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http://www.youtube.com/watch?v=rIJHaQ8EGn0 

 זה באופן אישי?  )אוורור רגשות ומחשבות(. מה הרשים אתכם במיוחד בקליפ   .1

   

תארו את הקליפ תוך התייחסות לשלושת המרכיבים העיקריים שלו: ה"סרט",  המוסיקה  .2

)לאיזה ז'אנר מוזיקלי הוא משתייך? למשל: פופ, רוק, היפ הופ וכו'(, והשיר ) האם המילים 

 מובנות לכם? איך הן קשורות לקליפ?( 

 זותי או טכני? האם יש בו חידוש טכנולוגי? האם יש בו עריכה מעניינת?האם יש בקליפ ייחוד ח

 האם יש בקליפ סיפור ומהו? האם יש בו מודל סיפורי אחר ?

 האם הקליפ שייך לז'אנר בקליפים שאתם מכירים? 

 המשמעויות של הקליפ: .3

 ? כלומר:2מהן המשמעויות של הקליפ הנובעות מן התיאור של הקליפ שעשינו בחלק 

רצה הקליפ לומר לנו? האם לקליפ יש מסר? האם הוא מעורר נושאים חברתיים או  מה

 פוליטיים? מה דעתכם על מסרים אלה? האם הם רלוונטיים לכם? 

 בחרו שלושה סמלים המופיעים בקליפ הסבירו את משמעותם בקליפ. 

 איזה  מן המשמעויות הסמליות הללו הכי חשוב לכם באופן אישי?

                                                           
. מאת: פרידמן מעלות , הוצאת: ת"ל,וצעירים חסרי מנוח TVקליפים, מתוך הספר: לילדים עיבוד  1

 (. 2001אריאל )

http://www.youtube.com/watch?v=rIJHaQ8EGn0


 

 לקליפ: משמעות שמחוץ  .4

 האם ידועה לכם אינפורמציה חיצונית לקליפ החשובה להבנתו? חפשו והביאו לכיתה. 

 

 

 :מידע על הקליפ

( ובמקצועו הוא צלם אמנותי. הפקת הקליפ Nick Brandtהוא ניק ברנט )   Earth Songבמאי הקליפ 

והיה מועמד גם לפרס הגרמי.  1996 -הייתה יקרה מאוד והוא זכה לפרסים בין היתר כקליפ הנבחר ב

הקליפ עוסק בנושא איכות הסביבה ומראה אכזריות כלפי בעלי חיים, כריתת יערות, זיהום אוויר 

לו שרים את שיר הנשמה הזה ויוצרים כוח המרפא ת. מייקל ג'קסון ובני אדם שונים מהעולם כוומלחמו

את העולם. יש שם אפקט מיוחד של חזרה בזמן וכך גם מתרחשת חזרה לחיים, המלחמות פוסקות 

והיערות הכרותים צומחים מחדש. הקליפ צולם בארבעה אזורים גיאוגרפיים: באזור יערות הגשם 

ום צילומי הקליפ. התושבים בקליפ המופיעים באמזונס, שם הושמדו באמת חלקים נרחבים שבוע אחרי סי

שם אינם שחקנים. הסצנה השנייה צולמה באזור מלחמה בקרואטיה עם תושבי האזור. המקום השלישי 

הוא טנזניה שם צולמו והוכנסו לקליפ סצנות של ציד והרג לא חוקי של בעלי חיים. שום חיה לא נפגעה 

קחו מתוך ארכיונים דוקומנטריים. עם זאת הרג פיל מהפקת הקליפ והקטעים של הרג חיות בקליפ נל

התרחש באמת במרחק מה מן הצילומים של הקליפ. המקום האחרון בו צולם הקליפ הוא ליד ניו יורק בו 

 . 2הבעירו בצורה מבוקרת שדה תירס כדי לדמות שריפת יער

 

 

                                                           
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Song 

e:Michael_Jackson_Earth_Song_screenshot.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fil 
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