
 

 פעולת דראג

 מטרות

 החניכות יכירו את עולם הדראג, השימושים והסיבות השונות לדראג. .1

 החניכות יבינו ש"פרפורמנס" מתבטא בכל מיני צורות גם בחיים שלהן. .2

 יה.יהחניכות יתנסו בדראג וירימו אחת לשנ .3

 מהלך 

 (דק' 5)פנייה + משפט משיר שמתאר אותיסבב שם ולשון  .א

 (דק' 10)" בחיי היום יום? ו דמות"לובשות עלינזה דראג?" האם גם אנחנו  נשאל "מה .ב

 (דק'  15) –נצפה בסרטון של המורה + דיון  .ג

https://www.youtube.com/watch?v=sqI1WyB0Is4     (8:20-2:12 צופות ב) 

 שאלות

 ה בקטע? ימה עלה לכן מתוך הצפי 

 ם דרך התיאור של זוהר על דראג?האם היו דברים שחידשו לכ 

 דק( 20) קטע של נונה שלאנטנקרא  .ד

באומנות הדראג אין גבול, אפשר וכדאי לצחוק על הכול! להינות מכל הצבעים והמרקמים ולהתחבר “

שאנשים רואים אותי הם צריכים להתחבר לצד הצבעוני שבהם ולהתעמת לזהויות חדשות בעצמנו. כ

עם המעצורים שלהם. יש את אלה שמתחברים מיידית ואת אלה שפשוט יתעלמו. אני מרגישה שזהות 

זה דבר נזיל וכולנו משנים כמה זהויות וכובעים במהלך היום, אם זה הזהות מול ההורים והחברים וזהות 

בזוגיות. במקור אני ממגדל העמק ותמיד הייתי מצייר, נחשבתי לילד ביישן אבל  אחרת לגמרי בעבודה או

הצליחו להבין שאני אמן דרך הציורים שלי, כיום אני לא מסתפקת בקאנבס והפכתי את עצמי למייצג 

יצירתי שנושם ומגיב לסביבה, אני במסע מחקר דרך אופנה אלטרנטיבית אל תוך הזהויות שחיות בי, 

 גארד לפרחה, מילד ביישן ועד לדיווה בועטת." ממלכת אוונ

  קבוצה שיר לכל נשלח נחלק את הקבוצה לחדרי שיחה  .ה

 zoom https://youtu.be/YivJMe0rmys -מדריך לחלוקה לחדרים ב

 ל קבוצה צריכה לשמוע ולקרוא את המילים של השיר ולדבר עליו:כ

 

 שאלות

  מעלה ?השיר  מה 

 ?איך הוא מתקשר את עולם הדראג 

 ?איזה מסרים הוא מעלה 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sqI1WyB0Is4
https://youtu.be/YivJMe0rmys


 

 הצעות לשירים

https://www.youtube.com/watch?v=gIOyB9ZXn8s -into the unknown   

.com/watch?v=eAfyFTzZDMMhttps://www.youtube -Beautiful  

https://www.youtube.com/watch?v=RQTgJRwMdKQ -God is a woman  

https://www.youtube.com/watch?v=cwLRQn61oUY -Confident  

VAiW9kw-https://www.youtube.com/watch?v=vuq  -Good as hell  

tEftuMhttps://www.youtube.com/watch?v=1JUG5 -Reflection  

https://www.youtube.com/watch?v=XaCrQL_8eMY -Juice  

 https://www.youtube.com/watch?v=b5I8Lka5ZfE -אתה חייב למות עליי 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z1icelIg4I0 -אם אני רוצה 

 https://www.youtube.com/watch?v=DBOblfo6y3E -שיר הפרחה 

 lUw--://www.youtube.com/watch?v=5TUN30https -פאוץ' 

 c-_oUlKv9https://www.youtube.com/watch?v=xl -מפיות 

 

   חיבור לערב דראג + סיכום

נחנו רוצות לקיים ערב דראג א. במפגש הבא כרנו מעט את עולם הדראג במהלך הפעילות האחרונה הי

בקבוצות שהתחלקתן אליהם  שהייתן רוצות לבצע דמות ושירמשותף המשימה שלכן היא לחשוב על 

לתקשר את השירים שדיברתם עליהם בפעילות ויכול להיות שירים אחרים  היכולהבחירה  בפעילות 

 שתבחרו.

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIOyB9ZXn8s
https://www.youtube.com/watch?v=eAfyFTzZDMM
https://www.youtube.com/watch?v=RQTgJRwMdKQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwLRQn61oUY
https://www.youtube.com/watch?v=vuq-VAiW9kw
https://www.youtube.com/watch?v=1JUG5tEftuM
https://www.youtube.com/watch?v=XaCrQL_8eMY
https://www.youtube.com/watch?v=b5I8Lka5ZfE
https://www.youtube.com/watch?v=Z1icelIg4I0
https://www.youtube.com/watch?v=DBOblfo6y3E
https://www.youtube.com/watch?v=5TUN30--lUw
https://www.youtube.com/watch?v=xl9_oUlKv-c

