


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






-242' עמ, דביר' הוצ, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, יגאל שוורץ' פרופ, סתויזיסי: עורכים: בתוך" אמיר, גוטפרוינד(. "2014)נינה , אבקסיס-פינטו)אבקסיס-פינטודברים שכתבה 
.  למאמר המלא מתוך אתר משרד החינוך קישורשושן אדיביאסתי והובאו במאמרה של , (242

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


לקריאת הסיפור  

מאת אמיר גוטפרוינד" צלליות"

יש  להקליק  על  התמונה

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






















.ח "באתר מטניתן לקרוא על דמות הנביא נתן  .            כשמו של הנביא המקראי, נתן-שמו של הדוד 

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






:מרכזייםארכיטיפיםמספרקיימים,יונגקרל,פסיכואנליטיקאיהשלהאנליטיתתאוריההפיעל

.הזהותוהשגתלמציאותההסתגלותארכיטיפ-אגו•

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

.בנוהקיימיםהפרימיטיבייםהרגשותואת

,החברהלציפיותבהתאםהמתפקדתהחברתיתהאישיותזוהי.והחברההסביבהלדרישותבהתאםחובשיםאנואותההמסכה-הפרסונה•

.החברהדרישותלביןהיחידאישיותביןפשרהמעין-"האמיתיאני"האתומסתירה

לאורךנשיםעםגבריםשלקולקטיביותחוויותובזכותנשיםעםהאדםשלהאישיתההתנסותבזכותבגבריםהמצויהנשיהיסוד-האנימה•

.בתוכוהמצוי,הנשילצדיחסואתוהןשבעולמולנשיםהגבריחסאתהןקובעתהאנימה.(הקולקטיבימודע-תתהעלבהסתמך)ההיסטוריה

,שבעולמהלגבריםהאישהשלהיחסאתקובעהוא.גבריםעםנשיםשלוהקולקטיביותהאישיותמהחוויותהלקוח,בנשיםהגבריהצד-האנימוס•

.בתוכהשמצויהגברילצדהיחסואת

,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








–אירועים מכוננים בהיסטוריה של העם היהודי 

, סטלמךנחום , כאשר שחקן הכדורגל, האירוע המתואר הוא משחק גומלין בין נבחרת ישראל לנבחרת רוסיה, התקיימו המשחקים האולימפיים1956בשנת 

.סטלמךלמידע על נחום קישור. מבקיע גול בנגיחה לשערו של לב יאשין

.למידע עליו ממוזיאון ישראל לרבות התצלום ממלחמת ששת הימיםקישור.  הצנחנים בכותל, 1967משנת 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"

וראש  , סאדאתאנואר, נשיא מצרים, ימי קרטר'ג, שנחתמו על ידי נשיא ארצות הברית, דייוויד הם הסכמי מסגרת לשלום במזרח התיכון-הסכמי קמפ

.קישור. 1979וסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים במרץ , 1978בשנת , מנחם בגין, ממשלת ישראל

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








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

מקורות

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

גלית טולדו משגב: עיצוב ועריכה, פרשנות, ריכוז חומרים

לימור דניאל קיש–יעוץ ועריכה לשונית 

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

