


למופע צלליות  קישוראלמוזנינו. למופע צלליות של אקישור

לסרטון הדרכת צלליותקישורזהריאן. י א"להדרכת צלליות עקישור

https://www.youtube.com/watch?v=51B7gq7p5qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4yNK32GmhTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AZE4hZsyyM8
https://www.youtube.com/watch?v=WOq6MtxqqC0&feature=youtu.be






....מעניין לדעת.... רגע לפני



לקריאת הסיפור  

מאת אמיר גוטפרוינד" צלליות"

יש  להקליק  על  התמונה

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut.pdf




האקספוזיציה



הסיבוך



המשך הסיבוך



המשך הסיבוך



השיא



הסיום-ההתרה 



הרעיונות המרכזיים בסיפור והביקורת החברתית



הדמויות  בסיפור  



הנער המספר ותהליך התבגרותו



ח  "באתר מטניתן לקרא על דמות הנביא נתן  -נתן כשמו של הנביא המקראי  -שמו של הדוד 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14214


דרכי עיצוב

צלליות-שם הסיפור 

מוטיב אירועים מכוננים בהיסטוריה ומנהגים ביהדות, ההדחקה, ההסתרה, מוטיב השתיקה, אור וחושך-צלליות / מוטיב הצל מוטיבים 

לדברי הנביא עמוס ולמעשי אליהו הנביאארמזים

דרכי עיצוב להדגשת הביקורת החברתית העולה מהסיפור





:מרכזייםארכיטיפיםמספרקיימים,יונגקרלפסיכואנליטיקאיהשלהאנליטיתתאוריההפיעל

.הזהותוהשגתלמציאותההסתגלותארכיטיפ-אגו•

היצריםאתהמאכלס,"האפלחלק"הזהו.בקיומולהודותמוכניםאנושאיןמשוםמדחיקיםאנואותו,באישיותנורצויוהלאהנחותהצד-הצל•

.בנוהקיימיםהפרימיטיבייםוהרגשות

החברהלציפיותבהתאםהמתפקדת,החברתיתהאישיותזוהי.והחברההסביבהלדרישותבהתאםחובשיםאנואותההמסכה-הפרסונה•

.החברהדרישותלביןהיחידאישיותביןפשרהמעיין-"האמיתיאני"האתומסתירה

לאורךנשיםעםגבריםשלקולקטיביותחוויותובזכות,נשיםעםהאדםשלהאישיתההתנסותבזכותבגבריםהמצויהנשיהיסוד-האנימה•

.בתוכוהמצויהנשילצדיחסואתוהן,שבעולמולנשיםהגבריחסאתהןקובעתהאנימה.(הקולקטיבימודע-תתהעלבהסתמך)ההיסטוריה

,שבעולמהלגבריםהאישהשלהיחסאתקובע.גבריםעםנשיםשלוהקולקטיביותהאישיותמהחוויותהלקוח,בנשיםהגבריהצד-האנימוס•

.בתוכהשמצויהגבריולצד

,בית,כסףדוגמת)חומרייםבדבריםמלהתעסקחדלהואבה,פנימיתולהרמוניהלשלמותהאדםמגיעארבעיםגילשבסביבותטעןיונג-העצמי•

משקלשיווי,אחידותלאישיותמקנההעצמי.רוחניתלשלמותלהגיעשאיפהמתוךרוחניותבמטרותשלוהאנרגיהאתומרכז(וכדומהפרטנר

.ויציבות

(וויקיפדיה)•

כארכיטיפ" צל"הרחבת המושג -להעשרה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%94_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A4


מוטיבים



אור וחושך-מוטיב הצל 



"בשמש, כשיצאנו החוצה עמדנו במגרש החניה"



מוטיב האירועים המכוננים בהיסטוריה וביהדות  
–אירועים מכוננים בהיסטוריה של העם היהודי 

כאשר שחקן  , האירוע המתואר הוא משחק גומלין בין נבחרת ישראל לנבחרת רוסיה, התקיימו המשחקים האולימפיים1956בשנת 
סטלמךלמידע על נחום קישור. מבקיע שער בנגיחה לשערו של לב יאשיןסטלמךהכדורגל נחום 

למידע עליו ממוזיאון ישראל לרבות התצלום ממלחמת ששת הימיםקישור.  הצנחנים בכותל1967משנת רובינגרתצלום של דוד 

לשרה אהרונסון בוויקיפדיהקישור. ח"לשרה אהרונסון במטקישור.  י"התאבדה שרה גיבורת ניל1917בשנת 

למידעקישור"(.  מבצע יונתן"לימים נקבע שמו " )מבצע אנטבה"1976ביולי 4

קישור-1970שפיגלר מבקיע גול באליפות העולם בשנת ה'מוטל

למידעקישור–1978זוכים באירוויזיון אבניבי

אנוארנשיא מצרים , ימי קרטר'דייוויד הם הסכמי מסגרת לשלום במזרח התיכון שנחתמו על ידי נשיא ארצות הברית ג-הסכמי קמפ
קישור. 1979וסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים במרץ 1978סאדאת וראש ממשלת ישראל מנחם בגין בשנת 

ליל הסדר, סעודת חג שבועות, חתונה, ברית, שבעה-מרכזים ביהדות ( מנהגים, טקסים)אירועים 

?מדוע בחר הדוד נתן לשלב במופעי הצלליות  אירועים אלה-נקודה למחשבה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%9E%D7%9A
https://www.eretzmuseum.org.il/721/
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7778
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F
https://sports.walla.co.il/item/3365243
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%9E%D7%A4_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93


ארמזים



לסכום



הצעה להשוואה

?באיזה אופן, אם כן? הביקורת? הרעיונות?  האם הצפייה בעיבוד הקולנועי סייעה בהבנת היצירה•

?באיזה אופן, אם כן? האם הצפייה פוגמת ביצירה הכתובה*     

?הקולנועביצירתשהוצגוכפיהדמויותאתדמיינתהקריאההאם במהלך•

?הכתובהסיפורמורכבותאתלהביןכדיהקולנועביצירתלהסתפקניתןהאם•

גוטפרוינדאמיר " / צלליות"שמבוסס על הסיפור לסרט קצר לפניך קישור 

(הספרותיים והקולנועיים)לדרכי העיצוב , לרעיונות, לדמויות, השווה בין עלילת הסיפור לבין העיבוד ליצירת הקולנוע תוך התייחסות לתוכן

https://www.youtube.com/watch?v=stVlWJ8sIWI
https://www.youtube.com/watch?v=stVlWJ8sIWI


שאלות  לדוגמה



לאתר קישורמאת אמיר גוטפרוינד ב" צלליות"פרשנות לסיפור , "אני עומד לערוך מופע של צלליות. "אסתי, שושן-אדיבי

משרד החינוך פרשנות  

לקסיקון הקשרים לסופרים  , יגאל שוורץ' פרופ, סתויזיסי: עורכים: בתוך" אמיר, גוטפרוינד(. "2014)נינה , אבקסיס-פינטו
.242-242' עמ, דביר' הוצ, ישראלים

(7-16)זמורה ביתן ' הוצ, אתגר קרת: עורך, סיפורים11–צלליות : בתוך" צלליות. "2005אמיר , גוטפרוינד

כתר' הוצ. תולדות השיגעון בעידן התבונה(. 1961)מישל , פוקו

:מתוך המקורות

"דרור"חינוך קרית, "צלליות"פרשנות לסיפור . אורלי, בכר

גלית טולדו משגב: עיצוב ועריכה, פרשנות, ריכוז חומרים

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut2.pdf

