
  

     
  

   אוריינות חזותית בחינוך
  

 מאיר גולדה בית הספר התיכון ע"שביה חברתית הקמת גלר
  תרבותי וכמניע - לדיאלוג רב כזירה בפתח תקווה

  לאקטיביזם חברתי
  
  

  לזר-שרון שפלן
  

  סיטון שושנה ר"ד :בהנחיית
  

  תקציר
  

דיכוטומית נובעות מן הנטייה האנושית לחלוקה  "אחרל" ביחסאלימות והתעלמות אגרסיביות, 

מובילה בחנה זאת א המוערכים באופן שלילי. ,"הם"בין ל ,המוערכים באופן חיובי ,בין "אנחנו"

ת בבית אמנול המגמה בקרב תלמידי גם ביטוי באו לידיתופעות אלו מאחר שאלימות. ה תלהצדק

הוקמה בבית הספר המצב,  שינויולאור הצורך הדחוף ב ,תקווה הספר ע"ש גולדה מאיר בפתח

  . 'החברתיתגלריה ה'

, שרוב תושביה הם עולים מאתיופיה ומחבר בעיר ספר נמצא בסמוך לשכונת יוספטלהבית 

 םורובם אינם נמנים ע ,העמים. תלמידי בית הספר, לעומת זאת, מגיעים ממקומות אחרים

 וקיום אמנותעשיית של  םביכולתמתוך אמונה שיש הוקמה  'הגלריה החברתית' .אלה ותאוכלוסי

דיאלוג ה אפשרויות, שהיא מעוררת שאלותהגשר בין שונים מתוקף  יצורל אודותיה שיח

  . הטבועה בהות תרבותי-רבוה יוצרת, שהיא היכרותהו

: המאפשרים דיאלוג ושינוי האמונה בשני כוחות מכוננים עומדתבבסיס הרעיון להקמת הגלריה 

עתידה והפעילויות שהיא  הגלריההקמת החזון הוא כי והאמנות.  ,החינוך הדיאלוגי (הביקורתי)

תלמידים, אופי הדימויים שיוצגו, ערבי הפתיחות של הבהם יתנסו שתהליכי אוצרות כמו  ,ליזום

 דיאלוגאו דומים, /בין שונים ויאלוג ד יאפשרו יצירת , כל אלההתערוכות וסיורי ההדרכה בגלריה

מודעות  וכן וקהילתיתפיתוח מנהיגות אישית  תוך הסכמה- אילגיטימציה של יכיר גם בש

  חברתית.

מהו  :המחקר הן שאלות .נוי המתבקשיתרומתה של הגלריה לשלעמוד על  יתהיההמחקר מטרת 

בנה יעליו תשמצע הרעיוני הגבש את וכיצד היכרות עם תחום זה תועיל ל ,תרבותיות-חינוך לרב

שינוי לת ותוביל למודעות חברתי ת הספרמצאותה של גלריה חברתית בבייכיצד ה ;הגלריה

ובינה  ת הספרבין קהילת בי בגלריה החברתית לדיאלוג שיוצגוכיצד יובילו התערוכות  ;עמדות

   .עם הקהילה לאקטיביזם חברתי שיתבטא בפעילות , כמו גםלבין השכונה הסמוכה לה

שאותה אני  אמנותל המגמהתלמידי : משיקיםמעגלים  פרורכב ממסקהל היעד של הגלריה מ

 -ת הספר מחוץ לבי קהילות ;הנהלהוהתלמידים, עובדים, מורים  -ת הספר יקהילת ב ;מרכזת

 .כונה, הורים, אורחיםתושבי הש

 תוך כדי מציג התנסות אישית מחקר. הביקורתי- פעולה אנסיפטורי-מחקר הואערך המחקר מ

 תובנותהיישומיות והמסקנות ה .החל משלבי התכנון ועד להפעלתה ,תהליך הקמת הגלריה ליווי



  

לגבי יוזמות  שניתן ללמוד ממנו ,תיאורי-כלי רפלקטיבי ליהן מגיע המחקר אמורות לשמששא

  ופעולות עתידיות.

ר דעות ורעיונות של עורכת המחק התלבטויות, ותמתועדבו שיומן חוקר המחקר בוצע באמצעות 

עם  למחצה ומובניםראיונות פתוחים התקיימו  כמו כן פעולה.לגבי שלבי הקמת הגלריה ות

עמי שטייניץ, שלומית עצמון, אבשלום : אמנים, הוראת האמנות, אוצרותמתחומי ה מחיםמו

, נציגי ת הספרתלמידים, הנהלת ביוכן עם ומעין שלף,  , מרסלו לאוברסולימן, שולה קשת

  אלי.הכוללות תיעוד ויזו תצפיות משתתפותבמחקר שולבו הקהילה 

וכינונו של  ת הספרשל גלריה חברתית בבי הקמתה כאמור תהיהימחקר זה  התוצאה העיקרית של

כל  .הקהילהנציגי , עולם האמנות ות הספרקהילת בי לבין דיאלוג משמעותי בין תלמידי האמנות

האמנים  עבור דרך בחירת נושא התערוכה, בבחירתהחל , הגלריה הפעילויות הכרוכות בהקמת

הדרכות וכלה בערב הפתיחה,  ןוארגו לווהנשישתתפו בה, מיון העבודות ותלייתן, כתיבת טקסט 

 םרתיהעוררו נכונות לאת המודעות לקיומן של דעות קדומות ו עלוהכל אלה  ,בעקבותיהןששיח בו

ייצר למתוך רצון לצמצם את הדעות הקדומות ו ,ובשכונה ת הספרלפעולה אקטיביסטית בבי

   הסכמה.- איבאפשרות של ו תרבותיות-כיר ברבדיאלוג שמ

 ,והתלמידים התנסו בתהליכי אוצרות ,שונתה והורחבה במגמה לאמנות דיםכנית הלימוותנוסף, ב

סקירה ספרותית, היכרות עם מכלול  התערוכה, על כל המשתמע מכך: חקר מעמיק של נושא

יה בחלל, כתיבת יתלה, שיקולי שיוצגו עבודותהבחירה ומיון  ,בסטודיו אמניםה של עבודותה

ת ערב הפתיחה, הדרכות בגלריה והשתתפות פעילה , הפקותהזמנה, עיצוב ים הנלוויםטקסטה

אודות הזהות האישית של משתתפי המחקר ויחסם הוחל ביצירת שיח כמו כן  .גלריה בשיח

, תרמה הגלריה החברתית במידה אלהת יולויפעבזכות  האמביוולנטי אל סוגיות הזהות והמקום.

   בקהילה. ת הספראמנות ושל ביל המגמהשל  םניכרת לחיזוק מעמד

 חשובות.ושונות מזמנת עיסוק ממוקד בסוגיות חברתיות  החברתית נראה כי הקמת הגלריה

בין ל ת הספרקבוצה, בין ביבין הבין האני ל :מהווה כר פורה לפעילות חוצה גבולות הגלריה

לבדוק את  כדיהמשך -מחקר לדעתי יהיה מעניין לערוך מקום.בין השכונה, בין התלמידים לה

קבלת ההחלטות , את אופן זכרותעל הזירות הנ החברתית של הגלריה ווחארוכת הטהשפעתה 

, כמו בו השפיעו התערוכות על כינונו של אקטיביזם חברתישהאופן את נושאי התערוכות ול ביחס

דיאלוג מכבד וסובלני בין כל ונבנה אכן צומצמו דעות קדומות  םבהשעל האופן והמידה  גם

  המשתתפים.

  


