים החפצה מיניתובעקבותיהן הואשם פארוק בגזענות וב

ולאחר מכן  מהכתבות, קיראו אותן 2העוסקות בדמותו של דוד פארוק . אנא ביחרו לפניכן/ם כתבות 
 )אפשר להיכנס לכתבות גם דרך הפלאפונים(. דונו בשאלות.

 הכתבות: 
 .Ynet ,28.1.2019, אתר רוצה להצליח בישראל? תתחפש למזרחי. 1

 .26.10.2018, אתר ישראל היום, דודו פארוק לא מצחיק אותי. 2

 .Mako ,11.5.2018, אתר הכירו את דודו פארוק.  3

 . 17.9.2018, אתר ישראל היום, המחאה נגד דודו פארוק מעלה הילוך. 4

 שאלות:

ברמה המקצועית או הפרסומית? -מה נותנת לאורי קומאי ההתחפשות לדודו פארוק 
 ,שהוא לא יכול לעשות בלעדיה?מה הדמות של דודו מאפשרת לאורי 
לו? /ותאומרים /ןאת דודו פארוק, מה הייתם /ותפוגשים /ןאם הייתם 
ןלקחת ממנו? לאמץ בעצמכם /ותרוצים /ןמה הייתם/? 
  האם לדעתכם/ן באמת יש משקל חברתי לדמות של דודו פארוק או שזה בסך הכל ניסיון

 אומנותי מעניין?  
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A4_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A4%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5453413,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/602557
https://www.mako.co.il/music-Magazine/hiphop-newsreviews/Article-58e5754325a4361006.htm
https://www.israelhayom.co.il/article/587531
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 השרוף
במשך כמה שבועות . ישראלימדבב וקריין זמר,  מוזיקאי,הוא  (1967צינוביץ' )נולד בחיים אלעזר 

מאחוריו סיפור  חדש בזמר המזרחי, ש אמןלכאורה  –צינוביץ' ל"השרוף"  התחזה 2000שנת  במהלך
 .להצלחה גדולה ולהשמעות רבות ברדיו הוא זכהוהתאכזרות של הממסד.  כוויות חיים בלתי רגיל של

את פרצופו   בטלוויזיהלאחר מספר שבועות בהם גילו כל כלי התקשורת עניין בסיפור, חשף צינוביץ' 
פולמוסים רבים בנוגע ליחס   גררה הסיר את המסכה בשידור חי. התרמיתהאמיתי של "השרוף" ו

ולביקורת על אופן התייחסות המדיה בכלל ל"סקופ" עיתונאי ללא חשיבות לטיב  נותאמל תקשורתה
התוכן וללא בדיקה עיתונאית מעמיקה כנדרש מהעיתון. צינוביץ' עצמו טען בראיונות כי התרמית 

נועדה לחשוף את נטייתם של כלי התקשורת להתעניין בסיפורים הסנסציוניים שסביב האמנים ולא 
למות  שרוף" מבחינה נפשית לאחר שיצירתו זכתה להתע"כמו כן טען שחש בעצמו במוזיקה עצמה. 

 קליטים.מצד התקשורת וחברות הת
  

ולאחר מכן דונו   מהכתבות, קיראו אותן 2לפניכן/ם כתבות העוסקות בדמותו של "השרוף" . אנא ביחרו 
 )אפשר להיכנס לכתבות גם דרך הפלאפונים(. בשאלות.

   הכתבות:

 .Ynet 11.9.2002,, אתר מחלים מהכוויות. 1

 .7.5.2000, אתר האייל הקורא, הוא שרוף, הוא שרוף, הוא.... שרוף?. 2

 .Mako ,6.5.2010, אתר והאש תמשיך לבעור: עשור ל"השרוף". 3

 , אתר נשים ברשת.שרוף כמטאפורה. 4

 שאלות:

ברמה המקצועית או הפרסומית? -'שרוף"מה נתנה לחיים צינוביץ' ההתחפשות ל 
?מה הדמות  אפשרה לחיים, שהוא לא יכול לעשות בלעדיה 
?מה המחיר של ההתחפשות 
לו? /ותאומרים /ן, מה הייתם"השרוף"את  /ותאם הייתם פוגשים 
 ןלקחת ממנו? לאמץ בעצמכם /ותהייתם רוציםמה/? 
  האם לדעתכם/ן באמת יש משקל חברתי לדמות של "השרוף" או שזה בסך הכל ניסיון

 אומנותי מעניין?  

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%9F_(%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2112535,00.html
http://www.haayal.co.il/story_207
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART2/103/490.html
http://www.nashimbareshet.co.il/he/Article/Details/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 טוראית א'
, nrg, סיפורה של טוראית א', אתר אזרחית מדינת ישראלכתבה: קראו את סיפורה של טוראית א' ב

 ת:ולאחר מכן דונו בשאלו,  25.6.2011

 שאלות:

ומול מי?תבאיזה אופן טוראית א' מתחפש , 

?"איפה טוראית א' היא "אמיתית 
 א' היא מחצינה ואיזה חלקים היא מחביאה בכל מקום?איזה חלקים של טוראית 
יום? מה היא מאפשרת, מה היא חוסמת?-מה נותנת לה ההתחפשות הזו ביום 
?מה המחיר של ההתחפשות 
לה? /ותאומרים /ןאותה, מה הייתם /ותאם הייתם פוגשים 
ןלקחת ממנה? לאמץ בעצמכם /ותרוצים /ןהייתם מה/? 

 

 האזרח י'

הספר יצא לאור לראשונה בשנת  . עופר קניספלשכתב  מכתביםשבו קובץ  סאטירה ספר י. הואהאזרח 
 חברות ממשלתיות,פוליטיקאים, ידועניםקניספל קיבץ בספר עשרות מכתבים ששלח ל .2001

במכתבים אלה מתלונן   ו.התשובות שקיבל למכתבי ני, ואתומסחריות בשם הדמות הפיקטיבית יואל קר
קרני על דברים קטנוניים, מציע הצעות מופרכות או מפנה שאלות ובקשות הזויות אך משעשעות,  

שלרשותו זמן פנוי  גמלאיהספר מציג . ובחזרה, הוא מקבל מכתבי תגובה מופרכים והזויים לא פחות
מחד, מכתבים  -רב ושתחביבו הוא הטרדת הרשויות וחברות בישראל, ואת התשובות המתקבלות 

שבלוניים ממשרדי שירות לקוחות שעשויים להעיד לעיתים על חוסר תשומת לב מצד החברות לתוכן  
איחור רב, ומאידך, מכתבים המעידים על מתן תשומת לב רבה מצד הפנייה ותשובות הניתנות ב

 .מבלי שהתעוררה אצלו השתוממות כלל נוכח תוכן המכתב של האזרח, הגורם המשיב

)אפשר   ולאחר מכן דונו בשאלות. לפניכן/ם כתבה העוסקת בדמותו של האזרח י . אנא קיראו אותה
 להיכנס לכתבה גם דרך הפלאפונים(.

   .Ynet ,2.4.2001, אתר אוהב חומוס, פול ובגדי נשים

 שאלות:

'ברמה המקצועית או הפרסומית? -מה נותנת לעופר קניספל ההתחפשות לאזרח י 
יום-מה הדמות של האזרח י' מאפשרת לעופר, שהוא לא יכול לעשות ביום? 
?איזה צורך ממלאת ההתחפשות במקרה של האזרח י'? ומה המחיר שלה 
לו? /ותאומרים /ןאת האזרח י', מה הייתם /ותפוגשים /ןאם הייתם 
ןלקחת ממנו? לאמץ בעצמכם /ותרוצים /ן מה הייתם/? 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/253/323.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/2001
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-642548,00.html

