
 

 על מה ולמה? -פעולת גיבור תרבות 

 מטרות הפעולה:

 החניכות ילמדו לעומק מי הם גיבורי התרבות ומדוע הם מכונים כך  .1

 החניכות יכירו את הצרכים הרגשיים הכרוכים בהערצה ומתי זה יותר מדיי .2

 חלוקת זמנים:

 דקות  20 מידרוגוועדת ה

 דקות 15 בינגו גיבורי תרבות

 דקות  25 יעלה בגורל הגיבור? / מתודת רפלקציהמה 

 דקות  15 מתודת סיכום 

 
 

  מהלך הפעולה:

. ות.חניכים 4-3ספר קבוצות של מחלקים את הקבוצה למ :דרוגיעדת המוו -משחק פתיחה .1

טוב, רע, גבוה : , עליו משורטטים שני צירים וארבע קצוותהמדריכים מציגים לחניכות פלקט

בית , אסוציאטיבחינת החניכותלסכם את השנה החולפת בתרבות מ היא המשימה ונמוך.

ם. יישוב שלהן, בעולכול להיות אירועים שקרו בקבוצה, באיגי, בקהילה, בה יז .ככל שיהיה

הן יכולות . ('א)נספח גמה מצורפת דו ם.ן.ושית מבחינתר לתרבות האנבכל מה שמתקש

 בזום(.להדביק תמונות )במידה וזה או ולכתוב  לצייר

מתאימים בהכרח על נקודה מוסכמת אינם למדריך.ה: חלק זה נתון לדיון וישנם שלל היגדים אשר 

 .את דעותיהןהלוח. נשתדל לייצר תרבות דיון ומרחב בטוח בעוד החניכות מביעות  עלאחת 

   .קולאז' שהכינהכל קבוצה מציגה את ה

 לאחר מכן, נשאל: 

 הצירים?איך הכרעתן איפה למקם כל אירוע על גבי  ●

 יש אירועים שהם גם טובים וגם רעים?האם  ●

   .ות )ולהפך(?כם.ן ותרבות גבוהה בעיני אחריםחשבים תרבות נמוכה בעינינ ●

 

 



 

  נמוכה: רבות תתרבות גבוהה ול גדרותאת הה חניכותל נחשוף

 

חלק לכל חניכה לוח המדריכה ת :רבותבינגו גיבורי ת .2

ן ליכעת )רשמנו פה מגוון אפשרויות, בינגו עם הגדרו

שמתאימות לאופי הקבוצה שלכם. ניתן  9לבחור 

 שנות כמובן(.ל

 הקטגוריות: 

 מוזיקה ●
 טלוויזיה ●
 ספורט ●
 נסטגרםאי ●
  פוליטיקה ●

 קולנוע ●
 מדע ●
 אקטיביזם ●
 בינלאומי ●
 היסטוריה ●

 הקהילה הגאה ●
מורשת /תנ"ך ●

 דתית
 כלכלה ●
קוטיקט ●

 

למדריך.ה:  בכל קטגוריה החניכות ירשמו את גיבור התרבות המועדף עליהם, זה שיוכלו להסביר 

ובודקות כמה "בינגו" יש  לאחר מכן החניכות מסתובבות בחדרמדוע לדעתן הוא "החשוב" ביותר.  

 שואלות:(. ��נחמד )ואז מישהו מנצח וזה  ה אחרים בחרו כמוהן'להןם במידה וחבר

 ר.ה בכל תחום?לפי מה בחרתן גיבו •

 האם יש תחומים שבו אותם גיבורים נחשבים יותר או פחות? •

 כי הרבה גיבורים שאתן מעריכות/ מעריצות?יזה תחום יש לכן הבא •

    

   

   

בעלי ערך אסתטי, שהחברה מעריכה אותם  האובייקטים התרבותיים כוללת את התרבות גבוה

זה עשוי לכלול גם יצירות אינטלקטואליות הנחשבות לבעלות . מופתית כאמנות באופן קולקטיבי

תרבות  המונח. הכאלם חינוך המטפח עיסוקים ערך פילוסופי, היסטורי או ספרותי עליון, כמו ג

; וכן עם המאגר המשותף של הידע האריסטוקרטית  המעמד העליון זוהה עם תרבות הגבוה

)למשל תרבות עממית( החוצות את המערכת  שבקונצנזוס והמסורות רחבות הטווח של החברה

, התרבות נמוכ מנוגד למונח התרבות גבוה המעמדית של החברה. מבחינה סוציולוגית, המונח

תרבות ה .המאפיינות את המעמדות החברתיים הפחות משכילים התרבות הפופולרית צורות

נקראת נמוכה, משום שהיא מצטיירת כתרבות נחותה, הפונה אל העכשווי והזמני  הפופולרית

, שאותו היא מפקיעה מרצף של מסורת היסטורית ערכית. "חדש"ומאמצת ללא היסוס את ה

מתוחכמת של הקיים  רתביקובהאמנות הגבוהה פונה אל קהלים מצומצמים אך מובחרים, עוסקת 

המכוונות לשינוי. לתרבות הנמוכה, לעומת זאת, זיקה ברורה לעולם של מוצרי ומציעה חלופות 

 .המשכפלת ומנציח ולאושר הבורגני הכרוך בהם, שאותו היא צריכהה

 ערוך מתוך ויקיפדיה והאינציקלופדיה של הרעיונות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://haraayonot.com/idea/%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%aa/
https://haraayonot.com/idea/%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%aa/
https://haraayonot.com/idea/critique/
https://haraayonot.com/idea/critique/
https://haraayonot.com/idea/critique/
https://haraayonot.com/idea/consumption/


 

 :המדריכה תציג ותקרא לקבוצה את ההגדרה הבאה לגיבור תרבות

 

 דמות אחתנבקש מכל חניכה לבחור כעת,  -מי יהיה הגיבור האחרון? / מתודת רפלקציה .3

 מהקריטריונים הבאים.  לפחות באחדולמצוא לה ציטוט אשר מתאים בבינגו שנרשמו  מאילו

   :םציטוטיה

 ציבורית  -ציטוט רוחני המדבר על מצפון ועמדה מוסרית ❏

 דימוי עצמי ציטוט על מראה חיצוני ו ❏

 ציטוט הקובע טעם כלשהוא, מעצב דעת קהל  ❏

  ציטוט על סוגיה חברתית החורגת מתחום התמחותם הייחודי ❏

 ציטוט על הופעתם, תלבושתם וסגנונם הייחודיים  ❏

למדריך.ה:  החניכות יוצאות לחקור ברחבי האינטרנט לזמן קצוב ציטוטים אשר נאמרו על ידי הדמויות 

גיבורי התרבות'.  כאשר החניכות מחפשות ציטוטים הנוגעים בעיקר בהשמעת האהובות עליהן, '

'גיבורי התרבות' המודרניים  את בחוןמוסריות וכן דעתם בדבר מה אחר, ניתן יהיה ל-עמדות חברתיות

 .גיבורי תרבותבאמת הם ם אהו

 זור למליאה ונשאל : לאחר הזמן הקצוב שהוגדר לחניכות לחיפוש הציטוטים, נח

 האם היה קשה לחפש ציטוטים מסוימים מאחרים ? מדוע ?  ●

האם אתם חושבים ציטוטים שמצאתם רווחים בדעת הקהל הרחב ? סביר להניח שכולם  ●

 יסכימו עם הנאמר על ידי אותה דמות ? 

 האם כל אחד סלב יכול להשמיע את דעתו ובכך להיכנות 'גיבור תרבות' ?    ●

  יש תנודה והנחת דמיון בין גיבור תרבות לידוען כיום ?מדוע לדעתכם  ●

  

 

 

 

ה ניחן והוא הזדהות יוצרת שאישיותו אדם הוא תרבות גיבור  ִריְזמָּ הוא .אליל הוא ,כוכב הוא ,בכ ָּ

מזדהים וההמונים ההמונים של איש הוא .לו להידמות רצון וגם חיקוי ,השראה ,מודל הוא ,נערץ 

וסוגי התגייסותם בזכות  לרוב היא איתם שלנו שההיכרות תרבות גיבורי יש שני מצד  .איתו 

על  להשפיע במטרה ציבורי-מוסרי עניין לטובת  החברתי או ,האינטלקטואלי ,האקדמי מעמדם 

חזותית שפה בעלי אייקונים הם תרבות גיבורי .התרבות של הפוליטיקה ועל הקהל דעת 

 תרבותי ודימוי שפה מקום ,זמן הכל לחזות הופכת חזותם מהודקת.

 מתוך ויקיפדיה



 

 :נקרא יחד עם החניכות את הקטע הבא-סיכום  .4

 

נסכם עם החניכות את כל מה שעברנו עליו בפעולה: על ההשפעות החיוביות של גיבורי  •

 התרבות ועל מעשיהם החשובים בחברה ובתרבות באופן כללי. 

שאנו מעריצים את מוצרט, מדונה או כ: עלינו להבין את את ההבדל במידת ההערצה שלנו •

ביונסה לדוגמא; ההערצה שלנו אינה ניזונה רק מהקליפה החיצונית של האומנות שלהם. 

להכיר את המוזיקה שלהם לעומקה ועל פי כן לפתח יחס רגשי אל הסיפור הפופולרי  אפשר

 שהם מייצגים בתולדות המוזיקה.

. ניתן להעריך ואף להעריץ אדם ובכל זאת לזכור נבין כי כמו בכל דבר בחיים, הקסם הוא איזון •

בדיוק כמונו. הערצה אובססיבית ת וחסרונות רונושהוא אדם ככל האדם, בעל אנושיות, ית

    טחון העצמי.ועיוורת עלולה להוריד לנו את הבי

 

 

גיבורי תרבות עולים ונופלים, אך חלקם מדלגים מעל משוכת הזמן ומתקבעים  ,מיתוסיםלדומה ב

הם קופאים לנגד עינינו ומצטרפים  ;קלאסיות בתודעה הציבורית. או אז הם הופכים לדמויות

-גם גורלו של גיבור התרבות עשוי להיות דו .לפנתאון הבלתי מתכלה של דמויות האלמוות והנצח

ערכי. מצד אחד, מעטים מכחישים את עצם ההיזקקות לקיומו ואת תרומתו לחיי היומיום. מצד 

אינו נוהג בציניות אופיינית גם בגיבורי  ,אליליםהאחר, עולה השאלה: האם דורנו, דור ניתוץ 

ההתמקדות  -דקות של תהילה 15-כינון של גיבורי תרבות ושאר מפורסמים ל? התרבות שלו

בתחלופה המהירה, בצורך המתמיד של מכונת התקשורת בגיבורים חדשים וב"אייטמים" 

נדרשת  חרושת התרבות. ד את פולחן גיבורי התרבות באור סרקסטיעשויה להעמי –רעננים

לייצר, לפרק ולייצר מחדש גיבורי תרבות, שימכרו לציבור את מרכולתם ה"אקזוטית", ה"הרואית" 

דורגלנים בעלי טור אישי או תוכנית ו"יוצאת הדופן". גיבורי התרבות של ימינו יכולים להיות כ

עם זאת, אין לבטל לחלוטין את השפעתו . כריזמטיות דוגמניות טלוויזיה, שדרנים פופולריים או

החיובית ולראות בהערצה אליו רק ביטוי לאסקפיזם ולניכור. גיבור התרבות אינו רק 

ההיזקקות לגיבורי תרבות משרתת צורך רגשי  .ונים מייצרים לצורכיהםשההמ פטישיסטי מוצר

הגיבור מספק מאוויים אלה ומקנה לחסידיו ביטחון זמני בעולם מעורער. מצד ולא צורך קוגניטיבי. 

יתר של -בו. מצד שני, הערצת אחד, בטחון זה גורם ל"הידוק השורות" ולהתגייסות רעיונית סבי

הגיבור עלולה לגרור את חסידיו במסלול מהיר אל הגיהנום: הערצה בלתי ביקורתית של דרכו; 

 .הזדהות עם הממד הטוטלי הטמון באישיותו ובשיטתו

 האינציקלופדיה של הרעיונות ערוך מתוך



 

 פלקט ועדת מדרוג -נספח א' 

 

 

      

 


