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האומנות משמשת כמתורגמן, 
למה שאינו יכול לעבור בדיבור.

גתה

תקציר הכלי

מתי אשתמש 
בכלי?

מה תהיה 
התוצאה?

זירה: השתתפות תרבותית

את  מציג  הכלי  כפלטפורמה להשפעה חברתית.  באומנות  עוסק  זה  כלי 

האסטרטגיות השונות שבהן אפשר לחבר אומנות ועשייה חברתית ומציע   

דוגמאות מכל אסטרטגיה.

כאשר אני מעוניין/ת לקדם עשייה חברתית באמצעים אומנותיים או בעשייה 

אומנותית של חברי הקהילה כדי לחולל שינוי חברתי.

השראה, רעיונות ודוגמאות לייצר השפעה חברתית באמצעות אומנות באחת 

מהדרכים האפשריות: 

שימוש ביצירה אומנותית כדי לקדם סוגייה חברתית.	 

יצירת אומנות קהילתית.	 

יצירת מרחבים לתרבות מקומית.	 

הנגשת מסר חברתי באמצעות תרבות ואומנות. 	 

1

2

3

מהי אומנות ואיך היא קשורה להשפעה חברתית?

קשה להגדיר אומנות. רבים טוענים, כי לא ניתן להגדירה. אולי כפי שאומרים "באומנות 

אין דבר כזה, שאין דבר כזה". האומנות במהותה מבקשת לערער על מוסכמות ולבחון 

את הגבולות, כולל גבולות ההגדרה שלה עצמה. לאורך השנים, ההתייחסות אל 

האומנות השתנתה מאוד. בעבר הרחוק, ראו באומנות חיקוי של המציאות. בתקופה 

הקלאסית היה מצופה מציור או מפסל להיות דומה ככל האפשר למקור החי. עם 

השנים השתנתה התפיסה. אומנות נתפסה כמושג סובייקטיבי, כפרשנות. בעידן 

הפוסט-מודרני יש שטענו כי כל אדם יכול להיות אומן. בתוך כך קיים ויכוח רב-שנים 

בין הרואים באומנות אמצעי לבידור ולשעשוע לבין מי שמאמינים שתפקידה להתעמת 

עם המציאות, להציב מראה ולהביע דעה. בוויכוח הזה אין "צודקים" או "טועים", ועל 

הרקע הזה ניתן לראות את האופנים השונים שבהם האומנות משתלבת בעשייה 

החברתית. התקופה המודרנית הפכה את יצירת האומנות לזמינה הרבה יותר. מכשירי 

הטלפון החכמים וכלים דיגיטליים אחרים מאפשרים לכל האוחז בהם צילום תמונות 

וסרטונים. הרשתות החברתיות מאפשרות הצגה והפצה של יצירות אומנות ללא חובת 

התיווך של הצגה במקום רשמי כמו מוזיאון. במקביל, מופעי רחוב ומיצגים מייצרים 

מפגשים קרובים ובלתי אמצעיים של הקהל עם האומנות.

הכלי על רגל אחת

2 * הדברים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים במידה שווה * לארגז הכלים המלא לחץ כאן

https://www.impacttoolbox.org.il/


השפעה חברתית 
באמצעות שימוש 

באומנות אפשר לייצר 
בתחומים הבאים:

אומנויות הבמה 	 
)תיאטרון, מוזיקה, 

)spoken-word ,מחול

אומנות חזותית )ציור, 	 
גרפיטי, פיסול(

ספרות ושירה	 

אומנות שימושית 	 
ודקורטיבית )יצירה 

ועיצוב של כלים 
שימושיים( ועוד...
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מדוע לשלב אומנות עם עשייה חברתית? 
מסיבות אחדות:

האומנויות פועלות עלינו ומפעילות אותנו: האומנות מפעילה את החושים 	 

)בעיקר חוש הראייה וחוש השמיעה( ומעוררת רגש. השימוש בה הוא אמצעי 

לגעת באנשים, לגעת ברגש שלהם ולהניע אותם.

אומנות מייצרת עניין והתלהבות: היא רותמת אנשים למעורבות מעצם העניין שבה.	 

האומנות מאפשרת להביע מורכבויות, לעסוק בנושאים מאתגרים וקשים 	 

לעיכול: בימים עברו ‘ליצן החצר’ היה יכול להביע ביקורת, שעליה אחרים היו 

נשלחים לכלא. בימינו אנו, שימוש בכלים אומנותיים ובסטירה מאפשר להעביר 

ביקורת חברתית ופוליטית. 

האומנות נותנת משמעות לחיינו: משל סיני עתיק מספר על קבצן, שכאשר נתן 	 

לו עובר אורח שתי פרוטות, מיהר אל החנות הסמוכה וקנה בהן כיכר לחם אחד 

ופרח אחד; הלחם – כדי שיהיה לו איך לחיות, הפרח – כדי שיהיה לו בשביל מה 

לחיות. האומנות למעשה נגישה לכולם ולכל אחד יש זכות ל’קסם’ אומנותי, שייתן 

לו סיבה בשביל מה לחיות.

כאשר המפגש עם האומנויות מתקיים באירוע רב-משתתפים, מתווסף לכך גם 	 

הכוח העצום של ה’ביחד’. קהל שחווה בו-זמנית את אותה חוויה מפתח שותפות 

בתגובות לאירוע והופך להיות קבוצת שייכות. השותפות מחזקת את היחיד ואת 

הקבוצה. את היחיד בכך שהיא מחזקת את תחושת השייכות הקבוצתית והקהילתית 

שלו/שלה; את הקבוצה ביצירה/בחיזוק הלכידות והעוצמה המשותפת.

גם אומנות וגם המעשה לשינוי חברתי באים להעביר מסר, לחולל שינוי.	 

היצירתיות היא אמצעי נפלא להעברת מסרים. 	 

איך משלבים אומנות ועשייה חברתית?

ניתן להצביע על ארבע אסטרטגיות עיקריות של שימוש באומנות להשפעה חברתית:

שימוש ביצירה אומנותית לקידום סוגייה חברתית: האומנות משמשת כלי להעלאת . 1

מודעות, להעברת מסרים, לביקורת חברתית וכדומה.

אומנות קהילתית: שימוש ביצירה אומנותית לחיזוק קשרים בתוך הקהילה או . 2

לדיאלוג בין קהילות.

מרחבים לתרבות מקומית: יצירת תשתית שתאפשר ביטויי תרבות מקומיים, למשל . 3

הקמת בימות, חללי תצוגה, תחרויות ומרחבים נוספים. בדרך זו ניתנת הזדמנות 

לקולות אומנותיים מקומיים להשמיע ולהישמע.

הנגשת התרבות: כדי שתאפשר חוויה לכל אחד. זוהי עשייה חברתית בפני עצמה. . 4

אירועים אומנותיים רבים מציגים שילוב של שתיים או יותר מבין אסטרטגיות אלה.

העמודים הבאים נותנים טעימה קטנה מכל אחת מהאסטרטגיות, כולל דוגמאות 

לעשייה, שמהן אפשר לקבל רעיונות להשפעה חברתית באמצעות אומנות. 

הידעת? 

יש הטוענים שהשאלה האם 
אומנויות הן כלי לשינוי חברתי 
היא שאלה מיותרת. לפי טענה 
זו אופייה החתרני והמתנגד 
של האומנות נמצא בבסיס 
התומכים  לפיכך,  קיומה. 
בתפיסה זו סבורים, כי מעצם 
מחוללת  האומנות  קיומה 
שכל  משום  חברתי,  שינוי 
אמיתית  אומנותית  יצירה 
חברתי. לשינוי  קריאה  היא 
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• 1 •
יצירה אומנותית 

כמקדמת סוגייה חברתית

• 2 •
אומנות 
קהילתית

• 3 •
מרחבים 

לתרבות מקומית

• 4 •
הנגשת 
תרבות
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שימוש ביצירה אומנותית לקידום סוגייה חברתית 

אסטרטגיה זו מתחברת לאופי ה’מרדני’ הטבעי של האומנות. 

האם נדרשת מעורבות של אומן? 

אפשרי, אך לא הכרחי.

למה היצירה האומנותית יכולה לשמש?

להעלאת מודעות לנושא	 

להבעת דעה / לקידום עמדה / למחאה	 

לגייס תומכים לרעיון	 

לגייס כספים לקידום פעילות	 

דוגמאות ׳לעורר תיאבון׳

שירה מדוברת )“תמיד רציתי להיות אשכנזי” / יוסי צברי, 2015(

שירה מדוברת )Spoken Word( הוא סוג הופעה המבוססת על שירה שכתובה בשפה 

פשוטה, ‘בגובה העיניים’, על פי רוב בנושאים חברתיים או אישיים. השירה המדוברת 

החלה כבר בעת העתיקה, אבל כיום היא מקושרת לאומנות פוסט-מודרנית. ‘פואטרי 

סלאם’ )בתרגום חופשי: “הטחת שירה”( הם אירועים שבהם נוהגים משוררים או 

מדקלמים להקריא קטעים של שירה מדוברת שהם כתבו. בישראל התקיימה לראשונה 

תחרות ‘פואטרי סלאם’ במועדון האינקובטור בירושלים ב-2012. מאז 

מתקיימים עשרות אירועים כאלה ברחבי הארץ.בקטע, שהפך ויראלי, 

“תמיד רציתי להיות אשכנזי” מ-2017, מדבר יוסי צברי על פערים 

ואפליה עדתית. )לחצו על התמונה למעבר לקטע או סרקו את הקוד(.

אומנות מייצרת 
השפעה חברתית: 
ארבע אסטרטגיות

1

אומנות לקידום 
סוגייה חברתית
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מיצג בית קברות לבתי עסק )אוגוסט 2020(

באוגוסט 2020, כאשר מספר העסקים הנפגעים ממשבר הקורונה גדל והלך, הוצב 

בכיכר רבין בתל אביב מיצג מחאה שכלל עשרות מצבות שעליהן שמות בתי עסק 

שנסגרו בעקבות המשבר. 

מאחורי המיצג עומדים פעילי ‘המרכזים לצדק חברתי’, שבדרך זו הביעו את מחאתם 

על חוסר סיוע ראוי מהמדינה להתמודדות עם המצב שנוצר.  

מקור לקריאה נוספת

קבוצת הפייסבוק אומנות יוצרת שינוי

זו לקידום סוגייה חברתית באמצעות שימוש באומנות מתמקדת  אסטרטגיה 

הקבוצה.  את  לחזק  האומנות  של  בכוחה  ובמקביל  הקבוצה  של  בכוחה 

היחידים.  חיזוק תחושת השייכות של  ומתוך  זאת, מתוך העשייה המשותפת 

האסטרטגיה נסמכת על התפיסה, שאומנות לא חייבת להיות בלתי מושגת, או 

שרק אומנים מחוננים יוצרים. כולנו יכולים לעשות אומנות ואפילו ליצור ביחד עם 

הקהילה שאנחנו חלק ממנה.

האם נדרשת מעורבות של אומן? 

אפשרי, אך לא הכרחי. רצוי שיהיה גורם מרכז או מכווין של העשייה.

למה היצירה האומנותית יכולה לשמש?

להעלאת מודעות לנושא.	 

לתמיכה בערך שבו תומכת הקהילה.	 

לחיזוק הקהילה.	 

לחיזוק תחושת השייכות של היחידים לקהילה.	 

דוגמאות ׳לעורר תיאבון׳

תערוכות צילומי תושבים

ביישובים שונים נערכות תערוכות של צילומי תושבים. לעיתים הצילומים נתלים בשטח 

הפתוח ולעיתים בחללים סגורים )למשל במרכז הרפואי לגליל הוצגה תערוכת הצילומים 

“בטבע שלך” שצילמו תושבי האזור(. לעיתים יש לתערוכות נושא משותף ולעיתים הן 

מתבצעות על פי בחירה אישית ומבטאות הלך רוח קהילתי.

בתמונה: הצילום “נתיב לאהבה” של דניאל ונטולה ממושב נתיב השיירה, שזכה במקום 

השלישי בתערוכה שנערכה בשיתוף מרכז צעירים מטה אשר והיחידה לאיכות הסביבה 

במועצה האזורית מטה אשר. 

2

אומנות 
קהילתית
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צובעים את המדבר

באוגוסט 2018 יצרו בני נוער יהודים ובדואים ציור קיר ענק, בהנחיית האומנים מקס 

לוי-פרידר וג’ואל ברגנר )מארגון ARTOLUTION(, שהוצג בבית עמותת ‘עתיד במדבר’ 

בירוחם. הציור חולק לשניים, נתלה בשתי הקהילות - בפזורה הבדואית ובירוחם וביטא 

את התוצאות הנפלאות שניתן להשיג מעבודה משותפת. 

מקור לקריאה נוספת

קבוצת הפייסבוק העמותה לאמנות בקהילה

אסטרטגיה זו לשימוש באומנות באה לתת במה לביטויי תרבות מקומיים. פעמים 

רבות האומנות, בפרט בפריפריה, מיובאת מהמרכז. 

מתן הזדמנויות ליוצרים מקומיים להשמיע את קולם ולחשוף את יצירתם מאפשרת 

להעלות סוגיות וצרכים מקומיים ובמקביל פותחת בפני האוכלוסייה המקומית 

אפשרות לפרוץ גם למקומות נוספים.

דוגמאות ׳לעורר תיאבון׳

מרכז הצעירים בבאר-שבע

מרכז הצעירים בבאר-שבע הוקם על ידי עיריית באר-שבע בשיתוף קרן היסוד שוויץ 

ומנוהל על ידי חברת ‘כיוונים’ - החברה לתרבות הפנאי בבאר-שבע. 

מרכז הצעירים הוא מוקד תרבות המוקדש לפיתוח ולקידום יצירה איכותית, מקורית 

ודרומית. פעילויות המרכז מתקיימות בחלליו השונים: אולם מופעים, אמפיתיאטרון, גלריית 

המרכז, אולפני הקלטה, חדרי חזרות, אולפן טלוויזיה ורחבה חיצונית, שבה מתקיימים 

פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים. המרכז מהווה בית הפתוח לאורך כל השנה עבור 

אומנים יוצרים. מרכז הצעירים משמש כבסיס וכעוגן חברתי-תרבותי, אשר נועד לקדם 

ולפתח את הקהילה האומנותית עצמאית באזור באר-שבע וסביבתה, באמצעות אינספור 

פרויקטים, אירועים ייחודיים ויוזמות מקוריות שונות בכל שנה ושנה.

מיזם כלכלי חברתי: ‘נשים רוקמות חלום’

‘נשים רוקמות חלום’ הוא מיזם חברתי-כלכלי מבית עמותת ‘פורום מנהיגות מתנדבת’, 

המעסיק נשים מהקהילה האתיופית בבאר-שבע ובנגב ומעניק להן עצמאות חברתית 

וכלכלית. הנשים אשר עוברות מסטטוס של עקרות בית לסטטוס של נשים עובדות 

ומפרנסות, עוסקות באומנות אתיופית מסורתית של עבודת יד ושימור תרבותן ושילובן 

בקהילה הוותיקה.

המיזם פועל במבנה של עיריית באר-שבע, ללא עלויות, ומציע לנשים לא רק פרנסה 

אלא גם מפגשי העשרה ופעילות חברתית: הרצאות, לימוד עברית, טיולים, ועוד.

3

מרחבים   
לתרבות מקומית
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דוגמאות מהשטח
עבודות יד ממיזם ‘נשים 

רוקמות חלום’:

שטיחי קיר. 1

חגורה. 2

תמונה רקומה. 3

תיק. 4

2

4

1

3

4

הנגשת תרבות
לעיתים האומנות ‘מואשמת’ בכך שהיא לא נגישה לכולם. לפעמים, כרטיס הכניסה 

להופעה הוא יקר מדי והמוזיאון רחוק מדי, והתוצאה - שלא לכולם קל לצרוך תרבות 

באותה מידה. האומנות זמינה יותר לאוכלוסיות מסוימות ופחות לאחרות. חוסר 

הנגישות נובע גם מחסמים כמו מחיר כספי או נגישות גיאוגרפית וגם בגלל סוגיות 

של תוכן )כמו שימוש בשפה גבוהה, שלא כל אחד מבין(. 

אסטרטגיה זו לשימוש באומנות ככלי להשפעה חברתית עוסקת בהתגברות על 

חסמים אלה ובהנגשתה של התרבות לקהלים נוספים.

דוגמאות ׳לעורר תיאבון׳

פסט’פקטורי בת-ים, 2016

במסגרת פרויקט זה נלקח מבנה ששימש בעבר בית ספר מקצועי בשכונת ניצנה 

בעיר ובו הוקמה חממת אומנים המכונה ‘פסט’פקטורי’. זהו מתחם אומנים המשמש 

כ’מחלקת הפיתוח’ של פסטיבל בת-ים. בנוסף לכך, כל אומן או אומנית עושים גם 

איזושהי עבודה עם תושבי הקהילה.

‘פסט’פקטורי’ הוא דוגמה מעניינת למיזם שאיננו נופל ב’משבצת’ אחת, המגדירה 

את השילוב של תרבות בעשייה קהילתית. יש בפרויקט זה גם הנגשה של תרבות 

לסביבה  ואומנות  אומנים  הבאת  ידי  )על  לאוכלוסייה  וקירובה 

שפחות מורגלת בצריכת אומנות(, גם מרחב לתרבות מקומית וגם 

יצירה משותפת עם תושבי הקהילה )אומנות קהילתית(. לחצו על 

התמונה לקריאת כתבה על הפסט’פקטורי או סרקו את הקוד. 
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Zumu - זומו - המוזיאון שבדרך

קהילות,  מבוסס  נייד,  מוזיאון  הוא  ומוזיאון(  זוז  המילים  של  )שילוב  זומו 

בשיתוף  ונאצרות  שנוצרות  מתחלפות  תערוכות  ומציג  ישראל  ברחבי  שנודד 

המיזם  פריפריה,  ליישובי  וההגעה  ניידותו  מעצם  הקהילה. 

לכל תושב.  צריכת תרבות  ומאפשר  לכולם  מביא את המוזיאון 

בתמונה: עבודתו של מחמוד קייס, מתוך זומו ערד )צילום: שי הלוי( 

לחצו על התמונה למעבר לדף הפייסבוק של זומו, או סרקו את הקוד.

הכלים שהוצגו כאן מציגים דרכים שונות שבהן אומנות יכולה להיות חלק מעשייה 

חברתית. אך אלה סיפקו ‘טעימה’ קטנטנה של דוגמאות מהאפשרויות הרבות 

לעשייה באמצעים אומנותיים. חיפוש קצר יגלה לכם עוד אינספור דרכים ומיזמים 

שנעשו או שניתן לעשות. 

טבעה של האומנות לפרוץ גבולות, להשתנות ולחפש דרכי הבעה חדשות. לכן, 

זה הזמן להעביר אליכם את שרביט היצירה; זה הזמן לחשוב ‘מחוץ לקופסה’ על 

הדרכים שבהן תרצה/י לקדם שינוי חברתי באמצעות אומנות. אם עשייה חברתית 

בוערת בך, אם אומנות היא בליבך, השילוב הזה יכול להיות עבורך אחת הדרכים 

המהנות ביותר לעשות ולהשפיע.

8 * הדברים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים במידה שווה * לארגז הכלים המלא לחץ כאן

https://www.facebook.com/zumuisrael1/
https://www.impacttoolbox.org.il/

