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 " והתכנית "האח הגדול"1984הספר " ר:מערך שיעו 
 

 
 
 

של ג'ורג' אורוול, את הסופר ואת   1984להציג לתלמידים/ות את הרומן  )1
 התקופה והעולם בהם נכתב. 

הוא ספר מטלטל   1984לכך שהרומן  להסב את תשומת לב התלמידים/ות )2
ואחת הדיסטופיות הגדולות שנכתבו (דיסטופיה היא רומן המתאר חברה  

דמיונית שמאפיינים אותה סבל וחוסר צדק), וכי זו אחת הסיבות בגללן הוא 
 הפך לחלק בלתי נפרד מהתרבות המערבית.  

רלוונטי לחייהם/ן בתקופה  1984לבחון עם התלמידים/ות האם וכיצד  )3
 המודרנית, ולמה "האח הגדול" חי גם היום, ולא רק בטלוויזיה... 

 
 

  .מערך זה מיועד לשיעור כפול
 על מנת לפתוח את המצגת בפורמט. (זה בקישוראת המערך מלווה מצגת  לב: שימוPTT   יש צורך בחלק
לאפשר את הפונקציה של חלונות קופצים. לשם כך, יש ללחוץ על המנעול ליד הצד השמאלי של הכרום  המחשביםמ
  ת.של המצג   PDFקישור לקובץלרשותכם/ן גם ). allowלאופציית להעביר  popup and redirect -בו
 

 
 
 

 .2ואז עוברים לשקופית  1בשקופית נפתח 
 

 דקות)  7-5פתיחה: (
 נתחיל בפנייה לתלמידים/ות: 

 35. נסו לדמיין כיצד תיראה החברה שלנו בעוד 2019השנה היא   –אנו חיים בחברה מסוימת ובתקופה מסוימת 
. איך לדעתכם/ן תיראה הטכנולוגיה אז? איך ייראה הסדר החברתי? בימים אלה אנחנו שומעים 2054-שנים, כלומר ב

שנים ואם כן, מה  35ה דמוקרטיה בעוד האם לדעתכם/ן תהי –כל הזמן דיבורים על דמוקרטיה ומות הדמוקרטיה 
 בכל זאת ישתנה? ואם לא תהיה דמוקרטיה, איזה שלטון יהיה? כמה שונים יהיו החיים מהיום?  

 
 דקות) 2.40ועכשיו להצגת סרטון קצר...  ( :3שקופית 

את התוכנית, אך מה מקור שמה   ראינו עתה קטע קצר מהתוכנית הפופולרית "האח הגדול". כולם/ן מכירים/ות
 ומדוע היא נקראת כך? מה הקשר בין אופייה של התוכנית לשמה?  

 ", ובהמשך נלמד מדוע ומה משמעות הדבר.   1984ובכן, מקור השם בספר "

 מהלך השיעור:
  

 מטרות השיעור 

 flicker כריכה, 1984 תמונה:

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://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/big_brother_1984.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/big_brother_1984.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/big_brother_1984.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/big_brother_1984.pdf
https://www.flickr.com/photos/7448869@N03/16319841242
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 :  4שקופית 
 דקות)  3נצפה בעוד סרטון קצר... (

דמיינת מקום ומצב דברים הפוך מאוטופי, אוטופיה היא מקום מדומיין בו הכול מושלם. מנגד ישנה הדיסטופיה, המ
כלומר איום ונורא, מצב בו יש סבל וחוסר צדק רב. ז'אנר זה הפך פופולרי ביותר בספרים ובסרטים מהשנים 

 האחרונות, והקטע שראינו הוא מאחד הסרטים הדיסטופיים המפורסמים ביותר מהעת האחרונה: "משחקי הרעב". 
" של הסופר 1984אחת היצירות הדיסטופיות החשובות ביותר היא " –בר חדש אבל היצירות הדיסטופיות אינן ד

 1984שנה, ותיאר את העולם העתידי (אז) של שנת  70, לפני 1949הבריטי ג'ורג' אורוול. הספר פורסם בשנת 
 שנים).  35(מסיבה זו נשאלו קודם התלמידים כיצד ייראה לדעתם העולם שלנו בעוד 

ול הוא העבר שלנו, ניתן למצוא אלמנטים רבים של דמיון בין הספר שלו וספרים כמו למרות שהעתיד של אורו
בשני המקרים קיים שלטון כוחני, המתעלל באזרחיו, מה שגם מצית את הדרמה בלב הסיפור.  –"משחקי הרעב" 

שליטה  הדבר נעשה על ידי  1984-ב"משחקי הרעב" ההתעללות נעשית על ידי שיסוי ילדי האזרחים זה בזה, ב
בתחומי החיים השונים. ראוי גם לשים לב כי החברה בתוכה הגיבורה של "משחקי הרעב" חיה פחות מתקדמת מזו 

היא חיה בכפר ללא טכנולוגיה, ששייך במידה רבה לעבר הרחוק, בעוד שאין הדבר כך בספר של אורוול.  – 1984של 
 ב" ה"חדש" יותר.  יותר קרוב לעולם שלנו מ"משחקי הרע 1984כלומר, במובן הזה 

 בהמשך נבין יותר לעומק את הדיסטופיה של אורוול וכיצד היא קשורה לימינו אנו ול"אח הגדול". 
 

 : 5שקופית 
 ג'ורג' אורוול:

 " עלינו להכיר את כותבה.  1984לפני שנבין את "
ציבור לא אמידים שקיוו שבנם בהודו, שהייתה אז שייכת לאימפריה הבריטית. הוריו היו עובדי  1903-אורוול נולד ב

יהפוך לעורך דין או לרופא, והוא נשלח בגיל צעיר לפנימייה. הוא סבל בה קשות ולמרות שקיבל מלגה לפנימיית 
"איטון" היוקרתית, יצא נגד ערכי מערכת בתי הספר האנגלית, לא למד באוניברסיטה ולאחר תקופה קצרה כשוטר 

את פועלו כאינטלקטואל. ככלל, הוא שנא אינטלקטואלים אחרים, האשים בבורמה עבד במשרות שונות כדי לממן 
אותם בחוסר פטריוטיזם, שנאת כסף וכוח פיזי, תסכול מיני, יומרנות וחוסר כנות. הוא טען כי האינטלקטואלים 

 הם ראו בלהיות אנגלי משהו לא ראוי, ולגלגו על כל דבר ומוסד בריטי.  –הבריטים מנותקים משאר העם 
. בכך הכוונה לאנשים שאין להם הרבה כסף, אנשים ordinary people –וול צידד בהגנה על "האנשים הרגילים" אור

אורוול נלחם למען האנשים האלה   –שעובדים בעבודות רגילות, שאינם בעלי השכלה משמעותית ושלא יגיעו לגדולה 
וחושבים בדרך משלהם על השאלות   כיוון שהם אוהבים, הם נהנים, אכפת להם מאחרים, הם מגדלים ילדים

 הגדולות.
חשוב להבין כי בשיטה שהייתה קיימת באנגליה באותה תקופה, אדם לא נחשף בדרך כלל לאנשים מתחת למעמדו 

אורוול התחיל לעבוד בעבודות כפיים בלונדון ופריס, מה שחשף אותו לאותם "אנשים  1928החברתי, אך בשנת 
אב ממוצע בעיירת כורי פחם ניתן למצוא יותר חוכמה ואינטליגנציה מבקבינט או רגילים". הוא הגיע למסקנה שבפ

בשולחן של בוגרי אוקספורד וקיימברידג'. הוא העריך את העדר הצביעות של האנשים הללו, כמו גם את העדר 
 ת.  האנשים הפשוטים, במיוחד בערים גדולות, שתו, הימרו, קיללו ונהנו מבדיחות גסו –הפוריטניות שלהם 

, 1950, בשנת 46. בגיל 45" שכתב בגיל 1984"-ו 42אורוול מפורסם היום בעיקר בגלל "חוות החיות" שכתב בגיל 
 הוא נפטר. כלומר, הוא מפורסם בגלל יצירות שכתב בסוף חייו.  

 ג'ורג' הקדוש.  –כיום, לפחות באנגליה, אורוול נערץ ביותר ומכונה "סיינט ג'ורג'" 

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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 : 6שקופית 
 דקות) 2.48סרטון קצר. (נצפה ב 

  לאחר מכן נשאל:
והאח הגדול? ניתן להם/ן להעלות השערות שונות בנושא  1984מה לדעתכם הקשר בין הסרטון הזה לבין הספר 

 והתשובה תבוא מיד.  
 

 : 7שקופית 
 ההקשר ההיסטורי: גרמניה הנאצית ורוסיה של סטאלין:

סטאלין עדיין  1949בעלות הברית נלחמו בגרמניה הנאצית, ובשנת  1945. עד 1949הספר של אורוול יצא בשנת  
 בשלטון.

בשני המקרים מדובר במדינות טוטליטריות, דהיינו מדינות שמונעות אופוזיציה פוליטית והתנגדות של יחידים, 
 ושבמסגרתן קיימת מעורבות משמעותית ביותר של המדינה בספירה הציבורית והפרטית.  

ן השלטון היה שלטון בראשות אדם אחד, והתאפיין ב: תעמולה רחבת היקף (בראשות תקשורת  אצל היטלר וסטאלי
המונית המנוהלת על ידי המדינה), דיכוי פוליטי, פולחן אישיות של המנהיג, שליטה בכלכלה, הגבלת חופש הביטוי, 

 מעקב אחר האזרחים וטרור של המדינה נגד אזרחיה. 
ונם היה שהם לא הסתפקו בכוח פוליטי. הם ניסו לשלוט בכל היבט של החיים בסופו של דבר, מה שייחד את שלט

 החברתיים, כולל הכלכלה, החינוך, האומנות, המדע, המוסר והחיים הפרטיים של אזרחי המדינה.    
והאח הגדול. בכל מקרה, עכשיו ברור הקשר של  1984- חשוב לזכור הקשר היסטורי זה בהמשך, כאשר נתמקד ב

 רנטינו לענייננו... הסרט של ט
 

 : 8שקופית 
 עתה נתאר בקצרה את המתרחש בספר. 

, מה שהיה פעם בריטניה, והוא כיום חלק מהמעצמה אוקיאניה, הנמצאת  airstrip 1. המקום הוא 1984השנה 
אירואסיה ומזרח אסיה. אוקיאניה נשלטת על ידי גוף המכונה   -בסכסוך מתמיד עם שתי מעצמות אחרות 

דמות מסתורית שסביבה פולחן אישיות רחב היקף. כל התנגדות   –בראשה עומד "האח הגדול" "המפלגה", ו
למפלגה ושלטונה נתקל בדיכוי קיצוני על ידי "משטרת המחשבות", וקיים מעקב מתמיד אחר האזרחים דרך מכשירי 

 הטלוויזיה שלהם. 
 בעולם של הספר קיימים ארבעה מוסדות: 

 חמה.  מיניסטריון השלום: שעוסק במל
 מיניסטריון השפע: שעוסק בחלוקת מזון ורעב. 

 מיניסטריון האהבה: שעוסק בעינוי ושטיפת מוח. 
 מיניסטריון האמת: שעוסק בתעמולה ושכתוב המציאות. 

הוא משכתב מסמכים היסטוריים כך שיתאימו  –ווינסטון סמית' שייך למעמד הביניים ועובד במיניסטריון האמת 
. כך למשל, מי שמסתכסך עם המפלגה נעלם, וכל הראיות לגרסת המציאות של המפלגה, אשר משתנה כל העת

ה ואת שלטונה וחולם למרוד, מה  לקיומו נמחקות. למרות שהוא לא מגלה זאת לסביבתו, ווינסטון שונא את המפלג
 שנחשב בעולם הספר ל"פשע מחשבה". 

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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הוא פוגש את ג'וליה במיניסטריון האמת וחושד שהיא מרגלת הפועלת נגדו, אך לאחר זמן מה היא מעבירה לו פתק  
 בו היא מתוודה לאהבתה אליו. מתנהל ביניהם רומן לוהט, מה שנחשב לאקט של מרד, כיוון שהמפלגה מרשה לקיים
יחסי מין רק למטרות התרבות. ווינסטון מגלה שג'וליה שונאת את המפלגה כמוהו, אך היא לא מאמינה שניתן להפיל 

את השלטון. עד לנקודה זו ברומן, האויבת של אוקיאניה הייתה אירואסיה, אך לפתע האויבת הופכת להיות אסיה  
 נקרא לשנות את המסמכים הרלוונטיים בהתאם. המזרחית, וכיוון שעמדת המפלגה היא שכך תמיד היה, ווינסטון 

זמן קצר לאחר מכן ווינסטון וג'וליה נתפסים על ידי משטרת המחשבות ונכלאים במיניסטריון האהבה. במשך חודשים 
כלומר המטרה היא לשנות את תפיסתו כך  –ארוכים מענים את ווינסטון על מנת לרפא אותו מ"אי השפיות" 

המענה של ווינסטון אובריאן מסביר לו כי לאחר ששטיפת המוח תסתיים הוא יוחזר שתתאים לזו של המפלגה. 
לחברה לזמן מה ולבסוף יוצא להורג. הוא שואל את ווינסטון אם יש דבר מה גרוע מכך שניתן לעשות לו ווינסטון עונה 

וא עדיין שונא את האח שלמרות שגרמו לו להאמין ברעיונות המפלגה, הם לא הצליחו לגרום לו לבגוד בג'וליה, וה
לסיום החינוך מחדש שלו. שם כל אחד מוצב בפני הפחד   101הגדול. בנקודה זו אובריאן מביא את ווינסטון לחדר 

ואומר שיעשו זאת לג'וליה ולא לו.  101הגדול ביותר שלו, במקרה של ווינסטון עכברושים. ווינסטון נשבר בחדר 
שמשחררים אותו הוא פוגש אותה ושניהם מודים שהם בגדו זה בזו בזמן  במילים אחרות, הוא בוגד בג'וליה. לאחר

 העינויים. הספר מסתיים כשווינסטון מבין שהוא אוהב את האח הגדול.
 

 : 9שקופית 
 מהסדרה המוכרת "סיפורה של שפחה".  טריילר קצר נצפה ב

ים שנשותיהם אינן יכולות הסדרה מספרת על עולם בו נשים היכולות ללדת הופכות לשפחות של משפחות וגבר
 ללדת. אפשר לראות בסרטון קצת מהייסורים שהשפחות האלה סובלות בעולם עתידי זה. 

 1984לסדרה הזו (המבוססת על ספר של הסופרת מרגרט אטווד)?  1984נשאל: אילו קווי דימיון יש לדעתכם/ן בין 
עכשיו קטע ממנה? אם כן, האם לדעתכם/ן צפיתם/ן בסדרה שראינו מכירים/ות או הוא ספר קשה לקריאה. האם 

 היא קשה לצפייה גם כן? מה קשה לצפייה בסרט ובסדרה? 
 

 : 10שקופית 
על מנת לשמור על  –תעמולה, טמטום חושים והפחדה  –, המדינה מנסה לשלוט באדם באמצעים שונים 1984בספר 

כוחה. היא אכן מצליחה לשלוט ברוב האנשים וכשמישהו מעז לסטות מהנורמה שלה היא דורסת אותו, שוברת אותו, 
ם לסטות מדרישות המדינה ולתבוע את  הוא סיפור של אנשים המעזי 1984ומתאימה אותו לדרישותיה. הסיפור של 

אהבתם של ווינסטון וג'וליה אסורה, אבל הם מסרבים לוותר עליה (דומה הדבר לאיסור על אהבה שקיים  –אנושיותם 
ב"סיפורה של שפחה"). הטרגדיה בכך היא שהמרד נידון לכישלון, המדינה דורסת את האוהבים והמורדים, ומצליחה 

 אותם לאנשים שהיא רוצה שיהיו. להשחית את אהבתם ולהפוך 
המפלגה שואפת ואף מצליחה לשלוט בכל תחומי החיים, ולא קשה לראות את הקשר למדינה הטוטליטרית. עם זאת, 

לדבר על מדינה טוטליטרית זה דבר אחד, ולהרגיש אפילו קצת מהמשמעות של חיים במדינה כזו הוא דבר אחר 
גשי של מישהו שחי בעולם כזה, זו הצצה קשה וכואבת שמסייעת להבין הספר נותן הצצה לתוך העולם הר -לגמרי 

 אנשים שחיו ברוסיה הקומוניסטית ובגרמניה הנאצית. אבל זה לא הכול.  
אחת הביקורות המרכזיות שהוצגו כלפי הספר של אטווד כשהוא יצא הייתה: זה כל כך קיצוני, אין לזה כל קשר 

מתאר עולם מוקצן וקשה, מה   1984הרגשה הייתה שזה מאוד רלוונטי. גם לעולמנו. למרות זאת, כשהסדרה יצאה ה 
שעלול ליצור את התפיסה המוטעה שאין לכך קשר לעולם שלנו. אבל הקיצונית הזו, כמו ב"סיפורה של שפחה",  
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מזקקת משהו, מבליטה דברים קיימים בחברה המודרנית ומחדדת את האזהרה שאורוול מציג. זו לא רק אזהרה 
מדינה טוטליטרית (גם ב"סיפורה של שפחה" יש מדינה טוטליטרית, אבל אין זה הדבר העיקרי שהיא מדברת  מפני 

עליו בספרה), אלא מפני עולם מפוקח, בו אין לאזרחים חופש של ממש, בו האינדיבידואליות הולכת לאיבוד, בו הכוח 
יאליות, וכפי שנראה בהמשך, זה ספר רלוונטי , אם כן, מזהיר מפני מגמות מדאיגות וסכנות פוטנצ1984דורס הכול. 

 מאוד לימינו ואפילו ספר נבואי.   
 

 : 11שקופית 
 דקות) 2נצפה תחילה בסרטון קצר מתוך הארי פוטר. (

? ניתן לתלמידים/ות להעלות השערות שונות. מיד  1984מה לדעתכם/ן הקשר בין דבריו של וולדמורט לספר  נשאל:
 תתבהר התשובה.  

 
 ינו כיום:וחי 1984

אם להציג זאת בפשטות, האקסלי רואה עולם עתידי בו נשעבד את עצמנו בחיפוש אחר עונג, בעוד שאורוול רואה 
עולם עתידי בו ישעבדו אותנו אלה שמחפשים אחר כוח. אם נסתכל על פוטין ברוסיה, על עליית הלאומנות באירופה 

ן של אורוול. מה שחשוב הוא שאורוול הבין כי יש שלוש וכמובן על עליית הטראמפיזם בארה"ב, נמצא שם את החזו
 דרכים בהן כוח יושג וישעבד אנשים. נבחן אותן אחת אחת. 

 
 שפה וכוח:

  נשאל:
האם אתם/ן משתמשים/ות הרבה בכלים כמו טוויטר, ווטסאפ, טיק טוק ואינסטגרם? מה המקום של אלה ושל  

בות/ים שכלים אלה משפיעים על הדרך בה אתן/ם הרשתות החברתיות האחרות בחייכם? האם אתן/ם חוש
 ? 1984חושבות/ים? מה לדעתכן/ם הקשר בין הכלים הללו והספר 

 
 : 12שקופית 

ובכן, הדרך הראשונה בה כוח יכול לשעבד אנשים לפי אורוול היא שינוי השפה: אורוול האמין שניתן להפוך שיח 
רציונלי לבלתי אפשרי על ידי השחתה וכיווץ של השפה. הרעיון כאן הוא שהשפה היא הכלי בעזרתו אנחנו מנסחים 

זהו צורך או רצון  –לחשוב ללא צורך בשפה  את המחשבות שלנו. יש אולי מחשבות פשוטות כמו "אני רעב" שניתן
פיסי שאינו תלוי במילים, אבל לשיטתו של אורוול מחשבות וטיעונים מורכבים יותר תלויים גם תלויים בקיומם של 

כלים ניסוחיים שהשפה מספקת (כלומר, אם אני לא יכול לנסח במילים את המחשבה, אני כלל לא יכול לחשוב 
ים בשפה ומשנים אותה כך שטיעון כזה לא יתאפשר במסגרתה, גם המחשבה והביקורת  אותה), ועל כן אם שולט

 הופכים למוגבלים. 
) באה לצמצם בהתאם את גווני המשמעות, לצמצם "New Speak"(שמה  1984-השפה החדשה שהמפלגה יוצרת ב

שלא יהיו מילים לנסח את  את טווח המחשבה האפשרי, כך שלא ניתן יהיה לחשוב על דברים אנטי מפלגתיים, כיוון 
 המחשבות הללו. הרעיון של השפה החדשה הוא למנוע מחשבה, מה שמשרת את בעלי הכוח.

אורוול צדק, הוא טעה רק בכלים: הוא חשב שביטול מילים ישיג את המטרה, כשמה שמשיג אותה הוא דיבור מכווץ 
א טראמפ משתמש בטוויטר בגלל שמעט וקצר. בעלי כוח המשתמשים ברשתות חברתיות עושים בדיוק זאת. הנשי

בכל כך מעט תווים אפשר רק לספק הצהרות   –התווים שניתן להשתמש בהם מונע אפשרות לטיעון רציונלי ומפותח 

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


 
לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה   

 
     

6 

 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

סמכותניות. אם אתה עונה למשהו שנאמר בטוויטר, כל מה שאתה יכול לעשות בתגובה הוא לספק עוד הצהרה  
השיח הסמכותני. לא ניתן לנהל דיון רציונלי בטוויטר, אפשר רק לנהל  סמכותנית, ובכך אתה מקבל את הטבע של  

 שלנו היום. New Speak-קרב צעקות, ומסיבה זו אפשר לראות בטוויטר את ה
  נשאל:

האם יצא לכן/ם לנהל בווטסאפ או באינסטגרם שיחה שהרגשתם/ן שהיא מורכבת ומאפשרת לכל צד להעלות  
 , אז איפה אפשר לנהל שיח כזה בימינו?  טיעונים מקיפים ומורכבים? ואם לא

 
 13שקופית 

- הדרך השנייה שבה כוח משעבד אנשים לפי אורוול, היא יצירת אחר רשע, כשאין זה משנה כלל מי האחר הזה. ב
האחר משתנה, פעם הוא אירואסיה, ופעם הוא אסיה המזרחית. מה שחשוב הוא שיהיה אחר רשע שכולם יוכלו  1984

 לשנוא. 
בעלי הכוח צריכים שהאזרחים יתמקדו באחר המאיים ובשנאה כלפיו ולא בשלטון או באלה המחזיקים בכוח. אורוול 

הבין שניתן למקד את השנאה, הזעם והפחד של האוכלוסייה באופן אפקטיבי רק אם העבר וההיסטוריה שלנו 
שנות את העבר, אבל יש צילום אחד ובו מאבדים משמעות. עבודתו של ווינסטון היא לזייף מסמכים עבור השלטון ול

שלושה חברי מפלגה שעכשיו לא קיימים לפי הסיפור המפלגתי, והוא מרגיש שאם יוכל לאחוז בכך, לדעת שזה העבר 
 וזה מה שקרה באמת למרות מה שהמפלגה אומרת, יוכל לשמור על שפיותו. 

טרידים את ג'וליה. עבורה המציאות היא  לעומת זאת, עצם העובדה שהעבר והמציאות משוכתבים כל הזמן לא מ
 שאין עובדות, זו כבר דרך חיים מבחינתה והיא מקבלת זאת.  

ומה לגבי העולם שלנו? בצרפת כיום יש קבוצות ימניות שמשכתבות את המציאות של שנות הארבעים, פוטין משכתב 
ר הקרוב. טראמפ אומר היום את מאה השנים האחרונות מאז המהפכה, ובארה"ב יש שכתוב בלתי פוסק של העב

דבר אחד ומחר דבר אחר, וגם אצל מנהיגנו המצב לא שונה בהרבה: האמת הופכת להיות פריכה כמו שהייתה 
בעולמו של ווינסטון ואורוול צפה זאת. אלא שאין הדבר מוגבל לשלטון, וגם בחיינו היום יומיים הדבר נכון, שכן הפייק 

כל אחד אחר, ניזונים ומסתמכים רבות על רשתות חברתיות ואתרים שונים ניוז נמצא בכל מקום. אתם/ן, כמו 
המציגים בדיות כעובדות. מסיבה זו קשה לנו לדעת עוד מה אמיתי ומה לא, ויותר ויותר האמת מאבדת משמעות  

 אנשים פועלים לפי ידיעות שאולי הן נכונות ואולי לא.  –בחיינו 
 רבים מאיתנו הפכו אדישים לו וקיבלו אותו, כמו ג'וליה בספר. למעשה, המצב הגיע לרמת קיצוניות כזו ש

 
 14שקופית 

 נקרא את השיר "החוש השישי" של עדי קיסר. 
מה דעתכם/ן על השיר? מה רוצה עדי קיסר לומר לנו? או להזהיר מפניו? האם יש קשר בין השיר ובין מה שדיברנו עד 

 כה? 
 

 : 15שקופית 
 כוח למען כוח:

היה קבוצה קטנה ומושחתת שכל מטרתה תהיה להגדיל את כוחה ולגרום סבל לאחרים כדי לשמור אורוול צפה שת
 על הכוח הזה. כלומר, זו הדרך השלישית לשיעבוד: כוח אלים.   
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. בסופו של דבר, לאחר עינויים 4שווה  2ועוד  2-, הוא אומר ש101כשווינסטון בחדר  –אורוול מדבר על שלטון אלים 
אם זה רצון המענה שלו והמפלגה. ואכן, שלטון אלים וכוחני כזה קיים במקומות  5ות שהתשובה היא הוא מוכן להוד

רבים בעולם כיום. זה עולם המבוסס על רמיסה. ובמידה רבה אפשר לטעון שהאידאולוגיות העולות בעולם היום הן 
 גם כאלה שמעודדות רמיסה וצבירת כוח. 

 
   16שקופית 

 התכנית "האח הגדול".  נצפה בסרטון קצר מתוך 
 האח הגדול, עינו פקוחה...

האח הגדול הוא ראש המפלגה המיסתורי. קיים פולחן אישיות שלו  1984נחזור אם כן לתוכנית "האח הגדול". בספר 
למרות שלא יודעים עליו כמעט כלום, ויש המאמינים שהוא כלל לא קיים. אך מדוע התוכנית נקראת כך? כיוון 

ש סיסמה: "האח הגדול, עינו פקוחה". הכוונה בכך היא שהמפלגה נמצאת בכל מקום, ואין שבספר למפלגה י
אפשרות לברוח ממנה. בנוסף, יש פה רצון להזכיר לאזרחים שקיים מעקב אקטיבי אחריהם, בין השאר דרך 

עקב מתמיד  זה אמצעי לבידור ומעקב באותה עת. באותו אופן, המשתתפים בתוכנית מצויים במ –הטלוויזיה שלהם 
 על ידי מצלמות. 

ראוי להבין שלמרות האופן ההיתולי בו נעשה שימוש ב"אח הגדול" בתוכנית, מה שמתואר בספר בהקשר זה מתקיים 
מנהלת מעקב אחר כל שיחות הטלפון במדינה, וגם בארץ   NSA-במידה רבה במציאות של ימינו. בארה"ב, סוכנות ה

. כך למשל, צה"ל ביקש לפי "הארץ" מחברות סייבר להגיש הצעות יש אמצעים שונים של מעקב אחר האזרחים
להקמת מערכת ניטור תכתובות אישיות של משתמשים ברשתות החברתיות, שתסקור ותאגור מידע פומבי ופרטי של 

משתמשי פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, גוגל פלוס ויוטיוב. במובן זה, אורוול צפה זאת שנים רבות לפני שזה קרה  
 ת. אבל אם נחשוב שוב על התוכנית, יש כאן עניין נוסף. באמ

  נשאל:
מכך שאנשים ונשים מתנדבים ללכת לתוכנית בה צופים בהם מסביב לשעון? ראינו את  מה אנחנו למדים/ות

... מה אנחנו למדים מכך עליה ומה אנחנו למדים מהעובדה שאנשים Look at meהמתמודדת שאומרת למצלמה 
פכו זה גם סוג של מעקב של הקהל והן ה –רוצים לראות תוכנית מסוג זה? חשבו על התוכנית של הקרדשיאנס 

לכוכבות ענק. להיות מישהו שכל הזמן מסתכלים עליו ללא סיבה מיוחדת הפך למעמד על. האם זה אומר שהחזון 
של אורוול לגבי מעקב אחר האזרחים התממש, אבל אין צורך בדיכוי, כי אנשים רוצים שיעקבו אחריהם? אם כן, מה 

אנשים רוצים שיעקבו אחריהם ברשתות  –אמת  זה אומר על התרבות שלנו? אחרי הכול, יש בזה לפחות גרעין של
החברתיות, הם כל הזמן מפרסמים תוכן שרובו גלוי לכולם. מה לדעתכן/ם משמעות הדבר ומה הקשר בין כל זאת 

 לבין החזון העגום של אורוול? 
 

  :17שקופית 
 ג'ורג' אורוול בחיבורו "מדוע אני כותב" אומר את הדברים הבאים:

"הדבר שהכי רציתי לעשות... הוא להפוך כתיבה פוליטית לאומנות. נקודת ההתחלה שלי היא תמיד תחושת  
פרטיזות, הרגשה של אי צדק. כשאני מתיישב לכתוב ספר, אני לא אומר לעצמי, "אני עומד ליצור יצירת אומנות". 

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

 . איזה שקר לדעתכם אורוול מנסה לחשוף? מהי תחושת אי הצדק שמניעה אותו? 1984חשבו על   נשאל:

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


 
לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה   

 
     

8 

 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

 
אז כן, הספר של אורוול מדבר על השקר של שלטונות טוטליטריים ועל חוסר הצדק בהם, אך כפי שכבר הוסבר, 

יוצא נגד חברה שרומסת את זכויות הפרט של האינדיבידואל ומונעת ממנו   1984עמוקה ורחבה יותר. האמירה שלו 
פגיעה  –לתת ביטוי מלא לרגשותיו ולפוטנציאל שלו. אהבה, פרטיות, אנושיות, מקום חופשי ובטוח לאדם בעולם שלו 

זהיר מפני פגיעה רחבה יותר בהם באלה היא אי הצדק שמניע את אורוול. הוא אומר שאלה נפגעים בחברה שלו ומ
בעתיד. אורוול, שלחם למען האנשים הרגילים רוב חייו, נלחם בספר הזה בעד הצדק וזכויות האדם הבסיסיות ביותר, 

 ומראה לנו חזון אימים של מה יכול לקרות כאשר לא שומרים על הזכויות האלה.
דברים בעייתיים בחברתו, שניתן לראות גם בחברתנו הוא רואה   –עם זאת, חשוב לזכור שאורוול מציג זאת כאזהרה 

היום, ומזהיר מפניהם! אם הוא לא היה סבור שניתן לעשות דבר מה כדי לשנות את המצב, לא היה טעם באזהרה  
 הזו. על כן, אחד המסרים של הספר הוא שמודעות למה שקורה סביבנו היא הצעד הראשון בדרך לשינוי לטובה. 

 
    :18שקופית 

  :נשאל
 ? 1984מה הכי הפתיע אתכם/ן לגלות לגבי הספר 

 האם יש איזו מחשבה או שאלה שאתם/ן יוצאים/ות איתה בהקשר להתנהלות שלנו היום, או בעתיד לבוא?  
 

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

