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לשוויון בחינוך ובחברה בישראל–קדמה 

1984-והאח הגדול 

pixabay, ונסון'גורדון ג, אורוול' ורג'ג: "תמונה

ויקיפדיה, 13רשת , לוגו האח הגדול: תמונה

torange.biz, "האח הגדול צופה בך: "תמונה

http://www.kedma-edu.org.il/
https://pixabay.com/vectors/author-1984-big-brother-british-1320965/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:LOGO_BigBro.png
https://torange.biz/fx/digital-video-surveillance-172109


פתיחה

?2054-כלומר ב, שנים35האם תוכלו לדמיין כיצד תיראה החברה שלנו בעוד 

flicker, מיטש ברי, "נמל עתידי עם פארק תחת כיפה":תמונה

https://www.flickr.com/photos/simonov/3181674707


פתיחה

...ועכשיו סרטון קצר

openclipart, "האח הגדול צופה: "תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=D27SlGpji1w
https://openclipart.org/detail/294403/cctv


דיסטופיה

...נצפה בסרטון קצר
הוא יצירה דיסטופית המדמיין עתיד שמאופיין בסבל רב  1984" משחקי הרעב"כמו 

.  יש לא מעט דמיון בין שתי היצירות. וחוסר צדק

flicker, משחקי הרעב, ניפר לורנס'סרטי ג: תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=v98Rh9qzmPs
https://www.flickr.com/photos/jenlawfilms/21557225829


)1903-1950(אורוול ' ורג'ג

שרצו שיהיה , הוא נולד בהודו לעובדי ציבור
אך הוא לא למד  , עורך דין או רופא

באוניברסיטה ועבד בעבודות שונות על 
.  מנת לממן את עבודתו כאינטלקטואל

הוא מפורסם בגלל שני ספרים שכתב בימיו  
.  1984חוות החיות וכמובן :האחרונים

Cassowary Colorizations ,Wikipedia, אורוול' ורג'ג: תמונה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:George_Orwell,_c._1940.jpg


Inglorious Bastards

...נצפה בסרטון קצר
?  1984-מה הקשר בין הסרטון ו

Inglorious Bastards ,flicker: תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=zASBlworVMM
https://www.flickr.com/photos/mvelveretro/3854330362


ההקשר ההיסטורי
בעלות הברית נלחמו בגרמניה 1945עד . 1949הספר של אורוול יוצא בשנת 

.סטאלין עדיין בשלטון1949בשנת . הנאצית
דהיינו מדינות שמונעות אופוזיציה , בשני המקרים מדובר במדינות טוטליטריות

ושבמסגרתה קיימת מעורבות משמעותית ביותר  , פוליטית או התנגדות של יחידים
.  של המדינה בספירה הציבורית והפרטית

WikiCommons, מנסינג,  ורשה, מצעד למען היטלר: תמונהflicker, הפגנה בכיכר האדומה בתקופת סטלין: תמונה

https://www.flickr.com/photos/hinkelstone/13967797134
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1989-034-21,_Warschau,_Parade_vor_Adolf_Hitler.jpg


1984
...עכשיו נדבר בקצרה על מה קורה בספר

flicker, כריכה1984: תמונה

https://www.flickr.com/photos/js229/2063270549


עוד דיסטופיות מוכרות

...נצפה בסרטון קצר מתוך סדרה מוכרת

flicker, כריכה, סיפורה של שפחה: תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=SAXy_NyUN6k
https://www.flickr.com/photos/lin84/41393214385


וליה'המרד של ווינסטון וג
המדינה מנסה לשלוט באדם באמצעים שונים על מנת לשמור על , 1984בספר 

היא אכן מצליחה לשלוט ברוב האנשים וכשמישהו מעז לסטות מהנורמה  . כוחה
1984הסיפור של . ומתאימה אותו לדרישותיה, שוברת אותו, היא דורשת אותו, שלה

.הוא סיפור של אנשים שמעזים לסטות מדרישות המדינה ולדרוש את אנושיותם

needpix: תמונה

https://www.needpix.com/photo/180286/fists-sky-red-black-fight-socialism-equality-left


וימינו אנו1984

...נצפה בסרטון קצר מתוך הארי פוטר

flicker, 2הארי פוטר ואוצרות המוות חלק : תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=f1N8-L5cuWQ
https://www.flickr.com/photos/37690672@N08/5832395239


...טראמפ ואורוול, טוויטר
לצמצם  , באה לצמצם את גווני המשמעות, "New Speak"השפה החדשה בספר 

כך שבסוף לא יהיה ניתן בכלל לחשוב על דברים אנטי  , את טווח המחשבה האפשרי
הרעיון של השפה החדשה . מפלגתיים כי לא יהיו מילים לנסח את המחשבות האלה

.הוא למנוע מחשבה וזה מה שמשרת את בעלי הכוח

Clker-Free-Vector-Images ,pixabay, לוגו טוויטר: תמונה

https://pixabay.com/vectors/twitter-tweet-twitter-bird-312464/


שנאה וכוח
,  הדרך השנייה שבה לפי אורוול כוח משעבד אנשים היא על ידי יצירת אחר רשע

.  כשאין זה משנה כלל מי האחר הזה
בעלי הכוח צריכים שהאזרחים יתמקדו באחר המאיים ובשנאה כלפיו ולא בשלטון  

הזעם  , אורוול הבין שניתן יהיה למקד את השנאה. או באלה שמחזיקים בכוח
.והפחד של האוכלוסייה בקלות רק אם העבר וההיסטוריה שלנו מאבדים משמעות

shutterstock, דניאל גרסיה: תמונה

https://www.shutterstock.com/image-illustration/daniel-garcia-art-editorial-conceptual-illustration-1346010560


עדי קיסר, החוש השישי
.ֵעיַנִיםקֶֹדם ּכֹל ִלְסּגֹר 

חוּט וַּמַחט-ַאַחר ְך ִלְתּפֹר ּבְ ּכָ
ֶאת ָהִריִסים

ָּד ִלְסּתֹם ֶאת ָהַאף ֵמָהֵריחַ  ְוָאז ִמי
ִים ּנַ ִלְסּגֹר ׁשוַּרת ׁשִ

ְחּתֹוָנה ֶעְליֹוָנה ַעל ּתַ
ָפַתִים-ְוַאַחר ְ ם ֶאת ַהׂשּ ְך ּגַ ּכָ

ָּהַאַחת ַעל  ִני ְ ַהׁשּ
ִלְדחֹף ֶלֶחם ָלָאְזַנִים

ַָּדִיםִלְנעֹל ֶאת  ַהי
ַלְחסֹם ֶאת ָהַרְגַלִים
יק ִמְפָרִקים ְלַהְדּבִ

ַחתְלַכוֵּץ ֶאת ַהּתַ
בֶלֱאֹטם ֶאת ַהּלֵ

ָּבֹואוּ  י אֹלוְּכׁשֶ ִלׁשְ
 ּ אֹוָתנו

ֵאיפֹה ֱהִייֶתם
 ּ ֲאַנְחנו יד ׁשֶ ַנּגִ

 ּ לֹא יַָדְענו
ְוֶזה לֹא ָקָרה

ֱאֶמת .ּבֶ
ynet15.11.2011, "הם מבקשים שיהיה שקט", עדי קיסר

Wikimedia, סנדר וונדר וול, לקבור את הראש בחול: תמונה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4722920,00.html
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bury_your_head_in_the_sand.jpg


כוח ואלימות
אורוול צפה שתהיה קבוצה קטנה ומושחתת שכל מטרתה תהיה להגדיל את כוחה  

:  כלומר מדובר בעוד דרך לשעבוד. ולגרום סבל לאחרים כדי לשמור על הכוח הזה
. כוח אלים

unsplash, דון פונטין: תמונה

https://unsplash.com/photos/BLWysq7xrIc


...עינו פקוחה, האח הגדול

"...האח הגדול"נצפה בסרטון קצר מתוך 

ויקיפדיה, 13רשת , לוגו האח הגדול: תמונה

https://www.youtube.com/watch?v=p-_gSOi-ORo
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:LOGO_BigBro.png


אורוול לוחם הצדק
נקודת . הוא להפוך כתיבה פוליטית לאומנות... הדבר שהכי רציתי לעשות"

כשאני מתיישב  . הרגשה של אי צדק, ההתחלה שלי היא תמיד תחושת פרטיזות
אני כותב אותו  ". אני עומד ליצור יצירת אומנות", אני לא אומר לעצמי, לכתוב ספר

איזו עובדה שאליה אני רוצה למשוך  , בגלל שיש איזה שקר שאני רוצה לחשוף
."ומטרתי הראשונית היא לתת לה שימוע, תשומת לב

".מדוע אני כותב", אורוול' ורג'ג

open clipart vectors ,pixabay: תמונה

https://pixabay.com/vectors/deceive-deception-lies-1299043/


סיכום

?  מה הכי הפתיע אתכם לגלות לגבי הספר•
איתה בהקשר להתנהלות  ות/ן יוצאים/האם יש איזו מחשבה או שאלה שאתם•

?  שלנו היום או בעתיד לבוא

pixabay, רד אלטמן'ג: תמונה

https://pixabay.com/illustrations/board-school-immediately-soon-1647323/
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