
בית העם
שיג ושיח ציוני

“החפץ הזה הוא אני” 
בין היחיד לקבוצה

סוגיות זהות עם חנוך פיבן

 המחלקה לפעילות בתפוצות
Department for Diaspora Activities

World  Zionist Organization
ההסתדרות הציונית העולמית



תוכנית "בית העם" פותחה ע"י המחלקה לפעילות בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית במטרה לעודד שיג ושיח בנושא 
הזהות הציונית והיחס למדינת ישראל. 

בתוכנית זו נמצא מגוון טקסטים מסורתיים ומודרניים המתייחסים לקשת רחבה של נושאים.
באמצעות המפגש עם הטקסטים הללו אנו שואפים ליצור, בקרב יהדות העולם בכלל והדור הצעיר בפרט, דיון תוסס 

במרכיבי הזהות הציונית.
לדון במאחד בין כל חלקי העם היהודי ללא תלות במקום מושבו אך גם במפריד והמבדיל בנינו.

נעמוד על משמעות העצמאות המדינית של העם היושב בציון ויחסי הגומלין המתקיימים בין היהודים החיים בישראל לבין 
אלה החיים בתפוצות.

זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד ללא תלות בידע מוקדם להכיר, ללמוד, לחשוב, לדון ולהרהר על משמעות הציונות במאה 
ה-21 ומידת הרלוונטיות  שלה לחיינו.

 
תוכנית "בית העם" קיימת היום בעברית ובאנגלית ותתורגם לשפות נוספות בהתאם לדרישה.

המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא הכשרת מנחים ל"בית העם" מתבקשים לפנות למחלקה לפעילות 
noam@wzo.org.il בתפוצות

יזום והפקת התוכנית: המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות, תשע"ב
ליקוט ועריכה החומר: חנוך פיבן ונעה מרום

החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד

“אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר
ממקומות אחרים וגם פה מהעיר

הייתי רוצה שידעו כולם
שיש ילד אחד בעולם”

והילד הזה הוא אני, יהודה אטלס



מבוא

שימוש בערכה

יעדים / מטרות

חנוך פיבן, יליד אורוגוואי, עלה לישראל ב-1975 וגדל ברמת גן ובכפר סבא. 
לאחר לימודיו בבית הספר לאמנות בניו יורק, החל לפתח את סגנון הדיוקנאות הייחודי לו, המשתמש בחפצים יום יומיים לאייפיון 

דמויות של ידוענים.
עבודותיו מתפרסמות זה קרוב לשני עשורים במיטב כתבי העת בעולם, מ’טיים’ ו’ניוזוויק’ בארה”ב ועד ל’דר שפיגל’ וה’לונדון 

טיימס’ באירופה.
בשנת 1994 זכה במדליית זהב מטעם איגוד המאיירים הניו יורקי, הפרס היוקרתי בענף האיור בארה”ב.

בישראל פיבן התפרסם בעקבות טור הדיוקנאות בעיתון ‘הארץ’ בשנות התשעים.
פיבן פרסם כמה ספרי ילדים, ביניהם רב המכר “נוצה סגולה” ויצר את תכנית הטלוויזיה “חפצים מתלוצצים” לערוץ ‘הופ’.

בשנים האחרונות מרבה פיבן לערוך סדנאות יצירה בהן מתנסים המשתתפים בחוויה היצירתית על ידי שימוש בשיטת העבודה 
שלו. סדנאות אלו מועברות לילדים ולמבוגרים כאחד. ההתנסות ביצירה בחפצים מאפשרת למשתתפים לבטא רגשות, רעיונות 

וסיפורים באמצעות כלי חזותי קל ליישום. חנוך פיבן מחלק את זמנו בין ברצלונה לתל אביב.

החוברת כוללת הנחיות מפורטות למנחה, לרבות מגוון נושאים לדיון, שאלות ופעילויות. חשוב לציין, כי על המנחה להתחשב 
ובזמן המוקצב לפעילות. החוברת כוללת גם מגוון רחב של הצעות חינוכיות; אל תהססו להשתמש  בקבוצת המשתתפים 
בכל דבר שיקדם את הצרכים שלכם בצורה הטובה ביותר. אין צורך להשתמש בכל החומרים שבחוברת. ניתן להשתמש רק 
בסדנת החפצים של חנוך שמסומנת בצבע סגול בחלקו העליון של העמוד או רק בפעילות הדיוקנאות. הוספנו לערכה עוד 
כמה דיוקנאות מובחרים מיצירותיו של חנוך, על מנת לתת לכם המנחים עוד אפשרויות. תוכלו לבחור את החלקים העונים על 

הצרכים שלכם לתוכנית ולקבוצה שאותה אתם מנחים.
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מטרת הערכה היא ליצור דיון בנושאי זהות יהודית וציונות על ידי שימוש ביצירות של האומן חנוך פיבן. בדיוק כשם שאמן יוצר 
קולאז' על ידי מציאת חפצים וחומרים הבאים ממקורות שונים, הרכבתם יחד לכדי שפה אחידה והענקה של משמעות חדשה 
וייחודית לסה"כ; כך גם אנו מרכיבים את חיינו. בערכה הבאה נבחן נושאים שונים ומגוונים באמצעות כמה מרכיבים – האומנות 
של חנוך פיבן, תרגיל יצירתי אשר בו ננסה להרכיב דימוי חזותי אשר מספר את סיפור הזהות שלנו ונעשה על ידי שימוש 
במשמעויות השונות שנצמיד לחפצים, ודרך סיפורו של חנוך עצמו. כל חלק מהערכה יכול לעמוד בפני עצמו וכן להשתלב 

לכדי פעילות מורכבת ומעשירה.
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הדיוקנאות

השימוש בדיוקנאות

בנימין זאב הרצל
שמעון פרס

דנה אינטרנשיונל
משה רבנו

דוד בן גוריון
גולדה מאיר

בחרנו לפתח פעילות סביב הדמויות של הרצל, פרס ודנה מכייון שהן מסמלות אנשים ייחודיים אשר הלכו בדרכם המיוחדת 
תוך כדי שבירת מוסכמות. ביצירתיות ובאומץ הם פילסו לעצמם את הדרך והנהיגו בצורה מיוחד להם.

הוספנו את הדמויות של משה רבנו, דוד בן גוריון וגולדה על מנת לאפשר לכם יותר אפשרויות ויותר דיוקנאות, כך שתוכלו 
ליצור לעצמכם פעילויות על פי ראות עייניכם.

להלן מספר אפשרויות לדיון ולחיבור המשתתפים עם הסוגיות השונות על ידי שימוש בדיוקנאות:

"היהודי הנודד": הניחו למשתתפים להסתובב בין הדיוקנאות )רצוי בזוגות( ולשוחח על השאלות המופיעות בכל אחת מהן. 
הגבילו את הזמן, ולאחר שכולם יסיימו זאת, כנסו את הקבוצה, תנו לחבריה להביע דעה ודונו בתשובות.

הכרזה החביבה עלי: תנו למשתתפים להסתובב בין הדיוקנאות ובקשו מהם לעמוד ליד הכרזה החביבה עליהם. בקשו מכל 
משתתף להסביר את הבחירה שלו.

כרזה כמקור להשראה: תנו למשתתפים לבחור את הכרזה שהם מזדהים עם הנושא או הערך המובעים בה והקציבו להם 
זמן להכין שלט/כרזה על אותו נושא (יש להכין את החומרים מראש(.

ניתן להשתמש בדיוקנאות כדרך לחלוקת הקבוצה. המשתתפים יתחלקו לשלוש קבוצות לפי הדיוקנאות. 
לפי עניין: על המשתתפים לבחור עמדה ליד הכרזה המעניינת אותם במיוחד.
לפי כרזה: על המשתתפים לבחור עמדה לפי הכרזה החביבה עליהם ביותר.

בחירת המנחה: על המנחה לחלק את הקבוצה לפי ראות עיניו.
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פעילות מקדימה איסוף חומרים
הצעד הראשון הוא לאסוף חומרים. האיסוף עצמו הוא כבר תחילת תהליך ההתבוננות על חפצי היום יום באופן שונה וחדש 

ותהליך של הסתכלות על חיינו. יש לנצל שלב זה על מנת ליצור ציפייה והתרגשות לפעולה. 
שבוע או שבועיים לפני הפעילות יש לערב את המשתתפים בפעילות. מצד אחד על המשתתפים להביא חפצים אשר אין להם 

עוד צורך בבית. מצד שני, יש למצוא בבית דוגמאות לחפצים אשר יש להם משמעות בחיינו.

קמפיין האיסוף
ניתן לעצב דיוקנאות ולבקש את שיתוף הפעולה של כל הקבוצה על ידי הבאת חפצים מהבית. זה יביא חפצים רבים ומגוונים. 
יש להציב תיבות לאיסוף החפצים. ברגע שפעולת האיסוף הושלמה, יש לסווג את החפצים השונים על מנת ליצור סדר בבלגן. 

בנוסף, ביום הסדנה המשתתפים יכולים להביא מהבית גם תיק קטן של חפצים אישיים שברצונם להשתמש.
מבקשים מכל המשתתפים מבעוד מועד לאסוף חפצים מהבית לשימוש בסדנא. שלב איסוף וסידור החומרים הוא קריטי כי 
יוצר בנק אסוציאציות. חשוב להדגיש כי כל משתתף לאו דווקא ישתמש בחפצים שהוא הביא בשביל הפרויקט שלו,  הוא 
אלא מסדרים את כל החפצים שהקבוצה הביאה במשטח אחיד וכל החפצים פתוחים לכולם. התהליך הזה מאפשר הענקת 

משמעות מחודשת לחפץ והיפרדות מהמשמעות המקורית.

מה צריך?
דוגמאות לחומרים וחפצים: טלפון, כפתורים, צעצועים, טלפונים ניידים, רמקולים, משחקי מחשב ... חשוב להסתכל מעבר 
חנויות  כן, מומלץ להתרחק מכל חפצי מלאכה מסורתיים של  )בקבוקים, מכסים, פקקים(. כמו  לעולם הרגיל של מחזור 

לעבודת יד ומלאכה. חשוב שיהיו חפצים רבים והרבה גיוון.

חפצים שצריך להיות לכל קבוצת יצירה:
משטח עבודה – הטוב ביותר הוא משטח קשיח שלא יקרוס תחת משקל החפצים. קרטון ביצוע בגודל רבע או חצי גיליון עשוי 

להתאים היטב.
הנייר  חפצי  רוב  בשביל  פלסטי  בדבק  גם  להשתמש  ניתן  הכבדים,  החומרים  החומרים  בשביל  חם  דבק  אקדח  חיבורים: 

והפלסטיק הקלים. ניתן גם לחברים חפצים אחד אל השני על ידי אזיקונים או חוטי ברזל.
מספריים או סכין חיתוך ופליירים

ניירות צבעוניים
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פתיחת הראש לשפת היצירה בחפצים
)זמן מומלץ: 10 דקות(

על מנת לפתוח את הקהל לראיה יצירתית דרך העיניים של חנוך 
)צד ימין של המוח( יש להראות את הדיוקנאות של יצירותיו

של חנוך.

תרגיל חימום
)זמן מומלץ: 15 דקות(

יש לבקש מכל משתתפים לגשת לבנק החפצים ולבחור שני חפצים:
חפץ אחד אשר אני מתחבר/ת אליו מכל סיבה שהיא.
חפץ שני אשר מייצג/מסמל/מתחבר למשפחה שלי.

חפץ שלישי אשר מייצג/מסמל/מתחבר אצלי לישראל או ליחס שלי לישראל.
אם מדובר בקבוצה גדולה )יותר מ-10 משתפים(, ניתן להתחלק לקבוצות קטנות יותר בשביל שלב השיתוף.

בקבוצה כל משתתף ישתף את הקבוצה בחפצים שבחר ויסביר את בחירותיו.
ניתן להסביר לקבוצה כי הסיבה לשימוש בחפצים היא שהם עוקפים את מחסום ההגיון. 

 אילו חפצים אתם מזהים?
 האם מדובר בשימוש קונבנציונאלי 

של החפצים הללו?
 למה בחר חנוך להשתמש בחפצים 

הללו בצורה הזו?
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בנימין זאב הרצל
"ברגע של אמת, מגלה הרצל 'סוד' לנורדאו: האף שלו עצמו – יש לו תכונה 
מוזרה: מצד אחד ישר הוא לגמרי, אך מן הצד השני – הוא עקום מעט, 
נוהג להפנות למצלמה  בעבר לפני שהתחיל לעסוק בעניין היהודי, היה 
את צדו הישר של האף אך מאז שהתמסר לעניין היהודי – מצטלם הוא 

דווקא בצדו העקום".

הילד הזה הוא אני – יהודה אטלס
אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר

מקומות אחרים וגם פה מהעיר
הייתי רוצה שידעו כולם

שיש ילד אחד בעולם

והילד הזה, הילד הזה
הילד הזה הוא אני

והילד הזה, הילד הזה
הילדה הזה הוא אני

"והנה הגענו ליפו. שוב עוני, אומללות וחום, בצבעים עליזים. תוהו ובוהו ברחובות, בבית המלון, אין להשיג כרכרה. כבר ישבתי 
על סוס כדי לרכוב לראשון לציון, אך ירדתי ממנו, כשד"ר יפה השיג אמצעי תחבורה." – יומני הרצל, יפו, 26.10.1898

רעיונות לחומרים אלטרנטיביים להרצל שחנוך פיבן מציע:
משקפת, מצפן, פנס, דגלים, לגו, מאוורר, פחמים, כלי בניה, דברים אירופאים )עיתון ישן, משקפיים, מכונת כתיבה, אותיות 

של מכונת כתיבה(...
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שאלות לדיון:

בצורה  ישראל  את  להציג  בוחרים  לפעמים  חינוכית  מבחינה   .3
זה תורם או מחליש את  אופטימית – מה דעתכם על כך? האם 

הקשר ביניכם לישראל?

4. הרצל היה אדם מאוד ייחודי. הוא היה יהודי גלותי שנולד, חי 
ונפטר מחוץ לארץ ישראל – אך הוא נתפס כסמל לאומי. מה היום 
לדעתכם מסמל את ישראל? מה מסמל את היחס שלכם לישראל?

אחד  "ילד  על  מדבר  המשורר  אני"  הוא  הזה  "והילד  בשיר   .5
בעולם". בחייו התמודד הרצל עם לא מעט מצבי עימות ואי הסכמה 

אולם תמיד נשאר נאמן לעצמו.
דומה  חוויה  חווים  שאתם  מרגישים  אתם  לגביה  סוגיה  יש  האם 

להרצל? מהו “הילד האחד” שלכם?

האוטופי  החזון  בין  הניגוד  את  פיבן, החפצים מסמלים  פי  על   .1
לבחור  צריכים  הייתם  אם  המציאות.  לבין  ישראל  על  הרצל  של 
הזה? האם  הניגוד  לכם מבטאים את  נראה  אילו חפצים  מחדש, 
אתם חושבים שבכלל יש צורך להדגשת הניגוד? האם לדעתכם יש 

בכלל ניגוד בין שני הדברים?

2. חנוך פיבן מדגיש את הניגוד בין התפיסה של ישראל אל מול 
המציאות שבה. האם חוויתם הרגשה חוויה דומה בנוגע לישראל? 
על  לכם  שסיפרו  מה  בין  להצביע  יכולים  אתם  הבדלים  אילו  על 
ההבדלים  האם  לישראל?  כשהגעתם  שפגשתם  מה  מול  ישראל 
הרגשת  את  החלישו  או  חיזקו  ההבדלים  האם  אתכם?  הפתיעו 

הקרבה שלכם לישראל?
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תרגיל הרכבת הזהות האישית
)זמן מומלץ: 60 דקות(

מתחילים בחפצים אותם בחרנו ומנסים לספר את הסיפור: מאילו חומרים אני עשוי.
אין דרישה ליצור דיוקן עצמי דומה ומדויק אלא סוג של דימוי חזותי או אפילו "מפת חפצים" אשר יש להם משמעויות עבורי 

בהקשר של מקום, היסטוריה אישית, היסטוריה משפחתית, לאומית.
ניתן להוביל את זה למחוזות יותר מטאפוריים או קונקרטיים, יותר פיגורטיביים או אבסטרקטים.

בתום העבודה המנחה יעודד את המשתתפים לשתף ביצירתם.
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שמעון פרס
רובוט – תמיד בעשייה

פרחים – אופטימי
שיער מקפיץ – עשייה, אנרגיה, התגמשות

פלסטרים – כישלונות

"אני חש שהתרומה הגדולה ביותר שהיהודים הביאו לעולם היא חוסר 
שביעות רצון" – שמעון פרס, 2010

"חלומי לא היה להיות נשיא, חלומי היה להיות רועה צאן או משורר של 
כוכבים" – נאום ההכתרה לנשיא, 15 יולי 2007

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו, ואני אומר אתה תמיד גדול 
כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהיה קטן אם אתה משרת רק את 

עצמך" -  ynet יולי 2005

"אנשים חושבים שאני מפנטז. אני לא מפנטז שום דבר. ואם כן, יש לי רישיון לפנטז, כי כל מה שפונטז הפך למציאות".
- ידיעות אחרונות 9 מרץ 2012

"מעבדות GGA מבקשות לחקור את "גן שמעון פרס" 
http://www.president.gov.il/Presidential_Activities/Press_Releases/Pages/News_170412_01.aspx 
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הפסדיםהצלחות
נבחר למזכירות מפא”י וביחד עם משה דיין נבחר כציר צעיר 

1974 – הפסיד ליצחק רבין על רשות מפלגת העבודהלסיעת מפא”י במשלחת לקונגרס הציוני בבאזל ב-1946
1949 – מונה לראש שירותי הים

מונה לראש משלחת משרד הביטחון בארה”ב
1977 – הפסיד בבחירות לראשות הממשלה - המהפך בהיותו בן 29 מונה ע”י דוד בן גוריון למנכ”ל משרד הביטחון

הקים את רפא”ל
עמד בראש הקמת הכורים הגרעיניים של ישראל

1988 – הפסיד לראשות הממשלה
1959 – נבחר לראשונה לכנסת ישראל שם כיהן ברצף 48 
שנה )כיהן כשר הקליטה שר תחבורה, תקשורת, הסברה, 

פנים, ביטחון, דתות, חוץ, אוצר, שיתוף פעולה אזורי, פיתוח 
הנגב והגליל והמשנה לראש הממשלה(

1977 עמד בראש מפלגת העבודה

1996 – הפסיד בבחירות לראשות הממשלה יזם את מבצע אנטבה
שותף לראש הממשלה רבין בהשגת הסכם הביניים עם 

מצרים
1984 – כיהן כראש ממשלה בממשלת הרוטציה ביחד עם 

יצחק שמיר

2000 – הפסיד למשה קצב על תפקיד הנשיא 1994 – זכה בפרס נובל לשלום יחד עם יצחק רבין ויאסר 
ערפאת

1995-1997 – נבחר להחליף את רבין כיו”ר המפלגה וראש 
הממשלה

2003-2005 – נבחר ליו”ר המפלגה
2005 – הפסיד לעמיר פרץ לראשות מפלגת העבודה 2005 – הקים את המשרד לפיתוח הנגב והגליל

2007 – הושבע כנשיאה התשיעי של מדינת ישראל
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החפץ/ הוא  מה  עבורכם?  מסמל  הוא  מה  בכרזה?  עבורכם  ביותר  הבולט  החפץ  מה   .1
התכונה הכי בולטת בכם?

2. חנוך פיבן הדגיש את הניגוד בין האופטימיות והאושר שמסמלת חיוך הפרחים אל מול 
רצף הכישלונות של פרס בעולם הפוליטי שמסמלת גבות הפלסטרים. ניתן לראות בשני 
הצדדים הללו של פרס כמראה לישראל. מה הם הפרחים של ישראל? מה הם הפלסטרים 

של ישראל? האם בקהילה שלכם מתמקדים יותר בפלסטרים או בפרחים של ישראל?

3. אם תבחנו את הטבלה תיווכחו כי לפרס סדרה מרשימה של הצלחות אל מול רשימה 
מצומצמת של הפסדים בעשיה הפוליטית שלו, אך אם זאת נוצרה הילה של “לוזר” סביב 
ולא  וכקבוצה מתמקדים בשלילי  כבני אדם  אנחנו  כך? למה  על  חושבים  פרס. מה אתם 
נתפס  תמיד  לנו,  יש  הצלחות  כמה  משנה  לא  כזאת:  היא  בישראל  ההרגשה  בחיובי? 
בתקשורת ובקהילה הבינלאומית באופן שלילי. תמיד יתמקדו בשלילי ולא בחיובי. האם זה 
מוצדק? האם לדעתכם זהו הטבע האנושי או משהו שקשור ספציפית לישראל? איך אתם 

בוחנים את ישראל, דרך חיוך של פרחים או דרך פלסטרים?

היהודי  את  לייצג  הישראלית ממשיך  בציבוריות  חלקים  עבור  אך  בעולם,  אהוב  פרס   .4
הגלותי עם המבטא הלא ישראלי. יחד עם זאת, הוא מצא את הדרך שלו להנהיג. האם יש 

לכם אמירה ייחודית לגבי הקשר שלכם לזהות היהודית? לקשר שלכם לישראל?

שאלות לדיון:



11

תרגיל  קבוצתי
)זמן מומלץ: 60 דקות(

יצירה משותפת בחפצים מאפשרת הצפה ודיון של נושאים שונים. העבודה הקבוצתית נותנת מסגרת הומוריסטית 
ויצירתית לדון בנושאים שונים ומגוונים.

כל קבוצה תבחן את החומרים האישיים שכל משתתף בחר לעצמו, ואז תענה על השאלה שהוצבה בפניהם כהנחיה לעבודה.
שאלות לדוגמא:

הרכיבו על פי ראות עינכם את זהות הקהילה שלכם
הרכיבו על פי ראות עינכם את הזהות המשפחתית שלכם – מהי משפחה?

מהו יחס הקבוצה/קהילה לישראל?
מהו יחס הקבוצה/קהילה לציונות?

במה הקהילה/הקבוצה יהודייה?
מהו מחנך/מנחה?

מה זה מנהיג?
מה זה חזון?

מהו ישראל שלכם?

הרגישו חופשיים להוסיף עוד רעיונות על פי הצרכים שלכם – אין כמעט שאלה שלא תספק חומר למחשבה וליצירה.
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דנה אינטרנשיונל
“בשנה האחרונה הכריז מדריך ה”לונלי פלאנט” על תל אביב כאחת מעשר 
הערים המומלצות ל-2011 )כשמקדימות אותה רק ניו יורק וטנג’יר, כבוד( ושם 
את העיר, מילולית, על המפה. תודו שההכרזה של אחד ממדריכי התיירות 
המפורסמים בעולם על העיר כ”מקום שנמצא תמידית בחופשה - אחרי כמה 
ימים לא תדע מתי סוף השבוע ומתי יום חול. העיר נמצאת בחגיגה מתמדת 
ותמיד תוכל למצוא בתי קפה מלאים, משתזפים, אצנים ומוליכי כלבים, ביום 

ובלילה” – אתר עכבר העיר, מאי 2009 
http://www.mouse.co.il/world/CM.world_articles_item,1559,209,60580,.aspx

“בתחרות עולמית שנערכה באתר GayCities.com בשיתוף חברת התעופה 
אמריקן איירליינס, הוכרזה תל אביב שלנו כעיר הטובה ביותר בעולם 

עבור גייז. תל אביב גרפה 46% מקולות המצביעים, כשהיא עוקפת את ניו 
יורק )14%(, טורונטו )7% אחוזים(, סאו פאולו בברזיל )6%( ומדריד )5%(.” – 

אתר עכבר העיר, ינואר 2012
http://www.mouse.co.il/world/CM.world_articles_item,1559,209,65671,.aspx 

“בחירתה של דנה אינטרנשיונל ... כנציגת ישראל בתחרות האירוויזיון - עוררה תגובות נזעמות מצד קבוצות דתיות, מיד לאחר 
ההודעה על בחירתה, אך מסתבר כי התגובות החריפות כלפיה העניקו לשיר ולזמרת פרסום רב באירופה ובעולם.” –

  News1 אתר
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-238054-00.html

מתוך “הנה אני בא“ – הדג נחש
“יצאתי לכיוון מישור החוף
איזה שוק אני עומד לחטוף

ועכשיו כשאני בתל אביב סוף סוף
משתלב עם הנוף, הכל טרי וזה טוב

ווי, כמה שדיים, נשרפו לי העיניים
אחרי שנתיים של סדום ועמורה
לא מזהה את עצמי במראה ...”
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“להקת בת שבע התבשרה על המחאה דרך מהדורות החדשות: סגן שר הבינוי והשיכון, מאיר פרוש, דורש לבטל את 
השתתפותה במופע “פעמוני יובל” לציון חגיגות ה-50 למדינת ישראל - או לחלופין לשנות את החלק ביצירה, “אחד מי יודע” 

מתוך “אנאפאזה”, שבו אמורים הרקדנים לעלות על הבמה בתחתונים ובגופיות. “לא יכול להיות שמופע תועבה כזה ייערך 
במימון ממלכתי”, הטיח סגן השר הדתי בראש הממשלה בנימין נתניהו.” – הארץ, 3 מאי 1998

תיירותי,  כיעד  בינלאומית  הכרה  מקבלת  ישראל  האחרונות  בשנים   .3
וידידותית  אטרקטיבית  הכי  לעיר  בפרס  זכה  אביב  תל  פרטני,  ובאופן 
לקהילה הלהט”בית – האם פרס זה הוא תעודת עניות למדינת ישראל או 
מקור לגאווה? האם זה משתלב או מתנגש עם הדימוי הדתי של ישראל 

וירושלים? האם לדעתך ישראל יכולה להכיל את שני הצדדים גם יחד?

4. השיר “הנה אני בא” של הדג נחש מחצין את הניגוד בין ירושלים ותל 
אביב וכן את הניגוד בין הצד השמרני של ישראל אל מול הצד

שני  של  בהתפתחות  בישראל  להבחין  ניתן  שלה.  ליברלי  הפלורליסטי, 
כיוונים מנוגדים אשר מושפעים אחד מהשני: מחד גלובליזציה והתחדשות 
ומאידך התכנסות והתבדלות. איזה כיוון הוא הנכון לדעתכם להמשך קיומה 
של מדינת ישראל? האם אתם חווים תהליך דומה בקהילה שלכם? במדינה 

שלכם? איך זה בא לידי לביטוי?

1. הבחירה של דנה לייצג את ישראל באירוויזיון ב-1998 הייתה 
לייצג  מאוד פרובוקטיבית – למה לדעתכם? האם דנה מתאימה 
את מדינת ישראל במעמד בינלאומי? מה מתאים ומה לא מתאים?

2. מה הכרזה גורמת לכם להרגיש? דנה היא אדם אשר הולך על פי 
אמונתה – מובילה ומנהיגה בדרך שלה. דנה ידועה בשל האמונה 
בעצמה, קריאת תיגר על המוסכמות ועל הדעות הקדומות, האומץ 
שלה ללכת בדרכה, למרות שהממסד השמרני אינו מקבל אותה. 
ישראל?  על  אומר  זה  מה  דנה?  על  אומר  שזה  חושב  אתה  מה 
מה אתה חושב על זה בהקשר של מה שקרה ללהקת בת שבע 

באותה שנה?

שאלות לדיון:
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סיכום
איך הייתה החוויה? מה היה לכם קשה? מה היה לכם קל?

אם מדובר בקבוצה שחבריה מכירים היטב איש את רעהו, ניתן לבקש מכל זוג לבחון את היצירה אחד של  בן זוגו ולתת
משמעות חדשה לדברים שמי שיצר אותו בכלל לא התכוון.

מה אתם לוקחים מהחוויה הזו? האם היצירה אפשרה לכם לענות לשאלות מורכבות כמו: במה אתה יהודי? מה הקשר שלך 
לישראל?

תחזרו שוב על תרגיל החימום ותראו האם יש לאנשים תשובות חדשות/שונות. למה?


