
חזה ופענוח רכיבים דרמטייםמקריאת 
דת  חי ושא שפת י בנ ראה  אהו חלק  ן  ו '  התאטר

ב חלק  ן  ו ושא שפת התאטר בנ ראה  הו דת  חי ה –' לי להצג ממחזה  ם  י מתי בי ם  בי רכי ח  ו כאןפענ לחצו 

המצגת כת  ערי ו בה  ר: כתי דו בן  תי  רו
ושא  בנ דה  למי ו ראה  הו ת  י תכנ על  סס  להצגה"מבו מן: כתבו" ממחזה  י הי רחל  ו כהן  לי  ג

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על הוראת התאטרון

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/Hatab/Theater_Language_unitB.pdf


הכנה לקריאה.א

מומלץ לבחור קטעים דרמטיים חזקים על מנת לסקרן את  . לבןמהטקסט כטקסט קריאת קטעים נבחרים ▪
.  להמשך קריאההתלמידים 

. אמנותיים ופילוסופיים של המחזה, פוליטיים, טכנולוגיים, חברתיים, לימוד ההקשרים התרבותיים▪
.נפרד" מבוא"במהלך הלמידה והקריאה ולא כמומלץ בחלוקה למנות 

הדף ידגיש  את  . במהלך קריאתו ניתן להכין דף הכנה לקריאה, כדי להקל על זיכרון והתמצאות בטקסט המחזה▪
יציב בפני התלמיד את  , הדף ירכז את האירועים החשובים, יעורר שאלות לגבי הקשרים ביניהן, הדמויותשמות 

.הדף ישמש עוגן לקריאה( חשוב במיוחד במחזות עם ריבוי עלילות ודמויות), העלילתיהמהלך 

.  'דמויות וכו, על קונפליקט, ניתן ליצור ולהציג אימפרוביזציות המבוססות על תמה מהמחזה▪

.הכותרת והוראות הבמה, הדמויותרק על פי רשימת ( סינופסיס)של מחזה לשער ולכתוב עלילה ניתן ▪

יבחר המורה מספר מילים קשות מהטקסט וינסה לשלב אותן בשיח במהלך  , כדי לחזק תלמידים עם קושי שפתי▪
.  ניתן לשלוף מושגים מרכזיים ולנסות לפענח אותם לפני הקריאה במחזה. השיעור הקודם לתחילת הקריאה



קריאת המחזה.ב
. ניתן לבקש מהתלמידים להתכונן בבית לקריאת הטקסט של דמות מסויימת במחזה▪

.  כך יהיה להם קל יותר לקרוא בקול מול כל הקבוצה

.  כל תלמיד מקבל תפקיד משחקי. קריאה משותפת בכיתה▪
.  המורה או אחד התלמידים קורא את הוראות הבמה שכתב המחזאי

. דגש על עבודה קולית. קריאת הטקסט במקהלה בקבוצות▪

. חלק מהכיתה לא מסתכל בטקסט וצריך להבין את קריאת התלמידים. קריאת הטקסט כמו תסכית▪
.הדגש בתרגיל הוא על הבנת הנקרא והנשמע

.  המורה עובר בין התלמידים הקוראים ועוזר. קריאה שקטה של כל תלמיד עם עצמו▪
.   במהלך הקריאה ניתן מענה לפרשנות לשונית

(.  ניתן לקרוא בבית בזוגות או בקבוצות קטנות)משימה קריאה בבית תוך ביצוע של ▪
,את הסצנהצילום שמבטא , מציאת דימוי חזותי לסצנה שקראת, (על דמות)נתונים איסוף : פעילויות מוצעות

.'וכוPinterest,פדלטניתן להעלות את ההשראות לקובץ משותף כגון . יצירת קופסת אביזרים המתאימים לסצנה

.  קריאה בכיתה של מספר סצנות והמשך קריאה בבית עד תמונה מסויימת או עד שינוי הפעולה▪
.'יזהו את הפעולה וכו, התלמידים יתנו כותרות לחלקים שקראו

https://he.padlet.com/
https://www.pinterest.com/


הערכת הקריאה והבנת הנקרא.ג

.רצוי שהתלמידים יבדקו את העבודות של חבריהם–בוחן בקיאות ▪

.וכדומהמנטימטר, קוהוט: בוחן בקיאות באמצעות משחקים כגון▪

.  כל תלמיד מקבל פתק ועליו נכתב משפט הקשור למחזה-הערכה חלופית ▪
.  את הקשר של המשפט למחזהפה -בעלהתלמיד יסביר 

או אביזר  , כל תלמיד יביא לכיתה אביזר שאחת הדמויות במחזה משתמשת בו–הערכה חלופית ▪
.במהלך השיעור דרך העבודה עם האביזר יוכיח התלמיד את בקיאותו במחזה. כדימוי לאחת הדמויות

:לדוגמא, תנו שאלות מנחות, בכתבעבודת סיכום ▪
?  מהו לדעתך נושא העלילה•
?  הרגשת מייד לאחר הקריאהאיך •
?ומדוע? אלו דמויות עוררו בך עניין•
?להבנהדמויות נותרו מעורפלות וקשות אלו •
?מהו סגנון ההצגה שיתאים לדעתך למחזה•

https://kahoot.com/schools/
https://www.mentimeter.com/


הרכיבים הדרמטיים.ד
.באיזו תקופה הוא חי ופרטים ביוגרפיים נבחרים ומשמעותיים, כתבו את שם המחזאי–מחזאי▪

ביבר הזכוכיתלהדגמה על המחזה 

להדגמה.ספרו בקצרה ובמילים שלכם את העלילה–עלילה▪

להדגמה?מהו הרעיון העיקרי שבמחזה? על מה מדבר המחזה? מהו נושא המחזה-נושא▪

?  מתי מתרחשת העלילה והיכן–מקום וזמן ▪

:השאלות הבאות יסייעו גם להבנת הנושא והאמירה של המחזה

?  מתי המחזה נכתב והיכן-רובד המציאות -א

?מהם המאורעות המשמעותיים באותה תקופה-רובד המציאות -ב

?  באיזו תקופה מתרחשת עלילת המחזה והיכן-הרובד הבדיוני -ג

?  מהם המאורעות המשמעותיים המהווים רקע או את הנושא בעלילת המחזה-הרובד הבדיוני -ד

?  מה הקשר בין המציאות והתקופה בה נכתב המחזה לעלילת המחזה-ה

להדגמה



הרכיבים הדרמטיים.ד
(כל תלמיד או קבוצת תלמידים מתמקדת בניתוח דמות אחת)? מי הדמויות המרכזיות–דמויות▪

מה הדמויות האחרות אומרות   , מה הדמות אומרת על עצמה, השיח הדרמטי, יבדקו את הוראות הבמההתלמידים 
:ויענו על הסעיפים הבאים, בין הדמות לדמויות האחרותומה היחסים עליה 

(חיצוניים ופנימיים)של הדמות כתבו את המאפיינים -א

?הדמותמה הרצון של -ב

?  בפניהים /ים העומד/מה המכשול-ג

?  אילו פעולות היא עושה כדי לממש את רצונה-ד

?האם הדמות מצליחה או נכשלת-ה

להדגמה

.ברוריםלאחר שניתחנו את הדמויות הקונפליקטים בשלב זה –קונפליקטים מרכזיים /קונפליקט▪
:ים שייכים הקונפליקטים במחזה/לאיזה סוג, לפניכם סוגי קונפליקט

קונפליקט בין אדם לחברו-א

קונפליקט פנימי–קונפליקט בין אדם לעצמו -ב

קונפליקט בין אדם לחברה-ג

כוחות טבע/גורל/אלים/קונפליקט בין אדם לאל-ד

להדגמה



הרכיבים הדרמטיים.ד

.             בחטיבת הביניים ייתכן והתלמידים עדיין אינם מכירים סוגות וסגנונות–סגנון המחזה ▪
.  זוהי הזדמנות להנחיל לתלמידים ידע ראשוני בנושא

סוגת המחזה הנלמד /ניתן לשלוח את התלמידים לעבודת חקר קטנה על סגנון
להדגמה

(אסייד, מונולוג, דיאלוג)אלו צורות שיח קיימות במחזה –צורות שיח ▪
?האם יש קשר בין צורות השיח לסוגת המחזה ולסגנונו

להדגמה

?  מהי האמירה של המחזה–אמירה▪
?על חייו? על תקופתו?העולםעללנולומררצההמחזאימה▪

?נסיון חייב אנו יכולים להסיק מסקנות אוניברסליותמתוךהאםכןואםביוגרפייםבחומריםעוסקהמחזאיהאם▪

? כיצד, אם כן? אמירת המחזה רלוונטית לתקופה הנוכחיתהאם▪

.  דוגמאות מהמחזהתנו ▪

להדגמה



טנסי וויליאמס: מאתביבר הזכוכית הדגמת פענוח הרכיבים הדרמטיים על המחזה 

המחזהקריאת▪

.שלביםבשנילבצעניתןהמחזהקריאתאת

כאןלחצולפעילות–המחזהלקריאתהכנה.א

כאןלחצולבןכטקסטהזכוכיתביברלמחזההפתיחשלמוקדמתלקריאה✓

כאןלחצולמחזה(הבמההוראות)הפתיחקריאתאחרילפעילותלהצעות✓

כאןלחצולאמנדהטוםביןהדיאלוגשלמוקדמתלקריאה✓

כאןלחצוהדיאלוגשלמוקדמתקריאהלאחרפעילותלהצעת✓

כאןלחצולפעילות–המחזהקריאת.ב



טנסי וויליאמס: מאתביבר הזכוכיתהדגמת פענוח הרכיבים הדרמטיים על המחזה  

בן,ב"שבארהבמיסיסיפינולדהוא.1911-1986השניםביןחי(לניירתומאסהמקוריבשמו)וויליאמסטנסי-המחזאי▪
רגישההייתהרוזאחותו.הדרומיתמהאריסטוקרטיהפוריטניכומראצלשהתחנכהשתלטניתולאםואליםתוקפנילאב

הייתהלגבריםהמיניתנטייתובומקום,והגזעניהשמרניבדרוםגדלוויליאמס.נפשלחוליבמוסדלבסוףואושפזהוחלשה
לא.1929בשנתב"ארהאתשפקדהגדולהכלכליהמשברברקעכאשרעולםמלחמותשתישביןובתקופה,לגיטימיתלא

.כלכליובטחוןכבודשללחייםמשתוקקותדמויותיו.מחזותיואתמאפיינותונפשיתחומריתדלותבמקרה

המשפחהאב.קלהנכותבעלתשהיאלורהואחותואמנדהאמועםביחדצפופהבדירהחיוינגפילדטום–המחזהעלילת▪
.20-הבמאה30-השנותשלהכלכליהשפלבצלקיומםעללהאבקהמשפחהבניאתוהותירוהחופשהמרחקיםלטובתנטש
הואכןועלנעלייםקופסותשלמכסיםעלשיריםכותבהוא.הפיוטיתרוחואתהמדכאמקום,לנעלייםבמחסןעובדטום

לבהכאהובהמתבררהמסחרמביתטוםשלקולגה,אוקונורים'גשלביקורועומדהעלילהבמרכז."שייקספיר"לכינויזוכה
אמנדה.זהבביקוררבותתקוותתולהאמנדה,למסחרהספרבביתלורהשלכשלונהלאחר.התיכוןמימילורהשלהנסתר

בחלומותאמנדהשוקעתבמהלכהערבארוחתבתום.כלכליבטחוןלהלהשיגמנתעללורהאתלהשיאלמטרהלהשמה
ולורההנרותאורבחסותלזוזהמתוודעיםים'וגלורה.חשמלהפסקתמתרחשת,מחזרההואים'שגמאוהבתכנערהונוהגת
מתפרצתאמנדה.מאורסים'שג,לאכזבתם,מתבררהביקורבתום.באהבהמטפחתהיאאותוהזכוכיתביבראתבפניומציגה

שניםלאחרטוםשלמבטומנקודתומסופרזכרוןהואהמחזה.אביואותםשנטשכפיואחותואמואתעוזבוהואטוםעל
.בעולםנדדבהםרבות

חזרה

חזרה



טנסי וויליאמס: מאתביבר הזכוכיתהדגמת פענוח הרכיבים הדרמטיים על המחזה 

-גןהואביבר.נושאואתומהווהבוהמרכזיהדימויעלגםמרמז'הזכוכיתביבר'המחזהשם–המחזהנושא▪

שלהשברירייםבחייהןמתבונניםהצופיםאנו.לראווהלהציגןבמטרהשביבתנאיבוהחיותמוחזקותבוחיות

הדמיוניהעולםבתוךשמתכנסתוהעדינההשבריריתללורהמטאפוריותהןהשבריריותהזכוכיתחיות;הדמויות

כזכוכיתמתנפצותאמנדהשלותקוותיהאשליותיה;האגדיהיצורהקרןבחדמתגלמתששבריריותוהביברשל

שלקירותיהביןמזדקןגוףבתוךכלואיםמאושרתדרומיתמילדותזכרונותיה.האפורההמציאותמולאל

הוא.לומניחיםשאינםהאשמהורגשותזכרונותיושלהזכוכיתכיפתתחתכלואטום;והעלובההדחוקההדירה

*.הקולנועאלהיומיומיתמהמציאותבורחעצמוהואאך"זכוכיתצעצוע"הביבראתמכנה

התובעתהמציאותמולאלהמתנפציםהאשליות,התקוות,הדימיוןעולםהואהמחזהשנושאלומרניתןכןאם

זהו"וכוחכסף,בהשכלההמאמיןהשאפתןים'גשלבגישתוביטוילידיבאהזאת.ומפוכחתמעשיתראייה

**."הדמוקרטיהבנויהשעליוהכלכליהמחזור

_______________________________________
"הזכוכיתביבר"המחזהעלפסיכואנליטיתהתבוננות–ולחיותלפנטז,לחלוםקפלןקרןשלבמאמרההביברדימויעלעוד*

http://www.psychologia.co.il/the-glass-menagerie.htm

68'עמ.2006,עם-אור:אביב-תל,אתרתרצה:תרגום,הזכוכיתביבר,ויליאמסטנסי**

חזרה

http://www.psychologia.co.il/the-glass-menagerie.htm


טנסי וויליאמס: מאתביבר הזכוכיתהדגמת פענוח הרכיבים הדרמטיים על המחזה 

?והיכןהעלילהמתרחשתמתי–וזמןמקום▪

?והיכןהמחזהנכתבמתי-המציאותרובד-א

Portrait))"בזכוכיתילדהשלדיוקן"בשםוויליאמסשכתבקצרסיפורשלפיתוחהואהזכוכיתביברהמחזה of
a Girl in Glassבשיקגו1944בשנתעלתההזכוכיתביברשלהראשונהההצגה.1943בשנתשנכתב.

?תקופהבאותההמשמעותייםהמאורעותמהם-המציאותרובד-ב

בימיבעיצומהשהייתה2-הע"ומלהגדלבצילםותוצאותיה1-הע"מלה.העולםמלחמותשתיביןחיויליאמס
.הכלכליתהתעשייהגלגליתחתנשחקפועליםמעמדב"ובארהומהפכהאחיםמלחמתבספרד.המחזהכתיבת

?והיכןהמחזהעלילתמתרחשתתקופהבאיזו-הבדיוניהרובד-ג

.ב"בארההכלכליהשפלשנות30-הבשנותמתרחשתהמחזהעלילת

בעמוד הבאהמשך 



וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת

?והיכןהעלילהמתרחשתמתי–וזמןמקום▪

?המחזהבעלילתהנושאאתאורקעהמהוויםהמשמעותייםהמאורעות-הבדיוניהרובד-ד

אלאותומחזיראני.אחורניתהזמןאתמחזירהריני":טוםשלהפתיחהבמונולוגלמחזההרקעאתממקםעצמווויליאמס
היהכאן.גרניקההייתהבספרד.והמבוכההצעקהרקהיוכאן.מהפכהבספרד...השלושיםשנות,נושנהתקופהאותה
הרקעזהו...לואיס.סט,קליבלנד,כשיקגוכללבדרךשלוותשהיובעריםהתפרץולעיתיםשהטרידהפועליםמעמד

(7,שם)"למחזההחברתי

המחזהלעלילתהמחזאישלהאישיתהביוגרפיהביןאו/והמחזהנכתבבהוהתקופההמציאותביןהקשר-ה

.ביצירתומשתקפתשלוהביוגרפיהאו/וותקופתוריקבחלליוצראינובפרטומחזאיאמןשכללהראותבאהזושאלה
כלכלימשבר,העולםממלחמותכתוצאהמשבריםרוויתתקופה.וחיגדלבההתקופהממאורעותעמוקותהושפעוויליאמס

המצבבשל.המציאותמולשבירהכזכוכיתמתנפצתושגשוגלהצלחההאמריקאיהחלוםאשליית.ודלותאבטלה,עמוק
עצביםהתמוטטותבזכות.לנעלייםחרושתבביתכפקידולעבודהעיתונותלימודיאתלעזובוויליאמסנאלץהכלכלי
סיפוריםלכתובומתחילהתאטרוןאלמתוודעהואשם.וסבוסבתובביתלגורועברזומשמימהמעבודהנחלץהואשעבר

דבר(במוחאונהכריתת)לובוטומיהועוברתנפשלחוליבמוסדמאושפזת,האהובהאחותו,רוזזובתקופה.ומחזות
אלה.כבדיםאשמהרגשותאצלומעוררלהלעזורוויליאמסשליכולתוחוסר.בשפיותלחיותסיכוייהאתסופיתהמחסל

ניסיתי!לורה,לורה,אה:לורהכלפיאשמהשלכבדיםרגשותבומותירהשנטישתו,טוםשלבדמותוביטוילידיבאים
חזרה(80,שם)."להיותמשרציתייותרלךנאמןאניאבל,גבימאחוריאותךלהשאיר,אותךלשכוח



אמנדהשלדמותהלפענוחדוגמא–דמויות▪

(ופנימייםחיצוניים)הדמותשלמאפיינים-א
.תוחלתוחסרמדכאלהווהמפוארעברביןביותרהגדולהעימותאוליטמוןאמנדהשלבדמותה
.עשיריםאחוזותבעלישלבניהםידי-עלמחוזרת,בשפעגדלה,(וויליאמסשלאמוכמו)בעברדרומיתיפיפייה,אמנדה
עובדעםנישואיה.התחנכהלאורםהישניםהערכיםפיעלנוהגתוהיאב"ארהשלוהעשירהלבןבדרוםהתחנכהאמנדה

שלאפורהבמציאותמתחלףילדותהשלהרומנטיהעולם.דלותלחייילדיהואתאותהדנים,אותהשנטשהטלפוניםבמרכזיית
עםזולמעיל"בלבושהביטוילידיהבאדברהעצמיכבודהעללשמורמנסהאמנדה.ובדידותדלותוחייצפופהבשכונהחיים

מלאכותיהואהחגיגישלבושהאלא.)12שם)".החגיגילבושהזהו.שחורלקהארנק,נושנהמגבעת,מלאכותיפרווהצוארון
אתלוכדתהאשה,לשיטתה.שדיהאתלהגדילכדי'העליזיםרמאים'האתללורהמוסיפהשהיאכפיבדיוק,ברמאותושורשו

גםביטוילידיבאהלמציאותאמנדהשלהמיושנתותפיסתההמפוארהעברביןהפער.(44,שם)ברשתהלהלכדהמצפההגבר
פתטינופחעודהמוסיפהמדותיהעלהקטנהשמלה,הישןהארגזמתוךדולההיאאותה'מחזר'הלכבודלובשתשהיאבשמלה

.לורהבתהולאהמחוזרתזוהיאכאילו,ים'געםהפתייניתלהתנהגותה

בעל.הפרנסהעלהאמוןהגברשלבחזקתונמצאתהאשהכיהתפיסהעומדת,אמנדההתחנכהלאורו,השמרניהחינוךבבסיס
השתלטניתבדרכהמחנקעדחייהאתלהםומקדישהילדיהאתאוהבתהיא.המשפחהלראשאמנדההופכתכורחה

שהיאהמודל."מעונהקדושה"מן,ילדיהבשניאשמהרגשותמעוררת,ולהתווכחלהתרגזנוחה,קולניתאמנדה.והאגרסיבית
כלכליתבמציאות,לבדילדיהאתמגדלתהיאזאתובכל.מופרכתרומנטיותעלאשליהעל,רמאותעלמבוססבפניהםמציבה

.השרדותיתמעשיותגםבהישפנטזיונריתהיותהלמרותולכןקשה
המשך בעמוד הבא

וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת



אמנדהדוגמא לפענוח דמותה של –דמויות ▪

של הדמותהרצון -ב

הספרבביתלורהשלהכשלוןלאחר.ונוחותעושרשלחיים-בונכשלהשהיאמהכלאתתגשיםשלורההואאמנדהשלהרצון
מבועתתאמנדה.לעצמהלדאוגמסוגלתתהיהלאוהיאהמציאותעםלהתמודדבנויהאינהשלורהמבינההיאלמסחר

,קיומןאתסובליםשבקושיזקנותבתולות"כאותן,בחייםעמדהאומקצועלשוםמוכנהשאינהלורהשלהצפויהמאחריתה
שלהרצון.(15,שם)!"חייהןימיכלומושפלותחסד-לחםאוכלות"והן"...!האחאשתאוהאחות-בעלשלבחסותםהחיות

.ללורהבעללהשגתמעשיבאופןמתורגםונוחותעושרחייללורהלהשיגאמנדה

.בפניהים/העומדים/המכשול-ג

יוצאתואינההביתשלהמוגןעולמואתמעדיפה,מופנמתהיא.שלההנכותעקבנמוךעצמידימויבעל,ביישניתלורה
.גילהבניעםומתרועעת

?רצונהאתלממשכדיעושההיאפעולותאילו-ד

מתכוננתאמנדההערבלארוחתים'גאתמזמיןטוםכאשר.להשיאהבמטרה'מחזר'ללורהלהביאטוםאתמאלצתאמנדה
ראויולעשותוהביתשלחזותואתלשפרמנתעלכספהומעטמרצהאתומשקיעה',המלכודת'להכנתלומרניתן,לארוע

.אורחיםלהכנסת

?נכשלתאומצליחההדמותהאם-ה

היאגםאלאללורהבעלבמציאתנכשלתשאמנדהרקלא.מאורסשהואמתברר,ים'לגלורהביןהמוצלחהמפגשלמרות
.בכךנכשלתוהיאילדיהשלבגורלםלשלוטמנסהאמנדה.לצמיתותטוםאתמרחיקה

וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת

חזרה 



קונפליקטים מרכזיים  /קונפליקט▪

.  לאחר שניתחנו את הדמויות הקונפליקטים בשלב זה ברורים
:המחזה שני סוגי קונפליקטים מובהקים

קונפליקט בין אדם לחברו-א

העדין  והשברירי ואינה יכולה להגשים את  , לורה חיה בעולמה הסגור. קונפליקט עם שני ילדיהלאמנדה
טום מעוניין להתרחק מהבית כאביו ולממש את עצמו  . לפתח קריירת בעסקים או להתחתןאמנדהרצונותיה של 

,  לורה מקבלת בהכנעה את שתלטנותה של אמה. כסופר ולהשקיט את תשוקתו לצאת אל המרחקים בעקבות אביו
.  טום מתנגד ומתווכח איתה עד כדי פיצוץ בסופו הוא עוזב את הבית לצמיתות

קונפליקט פנימי–קונפליקט בין אדם לעצמו -ב

אתולנטושהעולםאללצאתרצונואתלממשהאם;במחזהביותרהמובהקהפנימיהקונפליקטבעלהואטום
ידי-עלהקונפליקטאתהכריעטום,לכאורה.אמושלעריצותהתחתוחייםמאוסהבעבודהלהשאראולורה

מנוקדתמסופר,זכרוןמחזההואהמחזה.ממנומרפיםלאהאשמהשרגשותיודעיםאנואולםלעזובבחירתו
והיי,לורהשלךהנרותאתכבי":לורהשלהרודפתמדמותהלהפרדבנסיוןרבותשניםלאחרטוםשלמבטו
(80,שם)"שלום

וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת

חזרה 



המחזהסגנון▪

.מובהקאינו"הזכוכיתביבר"המחזהשלסגנונו

מטרהישבדרמהקונבנציונליותהבלתיהטכניקותולאשרלאקספרסיוניזם":מחזההמבואבדבריוויליאמס
לצילוםקרבהשלערךרקישבמובהקריאליסטילמחזהלשיטתו*."לאמתיותררבהקרבהוזוהי,אחתמחייבת
בדמיונומתהווהאמנותיצירת.אורגנייםדבריםהינםהחיים,והאמתמאחרחשיבותחסרהואבאמנותוצילום
,חושנייםסמליםעלדגשהשם,חדשניתאטרוןשהוא"הפלסטיהתאטרון"עלמדברוויליאמס.האמןשלהפיוטי

-הריאליסטיתלסוגהיותרקרוביםוויליאמסשיוצרהפלסטייםשהסמליםסבורשונמי.ומשמעייםמורכבים
,הפטיפון,הביברכגוןהיומיומיתלמציאותקשורהשלוהסמליםמערכת.לאקספרסיוניזםמאשרפסיכולוגית

(שם).'וכוהאבתמונת

לסוגתהשיחצורותביןקשרישוהאם(אסייד,מונולוג,דיאלוג)במחזהקיימותשיחצורותאלו-שיחצורות▪
לאסממןשהוא,הקהלאלהפונההמונולוגהיאהמחזהאתוהמסיימתהפותחתהשיחצורת?ולסגנונוהמחזה

המחזהשלהחוקיםבומתקיימים,טוםאותנומחזיראליולעולםנכנסיםשאנומרגעאולם.מטבעוריאליסטי
.הדיאלוגהיאהעיקריתהשיחוצורתהריאליסטי

_______________________________________
118'עמ.1992,עם-אור:אביב-תל,ועשריםהמאהשלבדרנהומהפכהאוונגרד,שונמיגדעון*

וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת

חזרה



אחותורוזכמולורה.למחזההביוגרפייםההקשריםאתמוצאיםאנווויליאמסטנסישלבחייומעיון–אמירה▪
רגשותידי-עלנרדףוויליאמסכמוטום.ושבריריתמאדמופנמת,מוםבעלת,חלשהדמותהיאוויליאמסשל

הקשהמהמציאותבורחיםוינגפילדמשפחתבניכל.האםשללרודנותהנתונהאחותואתשעזבכך-עלאשמה
אלפיזיתבורחולבסוףשיריואל,הקולנועאלבורחטום.וכלכליתרגשיתדלותשלמציאות,חייםהםבה

ולורהב"ארהשלוהעשירהלבןבדרוםונעוריהילדותהאל,העברזכרונותעלבורחתאמנדה.ליםמעבר
הוא,האורח,ים'ג.ובמוזיאוןהחיותבגןובשיטוטיההישניםבתקליטים,הזכוכיתבצעצועינחמהמחפשת
והןהמקצועיבמישורהןלעתידתכניותומלאלהתקדםמוטיבציהבעל,מעשיהוא.להםההפוכההמראה
.(הקרביםנישואיו)האישיבמישור

:מהמחזהעולותאמירותכמה
.מעכבגורםוהיותוממנולהפרדהקושי,העברשלכובדו;אישיבהיבט
שלוהתכליתהאוניםוחוסרשורדהחזקבההדורסניתהקפיטליסטיתהמציאותעלביקורת;חברתיבהיבט

.החלשותהשכבות
ובישראלכולובעולם2020בשנת,כיוםגם.נכתבהואעליהמהתקופהפחותלאלימינורלוונטיהמחזה
היוםסדראתמכתיביםההוןובעליהפוליטיקאים.הקורונהמגפתעקבקשהכלכליבמשברנמצאיםאנובפרט

.אמיתיהשרדותיבקושינתקלהפשוטהאזרחבעודהכלכלי

וויליאמסטנסי:מאתהזכוכיתביברהמחזהעלהדרמטייםהרכיביםפענוחהדגמת

חזרה



קטעים מתוך המחזה לקריאה מוקדמת

הבמההוראות–'אתמונה

הפורחיםוצפופיםנפילייםקומות-רבימאותםאחד,בנייןשלהאחוריבחלקווינגפילדמשפחתשלדירתה

חברהאותהשלהמדכאסימלההינםואשרמעמדית-ביןאוכלוסייהודחוסותחנוקותבשכונותכיבלית

-המוניתחייםצורתשלמגובביםגושיםלגדלאלא,כביכול,פערליצורשלאנואשותהמנסהאמריקנית

.אוטומטית

אשר,ומדכאותמעוקלות-ברזליות,חרוםמדרגותידיעלהיאאליהוהכניסה,סמטהתוךאלניבטתהדירה

ענק-מבניאותםכל,כןכיוהנה,משריפהחרוםמנוסתשללמטרהנבנוהןהריכי,משהומסמלותהןאף

כןועלזיכרונותהיאהתפאורה.האנושיהייאוששלוהצורבהמרכאבואתפנימהבליבםבועריםמאויימים

מסויימיםפרטיםמסתירהואאףהשירהקו.שירההרבהבוהטומןמה-דברהואהזיכרון;ריאליסטיתאינה

זיכרוןלאותושישהרגשיהיחספיעלהכל...פרופורציהלכלמעבר...אחריםמבליטמהומשום,מהמשום

וכאילועמומותמואר,כןאם,הכניסהפתח.פנימההאדםבלבכולוטבועהזיכרון,שכן,אחראוזהחפץאל

.שירהאומר

המשך



קטעים מתוך המחזה לקריאה מוקדמת

-המשך

צדיומכלחבוקכולוהבית.וינגפילדדירתשלוהקדורניהאפל,האחוריבקירהקהלצופה,המסךבעלות

-ומדרגות,לרובאשפהפחי,כביסהעמוסיחבליםבהםכלולים...רקעהמהוותוצרותאפלותבסמטאות

בסופו;המחזהבמשךיוצאיםולכאןנכנסיםמכאן.עכבישי-אימתניחרט-כמעשהמעוקלותברזליותחרום

הבימהבקידמת.היאאףעמומותמוארתוהדירהאטאטלעלותהאורמתחיל,טוםשלהפתיחהמונולוגשל

,במרכז,הבימהבמעלה.למיטהנהפכתהספהכאשר,ללורהשינהכחדרגםהמשמש,האורחים-חדר-

-ביברניצבהאורחיםבחדריומיןעתיקתשידהגביעל.האוכלחדרהשניומעברה(וילוןאופרגוד)מחיצה

.הקהלנוכח,האורחיםבחדרהאבשלענקיתצלום.ומבהיקותפעוטותזכוכיתחיותשלאוסףשהנוהזכוכית

הנפלאחיוכו.הראשונההעולםמלחמתשלהאמריקניהצבאבמדיתואר-ויפהצעיראישנראהבתצלום

."עד-לעולמיכךליואחייךאוסיףאני":כאילואומר

.לדברומתחיללקהלפונה.הסוחרבצימלחבמדילבוש,נכנסטום

חזרה



.  לאחר קריאה משותפת בקול בכיתה קראו שוב את הקטע כל אחד לעצמו

:  בקבוצות קטנותאת המשימות הבאות ניתן ומומלץ לעשות בזוגות או 

בדיון במליאה  . 'על סוג המחזה וכו, התפאורה, הזמן, איזה מידע אנחנו יכולים לשאוב מהקטע לגבי המקום1.
. כתבו על הלוח את כל המידע שהתלמידים העלו

בדיון מתארים התלמידים את  . תארו במילים שלכם את התחושות העולות מתיאור החלל בהוראות הבמה2.
. התחושות שלהם ואת הבנת החלל והאוירה שיצר החלל

סמנו היכן קידמת הבמה והיכן הירכתיים והיכן ממוקמים חלקי הבית והרהיטים . נסו לצייר חתך על של הבמה3.
.בדיון במליאה התלמידים יציגו  את  חתכי העל וישוו בין השרטוטים. המוזכרים בקטע

,  ניתן גם לתת את המשימה לבית. תמונות השראה לתפאורה או תפאורות מהפקות קיימות3מצאו באינטרנט 4.
בדיון בכיתה יראו התלמידים את התמונות ויסבירו  . משותף אליו יעלו התלמידים את  התמונותPadletלפתוח 

.  כיצד התמונות שמצאו מבטאות את האוירה המתקבלת מהתיאור בהוראות הבמה

למחזה( הוראות הבמה)הצעות לפעילות אחרי קריאת הפתיח 

חזרה

https://he.padlet.com/


לקריאה מוקדמתלאמנדהדיאלוג בין טום 

חזרה



תפקיד כל זוג קורא את הדיאלוג פעמיים כאשר כל אחד מבני הזוג קורא כל פעם . חלקו את התלמידים לזוגות1.
. אחר

.על אופיין, על המטרה שלהן סצנה, כתבו מה ניתן ללמוד על הדמויות מתוך הדיאלוג על הרצון שלהן2.

.תנו כותרת–הרעיון העיקרי העולה מתוך הדיאלוג /מהו הנושא3.

.  מצאו את הפעולות הדרמטיות ושחקו את הקטע4.

הצעות לפעילות לאחר קריאת הדיאלוג

2006תאטרון הקאמרי , "ביבר הזכוכית"מתוך 

חזרה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%91%D7%99%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA_2006.jpg


(תאטרון וקולנוע)ביבר הזכוכיתהפקות של המחזה 

| ערן עצמון : תפאורה| גלעד קמחי : בימוי| ריקליןעידו : תרגום. 2015תאטרון בית לסין ▪
אמיר לקנר: מוסיקה| סמורגונסקיאורנה : תלבושות

גל אמיתי, נטע גרטי, נייטסנדב , יונה אליאן: משתתפים
(14/7/2020יוטיובנדלה אתר )https://www.youtube.com/watch?v=EdxXs7tfN1M: טריילר של ההצגה

|  קונפינועפרה : תלבושות| רוני תורן : תפאורה| לוינסוןמיכה : תרגום בימוי.  2005תאטרון הקאמרי ▪
לידוראלדד : מוסיקה

יפתח קליין, ור'שצאולה, סלקטרמיכה , יטה מונה'ג: משתתפים

| דידי גולן : תלבושות| אלי סיני : תפאורה| הניגאופירה : בימוי| בניאלערן : נוסח עברי. 1991תאטרון הבימה ▪
|  קוטנריואב : עריכה מוסיקלית

עמי ויינברג, גילי בן אוזיליו, גיל פרנק, רבקה גור: משתתפים
https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

https://www.youtube.com/watch?v=EdxXs7tfN1M
https://www.youtube.com/watch?v=RsDC-GrBu1U


(תאטרון וקולנוע)ביבר הזכוכיתהפקות של המחזה 

▪The Glass Menagerie 1987 .בימוי :Paul Newman   |
John Malkovich (Tom Wingfield) ,Joanne Woodward (Amanda Wingfield): משתתפים

Karen Allen (Laura Wingfield)      ,James Naughton (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=eDrMKbA2kjk( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

|   Michael Elliott: בימוי. 1966▪
Hal Holbrook (Tom Wingfield) ,Shirley Booth (Amanda Wingfield): משתתפים

Barbara Loden (Laura Wingfield)      ,Pat Hingle (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

|  Irving Rapper: בימוי. 1950▪
Arthur Kennedy (Tom Wingfield) ,Gertrude Lawrence (Amanda Wingfield): משתתפים

Jane Wyman (Laura Wingfield)    ,Kirk Douglas (Jim O'Connor)
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc( 14/7/2020יוטיובנדלה אתר)

https://www.youtube.com/watch?v=eDrMKbA2kjk
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc
https://www.youtube.com/watch?v=Krn443b0-hc

