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 יחידות הוראה לחט"ב – וצרים תיאטרון  במרחב הציבורי"י"

 סיפור בקהילה

 

"לבני אדם יש צורך לספר את סיפור החיים שלהם ולשתף אחרים במה שאירע להם במהלך השנים. מעשה 

רך לשימור העבר מחד גיסא, ואמצעי מרכזי לכינון הזהות האישית מאידך גיסא. לרוב דורש הסיפור הסיפור הוא ד

קהל, אף אם זהו אדם אחד המקשיב לדברנו. נראה לי כי הצגה הממחישה אפיזודות מסיפור החיים או מבוססת 

ת לאין שיעור מאלה של עליהן, מעצימה את האפקט של הסיפור. סיפור חיים המוצג על הבמה פועל בעוצמות רבו

 1הסיפור המילולי . "

ראיון ותיעוד סיפורים   מפגשים, באמצעותנקודת המוצא לפעילות זו, היא  "סיפור" כנקודת  מפגש בין תלמידים לקהילה. 

ודות מבט חיים, זיכרונות, דמויות ומצבים  מנק ןלידי ביטוי ניסיו שיביא ,תיאטרוני אירוע ר, ייווצבקהילה נבחרים של אנשים 

 חדשות. 

אקט הסיפור והמפגש האנושי הוא המוקד, דרכו נוצר  . והקהל המספרים , התלמידיםמעגלים:  בתהליך שותפים  שלושה 

 המגע הבלתי אמצעי עם הסיפור, הופך את הסיפור עצמו לכלי העצמה:  .מרתק אמנותימפגש 

, אנשים מסביבת היומיום שלהם בקהילה יות מפתחדמו ,משפחה -קהילהיפגשו עם דמויות ב ,התלמידים -העצמה פרטנית

של חומרי חיים, פירוק והרכבה , וכלים לתהליכי הקשבה, יכולת ניתוח יםתפתח אצל התלמיד באמצעות הסיפור, יצירה הוכו'... 

 לכדי יצירה אמנותית. 

  ויצירה משותפת. של הקשבההתלמידים בכיתה ישתפו פעולה בתהליך  -העצמה קבוצתית

 בני  הקהל )חברים, מכרים, . ועצמאירוע בלהיות שותפה ויכולה גם  היא המקור לחומרי היצירה הקהילה  -העצמה קהילתית

המשותפת.  , והיצירהמעצם הדיאלוג, המועצם הבלתי אמצעי  / הקהילתידורי-הבןלמפגש   שכנים( עד ,משפחה  
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 346, עמ' 2010אביב -שוקן, תל תראו אותי.ליבליך,ע.  



 

 מפגשים. 12-כשל   למידה ויצירההצעה לתהליכי 

 

   1-3שיעורים 

   סיפורתאטרון התנסות ב

 הצעות  לפעילות:

 :  סיפור תאטרוןתרגילים העוסקים ב .1

 סיפור המשכי במעגל -

 הקבוצה צריכה לבנות את הסצנה המקדימה או הממשיכה.  –או "סיומות של סיפורים" נתונים של "התחלות  -

 אביזר.  /תמונה /נושאנתון/ פור באמצעות בניית סי -

  שימוש בטכניקות שונות ותבניות של תיאטרון סיפור ותיאטרון פלייבק. .2

 / סיפורי ילדות/סיפורים מהמשפחה( ים יומיומיים)סיפור שונות מבט מנקודות סיפור לספר  -

  סאונדאביזרים, רגשות,  ,דמויותם: רכיביאותו ללפרק  ,להעצים אותוכדי   -בסיפור רגע ספציפי הצגת  -

 :  הסיפור של השם שלי .3

כל סיפור יומחז בקבוצות קטנות באמצעות הכלים  השם שלו.לבחירת  את הרקע (או ממציא)מספר תלמיד כל  -

 למדו בשיעורים הקודמים. נש

 :  4-5שיעורים 

תיעוד ואיסוף , , ראיונותצפייהאיסוף חומרים ורשמים באמצעות  –מתכננים ויוצאים אל הקהילה 

 .אירועהמהווים בסיס להסיפורים 

 : לייצר מפגשים בדרכים שונות ניתן  ,על פי מבנה וצורכי הקהילה

 שישים(. )כמו מועדון קנתונות  מפגשים יזומים עם קבוצות  -

, דמויות משמעותיות בקהילהמפתח משפחה, דמויות ב דמות מסוימת: כל תלמידי בוחר להיפגש עם  -אישיים מפגשים  -

אנשים עבודת שורשים(, מתוך סבא וסבתא )ראיונות עם  –ניתן לחשוב על דמויות סביב נושא מסוים כמו  בחייו. 

 קהילה, ותיקי הישוב, מורים וכו'..  ב הםשפועלים בתוך הסביבה הקרובה של

ציבורי  מניחים כיסא / מספר כיסאות במקום   -פועלים באופן ספונטני או ש מפרסמים מראש –מפגש פומבי ציבורי  -

ולספר לשבת מספר דקות  ושבים עובריםמבקשים מה באמצעות שילוט, קניון מרכז מסחרי, גן משחקים.  –כלשהו 

 פעילות  לקיים אפשר .  וכו' ת מיוחדת)זיכרון ילדות, התאהבות ראשונה, חגיגת יומולד סיפור כלשהו מעניין מחייהם

  פעמי, או המשכי-באופן חדכזאת 

 ויש לקבל אישור בכתב לפרסום .או יתועד בכתב יצולם  ראיון : כל את המפגשיםבשלב זה חשוב מאוד לתעד  -



 

 6-10 שיעורים 

 מופע ומגבשים , מנתחים , מעבדים  שנאספו את הסיפורים וצופים קוראים 

מהו שיאו  ,הרגשות ,מהם המצבים, מי הן הדמויות: יבדקו ביחדבוצה והתלמידים כל תלמיד יציג את הסיפור שהביא לק .1

 וכו' מהם הצלילים , הזמן, האווירמהו המקום, ה ,האם יש נקודת מפנהיפור, של הס

 היכרות. ההתלמידים בשיעורי רכשו כלים שהבאמצעות יישום יבנו הסצנות, לאחר הפירוק,  .2

מיפוי מחדש של היישוב, אירוע מכונן,  הקמת שורשים משפחתיים,   : ניתן ליצור קולאז' של סיפורים סביב נושא מארגן .3

 היישוב וכו'. 

 המופע : בתוך  את המספרים שבנינו. אפשר לשלב  הסצנותפרים עם להפגיש את המסורצוי  אפשר  .4

 ע"י התלמידים.  ואז מוצגאו מוקרן   הסיפור מסופר –כסוג של מספרים  -

 שילוב של המספר כדמות הראשית או אחרת, בתוך הסיפור המוצג.  -

 11-12שיעורים 

  מופיעים בפני הקהילה ומקיימים שיחת סיכום

 פרונטלי באולם בית הספר, מקום  ציבורי מרכזי ביישוב,  אירוע בימתישונים:  מרחביםב האירוע את לקיים ניתן

  , כיכר העיר.קניון, שוקחצר בית הספר, ב תחנותב מסעמבנה של באו 

 ותובנות.לקיים שיחת סיכום עם התלמידים ובמידת האפשר עם המספרים והקהל, בכדי לשקף תהליכים חשוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ביבליוגרפיה

 

: מפגשים תיאטרוניים של נוער, עם ניצולי שואה   -של עירית ועזרא דגן בפרויקט "תיאטרון  עדות"  םעבודת -

https://www.edut.org.il/ 

http://www.yossi-  מתוך האתר של יוסי אלפי ,טיפ למספר הסיפורים המתחילאלפי, יוסי,  -

alfi.co.il/page2.php?id=133 

 

 . תל אביב: חמו"ל  תעשו מה שאתם עושים –שו מה שאני עושה אל תע(. 2007ג'ייקובסון, ל., ) -

 . תל אביב: חמו"לתיאטרון סיפור: איפיון הטכניקות הבימתיות(. 1994, ).קנר, ר -

 

 

 

  !בהצלחה

 

https://www.edut.org.il/
http://www.yossi-alfi.co.il/page2.php?id=133
http://www.yossi-alfi.co.il/page2.php?id=133
http://www.yossi-alfi.co.il/page2.php?id=133

