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עבודה זו מוקדשת לאימא שלימדה אותי לקרוא ולאבא שלימד אותי לדרוש מעצמי

תודות
ראשונים ברצוני להודות לילדי הגנים שהשתתפו במחקר ושיתפו אותי בתחושותיהם ,מחשבותיהם
והעדפותיהם .הם אלה שיצרו אצלי את ההנעה למחקר ,והידע העצום שלהם ,אותו העבירו אלי בשפתם
המיוחדת ,היווה את המסד לעבודה זו.
לגננות ולגננים ,שלוחות תודות על שעזרו לי לאתר את הילדים ,ואפשרו לי לצאת איתם לאולמות התיאטרון
ולראיין אותם בתוך הגנים .להורי הילדים ,שלא רק שאישרו לילדיהם להוות נסיינים במחקרי זה ,גם נענו
לבקשותיי ופתחו את דלתותיהם כדי לארח ברוחב לב אותי ואת הילדים האחרים עם הוריהם בבתיהם .זה
כלל אינו מובן מאליו ,ואני אסירת תודה ומעריכה את הרצון שלהם להעניק בדרך זו עושר תרבותי לילדיהם.
תודה ענקית לפרופ' שפרה שינמן ,על שבמפגש הראשון בינינו זיהית את תשוקתי לחקור את התחום המשותף
לשתינו ,תיאטרון לילדים .תודה על שנתת לי הזדמנות ללמוד מהידע העצום שלך בתחום זה ומיכולותייך
הגבוהות ב כתיבה .תודתי והערכתי על שתמכת בי גם ברגעי הסער ,במקצועיות רבה ,בסבלנות גדולה ,תוך
רגישות ורצון כן לעזור לי להשתפר ולצמוח.
תודה גדולה מהולה בהתנצלות ,לבנותיי ,עומר וזיו ,שנאלצו לוותר על אמא זמינה ופעילה לתקופה ארוכה
כל כך .תודה על שהצלחתן בכל זאת להתעניין ,ללמוד איתי ,לחוות דעה ,לתמוך בי ולהתגאות .מבטיחה
לפצות...
לכל בני משפחתי ,שהיו חלק בלתי נפרד מהעשייה ,התעניינו ,תמכו והגיבו ,שלוחה תודה גדולה .לאימא
שהתפעלותך מההתקדמות שלי נתנה לי רוח גבית ,לאבא ונורית על שיצרתם אצלי הנעה גדולה ללימודים
גבוהים בכלל ולהתקדמות בעבודה זו בפרט .תודה לורד אחותי ,על שקלוט החלק הארי של השיחות
והראיונות ,ברגישות והבנת הנשמע והנראה.
אנשים רבים ליוו אותי במהלך תקופה ארוכה זו ,וכל אחד מהם תרם את חלקו ל"מאמץ המלחמתי" .ברצוני
להודות לטובה ,על תמיכתך בי נפשית ורגשית ,שאפשרה לי להמשיך ולא לוותר גם ברגעים הקשים .לקבוצת
התמיכה שלי ,סיגל וגבי ,תודות על התמיכה הרגשית ,החברית והמקצועית כאחד .השמחה שלכן על
התקדמות או פיצוח של קושי – היוו השראה .מאחלת לכן 'בקרוב אצלכן' ...לנפתלי על המוטיבציה שעוררת,
על תחושת הביטחון שנסכת ,על "פינוי שבילים מעורפלים" באופן מקצועי וחברי וסלילת שבילים חדשים
עבורי.
שולחת תודה לחברותיי הקרובות איריס ,רבקה ,עדנה ,חן ,ענת ,על שהכלתן (כל אחת בתורה) את הקיטורים
שלי במשך כל כך הרבה שנים ,והארתן לי את הדרך בפנס של אהבה כשהיתה מעט אפלולית ...תודה רבה
לגיזה על שלימדת אותי להתמצא בין רזי תוכנת האטלס ועל התפעלותך המעודדת מהממצאים שלי תוך כדי
הניתוח .לקולגות שלי ,חברותיי במסלול לחינוך יצירתי בסמינר הקיבוצים ,שתרמתן כל אחת מכן מהידע
והניסיון שלה ,בכתיבה ,באהבה ובתמיכה.
ותודה אחרונה חביבה ,נרגשת במיוחד ,אני שולחת לרוני ,האיש שלי ,על שליווית אותי בכל התקופה הארוכה
הזו ,על שפינית מקום ל"ילד" הזה שצמח בביתנו .הראייה האנליטית שלך את החומרים ,ויכולת ההכלה
הרגשית העצומה שלך ,עזרו לי להתרומם ברגעים הקשים מ'בירא עמיקתא' ,לזהות ,להתגבר ולהתקדם
משם ,ולהבין שהכל חלק מהתהליך .בזכותך יכולתי לחוות גם רגעי חדווה של 'איגרא רמא'.
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VII

התקבלות של הצגת תיאטרון על ידי קהל צעיר :חקר סמיוטי בקרב ילדי גן
סמדר מור

תקציר
המחקר הנוכחי ממוקם בשלוש זירות עיקריות בחקר התיאטרון :תיאטרון לילדים ,התקבלות של הצגת
תיאטרון ומרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות סימנים ,מוסכמות ורוחק אסתטי .עבודה זו מתמקדת
בהבנת אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון וביחסי הגומלין בין מרכיבי התקשורת התיאטרונית ,במטרה
לברר את התהליכים המרכיבים את חוויית הצפייה בהצגה בקרב ילדי גן חובה בגילאי חמש עד שש.
שורשיו של התיאטרון לילדים נעוצים במחזות לכל המשפחה ,שנועדו לשעשע את הילדים בחג המולד,
בתחילת המאה השמונה עשרה .מאז החל להתפתח כתיאטרון לילדים ,בעשור הראשון של המאה העשרים
ועד היום ,הוא עבר כברת דרך משמעותית ,והפך להיות חלק אינטגרלי מתרבות הילדים בארץ ובעולם ,הן
מבחינת כתיבת מחזות שנועדו במיוחד לילדים והן מבחינת הביצוע של היוצרים והתיאטראות לילדים.
בתחילת דרכו של התיאטרון לילדים ,התיאטרון למבוגרים ראה בו מוגבל מבחינה אינטלקטואלית ונחות
מבחינה אמנותית .תפיסה זו השתנתה לקראת שנות השבעים של המאה העשרים ,ונראה כי הדבר היה קשור
לתפיסות המשתנות של מושג הילדות בעולם המערבי .אידיאולוגיות תרבותיות ,תיאוריות פדגוגיות ושינויים
חברתיים עיצבו את התיאטרון לקהל הצעיר ,ואלה יצרו בסיס להבנה חדשה על תפיסה ,קליטה ויצירת
משמעות אצל ילדים .בתחילת המאה העשרים ואחת ,ניכרת בכל רחבי העולם התפתחות בדימוי של
התיאטרון לילדים אל מול התיאטרון למבוגרים .ההתפתחות באה לידי ביטוי ביצירה של מופעי תיאטרון
לילדים המכבדים את האינטליגנציה של הילד ,עוסקים בתמות רלוונטיות לילדים ,ומתחברים באופן רציני
ומלא חיות להבנות עכשוויות על התפתחות הילד ודרכו להתחבר אל העולם.
מבחינת השדה המחקרי ,נעשה אמנם ניסיון לסגור את הפער שקיים בין היצירה בתיאטרון לילדים לבין
המחקר בתחום ,אך עדיין קיים מחסור גדול במחקר של תיאטרון לילדים .במעט מאד אוניברסיטאות בעולם
יש מחלקה או מסלולי לימוד לתיאטרון לילדים ,ומעטים החוקרים או תיאורטיקנים העוסקים בתיאטרון
לקהל צעיר ( )TYAכשדה מחקר .אחד הדברים הבולטים בחסרונם ,הוא חקר ההבנה כיצד חווים הילדים
את הצגת התיאטרון ,כיצד הם תופסים את מרכיבי התקשורת התיאטרונית ,ויוצרים פרשנויות לחוויה.
במיוחד חסר ידע לגבי קהל צעיר בגיל הגן ,גיל בו מערכת החינוך בישראל חושפת ילדים לראשונה להצגות
תיאטרון .מיעוט המחקרים בגיל צעיר זה מתייחסים להתקבלות של ההצגה על ידי הילדים ,ועל כן עבודה
זו ,החוקרת התקבלות של הצגת תיאטרון ,מוסיפה לתחום חקר זה.
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המונח 'התקבלות' ( )Receptionבספרות המקצועית בחקר התיאטרון ,מתייחס לתהליך הקליטה של הצגה,
המאפשר לצופה הפקת משמעות ועונג מחוויית הצפייה .התקבלות מכוונת אל התקשורת בין הקהל לבין
הבמה ,ומציינת את התוצר הסופי המתקבל לאחר התפיסה.
תיאוריית ה'התקבלות' בתיאטרון "נולדה" מתיאוריות מחקריות בחקר הספרות ,על ידי תיאורטיקנים
גרמנים מ'אסכולת קונסטנץ' ( ,)Konstanzאסכולה גרמנית העוסקת משנות השישים של המאה העשרים
בחקר תופעת הקריאה ,בתפיסת האסתטיקה של הקריאה ,בתיאוריות "התקבלות" בספרות ובתופעת 'אופק
הציפיות' של הקורא .חקר ההתקבלות של הצגות תיאטרון הוא תחום חדש יחסית ,שהחל להתבסס בשנות
השמונים של המאה העשרים ,וחקר התקבלות של הצגות תיאטרון על ידי ילדים החל רק בשנות התשעים
של המאה העשרים .מעטים המחקרים העוסקים באופן תפיסת ההצגה ,תפיסת מרכיבי התקשורת
התיאטרונית ויצירת המשמעות בקרב ילדים צעירים.
התקשורת בין הבמה לקהל דורשת הבנה של ייצוגים סמיוטיים (מערכות הסימנים) ,קבלה של מוסכמות
(תיאטרוניות) ונכונות ויכולת להימצא במרחק נפשי נכון (רוחק אסתטי) .אלה מהווים את מרכיבי התקשורת
התיאטרונית .כפי שעולה מקריאת הספרות המקצועית ,חוקרים מתייחסים בדרכים שונות אל הסימנים
הסמיוטיים ,דרכם יוצר הצופה משמעות בנצפה .הסימנים בתיאטרון מאותתים לקהל שיש לקרוא אותם
באופן שונה מהמציאות ,באופן סימבולי ובאופן בו הם מתלכדים לכדי שלם הניתן לקריאה .יש המתארים
את ריבוי הסמלים ,הנמצאים על הבמה ,כאשר לכל סימן יש כמה משמעויות אפשריות ,כדי שכל חברה,
המורכבת גם היא מסימנים' ,שיחים' ,אידיאולוגיות ,תוכל לפרש אותם בדרכה .יש הרואים את מערכת
סימנים בתיאטרון כמביאה לידי ביטוי שפות רבות אשר הופכות אותה לנקודת מפגש של מערכות סימנים
אחרות (חלל ,מחוות גוף ,מוסיקה ,טקסט וכו') .תפיסה עכשווית מכוונת לאנסמבל של סימנים שיוצרים
מבנה גשטאלטי עם משמעות כללית.
על מנת שהקהל יוכל לפענח את המשמעות הנוצרת על ידי הסימנים ,היוצרים בתיאטרון מרכיבים ומבצעים
את היצירה על פי חוקים ידועים מראש ומקובלים על ידי הקהל (מוסכמות) ,בין אם מרומזים או מפורשים,
וכך יוצרים את האשליה של התיאטרון .בעת הצפייה ,על הצופים להניח הנחות אמנותיות אסתטיות
מוקדמות ,שיאפשרו להם לקבל את המופע .הנחות אלה במסגרת תיאטרונית הן המוסכמות ,המבטאות את
המוכנות של הקהל לשיים ולקבל תופעה מסוימת ולהתנהג לפיה .תפקידי המוסכמות במופע התיאטרוני
מגוונים ,ונועדו להזכיר לשחקנים ולקהל שהם בליבה של חוויה מלאכותית של התנהגות אנושית .הילד
הצופה בתיאטרון ,מתפקד בחלל שבין העולם הממשי לבין העולם הבדיוני .עליו לתפוס את הבסיס האמנותי
שהוא מיסוד החוויה האסתטית ,על פיו יהיה מסוגל לומר "זה קורה לי עכשיו" ,אבל באותה עת ,בו זמנית
לומר גם "אני בתיאטרון וזה רק בדמיון" .הוא חייב להאמין בו זמנית בהתרחשות של המחזה ובידיעה
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שמדובר בבדיון .צופה-ילד הנכנס לאולם התיאטרון ,חייב לקבל על עצמו את המוסכמה המרכזית
בתיאטרון :השעיית אי-האימון.
על מנת שצופה יוכל לקבל על עצמו את המוסכמות ולהיות בו זמנית במציאות ובבדיון ,עליו להפעיל מנגנון
פסיכולוגי ,העוזר לו ליצור ריחוק מהיצירה בעת הצפייה .מנגנון זה ,המכונה הרוחק האסתטי בתיאטרון,
מתאר את עמידתו של הצופה בטווח התודעתי שבין הזדהות מוחלטת עם המתרחש על הבמה עד כדי טשטוש
הגבולות בין מציאות לבדיון ,לבין ניתוק וניכור מהסיטואציה התיאטרונית .כאשר מצליח הצופה ליצור
רוחק אופטימלי ,נוצרת הנאה אסתטית.
עבודת מחקר זו ,העוסקת בחוויית הצפייה של ילד בגיל הגן ,מבררת את תפקידם של מרכיבי התקשורת
התיאטרונית בתהליך ההתקבלות בזירת התיאטרון לילדים ,תוך ניסיון לפענח את תהליך הפקת המשמעות
וההנאה מהצגת תיאטרון.
גישת המחקר שנבחרה לצורך פענוח חוויית הצפייה של ילד בגיל הגן היא הגישה האיכותנית ,הנשענת על
החוויות האישיות של המתבונן בתופעות ,הפרשנות שלו עליהן והפרשנות שלו על חוויות של אחרים
המדווחים לו בנוגע לתופעות.
שתי תפיסות מובילות עבודת מחקר זו בבירור חווית הצפייה בתיאטרון .האחת ,התפיסה הפנומנולוגית,
הגורסת כי החוויה היא סובייקטיבית ומורכבת מהאובייקט המסוים ,מהחוויות של המתבונן ,והחוויות של
אלה העומדים מולו .השנייה היא התפיסה האסתטית המעמידה במחקר זה ,את אמנות התיאטרון ושפתה
כאופן החקירה .הגישה האסתטית מוסיפה נקודת מבט פנימית באמצעות יצירת דרכים חדשות של התנסות
בתופעה ,תוך שימוש בשפה המרכיבה אמנות זו .על הרקע הפנומנולוגי-אסתטי ,עוסק מחקר זה בתופעת
הסמיוטיקה ,על מנת לברר את תפקידם של מרכיבי התיאטרון בעיצוב החוויה בקרב ילדי גן .מחקר זה
משתמש בדרך ידיעה תיאטרונית ,ומנ תח ניתוח סמיוטי את תגובות הילדים אל התופעה ,על מנת להבין את
אופני ההתקבלות של ילדים בגיל הגן.
לצורך הבניית המחקר ובכדי לפרש ולהבין את המשמעות שילדי הגן מעניקים לחוויית הצפייה ,בהקשר של
התרחשותם של הדברים ,נבחרו  24ילדי גן בארבע ערים בארץ ,שיצאו לצפות בהצגת תיאטרון לילדים באולם
התיאטרון ,המקום הטבעי עבור הצגה .במסגרת המחקר צפה כל אחד מהילדים בשתי הצגות ילדים
מקצועיות ,שהופקו בתיאטראות רפרטואריים לילדים על ידי יוצרים מבוגרים ,ונבחרו מתוך קריטריונים
לאיכות של מערכת החינוך .במהלך כל הצגה נערכה תצפית על שלושה הילדים שנבחרו מכל גן ,על מנת
לאסוף את תגובותיהם הפיזיות והמילוליות .אחרי כל הצגה ,נפגשה כל קבוצת ילדים לשיחת תיאטרון,
שמטרתה לשוחח על החוויות האישיות שלהם מההצגה ,בשיחה חופשית ללא התערבות או הכוונה מצדי
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כעורכת המחקר .במהלך השיחה במחקר זה ,לצורך הפגת המתח או המבוכה ,לצורך קידום השיח ,ולמניעת
התפזרות של השיחה לכיוונים שאינם קשורים לחוויות מההצגה ,התבוננו הילדים בתמונות מתוך תכנייה,
חוברת או עלון שהופקו על ידי התיאטרון .במהלך השיחה הילדים ציירו את החוויה .הציור כנרטיב נתן
לילדים הזדמנות לספר סיפורים ,להעביר מטפורות ולהציג השקפות עולם ,דרך מה שמציג הציור עצמו ,וגם
דרך ההתייחסות שלהם לציור .באופן זה שימש הציור ככלי לאיסוף נתונים אך גם ככלי ליצירת הrapport-
עמי כחוקרת .כיום לאחר שיחת התיאטרון נערך ראיון אישי חצי מובנה עם כל אחד מהילדים ,על סמך תמות
שעלו בשיחת התיאטרון .בראיון האישי יכולתי לחקור לעומק את התופעה ,ללא הסיכון שהם ישנו את דעתם
בעקבות דעה של אחרים ,או יושפעו מהם .כל הנתונים שנאספו נותחו בניתוח נושאי ,המתייחס למילים
ולתיאורים של הילדים הנחקרים ,כמשקפים רגשות ,מחשבות ,אמונות וידע שלהם .בניתוח הנתונים נעזרתי
בתכנת  ,ATLAS.tiתכנת מחשב לניתוח נתונים איכותניים.
ממצאי המחקר מראים ,כי ילדי הגן שהשתתפו במחקר אמנם אינם מתעניינים בתיאוריה של הסמיוטיקה,
או בחקר של תיאטרון לילדים ,אך הם מדברים בשפת התיאטרון בלי שידעו זאת כלל .הם מדברים
"תיאטרונית" ,מנתחים את ההצגה בניתוח סמיוטי ,וקוראים את המשמעות מתוך הסימנים תוך שימוש
במוסכמות ויצירה של רוחק אסתטי .מערכות הסימנים המשמעותיות ביותר בקרב קהל צעיר זה ,בסדר
יורד ,הן השיח המושמע ,ביטויי הגוף ,מראה השחקן ,עיצוב הבמה ומערכת הצלילים.
ממצאי המחקר מראים כי ילדי הגן הנכנסים אל אולם התיאטרון ,מקבלים על עצמם את המוסכמה
המרכזית בתיאטרון – השעיית אי-האימון ( ,)The Suspension of Disbeliefורובם חושפים ,מבינים
ומקבלים מוסכמות תיאטרוניות ,כבר בגיל הגן .הם מקבלים את המוסכמות המשקפות מצב חברתי ,ומתוך
כך מקבלים את העמדת הפנים ,מכירים את הסימנים המוסכמים לתחילה וסיום של הצגה ,מבינים את
'הדיבור הצידה' של השחקנים ,ואת תפקידן של מחיאות הכפיים .מקבץ שני של מוסכמות ,הקשורות
לדרמטורגיה :שימוש בסימנים ומטפורות בהם משתמשים יוצרי ההצגה ,על מנת ליצור אמת במה ,אף הוא
מוכר ומובן לילדי הגן .מהממצאים עולה כי ילדי גן מסוגלים ליצור רוחק אסתטי אופטימלי ,המאפשר להם
מתח מידתי בעת הצפייה ,גם אם לא התפתחה במלואה תפיסת המוסכמה המרכזית בתיאטרון – השעיית
אי-האמון.
ילדים בגיל הגן תופסים את תפקידי מרכיבי התקשורת התיאטרונית מתוך חווית הצפייה שהם חווים בעת
ההצגה .בתחילת התהליך הצופה-ילד קולט את מערכות הסימנים ,עליהן יש לו ידע רב כבר בגיל זה ,ומפענח
אותן ,תוך שהוא מגייס את הידע שלו על מוסכמות ,על מנת למקם את עצמו במצב החברתי שנוצר באולם
התיאטרון ,ועל מנת להבין כי הפתרונות של הקשיים הטכניים בתיאטרון הם בדיון ולא מציאות .הרוחק
האסתטי שנוצר בעת הצפייה בין הצופה הילד לבין יצירת האמנות ,ההצגה ,הוא המרכיב התקשורתי הנוסף,
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הניזון מהבנת המוסכמות ,ומאפשר צפייה בטוחה ביצירה .בעזרת שלושה מרכיבים אלה ,המניעים ומזינים
זה את זה ,יכול הילד להפיק מההצגה משמעות ועונג.
מממצאי המחקר עולה ,כי הקהל הצעיר בגיל הגן מודע לתפקידו כקהל ,הן מתוך מוסכמות שהועברו אליו
על ידי המבוגרים ,והן מתוך התובנות המתפתחות בעזרת הידע הקודם עמו הם מגיעים אל האולם .הם
תופסים את תפקיד הקהל כתפקיד מוסרי ,המורכב מחמישה מרכיבים :צפייה ,התנהגות נאותה ,השתתפות,
הנאה והערכה .ילדי הגן מביעים את הערכתם להצגה באופן פיזי ובאופן מילולי .חלק מההערכה משודר
חזרה כלפי הבמה ,כפי שהם מבינים שמצפים מהם המבוגרים ,וחלק בא לידי ביטוי בינם לבין עצמם ,הן
במהלך הצפייה והן בסיום ההצגה .בנוסף ,ממצאי המחקר מעלים כי למרות ההנאה הגדולה הניכרת אצל
הילדים מהליכה אל התיאטרון ,יש להם גם ביקורת על התיאטרון בכלל ועל הצגות בהן הם צופים בפרט ,על
המבוגרים (יוצרים או אלה שמביאים אותם) ,על התאמה או חוסר התאמה של ההצגה לגילם ,ובאופן כללי
על התיאטרון בעידן הדיגיטלי.
מעיון מעמיק בממצאי המחקר ניתן להסיק כי קיימים שלושה מרכיבים המאפיינים את תהליך ההתקבלות
של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן .כל אחד מהמרכיבים מהווה חלק בתהליך ומושפע מהאחרים :המטען
התרבותי-חברתי הכולל את הידע התיאטרוני הקודם של הילדים על הצגות ,יוצרים ,תהליכים ביצירה וכן
ידע על מרכיבי התקשורת התיאטרונית .המרכיב השני ,המטען הרגשי ,נוצר כבר מרגע היציאה מהגן לכיוון
האולם ,ומצטבר בעת הנסיעה באוטובוס ,הכניס ה אל האולם ,הישיבה בו והצפייה בהצגה עצמה .המרכיב
השלישי התוחם את מסגרת ההתקבלות הוא המטען הקוגניטיבי של כל אחד מהילדים ,וקשור לגילו ולשלב
ההתפתחותי בו הוא נמצא.
המטען התרבותי-חברתי נרכש ממקורות שונים ,הניתנים לחלוקה להיבטים חברתיים ותקשורתיים:
מקורות בהיבט חברתי ,קשורים לאינטראקציות חברתיות ,כגון המשחק הסוציו-דרמטי בגן ,חוגי תיאטרון
בגן ,ואינטראקציות עם מבוגרים או ילדים אחרים .מקורות הקשורים להיבט תקשורתי ,נרכשים תוך שימוש
והתנסות באמצעי תקשורת ומדיה ,כגון הצגות קודמות בהן צפו ,תכניות וסדרות טלוויזיה ,סרטי קולנוע
והצגות בגן בהן שיחקו .מקורות אלה משקפים את המציאות ממנה כל אחד מהילדים שואב את הידע ,את
העניין האישי של כל אחד מהם בתחומים שונים ואת התרבות ממנה מגיע כל אחד מהם .מקור נוסף לרכישת
ידע תיאטרוני הוא ביתם של הילדים .בית "חובב תיאטרון" ,ישמש מקור לידע וייצור תשתית עבור ילד בגיל
זה בצאתו לצפות בהצגה .מטענים אלה מבנים את הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של ילדי הגן
והופכים לחלק מתהליך ההתקבלות.
המטען הרגשי ,נוצר אצל ילדי הגן מרגע יציאתם מהגן לכיוון אולם התיאטרון .מטען זה מאופיין
באינטנסיפיקציה ,התרגשות המצטברת ומועצמת .הנסיעה אל ההצגה ,הכניסה והישיבה באולם ,ההמתנה
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לתחילת ההצגה וכיבוי האורות – הם מרכיבים בתוך אינטנסיפיקציה זו .העצמה נוספת מתרחשת בעת
הצפייה בהצגה ,כאשר הילדים מושפעים מהגירוי של החושים (בעיקר ראייה ושמיעה) שיוצרות מערכות
הסימנים המופיעות על הבמה .עוצמה רגשית זו מאפשרת להם להבנות את המיקוד והריכוז הנדרשים לצורך
פענוח ההצגה ,ולהתמיד בהם בזמן הצפייה ,כדי שישמשו אותם בפענוח התופעה המורכבת וחד-פעמית
המוצגת בפניהם .מתוך המטען הרגשי נוצרת משמעות מהחוויה ,והנאה ,הן מתוך התוכן המתבהר והן מתוך
עצם הפענוח ,כמעגל חוזר ,המאפיין את התקשורת התיאטרונית שבין ההצגה לקהל.
המטען הקוגניטיבי מאפשר לכל ילד ,על פי השלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ,לתאר ,להשוות ,לנתח ,לחבר,
להסיק מסקנות ,וגם לחשוב חשיבה ביקורתית ולהתבונן במבט-על על ההתרחשות .המטען הקוגניטיבי
מאפשר לילדים להפעיל את המטען התרבותי חברתי ולפענח את ההצגה ברמה המתאימה להם .ככל
שהמטענים מלאים יותר ,יש לילדים יכולת לראות יותר מרכיבים ,לפענח אותם טוב יותר ולהרכיב תמונה
מורכבת יותר של הצגה שהיא חוויה חד-פעמית עבורם .ההתכוונות של היוצרים ברורה להם יותר ,הם
מפיקים משמעות מורכבת יותר ,והעונג נגרם הן מהצפייה בהצגה והן מתחושת המסוגלות שנגרמת כתוצאה
מהיכולת לפענח אותה.
ילדים בגיל הגן המנסים לפענח יצירת אמנות מורכבת (ספרות או קולנוע) ,משתמשים באסטרטגיה של חזרה
על היצירה מספר פעמים על מנת שבכל פעם יוכלו לקלוט ולפענח מרכיב נוסף ביצירה ,ובכך להפיק מתוך
התכוונות היוצרים משמעות מורכבת יותר .הצגת תיאטרון היא תופעה חד-פעמית המתרחשת בהווה בלבד,
ולאחר שהיא מסתיימת היא מתכלה ,ולא ניתן לשחזרה על מנת לפענח מרכיב שלא פוענח בעת הצפייה ומעכב
את יצירת המשמעות .בעת צפייה בהצגת תיאטרון המטענים המרכיבים את תהליך ההתקבלות מחליפים
את החזרתיות האפשרית רק במדיה שהיא בת-קיימא ,כספר או קלטת .המטענים המשמשים כמרכיבים
בתהליך ,ממקדים את הריכוז ,ויוצרים "רשת" של ידע ,המאפשרת פענוח מידי תוך כדי צפייה חד-פעמית.
המטען התרבותי חברתי אותו הם צוברים מתוך המקורות השונים ,מאפשר להם לקלוט ולתקשר עם אחרים
את תפיסתם את ההצגה .המשחק החברתי שלהם מאפשר להם להתאמן ולהבנות מצבים חברתיים ,כמו גם
להיות אמפטיים אחד כלפי השני ,ומתוך כך להבין את משחק הדמויות על הבמה .צפייה בתכניות טלוויזיה
(או אינטרנט) ,בהצגות תיאטרון ובסרטים ,מוסיפות רבדים של ידע המרחיבים את המטען .צפייה נוספת
תאפשר פענוח של ההצגה החדשה בעזרת הרבדים שהתווספו למטען התרבותי חברתי ,המטען הרגשי והמטען
הקוגניטיבי .בכל צפייה נוספת מתאפשרות יכולות נוספות כגון השוואה ,הסקת מסקנות ,יישום ,אנליזה,
סינתזה והערכה של ההצגה .הריבוד שייווצר מחזק את המטען ,מבנה אותו ,והופך אותו למטען תרבותי
חברתי רחב יותר ,וחוזר חלילה בהצגה הבאה .שלושה מטענים אלה מהווים את אופני ההתקבלות של ילד
בגיל הגן.
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עבודה זו מציגה את אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן ,ובמקביל אופני ידיעה
"תיאטרוניים" ,המאפשרים פענוח של יצירת המשמעות שילדי גן מעניקים להצגת תיאטרון .העבודה תתרום
להבנת אופן תפקודם והשפעתם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית ויחסי הגומלין ביניהם בעת הקליטה,
בתהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדים בגיל הגן .פענוח תהליכי ההתקבלות המשפיעים על
יצירת החוויה אצל הילד ,יאפשר הפקת תובנות גם לגבי פיתוח תהליכים חינוכיים שיעזרו לילד בגיל הגן
לעבד את החוויה האומנותית-אסתטית אותה הוא חווה ,באופן שיהפוך את החוויה למשמעותית ומקדמת
עבורו .בתחום היצירה התיאטרונית ,העבודה תוסיף נדבך ליצירת הבנה מעמיקה של תהליך ההתקבלות של
הצגה ,והמרכיבים המעורבים בו ,ואני תקווה שהיא תוכל להעניק כלים מתאימים ליצירה מצד היוצרים
ולבחירה של יצירות אומנותיות והתאמתן לגילאים הצעירים ,מצד המערכת החינוכית .נדבכים אלה יובילו
בסופו של דבר להעשרת עולמו הרוחני ,תרבותי ורגשי של ילד בגיל הגן.

XIV

פרק  :1הרקע התיאורטי
תיאטרון לילדים
תיאטרון לילדים הוא תופעה מאוחרת יחסית לתופעת התיאטרון בכלל .שנת  ,1903הוכרזה בארה"ב על ידי
 ,)1978( McCaslinובו-זמנית במקומות אחרים בעולם ,כשנה בה התחיל התיאטרון לילדים .בעוד שמופעי
תיאטרון היו קיימים ביוון כבר מהמאה החמישית לפני הספירה (יערי ,)1994 ,וילדים היו חלק מהקהל שהגיע
לראותם ( ,)1958 ,Wardהרי שתיאטרון הפונה מלכתחילה במיוחד לקהל צעיר הנו תופעה חדשה יחסית,
הקיימת כתופעה רק מתחילת המאה העשרים ,מאה שהוכרזה כמאה של הילד ,ובה החלו להתפתח תופעות
כ'ילדות'' ,ספרות ילדים' ו'תיאטרון לילדים' .התיאטרון לילדים התחיל להתקיים בתקופה בה הומצא מושג
הילדות .בתקופה זו החינוך החל תופס מקום מרכזי בחשיבה אודות הילד וטיפוחו .ילדות היא המצאה של
המעמד הבינוני שהכריז על מידת הפגיעות של הילד ועל הצורך להגן עליו .הרעיון של "ילדות" מציינת שינמן
( ,)2006הוא בעצם הגדרה חברתית .חקר הילדות מתאר תמונה מורכבת של יחסי כוח בין ילדים למבוגרים:
הילדים ,כפי שמציין  ,)1998( Jenkinsנמצאים בחזית כל המאבקים הפוליטיים ומשלמים את המחירים על
רפורמות שונות בתחומים שונים .בתחום הספרות ,מתריסה  ,)1998( Roseהבדיה לילדים נשענת על הרעיון
של "במה המבוגר חושק" ולא "במה שהילד רוצה" .בתחום התיאטרון מקצין  )2003( Kincaidטענה זו .הוא
מסכים כי תיאטרון לילדים קיים ,אולם רק ככלי פדגוגי ,או ככלי להעברת מסר לילדים לגבי מהו ילד
שהמבוגרים רוצים או צריכים ,)1996( Gronemeyer .מסבירה את ההצגות בעלות האופי הרומנטי-ילדי,
בתפיסות חינוכיות חדשות שנוצרו מתוך הרצון "להגן" על הילדים מפני הרוע שבמציאות.
תיאטרון לילדים – האם כשמו כן הוא? מכוון לילדים? עבודה זו העוסקת באופני ההתקבלות של ילדים בגיל
הגן ,מציגה את השינוי שחל בשנים האחרונות בישראל ובעולם בחקר של התקבלות בתיאטרון לילדים.
בסעיפים הבאים ,אציג סקירה היסטורית שתחדד את הקו של התפתחות התיאטרון לילדים מכלי בידורי
לכלי רעיוני ,אציג גם ערוץ עכשווי שנולד מתוך ההתפתחות של התיאטרון לילדים ,תיאטרון לילדים צעירים
מאד ,וכמו כן אציג ביקורת עכשווית של חוקרים על כיוונים שונים בדרכו של התיאטרון לילדים ,ובהשוואה
שלו אל התיאטרון למבוגרים.
כיוון שהמחקר הנוכחי מתייחס לילדי גן בתיאטרון לילדים ועל מנת למקד את תחום הקבוצה שמהווה את
שדה המחקר ,אזכיר ,שכבר יותר מחמישים שנה מתקיים בחקר התחום דיון ,על חלוקה לקבוצות גיל אליהם
מכוון התיאטרון לילדים .חלוקה זו מתייחסת גם אל הבדלים בתפיסת הצגה על ידי צופים מגילאים שונים
(שינמן  ;2006רוטנברג;1996 ,Saldana ;2005 ,Klein ;1974 ,Goldberg ;1982 ,Davis & Evans ;2007 ,
 .)1958 ,Wardאציין במיוחד את חלוקת הגילאים המקובלת כיום בישראל :גילאי  3-6תיאטרון לפעוטות,
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 6-12תיאטרון לילדים 12-16 ,תיאטרון לנוער 16 ,ואילך תיאטרון למבוגרים (שינמן .)2006 ,כל הטווח נקרא
תיאטרון לילדים או לאנשים צעירים .במחקר הנוכחי השתתפו ילדי גן ,בגילאים  ,5-6כך שעל פי החלוקה של
שינמן הם נחשבים לפעוטות .בעבודה זו הם יכונו 'ילדי גן'.
נקודות ציון בהתפתחות התופעה
מעטים החוקרים והכותבים על מקורות התיאטרון לילדים (שינמן,Lorenz ;1996 ,Gronemeyer ;2006 ,
 ,)2002על כן חסר מידע מדויק על נקודת תחילתה של התופעה ( .)2006 ,Schonmannהטקסט הראשון בשפה
האנגלית המתעד את מקורות התיאטרון לילדים ,נכתב על ידי  Winifred Wardויצא לאור במהדורה
הראשונה ב ,)1971( Nellie McCaslin ;1939-תיארה את מקורות התיאטרון בארה"ב; Moses Goldberg
( ,)1974סקר את מקורות התיאטרון באירופה (עמ'  ;)54-78ו ,)1990( Lowell Swortzel-מציג בספר בעריכתו
מצג בינלאומי של מקורות התיאטרון לילדים .ב 2006-ערכה  Schonmannבספרה עדכון של מקורות אלה.
נראה כי ראשיתו של התיאטרון לילדים במחזות לכל המשפחה ,שנועדו לשעשע את הילדים בחג המולד,
בתחילת המאה השמונה עשרה ( .)1958 ,Ward ;1974 ,Goldbergהמחזה הכתוב הידוע הראשון ,נכתב בשנת
 1779בצרפת על ידי מאדאם  ,Stephanie de Genlisכותבת ומפיקה צרפתייה ( .)1958 ,Wardברוסיה ,ב-
 ,1918ייסדה  Natalia Sazאת התיאטרון לילדים הראשון ,שהפך למודל של תיאטרון לצעירים לעולם
הסוציאליסטי ( .)2006 ,Schonmann ;1996 ,Gronemeyerבאנגליה ,ב ,1914-העלתה Jean Sterling
 Mackinlayהפקת תיאטרון כתחליף לפנטומימה של חג המולד ( ,)1974 ,Goldbergורק ארבע שנים אחר
כך ,ב ,1918-ייסדה  Ben Greet's Companyאת התנועה לתיאטרון עבור אנשים צעירים במאה העשרים
(.)TCTYP
בארה"ב החל תיאטרון לצעירים להתפתח בסוף המאה התשע עשרה ,תחילת המאה העשרים .ב ,1903-ייסדה
בניו-יורק  ,Alice Minnie Hertsאת התיאטרון הראשון ( .)1971 ,McCaslinבשנים שבין  1931ו,1952-
החלה  Charlotte Chorpenningליצור דרמטורגיה שפנתה אל צרכי הילדים ,וגרמה להם להיות משתתפים
פעילים ,חושבים ומרגישים ) .)2002 ,Lorenzעד לתקופה זו ,התיאטרון למבוגרים ראה בתיאטרון לילדים,
תיאטרון מוגבל מבחינה אינטלקטואלית ונחות מבחינה אמנותית .תפיסה זו השתנתה רק לקראת שנות
השבעים של המאה העשרים ,ונראה כי הדבר היה קשור לתפיסות המשתנות של מושג הילדות בעולם
המערבי .אלה יצרו בסיס להבנה חדשה על תפיסה ,קליטה ויצירת משמעות אצל ילדים .בשנות השבעים,
יוצרים בארה"ב כדוגמת  ,Aurand Harris, David Mamet, Susan Zeder,ניסו להגדיר את הפרספקטיבה
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של הצופה הצעיר ,וכתבו מחזות שהשמיעו את קולו של הילד ,וביטאו את מחשבותיו ,רגשותיו וצרכיו
(.)2002 ,Lorenz
תפיסה ביקורתית לגבי חקר התיאטרון לילדים בארה"ב (עליה ארחיב להלן בסעיף ביקורת החוקרים),
מציגה  .)2009( Van de Waterהיא מזכירה את הכותבת היחידה של ההיסטוריה של תיאטרון לילדים
בארה"ב ,Nellie McCaslin ,ואת הכותבים Graham, Goldberg, Davis and Evans, Swortzell
המתעדים ומגדירים את התחום בארה"ב וטוענים להתקדמותו במחצית השנייה של המאה העשרים .לטענת
 ,Van de Waterכותבים אלה התעלמו מהתנאים החומריים שעזרו או הגבילו התפתחות זו .היא מזכירה
את התמורות שחלו בנוגע לשינויים בתפיסת עולם הילד ,ומבקרת את מיעוט המחקרים בתיאטרון לקהל
צעיר ,המתייחסים אל שינויים אלה .התחום של תיאטרון לקהל צעיר ,היא מבקרת ,נחשב לעיתים קרובות
כמקובע" ,לילדים" ,ולעיתים קרובות מדי מקושר לחינוכי או ראוי .לעיתים מאד רחוקות נחשב לתוצר
תרבותי ,למעט אצל  Roger Bedardאו  ,)2005( Ric Knowlesוכמה עבודות מחקר בדרך ,מאוניברסיטת
אריזונה ואוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון ,המנסים לגשר על הפער.
ההתפתחות שתוארה לעיל המשיכה באמצע שנות התשעים של המאה העשרים ,כאשר ניסו להציע הגדרה
מחודשת לתיאטרון לילדים ששמה את הדגש על התפתחות האמנות יותר מאשר על גישה התפתחותית של
הילד .בד בבד ,התפתחה בארה"ב תרבות ענפה של כתיבה לילדים (שינמן.)2000 ,
אידיאולוגיות תרבותיות ,תיאוריות פדגוגיות ושינויים חברתיים עיצבו את התיאטרון לקהל הצעיר ,וניסו
להפוך אותו מתיאטרון דידקטי לתיאטרון דיאלקטי של רעיונות .הרטוריקה של תיאטרון ילדים היום זהה
לזו של המבוגרים .לא עוד התפיסה של "תיאטרון מספיק טוב" ,אלא שאיפה לאיתגור אינטלקטואלי
ואמנותי ,ומצוינות ( .)2002 ,Lorenzהשיפור שחל בתפיסה של התיאטרון לקהל צעיר כיום ,באה לידי ביטוי
גם בסמנטיקה; לא עוד  ,children's theatreאלא .Theatre for Young Audience ,TYA
להלן אציג סקירה קצרה על תפיסות עכשוויות בתיאטרון לילדים וכיוונים בהתפתחותו במאה העשרים
ואחת בעולם ,שמהוות אף הן נקודות ציון בהתפתחות התופעה .סקירה זו ,על מצבו של התיאטרון לילדים
במספר מדינות ,נוגעת לכיוונים עכשוויים בהתפתחות התיאטרון לילדים והחקר שלו ,בהקשרים של המחקר
הנוכחי.
באוסטרליה ,כפי שמתארים  Gattenhofו ,)2009( Radvan-ניכרת בתחילת המאה העשרים ואחת ,שימת לב
רצינית למופעים המכבדים את האינטליגנציה של הילד ,שעוסקים בתמות רלוונטיות לילדים ,נמנעים
מקלישאות ומתחברים באופן רציני ומלא חיות להבנות עכשוויות על התפתחות הילד ודרכו להתחבר אל
3

העולם .חוקרים באוסטרליה מתייחסים אל התיאטרון לילדים כאל כמציג עולם אותו יראו הילדים במאה
העשרים ואחת ,ואל הילד של היום כבעל יכולות מגוונות בהרבה מזה שלפני  40שנה .תפיסתו של ילד היום
מושפעת מהמדיה הדיגיטלית המועברת אליו מהמסכים ומחומרים מודפסים ,ולטענתם שינויים אלה
משפיעים ככל הנראה על הדרך בה ילדים צורכים ומפענחים הופעות חיות כתיאטרון .בעקבות מחקר-תוך-
התנסות של הילדים ביצירת מופע ,שערכו החוקרים ,הם מתארים את מגוון הדרכים בהם כל אחד מהילדים
המרכיבים את הקהל תופס את המופע ( .)2009 ,Gattenhof & Radvanמחקרם משמש כחיזוק לממצאי
המחקר הנוכחי ,המציג את תפיסת התיאטרון לילדים על ידי ילדים שנולדו במאה העשרים ואחת בעולם של
מדיה דיגיטלית.
באנגליה יצאו לאחרונה שני ספרים העוסקים בתיאטרון לילדים,)2010( The Young Audience .
שכתב  ,Matthew Reasonעוסק בתיאטרון לילדים באנגליה ובצמיחתו בשנים האחרונות ,הן מבחינת
הדימוי שלו מול התיאטרון למבוגרים ,הן מבחינת ההתעניינות הגוברת של החברה והחינוך באנגליה באמנות
זו וביתרונותיה עבור הילדים ,והן כניסיון לסגור את הפער שקיים בין היצירה בתיאטרון לילדים לבין המחקר
בתחום .בספרו הוא מתמקד בחוויה התיאטרונית של קהל ילדים בגילאים ארבע עד אחת עשרה ,במה הם
זוכרים אחרי החוויה בתיאטרון ,האופנים בהם הם מבנים את המשמעות ,והידע הקיים אצלם .מחקרו
מהווה אבן תומכת למחקר הנוכחי ,המברר את אופני ההתקבלות של ילדי גן ,שבין ממצאיו עולה חשיבותו
של הידע הקיים אצל הילדים בבואם אל התיאטרון ,והשפעתו על אופני ההתקבלות .בספרו מתאר Reason
את שדה היצירה של תיאטרון לילדים באנגליה כמשגשג .אולם לטענתו ,לעומת ההתפתחות בשדה היצירה
באנגליה ,בשדה המחקר נערכו מעט מדי מחקרים בקרב ילדים על משמעותו של התיאטרון בחייהם .בספר
מתאר  Reasonמחקר עם ילדים צעירים כקהל ,ומציג את תפיסות הילדים ותגובותיהם אל התיאטרון,
תפיסתם את האשליה התיאטרונית אל מול המציאות ,וכן את היכולות התיאטרוניות עמם הם מגיעים אל
התיאטרון וההשקעה שלהם בצפייה ,מוסרית ורגשית .מחקריו מציגים שיטות שפיתח ,כמו הציור של
החוויה ,השיח עליה והשימוש בתיאטרון לצרכי הילדים עצמם ,שנועדו לשיפור ההשקעה והמחויבות הילדים
אל אמנות זו (.)2010 ,Reason
בספר נוסף על התיאטרון לילדים באנגליה ועל הסוגיות השונות המעסיקות את יוצריו וחוקריוTheatre ,
 ,for Young Audiencesמחזקים העורכים  Tom Maguireו ,)2012( Karian Schuitema-את טענת
 ,Reasonעל שגשוג ביצירה בתיאטרון לילדים באנגליה ,ובמקביל על חסר במחקר או תיעוד היסטורי של
היצירה .יחד עם זאת ,עבודות בודדות אכן נכתבו בשנים האחרונות .לדוגמה ,בעבודת הדוקטורט שלה ,על
תיאטרון לילדים ,רב תרבותיות ,תוך-תרבותיות ,ובין-לאומיות ,מאוניברסיטת ווסטמינסטר באנגליה,
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הציגה  ,)2012( Schuitemaאת האוכלוסייה המגוונת ממנה מורכבת החברה ומערכת החינוך באנגליה,
ותיארה את הייצוג של מגוון זה בתיאטרון לילדים באנגליה ,חשיבותו והבעיות הנובעות ממנו ,כמו גם את
ההשפעה של מגוון זה על התקשורת התיאטרונית המתרחשת בין הילדים לבין היוצרים המבוגרים .מחקרה
העלה כי הפקות תיאטרוניות רב-תרבותיות תורמות לשונות התרבותית באנגליה ,ומציעות לילדים ונוער
מרקעים תרבותיים שונים את האפשרות להרגיש שייכים למה שמועלה על הבמה .התפתחות זו בתיאטרון
לילדים באנגליה ,מציגה את קשת הנושאים בהם נוגע תיאטרון לילדים ,כמו גם את הקהלים השונים
שהתפתחותם והתרבות שלהם נלקחים בחשבון על ידי היוצרים ,)2012( Maguire .עורכו השני של הספר,
מתייחס אל הפקות תיאטרון כדרך להיענות לצרכיהם השונים של קהלים שונים ,כמו גם להבנת ההתפתחות
של ילדים .ספר זה אף הוא משמש תמיכה למחקר הנוכחי ,מתוך התבוננות על מקומו של תיאטרון ילדים
בחיי הילדים.
בארצות הברית התיאטרון לילדים או לקהל צעיר מושך אליו בשנים האחרונות את טובי אנשי התיאטרון.
מגזין  Timeפרסם בשנת  2004מאמר של  Richard Zoglin,עם  ,Amy Lennard Goehnerבו הם סוקרים
את התפתחות התיאטרון לקהל צעיר וטוענים כי תיאטרון לקהל צעיר ,לא רק לילדים שהוריהם "סוחבים
אותם אל האולמות" ,אלא גם לבני נוער ,קיבל דחיפה גדולה באמצע שנות התשעים של המאה העשרים
בארה"ב .עיקר הדחיפה לטענתם ,ניתנה על ידי מחזות של דיסני שהועלו על הבמות ,כגון  ,lion Kingבבימויה
של  ,Julie Taymor'sשגרף כבר בשנת  2004יותר ממיליארד דולר מהופעותיו .כדוגמה נוספת להתפתחות
הם מביאים את התיאטרון שנפתח בדאלאס ב 2005-בו מוצגים מחזות לילדים .הכותבים טוענים במאמר,
כי באופן שעשוי להפתיע ,התיאטרון בארה"ב עשוי להחליף את קריאת הספרים .אלא שבהשוואה לאירופה,
בארה"ב התיאטרון לקהל הצעיר לא זוכה למימון שיאפשר צמיחה .אמנם המאמר אינו נכנס לפרטים לגבי
סוג המימון והציפיות להשקעה ,אך ניתן להתרשם כי הדיון מתקיים מתוך הרצון לצמיחה גם שם .הכותבים
מדווחים ,כי יוצרי תיאטרון בארה"ב מתייחסים ברצינות ליצירתם לילדים ,ולוקחים בחשבון את
ההתקבלות .הם מתארים את התייחסות היוצרים אל ההתקבלות כמדד לאיכות ההצגה ,שגורמת ליוצרים
ליצור תיאטרון טוב עבורם.
התפתחות נוספת התרחשה בעולם וגם בארה"ב בשנים האחרונות ,המראה את התפיסה המתפתחת לגבי
ילדים כקהל .בשנים האחרונות ,הגיע לארה"ב תיאטרון לקהל צעיר מאד .כיוון שמחקר זה בודק תפיסות
אסתטיות של ילדים בגיל הגן ,התפתחות זו עשויה לתמוך בממצאיו ,כיוון שמקורה בהתבוננות על גילאים
יותר ויותר צעירים ,שעד כה נשמעה פחות התייחסות אליהם ,הן מבחינת יוצרי תיאטרון והן מבחינת חקר
התיאטרון לילדים (ראו הרחבה בסעיף הבא).
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כיוון שהמחקר הנוכחי נערך בישראל ,אציג בקצרה את כיווני ההתפתחות של התיאטרון לילדים בארץ .על
פי תפיסתה של  ,)1990( Weitzנראה כי התפתחות התיאטרון לצעירים בישראל דומה להתפתחותו באירופה
ובארצות הברית; גם כאן נעשה ניסיון למעבר הדרגתי מתיאטרון דידקטי לתיאטרון דיאלקטי של רעיונות.
בתחילת דרכו של התיאטרון לילדים בארץ ,אחד האמצעים להשרשת העברית ,והנחלת ערכים לאומיים
וציוניים חילוניים ,היה העלאת הצגות שעובדו לקהל צעיר בשפה העברית .במהלך השנים חלה התפתחות
בתיאטרון הילדים בארץ (אופק ;1983 ,אמיתי ;2013 ,גרץ ;1974 ,מזרחי-שפירא וקורן ;2000 ,רוטנברג,
 ,)1990 , Weitz ;1989 ,Amitai ;2007ומתיאטרון עם ילדים בו נעשה שימוש לצרכים חינוכיים ,אשר רווח
בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים ,הוא הפך לתיאטרון לילדים ,בשנות החמישים של המאה
העשרים בביצוע מבוגרים עבור ילדים (אמיתי  .)2013התיאטרון לילדים החל לתפוס מקום מרכזי בנוף
התרבות של הילדים בארץ (שינמן .)2000 ,כמו בארה"ב ,כך גם בישראל ,השתנה השיח על התיאטרון ,והתרבו
המאמרים הדנים במחזות ובביצועם ,מהבחינה הטכנית ,מבחינת המשחק ,ומבחינת ההתייחסות אל קהל
הצופים .כמו באנגליה וארה"ב ,הדיון על תיאטרון החל משנות השבעים של המאה העשרים ,העלה את
החשיבות של החינוך לאסתטיקה ואיכות ,על מנת לבסס תשתית תרבותית לילדים ולנוער בארץ (אמיתי,
.)2013
תפיסות היוצרים ומכווני המדיניות של תיאטרון לילדים בישראל ,המכוונים לאיכות ואמנות ,ניכרת בהיצע
הולך וגדל של הצגות איכות המופיעות בקטלוג 'סל תרבות'; בהקמת תיאטרון רפרטוארי חדש לילדים,
תיאטרון ה'מדיטק' בחולון ,בשנת  ;2004בפסטיבל להצגות ילדים ,המתקיים מזה עשרים שנה בחיפה ,וסוחף
אליו קהל רב כמו גם יוצרים צעירים בכל שנה; בפסטיבל ירון ירושלמי שמקיים תיאטרון ארנה פורת בתל
אביב ,החל מ ;2010-ותחרות "פרס הבמה לילדים ולנוער" המתקיימת מאז  ,2005באדיבות אסיטז' ישראל
– המרכז הישראלי לתיאטרוני ילדים ,בתמיכת משרד התרבות והספורט ,בשיתוף עיריית תל אביב–יפו .כל
אלה מעידים על התפתחות התיאטרון לילדים ,והפיכתו לחשוב לא פחות מזה של המבוגרים .במקביל
להתפתחות התיאטרון העברי בישראל ,חלה התפתחות גם בתיאטרון הערבי לילדים ,והצגות איכותיות
נוצרות בתיאטראות השונים בארץ ,הן כתיאטרון מקצועי לילדים והן כתיאטרון חינוכי (.)2012 ,Mee
ממצאי המחקר הנוכחי הראו את חשיבות המטען התרבותי-חברתי אותו נושאים הילדים בבואם אל
התיאטרון ,והשפעתו על ההתקבלות (ראו פרק הדיון :תהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן).
מתוך כך התפתחות של תיאטרון פלסטיני בשטחים הכבושים ,עשויה להיות מעניינת ,בהקשר של השפעת
הכיבוש על תפיסות אסתטיות של ילדים ,)2012( Mee Erin B. .מתארת התפתחות של תיאטרון פלסטיני
במחנות הפליטים ובשטחים הכבושים על ידי ישראל בשנים האחרונות .שלושה תיאטראות גדולים יוצרים
תיאטרון לילדים ,עם ילדים ועבור מבוגרים ,לחצי מהאוכלוסייה בשטחים הכבושיםThe Freedom :
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" .Theatre ,Alrowwad, ,ASHTARאינתיפאדה של תרבות" ,מכנה  Mee Erin B.את התיאטרון
הפלסטיני .לדבריה ,לכיבוש יש השפעה על חיי היום יום של הילדים אך גם על הדמיון שלהם.)2012 ,Mee( .
עבודה זו העוסקת בהתקבלות הצגת ילדים בגישה פילוסופית-אסתטית ,נשענת על המחקרים שהוצגו כאן,
המציינים נקודות התפתחות של תופעה צעירה יחסית זו .ערוץ עכשווי נוסף שנולד מתוך ההתפתחות של
התיאטרון לילדים ,ומהווה נקודת ציון נוספת שהתרחשה בשנים האחרונות ,הוא ההתייחסות של יוצרים
בתיאטרון לילדים ,אל קהל של ילדים בגילאים צעירים מאד .נקודת ציון זו מייצגת את התכוונות היוצרים
אל קהל צעיר יותר ,ומראה כי הולכת ומתפתחת הבנה של השפעת התיאטרון על צמיחתו של הילד ,בהקשר
של אמנויות בכלל ואמנות התיאטרון בפרט .מחקר זה המבנה ידע על תפיסותיהם של ילדים צעירים וצעירים
מאד ,נשען על ההבנה של היוצרים והחוקרים את החשיבות של התכוונות אל גילאים צעירים ביצירה
ובמחקר .בסעיף הבא ,אציג את ההתפתחות של ערוץ זה.
נקודת ציון עכשווית  -תיאטרון לילדים צעירים מאד
בשלהי המאה העשרים החל להתפתח ז'אנר חדש בתיאטרון ,תיאטרון לגילאים צעירים ביותר ,הנקרא גם
תיאטרון לשנים המוקדמות ( ,)2013 ,Fletcher-Watsonוגם תיאטרון לתינוקות (.)2011 ,Goldfinger
האחרונה מ גדירה תיאטרון לתינוקות כתיאטרון מקצועי שמוצג על ידי מבוגרים במיוחד עבור תינוקות בני
חודש עד שנתיים ,היושבים על ברכי הוריהם או לידם ,וצופים במופע שארכו שלושים עד ארבעים וחמש
דקות.
המחקר הנוכחי מברר את היכולת של הילד בגיל הגן להבין את האשליה התיאטרונית ,ולתת משמעות
למציאות הבמה בה הוא צופה .כשמדובר בתינוקות ,מסבירה  ,Evelin Goldfingerהרעיון שתיאטרון הוא
אשליה נעשה מסובך אף יותר ,אך כבר בגיל הצעיר מאד הם לומדים מהן מוסכמות תיאטרוניות ,בעיקר
המוסכמה המרכזית של העמדת הפנים .לטענתה ,עידוד ילדים בגילאים הצעירים ביותר לחוות את חווית
הצפייה ,תהפוך אותם לצופי תיאטרון בעתיד.
תיאטרון לתינוקות נולד באירופה בשנות התשעים של המאה העשרים ,אחרי מספר התחלות ניסיוניות
בשנות השמונים של המאה העשרים ,במקומות כמו איטליה ( ,)La Baraccaשוודיה (,)Unga Klara troupe
צרפת ( ,)Acta-Agnes Desfossesואנגליה ( .)Polkaמקומות נוספים הם רשת אירופאית שעמלה להחדיר
את החשיבות של מופעים לקהל צעיר מאד ( ,)0-6ופסטיבל לקהל צעיר שנערך בבולוניה איטליה .בארגנטינה
ילדים בני שנתיים מבקרים בתיאטרון מזה כמה עשורים ,)2013( Fletcher-Watson .מדווח שכמאה מופעים
מוצגים כיום ברחבי העולם ,בפני ילדים בני לידה-שלוש.
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תיאטרון לתינוקות ,נוטה להתנהג כמו  TYAהמקומי מבחינת אסתטיקה וסגנון; באירופה ,העלילות נוטות
להיות לא–לינאריות ,ויש שימוש רב בחפצים ,מים או כלי מוסיקה .לעיתים מתבקש הקהל להשתתף במופע
(תיאטרון נורווגי ,תיאטרון שוודי) ,ולעיתים ,כמו בארגנטינה ,נכתבים מחזות לגילאים אלה (,Goldfinger
.)2011
בארה"ב התיאטרון לתינוקות החל להתפתח רק בעשור האחרון ,הרבה אחרי אירופה ,סקנדינביה
ואוסטרליה .תיאטרון זה נאבק על דרכו ונפוץ בעיקר בתחום העשייה ,אך קיימים גם ניצנים ראשונים של
מחקר ,מתאר  .)2010( Rob Weinert-Kendtהוא מציין לדוגמה מחקר שנערך (עדיין נאספים נתונים)
באוניברסיטת מיניאפוליס על ידי  ,Amy Susman-Stillmanחוקרת התפתחות בגילאים הצעירים ,המדווחת
על חפיפה בין פרקטיקות של התפתחות לפרקטיקות של תיאטרון ,כך שהתיאטרון משפיע על חייהם של
הקהלים הצעירים ביותר .התיאטרון לתינוקות בארה"ב ,נמנע מלהתייחס למופע כאל מעשה חינוכי ,אלא
מתייחס אליו כאל מופע אמנותי ( .)2010 ,Weinert-Kendtנקודה זו מציגה את ההתפתחות של תיאטרון
לילדים בכלל ,לא רק לצעירים מאד ,ומחדדת את הדגש על אמנות ואיכות המוגשים לילדים צעירים ,מתוך
הבנה של החשיבות של צפייה באמנות איכותית כחלק מהתפתחות יכולות אסתטיות.
בישראל ניכרים החל מ ,2012-ניצנים של יצירה המיועדת לקהל צעיר ביותר .התיאטרון הרפרטוארי לילדים
'תיאטרון ארנה פורת' מציג את ההצגה 'תיאטרון פצפון' (יוצר ובמאי גיל צרנוביץ') ,הבנויה על פי האסתטיקה
שמתארת  ,)2011( Goldfingerומיועדת לגילאי שנה עד שלוש .באתר האינטרנט של התיאטרון מתוארת
הכוונה המוצהרת של התיאטרון לגרות את סקרנותם של הילדים הקטנטנים ,באמצעות השפה והמרכיבים
התיאטרליים ,כדי לעבור בפעם הראשונה בחייהם חוויה של תיאטרון .בתיאטרון 'המדיטק' ,בחולון ,הוצגה
ההצגה 'פרפרים בבטן' (יוצרת ובמאית אלינור אגם בן דוד) ,המזמינה ילדים מגיל שנתיים להיכנס לעולמו
הקסום של התיאטרון .הילדים ,שהופכים במהלך ההצגה לחלק בלתי נפרד מהאירוע הססגוני ,עוברים חוויה
מיוחדת ומלאת הפתעות.
התפתחות זו של תיאטרון לתינוקות שתוארה לעיל ,מעודדת הן מבחינת ההתפתחות של תיאטרון לקהל
צעיר ,הן מבחינת ההתייחסות אליו כאל קהל שראוי ליצור עבורו ולהציג בפניו הצגות איכותיות ,והן מבחינת
התובנה של יוצרי תיאטרון ,שחווית הצפייה היא חוויה הנרכשת בתהליך למידה מרובד ,לאורך שנים.
בד בבד עם ההתפתחויות שהוצגו לעיל ,חוקרים עכשוויים מביעים ביקורת על הכיוונים המסחריים אליהם
נוטה התיאטרון לילדים (וגם המבוגרים) ,על גישת השעשוע אל מול הגישה הדורשת איכות ,על חוסר
האחריות שניכר בין יוצרים המעדיפים את הקיטש על האיכות ,על מיעוט כותבים וחוקרים בתחום ועל
מיעוט תקציבים שיאפשרו צמיחה של איכות .ממצאי המחקר הנוכחי מעידים כי ככל שהמטען החברתי-
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תרבותי של הילדים יהיה עשיר יותר ואיכותי יותר ,כך הם יוכלו לפענח את ההצגות בהן יצפו באופן מיטבי
ויוכלו להשתמש במטען החדש שייווצר להמשך חייהם התרבותיים (הרחבה בפרק הדיון :תהליך ההתקבלות
של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן) .אציג כאן ביקורת עכשווית של חוקרים על נושא האיכות בתיאטרון
לילדים ,ביקורת משמעותית למחקר זה ,המציג את חשיבותו של נושא האיכות בהתפתחות התפיסות
האסתטיות של הילדים.
תיאטרון לילדים – ביקורת החוקרים
חוקרים של תיאטרון לילדים בשנים האחרונות מביעים חוסר נחת ,ואף כעס ,מכך שתיאטרון לילדים הולך
יותר ויותר לכיוון המסחרי ,הנשען על מדיניות של שעשוע או מדיניות של חינוכי-מגמתי ,ולא על ייצוג
מציאות בכלים אמנותיים .נושא האיכות ,שהוא לב לבה של כל אמנות עומד בבסיס הביקורת שהם משמיעים
במאמרים שנכתבו לאחרונה (Van de ;a2008 ,Reason ;2012 ,Hanson 2011 ,Klein and Schonmann
 ,)ׂׂׂ2009 ,Waterאמירות חדשות אלה חשובות לגבי תיאטרון לילדים ,ולגבי המחקר הנוכחי המציג את
האיכות כמשפיעה על אופני ההתקבלות.
אחד החוקרים המבקרים את גישת השעשוע אל מול האיכות הוא  ,)a2008( Mathew Reasonהמתאר את
הגישה אל התיאטרון לילדים בדרך כלל ,כאל חלק חוץ-טקסטואלי מהחיים של הילדים ,כזה שנועד לשעשע
אותם במשך שישים דקות .זה לא רע ,אם הם נהנים – הוא טוען ,אלא שאפשר גם אחרת .לצורך ההשוואה
הוא מציג ארגון בסקוטלנד שנקרא  ,Imaginateסוכנות של אמנות ,שמקדמת ומפתחת את אמנויות הבמה
אצל ילדים ובני נוער בסקוטלנד .מושג מפתח עבור ארגון זה ,הוא איכות .לתפיסתו ,המושג איכות קשור
לטעם ורעיונות ,סובייקטיביות ואליטיזם ,ואת אלה קשה למדוד .כיוון שקשה לאמוד איכות בהצגה ,הן
היוצרים של התיאטרון והן הצורכים שלו מרבים להתעלם ממושג האיכות .אלא שמושג זה חיוני לכל חוויה
אמנותית .סימן לאיכות הוא המפגש האינטלקטואלי ,יצירתי ורגשי עם הקהל .עלינו לשאוף ,טוען ,Reason
להפוך את המושג לחלק מהתיאטרון לילדים:
"Quality, however, is central to all arts experiences. A marker of quality in a cultural
experience is its enduring resonance as it engages its audience intellectually, imaginatively or
emotionally. This is certainly the case with theatre that is made for adults and we should have
the same ambition in theatre made for children". (Reason, 2008a. p. 118).

הגשת תיאטרון איכותי לילדים היא כיבוד היכולות שלהם כקהל ,והמטען שהם יכולים להביא אל ההפקה
כצופים אקטיביים ומפרשים:
"Quality is about having respect for the abilities of the child audience and consideration for
what they can bring to a production as active spectators and interpreters". (Reason, 2008a. p.
118).
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התפיסה שמבנה הארגון הסקוטי ,לטענת  ,Reasonמאפשרת להעמיק ולהגביר את המעורבות של ילדים
בתיאטרון .גישתו של  Reasonחשובה ביותר לתחום התיאטרון לילדים ,ומהווה בסיס למחקר הנוכחי
התומך בממצאיו בטענות אלה לגבי איכות וחשיבותה למבוגרים ולילדים בתיאטרון.
ביקורת חריפה בהקשר של איכות אל מול קיטש בתיאטרון לילדים מביעות ,)2011( Klein and Schonmann
במאמר בו הן סוקרות את ההיסטוריה של התיאטרון לילדים בנושא האיכויות החל במאה ה 18-והמשך
לתיאטרון לילדים במאה הנוכחית .הן מצדדות בדברי  ,)2010( Reasonלגבי זכותו של קהל צעיר לתיאטרון
איכותי ,לא רק על מנת שיהיה קהל טוב בבגרותו ,ולא רק על מנת שהתיאטרון ימשיך לשרוד ,אלא על מנת
לאפשר לילדים את הזכות ליהנות מהתיאטרון הטוב ביותר שנוכל להעניק להם .הן מנסות לברר את מקומו
של התיאטרון ב"הרדמת מוחות הקהל" ,על ידי "האכלתו בממתקים" או ב"ג'נק פוד" ,שיש בו הרבה
מימיקה ,תאורה ,תלבושות ומאפיינים מהסוג הזה .לתפיסתן ,במקום זאת יש לאתגר את היצירתיות של
מוחות הקהל על ידי איכות ,דרכה יפתחו את יכולתם לבחור ,להרגיש ולהבין Klein .וSchonmann-
מתרעמות על היוצרים בתיאטרון לילדים ,וטוענות ,שכל עוד להקות תיאטרון ימשיכו להתייחס לילד כאל
לא-מחונך או לא -משכיל ,וידחפו לו קיטש לגרונו או ימשיכו להפיק הפקות מלאכותיות ולא אותנטיות,
המבוססות על סטריאוטיפים וקיטש טריוויאלי ,תמשיך האפליה של המקצוע ,עד שלא נשכיל להצמיח את
יכולתם של הילדים לבקר את ההצגות ולהפריד בין קיטש לאיכות .הן מדגישות ,שעלינו מוטלת האחריות
לפתח את הטעם התיאטרוני של ילדינו ,ולהפוך את הקהל הצעיר (אך גם המבוגר) לקהל עם ערכים ,על מנת
שיוכלו לתפוס ,לפרש ,ולהגיב למוסכמות הסימבוליות של תיאטרון בהווה ,וחוויה זו תישאר איתם בעתיד.
במערכה שהן מובילות כנגד הקיטש ב ,TYA-הן מודעות ליכולתם האינטואיטיבית של ילדים להביע את
העדפותיהם לגבי הצגות ,וגורסות כי אם נניח לילדים להאיר את דרכנו באמצעות הקריטריונים שהם יקבעו
בעצמם לגבי איכות ,נצליח להוריד את הקיטש בהדרגה ולהעביר אותו אל פח האשפה של ההיסטוריה.
נושא אחר העולה מתוך הכתיבה הביקורתית בתיאטרון לילדים ,הוא הנחיתות של התיאטרון לילדים
בהקשר הרחב של עולם התיאטרון .במאמר הממפה את המעמד של  TYAכתוצר תרבותי בשלוש מדינות,
מציינת  ,)2009( Manon van de Waterכי ה TYA-נטוע בתנאים החברתיים ,תרבותיים ,אידיאולוגיים,
כלכליים ופוליטיים ,בהם הוא נוצר ונתפס ,ומסבירה את הסיבות לנחיתותו.
היא מגדירה את מעמד ה TYA-בארה"ב ,כצורת אמנות לא בוגרת ,הנמצאת במקום לימינלי ,במעמד נחות,
תיאטרון-אך-לא-תיאטרון ,צורת אמנות שמרשה לעצמה להיות פחות מושלמת ,אך חייבת להיות נחמדה או
חינוכית .הנטייה של היוצרים בתחום להגן על הדימוי השביר שלו על ידי התאמה לדרישות חינוכיות או
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עממיות ,לאידיאולוגיות דומיננטיות ,ומבנים תרבותיים-חברתיים שמגדירים ומגבילים את התחום של
 TYAמנציחה את הנחיתות שלו בעולם הרחב של התיאטרון .סיבה נוספת שהיא מציינת לנחיתותו של
התיאטרון לילדים ,אליה שותפים רבים מהחוקרים בתחום התיאטרון לילדים לא רק בארה"ב ,היא העובדה
שהתיאטרון לילדים מעולם לא היה בעל כוח משיכה לחקר אקדמי Van de Water .מסבירה את חוסר
המשיכה בכך שהתיאטרון נתפס בו זמנית ,ככוח משיכה לילדים ,במטרה לייצר קהלים חדשים ,יחד עם
מקום בו יוצרי תיאטרון חדשים יכולים להתאמן ,מקפצה לקראת העולם "האמתי" של התיאטרון.
 ,)2009( Van de Waterמזכירה את הכותבת היחידה של ההיסטוריה של תיאטרון לילדים בארה"ב,

Nellie

 ,McCaslinואת הכותבים  Graham, Goldberg, Davis and Evans, Swortzellהמתעדים ומגדירים את
התחום בארה"ב וטוענים להתקדמותו במחצית השנייה של המאה העשרים .אולם בביקורת על הכותבים
טוענת  ,Van de Waterכי כותבים אלה התעלמו מהתנאים החומריים שעזרו או הגבילו את ההתפתחות הזו,
התעלמו כליל מהתזוזות במושגים ילד וילדות ,סוגיות כנקודות מחלוקת או רב-תרבותיות ומהעולם
המשתנה כל הזמן של תרבות הנוער .למרות שנכתב רבות על השינויים בתפיסת עולם הילד ,היא גורסת,
מעטים המחקרים ב TYA-המתייחסים אל אלה .בנוסף ,לימודים בתחום בארה"ב נשארים מוגבלים לצפון
אמריקה ולארצות דו ברות אנגלית ,ומתעלמים מהתפתחויות גלובליות חשובות שעשויות לערער גישות
תרבותיות של ילדות ואסתטיקה ,של יצירת משמעות ותפקוד ה TYA-כהון תרבותי .התחום של TYA
נחשב לעיתים קרובות כמקובע" ,לילדים" ,ולעיתים קרובות מדי מקושר לחינוכי או ראוי .לעיתים מאד
רחוקות נחשב לתוצר תרבותי ,למעט אצל  Roger Bedardאו  ,)2005( Ric Knowlesוכמה דוקטורנטים
מאוניברסיטת אריזונה ואוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון ,המנסים לגשר על הפער.
בהולנד המצב אף גרוע יותר ,מבקרת  .Van de Waterהיא מתארת חסר גדול מאד בתיעוד ההיסטוריה של
תיאטרון לילדים בהולנד ,ותיעוד החזון של יוצרים אינדיבידואליים ,המשקף את שורשי החברה ההולנדית
מבחינת התכנים והגישה האסתטית .היא מסבירה חסר זה בגודלו הזעיר של התחום וגודלה הקטן של הולנד
עצמה ,ומתארת את קשייה לפרסם ספר על ההיסטוריה של  TYAבהולנד ,משום שלא כל היוצרים הסכימו
להתראיין אצלה לצורך כתיבת ההיסטוריה המקומית של התחום.
ברוסיה נוצר גוף ידע אקדמי ,מציינת  Van de Waterכשהחל ב 1917-נכנס ה TYA-לשיח על התיאטרון.
אולם שם הוא סבל מבעיה אחרת – הוא היה כלי בידי השלטון ,וכל עשייה מצדו נעשתה בפיקוח צמוד .לאחר
הגלסנוסט והפרסטרויקה ,איבד ה TYA-את דרכו ,והיה צורך לעצב במהירות דרך חדשה .דרך חדשה זו
גרמה להפסקה מוחלטת של מחקר של  TYAברוסיה.
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פריצת דרך בתחום ה TYA-ברוסיה התרחשה בנובמבר  ,2007עם הפקת הפסטיבל הבינלאומי של TYA
במוסקבה .ניתן היה לראות שהוא תוצר תרבותי ,תחת האידיאולוגיה החלופית ,והנסיבות הכלכליות.
 Eduard Boyakovבמאי לשעבר ,הוביל את התיאטרון לקהל צעיר למעמד של צורת תיאטרון של מבוגרים,
מגוון ומלא בתוכן ,צורה ונושא לדיון ,עם מופעים שעוררו ,הרגיעו ,נגעו ,שעשעו ,ולעיתים אף הכעיסו את
המבוגרים שבקהל (.)2009 ,Van de Water
ביקורות אלה על נחיתותו של מעמד ה TYA-במדינות שהוזכרו ,נעוצות בתפיסות חברתיות ,תרבותיות
ופוליטיות שלהן .על אלה נוספת ביקורת על חוסר בתמיכה כלכלית המשאיר את התיאטרון לילדים במעמדו
הנחות .בסקירה ביקורתית סטירית על מצב התיאטרון לצעירים בקנדה ,מביע  ,)2012( Hansonביקורת
הנוגעת לתמיכה ממשלתית בתיאטרון לילדים אל מול התיאטרון למבוגרים בקנדה Hanson .טוען ,כי בקנדה
בשנת  1979חצי מהעשייה התיאטרונית נוצרה בתיאטרון עבור ילדים ,אלא שהחצי הזה קיבל רק חמישה
אחוזים מהתקציב המגיע לתיאטרון למבוגרים .זה היה המצב לפני שלושים שנה .אלא שלטענתו ,המצב היום
 אינו שונה בהרבה.הביקורת שהוזכרה לעיל על האיכות אל מול הקיטש המוצג בפני קהל הילדים ,על חוסר בתקציבים ,על חסר
במחקר ,ועל נחיתות ה TYA-בעולם התיאטרון הרחב ,נוכחת ומשפיעה גם במחקר הנוכחי המפענח בגישה
פילוסופית-אסתטית את חוויית הצפייה של ילד גן בהצגת תיאטרון .מתוך העיסוק בתחום במהלך המחקר,
עדיין ניכר כי הורים ומחנכים רבים אינם מודעים די לחשיבות האיכות המוגשת לילדים ,והשפעתה על פיתוח
היכולת להעריך אמנות היום ובעתיד .עדיין בודדים בלבד בארץ חוקרים את התחום ,ומעטות
האוניברסיטאות המציעות לימודים אקדמיים הכוללים את ה .TYA-אלא שבמקביל לביקורת ,בעשורים
האחרונים חלה בישראל התפתחות הן מבחינת הכתיבה והן מבחינת הביצוע של היוצרים והתיאטראות
לילדים ,המבטאת את ההבנה הגוברת של כוחו והשפעתו של התיאטרון על הילדים וחינוכם .ניכר כי השאלות
שמעלים המבקרים משפיעות על יצירת תובנות ותפיסות אסתטיות חדשות שנטמעות ביצירה של התיאטרון.
עדיין נשאלת השאלה ,האם בשלהי שנת  2014בישראל הגיע התיאטרון לילדים אל שיווי המשקל אליו
מתייחסת שינמן (" :) 2000עד שלא תיווצר ישות מלוכדת של אמנות וחינוך ,עד שלא יטפחו את תפיסת
התיאטרון כחוויה אסתטית ,חווית העצמת המודעות החברתית והתרבותית ,ופיתוח המודעות לאמנות – לא
ייוצר שיווי המשקל הנחוץ להתפתחות תקינה של ילדים" (שינמן ,2000 ,עמ'  .)69החוויה האסתטית הראויה
שתיצור את שיווי המשקל הנחוץ להתפתחות התקינה של הילדים ,עומדת במרכז המחקר הנוכחי .בסעיף
הבא ,תוצג סקירה של מחקרים ותיאוריות העוסקים בחוויית הצפייה ובתהליכים השונים המשפיעים עליה.

12

חוויית הצפייה
המחקר הנוכחי מתעמק בחוויית הצפייה ובממדים האסתטיים ,אמנותיים ותוכניים המרכיבים אותה,
בניסיון להבנות את הקשר בין מרכיבי התיאטרון ,להיווצרות החוויה .בסעיף זה אציג תפיסות שונות של
החוויה :חוויית הצפייה כחוויה אסתטית (;Langer, 1942, 1953 ;Klein, 2005 ;Courtney, 1974
 .)McCaslin, 2005בנוסף אציג את הגורמים המשפיעים עליה ,בקרב קהל של ילדים אך גם בקרב קהל של
מבוגרים; השפעת הבחירה על החוויה (אמיתי ,)2011 ,Van de Water ;1999 ,Konijn ;2013 ,השפעה של
תהליכים חברתיים על החוויה ( CsikszentmihalyiוBoerner & al ;2004 ,Eversman ;1990 ,Robinson-
 ,)2010 ,השפעת ביקורת התיאטרון על חוויית הצפייה (;2003 ,Van Mannen & Boorsma ;1991 ,Eisner
 )2011 ,Klein ;2006 ,Schonmann ;2004 ,Eversmanוהשפעת ההכנה לצפייה על החוויה (מור;2006 ,
שינמן .)1995 ,Saldana ;2010 ,Reason ;2004 ,Prendergast ;2009 ,Aram & Mor ;2006 ,גורם נוסף אותו
אציג בסעיף זה ,המשפיע על חוויית הצפייה של ילדים הוא עובדת היותם קהל שבוי בידי המבוגרים (,Klein
 .)2012 ,Reason ;2012 ,Maguire ;1998 ,Levy ;1998 ,Kline ;2009 ,Klein & Schonmann ;2005תפיסות
וגורמים משפיעים אלה מהווים אבני דרך במחקר הנוכחי וממצאיו מציגים את השפעותיהם על תפיסות
הילדים את התיאטרון (ראו פרק הממצאים והדיון).
הצפייה כחוויה אסתטית
החוויה האסתטית על פי  ,)1974( Richard Courtneyהיא תהליך הפיכה של יצירה אמנותית למשמעותית
עבור הצופה .כדי לחוות חוויה אסתטית ,עליו להפעיל את התפקוד הקוגניטיבי של הדמיון .בהישענו על
הפסיכואנליזה ,הוא מוסיף ,שהלא-מודע של הקהל מגיב אל הלא-מודע של תוכן ההצגה .גם השחקן וגם
הקהל זקוקים זה לזה ,ושניהם מרגישים ש'הם עושים את זה יחד' )1995( Courtney .מציין שבמה שאנחנו
רואים ומאמינים מעורבים רגשות .מטרת הפעולה הדרמטית היא להעביר לאחרים משמעות שנוצרה על ידי
רגש באמצעות מטפורה (עמוד  .)33באופן דומה ,מתארת  ,)1953( Suzanne Langerאת החוויה האסתטית
כיצירת מבנה סימבולי של רגשות האדם .תהליך האמנות ,היא טוענת ,יוצר אובייקט וירטואלי מומצא שאינו
קיים בעולם ,שהוא אשליה ,סמל שהופך למביע של רגשות האדם .לטענת  ,)1942( Langerכל צורה אמנותית
או מרכיב סמיוטי מביע ומעורר רגשות וירטואליים של חוויות אסתטיות אצל הצופים ,שמשיבים במעגלי
תקשורת מתוך הנוכחות המשותפת שלהם.
חוקרים העוסקים בתיאטרון לילדים מנסים להבין את החוויה שחווה הצופה הילד ,בעת צפייה במופע
תיאטרוני .החוויה האסתטית אצל ילדים עשויה להיות שונה מזו של המבוגרים ,והשאלות ששאל אפלטון
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במאה החמישית לפנה"ס ,מתאימות להישאל גם היום וגם בקרב קהל ילדים :כיצד משפיעים הרשמים
שהילד קולט על התפתחותו? אם התרשמות מביאה לכלל הזדהות ,והזדהות לכלל חיקוי ,מה עושה ההצפה
ברשמים עזים ,לעיתים גסים ,לאישיות האדם ולאמתותו? (סימון.)1985 ,
בהקשר של תיאטרון לילדים ,מתייחסת  )2005( Nellie McCaslinאל חווית הצפייה כאל חוויה אסתטית.
היא מרחיבה את נקודת המבט וטוענת כי החוויה האסתטית מושגת הן על ידי צפייה בהצגה והן על ידי
משחק הילדים בתיאטרון (דרמה יוצרת) .בילדות המוקדמת ,הילד מטייל בין מציאות לדמיון ,מההווה לעבר,
לעתיד ובחזרה ,תוך הזדהות עם הגיבור ,והליכה אתו למקום אחר בזמן אחר .היא מתארת את הרגע בו
נוצרת החוויה האסתטית:
"…there is that moment when the auditorium lights are dimmed, the curtains are parted, and
the performance begins: the gasp of delight – then silence as all attention is riveted on the
stage in almost unbearable anticipation, of the wonders that lie ahead… I believe that this is
)the aesthetic experience when it happens". (McCaslin, 2005, p. 15

 McCaslinנענית להגדרה של  )1953( Langerומוסיפה ,כי הגדרה זו מתאימה למה שחווים ילדים
המשחקים/מציגים בכתה; הילדים המשחקים בתיאטרון חשים כי קירות הכתה נעלמים ונוצר מקום חדש
בזכות היצירה שלהם .הם יודעים שזה לא במציאות ,אך למרות זאת ,דברים יומיומיים הופכים ל"משהו
אחר" אם יש צורך:
"Everyday items become something else, whatever is needed. A wastebasket becomes an
African drum today, a table tomorrow. An eraser makes a good telephone, a book a jewel box.
"Under the table" is a cave, the basement, or a dungeon. I remember an all-purpose room, at
the end of which was a low platform. Seeing it, the class at once, without any discussion,
termed it a mountain to be scaled with great difficulty. The magic of that afternoon was
)shattered only when the school bell rang and reality was restored". (McCaslin, 2005, p. 16

תגובת ילדים למופע תיאטרוני דומה ,טוענת  .McCaslinכשילדים צופים במחזה שמתפענח מולם ,הקוליסות
הופכות לקירות ,תלבושות לבגדים ,תאורה לשמש או לפיד.
"As they watch the play unfold, the flats become walls, the costumes are the clothes that the
)characters wear, the spotlights become sun or firelight" (McCaslin, 2005, p. 16

חווית הצפייה על פי שינמן ( ,)2006היא תהליך בו הילד אינו יוצר בדמיונו עולם אחר הממלא את מקומו של
העולם המציאותי ,אלא מתבונן במציאות אחרת הנוצרת מול עיניו על הבמה .מציאות שהיא מוגדרת,
קונקרטית ,מבחינת המראות הקולות והפעולות .ברוחו של  ,)1934/1980( Deweyהמבחין בין התנסות או
חוויה מתמשכת לחוויה שמסתיימת ומגשימה את עצמה ,טוענת שינמן ,בהקשר של תיאטרון לילדים ,כי
חוויית הצפייה מתרחשת רק בעת הצפייה ,נשמרת בזיכרון ואין לה עדות אחרת לבד מהזיכרון .חוויית
הצפייה אינה מותירה "נכס" בר-קיימא.
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בהתייחסות אל התפיסה של  ,)1942( Langerמגדירה  ,)2005( Kleinאת החוויה האסתטית כתהליך רגשי-
קוגניטיבי של יצירת משמעות:
"I define the imaginative "aesthetic experience" as an internal cognitive-affective process of
intra- and interpersonal meaning making, which occurs during performances, and an external
product of judgmental response, as expressed verbally after performances" (Klein, 2005. p.
42).

ילדים שמים לב בתחילה למרכיבים סמיוטיים המובילים להבנה ,עוד לפני שיוצרים משמעות ,טוענת .Klein
לתפיסתה ,ההבנה קובעת את הריכוז שצופה משקיע בכל רגע נתון במופע .היא מתנגדת לטענה שקיימת בנוגע
לתיאטרון לילדים ,כי לילדים יכולת ריכוז קצרה מאשר למבוגרים ,וטוענת שטענה זו היא מיתוס שאין לו
בסיס ,ומסבירה את התופעה בכך שהמבוגרים המפסיקים להיות מרוכזים במופע ,עדיין שולטים בתגובות
שלהם .ילדים לעומתם ,מתחילים להיות חסרי שקט כשמשעמם להם .ילדים יחפשו את מה שהם מצפים
להבין ,ינסו להבין אותו ,בעיקר אם המידע מעניין אותם אישית .אם כל מה שמופיע אינו מאתגר אותם להבין
– הם ייעשו חסרי שקט .גם כשהמופע יהיה מסובך מדי להבנה ,הם יאבדו את הסבלנות כי זה "עובר להם
מעל הראש" .כאשר מרכיבי המופע מאוזנים מבחינת הנגישות שלהם אל הילדים – תיעשה למידה והבנה
אופטימליות .היא טוענת בדומה ל ,)1995( Courtney-כי הפעולה הדרמטית ומה שאומרות ועושות הדמויות,
הם הכלי ליצירת המשמעות .פעולה דרמטית אינה תנועה מקרית על הבמה ,אלא מוגדרת על ידי היעדים
המרכזיים של הדמויות ,שמסמלים יותר מאשר מייצגים את המניעים הפסיכולוגיים שלהם (.)2005 ,Klein
חוויית הצפייה הינה תהליך מורכב ,הנשען על מטענים רגשיים ,קוגניטיביים ואסתטיים ,הנענים למציאות
הבמה המוצגת בפניו .תוך כדי החוויה הוא קולט ,מפענח ונותן משמעות לאשליה המוצגת בפניו .בסעיף הבא
אציג מודל של הבניית חווית הצפייה המקשר בין החוויה לתהליכים חברתיים ומוצא בו ארבעה ממדים
המרכיבים את החוויה .המודל שמציג  ,)2004( Eversmanהבוחן את החוויה האסתטית ,מהווה אבן תומכת
למחקר הנוכחי ,המתבונן על התופעה מתוך גישה פילוסופית אסתטית .אציג את המודל ואסביר את הדומות
בינו לבין ממצאי מחקר זה.
ממדי החוויה האסתטית – המודל של Eversman
 )2004( Peter Eversmanמתאר את חווית הצפייה כחוויה מתמשכת ,ומציג מודל של הבניית חוויית הצפייה
בקרב קהל צופים בוגרים באירוע תיאטרוני .החוויה האסתטית מורכבת לתפיסתו מארבעה ממדים :ממד
התפיסה ,הממד הקוגניטיבי ,הממד הרגשי והממד התקשורתי .ממדים אלה משפיעים על החוויה ,הנבנית
מהרגע בו הקהל הולך שבי אחר יצירת האמנות ,מתחיל להתמקד בה ולהשקיע בה את תשומת ליבו'the ,
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' initial hookכפי שמכנים אותו  Csikszentmihalyiו ,)1990( Robinson-במחקרם על חוויית הצפייה
ביצירות אמנות במוזיאון ,לאורך כל המופע ועד לאחריו.
בממד התפיסה ,הקורה בתגובה הראשונית של הצופה כלפי הגירוי האמנותי ,מכוון  Eversmanלחוויה ללא
פרשנות וחיבור משמעות אליה .בתיאטרון ממד זה מתפקד דרך החושים השונים המעוררים ומופעלים בו
זמנית (בעיקר ראייה ושמיעה) .הצופה עדיין אינו מבין את המתרחש ,אך חש את תחושת ההצפה של החושים.
הממד הקוגניטיבי בא לידי ביטוי אצל הצופה בעיקר אחרי המופע .או אז הוא מהרהר במה שראה ,ומשווה
אל חייו המציאותיים .ממד זה יגרום לצופה להפיק משמעות מהמופע ,להבין את כוונת היוצרים ולמצוא את
הפתרון לבעיה התיאטרונית או המציאותית שהוצגה על הבמה .ממד זה וידע קודם על תיאטרון משחקים
תפקיד חשוב בחוויית הצפייה של קהל.
הממד הרגשי מתייחס לשני סוגי רגשות :סוג אחד ,של רגשות הקשורים לתוכן המופע ,בדרך כלל אלה שחוות
הדמויות ,או רגשות שחש הצופה בהקשר אליהן; סוג שני של רגשות ,הם אלה הקשורים להליכה לתיאטרון.
רגש זה מכוון את מידת ההשקעה של ריכוז במופע .רגש נוסף הקשור לממד זה הוא ה'היסחפות' אל תוך
המופע ,ואיבוד עצמך וחיי היומיום שלך בתוך העולם הבדיוני שנוצר על הבמה .אם רגשות אלה מתעוררים,
אחריהם יבואו גם רגשות כמו 'התפעלות'' ,הנאה' ,ואפילו 'התאהבות' במופע .רגשות שליליים יגרמו לתגובה
הפוכה .בעקבות העירור הרגשי נוצרת תגובה גופנית.
הממד התקשורתי משלב בין ממד התפיסה ,הממד הרגשי והממד הקוגניטיבי של המופע ,והוא קשור
לאינטראקציה בין המופע לקהל .תקשורת בין קהל לבמה היא התקשורת הראשונית ,אך קיימים רבדים
נוספים לתקשורת :פרשנות הבמאי את היצירה או כותב היצירה גם הן מתקשרות עם הקהל ,במידה והקהל
מכיר את תפקידיהם .רובד זה קשור גם לצופה היחיד וגם להיותו חלק מקהל .הצופה הבודד הוא חלק
מקהילה ששותפה לרגע עם צופים אחרים שיכולים להגיב יחד כיחידה אחת .הדבר נכון גם לגבי הרצון לתקשר
עם הצופים האחרים אחרי המופע.
החוויה התיאטרונית על פי המודל של  ,Eversmanהופכת להיות שלמה רק לאחר ירידת המסך ותום המופע.
במהלך צפייה במופע ,ממד התפיסה והממד הרגשי תופסים מקום יותר נכבד מהממד האינטלקטואלי.
הצופים משקיעים רגשות ותחושות בכדי שיוכלו לנתח את המופע ביתר אפקטיביות בסיומו .גם הממד
התקשורתי בא לידי ביטוי בסיום המופע .הצופים חשים צורך לשתף ולדון על המופע עם חבריהם או
עמיתיהם .עם סיום המופע ,התגובה המדווחת היא בדרך כלל רגשית .בדרך כלל הצופים חווים שמחה,
התלהבות והתעלות  -תחושות הטוענות אותם באנרגיה.
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קשה להכליל את התופעה טוען  ,Eversmanאו ליצור חוקים כלליים או אפיונים בסיסיים לחוויה בכל
האירועים התיאטרוניים .כדי להבין את חווית הצפייה – עלינו להגדיר את האובייקט (סוג המופע
התיאטרוני) ולהגדיר את הצופה (סוג הקהל) ,בכל מקרה נתון .יחד עם זאת ,הוא טוען ,אם מתייחסים
לדומות במקום לשונות של התגובות לאירוע תיאטרוני ,ניתן לדבר על "חוויה תיאטרונית" כלל עולמית.
התנאים שגורמים לחוויה משתנים ,אך המבנה שלה נראה דומה.
"Besides the differences that exist between spectators and performances, there are also
similarities. Remarkable parallels are to be found in the accounts by individuals of how they
experienced moments of significance in the theatre". (Eversman, 2004. P.139).

ממצאי המחקר הנוכחי מעלים דומות למודל שהוצג כאן .גם בקרב ילדי גן ניכר השימוש בממדים המוזכרים
לעיל .ילדי גן משתמשים בממד קוגניטיבי ,ממד הרגשי ובממד תרבותי המכיל את הידע הקודם שלהם על
תיאטרון לצורך הבניית המשמעות של המופע בו הם צופים (פרק הדיון :תהליך ההתקבלות של הצגת
תיאטרון בקרב ילדי גן) .הממד התקשורתי של  Eversmanבא אף הוא לידי ביטוי במחקר הנוכחי ,הן מבחינת
היות הצופה חלק מקבוצה והן מבחינת הרצון לתקשר לאחר המופע (ראו פרק הדיון :קהל של ילדי גן -
הגדרות ,תפיסות והערכת ההצגה).
לשני מרכיבים נוספים אליהם מתייחס  ,Eversmanכמשפיעים על החוויה התיאטרונית בקרב מבוגרים,
התאמה גדולה לממצאי המחקר הנוכחי בקרב ילדי גן .האחד מתייחס ההקשר הישיר של המופע :המקום
בו נערך המופע ,האווירה ,ארגון האולם והאינפורמציה שניתנת לפני המופע .השני מתייחס אל הקשר הלא-
ישיר של החוויה התיאטרונית :כל צופה מביא עמו אל המופע את הציפיות שלו ,את הנורמות ,הערכים והידע
שלו .מופעים קודמים שהצופה צפה בהם ,הגישה האישית שיש לצופה כלפי תיאטרון בכלל (הכוללת ערכים
ואמונות של כל אחד מהצופים) ,וכמובן הציפיות שיש לכל צופה מצפייה בתיאטרון – גם לאלה השפעה על
החוויה התיאטרונית (.)2004 ,Eversman
בהתייחס לשני מרכיבים אלה המשפיעים על חוויית הצפייה של מבוגרים ,שוב עולה הדומות לממצאי
המחקר הנוכחי בקרב ילדי גן .עולה כי להקשר (אולם התיאטרון והדרך אליו) השפעה משמעותית ביותר על
חוויית הצפייה של ילדים (ראו פרק הדיון :חוויית הצפייה של ילדי גן – שלבים בהתהוותה :שלב שני :אולם
התיאטרון) ,) 2002( Anthony Clark .מתייחס אל הצגה המוצגת באולם בין כתלי בית הספר ,כאל הגבלה
של החוויה עבור הילדים ,והורדה של היצירה אל השוליים של המקצוע .בהקשר זה ,נמצא חיזוק לדברי
הילדים במחקר הנוכחי ,במחקר שמציג  .)2010( Reasonהילדים במחקרו אף הם מתייחסים אל מחזה
שמוצג בין כתלי בית הספר כ"פחות שווה" מזה המוצג באולם התיאטרון .עבורם תיאטרון הוא המבנה,
האווירה ,הקהל ,האירוע .הפקות המוצגות באולם ביה"ס ,הינן "רק מחזות" .הילדים במחקרו של ,Reason
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הגיבו באופנים שונים באולם התיאטרון מאשר באולם של בית הספר .הוא מתאר החוויה באולם התיאטרון
כח וויה של למידה עבור הילדים ,כזו המושפעת מנוכחות באולם גדול בחברת קהלים מעורבים המספקים
למידה של מודלים שונים של תגובה.
חשוב לציין כי בישראל הצגות תיאטרון מוצגות בפני ילדי גן כחלק מפעילות סל תרבות באולמות ובתוך גני
הילדים .סלי תרבות עירוניים מעדיפים לשלוח הצגות אל הגנים ולא להסיע את הילדים אל האולמות ,בעיקר
מאז תיקון מספר  16לחוק לימוד חובה משנת תשע"ב–( 2011חוק שחוקק בשנת תש"ט  ,1949 -וקבע כי החוק
יחול החל מגיל שלוש ולא מגיל חמש כפי שהיה עד אז) שבא לשמש ככלי מעשי במימושה של המלצת ועדת
טרכטנברג בנושא "חינוך בגני ילדים בגילאי  ."3-4במשך שנים רבות עוכב יישומו של חוק זה ,וועדת
טרכטנברג ,שהוקמה לאחר מחאה חברתית ב ,2011-המליצה על יישומו המלא של החוק החל משנת
הלימודים תשע"ה ׂׂ(מתוך אתר המעקב אחר יישומו של חוק טרכטנברג ברשת) .גני ילדים ,בעיקר אלה
בהם לומדים בני השלוש ,וכוללים יותר משכבת גיל אחת ,מעדיפים להביא הצגות אל הגנים במקום לטלטל
את הילדים הצעירים באוטובוסים אל אולם גדול ,כשהם מלווים במבוגרים בודדים ,בהם יצפו בהצגה על
במ ה גדולה ,חוויה שעשויה להיות מאיימת על ילד כה צעיר בצעדיו הראשונים בעולם התיאטרון .יחד עם
זאת ,בגיל חמש ילדי גן כבר יוצאים להצגות באולמות ,וניכר כי יש לכך השפעה חיובית על חוויית הצפייה.
מחקר שנערך ב ,2008-בקרב צופי תיאטרון בגרמניה ,מנסה לזהות את האופן בו קהל בונה את השיפוט הכולל
של אירוע תיאטרוני ( )2010 ,Boerner, Jobst & Wiemannומתבסס על מודל ארבעת הממדים המרכיבים
את החוויה התיאטרונית ,של  .)2004( Eversmanמחקרם הראה שאכן ניתן לזהות באופן מובהק את ארבעת
הממדים ,ותוצאות המחקר שלהם הראו אף הן ,שבמהלך השיפוט הכולל של הקהל את האירוע התיאטרוני,
הממד הרגשי יבוא לפני הקוגניטיבי ,והוא המשמעתי יותר בין הממדים המבניים של חוויית הצפייה .הממד
הקוגניטיבי יבוא לידי ביטוי אחרי סיום המופע.
המחקר של  Eversmannנערך בקרב סטודנטים ללימודי תיאטרון מתקדמים באוניברסיטת אמסטרדם .הוא
קורא להם צופים מקצועיים :הם כבר מצויים בשדה התיאטרון ,אוהבים תיאטרון ,מכירים קונבנציות ,ויש
להם את הכלים לתפוס וליהנות מאירוע תיאטרוני .לעומת זאת ,מחקרם של Boerner, Jobst & Wiemann
( ,)2010נערך עם צופים "רגילים" ,ובאופן מעניין הגיע לממצאים זהים.
באופן מפתיע הבנות אלה של מרכיבי החוויה מתיישבות עם ממצאי המחקר בעבודה זו ,שנערך בקרב ילדי
גן אשר אינם בעלי כלים וידע מוקדם כשל מבוגרים מנוסים ,מקצועיים או רגילים ,ומעלה את הדומות בין
מרכיבי החוויה התיאטרונית המוצגים במודל של  .Eversmanממצאים אלה עשויים לבסס את מודל ממדי
החוויה האסתטית בקרב צופים ,ללא קשר לגילם או ניסיונם הקודם .מבחינת המחקר הנוכחי ,גורמים
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נוספים משפיעים על החוויה שחווה הצופה בעת התהליך .בסעיפים הבאים אציג את הגורמים המשפיעים
ואת התפיסות השונות לגבי השפעתם הן על מבוגרים והן על ילדים.
השפעת הבחירה על החוויה
הבחירה של צופים במופעי תיאטרון והסיבות לבחירה הינן גורם המשפיע על החוויה .חוקרים המתבוננים
על בחירות של צופים ,מבנים את חוויית הצפייה מתוכן (אמיתי,Van de Water ;1999 ,Konijn ;2013 ,
 .)2011לטענת החוקרים הבחירות משקפות אידיאולוגיות ותפיסות בתרבות ,פוליטיקה וכלכלה.
מתוך התבוננות על צופים מבוגרים ,והשפעת הבחירה על חווית הצפייה שלהם ,ניתן ללמוד על חווית הצפייה
של ילדים ,שגורם זה אינו קיים לגביהם( .על חוסר היכולת לבחור את המופע בו צופים ראו הרחבה בהמשך
פרק זה ,בסעיף קהל צעיר כקהל שבוי) ,)1999( Konijn .החוקר תיאטרון למבוגרים ,מציג שלוש גישות
עיקריות להתבוננות בחוויית הצפייה של קהל מבוגרים ,הקשורות לבחירות שלהם .הגישה הקוגניטיבית ,על
פיה האמנות מעצימה את הסטאטוס  ,ועל כן ,צופים מסוימים יצפו בסוגי מופע מסוימים ,ויבחרו אותם על
פי קריטריונים של סגנון או אפנה .הגישה הפסיכולוגית ,על פיה לצפייה במופעי תיאטרון יתרונות רגשיים.
כמו הגישה האריסטוטלית ,הצופים יחפשו את הקתרזיס ,את ההזדהות עם הדומה ,והמעורר פחד וחמלה.
הגישה השלישית ,המבוססת על הפסיכולוגיה החדשה ,שהתפתחה בשנות השמונים והתשעים של המאה
העשרים ,גורסת שצופים רוצים להבין ולהרגיש ,כדי לספר את הצרכים והדאגות שלהם ,ובוחרים מופעים
מעניינים ,מלהיבים ומרגשים .המושא של רגשות הצופים יהיה לרוב מתוך האשליה (תוכן ,עלילה ,דמויות)
יותר מאשר מהמרכיבים התיאטרוניים (מוסיקה ,תפאורה) ( ,1999 ,Konijnעמ' .ׂׂ)169-170
בתיאטרון לילדים ,כיוון שנושא הבחירה אינו בידיהם ,החוויה מוכתבת על ידי מבוגרים שבוחרים עבורם,
אלא שהם לא תמיד מודעים להשפעת הבחירה שלהם עבור הילדים על הילדים .הם אולי בוחרים מתוך שלוש
הגישות אותן הזכיר  Konijnמעצם העובדה שגם הם יצפו במופעים אלה ,כיון שתיאטרון לילדים מכוון לקהל
של ילדים ומבוגרים כאחד ,והבחירות עבור הילדים ישפיעו גם על החוויה שלהם .אלא שצרכיהם של ילדים
אינם קשורים דווקא בסגנון ואפנה ,והצרכים והדאגות שלהם שונים מאלה של המבוגרים .לצרכי הילדים
וההיענות אליהם מתייחסת  ,)2011( ׂVan de Waterהחוקרת את התפתחות התיאטרון לילדים ברוסיה,
ארה"ב והולנד .היא מתארת את הבחירה בתיאטרון לילדים ,כתמה מורכבת המובלת על ידי מניעים
חיצוניים ,וגורסת כי הילדים הם קהל מיוחד שנדרש לו תיאטרון מסוג אחר הנדרש למבוגרים ,ללא קשר
לתרבותו .אין הכוונה לאיכות התיאטרון הנדרשת אלא נוגעת בצרכים של ילדים :רוחניים ,מוסריים
וחינוכיים .לדבריה ,התיאטראות חייבים להיענות לאידיאולוגיות של מערכת החינוך באשר היא ,ולהתייחס
למה שמקובל או לא במערכת זו על מנת ל הישאר בקשרים של שותפות עמה .טענה זו נכונה ,היא מציינת,
בין אם מדובר באידיאולוגיה של המשטר (ברית המועצות) ,לפני הפרסטרויקה ,אז התיאטרון לילדים היה
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כלי בידי השלטון ולאחריה היה עליו למצוא מחדש את דרכו ,ובין אם באידיאולוגיה כלכלית (ארה"ב) ,של
יצירת משמעות ותפקוד ה TYA-כהון תרבותי:
"To this day, many professional theatres for young audiences could not survive if they could
not rely on school audiences – this reliance, in most cases, means that they have to conform
to school ideologies and notions of appropriateness if they want to keep these audiences and
forge any kind of partnership with educational institutions." (Van de Water, 2011, p. 279).

בנוגע לבחירה והשפעתה על החוויה של הילדים הצופים בארה"ב ,מזכיר  ,)2011( Bedardכי האתוס
ההיסטורי הדומיננטי הוא זה של הילד "התמים" ,זה שיש להגן עליו .קבוצות  TYAאמריקאיות ,אם ברצונן
לשמור על מקומן התרבותי ,עליהן להישמר מכל תוכן המערב שינוי כיוון של התמימות הילדית .נושאים כמו
עירום ,ניבול פה או מיניות ,אינם באים בחשבון .במקביל עליהן לפתח מסרים חיוביים מפתחי אישיות.
יוצרים עכשוויים אחדים בתיאטרון ,נאבקים במה שנראה להם כמגבלות ב ,TYA-מגבלות הגדלות בעקבות
הציפיות החברתיות של מה שנתפס כראוי עבור ילדים .קיימות קבוצות תיאטרון לילדים שבוחרות לעצב את
המופעים שלהם כרצונן ,אולם במידה ונוצר קונפליקט בין המופעים שלהן לבין הרעיונות המונצחים של
ילדים וילדות – הם יתויגו במהירות כ"מחוץ לתחום" מבחינת  ,TYAויוצאו מחוץ להכרה של תיאטרון
לילדים.
תיאטראות בישראל נתקלים אף הם במציאות דומה לכאורה .כיוון שהמבוגרים הם אלה שבוחרים עבורם
במה יצפו ,החוויה עשויה להיות מוכתבת מראש ,בין אם על ידי הורים שבוחרים בקריטריונים של סגנון
ואפנה כמו שהזכיר  ,Konijnובין אם מערכת חינוך הבוחרת מתוך חיפוש אחר הגשמת צרכים של מבוגרים
או מתוך אידיאולוגיות חינוכיות או מתוך "שמירה" על תמימותו של הילד .כחברה בוועדת רפרטואר של 'סל
תרבות ארצי' ,גוף שנוסד בשנת  ,1989שאין דומה לו בעולם ,המתווך בין הצגות ילדים ונוער לבין בתי הספר
ומערכת החינוך ,אני ערה לדיון שמתקיים בישיבות הוועדה בנוגע לנושאים אלה בדיוק .כיוון שאנו המבוגרים
האחראים על הבחירה ,עלינו להשתמש בקריטריונים הנוגעים לאיכות ,אך להיות ערים לצרכים של ילדים
יותר מאשר לצרכי המבוגרים ,ולהישמר מהיענות יתר של אידיאולוגיות של מערכת החינוך או 'שמירת יתר'
על תמימות הילדים .הפן החיובי והחשוב הבא לידי ביטוי בעבודתו של 'סל תרבות' ,בעקבות הדיונים על
הבחירה והשפעותיה על הילדים ,הוא איכותם של מופעים שנעשתה גבוהה יותר מאז שהם נבחנים על ידי
המערכת.
חווית הצפייה עשויה להיות מושפעת מהמופעים הנבחרים לצפייה ,ולא רק ממרכיביהם ,אלא שבנוגע
לתיאטרון לילדים עלינו המבוגרים להפעיל את שיקולי הדעת שלנו לא רק בהתאמה לצרכים או רצונות שלנו,
אלא גם לאלה של הילדים .מרכיב נוסף המשפיע באופנים שונים על החוויה הוא ביקורת התיאטרון .בסעיף
הבא אתאר את ההשפעה של הביקורת על קהל מבוגר ואת המורכבות שלה בקרב קהל צעיר.
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השפעת ביקורת התיאטרון על החוויה
 )1991( Elliot Eisnerמתייחס אל ביקורת/הערכה של צופה במופע אמנותי ,כאל פעולה של שיבוח האיכויות
האמנותיות שלו ,מתוך רצון להבהיר את הקריטריונים התרבותיים הספציפיים שחווה ,ללא התחייבות
להצדיק את דעתו על ההשפעה הרגשית של המופע עליו .הביקורת בהגדרת  )2011( Kleinהיא פעולה בה
הקהל תופס ,מנתח ,מפרש ושופט מופעים תיאטרוניים ומחזות כתובים .היא משתמשת בביקורת אמנותית
לצורך הבנת החוויה האסתטית .המטרה האמנותית של הביקורת ,טוענת  Kleinבדומה ל,)1991( Eisner-
היא להעביר את החוויה האסתטית של צופה באירוע תיאטרוני ,על ידי הצדקה של דעתו ,באמצעות
קריטריונים אמנותיים ופרשנות של עדויות מהאירוע.
ביקורות תיאטרון הן אחד המרכיבים המשפיעים על חוויית הצפייה ,אלא שהן מרכיב מוגבל ,מציין
 .) 2004( Eversmanלטענתו יש להן תפקיד בממד הקוגניטיבי ,בו הצופה מנתח את המופע ,על סמך
מחשבותיו ,פרשנויותיו והערכתו את המופע אל מול הביקורות .לעומת הטענה על ההשפעה של ביקורת
התיאטרון על הבניית חווית הצפייה של הקהל ,גילו  Boorsmaו ,)2003( Van Mannen-במחקרם כי באופן
מ פתיע ,לביקורת המקצועית העיתונאית לא היתה ההשפעה לה ציפו בעת צפייה בהצגה בהולנד .הקהל היה
הרבה יותר חיובי מהביקורות .הם מגדירים את הביקורת העיתונאית כמתווך בין מרכיבי מודל משולש,
המחבר בין ההפקה ,ההפצה וההתקבלות אצל הקהל.
במקרה של תיאטרון לילדים ,הילדים הם אמנם הנמענים ,אך הם אינם אלה שקוראים את הביקורות
העיתונאיות ,ובדרך כלל גם לא מקבלים מידע עליהן מהמבוגרים .יחד עם זאת ,לא ניתן להתייחס אליהן
כלא -רלוונטיות עבור הילדים ,כיוון שהן משפיעות על הבניית החוויה אצל המבוגרים המביאים את הילדים
אל המופע.
בהקשר זה מבקרת  ,)2011( Kleinאת ניסיונות יוצרי התיאטרון לשלוט בחוויה האסתטית ,ופונה אל
הביקורת ככלי לשמירה על האינטרסים של הקהל הצעיר .על מנת לבקר באופן מוערך ולהעריך באופן
ביקורתי ,את הערכים האמנותיים הראויים במופעים של ( TYAתיאטרון לקהל צעיר) ,ביקורת אחראית של
מבוגרים ,באופן אידיאלי ,צריכה לדעת את הכוונות של יוצרים במופעים אלה ,עם הערכה אמפתית וידע
ישיר של ניסיונות התקשורת שלהם .אם אין להם ידע וודאי על התכוונות היוצרים – עליהם לשער אותן על
ידי ניתוח של הכוונות המרומזות ביחס ישיר לצופה הילד .לדוגמה :האם הכותב מכבד או לועג לילדות? האם
תמות מרכזיות צצות באופן אורגני מהפעולה הדרמטית או שהן מוכרזות על ידי הדיאלוגים? האם הבמאים
יוצרים השראה ומשאירים את המוחות הצעירים מרוכזים בניסיון להבין את המשמעויות המטפוריות או
שהם מסיחים את דעתם של הילדים לכיוונים אחרים ברגעים מבוימים? האם שחקנים מעודדים את הילדים
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לצחוק איתם יותר מאשר עליהם ,וזאת על מנת לספק את חוש ההומור של מי? האם מעצבים משתמשים
באפקטים אמנותיים כדי לתמוך במטפורות במחזה ,או שהם רק מנסים להתפאר בשנינות וביכולות הטכניות
היוצרות קסם שלהם?
ויותר מכך ,מבקרים מבוגרים אחראיים מחויבים לא רק להעריך אלא גם לתת קדימות למשמעויות
שהילדים מבינים ,ואז לבקר את היוצרים אם הם נכשלו בהעברת המשמעויות המכוונות ,או לשבח אותם
כאשר מצליחים .אולם ,לעומת ביקורת של ילדים ,שיודעים שהם הבינו ,המבוגרים לעיתים רחוקות מבינים
ולעיתים רחוקות טורחים לברר את המשמעויות הספציפיות שילדים מבינים אחרי המופע .אם כן ,כיצד
יוכלו לשפוט אם יוצרים יצרו מופע ראוי ,אם לא בדקו והשוו את המשמעויות שהם מיחסים למופע עם אלה
שהילדים מייחסים לו ,שואלת  .Kleinהיא פונה אל היוצרים בבקשה להתייחס לביקורת הילדים יותר מאשר
לביקורת המבוגרים ,וטוענת כי על ידי כך שיאמצו את הפרשנויות וההערכות של ילדים ,יוצרים יוכלו
להכשיר את ההצלחות והכישלונות שלהם ,ובהמשך לחפש אסטרטגיות חלופיות שיהפכו את החוויות
האסתטיות של הצעירים לאופטימאליות (.)2011 ,Klein
אלא שבדיון על הביקורת ותפקידה בהקשר של תיאטרון לילדים מציינת  )2006( Schonmannכי יוצרים
בתיאטרון לילדים חיפשו דרכים ליצירת חוויה תיאטרונית שתתאים לצרכים של הילדים כפי שהמבוגרים
תופסים אותם Schonmann .גילתה במהלכם של שני פסטיבלים של תיאטרון לילדים בחיפה ,כי קיים פער
עצום בין ההערכה והביקורת של מבוגרים לבין זו של ילדים .ילדים ומבוגרים התבקשו לשפוט בין הצגות
הפסטיבל ,וההצגות שנבחרו על ידי הילדים כטובות ביותר ,נבחרו על ידי המבוגרים כגרועות ביותרKlein .
( )2011מסבירה את הפערים בהערכה בכך ,שקריטריונים של ילדים בכל תרבות שונים באופן משמעותי
מהקריטריונים המגוונים של המבוגרים במערב לגבי מופע תיאטרוני.
כשמדובר בתיאטרון לילדים ,מוסיפה  ,Kleinביקורת אמנותית והערכה אסתטית ,הינם מושגים שטעונים
בבעיות משמעותיות .זאת משום שההתבוננות של מבוגרים על התנהגות של ילדים בעת מופע תיאטרוני ,אינה
מייצגת איכויות אמנותיות של מופע .לעיתים יותר קרובות ,מבוגרים רוצים לדעת אם הילדים מעריכים את
ההתכוונות שלהם לרצות אותם .על כן ילדים חשים מחויבים להצדיק מדוע הם מעריכים או לא מעריכים
את ניסיונות המבוגרים לרצות אותם ,מבלי לבקר את ההצלחה או הכישלון האמנותי בניסיון המבוגרים
להעביר את ההתכוונות שלהם .היא משערת שכך עושים הילדים משום שהם אינם רוצים לפגוע ברגשות
המבוגרים אחרי כל ההשקעה שהשקיעו (.)2011 ,Klein
בהקשר של המחקר הנוכחי ,בקרב ילדי גן ,ילדים בגילאי חמש עד שש נמצאים בשלבי התפתחות ורכישה של
היכולת לזהות את נקודת המבט של האחר .זה השלב בו הם רוכשים יכולת לפרש ולהעריך התנהגויות של
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אחרים ,ולתפוס שההתנהגות של האחר וגם של עצמם עשויה להיות קבועה וחוזרת על עצמה ,ולפיכך גם
ניתנת לניבוי (בקר .)2009 ,רק בשלב זה חשיבתם נעשית אגוצנטרית פחות ,והם יכולים להיות שותפים
לאינטראקציות הדדיות מורכבות ( .)1987 ,Howesממצאי המחקר הנוכחי הראו שילדים בגילאים אלה
אינם ששים ל בקר את המופע ,ואפשר שהסיבה לכך היא ,כפי שטוענת  ,Kleinחוסר הרצון שלהם לפגוע
ברגשות היוצרים.
התנגדות להערכה של איכות של מופע באמצעות ביקורות תיאטרון מציג מחקר שנערך באוסטרליה ,בתחום
הניהול האמנותי ,המתבונן מזווית אחרת על חוויית הצפייה בהקשר של ביקורת הקהל ,בניסיון להעניק כלים
חדשים להערכה של מופע אמנותי ( .)Performing Artהמחקר נערך על ידי Jennifer Radbourne; Katya
 ,)2009( Johanson; Hilary Glow; Tabitha Whiteבמטרה לענות על צורך של קובעי מדיניות ,תכניות מימון
ממשלתי ,מוסדות ומשקיעים ,שתפקידם להעריך את איכות המופע ,כדי לחלק את ההשקעה .בעבר ,לצורך
מדידת האיכות השתמשו בביקורות על המופע ,פרסים שקיבל ,שיעור הצפייה במופע ,השתתפות בפסטיבלים
והמוניטין של הבמאי או השחקנים .במחקר המתואר מציעים החוקרים להשתמש בחוויית הצפייה כאמצעי
מדידה של איכות המופע .הקהל תיאר את החוויה כמשהו שקורה ,כי הוא השקיע במופע ריכוז והקשבה,
והוא לוקח אתו הלאה משהו ללמוד ממנו ולהרהר בו.
הפער בין תפיסת המבוגרים לתפיסות הילדים את המופע ואת הביקורת עליו ,מציג מורכבות גדולה בעת
הניסיון להבין את ההשפעה של גורמים שונים על חוויית הצפייה .כפי שניתן לראות גם בממצאי מחקר זה,
נושא הביקורת עולה מתוך התייחסות הילדים אל המופע ,ללא קשר לביקורות שנשמעו או נכתבו על ידי
מבוגרים על המופעים בהם צפו הילדים .אולם כפי שעולה מהדיון שהוצג בנושא ,לביקורות השפעה על
המבוגרים ,על היוצרים ועל ההחלטות של מקבלי המדיניות ומחלקי התקציבים ,ולפיכך באופן עקיף גם על
הילדים .הניסיונות של החוקרים להבין את הפער ולנסות לגשר עליו ,תוך שימוש בביקורות ,עשוי להביא
למציאת דרכים לאמוד את איכות המופעים הן מכיוון הילדים והן כיוון המבוגרים.
עבור מבוגרים היוצאים אל התיאטרון הביקורות עשויות לשמש כמקור למידע שיאפשר בחירה מושכלת של
מופע איכותי .בהקשר של תיאטרון לילדים גורם שעשוי לתת לילדם את המידע ולהשפיע על חוויית הצפייה,
הוא ההכנה לצפייה .הכנה של הילדים לקראת צפייה במופע תיאטרוני ,היא דרך נוספת להפוך החוויה
לאופטימאלית ,לסייע לילדים לפענח את המופע ולהגביר את החוויה .בסעיף הבא אציג ממד זה ,המשפיע על
חוויית הצפייה של ילדים בתיאטרון.
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השפעת ההכנה לצפייה על החוויה
"הבנת הנצפה" של הצגה מורכבת כהבנת הנקרא של שפה :הבנת הדקדוק הפנימי ,השימוש התחבירי והבנת
הפסקה השלמה .כך גם התייחסות פעילה ליחידות מגובשות בעלות משמעות בתיאטרון (שינמן.)2006 ,
לצורך יצירת הבנה ומשמעות להצגה בה צופים ילדים ,יש לתווך את העולם הנצפה עבורם .בהתייחסותה אל
הגיל הצעיר ביותר ,מסבירה שינמן ( ,)2006שכדי שהעולם המדומיין בו הוא צופה יהיה בעל משמעות עבורו,
צריך לאמן אותו בפענוח השדרים האמנותיים ,לאפשר לו להכיר את השפה בה מדבר התיאטרון ,ולהפוך
אותו לבר אוריין תיאטרוני.
כאשר מדובר בצופים מבוגרים ,הדיון אינו נסוב בהכרח על הכנה לצפייה אלא על הלמידה מהמופע.
 ,)2004( Eversmanמתייחס אל הלמידה מהמופע כתהליך מתמשך והכלים הם אלה שהצופה מביא אתו אל
המופע .בהקשר של צופים בוגרים הוא גורס ,כלים לפענוח המופע יכולים לעזור להם ,אך לא בהכרח יחסרו
לצופה אם אין לו אותם .אם הצופים הולכים יותר לתיאטרון הם ירכשו כלים קוגניטיביים ,אך התגובה
למופע יכולה להיות רגשית בלבד .אלא שבקרב צופים ילדים שבהכרח בשל גילם ביקרו פחות בתיאטרון,
רכישת הכלים חייבת להיעשות בתיווך המבוגרים ,על מנת שיגיעו לבגרות ויהיו באמתחתם כלים לפענוח
הנצפה אליהם מכוון .Eversman
אחד הגורמים שיוצרים את התיווך המקדם הבנה זו ,ובכך עשוי להשפיע על ההתקבלות הוא ההכנה לצפייה.
רוב החוקרים המתייחסים לנושא הכנה לצפייה (מור ;2006 ,שינמן;2009 ,Aram & Mor ;2006 ,
 ,)1995 ,Saldana ;2009 ,Radbourne & al ;2010 ,Reason ;2004 ,Prendergastיוצאים מנקודת הנחה
שחינוך תיאטרוני שיטתי ,מאפשר לילד יצירת משמעות גדולה יותר מאירוע תיאטרוני בו הם צופים ,וסוברים
שההתפתחות של הרגישות התיאטרונית תעבד ,בנוסף להתנהגויות נוספות ,את הכוח "להעריך אירוע
תיאטרוני" ( .)1984 ,Rosenblattאולם הכנה לצפייה אינה נערכת בדרך אחת ,ובמקומות שונים נהוגה הכנה
מסוגים שונים ,המשפיעה על ההתקבלות .אציג כאן דרכים שונות המוצעות בתחום החינוך והתיאטרון
כהכנה לצפייה או מחקרים העוסקים בתחום.
בדומה לתפיסתו של  ,Rosenblattסבור  )2002( Saldanaכי ניסוי ארוך טווח עם צורת האמנות ,עשוי לגרום
לילד להפוך לחד-עין יותר ,מהיר תפיסה ובעל יכולת ניתוח והערכה ,Saldana .שהתמחה במחקרי אורך,
ביצע מספר מחקרים לבדיקת השינוי בתפיסות של ילדים צעירים את מופעי התיאטרון .המחקר הראשון,
היה מחקר אורך של  7שנים מגן ועד כתה ו' ,על השפעת מופעי תיאטרון ולימודי משחק רצופים על תגובות
הילדים .השני ,לאורך כמעט שנתיים ,בעקבותיו נכתבה אתנוגרפיה על מורה לתיאטרון ,שלימדה היספנים.
השלישי היה מעקב אחרי מתבגר (אחד מהילדים שהשתתפו במחקר הראשון) ,לתיעוד התפתחותו האמנותית
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כשחקן .מחקריו ,שהיו יוצאי דופן וחדשניים הן מבחינת קהל היעד והן מבחינת משך התיעוד ,עסקו בבירור
השפעת לימודי הדרמה וצפייה מרובה בתיאטרון בבית הספר היסודי ,על עתיד טעמם של המתבגרים
והבוגרים בנוגע לאירועי תרבות.
מחקריו ארוכי הטווח של  ,Saldanaעשויים היו לשמש כהכנה לצפייה של התלמידים שהשתתפו בהם ,ועל
כך מעידו ת תוצאותיהם .במהלך המחקרים התלמידים למדו לימודי משחק רציפים וצפו בהצגות תיאטרון,
וכל הצגה בה צפו וכל שיעור בו לקחו חלק ,יצרו נדבך נוסף בתיווך של עולם התיאטרון ושפתו עבור הילדים.
תוצאות מחקרו הראשון של  ,)1995( Saldanaמעידים על 'מחסן זיכרונות' המלווה את הילדים לאורך
השנים ,המשפיע על ההעדפות שלהם ,על הגישה לגבי הצורה האמנותית ועל אפשרות לקיחת חלק בתיאטרון
בעתיד .הוא מציין כי בשלב מסוים ,הילדים אף מתחילים להיות ביקורתיים כלפי המופעים ,מה שמראה
שנוצרו אצלם סטנדרטים בעקבות ההתנסות האינטנסיבית בתיאטרון שמהווה הכנה לצפייה .דרך זו,
אפשרה לילדים לפתח מגוון של תפיסות ומיומנויות תגובה.
תוצאה חשובה נוספת אותה מתאר  ,Saldanaקשורה למעורבות של משפחת הילד בתיאטרון .מעורבות
משפחתית ,התומכת בילד ,הוא טוען ,עשויה אף היא להשפיע על מערכת הערכים של הילד כלפי התיאטרון.
ההשפעה אינה נוצרת בעקבות ההוראה בבית הספר ,אלא בעזרת ההשפעה של הורים ,חברים ,והתנסות .אם
כך ,ניתן לומר ,שגם מעורבות של המוסד החינוכי (לאו דווקא הוראה) ,עשויה ליצור את ההשפעה שתביא
לביסוס הקשר של הילדים עם מופעי תרבות .כמובן שיש לסייג ולומר ,כפי שמסייג  Saldanaעצמו ,שבסופו
של דבר ,רק היחיד יוכל להחליט אם יש לתיאטרון ערך בחייו.
התייחסות אל הכנה לצפייה כנושא נקודתי יותר ,בו למחנכים השפעה על איכות הצפייה של הילד מייצגת
 ,) 2005( Kleinהמציינת שני סוגים של צופים :האחד הצופה הריטואלי ,המשקיע מעט מאמץ נפשי ,צופה
באופן פסיבי ,ומצפה לשעשוע ובריחה מהמציאות .השני ,הצופה האינסטרומנטלי ,שבאופן פעיל מחפש
בהפקה מידע חברתי ,משקיע מאמץ נפשי גבוה ,ומנסה לשלב מסרים חדשים בידע הקיים אצלו .היא מתארת
גורמים שונים המשפיעים על איכות הצפייה של כל ילד; המיקום בבית הספר ,הבחירות של התלמיד ,מצב
רוחו והמסגרת שמעניקים המורים למופע .הגורם האחרון אותו מציינת  ,Kleinמחזק את הטענה שלהכנה
נכונה של מורים בבית הספר ,השפעה על אופני התפיסה של המופע התיאטרוני ,ועל איכות הצפייה של
התלמיד.
ואכן ,בתחום החינוך השיח נסוב על מושג התיווך ,כאמצעי ללמידה יעילה ורכישת כלים להתמודדות .ילדים
יוכלו להפיק את המרב מהחוויה ולרכוש כלים להתמודדות עם חוויות דומות בעתיד ,כאשר הם זוכים לתיווך
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של מבוגר מומחה :כאשר שואלים אותם שאלות ,מנחים אותם לשים לב לפרטים ,עוזרים להם להסיק
מסקנות פוירשטיין ( .)1998ילדים לומדים גם ללא ליווי של מבוגר ,כאשר הם מתנסים בחוויות חושיות
מסוגים שונים – הם רואים ,שומעים ,חשים ,טועמים וכד' ,אלא שחוויות אלה אינן מסבירות את השונות
ההתפתחותית בקרב ילדים .שונות זו מוסברת טוב יותר בעזרת מדדים של איכות התיווך באינטראקציה בין
המבוגר לילד .תיווך הוא למעשה התנהגות הוראתית ,שבבסיסה כוונת המבוגר להעביר לילד מידע או מסר
כלשהו ,למקד את תשומת לבו ,להסביר לו ,להבהיר לו קשרים ,לשתפו בחוויות רגשיות ולעוררו לפתח ערכים,
נטיות פעולה ,השקפת עולם ודומיהם .התיווך הוא איפה חלק מהותי מחיי הילדים במסגרת התרבות שבה
הם חיים ,והוא ערוץ עיקרי של תהליך החיברות שלהם.
במחקר קודם שערכתי לצורך קבלת תואר מוסמך באוניברסיטת תל אביב ,הצעתי את התיווך שמציעה שינמן
( ,)2006היכרות עם השפה התיאטרונית ,כהכנה לצפייה בהצגת תיאטרון ,לצורך פענוח מיטבי של ההצגה על
ידי ילדי גן .לדבריה ,כ די לאפשר לילד פענוח עשיר ולעשותו אוריין בתחום התיאטרון ,עלינו לבנות למענו
"מורה נבוכים" אשר יעזור לו לפענח את הגירויים ולארגנם לשלמות רציפה והגיונית .אולם לא כל הכנה
לצפייה הנהוגה במוסדות החינוך השונים היא אכן הכנה המקדמת הבנה או מצליחה לארגן את הגירויים
הנצפים לכדי תוצר רציף והגיוני.
המחקר שיתואר להלן משווה שתי גישות של "הכנה לצפייה" בתיאטרון בקרב ילדי גן :האחת מתמקדת
בשפת התיאטרון והאחרת מתמקדת בהעברה של תוכן הסיפור (מור" .)2006 ,הכנה לצפייה" בגישה הנהוגה
בגנים בישראל ,היא סיפור עלילת ההצגה לפני הצפייה .אלא שעל מנת להפוך את הצפייה לחוויה משמעותית
עבור הילדים ,עליהם לקחת חלק פעיל בהכנה ,תוך שימוש במערכות הסימנים המייצגות את העולם הבדיוני
שעל הבמה (מור .)2009 ,Aram & Mor ;2006 ,לצורך הערכת התכניות של ההכנה לצפייה ,נערכה התערבות
הדומה בעיקרה לשיעורי המשחק במחקרו של .)1995( Saldana
ניתוח הממצאים שנאספו בגישה כמותית באמצעות שאלונים שנשאלו כראיונות בקרב ילדי גן ,לאחר צפייה
בהצגת תיאטרון ,העריך את טיבה של ההכנה לצפייה שנערכה אל מול הגישה הנהוגה בישראל .תוצאותיו
של המחקר מעידות על יתרונות ההכנה המקדמת הבנה ,פענוח ויצירת משמעות מההצגה ,לעומת זו הנהוגה
בגנים.
תוצאות המחקר הראו שקבוצת ההתערבות שקיבלה העשרה בשפת התיאטרון כהכנה לצפייה ,פענחה את
ההצגה טוב יותר מבחינת הבנת מרכיבי התיאטרון מקבוצה שקבלה העשרה המתמקדת בהבנת תוכן ושפת
המחזה .תיווך מסוג זה ,תיווך חלקי ,מקנה למקבל התיווך את המרכיבים שיהיו אחראים ליכולתו להבין
תופעות ,לחפש ביניהן יחסים וקשרים (פוירשטין .) 1998 ,ילדים אשר יתנסו בדרך זו יוכלו בעתיד להיעזר
בכלים אשר קיבלו לפענוח הצגה זו ,גם לפענוח הצגות אחרות.
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שיטה אחרת להכנה לצפייה במופעי תיאטרון נבנתה על ידי  ,)2004( Prendergastעל מנת להניע את הילדים
הצופים ,הקהל של העתיד ,להיות קהל "חי" ,אקטיבי ,מוכן לצפייה ,ערני ופרשני בעת האינטראקציה עם
המופע התיאטרוני Prendergast .פיתחה תכנית לימודים לחינוך לתיאטרון ,המורכבת משלושה שלבים:
לפני-מופע ,בעת-מופע ואחרי-מופע .משתתפי תכנית הלימודים אקטיביים לכל אורך שלושת השלבים
ונדרשים למגוון פעילויות .בשלב הראשון ,לפני-מופע ,הם נדרשים להכנה ,ניבוי ,כניסה והשתתפות .בשלב
השני ,בעת המופע ,הם נדרשים לראות/לצפות/לבהות/להיות עדים ,לשמוע/להקשיב/להיות חלק ,לתפוס,
לפרש ,להפיק משמעות ,לסייע ,להרגיש .בשלב האחרון ,אחרי-המופע ,הם נדרשים להרהר ,להעריך ,לשפוט,
לבקר ,לענות ,ליצור קשר ,לשאול ולשוחח .היא מציעה שאלות שונות לכל אחד משלבי התכנית ,ולתפיסתה,
על מנת להשיג תוצאות טובות יותר ,על ההכנה להיות קשורה למופע בו עומדים לצפות .היא ממליצה לדרוש
מהמורים לראות את המופע אליו הם מכינים את הילדים ,ולהכין אותם באסטרטגיות שונות ,הנוגעות
לחיקוי ויצירתיות :אימפרוביזציה ,משחק ,ריקוד ,שירה ,יצירת מוסיקה ,ועוד .בנוסף היא מציעה בתכניתה,
להיפגש עם היוצרים ,לפני או אחרי המופע לצורך העשרה של חוויית הצפייה של הקהל וגם חוויית הקהל
הצופה עבור היוצרים .לטענת  ,Prendergastקהל מועשר על ידי התכנית ,יימנע מהמודל של קהל מונע
מסחרית ,שאינו לוקח חלק במופע ,וייקח על עצמו את האחריות של  ,theoriaעדים משתתפים של מופעי
הטקסים של יון העתיקה.
התייחסות רחבה יותר אל נושא ההכנה לצפייה מציג  .)2010( Reasonלדידו ,הכנה לצפייה בתיאטרון אינה
רק הכנה קונקרטית לפני צפייה בהצגה זו או אחרת ,וגם אינה רק הכנה להבנה של שפת התיאטרון .הוא
יוצא בקריאה ליצירה של תיאטרון איכותי לילדים ,כזה שישפר את המעורבות של הילדים בתיאטרון.
לתפיסתו ,לא הנאה מצפייה כאן ועכשיו יחברו את הילד אל התיאטרון ,אלא תיאטרון טוב ,איכותי ,שיעסיק
את מחשבותיו של הילד גם אחרי ההצגה ,הוא זה שיעשיר את הצופה ,יחבר אותו אל התיאטרון ובהכרח,
להבנתו ,גם יכין אותו למופע התיאטרוני הבא:
"...with theatre, therefore, what is important is not just what happens on the stage, but also
what happens within the minds, imagination and the memory of the watching audience. Such
perceptions of the nature of the aesthetic experience are not written in a specific context of
young audiences, but I see no reason why our aspirations for children and young people's
artistic engagement should be any different than they are for adults". (Reason, 2010, p. 112).

כאשר ילדים לוקחים את חוויית הסיפור או הדמויות הלאה איתם ,הם מעמיקים את המעורבות שלהם
בתיאטרון ,גורס  ,Reasonובכך מעמיק ומורחב הידע שלהם כמו גם תחושת הבעלות שלהם על המופע
התיאטרוני ומרכיביו ,מבחינת היצירתיות ,הדמיון ,הרגש והטכניקה.
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ההתבוננות הרחבה על התחום של תיאטרון לילדים והצעדים שמציע  Reasonלשיפור איכותו הם ההכנה
הנכונה של צופי העתיד בתיאטרון .יחד עם זאת יש להתייחס לתיווך העולם התיאטרוני לילדים ,בוודאי
בגילאים הצעירים .ההבנה של הילדים תלויה ביכולת שלנו להעביר להם אותה ,מציינות  Kleinו-
 Schonmann .)2009( Schonmannמציעה לפתח תפיסות של תיאטרון לילדים כצורה מיוחדת של אמנות
לטירונים-בוגרים ,עם סט של חוקים ותפיסות משלו .זה לא שילוב היברידי של תיאטרון וחינוך ,היא
מדגישה ,אלא ישות מורכבת .אם אנו רוצים לסגור את הפער בין תיאטרון לילדים לזה של מבוגרים ,הן
מאמינות שעליו לפתח צורות ייחודיות בעלות משמעות ומטפוריות משלו .תיאטרון זה יכלול את כל הסגנונות
והז'אנרים ,ויהיה בלעדי לצרכים והרצונות הייחודיים ההתפתחותיים של אנשים צעירים והתפיסה
האמנותית שלהם .אם המטפורות יהיו משמעותיות ,יותר ילדים יבינו ויעריכו אותן.
ככל שהתיווך ייעשה טוב יותר ויהיה לקוח ממקורות מגוונים יותר ,כולל הכנה לצפייה מכוונת ,כך הפענוח
של ההצגה על ידי ילדים טוב יותר ,יוביל ליצירת משמעות ויישאר לאורך זמן .זוהי אחריותם של המבוגרים
המחנכים להעניק לילדים את הכלים המתאימים לפענוח .אחריות זו מקבלת משנה תוקף ,כאשר בוחנים את
ההבדל המהותי ביותר בין קהל מבוגרים לקהל ילדים :הילדים אינם בוחרים אם ברצונם לצפות בהצגה או
באיזו הצגה לצפות .הם בעצם קהל ,השבוי בידי המבוגרים ,אלה הלוקחים אותם להצגה ואלה המציגים
בפניהם ועבורם .בסעיף הבא אציג את המורכבות של הקהל הצעיר שמגיע לתיאטרון כקהל שבוי.
קהל צעיר כקהל שבוי
המחקר הנוכחי העוסק בתיאטרון לילדים ,חייב לעסוק בסוגיה מורכבת ,שאינה קיימת כלל כאשר מדובר
בקהל של מבוגרים ,ויש לה השפעה על חוויית הצפייה של הילדים .סוגיה זו מתייחסת אל הבחירה לצפות
בתיאטרון בכלל ובמה לצפות בתיאטרון .כפי שטוען  ,)2012( Reasonמבוגרים הבוחרים לצפות או לא לצפות
בתיאטרון עושים זאת כתוצאה ממגוון סיבות :הוריהם הלכו לצפות בתיאטרון ,הם נלקחו לתיאטרון
בהיותם ילדים ,הם לקחו חלק בחוגי תיאטרון ,למדו אמנות ועוד .סיבות אלה קשורות להתנסות ,השכלה,
תורשה או הרגלים .בכל מקרה ,הם עושים זאת מתוך בחירה .לעומת זאת ,בחירות של ילדים בנוגע לתיאטרון
נשלטות לחלוטין על ידי כוחות שמחוצה להם .הם נלקחים אל התיאטרון באותו אופן בו ילדים נשלחים לבית
ספר או לרופא השיניים – מהסיבה ש"זה טוב עבורם" .הם קהל שבוי בידי המבוגרים הלוקחים אותם אל
התיאטרון אך גם אלה המציגים בפניהם.
שבייה דנה בכל צורה של תפיסת אדם בניגוד לרצונו ושלילת חירותו (תוך הפרת זכויות האדם) .הגדרת קהל
היוצא אל התיאטרון כקהל שבוי היא אמירה קשה כלפי שוללי הזכויות ,המבוגרים ,ותפיסות החוקרים
בתחום שאציג בסעיף זה עשויות להבהיר את מורכבות הסוגיה והשפעתה על חווית הצפייה .במקרה של קהל
צעיר ,הוא שבוי בידי המבוגרים המביאים אותו להצגה ,משום שלבחירות של המבוגרים ,שנעשות בדרך כלל
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ללא שיתוף הקהל הצעיר עצמו יש השלכות על הקליטה ,הפענוח והמטען שיישאר עם הילד בעתיד .הבחירות
של המבוגרים עבור הילדים נעשות בהתאם לידע ,ניסיון וטעם שלהם ,שלא תמיד נשען על הבנה באמנות או
איכות .בדרך כלל בחירות אלה אינן מתחשבות בצרכים של הילד אלא בצרכים ,ברצונות או בתפיסות של
המבוגרים ,ולעיתים אף לא על ידי המבוגר היוצא עמם ,אלא על ידי מקבלי ההחלטות.
חוקרים ומומחים לתיאטרון מתייחסים אל הקהל הצעיר כאל "קהל שבוי" ,משום שהם לא בחרו ללכת
לתיאטרון ,המבוגרים לקחו אותם ( .)2009 ,Klein & Schonmannכפי שנאמר (בסעיף תיאטרון לילדים)
מתריסה  ,)1998( Roseבתחום הספרות ,כי הבדיה לילדים נשענת על הרעיון של "במה המבוגר חושק" ולא
"במה שהילד רוצה" .ויותר מכך ,הטענה העיקרית שלה היא ,שבתהליך יצירת-רכישת המוצר הספרותי,
המבוגר בא לפני הילד; המבוגרים הם הכותבים ,מבצעים ורוכשים עבור הילדים ,לעומת הילדים שהם
הקוראים והמקבלים את הספר .אמנם  Roseכתבה את הדברים בהתייחס לספר פיטר פן ,אך יכול להיות
שניתן להכיל את הערתה זו על ספרות הילדים בכלל ,ואולי על כל אמנות המוגשת על ידי המבוגרים לילדים.
 ,)2012( Reasonמוסיף לביקורת זו בהקשר של תיאטרון ,שכיוון שנדרשים להליכה לתיאטרון יותר משאבים
כלכליים ,והתיאטרון מהווה חלק מהקשר (קונטקסט) ציבורי וחברתי ,והסטטוס שלו הוא כאירוע מיוחד או
פינוק – על אחת כמה וכמה יש כאן מעורבות של מבוגר לפני מעורבות הילד .החברה שלנו ,מבנה את המושג
ילד כחסר אונים ,פגיע וזקוק להגנה ,ואלה באים לידי ביטוי בתיאטרון לילדים ,ספרות לילדים וכל מוצר
תרבותי המופק על ידי מבוגרים עבור ילדים .כיוון שכך ,טוען  ,Reasonעלינו להיות מודעים לחוסר השוויון
של הכוחות ביחסים בין מבוגר לילד בתיאטרון .במובן זה ,תרבות שמיועדת לילדים ,דורשת השתקה של
קולו של הילד ,והמבוגרים הם אלה שמתיימרים להביע אותו (.)1998 ,Kline
 ,)2005( Kleinאף מקצינה את המונח  ,captive audienceומכנה את הקהל כ' ,"kidnapped"-חטוף' .בניגוד
למבוגרים ,הם אינם יכולים לברוח מהמקום ,אם אינם נהנים מהמופע ,בעיקר כי בהצגות המיועדות להם
(באופן מכוון על ידי היוצרים) ,אין הפסקה (.)2009 ,Klein & Schonmann
קהל צעיר הולך לתיאטרון כי המורים (או ההורים) החליטו בשבילו .זהו צד אחד של המטבע ,אך למטבע זה
קיים עוד צד ,וחוקרים מתייחסים גם אליו .הילדים הם קהל שבוי הן משום שהם מובאים להצגה ללא
החלטה או בחירה שלהם ,והן משום שהם שבויים ביכולותיהם ורצונם של השחקנים והיוצרים .אלה
האחרונים ,אחראים לעזור לילדים לפתח טעם אסתטי באמצעות המופע שלהם ,ולאו דווקא כזה שזהה לזה
של המבוגרים ,טוענת :)1958( Winifred Ward
"If he believes that only the finest acting is good enough for a child audience, and that he has
a responsibility in the development of taste, he will never be guilty of ridiculing a character
)that he plays, nor of feeling superior to an audience of young people". (Ward, 1958, p.225
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מצב זה ,בו הילדים מובאים ואינם יכולים לבחור באיזו הצגה לצפות ,מטיל אחריות גדולה על
השחקנים/היוצרים מחד ,ומאידך ,משפיע על התפיסה של הילדים את ההצגה ,ועל התגובה שלהם בעת
הצפייה ולאחריה .לדברי  ,)1998( Levyהאחריות על דמיון הקהל הצעיר מוטלת על היוצרים המבוגרים:
"They do not choose to come. They are brought. And when they are there, we hold their
)imaginations in trust". (Levy, 1998, pp. 10-11

השפעה על תפיסת הילדים את ההצגה ותגובתם אליה ,יש גם למצב הרוח של הילדים ,כמו גם תפיסת
המבוגרים המלווים אותם את המופע בו הם צופים ,מוסיפות  Kleinו .)2009( Schonmann-כלומר ,לא רק
העובדה שהם מביאים אותם יוצרת השפעה על ההתקבלות של ההצגה אצל הילד ,אלא גם לתפיסה של
המבוגרים את ההצגה.
פן נוסף לנושא השבי מציגות  Kleinו Schonmann-המסבירות כי כשילדים נשאלים בתום הופעה על החוויה
האסתטית ,הם מתמקדים בתיאור והסבר של המשמעויות הציבוריות והפרטיות שהבינו מהתוכן האמנותי
שיצרו השחקנים המבוגרים ,ומנסים לא לפגוע ברגשות היוצרים .עבור ילדים התוכן האמנותי כולל את כל
הייצוגים הפנומנולוגיים שתפסו וקיבלו (ראו ושמעו) בזמן ההופעה .התגובה האסתטית של ילדים למופע,
תהיה גם היא תלויה לחלוטין בשאלות שיישאלו לאחר המופע על ידי המבוגרים ,ואם יתבקשו לבטא את
ההערכה שלהם ו/או הביקורת שלהם על המופע של המבוגרים ,הם יהיו מודעים לכך שיש מי שישמע את
ההערכה או הביקורת שנאמרה .לעיתים נדירות היוצרים שואלים את הקהל הצעיר על המופע ועל מה שהבינו
ממנו ,ועל כן הם אינם יכולים לדעת אם אכן המשמעות של הכוונות שלהם עברה אל הבמה ואל הקהל משם.
בעקבות דבריהן ניתן לומר ,כי עלינו המבוגרים להיות ערים למורכבות הסוגיה ,ולחשיבות של חיפוש דרכים
להשמיע את קולו האמתי של הילד.
בהצטרפו אל הביקורת על חוסר ההתחשבות בקולו של הילד ,מסביר  )2012( Reasonכי הפסיביות של קהל
התיאטרון היא רק מראית עין ,המסתירה תחתיה את אופי החוויה הייחודית שחווה כל אחד מהצופים.
באופן בלתי נמנע נוצר מצב שגרתי מדי ,בו אנו מדברים בשם הקהל הצעיר ,יוצרים תיאוריות או הכללות על
אופי החוויה שהוא חווה או אף מכחישים את הרלוונטיות שלה .המבוגרים מפיקים את התיאטרון לילדים
למענם ,ומגדירים את המשמעויות ,הערכים ,ואף את תהליך ההתקבלות כידועים להם ,באופן שהופך את
הילד לנעדר .ולא כך הוא ,מתעקש  .Reasonהילד הצופה אקטיבי בתהליך הפענוח של הצגה בדיוק כמו
הצופה המבוגר ,והמבוגרים אינם יכולים לשלוט באופי התגובה שלו .אם ניקח זאת בחשבון ,ונתייחס אל
תהליך ההתקבלות אצל ילדים ,באופן שמעניק לו משמעות ,תרבות עבור ילדים תהיה בהחלט אידיאולוגיה
אפשרית ,לאו דווקא בעת היצירה אבל בהחלט בעת ההתקבלות .אם נתעלם מיכולותיהם של הילדים ולא
נחקור את חוויית הצופה הילד ,נישאר במצב ממנו מזהירה אותנו  .)1998( Roseבמחקריו הוא שואל את
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הילדים על החוויה שלהם ,מבקש מהם לצייר אותה ולדבר עליה .בהקשר לסוגיית השבי של הקהל הצעיר,
המחקר הנוכחי מביא את דעותיהם ותפיסותיהם של הילדים ,ובכך משמיע את קולם כשמאפיין את תהליך
ההתקבלות ומרכיביו בקרב ילדי גן.
ניתן לראות את השבי של הילדים גם במונחים רחבים יותר ,יחד עם ניסיונות של יוצרים אחדים לקחת
אחריות על תפקידם אל מול הקהל השבוי ,)2010( Tony Graham .המנהל האמנותי של תיאטרון Unicorn
בלונדון ,מזהיר מפני שיטה שהיתה נהוגה באנגליה בעבר ,של הפרדה בין אוכלוסיות יעד בתיאטרון .שיטה
זו אולי שירתה שלב בהתפתחות החברה ,אך היא עלולה לטענתו ,להוליד צרות מחשבה ומנטליות של גטאות.
הוא גורס כי הפרדה מסוג זה בתיאטרון מעודדת תיאטרון דידקטי ,מוסרני ,בעל סטנדרטים נמוכים ,מבדר,
פשטני ,וילדותי .לתפיסתו אם ברצוננו ליצור תיאטרון מצוין ,המכיל את הפרספקטיבה של הילד ,כפי שנוצרה
בשנות השישים של המאה העשרים ,עלינו ליצור תיאטרון שיהיה טוב גם עבורנו ,המבוגרים .אם התיאטרון
אינו מתאים למבוגרים – אין סיבה שיעניין את הילדים .הם לא פחות מורכבים מהמבוגרים .לא נצליח
לעשות תיאטרון טוב לכולנו ,מדגיש  ,Grahamאם לא נכבד את הילדות ,את הצמיחה ,את ההתבגרות .הוא
גורס שזה עניין של תהליך ,וצופה שה שינוי יקרה במאה הנוכחית ,ונוכל ליצור תיאטרון טוב בזכותו יוכלו
כולם להתגאות ,מבוגרים וילדים.
אספקט נוסף של "שבי" ,ניתן לראות באופן בו מתייחסים המבוגרים המביאים ילדים למופע תיאטרוני ,אל
הדרך בה הילדים משתתפים במופע .מבוגרים תופסים השתתפות שהיא יותר מצפייה במקום ,כהתנהגות
שאינה הולמת ילדי בית ספר או קהל בתיאטרון ,ומשתדלים לעצור ולהפסיק השתתפות טבעית שהילדים אף
מתבקשים לה במהלך המופע על ידי השחקנים ,מציין .)2012( Tom Maguireהוא טוען שהקהל ,אינו ישות
אחת ,אלא מורכב מאנשים צעירים או ילדים המגיבים כל אחד בדרכו ,בהתאם למוסכמות אותו הוא מכיר
ולאופק הציפיות אתו הוא מגיע לאולם ,והמופע התיאטרוני אמור להגיע אל כל צופה על צרכיו המיוחדים.
סוגיית הקהל הצעיר כקהל שבוי הוצגה כאן בניסיון להבין את המורכבות של יחסי הכוח בין ילדים
למבוגרים ,ולהראות את השפעת הסוגיה על חווית הצפייה .המחקר הנוכחי המפענח את ההתקבלות של
הצגת ילדים מתוך דברי הילדים ,רואה לנכון להעלות את המודעות של יוצרים ומבוגרים המביאים את
הילדים אל האולמות לגבי האחריות המוטלת עליהם בנושא זה .אחריות זו מוטלת על כתפי המבוגרים
המביאים את הילדים אל האולמות ,אך באותה מידה על היוצרים המגישים להם את ה"מזון הנכון" .במידה
והמבוגרים משני הצדדים יתחשבו במה הילד צריך ,במה הוא רוצה ,ובאיכות הנכונה להצמחת אדם שוחר
אמנות ,הילד יהיה פחות שבוי ויותר בעל זכויות גם בתוך סיטואציה בה מבוגרים מחליטים עבורו בשל גילו
הצעיר.
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המסגרת המחקרית של מחקר זה היא ההתקבלות ( ,)Receptionתהליך קליטת ההצגה על ידי הקהל.
התהליך כולל את מרכיבי התקשורת התיאטרונית מחד ואת אופק הציפיות של הקהל מאידך .בסעיפים
הבאים אציג את המונח התקבלות ,דרך תיאוריות ומחקרים העוסקים בהתקבלות בקרב קהל מבוגרים
ובקרב קהל של צ עירים ,את אופק הציפיות של הקהל כולל הקהל הצעיר ,ואת מרכיבי התקשורת
התיאטרונית.

התקבלות ()Reception
המונח 'התקבלות' ( )Receptionבספרות המקצועית בחקר התיאטרון ,מתייחס לתהליך הקליטה של הצגה,
המאפשר לצופה הפקת משמעות ועונג מחוויית הצפייה .התקבלות מכוונת אל התקשורת בין הקהל לבין
הבמה ,ומציינת את התוצר הסופי המתקבל לאחר התפיסה .ההנחה הראשונית היא שחייבת להיות לצופה
כשירות תרבותית בסיסית להכיר במופע תיאטרוני ככזה ,לפני שיוכל להתחיל לפענח אותו ,ולאחר מכן עליו
להיות בעל כשירות תיאטרונית על מנת לפענח את הקודים מהם בנוי המופע ( .)2002 ,Elamמתוך הנתונים
הנאספים מיד לאחר ההצגה ,ניתן ללמוד על החוויה האינטלקטואלית והרגשית אותה חווה הצופה .המונח
'התקבלות' קשור לחקר התרבות וניתוח של ערכים חברתיים ועולמות נפשיים טוען :)2000( Sauter
"…'perception' carries connotation that tie it to phenomenology, while 'reception' refers to
cultural studies and the analysis of social values and mental worlds… reception describes the
process taking place after a performance (i.e. it is a consequence rather than an integral part
of the theatrical event)". (Sauter, 2000, pp. 5-6).

חוקרים מדגישים את התקשורת בין הקהל לטקסט אותו הוא מנסה לפענח ,בהתייחסותם להתקבלות.
לתפיסת  ,)1975( Gadamerהבנת טקסט תרבותי היא עניין הנובע מזווית הראייה של האדם המפענח,
המעוניין להבין את הטקסט .ויותר מכך ,קריאה ופרשנות של טקסט היא פעולת גומלין בין זווית הראייה
החברתית וההיסטורית של הקורא לבין מבנה הטקסט עצמו ומשמעויותיו כפי שהתכוון אליו המחבר.
למחברים וליצרני טקסט יכולות להיות כוונות ,לטקסט יש מבנה ,אך המשמעות נוצרת על ידי הקורא ,הצופה
או המאזין (רגב .)2011
חקר ההתקבלות של הצגות תיאטרון הוא תחום חדש יחסית ,שהחל להתבסס בשנות השמונים של המאה
העשרים ,וחקר התקבלות של הצגות תיאטרון על ידי ילדים החל רק בשנות התשעים של המאה העשרים.
מעטים המחקרים העוסקים באופן תפיסת ההצגה על ידי הילד.
בפרק זה אדון במונח כפי שמתייחסים אליו בספרות המקצועית תיאורטיקנים וחוקרי תיאטרון ,העוסקים
בפענוח האינטראקציה בין הבמה והקהל; אתאר את ההתייחסות של חוקרים לאינטראקציה זו ,בתיאטרון
למבוגרים ובתיאטרון לילדים ,ואתאר את אופן השימוש בכלים של 'התקבלות' במחקרים שונים .בנוסף,
32

בפרק זה אתייחס אל אופק הציפיות של הקהל המגיע אל המופע ,אופק המאפשר לו לפענח את התכוונות
הטקסט ומשמעויותיו ולתת פרשנות ומשמעות משלו לחוויית הצפייה.
בנוסף ,אתייחס לתיאוריות העוסקות בהתקבלות בתיאטרון לצעירים (שינמן;1990 ,Bennet ;2006 ,2005 ,
;2004 ,Prendergast ;1978 ,McCaslin ;2009 ,Klein & Schonmann ;2012 ,2005 ,Klein ;1999 ,Grady
 )2006 ,Schonmann ;2002 ,1996 ,1995 ,Saldanaולמחקרים עכשוויים שנערכו בקרב ילדים (,Reason
.)2012 ,Scollen ;2010
חקר ההתקבלות בקרב קהל מבוגרים
מחקרי התקבלות בקרב מבוגרים נערכו בגישות שונות מתוך התייחסויות לפנים שונות של המושג .אציג כאן
גישות שונות אל התקבלות בקרב מבוגרים (אוריין ;2008 ,רגבMartin & ;1982 ,Jauss ;1980 ,Iser ;2011 ,
 .)2000 ,Tulloch ;1988 ,Tindemans ;2000 ,1988 ,Sauter ;1995 ,Sauterאציג מחקרים העוסקים בחקר
קהלים ( ,)1988 ,Gourdonתיאוריטיקנים העוסקים בתפקידו של הקהל (קינר ;1993 ,שוהם,Styan ;1989 ,
 ,)1975כמו גם מחקרים העוסקים בתגובות הקהל (,Sauter ;1995 ,Martin & Sauter ;2009 ,Freshwater
 ,)1998 ,Tindemans ;1998ובחשיבה המביאה אותו ליצירת משמעויות (שוהם;1990 ,Carlson ;1989 ,
.)2005 ,Klein
תיאוריית ה'התקבלות' בתיאטרון "נולדה" מתיאוריות מחקריות בספרות :תיאורטיקנים גרמנים
מ'אסכולת קונסטנץ' ( ,)Konstanzאסכולה גרמנית העוסקת משנות השישים של המאה העשרים בחקר
תופעת הקריאה ,בראשם  Wolfgang Iserו .Hans Robert Jauss -האסכולה עסקה בתפיסת האסתטיקה
של הקריאה ,בתיאוריות "התקבלות" בספרות ובתופעת 'אופק הציפיות' של הקורא .חוקרים אלה הניחו את
עמודי היסוד האמנותיים והאסתטיים של כל יצירה ספרותית וכיצד קוראי ספרות מקבלים ומגיבים
ליצירות אמנות .לתפיסתה של האסכולה הגרמנית בספרות ,יש ללמוד את ההתקבלות מתוך הטקסט,
התוחם את היקף הקליטה של הנמען ומכוון אותו בפרטיו לפרשנות מסוימת .האסכולה מקנה חשיבות
לצפנים ,למודלים ,לפניות ,לגירויים ,לתחבולות ,לאירוניה ולשאר אמצעים המנסים לתכנת את תגובותיו של
קורא מובלע (אוריין ,)1978( Iser .)2008 ,הדגיש את יחסי הגומלין בין המבנה של טקסט ספרותי (או כל מוצר
תרבותי אחר) לבין הקורא .לתפיסתו ,בתהליך הקריאה שלושה מרכיבים :הטקסט ,הקורא והיצירה שהיא
הטקסט לאחר הפרשנות של הקורא .הקורא משלים פערים שנשארו ביצירה כשהופך אותה לטקסט ,על ידי
נתינת משמעות )1982( Jauss .מדגיש שיצירת המשמעויות בזמן ההתקבלות קשורה לתנאים ההיסטוריים
של הקורא ,הרקע ההיסטורי של המוצר ,ואופק הציפיות ,המכוון אל הקריטריונים שהקוראים מצפים
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להשתמש כאשר הם ניגשים ,מפרשים ומבקרים ספרות .חשיבותה של תיאוריית ההתקבלות היא בערעור
ההדג שה המסורתית על האובייקטיביות לכאורה של המוצר התרבותי ,ובעיקר של יצירת האמנות ,מציין
רגב ( ,)2011בעקבות  Iserו .Jauss-ייחוס טוהר לטקסט ולמשמעויותיו כדבר נתון ,קבוע ואובייקטיבי התחלף
בהדגשת תפקידו הפעיל של הקורא ,של הצופה ,של המפענח ,כרכיב עיקרי בקיומם של מוצרים תרבותיים
ושל יצירות אמנות .אף שהתיאוריות של  Iserו Jauss-התייחסו בעיקר אל תחום הספרות ,עבודתם משליכה
על תחום התרבות בכללותו ,שכן הצריכה התרבותית כפעולה של ייצור משמעות מתרחשת גם לנוכח יצירות
מוסיקליות ,ציורים ,סדרות טלוויזיה ,סרטי קולנוע ואפילו מודעות פרסום (רגב.)2011 ,
התיאוריות הספרותיות של אסכולת קונסטנץ ,עשויות להתאים גם לחקר התקשורת התיאטרונית בין
שחקנים לצופים ,על ידי קישור למונחים של תפיסה והתקבלות :התפיסה היא חלק בלתי נפרד מהאירוע
התיאטרוני ,מהתקשורת בין הבמה לקהל ,וההתקבלות מתארת את התוצר של התפיסה (.)2000 ,Sauter
הטקסט אליו מכוונים  Iserו ,Jauss-במקרה של תיאטרון הוא ההצגה ,המבוצעת על ידי שחקנים בפני צופים
ולמענם (שוהם.)1989 ,
בדומה ל Klein ,Sauter-ו ,)2009( Schonmann-מפרידות בין המונחים תפיסה והתקבלות ,ומסבירות כי
תפיסה ( )perceptionמתייחסת לייצוגים הפנומנולוגיים שמוצגים ומועברים לצופים במהלך המופע,
והתקבלות ( )receptionמכילה ניתוח תרבותי של פרשנות מנטאלית של הצופים וערכים חברתיים כתוצאה
מתקשורת זו לאחר המופע.
החל מ ,1970-מציינת  ,)2012( Susan Bennetהחלה בחקר התיאטרון התפתחות והתעניינות באופן ובטבע
של הצפייה ,מתוך תובנה כי המופע התיאטרוני אינו יצירה מוגמרת בעת שהוא מוגש לקהל ,ונדרש מודל
מורכב יותר מזה של קריאת טקסט כתוב .המופע ,להבדיל מטקסט מודפס ,נתפס כפתוח לקליטה מידית
וציבורית ,התאמה או דחייה על ידי מי שהמופע פונה אליו .זהו תהליך אינטראקטיבי שנסמך על הנוכחות
של הקהל כדי להשיג את ההשפעה שלו.
ואכן ,מחקר על התקבלותה של הצגה פותח לרוב בציפיותיהם של הצופים .הצופים באים אל התיאטרון עם
ציפיות מגובשות וגישתם להצגה מושפעת במידה רבה מהרצון לממש ציפיות אלה (אוריין .)2008 ,התייחסות
אל הצגה אינה מתחילה עם הרמת המסך על ההצגה ,אלא הרבה קודם טוען  )1995( Schechnerהמציע
להתייחס אל המופע והשפעותיו בהקשר של קהל ,כתהליך הכולל את הרכבו החברתי של קהל הצופים בה,
את האופן בו נודע לקהל על ההצגה ,האופן בו התכנס הקהל ונרכשו הכרטיסים .אוריין ( )2008מוסיף
למרכיבים המשפיעים על ההתקבלות ,גם את מקום ההצגה .בהקשר של מחקר זה בקרב קהל צעיר ,ניתן
אולי לשער כי אופק הציפיות שלו יהיה מבוסס על מיעוט חוויות קודמות שלו בתיאטרון בכלל ,ועל מיעוט
חומרים נגישים לו ,הקשורים בהצגה אותה הוא הולך לראות ,בפרט .אלא שממצאי מחקר זה מציגים אופק
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ציפיות של ילדי גן ,שהוא רחב בהרבה מהמשוער (פרק הממצאים :חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק
הציפיות של הילד).
המחקרים הראשונים בחקר ההתקבלות ,מציינים  ,)1995( Martin & Sauterעסקו בתגובות הקהל מבחינה
פיזיולוגית .מחקרים אלה לא כללו את השפעת התיאטרון על הקהל ,אלא רק את תגובותיו ,ללא קשר ל'מי
מגיב למה'; המחקר הראשון הידוע על תגובות צופי תיאטרון נערך במוסקבה ב .1924/5-וסילי פיודורוב
(אסיסטנט של  Vsevelod Meyerholdבתיאטרון הרוסי) ,פיתח סכמה ,שכללה עשרים תגובות קהל כגון:
שתיקה כללית ,צחוק ,שיעול ואפילו תקיפת הבמה .תוצאות המחקר ,שנאספו במשך חמישה מופעים,
פורסמו בירחון האמנויות ויצרו דיון בנושא .קבוצת חוקרים נוספת במינכן ,בראשם שלזקי ),(Schalzky
בדקה את תגובות הקהל בזמן הצפייה באירוע תיאטרוני  .הם ניסו טכניקות שונות לאיסוף התגובות
הפיזיולוגיות כמו דפיקות הלב של הצופה ,נשימה ,הזעה .בסידני אוסטרליה ,אסף חוקר נוסף ,פיטספטריק
( ,(Fitzpatrickבאמצעות מכשיר למדידת תזוזת העיניים ,את תגובות הצופה תוך כדי צפייה במופע.
בשנות השבעים של המאה שעברה ,נלמד המחזה ו"הצופה המובלע" בו כישות מופשטת (.)2000 ,Tulloch
בתקופה זו התייחסו חוקרים אל ההצגה כאל מימוש של "פרטיטורה" ,אשר ביצירה ספרותית עומדת לרשות
הקורא ,והוא חייב לממש אותה כדי להבין את משמעותה (שוהם .)1989 ,הטקסט התיאטרוני לעומת זאת,
המורכב מטקסט מילולי וממערכות סימנים לא לשוניות ,מנתב את תגובת הצופה בתיאטרון ,תוך שימוש
במטענים שזה מביא אתו למפגש האסתטי ( .)1997 ,Kaynarמעט מאד מחקרים נערכו בתקופה זו על הצפייה
בתיאט רון במובן של ציפיות ,הנחות ואסטרטגיות ,אשר הקהל מביא אתו לאירוע התיאטרוני (,Carlson
.)1990
בשנות השבעים והשמונים חוקרים בחרו במתודולוגיה אתנוגראפית של "קהלים פעילים" מבלי לדון בטקסט
עצמו (מחזה ,הצגה או שניהם) ( .)2000 ,Tullochחוקרים הקשורים לתקופה זו ,עסקו בעיקר בחקר הקהלים
המברר ממה מורכב הקהל ומה הן העדפותיו ,מתוך לימוד התגובות שלו בעת ההצגה .אחת החוקרות
מתקופה זו Anne-Marie Gourdon ,ערכה מחקר בשנים  ,1972-1980באמצעות שאלונים וראיונות בארבעה
תיאטראות בצרפת ,במטרה לברר את מרכיבי הקהל והעדפותיו ) .)1988 ,Gourdonחוקרת נוספת מאסכולה
זו Marie-Madeleine Mervant-Roux ,ערכה בשנת  1988/9השוואה בין קהלים בצרפת ובמוסקבה שצפו
באותה הצגה ,באמצעות קלטות המתעדות את הצפייה בעת ההצגה (.)1998 ,Mervant-Roux
חוקרים נוספים משנות השמונים ,והתשעים ואילך ,למדו את הטקסט ,את התקבלותו אצל הצופים ואת
ההקשרים החברתיים והתרבותיים שבמסגרתם הטקסט מתממש ( .)2000 ,Tullochבתקופה זו ,שיטות
מחקר מעורבות  -כמותיות ואיכותניות החלו תופסות מקום בחקר ההתקבלות בתיאטרון .הצורך במילים
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לתיאור תגובות הקהל ,הביא את החוקרים להמציא שיטות שונות ,לאיסוף התגובות של החוויה
התיאטרונית (אוריין.)2008 ,
אחד החוקרים הבולטים בשנות השמונים והתשעים ובחקר ההתקבלות בכלל ,Willmar Sauter ,השקיע את
זמנו בלימוד הצופה מפרספקטיבה סוציולוגית ופסיכולוגית ,ומנקודת מבט אסתטית .מחקרו מתייחס
לחברה בנקודת זמן נתונה ,ובודק את התיאטרון בחיי החברה .לתפיסתו לא כל צופה חווה אותה חוויה ,ועל
כן במחקריו הוא ניסה להבין את הגורמים להבדלים בקליטה .נקודת המוצא של מחקרי ההתקבלות שערך
 Sauterבשנות השמונים ,היתה החוויה השונה של קבוצות שונות של צופים והפרשנויות השונות שנוצרו בשל
הרקע והע מדות הפסיכולוגיות של כל אחד מהם .לדבריו ,התיאוריה שלו התפתחה מתוך הקושי למצוא
מסגרת תיאורטית למחקריו ,משום שלטענתו הסמיוטיקה הסבירה את קליטת הסימנים על ידי הצופים ,אך
לא את קליטת המשמעות ויצירת ההנאה (.)2000 ,Sauter
בשנים  ,1981-1985ערך  Sauterמחקר ניסיוני בשטוקהולם ,והשתמש ב"שיחות תיאטרון" ,שיטה לאיסוף
נתונים על החוויה האינטלקטואלית והרגשית שחוו צופים שונים שנפגשו עם סוגים שונים של מופעים .שיטה
זו שימשה גם במחקר זה ,המתבסס על מחקריו וגישתו של ( Sauterראו פרק  :2היבטים מתודולוגיים).
שיטות מחקר נוספות לחקר ההתקבלות הוסיף  ,)1988( Tindemansששילב במחקרו ראיונות אישיים של כל
צופה ,בתוכם הציג קטעי וידיאו כדי לרענן את זיכרון הצופה ,לאפשר לו לחזור לחוויה התיאטרונית שחווה,
ולפשט את האינטראקציה בין המראיין למרואיין .המחקר הנוכחי משלב בין הכלים המתוארים לעיל (ראו
פרק  :2היבטים מתודולוגיים).
חוקרים מתחילת שנות האלפיים ,מבססים מחקרים על ראיונות עם צופים ,ומדגישים את חשיבות הנסיבות
החברתיות והפוליטיות המשפיעות על הצפייה בתכניות טלוויזיה ) .)2000 ,Lemboמתוך כך עולה האפשרות
לחקר של התקבלות בתיאטרון.
כפי שעולה מסקירת הספ רות בתחום חקר ההתקבלות ,תפיסות המושג התפתחו עם השנים ,וקיבלו פנים
שונות בתקופות שונות .החל בהתייחסות אל ההתקבלות כפרשנות של טקסט במובן הרחב שלו ,מתוך פענוח
ההתכוונות ,המשך בחקר הקהל על ציפיותיו ,תגובותיו והעדפותיו ,ללא קשר אל הטקסט ,וכן חקר
ההקשרים החברתיים ותרבותיים במסגרתם טקסט מתממש .לשם הבנה של ההתקבלות בקרב קהל של
צעירים בתיאטרון לילדים ,על תפיסותיו ,פרשנויותיו ,תגובותיו ויכולתו להפיק משמעות והנאה ממופע
תיאטרוני ,אציג בסעיף הבא מודלים ומחקרים מתוך הספרות המקצועית העוסקת במחקרי התקבלות
שנערכו עם קהל צעיר.
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חקר התקבלות בתיאטרון לילדים
רוב חוקרי ההתקבלות חקרו צופים בוגרים ,ומעטים המחקרים שנערכו בקרב קהל צעיר .לטענת חוקרים
בתיאטרון לילדים וקהל צעיר קיים חסר גדול במחקרים בתחום .הטענה של חסר במחקרים נשענת על מעמדו
של התיאטרון לילדים ,שהוא נמוך יותר מזה של התיאטרון למבוגרים .עובדה זו כפי הנראה הובילה למסקנה
שאין צורך לחקור את התופעה ( .)1998 ,Holmesהסברים נוספים ניתנים לתופעת החסר במחקרים ,לדוגמה,
הירידה בצפייה בהופעות 'חיות' מול עלייה בצפייה בטלוויזיה ובאינטרנט (,Prendergast ;2005 ,Klein
 .)2004בנוגע לסיבה זו לחסר במחקר ,התייחסה  ,)2004( Prendergastבמחקרה על התיאטרון בקנדה ,אל
הירידה בצפייה בהופעות חיות .היא מייחסת לכך את עליית המחירים של מופעים חיים ,כמו גם מגמת עלייה
ברכישה של אמצעי בידור אלקטרוניים ביתיים .היא מצטטת את  )1999( Philip Auslanderשציין זאת זה
מכבר:
"There is no question that live performance and mediatized forms compete for audience in the
cultural marketplace. And that mediatized forms have gained the advantage in that
)competition". (Auslander, 1999, p. 6

הסבר נוסף לחסר במחקרים בתחום ,מייחסת  ,)2002( Carol Lorenzלנטייה של הסקטור להתייחס
ל'תיאטרון לילדים' במונחים של השפעה חינוכית ,חברתית ואסתטית ,במקום במונחים של חוויה תרבותית
של אנשים צעירים שהם סוכנים של ניסיון החיים והפרשנות שלהם לעולמם .בדומה לה מנסה Matthew
 )2010( ,Reasonלהסביר את החוסר במחקר בתחום ,בתפיסה הרווחת ,הגורסת כי התקבלות אצל ילדים
היא בעצם רק אבן דרך בדרכם של ילדים להיות קהל "אמתי" ,ועל כן החוויה העכשווית שלהם היא רק
הקדמה בעלת ערך מועט .את החסר במחקרים המבוססים על מחקר איכותני המבוסס על השדה ,מציין
 Reasonבספרו  ,)2010( The Young Audienceבו הוא מאיר את פירוש החוויה התיאטרונית אצל קהל
צעיר או חוויה תיאטרונית של קהל בכלל .באוסטרליה ,מבקרת  ,)2012( Rebecca Scollenכמעט עשור אחרי
המחקרים הראשונים העוסקים בהתקבלות אצל ילדים ,עדיין קיים מיעוט מחקרים בתחום.
במאמר שהוצג בפורום אינטרנטי שני של  TYAבינלאומי ,בכנס ASSITEJ International (Congress and
 ,(Festival, Malmö, Sweden, May 20, 2011סוקרות  Kleinו Schonmann-את ההיסטוריה של
התיאטרון ואיכויותיו החל מהמאה ה 18-והמשך לתיאטרון לילדים במאה הנוכחית .גם כאן הן מציינות
ירידה בצפייה בתיאטרון חי ,בעיקר בעידן בו קיימת תחרות מול הקולנוע והאינטרנט מבחינת הנגישות
והמחירים של מופעים.
לאור טענות אלה ,נודעת חשיבות רבה למחקרים שנערכו בקרב קהלים צעירים .במחקרים הלא-רבים
שנערכו ניתן למצוא דגשים שונים כגון :השפעת הסביבה על ההעדפות של ילדים בתיאטרון ( Davis and
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 .)1995 ,Saldana ;1973 ,Jones ;1999 ,Grady ;1987 ,Evansהעדפות שונות של מגדרים שונים (,Klein
 ,)1995 ,Saldana ;2005תיאטרון ופיתוח תכניות לימודים בבתי ספר ( ,)2004 ,Prendergastומחקרים ששמו
דגש על תגובות שונות של קהלים בגילאים שונים ,1973 ,Jones :מתוך סקר לא רשמי; ,1994 ,Milkhailova
מחקר בבתי ספר במוסקבה;  Anderssonשערכה סקר בקרב ילדים בגילאים שונים בשבדיה (אצל Sauter
 .)2000מחקר עכשווי העוסק בתגובות של קהלים ,שערך  )2011( Matt Omastaבקרב תלמידי חטיבת ביניים
בארה"ב ,בודק את יחסי הגומלין בין התכוונות היוצרים הבוגרים לתגובת הקהל הצעיר .המחקר ,מנסה
לברר את הטענה של יוצרים בתיאטרון לקהל צעיר ,על כך שהתיאטרון צריך להביא שינוי.
אציג כאן כמה מהמחקרים שהזכרתי לעיל ,מתוך התבוננות ביקורתית על גישות שונות ודגשים שונים,
בניסיון להציג את הקיים בשדה המחקר המצומצם בתיאטרון לילדים ,)1995( Grady .ערכה מחקר אתנוגרפי
בתיאטרון החינוכי באנגליה ( ,)British TIEומצאה שתגובות הקהל לא בהכרח מתאימות להתכוונות
היוצרים .אולם ,לטענת  ,)2011( Omastaהתכנית שפיתחה  Gradyהיתה תכנית שלמה של צפייה בהצגות
חינוכיות ,ועל כן לא ניתן להכיל בוודאות את תוצאות מחקרה על תיאטרון לקהל צעיר ,אלא לשייכן
לתיאטרון חינוכי.
מחקרו של  ,)2011( Omastaאכן מראה דרגות שונות של התאמה בין התכוונות היוצרים להתקבלות אצל
הילדים .אולם ,לטענתו ,לא ניתן להראות בוודאות שקרה שינוי בתפיסות של הילדים ,בעקבות ההשקעה של
היוצרים והרצון שלהם להעביר את המסר .יותר מכך – האופי של האמונות והתפיסות המוצגות ,יחד עם
האופן בו הן מוצגות – קובעים את היכולת שלהם להשפיע על תפיסותיו ואמונותיו של הקהל.
בנושא תפיסות היוצרים ותגובות הילדים ,מאתגרת  )2005( Kleinאת היוצרים ,בטענה שהם נוטים
לרומנטיקה כשהם מאמינים בחום שלצפייה בהצגה נפלאה יש השפעה חברתית חיובית על מוחות ,לבבות
והתנהגות הצופים הצעירים .אולם היא אינה מציגה מחקר אמפירי לאישוש הטענה.
מחקר שנערך אף הוא מתוך גישה הלקוחה מהשדה של חווית הקהל ותגובותיו ,באמצעות מבנה של חקר
פילוסופי ,נערך ב ,2008-על ידי  .Matthew Reasonהמחקר עוסק בתגובות הילדים ותפיסותיהם במטרה
לברר את הפוטנציאל להעמקת המעורבות של ילדים בתיאטרון .המחקר בדק את האופן בו ילדים מגיבים
למופע בו צפו ומה נשאר בזיכרונם שבוע אחרי הצפייה .באמצעות סדנאות ציור אותן ערך  Reasonאחרי
המופע ,הוא בדק כיצד ילדים זוכרים ומגיבים למופע באופן דמיוני ,אינטלקטואלי ורגשי .במחקר הנוכחי
נעשה שימוש בכלי של ציור ,מתוך הצורך להבין את חוויית הצפייה של הילדים ,בין אם היו מעורבים ובין
אם לאו.
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מחקר נוסף בתחום תגובות הילדים ,ה מעורבות במופע תיאטרוני ,ויצירת משמעות לחוויה התיאטרונית,
נערך ב ,2009-בקרב ילדים בני שבע עד שתים עשרה באוסטרליה .במחקר זה בדקה )2012( Rebbeca Scollen
את אופני המעורבות של הילדים במופע תיאטרון חי ,על מנת להבין את הפרשנויות שלהם ,את האופן בו
פענחו הילדים את הדרמה ,ואת מה שזכרו מהמופע שבוע לאחר הצפייה .בדומה למחקר הנוכחי ,תגובותיהם
תועדו על ידי תצפיות במשך המופע ,ולאחריו בכלים של שיחה קבוצתית ,תרגילים של תנועה וקול ,ובכלי של
ציור Scollen .מצאה במחקרה ,שילדים ,על מנת להבין את הסיפור ולהיות מעורבים בחוויה התיאטרונית,
מביטים בדמויות ועוקבים אחרי המאפיינים ,הפעולות והדיאלוג שלהן .היא מציינת שתגובות אלה תואמות
תגובות של מבוגרים שצופים בתיאטרון בפעם הראשונה ,כפי שמראים ממצאים של מחקר קודם שערכה
בקרב מבוגרים (.)2007 ,Scollen
בדומה לממצאים שעולים מתוך המחקר הנוכחי ,ממצאי מחקרה של  Scollenמראים ,כי ילדים בני שבע
ומעלה היו יותר ממסוגלים להבין את המחזה המוצג בפניהם ,ולזכור את מאפייניו שבוע לאחר הצפייה .הם
מסוגלים לדון בעלילה ,בדמויות ,ברגעים המועדפים עליהם בתוך ההפקה ,ובמוסר השכל של המחזה .יותר
מכך ,הם מסוגלים להביע במילים את אופני התפיסה :הם תיארו את הסימנים במופע ,שהובילו אותם
לתפיסה של הדמויות או הרעיונות באופן בו תפסו אותם ( .)2012 ,Scollenכלומר – לא רק שילדים החל מגיל
שבע הבינו את ההצגה ,הם גם היו מסוגלים להסביר את האופנים של יצירת המשמעות על ידם .המחקר
הנוכחי ,שמשתמש בכלי מחקר דומים לאלה של  ,Scollenמצא ממצאים מפתיעים בתחום זה עם ילדים
צעירים אף יותר (ראו פרק הממצאים :חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של הילד).
נושא חשוב שעולה במחקרים שתוארו ונוספים הבודקים את תגובות הקהל הצעיר ,הוא יצירת משמעות .זו
ניתנת לבדיקה אצל מבוגרים באופן שקל יותר לאסוף ולהבין אותו .לעומת זאת ,אצל ילדים זוהי נקודה לא
קלה לפענוח ,בעיקר כשעוסקים בקהל של ילדים צעירים ,שעדיין לא התפתחה אצלם היכולת להביע את
עצמם באופן מילולי .אציג כאן מספר מחקרים המבהירים את האופנים בהם חוקרים שונים בודקים את
יצירת המשמעות בקרב קהל צעיר ,ואת הכיוונים אליהם הם מפנים את נושא המשמעות שילדים מפיקים
ממופע.
מחקר של  ,)1994( Milkhailovaבמוסקבה ,מדווח כי רוב הצופים הצעירים מפרשים תמות הקיימות במופע
דרך זיכרון של מה שנאמר או נעשה במהלך המופע )1995( Johnny Saldana .אחרי מחקר אורך מקיף ,מצא
בנוגע ליצירת המשמעות אצל ילדים ,כי משמעות אישית שהילדים מצאו בהצגה ,מעניקה להם תמורה
אישית ,המעצימה את הערך האישי .במחקר ארוך טווח בן שלוש שנים ,שערכה  ,)2002( Schonmannבקרב
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ילדים בני  ,5-8נבדקה היווצרות החוויה האסתטית אצל הילדים וחלקו של הרוחק האסתטי בחוויה ,הבנה
והנאה במופע תיאטרוני .בעזרת תצפיות (תגובות מילוליות ולא-מילוליות) ופרשנות על הנצפה ,נבחנו תגובות
הילדים והרוחק האסתטי המשתקף בהן.
יצירת המשמעות על ידי הילד-הצופה נבדקה על ידי  ,)2005( Kleinשביססה את מחקרה בתיאוריות
חברתיות קוגניטיביות בשיטות של מדעי החברה ,של התפתחות הילד ומחקרים על ספרות ,טלוויזיה
ותקשורת המונים .בניסיון להסביר את האינטראקציה בין קהל לבמה ויצירת משמעות אצל קהל צעיר,
מציעה  ,)2005( Kleinמודל ,המתייחס אל החוויה האסתטית כאל תהליך פנימי קוגניטיבי-רגשי ,היוצר אצל
הילדים משמעות בעת המופע .תהליך זה של קליטת ההצגה מייצר תוצר חיצוני של תגובה ביקורתית שבאה
לידי ביטוי מילולי אחרי המופע .הילדים על פי המודל ,משתמשים בקריטריונים שונים מהמבוגרים כדי
להעריך תיאטרון מתוך הפרספקטיבות הפסיכולוגיות שלהם Klein .מתייחסת אל התקבלות אצל הילדים
כעניין פסיכולוגי התפתחותי ,ומכנה אותה "מהפרספקטיבה של הילדים".
חוקרת העוסקת אף היא בתיאוריה של התפתחות הילד ,היא נילי לאור-בלסבלג ( .)2012היא מבססת את
מחק רה על תיאוריית המיינד ,תיאוריה התפתחותית קוגניטיבית ,הבודקת היבטים הקשורים לאופן בו
ילדים חווים ומבינים את העולם שסביבם .במחקרה היא עוסקת בשני היבטים מהותיים בחוויה
התיאטרונית כמו גם בנתינת המשמעות לנצפה :הראשון קשור להעמדת הפנים ,המתרחשת בזמן צפייה
בהצגת תיאטרון ,והשני קשור להבחנה של ילדים בין מראית עין למציאות ,באשר למערכות סימנים
המופיעות על הבמה .במחקרה ביררה לאור-בלסבלג את ההיבטים הללו ,כפי שתופסים אותם ילדים בגילאי
שלוש וחצי ,חמש וחצי ושבע וחצי .ממצאיה משקפים רצף התפתחותי ,מהבנת "פשוטו כמשמעו" ועד להבנה
מבחינה ומפענחת של ההיבטים.
 ,)2002( Schonmannבודקת במחקרה את תפיסת חוקי הרוחק האסתטי המתרחש במהלך המופע ,והתגובה
של הילדים אליהם ,כחלק מחקר תהליך הקליטה של הצגה על ידי קהל צעיר .היא מייצגת גישה המתייחסת
אל תהליך ההתקבלות ,בגישה פילוסופית אסתטית .לטענתה תהליך ההתקבלות נוצר על ידי התפיסה את
חוקי הרוחק האסתטי ,ומכנה אותו" :עולמות בדויים" ( .)2009 ,Klein & Schonmannהמודל שלה מקשר
בין

הצגה-תפיסה-השתתפות-תגובה-התקבלות

(Presentation-Perception-Participation-Reaction-

) .Receptionהדגש במודל שהיא מציגה הוא על הרצף של האינטראקציה עם הקהל .המחקר הנוכחי ,שנערך
אף הוא בגישה פילוסופית-אסתטית ,מתייחס אל מרכיבים נוספים של התקשורת התיאטרונית ,מערכות
הסימנים והמוסכמות ,מתוך תפיסה שהם מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך הקליטה ,ויש להתבונן בכל
המרכיבים על מנת להבין את יצירת המשמעות על ידי ילדים צעירים.
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מחקר נוסף המנסה לברר את יצירת המשמעות בקרב קהל צעיר ,כמו גם תקשורת בעלת משמעות בין הקהל
הצעיר למופע ,היא  .)2004( Prendergastמחקרה נערך בהקשר של המעבר בתרבות הצפייה שלנו מתרבות
המבוססת על טקסט לשוני ,למתבססת על טקסט חזותי .היא יוצאת להגנת המופע החי ,וטוענת כי מעבר זה
מחייב הבנה אסתטית וביקורתית של הדרכים בהן אנחנו חווים את חווית היומיום כקהל של מופעים חיים.
אלה יוצרים איזון עם ההשפעה הגוברת של תקשורת ההמונים ,הקולנוע והטלוויזיה .לטענתה קהל של מופע
חי מאותגר הרבה יותר רגשית ,קוגניטיבית ואסתטית ,בפרשנות ובהתקבלות של המופע .בנוסף ,בשל אופיו
של המופע החי ,בו מתקיימת נוכחות משותפת "shared presence" ,כפי שהיא מכנה את התופעה ,קיים
פוטנציאל גדול יותר ליצירת תקשורת אותנטית ומלאת משמעות בין הקהל למופיעים ,באופן שאינו יכול
להתקיים במופעי מדיה .מחקרה בודק את התופעה במודל של תכנית לימודים המשלב צפייה במופעי
תיאטרון עם הכנה לקראתם ואיסוף החוויה לאחר הצפייה.
המחקרים המפורטים לעיל הם מקצת מהמחקרים שנערכו בקרב קהל צעיר הצופה במופע תיאטרוני,
המופיעים בספרות המקצועית .מחקרים אלה אמנם נערכו בגישות שונות ,מתוך דגשים שונים ,ואופנים
שונים של איסוף הנתונים על חוויית הצפייה ,אך כל אחד מהם ,במידה זו או אחרת ,מהווה בסיס לעבודת
המחקר הנוכחי ,המנסה אף היא לברר את התהליך המורכב של צפייה בהצגה/מופע/אירוע תיאטרוני :הילד
צופה בהצגה ,מגיב אליה ,משתתף פעיל בה ותוך כך מעניק לה פרשנות ומשמעות ,עליה הוא יכול לדווח בתום
ההצגה בדרכו ובהתאם לגילו.
תהליך ההתקבלות אינו מתחיל בעת הרמת המסך .הוא מתחיל עוד לפני שהקהל הצעיר יוצא מביתו או מבין
כתלי המוסד החינוכי אל אולם התיאטרון .בניסיון לברר את תהליך ההתקבלות בקרב קהל צעיר ,עלינו לברר
מהו אופק הציפיות שצופים ילדים מביאים איתם לאירועים תיאטרוניים ,והאם אופק ציפיות שמביא אתו
ילד למופע תיאטרוני ,עשוי לעזור לו לבנות תובנות אסתטיות מפרשנות להפקות אמנותיות .בסעיף הבא יוצגו
מספר תפיסות הנוגעות למושג אופק הציפיות של צופים ,מתוך הספרות הקיימת.
כשירות תרבותית ואופק הציפיות של צופים-ילדים
בתחום ההתקבלות ,החל משנות השבעים של המאה העשרים החלה ההתעניינות בצופה שנשכח עד כה
 ,)2002( Susan Bennetוהחלו להילקח בחשבון נושאים כמו אופק הציפיות שמזכיר  )1982( Jaussבתחום
הספרות ,וגם רמות של כשירות תרבותית של הצופה המוזכרת אצל  .)2002( Elamאופק הציפיות בתיאטרון
מוגדר על ידי  ,)2002( Elamכהבניה קוגניטיבית של הצופה את המופע התיאטרוני ,הידע שלו על הטקסטים,
מוסכמות וחוקים טקסטואליים ,יחד עם ההכנות התרבותיות שלו אל המופע ,הביקורות והדעות אותן שמע
והשפעתן עליו:
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The spectator's cognitive hold on the theatrical frame, his knowledge text, textual laws and
conventions, together with his general cultural preparation and the influence of critics, friends,
and so forth, make up what is known in the aesthetics of reception as the 'horizon of
expectations' (Elam, 2002, p. 85).

בניסיון להבין את החוויה האסתטית שחווה קהל צעיר ,שהכשירות התיאטרונית שלו אינה כשל אדם מבוגר
היוצא אל התיאטרון ,אצי ג בסעיף זה תפיסות של המושגים אופק ציפיות וכשירות תרבותית של צופה,
שיבהירו את המושג ויחדדו את ממצאי המחקר הנוכחי בנוגע למושגים אלה בקרב ילדים בגיל הגן.
שהם ( )1989מגדיר את המושג אופק ציפיות כתגובת הצופה המתוכנתת על ידי הטקסט ,אשר קליטת המידע
החדש משנה למעשה את משמעות המטענים עמם הגיע אל המפגש האסתטי .שינוי זה לטענת שהם ,הוא
המשמעות שמעניק הצופה לטקסט התיאטרוני .החומרים עמם מגיע הצופה אל התיאטרון ,מוצאם ממקורות
תרבות ידועים ,כמו גם דתיים ,ספרותיים ,היסטוריים ותיאטרוניים ,והם מהווים חלק מעולמו הרוחני של
הצופה  ,וחלק בלתי נפרד מאופק הציפיות שלו עמו ניגש הוא למפגש עם כל טקסט חדש המוצג בפניו .יש
לזכור כי אופק ציפיות של קהל בעת המופע אינו עשוי מקשה אחת ,כיוון שקהל של מופע מורכב מיחידים
ומקבוצות של קהלים שונים והתגובות שלהם אל המופע שונות ,והם מביאים איתם נקודות התייחסות
שונות ,מבחינת התייחסות תרבותית ,אמונה פוליטית ,העדפות מיניות ,סיפורי חיים ועמדות או פרשנות לגבי
ההפקה הנצפית (.)2009 ,Freshwater
נושא הכשירות התרבותית ואופק הציפיות עולה במחקרים שונים בתיאטרון בקרב מבוגרים ובקרב צעירים
מתוך ההנחה שהחוויה התיאטרונית אינה נטולת הקשר .אלה מגדירים את המושגים באופנים נוספים.
במחקר עם מבוגרים מתייחס  )2004( Eversmanאל נושא זה ,ומחלק את ההשפעה על החוויה לשני סוגי
הקשרים :ההקשר הישיר של המופע ,בו החוויה מושפעת מהמקום בו נערך המופע ,אם הוא נערך בסביבה
אורבנית או כפרית ,החוויה מושפעת גם מהאווירה ,מהדרך בה מקבלים את הקהל ,מנוחותם או אי-נוחותם
של הכיסאות ,ארגון האולם והאינפורמציה שניתנת לפני המופע .ההקשר הנוסף ,ההקשר הלא-ישיר של
החוויה התיאטרונית ,מורכב מהמטען שכל צופה מביא אתו אל המופע :הנורמות ,הערכים והידע שלו .מטען
אישי זה מ שפיע על החוויה; מופעים קודמים שהצופה צפה בהם ,הגישה האישית שיש לצופה כלפי תיאטרון
בכלל (הכוללת ערכים ואמונות של כל אחד מהצופים) ,וכמובן הציפיות שיש לכל צופה מצפייה בתיאטרון –
לכל אלה השפעה על החוויה התיאטרונית.
אלא שלקהל של ילדים אין את המטען עמו מגיע קהל מבוגרים אל אולם התיאטרון .לדוגמהEversman ,
טוען שלביקורות תיאטרון יש השפעה על החוויה ,אלא שבמקרה של ילדים ,ניתן לומר שהם מביאים את
הציפיות של הוריהם ,ואת הביקורות כפי שנתפסו אצל הוריהם או אצל אנשי החינוך שלוקחים אותם אל
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המופעים .אציג כעת תפיסות של חוקרים בתיאטרון לילדים ,שמתייחסים אל המושגים אופק ציפיות
וכשירות תרבותית או תיאטרונית במחקריהם ,ואל ההבדלים של אופק זה בין הקהלים.
כשקהל מבוגרים הולך לתיאטרון הוא יודע למה הוא מכניס את עצמו ,טוענים  .)1997( Wood & Grantבקרב
ילדים לעומת זאת ,לפחות אצל חלק מהם ,הציפיות עלולות להיות מפחידות יותר מאשר מרגשות .הישיבה
בשורות של מושבים וצפייה בשחקנים על הבמה אינה מצב טבעי עבור כל הילדים .לא כולם יבינו באופן מידי
את המוסכמה התיאטרונית של צפייה במחזה מוצג בפניהם .תפיסה מנוגדת מציג  ,)2010( Reasonוטוען כי
לילדים יש כישורים וכלים להבין מופעי תיאטרון מורכבים ,ולהתחבר אליהם ברמות שונות .לטענתו ,ילדים
יתחברו אל המופע ויפיקו ממנו את המרב גם לעתיד ,אם רק יעודדו אותם באופן פעיל לעשות זאת .במידה
ולא יקבלו לכך עידוד – הם יתחברו אל הרמה המידית בלבד של ההבנה ,כלומר – שישים הדקות של המופע.
זה עשוי להספיק ,הוא מתריס ,אך יהיה חבל להזניח את העושר והחיות של תגובות שמתעוררות כשהילדים
מעורבים ומפנימים את הדמויות ,הנרטיבים או הטכניקות .אם לא נעודד מעורבות ,נאבד גם את ההשפעה
של מופע על ההעמקה וההרחבה של הידע של הילד והרכישה שלו את התחום ,באופן המפעיל אצלו את
היצירתיות ,דמיון ,רגש וטכניקה (.)2010 ,Reason
חוקרת נוספת הסבורה שלילדים מטען תרבותי ואופק ציפיות נרחב ,ותפקידנו לעודד אותם להפעיל את
הכלים להעמקתו היא  .)2004( Prendergastבתכנית הלימודים שבנתה (פירוט בפרק זה בסעיף חוויית
הצפייה :השפעת ההכנה לצפייה על החוויה) ,בשלב שלפני המופע ,היא שואלת שאלות המובילות את
התלמידים למודעות לאופק הציפיות שלהם :מי אני כצופה? מה אני מביא איתי לחוויה? מי אנחנו כצופים,
ומה אנחנו מביאים אתנו אל החוויה? מה תפקידי כצופה באירוע? מה הן הציפיות שלי מהאירוע ,על סמך
ניסיון העבר שלי מהלהקה המציגה ,חלל ,אמנים והחומרים המעורבים בהפקה? אילו הכנות ערכתי לפני
הגעתי אל המופע (קריאה של טקסט ,של ביקורות)? כיצד עזרו לי להתכונן לחוויה אמצעים כגון ,הפוסטר
של המופע ,התכנייה ,המוצגים הקיימים בלובי של התיאטרון ,התאורה והעיצוב? שאלות אלה ,עשויות
לשפוך אור על אופק הציפיות אתו מגיעים ילדים אל מופע תיאטרוני ,אך גם להפנות את תשומת ליבם של
התלמי דים עצמם למרכיבים שיכולים להוות אופק ציפיות עבורם גם למופעים נוספים בעתיד .כלומר ,תכנית
הלימודים של  ,Prendergastעשויה לסייע לילדים לכוון זרקור אל עצמם ,כדי להשתמש בעתיד במודעות זו
למרכיבים השונים של המטענים עמם הם מגיעים אל ההצגה ,באופן שיבנה את אופק הציפיות שלהם.
חוקרים מתייחסים אל כשירות תרבותית ואופק ציפיות ואל האופנים בהם הם מובנים בקרב ילדים ,כמו גם
אל האופנים בהם הם נמדדים ,)2012( Tom Maguire .מציין שני מרכיבים של חוויית הצפייה – אופק
הציפיות וכשירות תיאטרונית ,המובנים באופן חברתי ,ומתפתחים ונלמדים דרך ההתנסות עם אחרים .יחד
עם זאת ,כל אחד מהצופים המרכיבים את הקהל מגיב בדרכים ייחודיות שונות וברמות שונות של תגובה
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בהתאם לנסיבות האישיות Maguire .מצדד ב ,)2009( Freshwater-הטוענת כי הקהל אינו ישות אחת,
ומחדד את התפיסה של הקהל המורכב מייחודים שונים ,בכך שמתנגד לתפיסה של יוצרים בתיאטרון לילדים
(כגון מפיקים בפסטיבל בלפסט לילדים באדינבורו) ,הרואים בחלוקה של פיאז'ה לגילאים כאמצעי לחלוקה
של מופעים .הוא טוען ,שילדים לא עוברים דרך השלבים ההתפתחותיים באותו אופן או באותו זמן .הוא
מתאר ניסוי שערכו סטודנטים שלו ,שיצרו סדנת משחק עם ילדים בגילאי  ,10-11בו ניכרו באופן בולט ומידי
ההבדלים בין ילדים הנמצאים באותו שלב התפתחותי .ההבדלים ניכרו בצרכים הפיזיים ,ברקע המשפחתי,
דתי ,תרבותי ,כלכלי וחברתי ממנו באו הילדים ,מאפשרויות גישה או התנסות באמנויות בכלל ומופעים חיים
בפרט .אלה באו לידי ביטוי בביטויי התנהגות של הילדים ,בעיקר בין מגדרים .ניכרו הבדלים בביטחון העצמי,
ביכולת להתחבר עם המחזה הדרמטי וביכולות המשחק .ממצאים אלה מובילים לתובנה ,שגם בעת צפייה
במופע חי ,ילדים יגיבו בדרכים שונות ,הן כיחידים והן כקהלים ,משום שכל אחד מהם מגיע עם אופק
הציפיות שונה .עיקר ההבדלים ההתפתחותיים קשורים ליכולת של ילדים להבין ולפענח מוסכמות ,כמו גם
הבדלים באופני התפיסה של המופע .על מנת לפנות אל כל אופני התפיסה של ילדים ,המופע שנבנה בניסוי
פנה אל כל החושים; ניתנה תכנייה כתובה ,הודגשו מחוות גוף ,הודגשו מערכות היחסים בין הדמויות הן דרך
הדיאלוגים והן דרך המצבים המוצגים .בנוסף נוצרה מוסיקה להדגשת האווירה ,כמו גם תנועה .הממצאים
של הניסוי הראו ,שילדים שונים נמשכו אל מרכיבים שונים ,למרות שבמסגרת ניסוי זה לא ניתן היה לזהות
את ההשפעה של כל אחת מהאסטרטגיות על כל אחד מהילדים .עורכי הניסוי פיתחו טקסונומיה של "סימני
מעורבות" במופע ,שסייעה להם לחלק את התצפיות לקטגוריות ,ולהבין את רמות המעורבות של הקהל
במופע .באופן המתקשר אל נושא הקהל השבוי ,מצאו עורכי הניסוי שההתנהגות המסוימת שהראתה על
מעורבות במופע ,היא זו שהמבוגרים בדרך כלל מנסים להפסיק או למנוע מקהל צעיר בעת צפייה בהצגות.
במחקרה פיתחה לאור-בלסבלג ( )2012אף היא טקסונומיה ,המציגה את התפתחות יכולתם של ילדים לפענח
העמדת פנים .היא מראה כי ילדים בגילאים שונים תופסים אחרת העמדת פנים ,ועובדה זו מחזקת את
העמדה שהוצגה כאן לגבי תפיסות הקהל את המופע באופן אינדיבידואלי הן מבחינת ההתפתחות והן מבחינת
אופק הציפיות והמטענים איתם הם מגיעים אל האולם לצפות במופע תיאטרוני.
כפי שעולה מהספרות המקצועית ,ניתן למצוא מחקרים שבחנו את נושא הכשירות התרבותית ואופק
הציפיות של ילדים ,למרות שהם מעטים .חלקם עוסקים במטען עמו מגיעים הילדים בגילאים שונים וחלקם
מתווים את הדרכים להעשירו לעתיד .לאור אלה נחטא לאמת אם נאמר ,כי לילדים חסרה כשירות תרבותית
על מנת שיוכלו לייצר משמעות מחוויית הצפייה .בנוסף למחקרים שהוצגו כאן ,אציג בעבודת מחקר זו,
המתייחסת אל תהליך ההתקבלות מתוך גישה פילוסופית-אסתטית ,את הכשירות התרבותית ואופק
הציפיות של הילדים כמרכיבים המשפיעים על תהליך ההתקבלות וכמרכיבים המבנים את אופני ההתקבלות
של ילדים בגיל הגן (פרק הממצאים :חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של הילד).
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אופק הציפיות אינו המרכיב היחיד המשפיע על ההתקבלות .התקשורת בין המופע לקהל היא חלק מתהליך
ההתקבלות ,ויש לה השפעה עליו .בפרק הבא יתוארו שלושה מרכיבים המשפיעים על התקשורת
התיאטרונית בקרב מבוגרים ובקרב ילדים צעירים :מערכות סימנים (סמיוטיקה בתיאטרון) ,מוסכמות
(קונבנציות) ורוחק אסתטי .מרכיבים אלה יכונו בשם 'מרכיבי התקשורת התיאטרונית'.

מרכיבי התקשורת התיאטרונית
הצגת תיאטרון היא סוג של מופע הבנוי מייצוגים סמיוטיים ,הנתפסים באמצעות החושים ובאמצעות מבנים
קוגניטיביים .התקשורת בין הבמה לקהל דורשת קבלה של מוסכמות ויכולת להימצא במרחק נפשי נכון .שני
אלה ,יאפשרו קליטה של האירוע ובו זמנית הבנה שהמציאות המתרחשת על הבמה ,ומיוצגת על ידי ייצוגים
סמיוטיים ,היא מציאות בדיונית .היכולת להבין את הסימנים ואת המבנה שלהם ,כמו גם המוכנות להקדיש
שימת לב מספקת כדי "להפנים הכל" ,יצרו בסופו של דבר את המשמעות עבור הצופה (.)1993 ,Esslin
הגדרה אחרת של  ,)2002( Elamמציגה את התיאטרון כמערכת תקשורת רבת ערוצים; לא סט הומוגני של
סימנים או סמלים ,אלא מארג של דרכי ביטוי שונות באופן קיצוני .כדי לנתח ולהבין את תופעת יצירת
המשמעות במופע תיאטרוני ,טוען  ,)2002( Elamיש להתקדם מעבר לסימן ,ל'מסר' או ה'טקסט' התיאטרוני,
של מערכות הסימנים ,או קודים ,היוצרים את המופע התיאטרוני ,אל עבר התקשורת התיאטרונית והחוקים
המגדירים אותה .כלומר ,לטענתו ,יש לעסוק בשני המישורים גם יחד :קונבנציות וסימנים ותפקידם .לשני
מרכיבים אלה ,יתווסף בעבודת מחקר זו הרוחק האסתטי ,כמרכיב פילוסופי אסתטי של התקשורת
התיאטרונית .בבואנו לעסוק בהתקבלות בקרב קהל צעיר ,עלינו להבין תקשורת זו על מרכיביה .בסעיפים
הבאים יוצגו תפיסות ,תיאוריות ואף ביקורות של מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות סימנים או
הסמיוטיקה בתיאטרון ,מוסכמות בתיאטרון והרוחק האסתטי.
מערכות סימנים – סמיוטיקה בתיאטרון
התיאור הטוב ביותר לסמיוטיקה גורס  ,)2002( Elamהוא כמדע שהקדיש עצמו לחקר ייצור המשמעות
בחברה .ככזה ,הוא עוסק בהסמלה ותקשורת ,הווה אומר ,בדרכים בהן משמעות נוצרת ומועברת .זהו מדע
המקיף דיסציפלינות רבות ,והמתודולוגיות שמשתמשים בו משתנות בהתאם לשדה:
"Semiotics can best be defined as a science dedicated to the study of the production of
meaning in society. As such, it is equally concerned with processes of signification and with
those of communication, i.e. the means whereby meanings are both generated and exchanged.
Its objects are thus at once the different sign-systems and codes at work in society and the
actual messages and texts produced thereby. It is— ideally, at least—a multidisciplinary
science whose precise methodological characteristics will necessarily vary from field to field
but which is united by a common global concern, the better understanding of our own
)meaning-bearing behavior. (Elam, 2002 p.1
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שני תיאורטיקנים בולטים בתחום הם  ,)1857-1913( De-Saussureבלשן שוויצרי ו,)1839-1914( Peirce-
פילוסוף אמריקאי .ההבדלים ביניהם בנוגע ליצירת המשמעות ,התבטאו בהגדרה שונה לתופעהPeirce :
מכנה אותה  ,semioticsו( semiology – Saussure-דה סוסיר .)2005 ,ההבדל בא לידי ביטוי בשני סוגי
סמלים – Saussure :הגביל את הסימן ליחסים שבין המסמן למסומן ( De-Saussureבתרגום ,)1998 ,Harris
ואילו  Peirceהוסיף למונחים אלה את המונח  ,referentשהיא המציאות המצוינת על ידי הסימן (,Pavis
.)1982
בהקשר של תיאטרון ,הסמיולוגיה קשורה לשיח של הבימוי עם הדרך בה המופע יוצא אל הפועל; על ידי רצף
של אירועים ,דיאלוג והמרכיבים הוויזואליים ומוזיקליים .מדע זה חוקר את הארגון של הטקסט של המופע,
כלומר הדרך בה הוא מובנה ומחולק ( .)1994 ,Chandlerבתיאטרון על פי  ,)2002( Elamהסמיוטיקה משמשת
גם כדרך ל"קריאת" טקסט דרמטי על ידי הקהל ,טקסט ,המועבר אליו באמצעות שפת סימנים .דרך קריאה
זו מפרידה בין הטקסט התיאטרוני לטקסט הספרותי .בתיאטרון ,כל מה שמוצג בפני הקהל הם סימנים,
והקריאה שלו אותם ,בונה משמעות בעולם המוצג על הבמה .אין הדבר אומר שהפרשנות של הסימנים נעשית
אחד לאחד ,מייצג ומיוצג ,אלא במובן הרחב של כל אחת ממערכות הסימנים ויחסי הגומלין ביניהן ),Elam
 .)2002סמיוטיקה בתיאטרון ,היא על פי  ,Schonmannחקר הסימנים שהאדם מציב על הבמה כדי שאחרים
יפרשו ויסגרו את הפערים בין מציאות לבדיון ,כדי שתיווצר 'אמת במה':
"Theatre semiotics (the study of signs) is predominantly the study of the signs that humans
put on the stage for others to interpret and thus bridge the gaps between fiction and real".
)(Schonmann, 2006, p. 102

המונח 'אמת במה' אינו מתייחס לאמת פסיכולוגית אלא לאמת אסתטית ואמנותית' .אמת במה' היא לא
חיקוי של חיים אלא ייצוג שלהם .היכולת ליצור מהויות חלופיות עושה את מבנה שפת האמנות לאפשרי:
"The actors represent something abstract, something beyond their visual appearance. Truth
on stage is not about imitating real life but about representing it. The ability to create substitute
entities makes the formation of the language of art possible". )Schonmann, 2006, pp. 102103(.

למרות האיכויות הסמיוטיות שיש לתקשורת התיאטרונית להציע ,רק ב ,1930-החלה התקדמות בחקר
הסמיוטיקה של התיאטרון ( .)1996 ,Counsellבתקופה זו בבית הספר של פראג ,נחקרו אספקטים שונים
של סמיוטיקה ,בעקבות הסטרקטורליסט  ,De-Saussureועסקו בתיאור והגדרה של הסימן התיאטרוני
ותפקידו .ב ,1931-כתבו שני חוקרים צ'כים עבודות שעסקו באסתטיקה של הדרמה וניתוח עבודת השחקן.
 Zichהרחיק את החקר מהדרמה הכתובה והעביר אותה לכיוון הייצוגים על הבמה ,ו Mukarovsky-עסק
בסימנים הקשורים לשחקן ,מתוך חקר המימיקה של צ'רלי צ'פלין (.)2002 ,Elam
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ככל שהתקדם מדע הסמיוטיקה ,והגדיר עצמו מחדש ,הדגישו סמיוטיקאים יותר את המרכזיות של תפקיד
הצופה )1997( Bennett .מדגישה כי יחסי הגומלין בין הסימן לקהל יקבעו את הפירוש )1982( Pavis .מוסיף,
שהפקה והתקבלות יוצרים מעגל הרמנויטי בו אחד מנבא את השני.
התפתחות נוספת היתה ארגון שפת הסימנים על ידי  Kowzanבשנת  .1968הארגון כולל שלושה עשר
מרכיבים המוצגים כמערכות סימנים ומופיעים על הבמה בעת הצגה .שמונה קבוצות מתוך הטקסונומיה
קשורות ישירות אל השחקן :שפה ,טון דיבור ,מימיקה ,מחוות גוף ,תנועה ,איפור ,עיצוב שיער ,תלבושת.
חמש נוספות הוא קטלג כ"מחוץ לשחקן" והן :אבזרים ,תפאורה ,תאורה ,מוסיקה ופעלולי קול (אוריין,
1988ב;  .)1968 ,Kowzan ;2002 ,Elamחלוקה זו מייצרת ארבע קבוצות של מערכות סימנים ,המבחינות בין
הסימנים הקוליים והחזותיים שנוצרים על ידי השחקן ,לסימנים הקוליים וחזותיים הנוצרים מחוצה לו.
השחקן הופך למייצג מרכזי של הטקסט .הוא בוחר להדגיש מערכת זו או אחרת ,ובכך מאפשר לקבוצות אלה
של מערכות הסימנים להשפיע על היווצרות המשמעות ,על ידי כך שהם מייצרים "קריאה" מסוימת של
הסימנים על ידי הקהל ( .)1991 ,Aston and Savonaאת שלושה עשר המרכיבים הרחיב Martin Esslin
בשלב יותר מאוחר לעשרים ושניים ,אלא שהטקסונומיה של  Kowzanנתגלתה כיעילה יותר בתיאטרון.
ארגון יעיל עוד יותר הציג  Pavisבשאלון שארגן את מערכות הסימנים ב ,1985-ונועד לשמש ככלי יעיל
לסטודנטים ללא רקע בסמיוטיקה לצורך ניתוח המופע (.)1991 ,Aston and Savona
ארגון אחר של שפת התיאטרון מציגה  ,)1992( Fischer-Lichteהמשווה את הארגון שלה לזו של ,Kowzan
וטוענת שהוא אינו מציג את הרעיון הבימתי כמערכת סימנים עצמאית .על מנת שהתיאטרון ימצה את
תפקידו ביצירת משמעות באופן מיוחד ,היא מציעה להתייחס אל כל הסימנים על הבמה כאל קוד פנימי
תיאטרוני .קוד זה ,מווסת את החומרים בהם יש להשתמש כמובילים של משמעות ,מברר את הדרך והתנאים
בהם סימנים אלה יכולים להצטרף אחד לשני ,ובנוסף ,מברר אילו משמעויות יכולות להיקשר לסימנים אלה.
חוקרי תיאטרון וסמיוטיקאים ניסו לאורך השנים להסביר את תפקידם של הסימנים בתיאטרון ,והדיון על
ארגונם ותפקידם נמשך עד היום ,)1996( Counsell .טוען כי הסימנים בתיאטרון מאותתים לקהל שיש
לקרוא אותם באופן שונה מהמציאות ,באופן סימבולי ובאופן בו הם מתלכדים לכדי שלם הניתן לקריאה.
הצופים פונים אל המופע התיאטרוני ,לא כאל אוסף נבדל של מילים ,פעולות ודימויים שנוצרו על ידי
"כותבים" שונים ,אלא כאל משהו שלם .הבמה מספקת לצופה ריבוי של סמלים ,לכל סימן יש כמה
משמעויות אפשריות ,כדי שכל חברה ,המורכבת גם היא מסימנים' ,שיחים' ,אידיאולוגיות ,תוכל לפרש אותם
בדרכה ( .)1996 ,Counsellבשלב מאוחר יותר אומצה הסברה שמופע תיאטרוני הוא רשת של יחידות
סמיוטיות השייכות לסוגים שונים של מערכות שיתופיות ( .)2002 ,Elamתפיסה דומה מציגה את מערכת
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סימנים בתיאטרון כמביאה לידי ביטוי שפות רבות אשר הופכות אותה לנקודת מפגש של מערכות סימנים
אחרות (חלל ,מחוות גוף ,מוסיקה ,טקסט וכו') .הכוונה לא ליחידות של סימנים שמצטרפות יחד ,אלא
לאנסמבל של סימנים שיוצרים מבנה גשטאלטי עם משמעות כללית ( Pavis .)1982 ,Pavisמתייחס אל הדיון
על הטקסט הלשוני ומקומו מול הטקסטים האחרים הקיימים בתיאטרון (מיזנסצנה) ,וטוען כי כל אחד
מהטקסטים הקיימים על הבמה (מעבר לטקסט הלשוני) ,חייב להוסיף משהו על הטקסט הלשוני ולא רק
לעזור לו להתקיים.
רוז'יק ( )1991מגדיר את הטקסט התיאטרוני כקבוצת סימנים שנבחרו מתוך מצאי הסימנים של המדיום
התיאטרוני ,ומאורגנים לפסוקים לפי כללי הצירוף של מדיום זה .בגלל השניות הבסיסית של הסימן
האיקוני ,הכולל יסוד מסמן ויסוד מסומן ,ניתן להבחין בשני מרכיבי יסוד של הטקסט :השדר התיאטרוני
שהוא מכלול יסודות המסמן של הטקסט ,והמסר התיאטרוני שהוא מכלול יסודות המסומן של הטקסט.
השדר הוא מה שהצופה קולט באמצעות החושים שלו ,והוא הוא מושא הפענוח שלו .המסר הוא השדר
המפוענח ,משמעותה של היצירה .הטקסט התיאטרוני מאוכלס בעיקרו בסימנים לא מילוליים .המחזה ,הוא
טקסט פגום כי הוא חסר את היסודות הקובעים סופית את משמעותו .הוא פתוח לאינטרפרטציות שונות
במובן של הבחירה המחודשת של הממד הלא -מילולי של הטקסט .רק בביצוע הבימתי הניסוח המילולי
הרשום במחזה נעשה חד-משמעי ,ונהפך לטקסט .הטקסט התיאטרוני מוסיף רוז'יק ,מופק על ידי כל מבצעי
הסימנים של התיאטרון :שחקן ,מעצב תפאורה ,מעצב תלבושות ,תאורן.
המרכזיות של הסמיוטיקה בעבודה זו ממשיכה קו רצוף של חוקרים ,שתוארו לעיל ,המעלים את הדיון על
מערכות הסימנים בתיאטרון ,וזאת למרות קולות חדשים שנשמעים לאחרונה ומבקרים את הסמיוטיקה
כמו חוקר חשוב בתחום כפאביס וחוקרים נוספים .במאמר מעניין ,בפרספקטיבה של שמונים שנה לאחור,
מציג  ,)2012( Pavisאת ירידת קרנה של הסמיולוגיה ,שבתחילת דרכה היה מצופה ממנה להסביר את העולם.
אולם בשל סדרת חוסר הבנות של הזדמנויות שהוחמצו על ידי התיאורטיקנים ויוצרי התיאטרון גם יחד,
הדבר לא צלח .את הסיבות להחמצת ההזדמנויות מונה  Pavisבמאמרו :חוסר בתיעוד ,שהרחיק את
הסמיולוגיה הספרותית והמימטית ,שהיא אוטוריטה של אדם אחד ,לטובת מופע תרבותי ,העסוק בעשייה
קולקטיבית ,ומסרב להיות נשלט על ידי אדם אחד .סיבה משמעותית נוספת היתה התפתחות הפוסט-
מודרניזם והתיאטרון הפוסט-מודרני ,שהדירה את רגלי 'הפקת המשמעות' לטובת 'השפעת המופע על
הצופה' ,ותרמה לירידת קרנה של הסמיולוגיה .אנו נסחפים ,טוען  Pavisלכיוון אסתטיקה יחסית ,המורכבת
משיפוט של יצירות אמנות על פי ההשפעה שיש להן על תגובות הצופה .השאלה היכן הסמלים או מה הכוונה
של סימן מסוים ,הוסטה לכיוון השאלה כיצד הסמלים באים לידי ביטוי ,או איזו השפעה יש להם על הצופה.
סי בה נוספת לירידת קרנה של הסמיולוגיה ,היא הירידה בביקוש לתיאוריות מסבירות ,בגלל התזוזה
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מדרמטורגיה של המסומן ,לדרמטורגיה של המסמן ,של התקבלות ושל ניתוח צורות ,קצבים ,מחוות או
ויזואליות .סיבות נוספות לקשיים של הסמיולוגיה להתקיים על פי  ,Pavisהן עמוקות יותר; בניסיון לשלב
בין 'תיאטרון של אנרגיות' לבין הדרישה להפוך הכל לסימנים ,היה כדאי לפתוח את הניתוח הצר של
הסמיולוגיה ,ובכך לאפשר לא רק שילוב אלא גם לאפשר פרספקטיבה על הפעילות של הצופה .סיבה נוספת
היא ההתעלמות של הסמיולוגיה מ ,Performance Studies-ויותר מכך מ ,Cultural Studies-שנולדו ב-
 ,1960והתפתחו ב ,1990-ועוסקים בחברה ,פוליטיקה ,מודעות לסביבה לתקשורת ולתהליך הגלובליזציה,
ומשברים הכלכליים העולמיים .היתרון של לימודי התרבות הוא בהיותם אקלקטיים :לא מתודולוגיה אחת
או תחום אחד ,אלא הזדמנויות למתודולוגיות ותיאוריות שונות .החשש (ואולי היהירות ,לטענתו) של
הסמיולוגיה מהתפתחות זו ,היתה פטאלית בנוגע לקשר בין אלה לסמיולוגיה .גם הפנומנולוגיה היא דרך
לתפוס מופע ללא צורך בניתוח סימנים ,אך ניתן לראות אותן כמשלימות זו את זו ומאפשרות לצופה לחוות
מופע באופן מלא יותר .על הסמיולוגיה לאמץ את הרוחות החדשות שנושבות ,את לימודי התרבות על ההכרה
שלהם עם ההתפתחות של החברה לכיוון הכרה ביצירה של אוכלוסיות שונות ,ולזנוח את ההתייחסות
ה"אובייקטיבית" שלה לתיאטרון (.)2012 ,Pavis
דעה דומה מציג חוקר נוסף ,)2008( Fernando De Toro ,המציין את הדרך ללא מוצא אליו הגיעה
הסמיוטיקה ,בעקבות משבר אפיסטמולוגי שהתרחש בנוגע לגישתה לתיאטרון.
למרות הביקורת על הסמיוטיקה ,ובשורת ה"מוות" שלה ,בעבודת מחקר זו בחרתי להתייחס אל הסמיוטיקה
בתיאטרון לילדים .ממצאי מחקר זה מעלים כי ילדים צעירים ,אפילו אלה בני חמש –שש ,תופסים ומבינים
את ההצגה מתוך מערכות הסימנים .מתוך הממצאים עולה כי הם מזכירים אותן ,מכירים אותן ומבינים את
תפקידן ותיפקודן בתיאטרון (פרק הממצאים :מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות הסימנים) .ארגון
הסימנים המציע  Kowzanמתאים ביותר לתפיסת הילדים את המערכות המופיעות על הבמה ,ועל כן
הבחירה בסמיוטיקה ובטקסונומיה שלו כבסיס לעבודה זו .בעבודת מחקר קודמת שנערכה על ידי ,העוסקת
בהכנה לצפייה והשפעתה על ההתקבלות ,נעשה שימוש בסמיוטיקה בבניית תכנית להכנה לצפייה .ממצאי
המחקר הקודם הראו אף הם ,כי לסימנים הסמיוטיים חשיבות גדולה בפענוח של ההצגה בקרב ילדי גן (מור,
.)2006
חוקרים נוספים בתיאטרון לילדים רואים את הקשר בין תפיסת ילדים את המופע התיאטרוני לבין
המרכיבים הסמיוטיים .כאשר מדובר בקהל צעיר ,ילדים הם טירונים בתיאטרון ,הם עדיין לא תפסו במלואו
את תפקוד המרכיבים הסמיוטיים כהוליסטיים ומטפוריים ( .)2005 ,Kleinיש לזכור ,טוענת  Kleinכי ילדים
שמים לב בתחילה למרכיבים סמיוטיים המובילים להבנה ,עוד לפני יצירת המשמעות .ההבנה קובעת את
49

הריכוז שצופה משקיע בכל רגע נתון במופע .ילדים יחפשו את מה שהם מצפים להבין ,ינסו להבין אותו,
בעיקר אם המידע מעניין אותם אישית .אם כל מה שמופיע אינו מאתגר אותם להבין – הם ייעשו חסרי שקט.
אם המופע יהיה מסובך מדי להבנה ,גם אז הם יאבדו את הסבלנות כי המופע "יעבור להם מעל הראש".
כאשר מרכיבי המופע מאוזנים מבחינת הנגישות שלהם אל הילדים – ייערכו ,לדברי  Kleinלמידה והבנה
אופטימאליות.
חוקר נוסף של תיאטרון לילדים ,)2010( Reason ,מתייחס אל הסמיוטיקה כאל תיאוריה מתאימה בחקר
התיאטרון לילדים; הילדים אמנם אינם מתעניינים בתיאוריה של הסמיוטיקה ,אך הפעולה אותה אנחנו
עשויים לכנות 'ניתוח סמיוטי' ,קריאת המשמעות מהסימנים ,אינה מעבר לתפיסתם .ילדים שהשתתפו
במחקרו תרגמו סימנים שונים שהופיעו על הבמה כסימנים שיחד מתארים אווירה ומצב .המחקר הביא אותו
לפתח שיטה של חקירה אסתטית לתיאטרון ,בה ילדים יכולים להשתמש.
בהקשר של תיאטרון לילדים מסבירה  )2006( Schonmannאת תהליך הקליטה של מערכות הסימנים
כתמצית החוויה הדרמטית הקשורה לרעיון של המהות המטפורית של החוויה האסתטית וההשפעה העצומה
שיש לה על הקהל .המטפורה ,היא ישות דמיונית שנוצרה כתוצאה משילוב בין שני מרכיבים לא תואמים,
המתורגמים באמצעות הדמיון שלנו לצורה של ידיעה ,ויוצרים עולם שלישי הנקרא "העולם המטפורי".
המכניזם הזה ,טוענת  ,Schonmannמשפיע עלינו כחוויה תיאטרונית .אנחנו מניידים את הדמיון שלנו כדי
לתפוס את מה שרואים לתוך המודעות שלנו ,כדי ליצור משמעות .המהות של החוויה התיאטרונית נתפסת
על ידי הדמיון ,דרך בבואה נפשית שנבנית במוחנו ,כשמשתמשים בשפת הסימנים .מכניזם זה רומז על הקשר
בין תפקודן של מערכות הסימנים בתהליך ההתקבלות ועל הצורך להפעיל את הדמיון ,הנפש והמוח כדי
להשלימו.
כאשר אנו מתבוננים בילד הצופה ורואים אותו "מקבל" את ההצגה ,עלינו להיות ערים לכך שהמערכת
הקומוניקטיבית המלאה של ההצגה מתורגמת אצלו דרך ערוצים רבים שהוא עדיין איננו מכיר ואינו מודע
להם ( .)2006 ,Schonmannאחד מהערוצים שיאפשר לו לקבל את ההצגה ,הוא המוסכמות .בסעיף הבא אציג
את המוסכמות בתיאטרון מתוך הספרות המקצועית בתחום.
מוסכמות (קונבנציות) בתיאטרון
תבניות התנהגות המופעלות במצבים שונים ,פועלות כמוסכמות ( ,)conventionsכמסמנות ומייצגות
תחושות ,גישות ,מצבים מחשבתיים ,כוונות ורצונות .כל קהילה יוצרת את המוסכמות שלה ,שנראות באופן
הברור ביותר באירועים כמו-תיאטרליים כגון נישואים ,טקסים דתיים ,אזרחיים ואקדמיים .מפגש בין
קהיל ות יוצר צורך לגיבוש הסכמה או הבנה הדדית של כללי התנהגות מקובלים .ללא הבנה והסכמה כזו,
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קשה לפרש את כוונותיו או התנהגותו של הזולת( .הייזנר וחזקיה .)2006 ,בסעיף זה אציג תפיסות הנוגעות
למוסכמות תיאטרוניות ,לצורך הבהרת המושג והקשרו למחקר הנוכחי .אציג תיאוריות של חוקרים
בתיאטרון למבוגרים וכאלה הנוגעות לתפיסת המוסכמות בתיאטרון לילדים.
מוסכמות במסגרת תיאטרונית ,הן הנחות אמנותיות אסתטיות מוקדמות ,המאפשרות לקהל לקבל את
המופע .הן מבטאות את המוכנות לשיים ולקבל תופעה מסוימת ולהתנהג לפיה (,Ben-Perez & Schonmann
 .)2000מוסכמות הן ההסכם בין היוצרים לקהל ,לפיו היוצרים מרכיבים ומבצעים את היצירה על פי חוקים
ידועים לקהל ומקובלים עליו ,בין אם מרומזים או מפורשים ,ויוצרים את האשליה של התיאטרון (,Pavis
.)1998
יש המבחינים בין שני סוגי מערכות של מוסכמות; מערכת אחת של מוסכמות קובעת את מסגרת ההצגה
כשלימות (עם הקהל בתוכה) ,ומהווה "קנוניית קשר" ,מבחינת המשתתפים במצב ויוצרת מצב חברתי.
מערכת קונבנציות זו מבוססת על התנהגויות ונהלים מוכתבים מראש ,שנקלטו על ידי קהל של תרבות
מסוימת .אל מערכת זו שייכת המוסכמה המרכזית בתיאטרון ,כפי שמציינת שינמן בספרה Theatre as a
" ,Medium for Children and Young Peopleההסכמה להעמדת הפנים" .מוסכמה זו מתייחסת להסכמה
של הקהל והיוצרים בתיאטרון לקבל את העובדה שיש להתייחס לסימן מלאכותי כאל סימן טבעי
( .)2006 ,Schonmannלמעשה רבים טוענים שאין סימן איקוני על הבמה שנקי ממוסכמות .מוסכמות
תיאטרוניות לפיכך ,הופכות לחלק אינטגראלי של המדיום התיאטרוני (.)1992 ,Rozik
הסוג השני של מערכות המוסכמות קשור בדרכי העיצוב של המתרחש על הבמה .הן משמשות כטכניקות,
ונקראו ת לעיתים דרמטורגיה .כל מסירת מידע זקוקה לצופנים ולאפיקים נתונים מראש ,והמוסכמות הן
כלים של הצגת משמעויות חדשות .משימתה של המוסכמה מהסוג הזה ,היא להתגבר על קושי "טכני" (רפ,
 .) 1973רפ מביא לדוגמה למערכת המוסכמות הראשונה את ה'דיבור הצידה' ,שבו כביכול 'נקשר קשר' נגד
הדמויות האחרות ,ודוגמה אחרת למערכת המוסכמות השנייה פנס מאיר כאור שמש טבעי ,או שחקן המגלם
אדם אחר.
תפקידי המוסכמות במופע התיאטרוני מגוונים ,ונועדו להזכיר לשחקנים ולקהל שהם בליבה של חוויה
מלאכותית של התנהגות אנושית .על פי  ,)2006( Schonmannהן משמשות כגשרים בין מציאות ודמיון
ומבטאות את ההבנה ההדדית בין השחקן לקהל .הכישרון הגדול ביותר של השחקן שוכן ביכולת שלו לגלם
תפקיד ,למרות הגבולות בין השחקן לדמות המגולמת ,מבלי שהקהל יבחין כלל שהגבולות אכן קיימים.
מוסכמות משרתות את האיזון בין הטרנספורמציה של ה"כאילו" הווירטואלי והמציאותי .הן המרמזות על
הדרך בה זמן ,מרחב ונוכחות יכולים להשתלב ולהיות מובנים על ידי הדמיון כדי ליצור סוגים שונים של
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משמעויות בתיאטרון ( .)1991 ,Needlandsמוסכמות תיאטרוניות אם כן ,מבטאות את המוכנות ל'כנות
בשם' ולקבל תופעה מסוימת כך שניתן להתנהג בהתאם לה (.)2000 ,Ben-Perets & Schonmann
בהקשר של ילדים צעירים ,הילד הצופה בתיאטרון ,מתפקד בחלל שבין העולם הממשי לבין העולם הבדיוני.
עליו לתפוס את הבסיס האמנותי שהוא מיסוד החוויה האסתטית ,על פיו יהיה מסוגל לומר "זה קורה לי
עכשיו" ,אבל באותה עת גם "אני בתיאטרון וזה רק בדמיון" .הבנת הפרדוקס היא הבנת ליבת אמנות
התיאטרון .תפיסת מוסכמת ה"כאילו" ,והמשחק של ה"אמיתי" היא משימה קוגניטיבית גבוהה .היא רומזת
על הזהות והשניות הקיימים בין סימן למסומן ,סמל למסומל (שינמן.)2006 ,
חוקרים שונים מתייחסים אל יכולת הילדים להבין את המוסכמות ,ובכך להבין את 'אמת הבמה'.
 )2006( Schonmannמפקפקת ביכולתו של ילד להבין את המוסכמות בתיאטרון כפי שמבין אותן המבוגר.
בגיל בו עדיין לא התפתחה במלואה יכולתם להבין ולקבל מוסכמות ,ניתן לומר שאלה יוצרות קשיים בהבנה
וקבלה :מוסכמות כמו החשכת האולם כסימן לתחילת ההצגה ,השעיה זמנית של אי-האימון ,שחקן המשחק
"תפקיד" ,חפצים המשמשים בשימוש אחר ,מונולוג ,בו השחקן מביע בקול את מחשבותיו ,ועוד .הילדים לא
חייבים להכיר את כל המרכיבים המקצועיים של התיאטרון אך חשוב שיבינו את הדרך בה מתפקדות
המוסכמות .המוסכמות הן השפה של המדיום והילדים צריכים לשלוט בהם כפי ששולטים בשפה שנייה .אם
הילד לא יבין ,ולא יהיה מי שיסביר לו – המוסכמה לא תמלא את תפקידה .על פי  ,Schonmannילדים שעדיין
לא יכולים לתפוס את ההבדל בין עולמות בדיוניים לעולמות מציאותיים לא יוכלו להבחין בין מציאות
למציאות תיאטרונית.
התייחסות אחרת לאותה תופעה מציגה  ,)2005( McCaslinהטוענת כי כשהקונבנציה התיאטרונית מוצגת
באופן פתוח ואמתי – הילדים יבינו אותה ויכבדו אותה .לדוגמה :עמוד תלבושות מאפשר להחליף תלבושת
ודמות בקלות" .השעיית חוסר האימון" לא סובלת ,משום שהקונבנציה בנויה בתוך הטקסט וכך נבנה המופע.
אצל ילדים וגם אצל מבוגרים ,דמיון הוא הכוח המוביל לקהל ולשחקנים .כשכוח הדמיון משתחרר – כולם
עוברים למקום אחר בזמן אחר בו הם מאמינים.
בהקשר זה מציינת  ,)2005( Kleinכי הילדים לא באים אל התיאטרון 'טאבולה ראסה' .הם מכירים
קונבנציות תיאטרוניות מצפייה בסרטים ובטלוויזיה ,ועד גיל שש ,הם כבר הפכו סיפורים בסיסיים לדרמה,
כאשר שיחקו את ה"מחזות" שלהם במשחק תפקידים .בכל גיל בוחרים הצופים אם ברצונם ל"השעות את
חוסר האימון" שלהם .בעיקר כאשר הם מתמקדים על מציאת פעולות לא הגיוניות שסותרות את ההיגיון
החברתי שלהם .היכולת של הבנת הקונבנציות היא יכולת המתפתחת עם הגיל .בין הגילאים  4-7מתפתחת
היכולת של ילדים להבחין בין דמיון למציאות .לטענת  Kleinלתכניות הריאליטי בתקשורת ההמונים חלק
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גדול בהבחנה זו .ילדים יבחנו את מידת המציאותיות של המופע בהשוואה לעולם המציאותי ,וישייכו את
החלקים הפנטסטיים ל'טריקים' שניתן לעשות במדיום .בגיל  , 9היא מציינת ,כשהילדים מתחילים להסיק
על כוונות היוצרים ,הם שופטים את האפשרויות של מצבים מומחזים בהשוואה להתנהגויות פסיכו-
חברתיות אמינות וחוקים של ריאליזם חברתי.
במחקר שנערך בשטוקהולם עם ילדים בני שלוש עד חמש ,על ידי ( An van Kielאצל  ,2000 ,Sauterעמ' 195-
 ,)198נשאלה השאלה כיצד נוצרה האשליה הבימתית .השאלה עלתה בעיקר אל נוכח העובדה שהילדים צפו
בהצגת תיאטרון בה היתה בובת ילד שחלקיה הייצוגיים לא הוסתרו מעיניהם (חוטי המריונטה או החומרים
מהם עשויה הבובה) .המסקנה ממחקר זה היתה ,שלמרות שהילדים יודעים שהעצמים על הבמה אינם
אמיתיים ,הם מקבלים ,בזמן ההצגה ,את הסיטואציה התיאטרונית כאמיתית .כלומר ,ניתן לומר שילדים
בגיל הרך מקבלים באופן אינטואיטיבי את מוסכמות התיאטרון.
כשנכנס לאולם התיאטרון ,חייב הקהל הצעיר לקבל על עצמו את המוסכמה החשובה מכל – השעיית אי-
האימון .הצופה חייב להאמין בהתרחשות של המחזה ובאותו זמן לדעת שזה בדיון .ועל כן הוא חייב להשעות
את אי האימון לזמן מה .השעיית אי האימון היא תרגול נפשי שככל שמיומנים ומנוסים בו יותר קל יותר
להשיגו ( .)1987 ,Boyceלגבי ילדים צעירים ,שאינם מנוסים ,אשליית המציאות נתפסת לעיתים כמציאות
במקום כאשליה וברגע שהריחוק נעלם ,נעלמת גם האמנות (על כך בפרוט בסעיף הרוחק האסתטי) .בניגוד
לכך ,לטענת  ,)2005( Kleinהיכולת להבחין בין דמיון למציאות מתפתחת אצל ילדים בגילאי ארבע עד שבע.
או אז ,הם יבחנו את מידת המציאותיות של המופע בהשוואה לעולם המציאותי ,וישייכו את החלקים
הפנטסטיים ליכולות המדיום .בגיל תשע ,כשמתחילים להסיק על כוונות היוצרים הם שופטים את
האפשרויות של מצבים מומחזים בהשוואה להתנהגויות פסיכו-חברתיות אמינות וחוקים של ריאליזם
חברתי .בכל גיל בוחרים הצופים אם ברצונם ל"השעות את חוסר האימון" שלהם .בעיקר כאשר הם
מתמקדים על מציאת פעולות לא הגיוניות שסותרות את ההיגיון החברתי שלהם.
מוסכמת השעיית אי-האימון היא ההסבר להסכמה של הילדים לקבל את ההתרחשות על הבמה כאמתית,
כולל בובות שהן חלק מההצגה ,מצטט  )2008b( Reasonאת  ,Paul McPharlinבמאמר למגזין The
 .Guardianהשאלה הרחבה הנשאלת ,ואין לה תשובה ברורה ,טוען  ,Reasonהיא האם ילדים מגיבים אל
האשליה או אל המציאות החומרית שבתוך המופע התיאטרוני? בניסיון לברר את נושא אי-האימון והשימוש
של ילדים במוסכמה ,הוא משווה בין מחקר שכלל ציור על ההצגה  ,Lonely Earהמתואר בספרו של Sauter
 ,)2000( Willmarלבין מחקר שהוא ערך ,עם ילדים שצפו בהצגה "! ."Psstאצל  ,Sauterהילדים "זנחו את
המציאות של התיאטרון" ,לטובת הדמויות והפעולה המיוצגים .למרות המודעות לתהליך התיאטרוני בעת
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המופע ,חשו הילדים חופשיים להפוך את המייצג למיוצג Sauter .עצמו כמבוגר דיווח ,שחש שהמפעילים היו
יותר דומיננטיים על הבמה ,ואילו הילדים הראו שהדומיננטי אצלם היה דווקא המיוצג .הילדים במחקר של
 ,Reasonהיו חשופים למפעילי הבובות לאורך כל ההצגה ,ועדיין בציוריהם ,כמו בציורים במחקר של ,Sauter
המיוצגים היו דומיננטיים Sauter .מספק מבנה שימושי ליחסי הגומלין בין מציאות ובדיון .הוא מפריד בין
המייצג לבין המיוצג בחוויה התיאטרונית .חווית המייצג מתייחסת למציאות הנראית של המופע .חווית
המיוצג מתייחסת למה שהקהל רואה בדמיונו ,או מה שמתעורר בו על ידי המופע .בחוויה המיוצגת,
הקוליסות הופכות לנוף ,התאורה לשמש זורחת והבובה מעץ לילד חי .אלה מראים את התפיסה המידית
והקסומה של הילדים כקהל:
"…what is presented here is the description of the immediate and wondrous nature of the child
audience perception, which is charming but at the same time un-sophisticated and theatrically
naive" (Reason, 2008, p. 345).

 Reasonאינו מסופק מתוצאות המחקר של  Sauterמשום שהוא אינו מדווח על השיח שלו עם הילדים ,ואינו
מתיר לנו גישה להסבר של הילדים על הציורים שלהם .הוא מבקש התרשמות שהיא הרבה יותר דו-משמעית
ומרובדת .הילדים אמנם ציירו את המיוצג ,אך התעקשו שמה שרואים בציור הוא המייצג.
השערה אחת לפער זה יכולה להיות שהם מכירים את החוקים התרבותיים של מופע; ולתפיסתם יש תשובה
נכונה הנוגעת לצפייה בתיאטרון ,ועליהם לענות אותה )2011( Klein .טוענת טענה דומה לגבי ניסיונות
המבוגרים לברר אם הילדים מעריכים את ההתכוונות שלהם לרצות אותם .הילדים לטענתה ,חשים מחויבים
להצדיק את "עבודתם הקשה" או השקעתם של המבוגרים ,אך אינם רשאים או אינם מעיזים לבקר אותם
על התוצר האמנותי ,כדי לא לפגוע ברגשותיהם.
אפשרות נוספת שמעלה  ,Reasonהיא העובדה שציור מטבעו מעודד צורה אחת של היצג לעומת שיח שמעלה
צורה אחרת .לתפיסתו ,תגובות סותרות כמו בנושא אימון ואי-אימון ,עיסוק באמנויות המוצגות או באשליה
עצמה – מסמנים את המסוגלות התיאטרונית המורכבת של הילדים .ילדים הוא מדגיש ,מסוגלים ליהנות
מהמרכיבים של התיאטרון ובעת ובעונה אחת מהאשליה שנוצרת .אחד מכלי המחקר בעבודת המחקר
הנוכחית הוא ציור של החוויה .הציור אפשר לילדים להביע את החוויה תוך שימוש בשפה לא מילולית,
ובנ וסף יכלו להסביר אותה דרך השיח על הציור .במחקר זה לציור נוסף שימוש נוסף של יוצר קשר בין
הילדים לחוקרת וכן כתזכורת להצגה ומרכיביה (פרק  :2היבטים מתודולוגיים).
בניסיונה לענות על שאלות מפתח בסוגיית הצפייה-הבנה-הנאה של ילד צעיר בתיאטרון ,מציעה שינמן ()2006
את ה'רוחק האסתטי' כמדד להנאת הילד :האם וכיצד הילד מבחין בין עולם ממשי לבדיוני? בעזרת איזה
כלי נוכל לפענח את התנהגות הצפייה של הילד? כיצד נדע אם הילד נהנה מהצגת תיאטרון? במחקר הנוכחי
אנסה לברר את תפקידו של הרוחק האסתטי בתהליך הצפייה בקרב ילדים בגיל הרך .בסעיף הבא אסקור
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את הספרות על המושג 'רוחק אסתטי' בתיאטרון ,מרכיב נוסף בתקשורת התיאטרונית ,המאפשר את חוויית
הצפייה ,בנוגע למבוגרים וילדים.
רוחק אסתטי בתיאטרון
בשנת  1912טבע  Bulloughאת המונח רוחק נפשי ,שתיאורטיקנים מאוחרים יותר קראו לו גם רוחק אסתטי
(בידץ ;2005 ,צור ,Talmor ;1961 ,Dickie ;1957 ,Bullough ;1977 ,Blocker ;1984 ,Ben-chaim ;1971
.)1977
המושג 'רוחק אסתטי' לקוח מתורת האסתטיקה בפילוסופיה והוא מתייחס לעמדה נפשית בה נמצא האדם
החווה חוויה אסתטית .הרוחק הנפשי על פי  ,Bulloughהוא תופעה פסיכולוגית מודעת או לא מודעת,
המתרחשת תוך כדי צפייה בגורם טבעי או ביצירת אמנות ,והיא המאפשרת את החוויה האסתטית – ההנאה
בהתבוננות זו Bullough .מדגים את ההתנתקות מה"אני הממשי" ,המעשי ,מהצרכים ומהמטרות האישיים
עד כדי התבוננות מהצד באופן אובייקטיבי ,על ידי הדמייתו לחוויית הערפל הכבד כאשר נמצאים על אנייה
בלב ים :מחד ,חרדות וחוסר נעימות או נוחות ,ומאידך ,מקור להנאה חריפה :כמו צעיף שעוטף ומטשטש
את הנוף הגורם לתחושת בדידות והתנתקות מהעולם .הניגוד – בין הרגיעה לאימה ,יוצר תערובת קסומה
שבה מרוכזים טעם של חריפות ועונג .מבט זה הוא תוצאה של החדרת הרוחק .הרוחק נמצא בין ה"אני"
שלנו לבין ההיפעלות ( 1912 Bulloughבתרגום :צור.)1971 ,
 Bulloughמבדיל בין הריחוק הנפשי (התרחקות) לבין המרחק בזמן ובמרחב שגם הוא בעל חשיבות באמנות
(רפ .)1973 ,בעמדה זו פועלים במקביל שני כוחות מנוגדים – האחד ,הרצון להתרחק יותר ויותר מהטבע
המעשי של הקיום ,להיטמע ביצירה ולהתענג ממנה .השני – הידיעה שזוהי רק אשליה .עמדה זו נשמרת
בדרגות שונות בגבולות רוחק אופטימאלי ,שמעבר לו תתפוגג החוויה האסתטית .התפוגגות עשויה לקרות
כתוצאה מעל-רוחק – ניכור וריחוק רגשי רבים מדי שימנעו מעורבות ביצירה ,או מתת רוחק – מעורבות
רגשית רבה מדי עד כדי אבדן המודעות לאמנות (בידץ.)2005 ,
 Bulloughמוסיף לרוחק הנפשי את ממד ה'התגוונות' ) ,(variabilityהמאפשר הדרגתיות בריחוק ,ומשתנה
בהתאם לשני גורמים :טבעו של האובייקט ,וכוח ההרחקה של הסובייקט .אבדן הרוחק מכל אחד מהגורמים,
פירושו אבדן ההיענות האסתטית .שתי דרכים מובילות לכך :תת-רוחק ועל-רוחק .תת-רוחק מתרחש
ב"אשמת" הסובייקט (יותר קשור אליו) ,בגלל מעורבות רגשית רבה יותר ,עד כדי אבדן המודעות לאמנות.
על-רוחק קורה ב"אשמת" האמנות (יותר קשור לתופעה) כתוצאה מניכור רגשי רב מדי ,ויוצר חוסר אמינות,
מלאכותיות ,אבסורד (צור.)1971 ,
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המושג 'רוחק נפשי' שטבע  Bulloughבשנת  ,1912הפך להיות מרכזי ומהותי בחקר החוויה האסתטית
באמנויות השונות ,למרות הביקורות והפרשנויות שנוצרו ( ,)1973 ,1962 ,1961 ,Dickieוניתוחו השפיע
השפעה של קבע על האסתטיקה ,בעיקר בקשר לתיאטרון .הרוחק האסתטי בתיאטרון מתאר את עמידתו
של הצופה בטווח התודעתי שבין הזדהות מוחלטת עם המתרחש על הבמה עד כדי טשטוש הגבולות בין
מציאות לבדיון ,לבין ניתוק וניכור מהסיטואציה התיאטרונית Bullough .מוסיף לגבי התיאטרון ,כי גם אם
הדרמה נוטה לאבדן ריחוק ,בשל ההזדהות ,הרי צורות הגשתה ,הקונבנציות (מוסכמות) ,מכניסות ריחוק רב
יותר של הצופה לתוך התהליך .הוא מראה שאופי המוסכמות של כל האמנויות גורם בהכרח להתרחקות,
כשהאידיאל הוא הצמצום המרבי של ההתרחקות מבלי שזו תיעלם (רפ.)1973 ,
מעטים מהחוקרים בדקו את 'הילד כצופה' (ברינקר,Saldana ;2005 ,McCaslin ;1995 ,Klein ;1980 ,
 .) 2002 ,Schonmann ;1996חסר זה במחקר מציג את הטבע הבעייתי של הרעיון החמקמק של הרוחק
האסתטי ( .)2006 ,Schonmannבמחקר אורך של שלוש שנים ,שהתפרסם ב ,2002-בחנה שינמן את נושא
המוסכמות בתיאטרון לילדים ,בהתמקדות על בניית כלי לאיסוף הרוחק האסתטי של הנבדקים ,ילדים בגיל
הצעיר מאד .בפרשנות שלה את הרעיון של  ,Bulloughהיכולת ליצור 'רוחק אסתטי אופטימלי' היא משימה
בה על הילד להסכים להשתתף במשחק תפקידים עם החוקים האסתטיים שלו עצמו .כמו כן ,עליו לוותר על
הקשר למציאות ובו זמנית להישאר בה ,כדי להיכנס ולצאת לעולם בדיון באופן פרדוקסאלי .בהנחה זו,
ההבנה האסתטית של ילדים מבוססת על המעורבות המדומיינת שלהם .ההכרה שהמחזה הוא בדיה חייבת
להיות מובטחת בכל זמן כדי להבטיח דרגה גבוהה של תפיסה אסתטית Schonmann .מתארת שלוש רמות
של מעורבות במופע תיאטרוני ,המקבילים לממד ההתגוונות של  .Bulloughהוא מציע את המונחים על-
רוחק ותת-רוחק ,ואילו  Schonmannמוסיפה ממד נוסף – 'רוחק אסתטי אופטימלי' בהקשר של צופים-
ילדים .כשהילדים נמצאים במצב של תת-רוחק ,הם כה שקועים באשליה ,עד שאינם יכולים להפריד בין
העולם המדומיין שנוצר על הבמה לבין העולם המציאותי בו הם חיים .במצב של על-רוחק ,הילדים מנותקים
לחלוטין מהמופע ,ואינם מעורבים כלל בעולם המדומיין שנוצר ,ואילו ברוחק האופטימלי ,הם מעורבים
במידה הראויה ,וכתוצאה ממצב זה נוצרת ההנאה האסתטית .לטענתה ,מה שיקבע את מידת הריכוז של
הילדים במופע ,והשמירה על הרוחק האסתטי האופטימלי אצלם ,היא מערכת היחסים בינם לבין הבמה
הנקבעת על ידי יכולותיהם של השחקנים.
קביעה זו מחזקת את הדרישה לתיאטרון איכותי ,כזה שירתק את הילדים וישאיר אותם במצב של רוחק
אסתטי אופטימלי לאורך כל המופע .רוחק אסתטי אופטימלי בא לידי ביטוי בתגובות הילדים :הבעות פנים
המבטאות ריכוז ,בכי או צחוק בהתאם להתרחשות ,הבעות מילוליות המראות מעורבות בבדיון ,שאלות
המביעות עניין באשליה מחד והבנה של מוסכמות וסימנים סמיוטיים מאידך .ניתן לומר ,גורסת
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 ,Schonmannכי הנאה אסתטית היא חוויה רגשית ואינטלקטואלית ,המשלבת מרכיבים של רוחק אסתטי.
זהו מבנה מרובד וגמיש המשתנה בהתאם להתרחשות על הבמה ,שיתרחש רק אם יושג איזון בין שני קצוות
הרוחק ,והצופה יוכל לחוות הנאה מהמופע.
 Kleinנענית לתיאוריה של  Bulloughלגבי חלקה של היצירה ביצירת הרוחק ,ואומרת שהבדיון של המופע
הבימתי מספק את ה'רוחק הפסיכולוגי' אותו אנו צריכים כדי לנתק עצמנו מהחיים האמתיים שלנו ,על מנת
שנוכל להעסיק את עצמנו במופעים תיאטרוניים .שתיהן מסכימות כי 'רוחק אסתטי' הוא מנגנון פסיכולוגי
באמצעותו רגשותיהם ומוחותיהם של הצופים נעים קדימה ואחורה בכל הטווח ,כמו גלים של שפל וגאות
בעת ההופעה (.)2009 ,Klein & Schonmann
ברינקר ( )1980מציג מצב של תת-רוחק ,וטוען לגבי קריאות הזירוז או אזהרה הנשלחות על ידי ילדים לעבר
גיבוריהם שעל הבמה ,כי אלו אינן בהכרח ניסיונות שלהם להתערב במתרחש עקב אבדן הרוחק האסתטי.
לתפיסתו ,ניתן לראות בתגובות אלה ניסיון של הילדים להגדיל את העונג שבהתרגשות מהצפייה בהצגה על
ידי ביטויה הקולני ,ולא כניסיון להתערב בנעשה על הבמה.
מתודות של השתתפות קהל ורוחק אסתטי שימשו חוקרים בתחום התיאטרון החינוכי .אחת החוקרות,
 ,)2010( Chan Yuk-lan Phoebeיישמה עם קבוצת מתבגרים בהונג קונג תכנית ,בה השתמשו במתודות אלה
על מנת להשיג שינוי במודעות והבנה של קהלים צעירים בנוגע לפיתוח כלכלי .בעזרת צורות שונות של
השתתפות הקהל ,לצורך השגת האיזון האופטימלי בין מעורבות ורוחק ,היא ביקשה לסייע בהבנה של
נושאים הקשורים לעוני ,להעלות את המודעות החברתית ולהעצים את האנשים הצעירים על מנת להפכם
לאזרחים מודעים שיובילו שינוי .בהקשר של השתתפות הקהל בתיאטרון חינוכי ,טוען  ,)2007( Jacksonיש
לבחון היטב את השימוש ברוחק האסתטי .לטענתו ,כאשר יוצרים על-רוחק ,יש פחות סיכוי להנאה וקתרזיס,
ובמצב של תת -רוחק ,יהיה קשה לעורר את הקהל מהמצב .לגבי רוחק אופטימלי ,מצב אותו הוא מכנה 'איזון
מספק' ,הוא תוהה אם בכלל ניתן יהיה להשיגו .בדומה למודל של ( ,)2006 ,Schonmannלגבי הרוחק
האופטימלי ,טוענת  ,Chanשאין חיתוך מדויק בין שני המצבים "מעורב" ו"מרוחק" בממדים של רוחק
אסתטי בקרב הקהל .ממצאיה הראו ,שהצופים/תלמידים היו מספיק מרוחקים מהבדיון ,אך בעת ובעונה
אחת מעורבים ומושקעים רגשית .ממצאיה הראו את מורכבותו של הרוחק האסתטי ,)2007( Jackson .אף
הוא טוען ,בהקשר של תיאטרון בהשתתפות קהל ,שלא ניתן לצמצם את הרוחק האסתטי לנוסחה שתיושם
במספר שלבים על מנת להשיג השפעות מסוימות על קהל מסוים .נדרש דמיון מפותח ,הבנה מצד הקהל
והבנה של מבנים אמנותיים מצד היוצרים ,על מנת להשיג את המצב הנכון.
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קיים חסר גדול בתיאטרון לילדים ,כפי שמציינים רוב החוקרים ותיאורטיקנים מהתחום ,והמושג רוחק
אסתטי כפי שמציינת  ,)2006( Schonmannהינו מושג שנחקר עוד פחות .הוא משמש חוקרים מתחום
התיאטרון החינוכי ,אך מוזכר פחות בקרב חוקרים בתיאטרון לקהל צעיר .אולי הסיבה לחוסר השימוש בו
נעוצה בסיבות שמציין  ,)2012( Pavisלירידת קרנה של הסמיולוגיה בחקר התיאטרון .אולי בשל התפתחות
התיאטרון הפוסט-מודרני והדרישה לביטול האוטונומיה על הטקסט ,ובשל ביטול ההפרדה בין מציאות
לאמנות ,ניכרת גם התעלמות ממושג זה השייך לתקשורת התיאטרונית .אולם ,יחד עם זאת ,לדעת חוקרי
תיאטרון לילדים המוזכרים בסעיף זה ,וגם לאור ממצאי המחקר הנוכחי ,ניתן לומר שהמושג רוחק אסתטי
עדיין רלוונטי לניתוח התקבלות של הצגות על ידי קהל צעיר.
התקשורת בין הבמה לקהל דורשת הבנה של ייצוגים סמיוטיים ,קבלה של מוסכמות ונכונות ויכולת להימצא
במרחק נפשי נכון  .כפי שעולה מן הסקירה ,מעטים המחקרים שעסקו במרכיבי התקשורת התיאטרונית
וביצירת המשמעות מחוויית הצפייה בקרב קהל צעיר .עבודת מחקר זו ,תבדוק את אופני ההתקבלות בגיל
הגן ,בניסיון לשפוך אור על חוויית הצפייה בהצגת תיאטרון אצל ילדים צעירים מאד ,ובנוסף ,בניסיון להבין
את תפקידם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית בתהליך ההתקבלות בקרב ילדי-גן .בסעיף הבא אפרט את
השאלות שיובילו את המחקר לבדיקה זו.

שאלות המחקר
 .1מהם אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון אצל ילדים בגן חובה (גילאים  ?)5-6צפייה בהצגה
הינה תהליך מורכב :הילד צופה בהצגה ,מגיב אליה ,משתתף פעיל בה ותוך כך מעניק לה פרשנות
ומשמעות ,עליה הוא יכול לדווח בתום ההצגה בדרכו ובהתאם לגילו .במחקר זה אנסה להבין את
חווית הצפייה של הילד ,לבחון את האופן בו הוא תופס את ההצגה וחווה את החוויה ,במטרה
להבין את תהליך ההתקבלות .שאלת מחקר זו עוסקת בהבנת אופני ההתקבלות של הצגת
תיאטרון אצל ילדי גן חובה.
 .2מה תפקידם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית בחוויית הצפייה של ילד בגיל הגן? האם
ובאיזה אופן ,ניתן לאפיין את הקשר בין שלושת המרכיבים של חוויית הצפייה? אנסה לברר את
תפקידן של מערכות סימנים סמיוטיות ,מוסכמות תיאטרוניות ורוחק אסתטי ,בהפקת משמעות
בעת חוויית הצפייה אצל ילד בגיל הגן .המחקר יבחן את הקשרים של מרכיבים אלה בינם לבין
עצמם ,ובינם לבין תהליך יצירת המשמעות והתקבלות ההצגה .אבחן שאלות כגון :האם ובאיזה
אופן ,ילד בגילאים הצעירים מאד (גיל  )5-6מצליח 'לתפוס את המרחק' בינו לבין הבדיה? האם
לקונבנציות חלק ביכולת זו ,ומה הקשר בין מערכות הסימנים ליכולת יצירת ה'רוחק האסתטי'
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אצל ילדים בגיל הגן? שאלת המחקר השנייה מתייחסת אם כן ,לקשר בין מרכיבי התקשורת
התיאטרונית ובין אופן ההתקבלות של הצגה בגיל הגן.
שאלות מחקר אלה היו השאלות הראשוניות איתן יצאתי לדרך ,אולם במהלך המחקר ,כדרכם של מחקרים
איכותניים ,נוספה שאלת מחקר נוספת ,כתגובה לניתוחים והערכות של הממצאים (,Strauss & Corbin
.)1998
 .3מהו המטען המבנה את הכשירות התרבותית-תיאטרונית ואת אופק הציפיות של ילדים בגיל
הגן ,ומה הם המקורות המבנים אותו? ממצאי המחקר העלו כי לילדי גן מטען נרחב המבנה
כשירות תיאטרונית ואופק ציפיות רחב .כתשובה לשאלה מאוחרת זו ,ניתן למצוא בפרק
הממצאים פירוט על הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות ,המקורות המבנים אותם ,הריבוד
שנוצר עם כל צפייה בהצגה ,והשימוש שעושים הילדים בידע הקודם בעת צפייה בהצגת תיאטרון.
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פרק  :2היבטים מתודולוגיים
בפרק זה אציג את מערך המחקר אשר נבנה על פי הגישה האיכותנית ,בניסיון להבין את חוויית הצפייה
הסובייקטיבית של ילדי גן בהצגות ילדים ,תוך שימוש בכלי מחקר הנהוגים בגישה זו ,אשר הותאמו ועובדו
למחקר עם ילדים .בבסיסו של המחקר עומדות שאלות המחקר אשר הוצגו בסוף הפרק הקודם ,באמצעותן
נערכה בדיקה של אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדים בגיל הגן ,וכן נערכה בדיקה של תפקידם
של מרכיבי התקשורת התיאטרונית בחוויית הצפייה של ילדי גן חובה (גילאי  ,)5-6ואפיון הקשרים ביניהם.
אתאר כאן את הגישה המחקרית על פיה נערך מחקר זה ,את שדה המחקר  -הגנים בהם נערך המחקר,
הרציונאל לבחירה באוכלוסייה הנחקרת ,והבחירה המורכבת בהצגות בהן צפו הילדים באולמות התיאטרון.
בהמשך אסקור את כלי המחקר הקשורים לגישה המחקרית ,ואת שלבי מהלך המחקר .לסיום אציג את שלבי
ניתוח הנתונים ,שנערך בעזרת תכנת  ATLAS.tiלניתוח נתונים איכותניים.

הגישה המחקרית
מחקר זה ,הבודק את חווית הצפייה של ילדים בגיל הגן ,הינו מחקר איכותני-פנומנולוגי ,העוסק בחקר חוויה
סובייקטיבית כפי שהיא נחווית על ידי האדם ,הפרט .הגישה האיכותנית נבחרה מתוך התאמתה למחקר זה;
גישת החקר האיכותנית נשענת על החוויות האישיות של המתבונן בתופעות ,הפרשנות שלו עליהן והפרשנות
שלו על חוויות של אחרים המדווחים לו בנוגע לתופעות .יש המגדירים את הגישה האיכותנית על ידי הנגדתה
לגישה הכמותית ,ומתייחסים בתוכה לכל מחקר המעמיד ממצאים לא באמצעות תהליכים סטטיסטיים או
אמצעים כמותיים אחרים ( .)1990 ,Strauss & Corbinיש המגדירים את הגישה כמחקר הבוחן את המילים
והפעולות של אנשים בדרכים נרטיביות המייצגות באופן קרוב יותר את הסיטואציה כפי שהיא נחווית על
ידי הנחקרים ( .)1994 ,Maykut & Morhouseאחרים מגדירים את הגישה ,מתוך התייחסות לנקודת
התצפית של החוקר הצופה על העולם ,במקומה הטבעי של התופעה ,בניסיון למצוא לתופעה משמעות
במונחים שבני האדם משתמשים בהם (.)2000 ,Denzin & Lincoln
על פי שקדי ( ,2011עמ'  ,)14מאפיין מחקר איכותני על ידי שלושה מרכיבים העשויים להוות את ההגדרה
המבהירה והמקיפה למחקר איכותני על מגוון ביטוייו ,כמו גם לייחד אותו מהמחקרים הכמותיים ומיצירות
אנושיות אחרות:
-

מחקר איכותני מתקיים בשפת המילים ,השפה הטבעית של בני האדם ובסביבה הטבעית שבני אדם
חיים בה.
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-

מחקר איכותני הוא מחקר המתבסס על כישורי החקר האינטואיטיביים-התרשמותיים של בני
האדם ,וחותר לקרבה אל התופעות הנחקרות ,למעורבות בהן ולאמפתיה כלפי הנחקרים.

-

מחקר איכותני הוא מחקר המתבסס על כישורי החקר האנאליטיים של בני האדם ,תוך יצירת
מרחק ,רפלקציה ובקרה של התהליך המחקרי.

תצפיות ,ראיונות ,תרבות חומרית כמו מסמכים הקשורים אל התופעה ,כל אלה משמשים את החוקר
האיכותני ,שהופך לכלי המחקר העיקרי .כך על פי רבים וביניהם :חזן ;2001 ,צבר בן יהושע ;1995 ,קסן
וקרומר-נבו.2006 ,Silverman ;1998 ,Creswell ;1998 ,Bogdan & Biklen ;2010 ,
ההיסטוריה של המחקר האיכותני מורכבת ,והושפעה ממסורות וגישות שונות ,ביניהן הגישה הפנומנולוגית,
עליה מושתת מחקר זה .לטענת הוסרל ( , )1972אשר במשנתו מובחנת לראשונה התפיסה הפנומנולוגית ,כל
ניסיון לבסס מדע על אובייקטים חיצוניים מוטל בספק .התפיסה הנכונה ,לטענתו ,לגבי ממשות של אובייקט
מסוים ,מיוחסת תמיד למודעות כלפיו .החוויה היא סובייקטיבית ומורכבת מהאובייקט המסוים ,מהחוויות
של המתבונן ,והחוויות של אלה העומדים מולו .בדיון בין הסובייקטים ,נוצר תיאור של אמת אינטר-
סובייקטיבית ,המבנה את העולם החיצוני (,Sokolowsky ;2000 ,Munhall & Boyd ;1993 ,Macann
 .)2000המציאות הנחקרת נתפסת כמכלול של אינטראקציות ,מוסיפה צבר בן-יהושע ( ,)1995המתייחסת אל
המחקר האיכותני ככלל ,כאל פנומנולוגי .מכיוון שהגישה האיכותנית מייחסת חשיבות למשמעות הדברים
בעיניהם של הנחקרים ,החוקר בגישה זו ,מתבונן בתופעה כולה ,ושואף להבין ולפרש אותה תוך שחזור
המציאות מנקודת מבטם של המשתתפים בה (צבר בן-יהושע.)1995 ,
גישה נוספת עליה מתבסס מחקר זה ,החוקר את חווית הצפייה בתיאטרון כחוויה אסתטית ,היא הגישה
האסתטית .מבחינה אפיסטמולוגית במחקר האסתטי ,החוקר ,שהוא סובייקטיבי ,מביא את עולמו לתוך
המחקר ,ומפרש דרכו את העולם הנחקר .בחקר מסוג זה אין הפרדה בין ההכרה לרגש (אלכסנדר;2001 ,
 .)1980 ,Goodmanמבחינה מתודולוגית ,במחקר האסתטי האמנויות מהוות את אופן החקירה .סוג מחקר
זה מוסיף נקודת מבט פנימית באמצעות יצירת דרכים חדשות של התנסות במציאות הנחקרת ,תוך שימוש
בשפה מטפורית ,בהתנהגות סימבולית ,או בצורות ,בצלילים ובתנועה וירטואליים (אלכסנדר .)2001 ,על
הרקע הפנומנולוגי-אסתטי ,יעסוק מחקר זה בתופעת הסמיוטיקה ,כלומר ,מרכיבי התיאטרון ותפקידם
בעיצוב החוויה .שינמן ( ,)2001מכנה דרך ידיעה זו ,שהיא צורת הבנה של טקסטים כתובים ,מושמעים,
מוצגים או לקוחים מהחיים כאל דרך הידיעה התיאטרונית .דרך זו ,היא מציינת ,משתמשת בכלים
תיאטרוניים.
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הגישה המחקרית שהוצגה יושמה בעבודה זו במקומה הטבעי של התופעה ,דהיינו ,אולם התיאטרון .בסעיף
'שדה המחקר' אציג את מיקומו של המחקר והרציונל למיקומו באולם התיאטרון ,את האוכלוסייה והבחירה
בה וההצגות בהן צפו הילדים ,כולל רציונל הבחירה בהן.

שדה המחקר
מחקר איכותני מבקש להעמיד תיאור של חווית חיים מנקודת מבטם של הנחקרים (שקדי .)2011 ,לצורך
הבניית מחקר ,העוסק בתיאור חוויית הצפייה בהצגה דרך עיני הנחקרים ,ובכדי לפרש ולהבין את המשמעות
שהם מעניקים לחוויה ,בהקשר של התרחשותם של הדברים ,כפי שנוסח בשאלות המחקר ,נבחרו ילדי גן,
שיצאו לצפות בהצגת תיאטרון לילדים באולם תיאטרון .שדה המחקר אם כן כולל את אולם התיאטרון,
שהוא המקום הטבעי עבור הצגה ,אוכלוסיית המחקר :ילדי גני חובה בארבע ערים בארץ ,ושתי ההצגות בהן
צפו הילדים.
אולם התיאטרון
משמעותה של המילה היוונית 'תיאטרון' היא 'המקום שממנו רואים' .החלל התיאטרוני ,כלומר האולם,
האמפיתיאטרון או כל מרחב אחר שבו מתרחש האירוע התיאטרוני ,משפיע על הצפייה ,על הראייה עצמה,
מכונן אותה ,אך גם מושפע ממנה ומוגדר על ידה .מכאן שהחלל ממלא תפקיד מכריע במדיום התיאטרוני
שהוא חזותי (הייזנר וחזקיה .)2006 ,בבואנו אל התיאטרון ,אנו פוגשים את המבנה עצמו ,החלל
הארכיטקטוני ,היוצר בנו ציפייה ראשונה ביחס לחוויה שנחווה בין כתליו :לחלל זה ,הכולל גם את המבואה
לאולם ,כמו גם את אחורי הקלעים – יש השפעה על חווית הצפייה (שם ,עמ' .)17,18
הצגת תיאטרון ,כפי שנכתבה במקור ,בכדי לממש את כל הפוטנציאל הגלום בה – צריכה להיות מוצגת בפני
קהל היעד שלה ,באולם התיאטרון .המרכיבים הסמיוטיים ,תפאורה ,תאורה ,תלבושות ,איפור ,שיער,
אבזרים ,ומוסיקה ,יבואו לידי ביטוי באופן המיטבי באולם התיאטרון .התאורה זקוקה למפעילים וציוד
הקיים באולם ,התפאורה לבנייה והחלפה ,והתלבושות והאיפור ניתנים להחלפה כשיש אזור מאחורי
הקלעים של הבמה.
במסגרת המחקר ,צפו הילדים בשתי הצגות ,באולמות של תיאטראות רפרטואריים ,או היכלי תרבות של
ערים .אולמות אלה הם בדרך כלל גדולים ומפוארים ,ומכילים בין  600ל 1000-צופים.
לדוגמה ,מפרט של היכל התרבות של ראשון לציון ,כפי שהוא מפורט באתר ההיכל ברשת:
היכל התרבות ראשון לציון מציע את אולם המופעים הטוב והיפה בארץ ,שנודע באקוסטיקה המצוינת שלו,
בנוחות הישיבה ומעל לכל  -ביחס האישי הניתן למבקריו.
בהיכל אולם גדול ( 974מקומות  4+מקומות לנכים ע"ג כיסאות גלגלים) ,ואולמות נוספים,
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אודיטוריום ( 250מקומות) ,ואולמות מחול  -גדול וקטן ,המשמשים לכל מטרה המעלים מידי ערב ממיטב
רפרטואר התיאטרון הישראלי ,מוסיקה ומחול מהארץ ומהעולם ,בידור ותערוכות מתחלפות.
היכל התרבות משמש אולם הבית של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ומדי שנה מקיים את
פסטיבל האביב הבינלאומי ,המארח אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

המפרט של האולם מאפשר הצצה למקום גדול ומפואר ,אשר עשוי להשפיע על כל הנכנס לתוכו ,בוודאי על
ילד בן .5-6
אל ההצגה הראשונה הגיעו הילדים באוטובוסים ,מלווים על ידי הצוות החינוכי .אל ההצגה השנייה הגיעו
הילדים באופן פרטי ,מלווים על ידי הוריהם.
אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר מנתה  24ילדי גן חובה ,שגילם חמש-שש שנים לערך .חלוקת הגילאים בגנים בישראל
נהוגה על פי גילאי טרום-טרום חובה ( ,)3-4טרום-חובה ( ,)4-5וחובה ( .)5-6אולם חלוקה זו אינה מדויקת,
ובדרך כלל בגני חובה יש ילדים שהם מעט צעירים מגיל חמש ,אם משום שקיימים שיקולים לחלוקה מתוך
מספר הילדים באותו אזור ,או מתוך שילוב של גן טרום-חובה עם חובה.
הבחירה בגיל זה נעשתה בניסיון להבהיר את אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון בגיל הפחות נחקר בקרב
מחקרי התיאטרון לילדים .מעט מחקרי התקבלות בתיאטרון נערכו בגילאי גן (;1995 ,Saldana
 ,Van Kiel ;2011 ,Schonmannבתוך  ,2000 ,Sauterעמ'  ,)195בין השאר מתוך קשיים לאסוף נתונים בגיל
זה :הסחות דעת ,זיכרון מוגבל ,רצון לרצות את המבוגר ולתת תשובה כלשהי (אפילו אם לא רלוונטית),
ומגבלות שפתיות של תפיסה והבעה (.)1992 ,Lewis
ילדים בגיל הגן נמצאים בשלבי התפתחות ראשוניים מבחינת צורת הלמידה ,החשיבה וההתייחסות לעולם,
יחד עם זאת ,יכולותיהם כבר מפותחות דיין כדי לאפשר איסוף נתונים על חווית הצפייה :בגיל חמש-שש
המיומנויות והיכולות אותן רכשו החל מגיל שלוש ,מגיעות לידי שכלול .הילדים בגיל זה הם בוגרים ,פעילים,
רהוטים בשימוש בשפה ומכירים את חוקי עולם המבוגרים (בקר .)2009 ,בגיל זה הם תופסים את המשמעויות
בצורה משוכללת יותר ,ויכולים להביע את עצמם באופן המאפשר הבנה אצל השומע.
מבחינה רגשית ,ילדים בגיל הגן רוכשים הבנה טובה יותר של מורכבות הרגש ושל השפעתו על התנהגותם.
הם מסוגלים לחוש יותר חיבה והערכה כלפי עמיתיהם ולהביע אותם (סרוף וחוב' .)1998 ,מבחינה
קוגניטיבית ,עם שיפור מושג הבנת העצמי ,רוכשים הילדים יכולת טובה יותר לזהות את נקודת המבט של
האחר .הם רוכשים יכולת לפרש ולהעריך התנהגויות של אחרים .חשיבתם אגוצנטרית פחות ,והם יכולים
להיות שותפים לאינטראקציות הדדיות מורכבות ( .)1983 ,Howesמבחינת ההתפתחות השפתית ,שיפור
היכולת השפתית בגילאים אלה ,תורם לתקשורת מורכבת ומדויקת יותר של משמעויות .כשני שלישים מסך
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הדיבור החברתי של הילדים בשלב זה מובן לשותפים לקשר ,ומצליח להשפיע על יחסי הגומלין ביניהם
( .)1992 ,Hartupאל נוכח השלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים בגיל הגן ,ניתן היה לאסוף רשמים
ומשמעויות שהילדים מעניקים לחוויית הצפייה שלהם בהצגה.
הילדים נבחרו מגני ילדים שונים בחינוך הממלכתי ,בארבע ערים שונות ,על מנת להבטיח שתוצאות המחקר
תהיינה בלתי תלויות בתהליך חינוכי מסוים בגן כלשהו ,או עיר מסוימת .בהתאם לאישור שקיבלתי ממשרד
המדען הראשי להיכנס למערכת החינוך לצורך המחקר ,ביקשתי את רשותם של ההורים להשתתפות ילדיהם
בכתב ,תוך שמירה על כללי האתיקה והסודיות.
בשלוש מתוך ארבע הערים ,נבחרו גנים משתי שכונות בעלות מאפיינים שונים ,כך שנוצרה שונות בין ילדי
המחקר .בתל אביב ,נבחר גן אחד מצפון העיר ושני מדרומה .בראשון לציון – גן אחד במזרח העיר וגן שני
ממערבה .בכפר סבא ,נבחרו שני גנים ,האחד במרכז העיר ,והשני מרוחק מהמרכז ,בשכונה בעלת מאפייני
אוכלוסייה סוציו אקונומיים נמוכים יותר מהגן במרכז .רק ברעננה ,נבחרו שני גנים די קרובים זה אל זה,
ומאפייני האוכלוסייה היו דומים .נבחרו  10בנים ו 14-בנות ,בניסיון ליצור איזון מגדרי.
בכל גן הנחיתי את הגננת לבחור שלושה ילדים אשר אינם נרתעים מזרים ובעלי יכולת ביטוי גבוהה .ממד
הרתיעה מזרים הוא חלק ממאפייני הטמפרמנט של ילד ( ,)1977 ,Thomas & Chessהווה אומר ,חלק
מאוסף מרכזי של נטיות מולדות המשפיעות על סגנון ההתנהגות .החוקרים  Thomas & Chessמאמינים
שמאפייני הטמפרמנט הם הגרעין של האישיות שמתפתחת בהמשך החיים על בסיס שילוב של נטיות מולדות
והשפעות סביבתיות ,ואלה משפיעים על הלמידה ועל האינטראקציות הבין-אישיות (טל ,תשנ"ז).
בהמשך לאמור לעיל ,בכדי להימנע מתגובה של רתיעה או חשדנות מצד הילדים ,בשל חדירה לתחומי הפרט,
הגעתי אל כל אחד מהגנים יום לפני ההצגה הראשונה אליה הלכו עם הגן ,הצגתי את עצמי בפני ילדי המחקר,
והסברתי להם את התהליך המחקרי לפני תחילתו ,כדי לאפשר להם להחליט על השתתפותם .רוב הילדים
נענו בשמחה לבקשה להשתתף במחקר ,ואף דיווחו כי שמעו כבר מהוריהם על המחקר ועלי .הילדים ישבו
לצדי באולם התיאטרון ,בלי להירתע מנוכחותי כאדם שעשוי להיחשב כזר ,וברוב המקרים שיתפו פעולה גם
במהלך השיחות והראיונות.
ההצגות
כל ילד במחקר זה צפה בשתי הצגות .האחת במסגרת הגן ,כחלק מ'סל תרבות' של אירועים תרבותיים בהם
צופה כל ילד במערכת החינוך בישראל .השנייה ,במסגרת המחקר ,בליווי ההורים .נבחרו שתי הצגות מסוגות
שונות ,וזאת על מנת שתתאפשר הכללה מתוך המגוון בניתוח הנתונים .ההצגה הראשונה בה צפו הילדים
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היתה זהה לכולם .ההצגה השנייה ,בה צפו רוב הילדים היתה זהה ,למעט שני גנים שצפו בהצגה שונה ,בכפוף
למבחר שהוצג באולמות בתקופת המחקר.
ההצגות שנבחרו עמדו בקריטריונים וסטנדרטים של איכות שמציב 'סל תרבות ארצי' ,המאפשרים להצגה
להיכלל בקטלוג ההצגות המתאימות וראויות להיות מוצגות במערכת החינוך .לרוב ילדי המחקר ,היה זה
הביקור הראשון בהצגה עם הגן במסגרת 'סל תרבות' .כל הילדים נשאלו לגבי התנסות קודמת בצפייה בהצגת
תיאטרון ,והסתבר כי עבור כל ילדי המחקר ביקור זה אינו ביקור ראשון בתיאטרון במסגרות אחרות מחוץ
לגן.
ההצגה הראשונה בה צפו כל ילדי המחקר היתה 'מחסן השטוזים של דתיה' .ההצגה מבוססת על הספר 'ספר
השטוזים של דתיה' ,שכתבה דתיה בן דור בשנת .2000
להלן רשימת היוצרים של ההצגה:
מחזה ,שירים ולחנים :דתיה בן דור
בימוי :יאקי מחרז
עיצוב תפאורה ותלבושות :טליה אוטולנגי
ניהול והפקה מוסיקלית :אלדד ירון
עיצוב תאורה :מישה צ'רנייבסקי ואינה מלקין
כוריאוגרפיה :דניאלה מיכאלי
עיצוב אביזרים :עינת שלזינגר
שחקנים :הילה זהרור/אור אילן ,אלי גלפרין/דניאל סבג ,אבישי סנדר ,מיכל ברנד/רוני שובל.
הפקה :תיאטרון ארנה פורת ,בשיתוף נאוה הפקות בע"מ.

עלילת המחזה מזמינה את קהל הילדים בגילאים  ,3-6למחסן השטוזים של המשוררת ,הסופרת והמלחינה
דתיה בן דור ,שם ממתינים לו השטוזונים :שטוזה ,שטוזית ושטוזי תפוזי ,שילמדו שליח פיצה להמציא
שטויות בחרוזים .השליח שהגיע רק כדי למסור פיצה לגברת בן דור ,פוגש את סבתא מינה מבנימינה ,את
הילדה עם המטריה ,את הצבעים שהתבלבלו ,את השובבים שבמיטה ועוד שירים ,מנגינות וסיפורים של
דתיה המסתתרים בתוך ארגזי המחסן מלא ההפתעות.
ההצגה השנייה ,אליה הלכו רוב הילדים – היתה 'הקוסם מארץ עוץ' ,הפקה משותפת של תיאטרון המדיטק
ותיאטרון בית לסין .ההצגה היא עיבוד חדש ומוסיקלי עם פזמונים חדשים ,לצד שירים מוכרים ,לספרו
הקלאסי של פרנק באום ,ומיועדת לגילאי  .4-9ההפקה הראשונה של ההצגה ,פתחה את פסטיבל ישראל
לילדים בשנת  ,2011בתיאטרון המדיטק בחולון .העלילה מזמנת לקהל הצופים מפגש עם מסע התבגרות
מוצלח בעקבות חברות אמיצה וכוחם של טוב הלב והתמימות .זהו סיפור על דורותי ,היוצאת למסע
הרפתקאות ב'ארץ עוץ' הקסומה עם טוטו ,הכלב שלה ,ושלושה חברים אותם היא פוגשת בדרכה :דחליל
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ללא מוח ,איש פח חסר לב ,ואריה פחדן .בסיומו של מסע ההרפתקאות אליו יצאו ,הם מגיעים אל הקוסם,
שמגלה להם שמושא חיפושיו – כבר השיג.
להלן רשימת היוצרים של ההצגה:
עיבוד למחזה :דניאל אפרת וגלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
עיצוב תפאורה :ערן עצמון
עיצוב תלבושות :אולה שבצוב
מוסיקה :אמיר לקנר ,שירים :דניאל אפרת
עיצוב תאורה :עדי שימרוני
הדרכה קולית :דוקי עצמון
שחקנים :אילנית גרשון ,דקלה הדר ,ידידיה ויטל ,הילה זיתון ,רויטל זלצמן ,יניב לוי,
שייקה מלכה ,עוז ניסן ,יעקב תמרי.
הפקה :תיאטרון המדיטק בשיתוף תיאטרון בית ליסין

ההצגה 'השרשרת' ,המיועדת לגילאים  ,4-10היא אגדה מקורית ,על שרשרת מלכותית ועל שרשרת של
שקרים .מעשה בנסיכה אהובה ,שמדדה את השרשרת המלכותית ,שלאיש בממלכה אסור לגעת בה חוץ
מהמלכה ,ובטעות ,נקרע חוט הזהב של השרשרת ,וכל החרוזים התפזרו על הרצפה .מרגע זה נקלעת הנסיכה
לשרשרת של שקרים בניסיון להחזיר את המצב לקדמותו .כששרשרת השקרים מתהדקת סביבה היא בורחת
מן הארמון ויוצאת למסע של חיפוש שבסופו ,מוצאת את האמת.
רשימת היוצרים:
מחזה ,בימוי וכוריאוגרפיה :מיכל רובין
עיצוב תפאורה ,תלבושות ואביזרים :סבטלנה ליפשיץ
מוסיקה :תמי ברק
עיצוב תאורה :אורי מורג
ייצור אביזרים :סבטלנה ליפשיץ ,טלי אוטולנגי ואהרון קרביץ
ייעוץ אומנותי :יאיר מוסל
שחקנים :מעיין ויינשטוק ,אמלי בן עמי ,גלעד גל /אסף דגני ,עמית ברעם ,יאיר מוסל
הפקה :תיאטרון גושן

ההצגה 'נסיך צפרדע' ,היא עיבוד חדש לאגדה הקלאסית מאת האחים גרים לגילאי שלוש ומעלה .השחקנים
מציגים בעזרת בובות ,מסיכות ופנטומימה ,את האגדה על נסיך שמכשפה הפכה אותו לצפרדע ,ורק נשיקה
של נסיכה תהפוך אותו בחזרה לנסיך .מחזה אלגורי שבו מתגלה סיפור הילדים התמים כרב משמעויות
ורבדים .ההפקה הראשונה הועלתה לראשונה במסגרת פסטיבל ישראל  ,2011במדיטק חולון.
רשימת היוצרים:
עיבוד למחזה :אילן סביר ואופירה ארכוני על-פי האגדה של האחים גרים
בימוי :אופירה ארכוני
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עיצוב תפאורה ותלבושות :סבטלנה ברגר
עיצוב ובניית בובות ומסיכות :שמואל שוחט
עיצוב תאורה :חני ורדי
מוסיקה :יוסי בן נון
שחקנים :יונתן רוזנהק ,ניצן זיצר  /חי מאור ,מאיה שוטנפלד
הפקה :תיאטרון המדיטק

כלי המחקר
התמונה הכוללת בנוגע לאו פני ההתקבלות של הצגת תיאטרון אצל ילדים בגיל הגן ,ותפקידם של מרכיבי
התקשורת התיאטרונית בחוויית הצפייה ,נבנתה מתוך נקודת המבט של הילדים ,תוצרים פרשניים שלהם
ונקודת המבט של החוקרת בעת ניתוח הנתונים .לצורך איסוף הנתונים נעשה שימוש בארבעה כלי מחקר
שאפשרו ליצור תמונה כוללת של התופעה ,ותרמו להגברת אמינות הניתוח :תצפיות ,שיחות תיאטרון ,ציור
בעת שיחות התיאטרון וראיונות אישיים.
תצפיות
מטרת התצפית היא לבדוק את הנושא הנחקר בסביבת ההתרחשות הטבעית שלו ( & Lincoln
 .)Guba, 1985על מנת לאסוף נתונים שישפכו אור על חוויית הצפייה של הילדים ,נערכה תצפית 'בלתי
משתתפת' בסביבת ההתרחשות הטבעית להצגה  -אולם התיאטרון בעת הצפייה בהצגה .בהגדרת תצפית
'בלתי משתתפת' ,החוקר אינו מתערב בסיטואציה בה הוא צופה ,אלא צופה ומתעד בלבד (.)1980 ,Spradley
לכאורה אין בתצפית זו יחסי גומלין בין הצופה לבין הנחקרים ,אולם למעשה בסיטואציות חברתיות עצם
הנוכחות יוצרת מערכת יחסים לאו דווקא מילולית.
במהלך התצפית ,באולמות התיאטרון אליהם הלכו הילדים לצפות בהצגה (כל גן בנפרד) ,ערכתי תצפית בלתי
משתתפת ,ותיעדתי את תגובות הילדים .אולם ניתן לומר ,כי מדי פעם ,הפכתי בעצמי לצופה בהצגה .במצב
בו אני צפיתי בהצגה ,לקחתי חלק בפעילות בה השתתפו הנחקרים ,ובה בעת צפיתי בהם משתתפים
בסיטואציה (תצפית משתתפת) (צבר בן-יהושע .)1980 ,Spradley ;1995 ,מצב זה איפשר לי לחוות את
החוויה התיאטרונית כסיטואציה חברתית ,ובמקביל לאסוף את תגובות הנחקרים ואת תגובותיי שלי אל
החוויה .מצב מורכב זה מוביל את החוקר לאינטרוספקציה :תוך כדי הצפייה מתבצע הרהור על אופני
הצפייה ,על הסיטואציה התיאטרונית ועל הפער בין תגובותיי כחוקרת לתגובות הילדים .האפשרות ליצירת
סיטואציית צפייה מורכבת זו מתבססת על  ,1980( Spradleyעמ' .)54
התצפיות נערכו באולם מוחשך ,כאשר שני ילדים יושבים לשני צדדי ,והשלישי לצד הילד שלשמאלי או
לימיני .אופן ישיבה זה עשוי להיות גורם השפעה על איכות התצפית ,אולם ,כבכל תצפית – היא מתעדת רק
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את מה שהחוקר מצליח לראות ולשמוע בתוך סיטואציה ,אשר הוא נמצא בו זמנית בתוכה ומחוצה לה
( .)1980 ,Spradleyבמהלך הצפייה תועדו התגובות המילוליות והבלתי מילוליות של הילדים .תגובות אלה
משקפות את תחושות הילדים בעת הצפייה בהצגה (נספח מס' .)1
בעת התצפית הפתוחה נרשמו בפירוט מלא ככל האפשר ,תגובות הילדים ,כפי שמציעה צבר בן יהושע (,)1995
כדי ליצור עושר של נתונים לניתוח .התגובות שנותחו הצטרפו אל מאגר חומרי הניתוח בגישה איכותנית.
בנוסף ,במהלך השיחות והראיונות עומתו הילדים עם התגובות שלהם ,שנאספו בעת הצפייה בהצגה ,אל מול
היגדים שלהם בשיחת התיאטרון או בראיון .עימות זה נערך במטרה ליצור חיזוק ואמינות של הרשמים
שנאספו ,ושיח עשיר ומלא ככל שניתן בגיל זה ,כך שתיווצר תמונה ברורה ככל האפשר על חוויית הצפייה
בהצגה.
שיחות תיאטרון
שיחת תיאטרון הינה כלי הלקוח מתחום מדעי החברה ,ממחקרים של חוקרי התקבלות של הצגות בקרב
קהל בוגר .בשיטה זו השתמש  ,)2000( Sauterלצורך איסוף נתונים על החוויה האינטלקטואלית והרגשית
שחוו צופים שונים ,אשר נפגשו עם סוגים שונים של מופעים .מחקרו מתייחס לחברה בנקודת זמן נתונה,
ובודק את התיאטרון בחיי החברה .השיחה נערכת בין מספר צופים ,שצפו יחד במופע תיאטרוני ,מיד לאחר
הצפייה .הם מתאספים כדי לשוחח על החוויות האישיות שלהם מההצגה ,בשיחה חופשית ללא התערבות או
הכוונה מצד עורך המחקר ( .)2000 ,Tulloch ;2000 ,Sauterכלי מחקרי זה אומץ בישראל על ידי חוקרי
התקבלות של נוער (לאור-בלסבלג ,)2002 ,ובמחקר הנוכחי לצורך חקר התקבלות של קהל ילדים צעירים,
ילדי גן.
קבוצות הילדים לשיחות התיאטרון במחקר זה כללו שלושה ילדים מכל גן ,שעליהם נערכה התצפית בעת
הצפייה בהצגה (נספח מס'  .)2השיחה נערכה בגן עצמו (אחרי ההצגה הראשונה) או בבית אחד הילדים (אחרי
ההצגה השנייה) .מטרת שיחת התיאטרון היתה לגרות את הילדים המשתתפים בה לדבר ולהגיב זה לזה,
להשוות בין חוויות ורשמים ולהגיב למה שילדים אחרים בקבוצה אומרים .על פי גאסקל ( ,)2011השיחה
הקבוצתית יוצרת אצל המשתתפים בה מוכנות גבוהה יותר לבחון רעיונות חדשים ולבדוק את השלכותיהם.
השיחה מכוונת את החוקר לשדה המחקר ,לשפה המקומית ,כמו גם חושפת את מגוון העמדות של אנשי
הקבוצה (גאסקל.)2011 ,
במחקרי התקבלות שנערכו ,דווח על עריכת השיחה מיד עם תום ההצגה ,לצורך שמירה על "טריות החוויה"
( .)2000 ,Sauterשיחות התיאטרון של המחקר הנוכחי ,התקיימו יום עד יומיים לאחר חזרת הילדים מאולם
התיאטרון .זאת לאור העובדה שהניסיון הראשון לערוך את השיחה בגן ,מיד אחרי החזרה מההצגה ,לא
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צלח .שלושת הילדים מהגן הראשון במחקר ,היו כפי הנראה ,עייפים ומוצפים רגשית מהחוויות המיוחדות
של אותו יום (יציאה מהגן ללא ליווי ההורים של כל אחד ,אלא בחברת החברים בגן ,נסיעה באוטובוס אל
האולם ,כניסה לאולם תיאטרון גדול ,ילדים רבים שאכלסו את האולם ,צפייה בהצגה ,ונסיעה חזרה אל הגן)
ולא שיתפו פעולה באופן שאיפשר איסוף רשמים מיטבי .הם אמנם נכנסו לשיחה ,אחרי הפסקה ומשחק
בחצר ,אך עשו זאת בחוסר חשק בולט ובתחושה של הכרח .לאחר שציירו לבקשתי (פירוט בסעיף הבא) ,שנים
מהם (שני הבנים) ביקשו לצאת מהחדר בו נערכה השיחה ,ורק הילדה השלישית נשארה .אי לכך ,בהמשך
המחקר ,נערכו שיחות התיאטרון יום עד יומיים לאחר ההצגה ,ושינוי זה התברר כמועיל ביותר ואיפשר לכל
ילדי המחקר להשתתף בשיחה ברצון ואף בשמחה ,ולהישאר בה עד תומה.
למרות האפ שרות שדעתו של ילד אחד תושפע מדעתו של האחר בעת שיחת התיאטרון ,החלטתי במחקר זה
להקדים את שיחת התיאטרון לראיונות האישיים (פירוט על כלי זה בסעיף הראיונות האישיים) .החלטה זו
נבעה מכך ,שבמחקר עם אוכלוסייה של ילדים צעירים יש לשיחת התיאטרון תפקיד נוסף על איסוף החוויה:
השיחה משמשת ככלי ליצירת הקשר ( )Rapportבין המראיינת ובין הילדים ,לבניית האמון הנדרש לביטוי
המחשבות או הדעות שלהם בעת הריאיון האישי (ויניקוט;1998 ,Seidman ;1986 ,Clandinin ;1995 ,
.)2006 ,Weber
יצירת  ,Rapportהרמוניה ,מערכת יחסים מבינה ואוהדת ,המבוססת על אמון בין המראיין למרואיין ,חשובה
ביותר בעת איסוף הנתונים ,בוודאי עם ילדים בגיל הרך ,שעשויים להיות חסרי ביטחון בשיחה עם אדם זר.
ילדים צעירים עשויים להיות פחות מאוימים בקבוצה מאשר לבד (.)1992 ,Lewis
כל שיחת תיאטרון התחילה בשאלות תיאוריות ,שהזמינו את הילדים לדבר ללא הכוונה ,במטרה להבין את
החוויה מתוך הפרשנות המשותפת שלהם" .ספרו לי על החוויה" ,או "האם תרצו לספר לי מה חווינו?" היו
משפטי הפתיחה לשיחות.
 ,)1988( Tindemansשחקר התקבלות בקרב צופים בוגרים ,הציג בפני המרואיינים שלו ,קטעי וידיאו מתוך
ההצגה ,על מנת להשיג שתי מטרות :האחת ,לרענן את זיכרונו של הצופה ולאפשר לו לחזור לחוויה
התיאטרונית שחווה .בנוסף ,הצגת קטעי הווידאו עזרה לפשט את האינטראקציה בין המראיין למרואיין.
במחקר זה ,לצורך הפגת המתח או המבוכה ,לצורך קידום השיח ,ולמניעת התפזרות של השיחה לכיוונים
שאינם קשורים לחוויות מההצגה ,הצגתי בפני הילדים תמונות מתוך תכנייה ,חוברת או עלון שהופקו על ידי
התיאטרון .התמונות יצרו ריענון של החוויה ,וכיוונו את השיח .התמונות שימשו גם להפחתת הזרות שלי
כחוקרת ,על ידי תזכורת חזותית להליכה המשותפת להצגה יום קודם לשיחה (נספח מס' .)3
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כל שיחת תיאטרון ארכה כ 30-45-דקות .השיחה נערכה בחדר מופרד משאר הגן ,על מנת להשיג ריכוז מלא
של הילדים בעת השיחה .במקרים בהם לא היתה אפשרות לחדר נפרד ,השיחה נערכה בחצר הגן הריקה.
שיחת התיאטרון של ההצגה השנייה ,אליה הזמנתי את שלושת ילדי הגן עם הוריהם ,נערכה בחדר נפרד בבית
אחד הילדים ,אשר אירח את הקבוצה.
נתונים שנאספו על ידי שיחות התיאטרון ,שימשו כמקור ל'גזירת' תימות או שאלות לראיונות (,Spradley
 .) 1979אחרי כל שיחת תיאטרון ,נצפתה ונשמעה ההקלטה ,ונגזרו מתוכה שאלות שהתייחסו אל האופן בו
כל אחד מהילדים תופס את ההצגה ,וחווה את החוויה ,כדי לאפיין את תהליך ההתקבלות (נספח מס' .)5
בנוסף ,נשאלו שאלות שהתייחסו אל מרכיבי התקשורת התיאטרונית על מנת לאפיין את תפקידם והקשרים
ביניהם ,מתוך המשמעויות שמייחסים להם הילדים .כל שיחת תיאטרון תועדה במצלמת וידיאו ,כדי לאסוף
נתונים עשירים ומפורטים ככל האפשר ,כולל התרשמות מדקויות של שיח שעשויות לא לבלוט בהתרשמות
ראשונית בעת השיחה .ההיגדים שעלו מן השיחות נותחו בשיטות ניתוח איכותניות (שקדי .)2003 ,במהלך
השיחה ,השתמשתי בכלי נוסף ,הציור.
ציור החוויה
 ,)2005( Kleinדנה בסוגיית היכולת של קהלים צעירים מאד ,לבטא את החוויה לאחר צפייה בהצגה:
"Children's presupposed "inability" to articulate their aesthetic experiences through discursive
language in post-performance conversations should not impede our objective interpretations
of their subjectivities, for we simply need more clever, behavioral methods of drawing out
their experiential knowledge (Klein, 2005, p. 42).

על מנת להפיק נתונים עשירים מהסיפור שזכור להם ,מציעה  )2005( Kleinלדוגמה ,לבקש מילדים בכתות
א'-ג' ,להציג שוב את ההצגה עם בובות ודגמים מוקטנים של תפאורה.
בניסיון לתת מענה לסוגיה זו ,הילדים במחקר הנוכחי ,התבקשו בתחילת שיחת התיאטרון ,לצייר את החוויה
שחוו ,ולספר על הציור שציירו (נספח מס'  .)4הציור כנרטיב נותן לילד הזדמנות לספר סיפורים ,להעביר
מטפורות ולהציג השקפות עולם ,דרך מה שמציג הציור עצמו ,וגם דרך ההתייחסות של הילד לציור (מלקיודי,
.)2004
( An van Kielבמחקרה המתואר אצל  ,2000 ,Sauterעמ'  ,)195-198השתמשה בציור ככלי לשחזור חווית
הצפייה של ילדים בני שלוש עד חמש .השימוש של  Van Kielבציורי הילדים ככלי לאיסוף נתונים ,נתן
אפשרות להציץ לעולמם של ילדים צעירים ולבדוק את המשמעות שהם נותנים לחוויית הצפייה.
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עבור ילדים העיסוק באמנות הוא תהליך המשלב מגוון רחב של חוויות שונות ,מתוכן הם יוצרים משהו חדש,
אישי וייחודי .האמנות היא דרך להחצנה אישית ,שלוחה של העצמי ,השלכה ויזואלית של מחשבות או רגשות
( .)1997 ,Rileyכשילד מצייר ,מתארת מלקיודי ( ,)2004הוא עובר תהליך של בחירה ,תרגום וסידור של קווים,
צורות וצבעים על מנת להעביר מחשבה ,הרגשה ,אירוע או דבר שהוא ראה ,וכדי לחבר יחד מרכיבים רבים
של תוכן ,סגנון צורה והרכב .ציורים מהזיכרון מבוססים על מה שהילדים זוכרים על החפץ ,האדם ,בעל
החיים או הסביבה שהם מתבקשים לצייר ,או רוצים לנסות ולהיזכר בהם באמצעות הציור.
לאה גולדברג ( ,)1978מזכירה את סנט-אכזופרי ( ,)1977הכותב בספרו 'הנסיך הקטן' ,על עצמו כשהיה בן
שש ,וצייר נחש בואה שבלע פיל .כשהראה את הציור למבוגרים ,ושאל אותם אם זה נורא לדעתם ,הם השיבו
בשאלה – "למה זה נורא? הרי זו מגבעת!" .תשובה זו ייאשה אותו .לאחר מכן ,צייר אותו דבר עצמו ,אך הפך
את בטנו של הנחש לשקופה ,שיראו בתוכה את הפיל אשר בלע .וכך הוא כותב על המבוגרים" :אין הם מבינים
דבר עד שתראו להם אותו לפרטי פרטיו" .גולדברג מוסיפה לגבי תפיסת הילד את יצירתו שלו ,שכמו במשחק,
דמיונו פועל והוא רואה את הדברים ומרגיש אותם על פי הכוונה שהכניס בהם (גולדברג.)1978 ,
גישה פנומנולוגית להבנת ציורי ילדים ,מאפשרת לראות את ציורי הילדים באופן פתוח המעלה מגוון השערות
על תוכן ומשמעות בציורים ,להקשר בו נוצרו וגם לדרך הייחודית של הילד לראות את העולם (מלקיודי,
.)2004
הציור במחקר זה שירת מספר מטרות :הפגת המתח שעשוי להתקיים בעת המפגש עמי כחוקרת ,כגירוי
לשיחה ,כדרך לרענן את החוויה אצל הילדים ,וכן כמעין מסמך המתעד את התרשמות הילדים מחוויית
הצפייה .השיחה על הציור ,שנערכה תוך כדי ועם סיומו ,נתנה לילד הזדמנות להעביר את משמעות הנרטיב
החזותי הקיים בציור שלו .דרך הנרטיב המתקיים בציור ,בא לידי ביטוי אופן התפיסה שלו את ההצגה ,כמו
גם תפקידם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית והקשרים ביניהם.
יש ילדים שהשיחה או הדיבור של המבוגר בעת הציור שלהם עשויים להפריע להם ,ויש ילדים שיציירו מהר
ויסיימו מהר כדי לדבר על הציור ( .)1982 ,Gardnerבמהלך שיחת התיאטרון במחקר זה ,לאחר הצפייה
בהצגה ,הילדים הוזמנו ל צייר את החוויה שלהם ,בכלי ציור (דפים ,גירי שעווה וטושים) הנהוגים בגן ,זאת
כדי לעודד אותם לצייר ולהשיג את המטרות המוזכרות לעיל.
בחלק הראשון של הציור ,ניתן להם זמן חופשי לבטא את החוויה ,ובהמשך ,כאשר הילדים סיימו לצייר ,הם
נשאלו שאלות כגון" :ספר על הציור שלך"" .מה מתרחש בציור הזה?" .כמו כן ,במהלך השיחה ,תיארתי עבור
הילדים את המרכיבים הנראים בציור ,על מנת לעודד אותם לדבר על החוויה שהביאו לידי ביטוי בציור.
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על פי מלקיודי ( ,)2004הבעת עניין בלמידה על הציור ,מתוך גישה פתוחה ,תיתן לילד הזדמנות להסביר
מרכיבים בציור מנקודת מבטו .בזמן שהילדים ציירו ,הם שוחחו ביניהם על הציורים ,ומתוך שיח זה עלתה
גם החוויה שחוו ,וההבדלים בין מה שראה ומה שחווה כל אחד מהם.
למעט ילד אחד ,כל הילדים הסכימו ברצון לצייר ,ובמהלך השיחה סיפרו על הציור שלהם .ההיגדים שעלו
מהשיח על הציורים ,נותחו כהיגדים בניתוח נתונים איכותניים ,כחלק ממקבץ ההיגדים שעלו במהלך
השיחות והראיונות ,וכן שימשו כבסיס לשאלות בראיונות האישיים (דוגמאות מציורי הילדים בנספח מס'
.)4
ראיונות אישיים
ספרות המחקר אינה חד-משמעית בנוגע להעדפה של שיחת מיקוד אל מול ראיון אישי איכותני (,Morgan
 .) 1996במחקר זה ,על מנת לחדד את ההתקבלות של הצגת תיאטרון אצל ילדי גן ,השתמשתי בשני הכלים:
שיחת תיאטרון ,שמקורה בשיחת מיקוד ,ובנוסף ,ראיון אישי .היתרון בראיון האישי הוא בכך ,שהחוקר יכול
לחקור לעומק את התופעה או עולם הנחקרים הנפגשים איתה ,ללא הסיכון שהנחקרים ישנו את דעתם
בעקבות דעה של אחרים.
ראיון מחקרי הוא תהליך חברתי ,פעילות גומלין או מיזם של שיתוף פעולה שבו מילים הם הכלי המרכזי
ליחסי החליפין .לא מדובר בתהליך חד-כיווני של העברת ידע מן האחד (מרואיין) אל האחר (מראיין) ,אלא
בפעילות גומלין ,חילופי רעיונות ומשמעויות ,שבמסגרתן נחקרות ומפותחות מציאויות ותפיסות שונות.
מבחינה זו גם המשיבים וגם המראיין מעורבים באופנים שונים בהפקת ידע (גאסקל .)2011 ,הילדים
שהשתתפו בתצפית ובשיחת התיאטרון ,רואיינו על ידי ,כל אחד לחוד ,מיד לאחר שיחת התיאטרון ,או עד
שלושה ימים לאחר הצפייה בהצגה .לשיחת התיאטרון כראיון ,יש מוגבלות במובן החברתי .לדוגמה ,ילד
דומיננטי עשוי להשתלט על השיחה וילד פסיבי יותר יימנע מלהביע את דעתו הכנה .לפיכך נקבעו מספר
מטרות לראיון האישי :ראשית ,תינתן הזדמנות לכל ילד להביא לידי ביטוי את דעתו ורשמיו ,ללא הטיה
חברתית .שנית ,הריאיון יאפשר תיאור עשיר ככל האפשר של התופעה thick description ,בלשונו של גירץ
( ,)1990מילדים בגיל בו היכולת השפתית עדיין אינה מפותחת לגמרי ,כיוון שהיא ממשיכה להתפתח לאורך
שנות הגן ועד שנות בית הספר הראשונות ( 3-8שנים) (צור ,סגל ורום .)2012 ,בנוסף ,הריאיון הכפול לכאורה
(שיחת תיאטרון וראיון אישי) ,והחזרה על הנושאים והתמות המרכזיות ,יאפשרו פיתוח האמירה האישית
של הילדים לגבי החוויה.
שקדי ( ,)2007ממליץ לשלב ראיון 'מאזכר' בתוך התהליך המחקרי של איסוף הנתונים כמרכיב בתהליך
מתמשך .הוא מציין את ראיון העומק כשלב הפתיחה לתהליך ,בו יספרו המרואיינים את סיפורם במידה רבה
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של פתיחות וחופשיות .בשלב השני לדבריו ,ניתן לערוך את התצפיות ,ובשלב השלישי לפנות למתודה אותה
הוא מכנה הריאיון המאזכר שמאפשר הבנה של התצפיות ומבהיר סוגיות ושאלות שעלו בראיון הראשון
(שקדי.)2007 ,
במחקר הנוכחי ,השאלות שנשאלו נגזרו מתוך התצפית ,שנערכה בשלב הראשון ,וכן מתמות שעלו משיחת
התיאטרון ומהציור ,תוך הישענות על שתי שאלות המחקר (נספח מס'  .)5בשלב זה ,הריאיון איפשר בירור
מעמיק יותר של תמות שעלו בשיחת התיאטרון ,וכן בירור תגובות שעלו מהתצפיות .הריאיון שימש אם כן,
להבהרת החוויה של הילדים ,וכן להעלאת תמות נוספות שלא עלו בשיחת התיאטרון (דוגמה חלקית לראיון
נספח מס' .)6
מיד לאחר שיחת התיאטרון ,נגזרו מתוכה שאלות .עבור כל אחד מהילדים נבנה שאלון אישי ,על פי ההיגדים
שלו בשיחה ,ובהתמקדות בשאלות המחקר .ההקשבה לכל שיחת תיאטרון ,העלתה שאלות שחלקן היו זהות
ומשותפות לכל הילדים ,וחלקן ,שאלות שמטרתן היתה לגרום לכל מרואיין להסביר את האמירות שלו
בשיחת התיאטרון ,ולנסות לאמת את הפרשנות של החוקרת.
לדוגמה ,שאלות לראיון אישי עם ר' מגן ש"ש ראשון לציון:
 .1ראיתי בזמן ההצגה שצחקת הרבה .מה היה מצחיק בהצגה? (למשל הקטע עם הטלפון)
 .2בציור שלך התכוונת לצייר את הכיסאות .איזה כסאות? למה דווקא אותם?
 .3ציירת בנין .מה הבניין הזה?
.4

חשבת שאני באה כדי לקחת אותך להצגה כדי שתציגי בה .רצית להציג .את אוהבת להציג? למה?

 .5הסברת לי מה צריך כדי להיות שחקן – לעשות דברים מצחיקים או לא מצחיקים .מה עוד צריך שחקן לדעת
לעשות?
 .6אמרת שהוא קרא את הדף עם המכתב .מה זה היה הדף הזה? המכתב הזה? חלק מההצגה? אמתי?
.7

אמרת שהיו ארגזים עם שירים בתוכם .ראית עוד דברים על הבמה שהיו חלק מההצגה?

 .8אמרת שהיה אוטובוס אמתי שבו נסעתם אל ההצגה ותחנת רכבת בהצגה .היא היתה אמתית? היו עוד מקומות
כאלה על הבמה?
 .9השטוז שהתחפש לסבתא – הוא היה שטוז באמת שהתחפש לסבתא כי רצה להיות שחקן או מה?
 .10אמרתם בשיחה שהשטוזים לקחו לדתיה את המחסן .שם זה התרחש? ...
 .11מה צריך להכין כדי שתהיה לנו הצגה?
 .12מה זה אומר שמוחאים כפיים?
 .13איך יודעים שמתחילה ההצגה? וכשנגמרת?

בעת הריאיון ,נשאלו השאלות באופן שהוביל לביטוי של התובנות של הנחקרים בלי להשפיע על תשובותיהם.
בנוסף ,הוצגו בפני הילדים תמונות הלקוחות מתוך התכנייה של ההצגה ,כדי לרענן את זיכרון החוויה אצל
הילד-הצופה ,כפי שנהג  ,)1988( Tindemansכאשר ראיין במחקרו עם מבוגרים אחרי צפייה בהצגה (נספח
מס'  .)3תוך כדי הריאיון ,הצגתי בפני הילד המרואיין את תגובותיו להצגה ,שתועדו בעת התצפית ,היגדים
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שאמר בעת השיחה ,את הציור שצייר במהלכה ,ואת ההיגדים שלו לגבי הציור .כל זאת כדי להבין את
המשמעות שנותן הילד לתגובה או למעורר התגובה ,בטכניקת הריאיון המאזכר (שקדי .)2003 ,לדוגמה:
" קודם כל אתה רוצה להסתכל על הציור שלך ,שציירת? אתה זוכר?" (ראיון עם צ' מגן פ' ת"א ,שורה .)17
"תגיד ,אני אשאל אותך ,שמתי לב ורשמתי את זה לעצמי ,בזמן ההצגה שבאמת כיבו את האור בהצגה ונהייה
חושך ,אתה השמעת קול כזה ,כמו ,או כזה ( )...ולמה עשיתם את זה בהצגה?"
(ראיון עם צ' מגן פ' ת"א ,שורה .)112
"אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ,אני הסתכלתי עליך וגם על הילדים האחרים ולפעמים היה קטע בו כל הקהל
מחא כפיים ,אבל אתה לא תמיד מחאת כפיים.
א :.נכון.
מראיינת :נכון? למה?" (ראיון עם א' מגן ה"ג תל אביב שורה .)77

באחד מהראיונות ,המרואיינת עצמה ניסתה לברר את המשמעות של הראיונות:
מ" :.עשית את א?.
מראיינת :לא עשיתי אותו ,ראיינתי אותו ,שאלתי אותו שאלות.
מ :.איזה שאלות?
מראיינת :דומות ,דומות לשלך.
מ :.מה ששאלת את א .את שואלת אותי?
מראיינת  :דומה .כי בשיחה ששוחחנו כל אחד אמר דברים אחרים והתייחס לדברים אחרים.
אז קראתי ולפי מה שהתייחסתם אליו אני שואלת כדי שיהיה לי קצת יותר ברור,
שאני אבין יותר לעומק את מה שאמרת בשיחה ,אוקי? אה ,בואי תספרי לי על הציור שציירת,
זה הציור שלך (מעבירה ל-מ .את הציור שלה ) ,נכון?
מ :.אוקי.
מראיינת :רוצה לספר לי עליו?" (מתוך ראיון עם מ' מגן א' בכפר סבא).

שיטת הריאיון המאזכר אפשרה לילדים להיזכר בחוויה ,להסביר ,להצדיק ולהבהיר אותה במילים שלהם.

מהלך המחקר
בסעיף זה אציג את מהלך המחקר ,כפי שנבנה על בסיס שאלות המחקר וכפי שנערך בפועל .סעיף זה נכתב
במטרה להכניס את המחקר לתוך ההקשר בו נערך ,להבהיר את הבחירות שנעשו ,ולתאר את הקשיים
שהתעוררו במהלכו .שלסקי ואלפרט ( ) 2007מציינים את חשיבות תיאור מהלכי המחקר והשימוש שנעשה
בכלי המחקר ,לשם ביסוס אמינותם של הממצאים והכנסת הקורא לתוך הקשר של מקום וזמן (שלסקי
ואלפרט ,2007 ,עמ'  .)118אציג את שלבי מהלך המחקר לפי הסדר העוקב בו נערכו.
שלב ראשון  -מחקר חלוץ
כשלב מקדים למחקר זה נערך מחקר חלוץ ,במטרה לבדוק את גישת המחקר ,את מהלכו ואת הכלים בהם
נערך .נבחרו שתי בנות בגיל הגן ( ,)5-6שצפו בהצגה 'בגדי המלך החדשים' ,בהפקת תיאטרון ארנה פורת .בעת
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ההצגה נבדקה אפשרות התצפית על שני נחקרים בו זמנית .מיד לאחר ההצגה נערכה שיחת תיאטרון,
במהלכה נבדק כלי מחקר זה בקרב ילדים בגילאי המחקר .בנוסף נבדקה השפעתו של הציור על הrapport-
שנוצר עם המראיינת ,כמו גם איכות הפקת הרשמים מתוך השימוש בכלי זה .לאחר השיחה נבנה שאלון
אישי לכל אחת מהנחקרות ,מתוך התמות שעלו בשיחת התיאטרון .יום לאחר השיחה ,נערכו הראיונות
האישיים .לאחר השיחה והראיונות הוסקו מסקנות לגבי יכולותיי כמראיינת ,ונרשמו דגשים לראיונות
הבאים .בתום שלב איסוף הרשמים ,נבדקה שיטת הניתוח ,ניתוח נושאי (גבתון ;2001 ,שקדי  ,)2003נוסתה
החלוקה לקטגוריות ונעשו צעדים לשיפור המיקוד וההתאמה של שמות הקטגוריות לציטוטים.
במקביל לשלב זה ולכל אחד מהשלבים המתוארים להלן ,נערך חיפוש בספרות המקצועית המתפרסמת,
והוספו חומרים תיאורטיים לפרק הרקע התיאורטי.
שלב שני – שלב בחירת ההצגה הראשונה למחקר
לצורך עריכת המחקר ,נדרשה הצגה אחת בה יצפו כל ילדי המחקר ,בכל אחת מהצפיות ,על מנת שתתאפשר
הכללה מתוך המגוון בניתוח הנתונים .לאחר עיון בלוחות הזמנים של ההצגות המתאימות לגיל הילדים
ובדיקת איכותן ,נבחרה ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,אשר אושרה על ידי סל תרבות ,לשמש כהצגה
הראשונה בה יצפו ילדי המחקר .בשנה"ל תשע"א ,השנה בה נערך המחקר ,בתקופת איסוף הנתונים ,היה
להצגה זו מספר רב של הופעות ,אשר איפשר תצפיות על  24ילדים ,שלושה ילדים בכל צפייה .אי לכך ,בחירת
ההצגה הקדימה את בחירת האוכלוסייה.
שלב שלישי -בחירת אוכלוסיית המחקר
נבחרו ארבע ערים בהם התקיימה צפייה בהצגה שנבחרה .נבחרו שני גנים בכל עיר ,בה יצאו הגנים לצפייה
בהצגה .התקבל אישור המדען הראשי של משר ד החינוך ,לערוך את המחקר בגנים .התקבל טלפונית אישור
של פיקוח גנים אזורי ,מטעם משרד החינוך ,לפנות אל הגננת ולהיכנס לגן .ההמלצה על הגן ניתנה על ידי
מפקחות הגנים בכל עיר .בכל גן ,נבחרו שלושה ילדים לשמש כאינפורמנטים למחקר ,על ידי גננת ,על פי
הנחיותיי :ילדים בעלי יכולת ורבלית גבוהה ,שאינם נרתעים מזרים .נתקבל אישור הורי הילדים ,לשמש
כאינפורמנטים במחקר.
שלב רביעי – הצגה ותצפיות
בסוף שנת הלימודים תשע"א ,יצאו ילדי הגנים לצפייה בהצגה .ילדי גן יוצאים לאולמות התיאטרון רק
לקראת סוף השנה ,כדי לדחות את הצפייה לשלב בו הילדים כבר בוגרים יותר ,מכירים היטב את אנשי הצוות
איתם הם יוצאים ,ואת נהלי הגן .בנוסף ,סלי התרבות האזוריים ,מעדיפים להוציא את ילדי הגנים להצגות,
בתקופה בה אין חשש לגשם בדרכם אל האולם.
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לפני היציאה לאולם ,הגעתי אל כל אחד מהגנים כדי להציג את עצמי ולערוך היכרות עם הילדים הנחקרים.
בכל אחת מהצפיות בהצגה ,נערכו תצפיות על שלושה ילדים מכל גן ,באולם התיאטרון ,בעת הצפייה בהצגה,
ונאספו תגובות מילוליות ופיזיות.
שלב זה חזר על עצמו בעת הצפייה בהצגה השנייה ,אלא שהיציאה לצפייה בהצגה זו נערכה באופן פרטי ,ללא
ילדי הגן האחרים (מחוץ לקבוצת המחקר) ,בעת חופשת הקיץ בגנים .כל קבוצה של שלושה ילדים שהשתתפו
בחלק ראשון של שלב זה ,הוזמנו לצפייה בהצגה נוספת ,עם הוריהם .ההצגה השנייה לצפייה נבחרה לאחר
עיון בלוחות הזמנים של ההצגות המתאימות לגיל הילדים ובדיקת איכותן .נבחרה הצגה אחת לרוב ילדי
המחקר' ,הקוסם מארץ עוץ' ,בהפקה משותפת של המדיטק ובית לסין ,ושתי הצגות נוספות שהציגו באותה
תקופה בערים השונות (פירוט בסעיף ההצגות).
שלב חמישי – שיחות התיאטרון
יום לאחר הצפייה בהצגה ,נערכה שיחת תיאטרון בכל אחד מהגנים עם הילדים שצפו בהצגה .השיחה נערכה
בחדר נפרד בגן ,כדי לאפשר הקשבה לחברי הקבוצה בעת השיחה ,ולהימנע ממקרים של הסחת דעתם על ידי
ילדי הגן האחרים .בתחילת השיחה התבקשו הילדים לצייר את החוויה .במהלך השיחה או בסופה ,נשאלו
הילדים כל אחד על הציור שצייר ,כדי לאסוף את הפרשנות שלהם לחוויה שתיארו בו .מתוך השיחה ,נגזרו
תמות עיקריות ,שהיוו את הבסיס לשאלות בראיון האישי.
שלב זה חזר על עצמו אחרי הצפייה בהצגה השנייה .בשלב זה השיחה נערכה בביתו של אחד משלושת הילדים,
בהסכמת ההורים .הילדים הוזמנו לביתו של אחד מהשלושה ,והשיחה נערכה בחדר נפרד ,הפעם כדי להימנע
מהשפעת ההורים על איסוף החוויה.
שלב שישי – הריאיון האישי
יום אחרי שיחת התיאטרון או עד שלושה ימים לאחריה ,נערך ראיון אישי חצי מובנה ,שהתמקד בנושאים
שעלו משיחת התיאטרון ומשאלות המחקר.
שלב זה חזר על עצמו אחרי ההצגה ושיחת התיאטרון השנייה ,הפעם הראיונות נערכו בביתו של כל אחד
מהילדים ,בחדר נפרד ,כדי להימנע מהשפעת ההורים על איסוף החוויה.
שלב שביעי – שיקלוט וניתוח הנתונים
בשלב זה שוקלטו ונותחו הנתונים שנאספו בכלי המחקר שתוארו לעיל ,בניתוח נושאי ,המתייחס למילים
ולתיאורים של הנחקרים כמשקפים רגשות ,מחשבות ,אמונות וידע שלהם (גבתון ;2001 ,שקדי  .)2003לניתוח
הנתונים יוחד סעיף נפרד ,במטרה לכלול תיאור מדוקדק של הניתוח ,שיציג בשקיפות את ההיגיון בו (סעיף
ניתוח הנתונים).
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שלב שמיני – הצגת הממצאים
בשלב זה נכתב פרק הממצאים ,והוצגו בו ממצאי המחקר האמפירי .הפרק נכתב תוך ארגון הממצאים,
בהקשר לחומר התיאורטי המצוי בתחום ,ולשאלות המחקר ,מתוך התייחסות ספציפית לתמות המרכזיות
שנחשפו (שלסקי ואלפרט .)2007 ,במקביל לכתיבת פרק זה ,תוך חיפוש מתמיד ושיטוט בין הממצאים,
שאלות המחקר והחומר התיאורטי ,התגבש פרק הדיון בממצאים שהציג פרשנות ומשמעות לחומר הרב
שנאסף.

ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים במחקר האיכותני הוא תהליך אנאליטי ,עם יסודות או מאפיינים אינטואיטיביים ,שמטרתו
מתן משמעות ,פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת (גבתון .)2001 ,הניתוח הנושאי מתמקד בעיקרו במה
הנחקרים אומרים ולא כיצד הם אומרים זאת .אפשר לראות בניתוח הנושאי עיסוק בטקסט כחלון המאפשר
מבט לתוך החוויה האנושית (שקדי .)2007 ,בגישה זו ,המקובלת במדעי החברה ,המכונה בספרות המקצועית
גם כ'ניתוח תוכן' ,מתבצע פירוק של הטקסט השלם למילים ,משפטים או קטעים המקובצים אחר כך מחדש,
ובסדר שונה ,תחת כותרות המכונות 'תמות' או 'קטגוריות' .הנחת הבסיס היא שבטקסטים של הנבדקים
קיימת חזרתיות שיטתית הניתנת לגילוי ,ובעקבותיה נוצרים קבצים חדשים הרלוונטיים לבחינת שאלות
המחקר .גישה זו ,הממוקדת בחלק (הגישה הקטגוריאלית) מתאימה במחקר של תופעה המשותפת למספר
בני אדם (ליבליך ,תובל-משיח וזילבר .)2010 ,הניתוח הנושאי במחקר זה התבסס על שתי שאלות המחקר,
והתייחס אל הנתונים העולים מהשדה ,תוך שימוש בקטעי טקסט קצרים ולא במילים או ביטויים בודדים
כיחידות הניתוח.
ניתן לגשת לניתוח נושאי (תוכן) באופן דדוקטיבי ,כלומר מתוך מסגרת תיאורטית קיימת ,ולחפש את התכנים
הרלוונטיים בחומר העולה מהראיונות ,או באופן אינדוקטיבי ,דהיינו לגשת את החומר באופן "עיוור",
ולבנות את התיאוריה מתוך החומר האמפירי שהתקבל (ליבליך ,תובל-משיח וזילבר .)2010 ,במחקר זה
הניתוח נערך תוך התייחסות לשתי הגישות גם יחד; המסגרת התיאורטית הובילה את החלוקה ,במקביל
לבחינת התכנים העולים מהחומר האמפירי שנאסף.
נקודה נוספת שחשוב להדגיש בהקשר זה של שילוב אופני התבוננות על הנתונים ,אותה מציגות איילון וצבר-
בן יהושע ( ,) 2010קשורה למתח הקיים בין ניתוח אנליטי בכלים אנליטיים לבין ניתוח אינטואיטיבי
התרשמותי .במחקר הנוכחי נעשה ניסיון להתגבר על נקודות התורפה של "האדם ככלי המחקר" כפי שמציין
זאת שקדי ( .)2011אלה נובעות מאופיים של הכישורים האינטואיטיביים ,המגיבים על המרחב הנחקר
במהירות ללא מודעות ,ומטבעו של השיח המילולי ,שהוא רחב בהיקפו ומתאפיין במידה לא מבוטלת של
עמימות .הרצון להישאר באמות המידה הנדרשות ממחקר ,בלי לבטל את כישוריי האינטואיטיביים בהקשר
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של מפגש עם ילדי גן ,הביאו אותי לשימוש בתכנת מחשב ,כפי שמתואר בהמשך ,יחד עם זאת – להקשבה
לעולה מן החומרים הרבים שנאספו ,הן בעת הניתוח והן בעת הכתיבה.
יחידות הניתוח בניתוח נושאי ,מוגדרות על ידי התכנים המסופרים בהן או ההסברים והפירושים שהם
מציעים (צבר בן יהושע .)1995 ,יחידות הניתוח ששימשו במחקר זה מתוארות להלן :יחידות הניתוח בתצפיות
היו תגובות הילדים .התגובות היו תגובות מילוליות או פיזיות תוך כדי הצפייה בהצגה ,כגון :קריאה כלפי
הבמה ,דיבור עם חבר ליד ,או תזוזה על הכיסא ,הסתרת הפנים ועוד .יחידות אלה שימשו בעיקר לצורך
עימות הילד עם תגובותיו בעת הריאיון האישי .יחידות הניתוח ששימשו בשיחת התיאטרון והראיונות היו
ההיגדים :משפט אחד או משפטים מעטים המביעים רעיון מרכזי אחד (איילון וצבר בן-יהושע.)2010 ,
הנתונים שנאספו מתשובות הילדים לשאלות לגבי הציור ,נותחו גם הם בניתוח נושאי ,כחלק ממקבץ הנתונים
שנאספו בשיחות ובראיונות ,ויחידות הניתוח היו היגדים של הילדים בנוגע לציורים .שלבי הניתוח יתוארו
בסעיפים הבאים.
שלב קריאת הנתונים וארגונם
שלב ראשוני זה מאפשר חידוד של שאלות המחקר והחלטה לגבי יחידות הניתוח ,בדיקה של כלי המחקר
וההשפעה שלי כחוקרת על יצירת הפרשנות .בשלב זה ,שוקלטו השיחות והראיונות שנערכו ונערכה קריאה
ממוקדת ומעמיקה של הנתונים שנאספו .בעת קריאת הנתונים שנאספו באמצעות כלי המחקר השונים,
הסתבר כי הציור הפך להיות כלי עזר להעשרת השיח ביני (המראיינת) לבין הילדים ,לאו דווקא כלי בונה
תמות לכשעצמו .לאור זאת הוחלט כי ההיגדים שנאספו בעת הציור ,ינותחו במקשה אחת עם ההיגדים
שנאספו באמצעות הכלים האחרים.
הנתונים שנאספו הוכנסו לתוך תכנת מחשב לניתוח נתונים איכותניים ,תוכנת  .ATLAS.tiאת העקרונות
עליהם מבוססת התוכנה ,ואת השימוש שערכתי בה בעת הניתוח אתאר בהמשך.
שלב הקידוד הפתוח
בשלב זה ,הנקרא שלב הקידוד הפתוח (גבתון ,)1998 ,Strauss & Corbin ;2001 ,התמקדתי באיתור
ובהגדרה של קטגוריות ראשוניות ,בחיפוש אחר תמות ונושאים חוזרים בחומר הממצאים הראשוני .חומר
המחקר חולק לתוך קטגוריות אלה (איילון וצבר בן יהושע" .)2010 ,שבירת" הנתונים ליחידות קטנות
באמצעות קידוד וקטגוריזציה ,מאפשר תהליך פרשני המזהה דפוסים ומקנה משמעויות (קסן וקרומר-נבו,
 .)2010ב שלב זה נערך שילוב בין קטגוריות שעלו מן הנתונים ,לבין תמות שנובעות מתוך החומר התיאורטי
על תיאטרון לילדים ,התקבלות של הצגה ומרכיבי התקשורת ,תוך התייחסות אל שאלות המחקר (דוגמה
לניתוח באמצעות התכנה בנספח מס' .)7
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שלב הקידוד הממפה
בשלב זה ,הקטגוריות הוגדרו בצורה מדויקת יותר ,כמו גם תנאי הכניסה לקטגוריות ,ונבחנו היחסים בינן
לבין יחידות המשמעות האחרות ,מתוך ניסיון לשייך כל יחידת ניתוח לקטגוריה אחת בלבד (שקדי.)2011,
הקטגוריות שהוגדרו מוינו בתוך תכנת ה ATLAS.ti-ל'משפחות' של קטגוריות ,כאשר כל 'משפחה' היא
למעשה קטגוריית-על ,הכוללת בתוכה כמה קטעי נתונים .בשלב זה השתנה סדר הקטגוריות ,נוצרו
קטגוריות -על חדשות ,והשתנה מיקומן מבחינת ההיררכיה ביניהן (דוגמה ל'משפחות' של קטגוריות נספח
מס' .)7
שלב הקידוד הממקד
שלב זה ממקד את ההסתכלות לכיוון קטגוריות-על ספציפיות שנראה לחוקרים כי הן עשירות דיין ומציגות
תמונת מחקר שיש בה עניין (שקדי .)2011 ,במחקר זה ,אותרו דמיון ,שוני וקשרים בין הרשמים שנאספו בכלי
המחקר השונים .באמצעות טריאנגולציה (הצלבה של מקורות מידע שונים באותו עניין) (נספח מס' ,)7
הושלמה תמונה על אופני ההתקבלות של הצגת ילדים ועל מרכיבים המשפיעים על היווצרותם .כתיבה תוך
כדי התהליך (שלסקי ואלפרט ,)2007 ,אפשרה חשיבה מתמידה על הממצאים ,על מנת שישמשו בסיס איתן,
המאפשר יצירת קו סיפורי המתאפיין בתיאור גדוש (גירץ .)1990 ,נקבע עיקרון מארגן לפרק הממצאים,
ונבחרו הציטוטים המובאים בתוכו .הקטגוריות המרכזיות ,בשילוב עם תיאוריות שהוזכרו בפרק ההיבטים
התיאורטיים ,העוסקות בתחום ההתקבלות בתיאטרון ,יצרו את הבסיס להענקת המשמעות לממצאי
המחקר.
ניתוח הנתונים באמצעות תכנת ATLAS.ti
בתהליך ניתוח הנתונים נעזרתי בתוכנת  ATLAS.tiשפותחה על ידי תומס מור ()Thomas Muhr
מאוניברסיטת ברלין .תוכנה זו מציעה תמיכה בתהליכי ניתוח ,פרשנות ועיבוד של נתונים (טקסט,
חומרים גרפיים ואודיו-ויזואליים) במחקרים איכותניים (שביב-שניידר .)2006 ,בחרתי להשתמש בתוכנה
זו בשלב ניתוח הנתונים ,משום שהיא הציעה לי אפשרות נגישה להשתלט על אוסף עצום של נתונים שנאספו
בקפידה באמצעות כלי המחקר בהם השתמשתי .כשמדובר בכמות גדולה של נתונים ,מעלה צורך בשימוש
בתוכנות מחשב על מנת שלא להסתמך על אינטואיציות ,התרשמויות ותחושות בלבד (שקדי.)2011 ,
הרציונל העומד בבסיס תוכנה זו הוא הרציונל של התיאוריה המעוגנת בשדה Glaser .ו,)1967( Strauss -
פיתחו את הרעיון "תאוריה המעוגנת בשדה" ,המדגישה את יצירת התיאוריה על סמך נתונים שנאספו
מהנחקרים .גלזר ,שטראוס וקורבין ( Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987; Strauss & Corbin,
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 ,)1998פיתחו דגם ניתוח שמנחה את החוקרים משלבי הקידוד והקטגוריזציה של הנתונים שהתקבלו
מהנבדקים (אינפורמנטים) בשדה עד לבנייתה של התיאוריה המעוגנת בשדה ,)2002( Charmaz .מתארת
את אופייה של המתודולוגיה המעוגנת בשדה באמצעות שלושה ממדים :ראשית ,החוקר מלווה את
הנתונים מקרוב; שנית ,הוא מבסס את הניתוח התיאורטי על האופן שבו מתבהרים התהליכים
מתוך מידע של הנתונים; ולבסוף ,החוקר משווה את הנתונים שלו עם הספרות ועם התיאוריות
הקיימות.
תוכנת האטלס מספקת פלטפורמה וכלים לחקירה ,לגילוי ולניהול שיטתי אך גמיש של שפע הנתונים,
לדליית נתונים על פי בחירה ,להצגת הנתונים בצורה גרפית ,לסינון הנתונים הרלוונטיים ,לביצוע
השוואות ולהרכבה מחדש של היחידות המשמעותיות מסך הנתונים ,וכל זאת במהירות וביעילות,
המקלות ומפשטות את תהליכי ניתוח הנתונים.
בשלב הראשוני ,הנתונים מתוך השיחות והראיונות ששוקלטו ,הועלו אל תוך 'יחידה הרמנויטית' בתוכנה,
המאפשרת חיבורים ביניהם .תוך כדי ניתוח כל שיחה או ראיון ,נבחרו קטגוריות (קודים) ,בהתאמה
לממצאים העולים מתוך הנתונים ולשאלות המחקר ,ונקראו בשמות .כל אחד מהקודים נשמר ברשימה
מאורגנת על פי א' ,ב' ,וניתנת לשינוי .על כל אחד מהקודים נכתב הרציונל שהוביל לבחירת שמו .התכנה
מאפשרת בכל ניתוח של חומר חדש ,לצפות בקודים שכבר נקבעו ,ולהחליט לאן לשייך את ההיגד – האם
להכניסו תחת קוד קיים או ליצור קוד חדש .כמו כן ,התכנה מאפשרת רישום של תזכירים בכל שלב,
המאורגנים גם הם ברשימה ,המאפשרת חזרה אליה ושינוי בכל שלב.
בשלב הבא ,חוברו הקודים (קטגוריות) ל'משפחות קודים' המאפשרות יצירת קשרים בין הקטגוריות,
ולפיכך ,המשגה .לאחר שנקבעו ה'משפחות' וכל הנתונים שנותחו שויכו אליהן ,נוסו פרישות שונות של
רשתות חזותיות ,ואף תלת-ממדיות ,על מנת ליצור תובנות המובילות להמשגה (ראו בנספח מס'  7צילומי
מסך של יישום הניתוח עם התכנה).
התוכנה מבוססת על ארבעה עקרונות ,היוצרים את עקרון ה:vise -
העיקרון החזותי  :Visualizationהתוכנה מציעה כלים להצגה חזותית של תהליכי התכנון והארגון
של מערכת היחסים בין הנתונים על מרכיביהם המגוונים .כל שינוי בייצוג הגרפי של מערכת היחסים
בין הפרמטרים משתקף אוטומטית בייצוגים הטקסטואליים ולהפך .עיקרון זה אפשר חיפוש והבנייה
של סכמות שהובילו להמשגה של הממצאים.
עקרון השילוב  :Integrationהתוכנה מאפשרת לפרק את הנתונים ליחידות קטנות ,לאחד ולארגן
אותם מחדש (כל הנתונים ממגוון הסוגים מאוחסנים תחת אותו שם ,שהוא שם הפרויקט ,ולכל
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נתון יש שם נפרד ) .עיקרון זה זימן אפשרות של חיבורים או הפרדות בין נתונים מסוגים שונים וחיפוש
אחר קשרים ביניהם.
עקרון התגליות האקראיות  :Serendipityהתוכנה מאפשרת לבצע מניפולציות בכל הנתונים שנאספו
ונותחו ,כדי לחפש ולמצוא קשרים בין נתונים ,מושגים וקטגוריות .הקלות והמהירות של עריכת
המניפולציות מובילות לגילוי תגליות באקראי .האקראיות של הגילויים אפשרה שינויים במבנים
סכמתיים שנוצרו במהלך הניתוח ,ואלו הובילו לשינויים מבניים בהצגת ממצאי המחקר ,וליצירת מבנים
המובילים אל אופני ההתקבלות של הילדים.
עקרון החקירה  :Explorationהתוכנה תומכת בתהליכי חקירה מסודרים ושיטתיים .עריכת עדכונים
ושינויים והוספה של נתונים וקטגוריות מתבצעת בקלות ובמהירות ואינה פוגמת בארגון המסודר
של המחקר השלם.
היתרון הגדול בשימוש בתוכנה הוא הזמינות והקלות של עריכת המניפולציות הניתוחיות בנתונים,
המעודדות ניסיונות להתבונן בנתונים מזוויות ראייה חדשות ובלתי צפויות .תוכנה זו אינה מחליפה
את מקומו של החוקר בעבודת הניתוח ,אך היא מאפשרת לערוך את תהליך הקידוד והקטגוריזציה של
הראיונות במהירות וביעילות .תכונות התוכנה אפשרו ייעול שלבי הניתוח ,הבנייה של המשגה וכתיבה של
ממצאים ,בנוגע לאופני התקבלות בהצגת ילדים ,וקשרים בין מרכיבי התקשורת התיאטרונית.

אתיקה במחקר
במחקרים עם ילדים בגיל הרך ,נדרשת הסכמה של הוריהם ,המוסד החינוכי בו הם לומדים ,ואישור המדען
הראשי של משרד החינוך .חוקי אתיקה אלו נשמרו במחקר הנוכחי .עדיין ,ממחקר זה עולה ,כי ילדים
המשתתפים במחקר העוסק בחוויית הצפייה בתיאטרון ,הם קהל שבוי פעמיים :בפעם הראשונה משום שאין
להם אפשרות לבחור את ההצגה אליה ילכו ,המבוגרים בוחרים עבורם ,ובפעם השנייה ,משום שלא היתה
להם אפשרות להחליט בתחילת הדרך על השתתפותם במחקר .אי לכך ,כשהגעתי לגן בפעם הראשונה ,בכדי
להציג את עצמי בפניהם ,ביקשתי מהם את הסכמתם מדעת (דושניק וצבר-בן יהושע .)2001 ,הילדים קיבלו
הסבר ברור בשפה המתאימה לגילם ולהבנתם ,על מטרותיו של המחקר והמטלות הנדרשות מהם .כמו כן,
יידעתי כל אחד מהם על זכותו להפסיק את השתתפותו בכל רגע נתון .הבקשה לכשעצמה יצרה קשר של אמון
ביני לבינם ,וכל הילדים הסכימו להתלוות אלי להצגה ,לשבת לידי באולם התיאטרון ,ולאפשר לי לצפות
בהם .בשלב הבא הם הסכימו פעם נוספת להשתתף בשיחת התיאטרון ,ולהתראיין בראיונות האישים.
במהלך המחקר הייתי מודעת כל הזמן לשמירה על האיזון בין צרכי המחקר לדאגה על רווחתם ופרטיותם
של המשתתפים .כאשר בשיחת התיאטרון הראשונה יצאו שני ילדים מהחדר ,משום שהיו עייפים ומוצפים
אחרי ההצגה ,אפשרתי להם לצאת ,למרות שלא הצלחתי לברר את רשמיהם .כבכל מחקר ,נשמר חיסיון
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מוחלט של פרטי המשתתפים ,כולל פרטים על הגן והגננת .במהלך השיחות והראיונות האישיים וידאתי
שכוונת הילדים הובנה על ידי ,ולכן חזרתי ושאלתי שאלות הבהרה ,מתוך מחויבות לכתוב את דברי הילדים
כהווייתם.
מערך המחקר שהוצג בפרק זה ,נבנה בניסיון להבין את חוויית הצפייה הסובייקטיבית של ילדי גן בהצגות
ילדים .מתוך כלי המחקר ובהתאמה לשאלות המחקר התאפשרה בדיקה של אופני ההתקבלות של הצגת
תיאטרון בקרב ילדים בגיל הגן ,כמו גם בדיקה של תפקידם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית בחוויית
הצפייה של ילדי גן חובה (גילאי  ,)5-6ואפיון הקשרים ביניהם .באמצעות כלי המחקר המפורטים בפרק זה,
תועדו נתונים רבים ,אשר מהווים את הבסיס לכתיבת פרק הממצאים ולדיון בהם.
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פרק  :3הממצאים
אופן הצגת הממצאים
מתוך ניתוח נתוני המחקר עלו שלוש קטגוריות-על ,שמהוות את הציר המארגן של פרק הממצאים :מרכיבי
התקשורת התיאטרונית ,אופק הציפיות של הילד ואופני ההתקבלות .שלוש קטגוריות-על אלה מהוות את
ההתקבלות של הצגה בקרב ילדי הגן .מתוך הממצאים ושאלות המחקר עלו קטגוריות נוספות ,ואורגנו בתוך
שלושת החלקים המרכיבים את פרק הממצאים; בחלק הראשון יוצגו ממצאים המתייחסים אל מרכיבי
התקשורת התיאטרונית :מערכות הסימנים כפי שמתארים אותן הילדים ,מוסכמות תיאטרוניות המוכרות
להם ,וממצאים המעידים על הרוחק האסתטי בו נמצאו הילדים בעת ההצגה .בחלק השני ,יוצגו ממצאים
הקשורים לעולמם התרבותי-חברתי-רגשי של ילדי-גן הצופים בהצגה ,אתו הם מגיעים אל אולם התיאטרון,
והשפעתו על חוויית הצפייה שלהם :הידע הקיים אצל הילדים בנוגע להצגה בתיאטרון ,תפיסתם את אולם
התיאטרון ,תפקידו ותפקודו ,ותפיסת הילדים את עצמם כקהל .בחלק השלישי יוצגו ממצאים המציגים את
אופני ההתקבלות בקרב ילדי גן ,המתווכים בין מרכיבי התקשורת לאופק הציפיות של הילדים :ידע מוקדם,
הנאה והבנה.

חלק ראשון :מרכיבי התקשורת התיאטרונית
המונח התקבלות ( )Receptionבספרות המקצועית בחקר התיאטרון מתייחס אל פענוח התקשורת בין הבמה
והקהל .תקשורת זו מתרחשת בתהליך הקליטה של הצגה ,ומאפשרת לצופה הפקת משמעות ועונג מחוויית
הצפייה .התקשורת מתרחשת באמצעות שלושה מרכיבי תקשורת  -מערכות סימנים על הבמה ,מוסכמות
תיאטרוניות ורוחק אסתטי ,ומציינת את התוצר הסופי המתקבל לאחר התפיסה .בפרק המבוא ניתן למצוא
סקירת ספרות מקצועית בנושא ההתקבלות .בבואנו לפענח את התקשורת התיאטרונית המתרחשת כאשר
ילדי גן צופים בהצגת תיאטרון ,עולות השאלות הבאות :האם קיים בקרב ילדי גן בגיל כה צעיר ידע על
מרכיבי התקשורת? מהו הידע הקיים? האם הם מזהים את מערכות הסימנים בהצגה? האם הם מודעים
ומכירים את המוסכמות התיאטרוניות? האם הם מצליחים להימצא ברוחק אסתטי אופטימלי ,המאפשר
להם לחוות חוויה אסתטית?
בחלק זה שלושה סעיפים ,הכוללים את הממצאים המציגים את תפיסת ילד בגיל הגן את מרכיבי התקשורת
התיאטרונית .יוצגו התייחסויות הילדים אל מערכות הסימנים בתיאטרון ( :)systems semioticהשיח
המושמע ,ביטויי הגוף ,מראה השחקן ,עיצוב הבמה ומערכת הצלילים;

מוסכמות תיאטרוניות

( :)conventionsמוסכמות היוצרות מצב חברתי ומוסכמות הקשורות לדרמטורגיה; ורוחק אסתטי
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( :)aesthetic distanceחוויית הצפייה והרוחק האסתטי כפי שבאים לידי ביטוי בדברי הילדים .הציטוטים
מובאים בלשונם של הילדים ,ללא תיקוני לשון והגייה.

מערכות סימנים בתיאטרון
הסימנים בתיאטרון מאותתים לקהל שיש לקרוא אותם באופן שונה מהמציאות ,באופן סימבולי ובאופן בו
הם מתלכדים לכדי שלם הניתן לקליטה .הצופים פונים אל המופע התיאטרוני ,לא כאל אוסף נבדל של מילים,
פעולות ודימויים שנוצרו על ידי "כותבים" שונים ,אלא כאל משהו שלם ( .)1996 ,Counsellמערכת סימנים
בתיאטרון מביאה לידי ביטוי שפות רבות אשר הופכות אותה לנקודת מפגש של מערכות סימנים אחרות
(חלל ,מחוות גוף ,מוסיקה ,שיח וכו') .הכוונה לא ליחידות של סימנים שמצטרפות יחד ,אלא לאנסמבל של
סימנים שיוצרים מבנה גשטאלטי עם משמעות כללית ( .)1982 ,Pavisבפרק הרקע התיאורטי ניתן למצוא
סקירת ספרות מקצועית בנושא.
בסעיף זה אציג את מערכות הסימנים המשמעותיות ביותר אצל הילדים .למרות שינוי בגישה הסמיוטית
לתיאטרון שניכר בשני העשורים האחרונים ,והביקורת שנשמעת על חקר הסמיוטיקה משנות ה 70-של המאה
העשרים ,)2008 ,Carlson ;2008 ,De Toro( ,פרק זה ,העוסק בממצאים הקשורים לסמיוטיקה ,מוצג על
פי מערכות הסימנים .מדברי הילדים שנאספו בכלי המחקר השונים ,עלו קטגוריות בנושא מערכות סימנים,
שתאמו ביותר לחלוקה שהנהיג  :)1968( Kowzanהשיח המושמע :שיח ואינטונציה .ביטויי הגוף :מימיקה
מחוות גוף ותנועה .מראה השחקן :איפור ,שיער ,תלבושות .עיצוב הבמה :תפאורה ,תאורה ,אבזרים.
צלילים :מוסיקה ,ופעלולי קול .אי לכך ,אורגן סעיף מערכות הסימנים בפרק זה על פי חלוקה זו.

השיח הדרמטי
נו ,איך קוראים לזה? נו ,אה כן ,תסריט( .ד' ב"ב כ"ס).
השיח הדרמטי שייך למערכת המילים בהצגה ,אשר כוללת בנוסף את המרכיבים הקוליים; נימת הקול
(האינטונאציה) ,ההיגוי (דיקציה) ,גובה הקול ,מהירות הדיבור והמקצב .תפקידי השיח לייצג את הדיבור
בעולם הבדיוני בו מתרחש המחזה ,לאפיין את הדמויות ולהעביר מסר לצופה על מעמדם ,אופיים ,גילם
ומקצועם ,כמו גם לסמן את מקום ההתרחשות והזמן של בעלילה .תפקידי המרכיבים הקוליים להחיות את
המילה הכתובה במחזה (נגיד .)2002 ,להלן ממצאים שעלו במחקר על התייחסותם של הילדים אל השיח
המושמע.
ציטוטים מתוך השיח הדרמטי
היגדים רבים של הילדים נגעו לשיח הדרמטי המושמע ,במובן ראשוני של אזכור וציטוט .חלקם ,בעיקר
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הבוגרים שביניהם ,מצטטים חלקי שיח מההצגה תוך כדי שיחת התיאטרון ,תוך כדי חיקוי הדיבור של
הדמויות ,ויוצרים דיאלוג ביניהם :ד' :שלום לך סבתא נינה [הטעות בשם במקור] מבנימינה ,מה

שלום הנכדים? מה המרגש? מ' :מזמן לא ראינו( ...שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס) .חלקם
מאזכרים את שם ההצגה :לא ,קוראים לזה אבל הנסיכה והצפרדע (ה' שיחת תיאטרון גן ה"ג
ת"א) ,שרים את השירים :נ' (שרה) :מה ,מה ,מה ,מה אוכלים היום? ...גבינה צהובה ,גבינה

לבנה ,מרק פטריות ,מרק( ...שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א) .הם מתייחסים לחרוזים אם היו כאלה
בשיח ,ומצטטים אותם :נגיד פיצה ,הוא אמר פיצה מקפיצה ,נגיד שטיח אז אבטיח (ה' שיחת
תיאטרון גן ה"ג ת"א) .כאשר מדובר בשיח עם חרוזים ,הם מייחסים את כתיבת החרוזים לשחקנים
המבצעים ,ומציינים שזה נורא קשה כי לא הרבה זוכרים חרוזים (צ' גן פ' ת"א) .אחת הילדות אף
ידעה לכנות בשם את הטקסט של ההצגה ,ולמרות שלא אמרה מחזה ,היא התכוונה לזה :אמ ,אה ..לדעת

את ה-נו ,איך קוראים לזה? נו ,אה כן ,תסריט( .ד' גן ב"ב כ"ס).
בהצגה "מחסן השטוזים של דתיה" האזכורים נעשו מתוך היכרות קודמת של הילדים עם השיח המושמע,
בעיקר עם המילים של השירים :אמרתי מקודם שאני מכירה את השיר ()...יש לי את זה בבית.

(ע' פ' ת"א) .הם זוכרים את המילים היטב ,ואף מתקנים את הילדים שטעו באזכור ,כמו בשיחת תיאטרון גן
ב"ב כ"ס :ד' :פעם שטוז אכל תפוז .מ' :לא ,אומרים פעם תפוז המציא שטוז .גם בהצגה
'הקוסם מארץ עוץ' ,היו ילדים שהכירו את סיפור העלילה והזכירו זאת :אבל אני יודע כבר את

הסיפור הזה ( )...בגלל שאמא הקריאה לנו את הסיפור לפני כן ,כשהייתי בגן ד'( .ע' גן
ד' רעננה) .גם אם סיפרו להם את הסיפור זמן רב לפני ההצגה ,הם זכרו אותו ואפשר שההיכרות עם הסיפור
עזרה לו להבין את עלילת ההצגה .למרות זאת ,שכששאלתי אותו ישירות ,אם כדאי לקרוא קודם את הסיפור
כדי להבין את העלילה בהצגה ,הוא טען :לא .לא חייבים .ע'( ,גן נ' רעננה) שלא הזכירה היכרות קודמת
עם הסיפור (שאינו מסופר בדרך כלל לילדים בגן) ,ניכר כי הבינה את העלילה מתוך השיח המושמע בהצגה,
אך גם מתוך הפעולות שנעשו על הבמה .היא סיפרה את השתלשלות העלילה תוך אזכור הפעולות הדרמטיות
וציטוט השיח המושמע:
המכשפה הטובה לקחה לה את הנעליים ,ועשתה כישוף שהן יהיו טובות ,ובסוף ,הם
גילו שהקוסם ,אין כזה דבר ואז המכשפה הטובה באה אחרי שהם הרגו אותה ,ואז הם

הלכו כל כך יותר רחוק מהבית ואז הקוסם הגיע ,והוא כתב "מצטער שלא יכלתי [כך
במקור] לעזור לך .ואז המכשפה הטובה באה והם אמרו "אה הנה המכשפה הטובה" ואז
היא אמ רה "יכלתם לחזור הביתה ממזמן ".ואז היא אמרה "התשובה הייתה מתחת
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לאף שלכם או יותר נכון מתחת לרגליים" .ואז היא אמרה "נכון! הנעלים!" (ע' בשיחת
תיאטרון גן נ' רעננה).
בקטע זה הזכירה ע' מספר רב של פעולות (לקחה ,עשתה כישוף גילו ,באה ,הרגו ,הלכו ,הגיע ,כתב) ,מה שיכול
להראות כי היא מבינה את סיפור העלילה דרך הפעולות .אולם בהמשך ,הזכירה ע' מספר פעמים את ההטיות
של הפועל א.מ.ר( ,אמרו ,אמרה וכו') וציטטה את הדמות שדיברה ,כך שניתן להסיק ,שהשיח המושמע עזר
לה להבין את העלילה .בתיאטרון העלילה אכן מוצגת באמצעות פעולות ומילים.
ציטוטים נוספים מתוך השיח הדרמטי ,המעידים על הנאה גדולה שהיתה לילדים ממנו ,מוצגים בחלק שלישי
של פרק הממצאים' ,אופני התקבלות' 'אופן התקבלות – הנאה' .בסעיף הבא ,יתוארו תפיסות הילדים את
השיח הדרמטי ,הכולל את המלה והפעולה .עולה מתוך הממצאים שילדי הגן הצעירים מתארים את העלילה
מתוך הפעולה יותר מאשר מתוך המילים.
אזכור השיח הדרמטי  -פעולה וסיפור העלילה
את סיפור העלילה סיפרו גם הילדים הצעירים יותר ,ואף יצרו פרשנות לעלילה תוך כדי סיפור :למה הם
בכו .כי הוא הלך ( )...אני יודעת למה הוא הלך .כי הוא רצה גם להתחפש לשטוזון...
או במקום אחר פרשנות ביקורתית :לא היה לו משנה לחכות קצת .הם הכריחו אותו .וזה

בסדר שהם הכריחו אותו( .ע' בשיחת תיאטרון גן פ' ת"א) .בגן ש"ש ראשל"צ ניתן לראות שהילדים
שהיו קרובים יותר לגיל חמש ,התקשו לבטא את העיקר או המהות של ההצגה ,אך יחד עם זה הסבירו את
העלילה בעיקר מתוך הפעולות .לשאלתי על מה ההצגה ,הם עונים בכוחות משותפים:
סמדר :אז ...על מה בכלל ההצגה הזאת?
י' :על דתיה בן-דור
ר' (בת) :אבל היא מתה? אני לא יודעת.
סמדר :לא.
ר' (בן) :על מחסן של שטוזים.
סמדר :זה על מחסן של שטוזים?
י' ... :היא לא מתה.
ר' (בת) :לא ,המחסן של דתיה.
ר' (בן) :לא ,מחסן של שטוזים.
י' :לא ,של דתיה בן -דור ,והם לקחו לה את המחסן.
סמדר :אה ,הם לקחו לה את המחסן השטוזים? ....
ר' (בן) :הם לא לקחו לה...
ר' (בת) :הם לא לקחו לה ( )...היא ביקשה מהם ש...

ר' (בן) :שימצאו לה את החלק החסר (שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ)
הם משתמשים בפעולות שנעשו כדי להסביר את העלילה :הפועל 'לקחו' חוזר מספר פעמים .אולם ,הם גם
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מזכירים שהיא ביקשה מהם ש ...מה שמעיד על כך שהם שמעו את המלים שנאמרו ,אך הדיווח על
העלילה אינו מכיל את מילות הבקשה ,אלא את הפעולה בלבד .אותה ר' ,מגן ש"ש ראשל"צ ,מזכירה בעת
סיפור חלק מתוך העלילה של ההצגה 'השרשרת' ,את הפעולות שנעשו על הבמה ,ללא אזכור של השיח:
ר' :למה? כי היא הנסיכה היא החביאה אותה.
סמדר :אז למה הנסיכה הלכה לחפש משהו?
ר' :היא הלכה לחפש חוט זהב.
סמדר :אה.
ר' :זה בגלל שהיא רצתה להביא לאמא שלה שרשרת ,שרשרת שלה .אבל השרשרת היא
רצתה רק למדוד אותה ,רק לשנייה ,אבל זה לא ירד והיא משכה ומשכה וזה נקרעה.

אז היא החביאה אותה .בכרית( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
בגן אחר ,הסבירו הילדים את העלילה בעיקר בעזרת הפעולות הדרמטיות ,בתוספת אזכור קצר של השיח
המושמע (בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ'):
ע' :שדורות'י והאריה והדחליל והאיש פח ,וגם האריה ,וגם הכלבלב ,הם הלכו לקוסם
הגדול ,הם חשבו שהוא קוסם נורא וגדול ,אבל הוא היה באמת קוסם קטנצ'יק שזה
היה השומר ,והוא אמר [ההדגשה שלי] שהוא ייתן להם להיכנס ,ושהוא היה הקוסם הגדול.
סמדר :למה הם בכלל הלכו אליו?
ע' :שהאריה יקבל אומץ ,ואיש הפח יקבל לב ,ודורות'י תלך הביתה ,והדחליל שיהיה
לו שכל( .שיחת תיאטרון גן ד' רעננה).

אזכורים אלה בעת סיפור העלילה ,השיח המושמע אצל ילדים המתקרבים לגיל שש ,והפעולות הדרמטיות
בתוספת השיח המושמע אצל הילדים הקרובים יותר לגיל חמש ,מעלים את השאלה לגבי המרכיבים
הדרושים לכל גיל על מנת לפענח את עלילת ההצגה .האם כאשר השפה פחות מפותחת ,העלילה מובנת יותר
בעזרת הפעולות ופחות מהשיח? האם כשהשפה מפותחת יותר ,הילדים משתמשים יותר בשיח המושמע
לצורך פענוח רצף העלילה? חיזוק לכך שהם מסוגלים לראות 'שיחים' ( )discoursesשונים בהצגה ,אני
מוצאת בדבריה של ה' (בוגרת) שמראה כי לתפיסתה יש כמה שיחים כאלה .היא מסבירה לי שהשיח המילולי
הוא רק אחד מאלה המרכיבים את ההצגה :אם לא יהיה דברים [אבזרים] ,אז איך הם יעשו את
ההצגה? מה ,הם רק ידברו?  ...בסיפור מדברים ומראים דברים ,בסיפור מראים ספר.

ויש גם ספר שאפשר להמציא אותו מהגוף ,שאת ממציאה אותו( .ה' גן ה"ג ת"א).
בשיחת התיאטרון בגן ה"ג ת"א ,כשנסבה השיחה על האופן בו מבינים הצגה ,מסבירה לי נ' שאנחנו צריכים

לצפות בהצגות כדי לדעת מה הם אומרים .עבורה כדי להבין הצגה צריך לדעת מה אומרים (לא
מה עושים) .מתוך דברי צ' מגן פ' ת"א ,ניכר כי ילדי הגן ,מבינים את השיח ,מפעילים שיקול דעת לגבי הנאמר
בו ,ואף מציינים את הבדיון בדברים הנאמרים :לא היה אמתי מה שהם אמרו וכל הדברים
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האלה .הם גם יוצרים פרשנות משלהם לגבי האמירות :הם אמרו :פעם פרה הלכה למספרה ,זה

לא באמת יכול להיות ,פרה יש במושב ,בקיבוץ (צ' גן פ' ת"א).
ניכר כי הילדים הקרובים יותר לגיל שש משתמשים בשיח המושמע על מנת לפענח את העלילה ,יותר מאשר
בפעולות הנעשות על הבמה .הצעירים ,משתמשים בשיח המושמע במקביל לפעולות הדמויות ,ושני ה'שיחים'
הללו יחד משמשים אותם להבנת העלילה .אולם כיצד הם תופסים את תפקיד השיח המושמע אל מול
הפעולות שנעשות על ידי הדמויות? בסעיף הבא ארחיב על תפיסתם.
תפקידי השיח והאינטונציה בהצגה
היגדים רבים מציגים את תפיסת הילדים את תפקידי השיח הדרמטי המושמע בהצגה .החל באפיון הדמות,
תכונותיה ומקצועה ,אפיון תפקידה מול דמות אחרת בהצגה ,וכלה בהסבר העלילה .ד' מסבירה את תפקיד
השיח בפענוח הדמויות :המילים ,המילים ,אנחנו שטוזונים אז אנחנו יודעים שהם שטוזונים.

(ד' גן ב"ב כ"ס).
על מנת להמחיש את אופן התפקוד של השיח באפיון הדמות ,מסביר לי ע' מגן ב"ב כ"ס ,שכדי שידעו שאני
משחקת דמות של גננת ,אולי זה להגיד :ילדים בואו תשבו למפגש .המילים בהן הדמות משתמשת,
מורות על אפיונה/מקצועה .את תפקידה של הדמות מול דמות אחרת בהצגה ,לתפיסת הילדים ,אנו קובעים
על פי השיח :אממ ,אני יודעת את זה בגלל שהיא אמרה "אבא" אז זאת אומרת שהוא

המלך .והיא אמרה "אמא" אז זאת אומרת שהיא המלכה( .ר' גן ש"ש ראשל"צ) .מחזקת את
התפיסה הזו ע' מגן נ' רעננה :שהוא כמו המשרת שלה ,שמה שהיא אומרת הוא עוזר ,וכשהיא
אומרת "מי חמודי של אמא" אז הוא אומר הוא.

אפיון דמות נקבע אף הוא לתפיסת הילדים ,על ידי המילים בהן היא משתמשת .לשאלה איך נדע אם דמות
היא רעה ,עונה ד' מגן נ' רעננה :כי הוא אמר מילים לא יפות לאישה הזאת .ומוסיף שגם מרכיבי
הקול ,במקרה זה גובה הקול מעידים על אופייה של הדמות (הרעה) :כי היא אומרת "חכי לי שמה".

היא כאילו צורחת .ע' (מגן ב"ב כ"ס) מוסיף ,שעל מנת לפענח את אפיון הדמות ,חשובות לא רק המילים
אלא גם האינטונציה :גם איך שהיא דיברה .ט' מגן א' כ"ס ,מציינת אף היא את נושא האינטונציה
כחלק מעיצוב הדמות :חייבים לעשות את הקול המדויק ,חייבים לעשות קול של בת אפילו
אם אתה שחקן גבר .ש' מגן ד' רעננה ,אף היא מסבירה ,שעל מנת לגלם את הדמות צריך שיהיה את
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אותה הדיבור של השטוזית .נ' מחזקת את הדברים בנושא האינטונציה כמאפיינת דמות:
נ' :והוא מצחיק ,הוא דיבר כמו סבתא זקנה.
סמדר :אה ,דיבר כמו סבתא זקנה?
נ' :כן.
סמדר :זאת אומרת שהוא לא רק התחפש...
נ' :הוא גם דיבר.
סמדר :כמוה?

נ' :כמו סבתא ,לא סבתא יותר מדי זקנה( .נ' גן ה"ג ת"א).
ע' מגן נ' רעננה ,מודעת לתפקיד ה'שיחים' השונים בהצגה ,כשהיא מסבירה את אפיון הדמות :כי רואים,
אם זאת מישהי רעה אז היא מנסה לחסל את הטובים ,ואם היא טובה ,אפשר לעזור

לטובים ,וגם היא אמרה שהיא מכשפה טובה .הדמות מתאפיינת מתוך הפעולות שהיא עושה ,אבל
גם מתוך הטקסט שלה .בהמשך הריאיון היא מדווחת על שלושה 'שיחים' שהעידו על אפיון הדמות :השיח
והאינטונציה :כי הוא דיבר כזה רע ,הפעולות שעשה – מחוות הגוף והתנועה :הוא עשה תנועות

רעות ,וגם השיר  -המוסיקה והמילים שאפיינו אותו כדמות רעה :ושהיה שיר שלו( .ע' גן נ' רעננה) .ע'
מתייחסת אל השירים בהצגה כאל חלק מהשיח המילולי ,שהוסיפו לו מוסיקה על מנת לגוון :כי אי-אפשר

רק כל הזמן לדבר ,אפשר לעשות משהו בשיר שגם יהיה מנגינה( .ע' גן נ' רעננה) .מחזקת את
דבריה ד' מגן ב"ב כ"ס :יכולים רק להגיד אבל הם עושים את זה בשיר.

עולה מתוך הממצאים ,שהילדים מודעים לתפקיד השיח המילולי באפיון הדמויות ,תפקידן ,אופיין ומקצוען.
בנוסף יש לו תפקיד בפענוח העלילה :אז הם אמרו ,אז הם שמחו שהמכשפה נהרגה( .כ' מגן נ'
רעננה) .צ' מחזק את התפיסה ,ומספר את ההתרחשות דרך הפועל 'אמרה' .בדיאלוג הבא מתוך הריאיון ,הוא
מראה את תפקיד השיח בפענוח העלילה:
סמדר :אז איך יודעים שזה רעל? איך ידעת שזה רעל?
צ' :היא אמרה( .מחייך ,מסתכל על סמדר ,מנפנף בדפים שבידיו).
סמדר :אה ,היא אמרה? זאת אומרת גם בסוף (צ' .מתפרץ לדברי סמדר)
צ' :כן ,וגם בסוף שהמכשפה הטובה הצילה אותה.
סמדר :אה.

צ' :אז היא אמרה שלג ,והמכשפה הרעה אמרה רעל( .צ' גן פ' ת"א).
לצד השיח גם לפעולות יש חלק בפענוח ההצגה :גם רואים וגם שומעים (צ' גן פ' ת"א) .בדבריו הבאים
ניתן לראות את החשיבות שהוא מעניק לשני ה'שיחים' בפענוח העלילה ,ראשית המילים ואחריהן הפעולות
או התנועה:
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צ :.כי הוא היה פחדן ובהתחלה חשבו שהוא היה ממש ממש ממש כעסן ,אז הוא רצה
לאכול את הכלב שלה.
סמדר :ואיך ידעת שהוא נהיה פחדן? מה הוא עשה ,או אמר?
...
צ :.כן ,הוא אמר אני אהיה פחדן.
סמדר :לפעמים אפשר להגיד ,איך ידענו בוודאות ,היה משהו שנראה לנו ,חוץ מזה
שהוא אמר?
צ :.אה ,כי הוא פחד מהכלב שלה.
סמדר :אה ,אבל מה הוא אמר ,אני פוחד מהכלב? או הוא עשה משהו?
צ :.הוא עשה...
סמדר :מה הוא עשה?
צ( :.הדפים על הספה ,פתאום קופץ על הספה ,מדגים לסמדר)

כאילו ברח מהכלב ,רץ מהכלב( .צ' גן פ' ת"א).
שני השיחים מתחברים כאן לתפיסת צ' לאמירה ,שיש צורך במילים ובתנועות לצורך פענוח ההצגה ,ומכך
ניכר כי השיח הדרמטי בונה את ההבנה של ההצגה .לטענת ע' מגן ב"ב כ"ס ,ההבנה נוצרת לא רק מהשיח
המושמע ,אלא גם מהשיח הכתוב הנמצא על הבמה )...( :היה כזה כל מיני דברים שהיה כתוב על
הארגזים )...( .אה ..למשל כמו שנתנה לשליח פיצה את המעיל ,היא נתנה לו מהקופסא

שכתוב אה ...נו ...ילדה עם מטריה .והוא מסביר כי השיח המושמע בצירוף השיח הכתוב ובתוספת
הפעולה – הם אלה שגורמים לו להבין את ההצגה :גם כי הוא אמר אה )...( ...למשל ,מה שהוא
אמר שהוא שיפטירו אותו בסוף ( )...שיפטירו אותו מהעבודה ( )...כי גם הוא הביא
פיצה ( )...לא [אמתית] ,זה רק היה קופסא כזאת ,שכתבו עליה פיצה.

מתוך הממצאים עולה כי לשיח הדרמטי השפעה לא רק על ההבנה ,אלא גם על ההנאה של הילדים .ה' מגן
ה"ג ת"א מדווחת:
שאני נהניתי בהצגה שהם עשו שהזה של הפיצה אמר דברים מצחיקים ,הוא עשה חרוזים
והם אמרו בוז בוז זה לא שטוז ואז הוא הצליח בשטוזים ,בשטוזון ,בשטוזים.

החיבור שעושה ה' בין הנאה למילים ולחרוזים ,מציג את ההנאה שלה מהשיח המושמע .ההנאה מגיעה
מהעשייה של ההצגה ,ומהמילים שהם השתמשו ,כולל חרוזים .לחרוזים של ה'שטוזים' יש תפקיד ביצירת
הנאה ,גם כשהחריזה מוצלחת וגם כשאינה מוצלחת .י' מגן מ"ק נשאל ממה נהנה ,והוא מתאר את חוסר
ההצלחה של הדמות ביצירת החרוז :שהוא לא הצליח לעשות שטוז( .מדבר חלש ומאד לא

ברור) .הדיבור החלש יכול להעיד על חשש מיצירת ביקורת על הדמות ,מתוך תפיסה מוסרית המגנה הנאה
מלעג לאדם שאינו מצליח.
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עולה מניתוח תפיסות הילדים את השיח המושמע ,כי הם מייחסים לו תפקיד בהבנת ההצגה ,פענוח העלילה
ואפיון הדמויות ותפקידן .לתפיסתם ,תפקיד זה בא לידי ביטוי הן בתוכן השיח והן באופן הפקתו .כפי שעלה
מן הממצאים ,הפעולות אף הן בעלות תפקיד חשוב בפענוח ההצגה .ציטוטים רבים של הילדים התייחסו אל
ביטויי הגוף כמסייעים לאפיון הדמויות ,הבנת השתלשלות העלילה ואף בכיוון רגשות הצופים .בסעיף הבא
מובאים ממצאים המציגים את תפיסת הילדים את ביטויי הגוף.

ביטויי הגוף :מחוות הגוף והתנועה
ט' :ככה עושה(...מרימה את ידיה ודופקת על בטנה) (ט' גן א' כ"ס).
תפקידה של מחוות הגוף הוא להגביר ,לשכלל ,להעצים ,להרחיב ,לשנות ,להדגיש ולהתאים לנושא הדיבור
של הדובר (אוריין 1988 ,א') .מחוות הגוף והתנועה מהוות חלק מאפיון הדמות ובניית העלילה ,ובכך הן
מסייעות בכיוון רגשותיהם של הצופים בעת הצפייה (נגיד .)2002 ,ילדים בגיל הגן מבינים את תפקידיהם של
ביטויי הגוף המתוארים לעיל ,כפי שעולה מניתוח ההיגדים במחקר .שלושת הסעיפים הבאים מציגים את
תפיסתם את ביטויי הגוף.
אפיון הדמויות
ניתוח הממצאים מעלה כי ילדי גן ערים לתפקיד ביטויי הגוף באפיון הדמות .ד' מגן ב"ב כ"ס מזכירה את
הפנטומימה כאפשרות של השחקן להראות לקהל מי היא הדמות שהוא מגלם .היא מכוונת למחוות הגוף
והתנועה ,הנוספות על השיח המילולי ,ולאו דווקא לתנועה ללא מילים .כשע' מגן נ' רעננה נשאלת איך היינו
מזהים מי היא הדמות אלמלא היינו שומעים את המילים ,היא עונה :אז היינו רואים לפי ההתנהגות.

ובמקום אחר מציינת ,שאפיון הדמות נעשה בעזרת התנועות :הוא עשה תנועות רעות .ע' ,מגן ב"ב
כ"ס ,מסביר מה היה עליו לעשות כשחקן שגילם דמות ,בהצגה בגן:
ע' :עשיתי תנועות מסוימות.
סמדר :איזה תנועות? איזה תנועות עושים שידעו שאתה מלך?
ע' :כזה ,נכנסתי לארמון ככה (מראה גוף זקוף ,הליכה איטית וראש מורם).

אפיון הדמות מתגלה לצופים דרך התנועה ומחוות הגוף ,לדברי כ' מגן נ' רעננה .כשנשאל על סוג התנועות
שמצביעות על אופי הדמות הוא עונה :שמנסים להרוג אנשים ,ושמפעילים קסם ,כמו שהיא
עשתה לדורותי ,ידעתי שהיא רעה ,כבר מהתחלה ידעתי .ולעומת זאת ,אם רואים שהוא

מציל ,אז יודעים שהוא טוב .על דמות הדחליל בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ' הוא אומר שאם דמויות
נופלות כל הזמן ,זה אומר שאין להם מוח .וגם שהוא טיפש ( )...הוא לא יודע להילחם ,ככה
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הוא עושה (מגלגל את הידיים) ,זה עוזר? ( )...סתם הוא עושה .גם כשהם לא מצליחים
להסביר במילים את תפקידן של מחוות הגוף והתנועה ,הם מראים את כוונתם בעזרת חיקוי התנועה ,כמו
במקרה של ט' מגן א' כ"ס:
סמדר ... :חוץ מקול ,מה עוד יש לך?
ט :.הליכה כזאתי...
סמדר :את הולכת ככה? איך את הולכת?
ט( :.מראה איך היא הולכת) אני ממש מאחרת לרכבת (מחקה את סבתא מינה,
חוזרת לשבת ומחייכת)
סמדר :אבל איך ,איך זה? מה זה הולכת ככה? מה זה הככה?
ט :.עקום.
סמדר :עקום !..אוקי ...ומה זה עם הידיים? מה את עושה עם הידיים?
ט :.ככה עושה( ...מראה לסמדר  -מרימה את ידיה ודופקת על בטנה).

העובדה שט' אינה מצליחה להסביר במילים ,אינה מעידה על כך שהיא אינה מבינה את תפקידן של מחוות
הגוף באפיון הדמויות ,אלא מעידה על קושי בהסבר של התופעה .מחוות הגוף בהן השתמשה הן אלה שעזרו
לה להסביר את התפיסה שלה.
ניתן להסיק מהממצאים המוצגים לעיל ,כי ילדים בגיל הגן מודעים לתפקיד ביטויי הגוף באפיון הדמויות,
בין אם הם מתארים אותו במילים ובין אם הם משתמשים בעצמם בביטויי גוף על מנת להסביר את תפיסתם.
בניית העלילה
כשנשאלים ילדי גן על תפקיד מחוות הגוף והתנועה בהצגה ,הם מזכירים את תפקידן בבניית העלילה .ד' מגן
ב"ב כ"ס ,אמרה בשיחת התיאטרון משפט המסביר את ההבדל בין מחזמר להצגה :בהצגה השיחוק

בהפרד (מהשירים והריקודים) .כשביקשתי ממנה להסביר למה הכוונה בשיחוק ,היא הסבירה את תפקידן
של מחוות הגוף והתנועה בבניית העלילה:
ד' :שיחוק זה שהם משחקים.
()...
ד' :משחקים ב..כמו שחקנים מהמילה שחקנים.
סמדר :אוקי .ולמה הכוונה? תני לי דוגמה ,מה זה שיחוק ()...
ד :.שזה משחקים שהם ,הם נותנים הסבר מה הם-הם נותנים הסבר מה קורה בהצגה.
סמדר :אוקיי.
ד :.הם לא יכולים רק לשיר ולרקוד ככה ולהסביר ,עם המילים .הם לא יכולים ,הם
צריכים גם לשחק .ואם הם משחקים שהם משחקים.
סמדר :כן.
ד :.חה ,חה (צוחקת) ,ואולי בהצגות שהם משחקים שהם משחקים.
סמדר... :אז בעצם את אומרת לי שאנחנו יכולים להבין את ההצגה דרך השיחוק? או
דרך הריקוד והשירים? דרך מה אנחנו מבינים?
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ד :.שניהם( .ראיון אישי ד' גן ב"ב כ"ס).
בדרכה היא מסבירה שמחוות הגוף הן התוספת למילים בעת המשחק .ניכר כי היא מודעת לכך שמחוות הגוף
והתנועה ,הן חלק מתפקיד השחקן ,המעביר לקהל את העלילה.
לעיתים העדר פעולה או מחוות גוף המייצגת רגש מסוים ,דווקא מסייע בבניית העלילה :שחשבתי שזה

ייגמר עצוב בגלל שהיא לא התנשקה אתו כל ההצגה ,רק בסוף( .א' מגן ה"ג ת"א) .הוא
מציין כי הוא מחכה לפעולה מסוימת שתמחיש את התפתחות העלילה בהצגה.
עולה מתוך הנתונים כי לתפיסת הילדים ,פעולה ,מחוות גוף ,או העדר של ביטויי הגוף ,מסייעים בהבניית
העלילה אצל הצופה .הציטוט האחרון מעיד גם על הכוונת רגשות הצופה ,באמצעות פעולה או העדרה .על
הכוונת רגשות הצופים על פי תפיסת הילדים בסעיף הבא.
כיוון רגשות הצופים
הילדים נהנים ממחוות הגוף והתנועה של השחקנים על הבמה ,ומחקים את התנועה :הם עושים הכל
בקלילות ,ככה (מראה ,עומדת על הספסל) ,ככה הם עולים ,ישר הם עומדים .ככה

בקלילות .ובהמשך :כי זה כיף לרקוד( .ד' גן ב"ב כ"ס) .הם נהנים מהתנועה ,בעיקר מתנועות
מצחיקות כמו סלפסטיק (תנועות הכוללות אלימות גופנית וגמישות ,שמקורן בקומדיה דל'ארטה) בהצגה.
להלן מספר ציטוטים מתוך דברי צ' מגן פ' ת"א:
אז אני אהבתי ששטוזון בכיר עלה עליועושים דברים מצחיקיםהפיל אותו-והוא רצה לקחת את הפיצה

ואז הוא נפל (ראיון אישי צ' גן פ' ת"א)גם י' מגן מ"ק נהנה מהסלפסטיק ,ומוסיף כי תמיד זה מצחיק אותי ,תמיד .מה שמעיד על כך שהצגות
שהוא ראה כללו סלפסטיק .גם הוא מדגים את התנועה ,ומסביר:
י' :זה היה מצחיק אותי בלהשתולל.
סמדר :אה ,הם השתוללו?
י' :כן .תראי איך הם עשו( .מדגים).
סמדר :אה.
י' :כמו בית משוגעים.
סמדר :זה מצחיק כי הם עושים שטויות?
י' :כן )...( .כי הם עשו שטויות שטותיות.
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ע' מגן פ' ת"א ,מסבירה את ההנאה מהתנועות בכך שאת יודעת את התנועות .היא חזרה על התנועות
שעשו הדמויות בעת ההצגה ,עובדה שהסבה לה שמחה והנאה .לסיום ההצגה הזכירה נ' את התנועה שסימנה
לה את סיום ההצגה ,ומסבירה שהיא הבינה שהסתיימה ההצגה בגלל זה הם השתחוו.

עולה מהממצאים שהוצגו לעיל ,כי ילדי גן מפענחים את העלילה בעזרת השיח המילולי וביטויי הגוף .לא רק
שהם משתמשים בהם לצורך הבנה או הנאה ,ניכר כי הם בעלי מודעות לתפקידם של ביטויי הגוף באפיון
הדמויות ,ביצירת הבנה של העלילה ובהכוונת רגשות הצופים ,בין אם הם יכולים להסביר זאת מילולית ובין
אם הם מראים זאת בתנועה בעצמם.

מראה השחקן :לבוש
ובעזרת הבגדים הוא עדיין שטוזון( .ע' גן פ' ת"א).
מערכת הסימנים המציגה את מראה השחקן ,כוללת את האיפור ,השיער והתלבושת .תפקידה לסמל את
גילה ,מינה ,עיסוקה או מעמדה של הדמות ,לצורך הפענוח של הקהל את הדמויות ,האווירה והסיטואציה
הדרמטית (.)1998 ,Pavis
הביטוי בו משתמשים בספרות המקצועית לבגדים שלובש השחקן לצורך עיצוב הדמות הוא לבוש .אולם אף
אחד מילדי המחקר לא הזכיר את המושג 'לבוש' ,אלא השתמשו במילים תלבושת ,בגדים או אף תחפושת,
שהיא מלה הלקוחה מחג הפורים .אי לכך ,השימוש כאן יהיה במילה תלבושת ולא לבוש השחקן .התלבושת
משמשת את השחקן ,שהוא אדם רגיל להפוך לדמות .כך עולה מדבריה של נ' מגן ה"ג ת"א ,כשהיא מתארת
את סיום ההצגה:
נ' :אז השטוזונים חוזרים לאנשים וגם הולכים הביתה ואז הם סוגרים את המחסן.
סמדר :כשאת אומרת חוזרים לאנשים ,למה את מתכוונת?
נ' :שהם מוציאים [פושטים] את התחפושות.
סמדר :אה ,ואז...
נ'  :ולובשים את הבגדים שלהם ה ..הרגילים ,כמו שאת לובשת בגדים רגילים ,כמו
שכולם לובשים בגדים רגילים ואמיתיים ו..
סמדר :ואז הם הופכים להיות מה?

נ' :ואז הם הופכים להיות אנשים( .נ' גן ה"ג ת"א).
הילדים מגדירים את מערכות הסימנים הקשורות אל מראה השחקן ,ומשייכים את האבזרים הנלווים כמו
נעליים ,כתר או כובע אל התלבושת של השחקן:
סמדר :אז מה צריך חוץ מקול [כדי להפוך לדמות בהצגה]?
א' :חוץ מקול אתה צריך ,תלבושת...
סמדר :כן.

94

א' :פאה ,כובע ,ואמ ...זהו( .א' גן א' כ"ס).
ש' מגן ד' רעננה מחזקת את דבריו :את צריכה קודם כל להביא את כל האביזרים כמו

תלבושת ,נעליים ,כובע ...גם ע' (גן פ' ת"א) מתייחסת אל ה-בגדים ואל ה-כובעים .כשנשאלת מה
עליה לעשות כדי להיות שחקנית ,היא עונה בקצרה :לבוא להצגה ,ולהתחפש לדברים .ומוסיפה:
אה ,למשל אם אני אהיה שחקנית של איזה הצגה שהוא ,לובשים מסיכה ,אז אני אביא
שמלה וכתר כמובן (ע' גן פ' ת"א) .נ' מסבירה בדיוק אילו אבזרים נחשבים כתלבושת :תיק ,כן ,כמו

כתר ששייך לתחפושת  ...נכון ,כתר הוא גם חלק מהתחפושת( .נ' ה"ג ת"א).
ע' ומ' ,מגן ב"ב כ"ס ,כל אחד מהם בנפרד בראיונות האישיים ,הוסיפו את השיער כחלק מהתלבושת :ע'
מסביר שידע מי הדמות הנמצאת על הבמה גם בגלל השיער שלה ...ומ' מסבירה דרך ההבדלים בין
הכובעים (הנראים כמו פאות) ,את ההבדלים בין הדמויות :למשל ,לכל אחד יש תלבושות אחרים,
למשל לכל אחד יש ,אמ ,אמ ...פאה שונה.

בגן ד' רעננה הרחיב ע' את תפיסת התלבושת ,וכשנשאל מה אני צריכה שיהיה לי כדי שאוכל לשחק את
המכשפה הטובה ענה... :עיניים יפות ,רגליים מקסימות ,נעליים קסומות ...וכובע .אמנם הוא
התייחס לתכונות הפיזיות של השחקן ,אך הוסיף לפירוט את הנעלים והכובע .הנעלים והכובע חוזרים על
עצמם ,לא רק בהצגה הראשונה ,בה היו לדמויות כובעים מיוחדים ,אלא גם בהצגה השנייה בה לא לכל
הדמויות היה כובע .פריטי לבוש הם חלק מ'מרכז הבית' בגן הילדים בדרך כלל .בין אם אלה בגדים ,נעלים
או אבזרי לבוש כמו כתר ,כובע וכד' .ניתן לשער שילדים שמשתמשים בפריטים אלה בגן כדי "להפוך" לדמות
במשחק הסוציו-דרמטי ,יחפשו את הפריטים הבולטים בניסיונם לפענח את אפיון הדמות שעל הבמה בהצגה.
תפקידי התלבושת
בעיצוב ובניית דמות :תפקידה העיקרי של התלבושת הוא ,כפי שאומרת בטון בוטח מ' מגן ב"ב כ"ס :כדי

להיראות כמו מישהו אחר .ילדים רבים מציגים את הידע שלהם לגבי תפקיד התלבושות והאבזרים
הנלווים אליהם ,כפי שטוענת ע' (גן פ' ת"א) :ובעזרת הבגדים הוא עדיין שטוזון .ניכר במשפט קטן
זה ,שהילדה מודעת לכך שתלבושת משמשת לעיצוב ובניית דמות .במקרה זה ,ההבנה היא כפולה – הדמות
של השטוזון התחפשה לדמות של סבתא .הילדה מציגה כאן את יכולתה להבין כי בגדים שימשו את השחקן
להפוך לדמות :הם היו מחופשים[ .נוזפת בי] את לא רואה שזה תחפושת? ובעזרת פריטי לבוש
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הפכה הדמות לדמות אחרת :הוא לקח גם התיק וזה הוא הפך לסבתא זקנה (ע' גן פ' ת"א).
זוהי מורכבות של דמות המגלמת דמות אחרת ,בבחינת תיאטרון בתוך תיאטרון ,והנזיפה באה להראות כי
הילדה מבינה את הרעיון המטא-תיאטרוני .אבחנה זו מציגה את תפיסתה המורכבת ,ובעיקר את התפיסה
של תפקיד הלבוש.
ה' מגן ה"ג ת"א מחדדת את תפקיד התלבושת והאבזרים הנלווים אליה ,ובו זמנית מציגה יכולת הבחנה בין
בדיון למציאות והבנה שעל הבמה מוצגת מציאות בדיונית:
ה'... :יש לה מטפחת ,יש לה תיק כמו של גברת ,של סבתות ,והיה לה דברים כמו של
סבתא ,אבל זה היה שטוזי תפוזי שהוא התחפש אליה.
סמדר :אה ,אז הוא לא באמת סבתא.
ה' :הוא לא ,בגלל זה יש שם את הדברים.
סמדר :הדברים האלה ,הופכים אותו לסבתא ,אמתית?

ה' :לא ,כמו אמתית( .ה' ,גן ה"ג ת"א).
בשיחת התיאטרון בגן נ' כ"ס ,מתפתח דיון על מראה השחקנים ללא התלבושות והפאות ,המעיד על תפיסה
של עיצוב ובנייה של דמות בעזרת תלבושת או עיצוב שיער:
סמדר :ט' הוא אמר (א') ,מעניין איך הם נראים במציאות.
א' :כן ,לא במציאות ,כאילו ,בהצגה ,אבל.
סמדר :מה זאת אומרת?
א' :זאת אומרת ,מעניין איך נראה השיער שלהם כשהם יורידו את התחפושת של השיער.
ט' :את הפאה.
א' :אבל זאת לא פאה ,את לא שמת לב (פונה ל-ט') ,שזה קצת היה קשה ,אז זה
כובע ,זה כובע ,טוב ,אז בואי נגיד שהם יורידו את הכובע ואת התלבושות שלהם.
סמדר :ממ ,ממ.
ט' :כן ,והשיער שלהם פה (מראה על מיקום הפאות) ,לא היה דומה לכובע.
סמדר :למה? ט' למה?

ט' :אז בעצם זה היה פאה של כובע( ...שיחת תיאטרון גן נ' כ"ס).
הדיון לגבי טיבם של הכובעים או הפאות במקומו .בהצגה זו היו לשחקנים מעין כובעים שנראו כמו פאות
שיער .הדיון מעלה את התובנה הברורה של הילדים כי השחקנים מצוידים בתלבושות לצורך גילום ועיצוב
הדמות .ש יח זה על התלבושת ותפקידה בעיצוב ובניית דמות תיאטרונית מציג תובנות מעמיקות לגבי
מציאות ובדיון .אלה מעידים על הבנה את המוסכמות התיאטרוניות .התייחסות רחבה יותר אל מושגים
אלה מוצגת בתת-פרק המוסכמות התיאטרוניות בחלק זה של פרק הממצאים.
תפקיד התלבושת באפיון הדמות :התלבושת היא המגדירה את הדמות מסבירה ד' :תחפושת של נסיכה
זאת אומרת שהיא נסיכה .תחפושת של ליצן ,זאת אומרת ליצן .זאת על מנת שהקהל ידע,

על מה מדובר ומי( ...ד' ב"ב כ"ס) .תלבושות נועדו כדי שנדע שיש שם דמות ,מסוג מסוים ,אבל לא רק
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סטריאוטיפ זה או אחר ,לא רק על מה מדובר ,אלא גם על מי ,מי היא הדמות ,כלומר – אפיון הדמות.
לתפיסתם התלבושת מייצגת את אפיון הדמות :יודעים שהיא רעה ( )...ובגלל שרואים שהיא
שחורה (.ע' ,גן נ' רעננה) .ומוסיף ע' ,בגן ד' רעננה :ושל טובים זה גם ככה (מדגים) ,אבל יותר

יפה ,עם פרחים ..ושל מכשפה זה רק שחור .אבל שלה זה פרחים בגלל שהיא טובה( .ע'
גן ד' רעננה ) .כ' מגן נ' רעננה מציג את הידע שלו לגבי תלבושת המעידה על אפיון הדמות .ידע זה נראה כי
מגיע מסרטים :כי לרעים יש גלימה שחורה ,גם יש גלימה לבאטמן יש גלימה שחורה ,אבל

יש לו סימן שהוא טוב ,יש לו עטלף .צ' מגן פ' ת"א מחזק את דבריהם ,באופן המעורר שאלה בנוגע
להפרדה בין מציאות ובדיון :כי למכשפה יש באמת בגדים שחורים .וגם הכדור בדולח .עולה
מניתוח הנתונים כי הילדים מבינים את תפקיד התלבושת באפיון הדמויות ,מתוך ידע קודם שיש להם .על
מקורות הידע הקודם ארחיב בחלק השני של פרק הממצאים – אופק הציפיות של הילד .אחד האפיונים
אליהם מתייחסים הילדים קשור לאבחנה מגדרית .זו אבחנה שקשורה למציאות שלהם ולשלב ההתפתחותי
בו הם נמצאים .הבדלי מגדר בולטים מאד החל מגיל הגן ,כיוון שתהליך התפתחות מינית מאפיין תקופה זו
בחיי ילדי גן (בקר ,)2009 ,תקופה בה מתפתחת האבחנה המגדרית בהקשר של המשחק הסוציו-דרמטי
( ,)2003 ,Sawyers & Carrickבהקשר של אינטראקציות חברתיות (,2003 ,Corsaro ;1993 ,Benenson
 ,)2005ובהקשר של רמות אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית (.)1992 ,Zahn-Waxler et al.
בדברי ד' בשיחת התיאטרון בגן ב"ב כ"ס ,נראה כי היא הבחינה בכל פריטי התלבושת שיצרו אבחנה מגדרית:
לבנות יש בגדים מיוחדים וגם לבנים .לבנים יש כובע מיוחד ולבנות יש ,יש להם חליפות
מיוחדות ,לבנות יש מכנס כזה וטייץ כזה ולבנים יש טייץ ומכנסיים קצרים .ויש להם
נעליים אותו הדבר.

בראיון האישי היא אף מחדדת את תפקיד התלבושות ,וגם את ההבדלים המגדריים שהיא יוצרת:
לכל בן ולכל בת שטוזונית ולבן שטוזונים יש בגדים ,אבל לכולם יש נעליים אותו דבר
רק לא אותו הצבע .לבנים יש את הכובע הזה עם השפיצים ,לבנות יש את הכובע
העגול .לבנות יש טייטס כזה בצבע אחד פה וצבע אחד פה ,ומכנס כזה פה ,ולבנים יש
מכנסונים פה ,ו..אה ..וחליפות יש להם אותו דבר ,רק לא אותו צבעים ,ולא אותו
שמות :שטוזה ,שטוזי תפוזי ,אה ,איך קוראים לזאתי? נו איך קוראים לזאתי? שטוזונית

או משהו( .ד' גן ב"ב כ"ס).
מה שעולה מדברי ד' ,הוא כי היא ערה לאבחנה המגדרית שיוצרת התלבושת ,ובכך מעצבת את אפיוניה
הכוללים מגדר זה או אחר .תפקידה של התלבושת ברור גם לצעירים בין הילדים (קרובים לגיל חמש) .אמנם
הם מתקשים להביע את התובנות והידע שלהם ,אך אפילו מהמשפטים המעטים והקצרים שהם אומרים,
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ניתן לה סיק על תפיסתם .ר' (בן) מגן ש"ש בראשל"צ מסביר שהדמויות בהצגה הן אנשים שרק התחפשו.

ברור לו שהם מתחפשים כי הם השחקנים .על מנת לבצע את תפקידם כשחקנים ,עליהם להתחפש .כשר'
(בן) מתאר את אופיון הדמויות שהיו בהצגה ,הוא מזכיר את התלבושות ,מה שמביא אותי להסיק שהוא
מבחין בשני סוגי תלבושות ,האחד לדמות הרעה ,והשני לשאר הדמויות:
ר' (בן) :היה שם אחד רע בהצגה.
סמדר :והרע הזה ,הוא רע באמת?

ר' (בן) :לא ,בכאילו זה שהתחפש וגם האחרים התחפשו( .ר' בן גן ש"ש ראשל"צ).
באותו גן ר' (בת) ,מסבירה יותר :היה שם דברים ש ..הבן התחפש לאישה הזאת שבסיפור

(מצביעה על הברושור של ההצגה) .היא מצביעה על האבזרים ('דברים' כדבריה) שהיו שם ועזרו לו
לעצב את הדמות שלו .מאלה עולה כי גם הצעירים ביותר בין ילדי הגן מבינים את תפקיד התלבושת באפיון
הדמות.
התלבושת כמכוונת את רגשות הצופים :לתפיסת ילדי הגן ,לתלבושת תפקיד נוסף בהצגה ,כפי שמוזכר
בספרות המקצועית :היא נועדה לכוון את רגשות הצופים .במקרה של ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' –
נועדה להצחיק:
סמדר :מה זה אומר שיש להם גרביים לא באותו צבע?
ע' :שהם מצחיקים.
סמדר :ואתה חושב שהם עשו את זה בכוונה?
ע' :כן.
סמדר :כדי להצחיק?
ע' :כן.
סמדר :מה עוד היה להם שהם עשו בכוונה כדי להצחיק?

ע'( :שתיקה) ...הצורה של הכובעים( .ע' גן ב"ב כ"ס).
מדבריו ניתן להבין שהוא ער לכך שצורות וצבעים מסוימים של התלבושות יוצרים השפעה על הרגשות של
הצופים בהם .בנוסף ,דבריו מעידים על כך שהוא מבין שהיתה כאן התכוונות והשינויים נועדו במכוון לייצר
רגש מסוים .זו דקות אבחנה המראה על ידע רב שיש לילד בגילו .ידע קיים אצל הילדים גם בהקשר של האופן
בו מכינים את התלבושות ,למרות שמעט מאד ילדים התייחסו לכך .בסעיף הבא אציג מספר דוגמאות.
הכנת התלבושת
ט' מגן א' כ"ס מסבירה כיצד מכינים את התלבושות :אבל תופרים את התחפושת .ע' מגן ד' רעננה
מסביר גם את האופן בו מעצבים ויוצרים דמות שיש לה חלקי שיער על הפנים:
ע' :כן ,הוא רק הדביק לו את זה ,את הזקן ואת השפם.
סמדר :למה הוא עשה את זה?
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ע' :בגלל שהוא רצה להיות כמו קוסם ,ככה קוסם .אבל גם קוסם יכול להיות בלי
זקן.
סמדר :בהצגות הוא יכול להיות גם בלי זה?
ע' :כן .בהצגות הוא חייב להיות עם זה בגלל שהוא...
ע' מגן פ' ת"א מביעה את תפיסתה לגבי הכנת התלבושות :זה תחפושת כי זה החפץ שהם סתם
מצאו .ומוסיפה :זה סתם חפצים.

ב ין אם "סתם מצאו" או "תפרו" או "הדביקו" ,ניכר כי הילדים משייכים את התלבושת למראה השחקן,
ומבינים כי היא חלק ממערכת שעוזרת לשחקן לגלם דמות ,לעצב אותה ולאפיין אותה .האבחנה המגדרית
היא חלק מהתובנה שתלבושת יוצרת דמות עם אפיונים ,ובעזרתה ניתן לכוון את רגשות הצופים .בסעיף הבא
אציג תפיסה דומה העולה בהקשר של אבזרים על הבמה.

עיצוב הבמה :אבזרים
מ' :אפשר לעשות בלי כלום ,אבל זה בטוח,
אם לא יהיה שם שום דבר כולם ממש ממש יהיה

להם משעמם ...הם פשוט ישתעממו ,הם יירדמו( .ראיון אישי מ' גן א' כ"ס).
אבזר מוגדר כפריט לבוש או פריט תפאורה ,המשמש בתפקיד דרמטי-תיאטרלי (אוריין1988 ,א') .בסעיף זה
אציג את דברי הילדים המאזכרים אותו ,מנסים להגדירו כמייצג מציאות אך גם חלק ממנה ,מסבירים את
תפקידיו בהצגה .אציג גם את דבריהם על ההכנה של האבזרים והפעלתם ,בין אם האבזר נוכח או נעדר ורק
מוזכר ,)1968( Kowzan .בחלוקה של מערכות הסימנים ,התייחס אל התפאורה לפני האבזרים בתוך מערכת
עיצוב הבמה .במחקר הנוכחי נרשמו יותר התייחסויות של הילדים אל האבזרים מאשר אל כל מרכיב אחר
של עיצוב הבמה ,ועל כן יוצגו האבזרים ראשונים במערכת זו.
אזכור האבזרים
הדבר הראשון שרואים הילדים עם כניסתם לאולם או כשעולה המסך וההצגה מתחילה ,הם האבזרים
המוצבים על הבמה כחלק מהתפאורה .הילדים הזכירו את האבזרים ,ציירו אותם ושוחחו עליהם ,הן במובן
הפשוט של אזכור האבזרים שהיו על הבמה :אני אצייר לך ארגז (שיחת תיאטרון גן פ' ת"א) ,או אני

מתחילה [לצייר] ,אני התחלתי עם המגלשה והארגזים ,והן בהגדרת האבזרים שעל הבמה
כחפצים דוממים :אני מתחילה בדברים הדוממים ( )...שהם לא זזים( .מ' גן ב"ב כ"ס) .לעיתים
נוסף אזכור עם תיאור הפעולה שנעשתה עם החפץ :אני עכשיו מצייר את המכתב שעף להם( .ציור
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מתוך שיחת תיאטרון גן א' כ"ס) .לתפיסת הילדים ,השימוש באבזר קובע את תפקידו :מ' :כי בהתחלה

חשבתי שזה שולחן ,ואז פתאום גיליתי שיושבים עליו (מ' גן א' כ"ס).
בעת הציור ,ההתייחסות אל האבזרים היתה ברמת התיאור ,תוך התייחסות אל תפקידו של האבזר בעלילה.
בשלב השיחות והראיונות ,כשנשאלו שאלות לגבי תפקיד ומהות האבזרים – נחשפה ההבנה של הילדים.
בסעיפים הבאים תוצג תפיסת הילדים את האבזרים.
הגדרות אבזר – בין מציאות ובדיון
הגדרת האבזר בתיאטרון אינה משימה קלה עבור ילדים בגיל הגן .הם מבינים את היותו חפץ דומם המייצג
אבזר הקיים במציאות ,אולם כאשר נדרשים להסבר ,הם מסתבכים בין מציאות במה ,זו הבדיונית ,למציאות
בה אנו חיים .ר' מגן ש"ש ראשל"צ מעלה השערות לגבי מהותו של האבזר ,במקרה זה שמש מצוירת כחלק
מהתפאורה :אבל אולי זה היה גם צעצוע .כלומר היא מבינה שהאבזר רק מייצג חפץ או משהו אמתי,
ומנסה להסביר:
סמדר :הייתה שמש אמתית?
ר' :לא.
סמדר :לא אמתית ,איך את יודעת שהיא לא אמתית?
ר' :למה הם מסובבים ,הם מסובבים אותה וגם אי-אפשר להיות שמש בתוך ה...
סמדר :אה ,אי-אפשר?
ר' :אי-אפשר.
סמדר :בתוך המה?

ר' :בתוך האולם( .ר' גן ש"ש רשל"צ).
הילדים מנסים להגדיר את האבזרים מתוך הידע שלהם על העולם המציאותי המוכר להם :את רואה את

הכובע הזה? זה סתם חפץ (בשני קמצים)( .ע' גן פ' ת"א) .כשהיא נשאלת עוד על הגדרה לחפץ,
האם אמתי או לא ,היא מאבדת את סבלנותה ,אך עדיין לא מגדירה :כמו שאמרתי לך ( )...ביום שני,
שהוא מצא ברחוב קופסא של פיצה ולא היה שם פיצה אמתית ,בסדר?

ניתן לראות שהילדים (גם היותר צעירים ביניהם) קולטים ומבינים למרות שאינם מצליחים לנסח את
ההגדרה .יש לכך כמה אפשרויות הסבר ,שאחת מהן היא יכולות הביטוי שעדיין לא השתכללו די .לעומת
זאת ,הסבר נוסף יכול להיות קשור לנושא הייצוג שעדיין לא ברור להם דיו .מהציטוט הבא ניתן להסיק,
שהילד המתאר את האבזר ,יוצר הגדרה לאבזרים ,שאינה כוללת את התפקיד הייצוגי:
סמדר... :מה עוד היה על הבמה חוץ משחקנים?
י' :אמ...
ר' (בן) :ארגזים.
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()...
סמדר :איזה?
()...
י' :שנוסע לבד.
()...

י' :דחפו אותו( .שיחת תיאטרון ש"ש רשל"צ).
לתפיסתו של י' ,אבזר בתיאטרון הוא חפץ על הבמה ,לאו דווקא מייצג משהו אלא לעיתים פעיל ולעיתים
סביל .אצל י' לא ניכרת ההבנה של נושא הייצוג .לעומתו ,במשפט הבא של ע' (גן פ' ת"א) ,אף היא צעירה בגן,
ניתן לראות את הערבוב שיוצרים הצעירים בין ייצוג למציאות והקושי להסבירו :הוא הכין פיצה
אמתית .אבל הוא לא היה פיצרייה .הוא הכין פיצה אמתית בבית שלו .הוא סתם לקח

קופסה של פיצה ואמר יש כאן פיצה .בהמשך היא מגדירה את האבזר כפריט תלבושת ,ועל ידי
הוספת הביטוי 'סתם' ,היא מסבירה שאינו אמתי :זה תחפושת כי זה החפץ שהם סתם מצאו( .ע'
מגן פ' ת"א) .היא מסבירה את התפקיד הייצוגי של החפץ ,במקרה זה הפיצה ,אך עדיין סבורה שבתוך
הקופסה יש פיצה אמתית .ניכר כי היא נמצאת על קו תפר בתפיסת נושא הייצוג .בגן ב"ב כ"ס מסביר ע'
בטבעיות ,שהאבזר אינו אמתי :לא ,זה רק היה קופסא כזאת ,שכתבו עליה פיצה .ומ' מסבירה
מדוע אבזר אינו יכול להיות אמתי:
מ' :בארגז הזה שהיה בו מיקרופון אז הם ממש תכננו שיהיה שמה מיקרופון ו ...וטלפון
לא אמתי.
סמדר :הוא לא היה אמתי הטלפון?
מ' :הטלפון ,ברור שלא היה אמתי.
סמדר :למה? למה ברור?
מ' :כי היו מצלצלים ואז כל אחד היה ישר פותח את הטלפון מתחיל לצלצל למישהו

אחר( .מ' מגן א' כ"ס).
ניכר כי היא משליכה מהמציאות שלה לגבי מהותו של אבזר ,אמתי או לא .בגן ה"ג ת"א לשאלתי אם הארון
בהצגה היה אמתי עונה נ' :לא .זה היה מההצגה .שתיהן מדגישות הפרדה ברורה בין חפצים הקיימים
במציאות ואלה המוצבים על הבמה.
לעיתים ,לצורך הגדרה ,נוקטים הילדים בהשוואה כאסטרטגיית חשיבה :הנעליים שלהם ככה כאלה
לא נעליים רגילות שהולכים איתם ברחוב ,נעליים של תחפושת .כאלה שכל דבר .הם

קלילות ,כמו נעלי כסף (ד' גן ב"ב כ"ס) .ההגדרה שלה לקוחה מהשוואה לאותו אבזר הקיים במציאות,
אך יש לו תכונות שאינן קיימות במציאות אלא בסרטים או באגדות .אצל ה' ההשוואה מתרחבת .ניכר כי
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ברור לה מאליו שהאבזרים ,גם אם הם נראים כמו במציאות היומיומית ,אינם אמתיים .היא יוצרת הגדרה
מתוך מיון האבזרים על פי קריטריונים בני השגה או לא:
את התירס למשל יש לנו גם בגן ,את הבננה שהיה להם גם לנו יש ,)...( ,יש לנו דברים
לא כל -כך כמו שלהם כי אין לנו בגדים כמו שלהם ,אין לנו נעליים כמו שלהם אין

לנו מסך כמו שלהם ,אין לנו במה ,אנחנו יכולים להשיג במה( .ה' מגן ה"ג ת"א).
לתפיסת ה' ,יש אבזרים שמיוחדים רק לתיאטרון .חלקם אפשריים להשגה ,ונמצאים גם בגן ,וחלקם
מיוחדים יותר ,ואינם בני השגה .הבמה ,היא מקרה מיוחד ,שאמנם שייכת לאבזרים שקיימים רק בתיאטרון,
אך כפי הנראה שהמציאות שלה בגן לימדה אותה שבמה היא פריט אפשרי להשגה בגן.
אבזר הוא חפץ המייצג מציאות ,אולם יכול להיתפס ככזה רק בקרב הילדים הקרובים יותר לגיל שש,
שנמצאים בשלב התפתחותי גבוה יותר ,המאפשר להם להבין טוב יותר את נושא הייצוג .ילדים אלה
מצליחים להסביר את מטרות השימוש באבזר בתוך הצגת תיאטרון .בסעיף הבא אציג את תפיסתם.
תפיסת תפקידי האבזר
ילדים בגיל הגן ,מודעים לתפקידי האבזר בהצגה :משרת ומגדיר את הדמות; יוצר הבדל בין המגדרים; חלק
מתלבושת של הדמות; פריט השייך לתפאורה ואף כחלק מהתפאורה .בנוסף ,אבזרים עשויים לתפיסת
הילדים לשמש כפריט מעורר זיכרון עבור השחקנים ,או לכוון את רגשות הצופים .אך חשוב להזכיר כי
הילדים מודעים לכך שאין הכרח בשימוש באבזרים בהצגה ,והיא יכולה להתקיים ללא אבזרים:
מ'[ :האבזרים] יעשו את זה יותר מעניין.
סמדר :את מה יעשו יותר מעניין?
מ' :את ההצגה )...( ,אה ,הם עשו את זה יותר מעניין ,)...( ,שזה כבר משעמם ,אז
הם עשו מגלשה ש.)...( ..
סמדר :הבנתי ,אוקי ,אפשר בלי? הדברים האלה? אפשר לעשות הצגה?
מ' :אפשר לעשות בלי כלום ,אבל זה בטוח ,אם לא יהיה שם שום דבר כולם ממש

ממש יהיה להם משעמם עם ...הם פשוט ישתעממו ,הם יירדמו( .מ' גן א' כ"ס).
מ' מציגה תובנה של חלקם של האבזרים בהצגה ,ואת חוסר ההכרחיות בהם .אבזרים ,שלא כמו שחקן וקהל,
אינם פריט חובה ליצירת הצגה (ברוק .)1991 ,יחד עם זאת מ' מייצגת תפיסה האומרת כי הילדים נהנים יותר
מהצגה שיש בה עושר של תפאורה ואבזרים והיא אינה 'תיאטרון עני' ( .)1971 ,Grotowskiלהלן יוצגו
ממצאים המראים את תפיסת הילדים את תפקידיו המגוונים של האבזר:
האבזר כמגדיר את הדמות :בשיחת התיאטרון בגן פ' ת"א ,מציינת ע' :טוב אני יודעת .הוא לקח גם

התיק וזה הוא הפך לסבתא זקנה .וחיזוק לכך מוסיפה ה' מגן ה"ג ת"א :כששחקן משתמש באבזרים
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של דמות – הוא הופך להיות הדמות :כי יש לה מטפחת ,יש לה תיק כמו של גברת ,של סבתות

והיה לה דברים כמו של סבתא ( )...כמו אמתית.
הם מציינים שיש אבזרים סטראוטיפיים בהם משתמשת דמות מסוימת ,ומכאן שהמשתמש באבזרים אלה,
מגדיר את הדמות .האבזר ,לתפיסתם ,יוצר אינדיקציה שהדמות היא דמות מסוימת ,כפי שנראה בשתי
הדוגמאות הבאות :כשנשאל ע' איך נדע שהדמות היא מוכר פיצה ענה :הביא פיצה .וגם כשנשאל על הצגה
בה הוא עצמו שיחק מלך ,איך ידעו שהוא מלך ,ענה :גם כי יש ,אני ו-מ .ישבנו על כיסא ,כאילו

הכנו אותו ,כאילו כיסא מלכות( .ע' ב"ב כ"ס) .תחילתו של המשפט "גם כי יש" ,מראה שהוא חושב
על האבזר כעל חפץ המרמז על הדמות לה הוא שייך (לדמות אותה גילם יש כיסא מלכות .הווה אומר – היא
מלך) .גם ע' מגן נ' רעננה מסבירה את אפיון הדמות באמצעות האבזר :יודעים שהיא רעה בגלל הכדור

בדולח כי לאנשים טובים אין ...כלומר ,אבזר מעיד על אופי הדמות.
הבדל בין המגדרים של הדמויות :מגדר הדמות עשוי אף הוא להיקבע על ידי אבזר .ד' מב"ב כ"ס מסבירה
את תפקיד התלבושת והאבזרים ביצירת ההבדל בין המגדרים:
ד' :לכל בן ולכל בת שטוזונית ולבן שטוזונים יש בגדים ,אבל לכולם יש נעליים אותו
דבר רק לא אותו הצבע .לבנים יש את הכובע הזה עם השפיצים ,לבנות יש את הכובע
העגול.
אבזר הוא חלק מתלבושת הדמות :ילדים מודעים לכך שאבזר הוא חלק מתלבושת של דמות :תיק ,כן,

כמו כתר ששייך לתחפושת ( )...כתר הוא גם חלק מהתחפושת (נ' ה"ג ת"א) .כשנ' רוצה
להדגיש שאלה אינם אבזרים שמשתמשים בהם מחוץ לבמה – היא טוענת שהחפץ (תיק או כתר) הוא
משומש .ניתן לשער שהיא אומרת בכך שהכתר או התיק אינם אמתיים אלא שייכים לתלבושת בהצגה.
האבזר כפריט השייך לתפאורה :שני הילדים הבאים מסבירים כיצד הופך חפץ פשוט לפריט בתפאורה:
ר' :אה ,סתם לקחו דף ואה ,עשו אותו [את המכתב] קצת גדול וציירו עליו בעט שחור
וגזרו אותו.
()...
סמדר :ולמה עשו את זה בעצם?

ר' :בשביל לעשות הצגה( .ר' גן ש"ש רשל"צ).
ובגן ה"ג ת"א מתאר א' את הפיכת אבזר לפריט תפאורה בעת ההצגה:
א :.אה ,הוציאו כדור בצבע כתום מהארגז של המבול.
()...
א :.כן ,וזאת היתה בתפקיד של שמש.

103

אבזרים כמעוררי זיכרון עבור השחקנים :הילדים נתנו לאבזרים תפקיד נוסף .בגן א' בכ"ס ,מחזקת מ' את
תפקיד האבזרים כחלק מהתפאורה ,ומוסיפה שהם משמשים כמעוררי זיכרון עבור השחקנים:
מ...:.שהם שמו את הפריטים שמה [כפי הנראה מתכוונת אל הבמה] ,אז הם למשל הם שמו
מיקרופון אז הם עשו שיר ,הם שמו טלפון ,אז עשו שיר של ( )...טלפון ו-ש ,וכל ארגז
היה משהו אחר וככה הם ידעו מה לעשות בכל ארגז...
מחזקת את הטענה ה' מגן ה"ג ת"א :שם יש להם את ההפתעות שעל הסיפור זה על הארגזים,
( )...כי בתוך הארגזים יש את הדברים שהם צריכים לעשות את ההצגה ( )...היה רשום

שם דברים שהם ידעו ממה לקחת ,ואחרי זה הם עשו את השיר של הארגזים (ה' מגן ה"ג
ת"א).
יש לשער כי תפיסה זו של התפקיד המיוחד של האבזרים נוצרה בעקבות ההצגה המסוימת בה צפו הילדים
(מחסן השטוזים של דתיה) .הצגה זו כללה ארגזים עליהם היו כיתובים ,והילדים התייחסו אליהם כאל
כיתובים שעוזרים להם לזכור את הטקסט שלהם בהצגה.
אבזרים כמכוונים את רגשות הצופים :לשאלה לשם מה נועדו האבזרים על הבמה מסבירה ע' (גן פ' ת"א)
את מטרת השימוש באבזרים בהצגה :הם אולי מצאו את זה בבית שלהם ,ובאו עם זה להצגה

ש ...להצחיק .ואולי כדי להסביר לי שמדובר באבזר שנועד להצחיק בהצגה ,והוא אינו באמת חלק מבגדים
אמתיים ,היא מוסיפה :זה בכלל לא מתאים לו הכובע הזה (ע' גן פ ת"א).
ילדי גן מודעים לתפקידם המגוון של האבזרים ,לאופן השימוש בהם ,ומביעים את העדפותיהם בנוגע
לתיאטרון עשיר ,המכיל גם אבזרים וגם תלבושות .הם מבינים את תפקיד האבזרים כמייצגים חפצים
מציאותיים (בעיקר הבוגרים שביניהם) במציאות הנוצרת על הבמה ,הם מבינים את תפקידם באפיון
הדמויות ,הגדרת המגדר של הדמות ,כפריטים שבין תלבושת לבין תפאורה ,כמכוונים את רגשות הקהל ואף
מעניקים להם תפקיד נוסף – מעוררי זיכרון או נושאי הזיכרון בהצגה .מה יודעים ילדי גן על יצירת האבזרים
ומה ניתן ללמוד דרך ידיעה זו?
יצירת האבזרים והפעלתם
לילדים בגיל הגן יש השערות לגבי יצירת האבזרים; מי יוצר אותם ,איך יוצרים אותם והאופן בו הם
מופעלים .צ' מגן פ' ת"א מסביר שהמנהלים מכינים את זה ,הם אומרים למישהו שיכין ואז

הם מכינים את  ...או שהם קונים בחנויות .ר' מגן ש"ש ברשל"צ סבורה שהשחקנים הם אלה
שעושים ומביאים את האבזרים אל הבמה :הוא [השחקן] צריך גם לעשות ,להביא את הדברים
( )...את הדברים שצריך לעשות בהצגה ( )...כסא ( )...אה ,האוטובוס ( )...את הכרית
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הזאת .ילדים בגילאים אלה מודעים אם כן לחפצים הנמצאים על הבמה ,לשימושם ,לייעודם ,בין אם
ה"מנהל" מכין/קונה אותם או השחקנים:
ר' :כן ,אבל איך הם בכלל הכינו את ה__?___
סמדר :את המה?
ר' :את ה  -דלת?
סמדר :איזה דלת?
ר' :את הדלת של האוטובוס.
סמדר :איך? איך את חושבת?

ר' :אני לא יודעת( .ר' ש"ש רשל"צ)
גם אם אינם יודעים כיצד מכינים את האבזרים ,מי אחראי על ההכנה או איך מפעילים אותם ,ניכר שהם
מבינים שזו אשליה שמישהו יצר לצורך ההצגה ,ולא חפצים מציאותיים שמשתמשים בהם במציאות .אחרי
ההצגה 'הקוסם מארץ עוץ' ,בשיחת התיאטרון של גן נ' ברעננה ,נוצר שיח בין הילדים על האופן בו הפעילו
את הכלבלב .כלבלב זה הוא חפץ ,שבתחילת ההצגה הוא אבזר של הילדה ,כמו בובה ,ובשלב בו הדמיון
משתלט על העלילה והם מגיעים ל'ארץ עוץ' ,הכלבלב הופך לבובת תיאטרון ,אשר מופעלת עם מקלות
מיוחדים על ידי מפעילה .הילדים שמו לב לכך ,ותהו כיצד הכלבלב הולך בשלב הראשון:
כ' :הכלב הוא כזה זז בלי שהאישה הזיזה אותו ,בהתחלה היא לא הזיזה.
ע' :נכון ,כי הילדה הזאת החזיקה אותו.
כ' :לא .נו אז שכולם צעדו אז איך הכלב הלך?
ד' :כי היה חושך קצת ואז הוא הלך.
כ' :זה דורותי והדחליל.
ע' :אה.
כ' :אז איך הכלב זז?
ע' :יכול להיות שהוא גם..
כ' :יכול להיות שמישהו מתחת לרצפה מזיז אותו .סתם..
ד' :הבת מזיזה אותו...

בהמשך השיחה ניכר ש-כ' ,שלא שם לב לשינוי ,ומתייחס לכלבלב בהמשך ההצגה כמו אל זה שבחלק הראשון,
לא מבין איך הכלבלב הולך לבדו על הבמה .הוא מבין שהכלבלב הוא חפץ ,אך לא קלט בעת ההצגה את
העובדה שיש לו מפעילה .ד' ו-ע' מסבירים לו:
ד' :נכון יש לה שתי ידיות? אז עם הטוסיק היא עושה ככה ועם הראש היא עושה
ככה( .מדגים) .הבנת?
ע' :נכון ,היא ככה הולכת .אם הכלב הולך אז היא עושה (מדגימה).
כ'  :לא ,היא עושה ככה (מדגים) .היא לא נגעה בו בכלל .פשוט הולך אחריהם
אפילו הדחליל.
ע' :נכון ,אבל היה לה ,היה מקלות שהזיזה ככה את הכלב.
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בראיון האישי שאלתי את כ' שהתקשה להבין ,אם ההסבר שנתנו לו האחרים הבהיר לו את הסוגיה.
מתשובתו ניכר שהוא לא הפנים את ההסבר:
כ' :והכלב איך הוא זז ,אם היא החזיקה אותו רק קצת ,לא כל הדרך.
סמדר :מתי היא לא החזיקה אותו?
כ' :בהתחלה.
סמדר :והוא זז?
כ' :כן.
סמדר :אז איך זז?
כ' :אני לא יודע.

אי הידיעה וחוסר הבהירות לגבי אופן ההפעלה אינו מצביע על כך שהוא חושב שהכלבלב הוא כלבלב אמתי,
אלא מראה שהוא עדיין לא פענח את חידת התנועה שלו ,בעיקר אל נוכח השינוי שנעשה .כפי הנראה הפעלת
הכלבלב גם כשהיה רק אבזר נעשתה כך ,שהוא נשבה באשליה .ילד זה היה עסוק בכלבלב לאורך חלקים
נכבדים משיחת התיאטרון ובזמן הציור ,והמשיך גם בראיון .הוא הצדיק את העניין שלו בכך שיש לו כלב
בבית .יכול להיות שה"תעלומה" לגבי תנועת הכלבלב מעסיקה אותו כי הוא על סף ההפרדה בין בדיון
למציאות ,מבחינת גילו ,ורוצה לוודא שהכלבלב לא זז באמת .כלומר דרך תפיסת או יותר נכון חוסר התפיסה
של כ' את אופן הפעלת הכלבלב ,ניתן לראות כי הילדים מבינים את תפקיד האבזר על הבמה ,כחפץ המשרת
את התפאורה או את הדמות (או לעיתים עומד כדמות בפני עצמו) ,אך לא תמיד מסוגלים להפריד בין דמיון
למציאות על הבמה.
אבזר נוכח-נעדר
הילדים התייחסו אל אבזרים גם אם לא היו נוכחים פיזית על הבמה ,אלא הוזכרו על ידי השחקנים:
ד'( :למ') :תציירי את הספסל או את הרכבת.

ד' :הרכבת שהיתה בהצגה ,שסבתא נינה ( )...איחרה בה( .שיחת תיאטרון ב"ב כ"ס)
על הבמה היה מוצב ספסל ,כחלק מהתפאורה ,וייצג את תחנת הרכבת ,יש לשער כי לכך התכוונה הילדה.
היו גם אבזרים שסומנו על ידי השחקנים ,והילדים התייחסו אליהם:
ר' (בת) :ואפילו הם אמרו ,בואו נישן במיטה.
סמדר :אה.
ר' (בת) :במיטה הזאתי ,שרו את ה ,..הם אמרו.
ר' (בן) :איזה מיטה הייתה שם?
סמדר :לא הייתה מיטה? הייתה מיטה ,י'?

ר' (בת) :הייתה שם ,זה בגלל ,הם עשו כאילו זה מיטה( .שיחת תיאטרון גן ש"ש רשל"צ).
אזכור זה של אבזר מראה כי אמנם נוצרת אשליה ,אבל הם מודעים לה ,ולאבזר שלא נכח באמת אלא רק
ב-כאילו .ובהמשך מוסיפה ר' :השחקנים הוציאו שירים מהארגז .כלומר ,השירים לא נוכחים ,אבל
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הם כביכול נמצאים בתוך הארגזים .תפיסה זו מראה שיש בגיל הצעיר של ילדי הגן (אלה הקרובים לגיל חמש
יותר משש) ערבוב בין מציאות לבדיון ,אך זה אינו מפריע לתפיסת תפקידי האבזרים בהצגת תיאטרון.
ילדי גן מציינים אבזרים כמייצגים חפצים במציאות שהם חלק מתפאורה או חלק מתלבושת .הם מודעים
גם לתפקידם כמייצגי מקום או מסייעים לאפיון הדמויות .הילדים שעדיין מערבבים מציאות עם בדיון,
מודעים לתפקידי האבזרים על הבמה ,בין אם הם נוכחים ובין אם רק מסומנים ,אך לעיתים עדיין מתבלבלים
בין הייצוג לחפץ אמתי או אפילו דמות אמתית .בסעיף הבא תוצג תפיסתם את התפאורה ,הגדרותיה,
הפעלתה ,תפקידיה בהצגה והאופן בו יוצרים אותה.

עיצוב הבמה :תפאורה
אם יש מסך שחור והם ישחקו ,לא יראו איפה הם משחקים ואיפה המקום.

(ד' גן ב"ב כ"ס).
עיצוב הבמה שואף להיות סוג של "כתיבה" בחלל תלת-ממדי .תפאורה היא מעין "סידור" המאפשר הבהרה
של הפעולה הדרמטית ,העלילה ,הזמן והמקום בו היא מתרחשת .היא נוצרת מתוך שילוב בין עלילת המחזה
לבמה עליו הוא מוצג ( .)1998 ,Pavisבסעיף זה אציג את דברי הילדים בגיל הגן המתארים ומגדירים את
התפאורה ,את תהליך היצירה שלה ,את תפקידה בהצגה ,ומזכירים את מפעיליה.
אזכור התפאורה
הילדים מתארים את התפאורה ואת הפריטים או האבזרים השייכים לתפאורה ,בעיקר בעת הציור .הם
מנסים לצייר את התפאורה כפי שהיתה על הבמה ,משתמשים בצבעים מתאימים עכשיו אני עושה את
הספסל ,צריך חום ,ואף מציירים את הדמויות בעת השימוש בחלקי התפאורה :ספסל ,עכשיו נצייר

את האיש של הספסל (ד' ב"ב כ"ס) .חלקם מתקשים בציור ,משום שרוצים לצייר תפאורה אך אין להם
עדיין את המיומנות :אני לא יודע לצייר באר ,גינה וארמון( ...א' גן ה"ג ת"א) .אולם גם כשאינו
מצייר ,כי חסרה לו לדבריו המיומנות לכך ,הוא מסביר לחברתו לשיחה מה כללה התפאורה :את יכולה
לצייר בגינה את הבאר.

באחת השיחות צייר ילד רק חצי מהתפאורה ,והסביר כי ראו חצי מהמגלשה (ע' ,ב"ב ,כ"ס) .הוא משער
בזאת שיש שם מגלשה שלמה ,אך אנחנו ,הקהל רואים רק את החצי שנמצא מולנו .למרות אמירה זו ,בכל
שלב ,גם בעת הציור והאזכור של התפאורה ברמת חשיבה ראשונית ,ניכר שהילדים ולו גם הצעירים ביניהם,
מודעים לכך שתפאורה מייצגת את המציאות ,ואינה אמתית:
א'( :מצייר שמיים) :הנה שמיים.
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ע' :הם לא היו בחוץ.

א' :כאילו אבל היה בהצגה שמיים( .שיחת תיאטרון גן פ' ת"א).
וגם :
לא באמת גם היה גשם...
גם זה לא אמתי ,גם ענן...

וגם החילזון לא אמתי( ...צ' גן פ' ת"א).
הגדרות – תפאורה מהי
להלן יוצגו הגדרות הילדים המנסים להסביר מהי תפאורה וממה מורכבת ,והתייחסויותיהם אל התפאורה
כמייצגת מציאות .כשד' מגן ב"ב כ"ס נשאלת ישירות מה היא תפאורה ,אחרי שהעירה כי התפאורה היתה
יפה ,היא מסבירה על דרך השלילה :זה הזה שהם משחקים ,אם יש מסך שחור והם ישחקו ,לא

יראו איפה הם משחקים ואיפה המקום .היא מסבירה שהתפאורה נועדה להראות את המקום בו
השחקנים משחקים ,וגם את מקום ההתרחשות (בדיוק כפי שמסביר  )1998( Pavisבמילון התיאטרון).
בהמשך היא מוסיפה שבהצגה חייבים להשתמש בתפאורה כדי לסמן את המקום ואת הזמן הבדויים
בעלילה:
זאת אומרת אם לא היה הצגה והיה חשוך כזה אז לא יידעו ,ויש שחקנים ,אבל לא
יודעים איפה הם .מה הם בתוך בור כל הזמן? כל ההצגה? לא ,צריך מקום כזה ,לא
כל הזמן בור .שאז שחור לא מבינים אולי זה בור ,אולי זה-זה ,אולי לילה ,אי אפשר,

צריך תפאורה מדוי ..ש..ש ..מבינים מה זה .מדויקת .איך שאומרים ,מדויק( .ד' ב"ב כ"ס).
כשנשאלה ד' מגן ב"ב בכ"ס ,אם בהצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,הייתה תפאורה מדויקת היא הציגה
את מיומנות הקריאה שלה ,וענתה שכן .שידעו שזה מחסן כי היה שלט :מחסן שטוזים .לתפיסתה,
הדרך הטובה ביותר ליצור מקום בדיוני באמצעות התפאורה היא לכתוב את שמות המקומות על שלטים .אז
הקהל ידע בוודאות היכן מתרחשת העלילה .ההגדרות שהיא נותנת לתפאורה אף רחבות יותר ,וניכר שד'
משייכת כל מה שנמצא על הבמה אל התפאורה :סמדר :מה עוד היה חלק מהתפאורה? מ :.ממ...
השטוזים?

א' מגן פ' ת"א מסביר בראיון האישי את ההיגד שלו בעת הציור ,בו התייחס אל השמיים המצוירים בהצגה
וטען שהם כאילו .הוא ער לכך ,שעל מנת לייצג את השמיים שבחוץ ,משתמשים ב"אבזרים וחוטים
הקושרים אותם" ,וגם בתאורה ,על מנת ליצור מראה של שמיים אמתיים ושמש כאילו היא בחוץ .בציטוט
הבא ,ניתן לראות שא' ,מגדיר את התפאורה ומתייחס לכפילות הקיימת בהצגה :השמיים מיוצגים על ידי
אור כחול ,השמש מיוצגת על ידי משהו שאפשר לסובב ,ומייצגת את החוץ .שני האלמנטים הללו קשורים אל
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ה-שמים של ההצגה .כלומר ,החלק העליון של הבמה ,משמש כתקרה-שמיים אליהם קשורים האבזרים,
ואף הם מהווים ייצוג של שמיים:
סמדר :דיברת על הציור ואמרת שכאילו היו שמים ושמש .התכוונת שגם בהצגה היו
שמיים ושמש?
א' :השמים זה היה האור הכחול הזה .והשמש זה היה החוץ ואז סובבו אותו וראית
שמש .החוט שהיה קשור לשמים של ההצגה .ואז ראו יותר כי היה שמה הרבה אורות...

כחולים וכל מיני צבעים .אבל זה היה כיף( .א' גן פ' ת"א).
האור הכחול והשמש מייצגים שמיים ,אך גם נמצאים בתקרה שמוגדרת כשמים של ההצגה .יש כאן ייצוג
בתוך ייצוג.
לשאלה אם יש צורך להביא ארמון אמתי כאשר ההצגה מתרחשת בארמון ,עונה ד' מגן ב"ב כ"ס :לא,

תפאורה ,כזאת תמונה .ניכר כי היא מכירה תפאורה שמיוצגת על ידי ציור ,הרווחת בהצגות ילדים לא
מקצועיות (או מקצועיות אך פחות איכותיות) .הסבר נוסף לגבי התפאורה ומרכיביה מחדד את התפיסה של
הילדים שתפאורה אינה מורכבת מפריטים אמתיים ,אלא רק למראית עין:
סמדר :מה אתה אומר על הארון הזה?
א' :הארון הזה היה לא מבית ,הוא היה מהבית שלהם.
סמדר :זה בית אמתי הבית שלהם?
א' :לא.
סמדר :אז מה זה הבית שלהם? איזה מין דבר זה? אם זה לא בית אמתי אז מה
זה?
ה' :זה בית בכאילו.

נ' :זה בית בכאילו( .שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).
תפאורה נתפסת על ידי ילדי הגן כמייצגת מציאות ומורכבת מאבזרים ,ציור או אף תאורה ,המייצגים אף
הם מציאות.
תהליך יצירת התפאורה
הילדים מתייחסים אל תהליך היצירה של התפאורה ואל אלה שמכינים אותה .תהליך ההכנה כולל את
ההכנה הקונקרטית ,התפירה ,הצביעה .תיאור תהליך ההכנה מאפשר להם להסביר את העמדת הפנים .על
הבמה אנו רואים ייצוג שהוכן מחומרים שקיימים במציאות ,אך כשצובעים אותם בצבע ,אפשר להגיד שיש
בהם דברים שונים:
 ...אבל לא באמת היה קרטונים ,הם רק צבעו את הקרטונים בצבעים וקראו להם
קרטונים שיש בהם שירים והמון סיפורים ( )...כי הם קרטונים אמתיים רק שצבעו אותם
בצבע ,בצבע( .נ' גן ה"ג ת"א).
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בהתייחסות אל אלה שמכינים את התפאורה ,מתייחסת נ' אל יוצרי התפאורה כפי שגננות מתייחסות אל
ילדי גן אותם הן רוצות לעודד – "אתם עובדים יפה":
...שההצגה יפה ואפשר ללמוד ממנה ,כי ההצגה הזאתי מאד מוכשרת ,הם מוכשרים,
אולי הם יודעים לצייר יפה ,אולי הם יודעים לעבוד יפה ,אולי הם יודעים להכין דברים
יפים ,ואולי הם יודעים לצבוע יפה.
זה הם צבעו את הקרטונים בגלל זה ההצגה הזאת יפה ,בגלל שהם עובדים יפה.

(נ' ה"ג ת"א).
נ' שואבת את הידע שלה מסיטואציות בגן ,הן מתוך פעילויות של צביעה והן מתוך השיח בין הגננת לילדים
בגן :אם אתם עובדים יפה – תצא לכם תוצאה יפה .התוספת המעניינת שכשההצגה יפה ניתן ללמוד ממנה,
גם היא נראית כאילו נלקחה מדברי הגננת בגן :ילד שעובד יפה ,הוא מוכשר ויודע לצייר יפה ,וכדאי לשאר
ילדי הגן ללמוד ממנו .כך דינה של הצגה שהכינו אותה ויצאה יפה – ניתן ללמוד ממנה...
תפקידי התפאורה בהצגה
תפאורה אינה קישוט או אלמנט עיצובי .תפקידה לשרת את ההצגה ,כלומר לייצג את מקום ההתרחשות
הגיאוגרפי ,ו/או את הסביבה החברתית (במקרה של ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה'  -מחסן) .אציג את
דברי הילדים המתייחסים לתפקידים אלה ,ומציינים את אבזרי התפאורה שהיו בהצגה ככאלה שתפקידם
לשרת את העלילה:
ד' :כן ,זה היה שם כל הזמן ,המגלשה)...( .
סמדר :למה זה שימש? זה מגלשה באמת?
ד' :כן ,זה מגלשה.
ע' :כן ,כי השליח פיצה בא משם.
ד' :וגם משם הוא הביא את המכתב.

מ' :נכון ,הוא שלח שם את המכתבים( .שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
התפאורה או חלק ממנה ,המגלשה ,היה שם כדי שהעלילה תוכל להתקדם :השליח יוכל להיכנס אל הבמה
והמכתבים יוכלו להגיע אל הדמויות.
ה' מגן ה"ג ת"א מחזיקה אף היא בתפיסה שתפקיד אבזרי התפאורה לשרת את העלילה :שם יש להם את
ההפתעות שעל הסיפור זה על הארגזים ,זה לא מסופר על משהו אחר ,זה מסופר על
הארגזים .והיא מסבירה את כוונתה :כי בתוך הארגזים יש את הדברים שהם צריכים לעשות

את ההצגה ,איך הם יעשו את ההצגה בלי הדברים? ומדגישה שוב את תפקיד אבזרי התפאורה
בשירות העלילה :אז בגלל זה יש שם את הארגזים ,אחד היה רשום עליו ,היה רשום שם
דברים שהם ידעו ממה לקחת ,ומוסיפה ומציגה את האופן בו נעשה השימוש לצורך זה :ואחרי זה
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הם עשו את השיר של הארגזים ,שהם הפכו את זה ,יש בית ,ארץ ,בית ,עץ ,כביש ,גשר,

שיר ,ולסיום ההסבר הארוך שלה ,היא מוסיפה עובדה חשובה ,שמראה את הקשר בין תפקידם של אבזרי
התפאורה להנאה :ואני נהניתי מההצגה .ניכר כי היא יוצרת חיבור בין תפקידי התפאורה והשימוש בה
לבין ההנאה שהיא חשה ממנה .בחלק השלישי של פרק הממצאים' ,אופן התקבלות – הנאה' מוצגים חיבורים
של ילדים נוספים בין תפאורה והנאה.
ש' מגן ד' ברעננה ,נשאלה בראיון האישי ,למה משמשת התפאורה .לתפיסתה ,התפאורה נועדה כדי שיהיה
רקע .כשהיא מתבקשת להסביר למה הכוונה ,היא לא מצליחה :זה ..אני לא יודעת מה זה רקע.
כשנשאלת למי מיועדת התפאורה ,היא יודעת שלקהל ,שהוא יוכל לראות את הרקע של ההצגה.
כשנשאלת מה צריך הקהל להבין באמצעות התפאורה ,היא עונה :מה יהיה בהמשך ההצגה ,איזה
מקומות ידברו בהמשך ההצגה ( )...דיברו על מספרה ,על ארץ ישראל...

לתפיסתה התפאורה נועדה לשרת את הקהל ולהוביל אותו במחוזות בהן מתרחשת העלילה כדי שהוא יבין
היכן היא מתרחשת .בכך היא מתארת את תפקידה המדויק של התפאורה ,כפי שהוא מופיע בספרות
המקצועית – הגדרת מקום ההתרחשות .האם ילדים בגיל הגן מבינים כיצד מופעלת התפאורה ,מי מזיז אותה
ובאיזה אופן היא מתחלפת? כשעולה השאלה של הפעלת התפאורה ,הילדים משתמשים בידע המוקדם שיש
להם על הפעלה של דברים במציאות ,לצורך ההסבר של השינויים שמתרחשים על הבמה .בסעיף הבא אציג
את תפיסת הילדים לנושא זה.
הפעלת התפאורה
היגדים רבים מתוך הנתונים שנאספו במחקר ,נגעו לנושא הפעלת התפאורה .להלן מספר דוגמאות ,שיציגו
את תפיסת הילדים בגיל זה:
הנסיכה גרה בארמון ,ואם את רוצה להעביר ,אמ אה ,...מקום שאני צריכה ללכת

לטייל אז את עושה מסך שחור ,מארגנת את התפאורה ואז מרימה את המסך( .ד' ב"ב
כ"ס).
ניכר כי ד' מודעת לאופן בו מחליפים את סימון המקום על ידי התפאורה .היא גם משתמשת במילים
"מקצועיות" ,כמו "מסך שחור"" ,מארגנת את התפאורה" ו"מרימה את המסך" .מדבריה ניכר ידע רב על
הפעלת התפאורה ,מה שלא קלקל לה את האשליה שנוצרת על ידי התפאורה ,ולא הפריע לה לחוות את
החוויה במלואה וליהנות ממנה.
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ברבות מההתייחסויות הילדים משתמשים בהסברים מדעיים על מנת להסביר את הפעלת והחלפת
התפאורה .כשהם מתקשים להסביר את ההפעלה ,הם מייחסים אותה לאפקטים או 'טריקים' .בגן א' כ"ס,
נסב דיון סביב השאלה מי מפעיל את התפאורה ,וכיצד זה מתבצע:
א' ... :השמש שהייתה שם ,היא הייתה יכולה לזוז לבד.
ט' :מי?
א' :השמש ,האיש שבא ללכת ,אז הוא לא באמת עשה את זה ,הוא רק רצה ללכת.
()...
מ' ( :קמה מדגימה עם הציור שלה) :כשזה השמש ,כשזה הענק ואז כשזה היה תלוי אז
הוא הפך את זה פשוט כי אז ה ,...אמרו די כשהוא הפך.
ט'  :אז איך לא ראו את הצהוב ,כאילו? התכוונתי (מוציאה לשון ,משמיעה קולות),
של השמש (בטון מלגלג מוציאה לשון).
א' :את זוכרת (פונה לט') ,הם היו רמאים ,ציור קוסמות את ה...
מ' :לכל אומן יש טריק.

א' :אבל זה לא היה טריק( .שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
ניתן לראות כי ט' מתייחסת אל השינוי שיצרו בתפאורה כאל טריק שהאומנים עשו ,ואילו א' אינו סבור כך.
הוא טוען שפריט התפאורה הזה היה יכול לזוז לבד .לא שהוא חושב שהתפאורה היא מציאות ,אלא
שההפעלה היא אוטומטית .בראיון האישי עם מ' מגן זה ,היא מסבירה ופותרת את התעלומה סביבה נסב
הדיון:
זה ,הם רצו ש ,...הם פשוט רצו כאילו ,הם רצו שזה יהיה קסם ,אז הם פשוט תכננו את
זה ,אז ל משל את השמש הם שמו שמה והיה שם עוד חוט מחבר והם שמו ,ויש שמה

חוט דייג ,והם פשוט הפכו ,ותוך כדי מי שהיה למעלה הוא גם הפך( .ראיון אישי מ' גן א'
כ"ס).
אפשרות אחת לפרשנות היא שאין קסם ,אבל היוצרים רוצים שזה ייתפס כקסם ,ומתכננים ומבצעים את
השינוי .אפשרות נוספת היא שקסם עבור הילדים הוא גם יצירת אפקט ,או "טריק" ,שגם הם נחשבים לקסם.
בכל מקרה ,הילדים מציגים תפיסה בה מדובר ביצירה של אשליה ולא במשהו לא-מציאותי.
בשיחת התיאטרון בגן נ' רעננה ,נערך דיון על הסיבה לשימוש בחושך .אמנם חושך שייך למערכת סימנים
אחרת ,התאורה ,אך השימוש בו נועד לשינוי מתבקש בתפאורה .הילדים מבינים את השימוש בחושך,
ויודעים שהוא נועד לשם יצירת שינוי בתפאורה:
סמדר ... :כשעשו אצלנו חושך בהצגה,
ד' :כי רצו להראות שמשנים את-
סמדר :שמשנים את מה?
ד' :את המקום והזיזו את הבית כזה ,ו-
כ' :לא הזיזו את הבית.
ד' :כן ,הזיזו את הבית.
סמדר( :פונה לע') :מה את אומרת ,למה עשו חושך?
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ע'  :שהיתה הסופה הזאת אז בפנים היה חושך ,ואז הוא דחף אותה שצריכים להעביר
את כל הדברים למקום אחר ,ושיעשו את הקשת במקום הכביסה.
סמדר :אז בגלל זה עושים חושך .כן?

ע' :כן( .שיחת תיאטרון גן נ' רעננה).
מן הראוי לציין ,שאותו ילד שלא הבין שבזמן החושך הזיזו את הבית ,גם לא הבין את השינוי שחל בהפעלת
הכלבלב באותה הצגה (תגובתו נמצאת בסעיף 'יצירת אבזרים והפעלתם' בפרק זה) .עוד מידע חשוב ,שכ' הוא
אחיו התאום של ד' .ניתן לראות כי שני ילדים אלה נמצאים על 'קו התפר' של ההפרדה בין בדיון למציאות,
כשאחד מהם בשלב זה כבר יוצר הפרדה והשני עדיין לא.
אולם בהמשך נותן כ' את ההסבר שלו המראה את התובנות שלו לגבי תפאורה ,מרכיביה והאופן בו מפעילים
אותה:
כשהם בחושך ,זה כמו שהם רוצים לעשות משהו שהם לא רוצים שהקהל יראה .נגיד,
הם רצו לעשות חושך ,הם רצו להזיז ..היה שם  ...כזה שמשהו מחזיק אותו מאחור ,ככה
הולך באלכסון ,ככה על הרצפה ,והוא מחזיק אותו אז הם רצו להחליף את זה .אז
הם לא רצו שהקהל יראה את זה .אז הם עשו חושך ,ואף אחד לא ראה ,ואז הם הזיזו

את זה לבית השבור ,ואז זה כאילו נשבר הבית ...זה כמו הודיני( ...כ' גן נ' רעננה).
בהסבר זה משלב כ' את הודיני הקוסם ,ומסמן לנו שלתפיסתו ,התפאורה אינה זזה בגלל שאנשים מזיזים
אותה או מפעילים אותה ,אלא נעשה כאן קסם .בסעיף המדבר על הרוחק האסתטי – נחזור לציטוט זה ונראה
שילד זה היה בעת ההצגה בתת-רוחק אסתטי ,ועל כן הוא שבוי באשליה ,בקסם .אפשרות שנייה ,כפי שנאמר
לעיל ,היא ההבנה ש'קסם' אינו כרוך בכוח על-טבעי ,אלא ב'טריקים' שעושים על מנת שייראה כקסם .אחיו
לעומת זאת ,שהוא כאמור באותו גיל בדיוק ,מוסיף את הידע שלו לאופן בו מחליפים את התפאורה ,המתבסס
על הסברים מדעיים שמוכרים לו :וזה מופעל על שלט ומישהו ,מי שמפעיל את האור אולי,
יש לו שלט שהוא מזיז .למישהו אמור להיות שלט והוא מזיז את הדמויות.

בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ' ,היה בעלילה שלב ש'ירד שלג' .כשנשאלה ע' מגן נ' רעננה על פתיתי השלג ש'ירדו',
היא ענתה :אני יודעת שזה קלקר .והסבירה :פוררו קלקר מלמעלה .כשנשאלה מי עשה זאת?
ענתה :יש אנשים עם סולם או שהיו עם הקביים האלה ששמים מתחת לרגליים ואז הם

פיזרו ,או שהיה למעלה מכונת פופקורן אה ...לא מכונת פופקורן ...וצחקה ...לצורך
ההסבר היא מגייסת את הידע שיש לה על דרכי הפעלה שמוכרים לה מהמציאות שלה (סולם אל התקרה או
קביים שיגביהו את המפעילים) ,אל תוך הפעלת התפאורה בהצגה בה צפתה.
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גם כ' מתייחס לאותו שלג ,טוען גם הוא שזה לא שלג אמתי ,ומסביר למה לא יכלו להביא שלג אמתי :מה
שירד זה היה בכלל נייר ( )...הם לא יכלו להביא שלג אמתי .והוא מסביר מדוע לא :שהכל
יימס למים עד שיגיעו ,זה מהחרמון עד ת"א ( )...אם הם יביאו שלג אמתי ,ישפכו

במקום שלג מים וכל השחקנים יתרטבו( .כ' גן נ' רעננה) .לעומת ההיגד הקודם ,המסביר מדוע
השלג לא יכול להיות אמתי ,ומתוך כך מסביר את הרציונל של שימוש באבזרי תפאורה מייצגים ולא באלה
האמתיים .בהסבר הבא נוכל לראות שהילד מבין שהגשם אינו אמתי ,כי אינו יורד מהשמיים שבחוץ ,אך הוא
טוען שמה שיורד זה באמת מים .הסבר זה מראה על תחכום בתפיסה ונשען על ידע מדעי:
א'  :כן ,רק בהצגה ,רק מעל ההצגה ,רק מעל ההצגה יש כאלה חורים שעושים את
הגשם למשל.
סמדר :אה.
א'  :מצלמים מלמעלה יש מצלמות והמצלמות האלה ,אנשים מלמעלה רואים אותם

והם שואבים מים מהכנרת שיעשה מים בהצגה (א' גן ה"ג ת"א).
התייחסות מעניינת לכל נושא הפעלת התפאורה והפעלולים שנוקטים היוצרים והמפעילים ,מראה את
החיבור שעושה א' בין פעלולים למדע .בראיון האישי הוא נשאל על ה'טריק' של המכתב שעף אל הבמה ,אותו
הזכיר בשיחה ,ואמר שהוא יודע שהמכתב עף באמצעות מאוורר .לשאלתי אם ראה את המאוורר ,הוא מסביר
את כל נושא הפעלולים בהסברים מדעיים:
א'  :לא ,אבל זה ,אני ראיתי את הנפנופים (עומד ומנפנף בידו) ,נכון שמנפנפים
שומעים כזה רוח?  ...שמאוורר ,את הרוח הזאתי שמעתי..
סמדר :ממ( ..א' עומד במשך כל התשובה לשאלה זו)
א' :שמעתי ,וידעתי שיש שם מאוורר.
סמדר :אה...
א' :ואני ..זה היגיע אלי והרגשתי וקר לי כל כך ,עד שפחות ידעתי שהמכתב הזה לא
זרקו אותו ,אם זרקו הוא היה נופל ,בוא אני אראה לך ,אני קופץ וכוח המשיכה מושך
אותי (מדגים קפיצה ,לא חוזר לשבת על הכיסא דקות ארוכות) .גם אם אני אקח
מגנט עכשיו ואני אוציא מגנט מהכיס אזרוק אותו אל החתיכת ברזל שם (מראה משהו
על הקיר בחדר) ,זאתי (הכוונה לחתיכת הברזל) וזה ידבק זה כוח משיכה.
סמדר :נכון.
א' :אבל אם אני אסובב את זה ,אז זה לא יידבק זה מינוס לפלוס.
סמדר :חביבי ,איזה דברים אתה יודע ()...
א' :סבא שלי הוא מדען (עדיין עומד)
סמדר :באמת?

א' :אז הוא מספר לי( .א' גן א' כ"ס).
יחד עם זה הוא אומר בשלב מוקדם יותר בראיון ,שאם הוא היה קוסם אמתי ,והוא שיחק קוסם,

אז הוא באמת יכול לעוף בלי חבלים )...( .הוא לא קוסם אמתי אז הוא חייב [חבלים].
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הסברים מדעיים אמנם יש לו למכביר ותובנה שהשחקן שמשחק את הקוסם קשור בחבלים ולא עף באמת
גם כן ,אלא שהתפיסה הילדית נשזרת כאן ,ובעצם ,הוא אומר ,שזו הצגה כי יש בה אפקטים ,ומסביר שהוא
מודע להם ,אבל קוסם אמתי אינו זקוק להם .הוא עושה קסם באמת .מבחינת הידע התיאטרוני ,הוא מציג
ידע שמקורו בידע מדעי שהולך ומתפתח בגיל זה ,בו הסקרנות להבין את העולם עולה ,אך עדיין הוא מציג
תפיסה מתאימה לגיל בה הוא מערבב מציאות ודמיון .מ' מאותו גן מבחינה בין מציאות ודמיון :זה לא
קסם ,זה טריק ,לכל דבר יש טריק ,אפילו אמא של א' שהרימה את הכדור עם המגבת,

אז המגבת ,אז היא החזיקה את זה ביד .יש לשער שההבדלים ביניהם נובעים מהעובדה שבגיל
זה ילדי הגן נמצאים ממש על התפר בין השקיעה בתוך האשליה לבין ההבנה שיש מציאות עם "תוספות" או
שהעמדת הפנים מאפשרת הפעלה שנראית "כאילו" היא קסם.
ד' מגן נ' רעננה ,מודע לא רק לתפעול של התפאורה אלא גם לעובדה שאלה נקראים אפקטים ,ומתאר אותם
בשיחה שאחרי צפייה בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ':
ד' :היה אפקטים.
סמדר :מה זה אפקטים? אולי תסביר לי מה זה אפקטים.
ד' :אפקטים זה כזה שעושים ככה והם הולכים ככה (מדגים) ,זה אומר שיש המון
רוח ומשפריצים עליך מים .אז זה אפקטים.
סמדר :היה את זה?
ד' :כן .לא השפריצו מים אבל היה רוח.
סמדר :אוקיי.
ד' :ובהתחלה לפני שהתחילו את ההצגה אמרו שיהיה אפקטים.
סמדר :אמרו שיהיה? מי אמר?
ד' :כן .זה שדיבר ברמקול( .שיחת תיאטרון גן נ' רעננה).

לי לא הייתה זכורה העובד ה שמישהו דיבר על אפקטים לפני שההצגה התחילה ,אולם ד' התייחס לכך .כך
או כך ,הילדים הזכירו את הפעלולים וזכרו באיזה שלב בהצגה היו כאלה ,מה שמראה שהם ערים להם בעת
ההתרחשות .ניסיון להסביר באופן מדעי אשליה שרואים על הבמה ,על ידי שלט המופעל על ידי אדם ,נעשה
בשיחת התיאטרון בגן נ' רעננה ,כשהם מנסים לפענח את תזוזת הבית בעת הציור:
ד' :נכון יש לי ציור יפה?
סמדר :יש בציור תוספות שלא היו לנו.
ד'  :היא ישבה ככה והרגליים שלה היו ארוכות וזה מופעל על שלט ומישהו ,מי שמפעיל
את האור אולי ,יש לו שלט שהוא מזיז .למישהו אמור להיות שלט והוא מזיז את
הדמויות.
סמדר :רגע רגע .... ,מה אתם חושבים ,אתה אומר שגם בהצגה שלנו הם עבדו עם
שלטים כדי להזיז את הדברים?
ד' :כן.
סמדר :כן? יש אנשים שעושים את זה?
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ד' :כן .שהבית זז זה היה עם שלט.
כ' :זה לא היה עם שלט! פשוט אתה מחזיק מאחור.

כ' מתקן את ד' ,ש אומר שאת הדמויות או הבית מזיזים עם שלט ,ומייחס את ההפעלה לתאורן ,שממילא
מפעיל את התאורה ,ויש לו גם שלט להזזת חלקי התפאורה שעל הבמה ,וגם הדמויות .כ' ,אינו מסכים עם
דעה זו ,הוא טוען שזה הרבה יותר פשוט ,ולא מופעל על שלטים ,אלא דוחפים את זה מאחור .ניכר כי אח
אחד מסביר את מרכיבי התיאטרון והשימוש בהם בתפיסה המשלבת ידע מדעי ,ואולי הוא כבר מסתכל
עליהם ממרחק אסתטי מסוים ,ואילו התאום שלו עדיין שבוי באשליה ,ורואה דברים כפשוטם ,או
שההסברים שלו להפעלת התפאורה מתבססים על יכולות פיזיות של המפעילים.
ככל שילדי המחקר היו צעירים יותר ,כך נראה היה כי הם לא מודעים לתפקיד היוצרים בשינוי התפאורה.
אולי ניתן להסיק מכך שהם לא מבדילים בין מציאות ובדיון ,אלא "מאמינים" לאשליה:
סמדר :אלה קסמים?
י' :כן.
סמדר :מי עושה את הקסמים?
י' :השטוזים.
סמדר :אה באמת?
י' :כן.
סמדר :הם יודעים לעשות קסמים?
י' :כן .בלי שרביט!
סמדר :בלי שרביט?

י' :כן( .י' מגן מ"ק ראשל"צ).
י' אינו מסוגל להסביר את הפעלת התפאורה ללא כוח על-אנושי .כלומר ,הוא שבוי לחלוטין באשליה ואינו
מבין את האופן בו מתפקדת התפאורה או מרכיבים אחרים.

עיצוב הבמה :תאורה
יש שם מנורה והם הדליקו ,או שהם פשוט שמו כמה פנסים והאירו (מ' גן א' כ"ס).
התאורה בתיאטרון משלימה את התפאורה ,בעיצוב המראה החזותי של ההצגה .היא מאירה את הבמה,
יוצרת אווירה ,מייצגת את הזמן בעלילה ,ומשמשת כסוכנת של ההתרחשות הבימתית ,כאשר מאירה פריט
או דמות אלה או אחרים ,ובכך רומזת לבאות בעלילה (נגיד .)2002 ,האם ילדים יכולים להבין כי לתאורה יש
תפקיד בהצגה? האם הם יכולים להפריד את המציאות הנוצרת על הבמה מזו האמתית? להלן דוגמאות של
ממצאים ,המראים את תפיסת הילדים את התאורה ,תפקידיה ,מרכיביה ,הפעלתה והשפעתה על הצופה.
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תפקידי התאורה
הילדים התייחסו אל תפקידיה השונים של התאורה ,כפי שהם תופסים אותם :החשכה לצורך החלפת
תפאורה; היערכות על הבמה; יצירת אמת במה; קידום ההתרחשות; יצירת אווירה; סימון מקום ומצב;
סימון התחלה וסוף.
החשכה לצורך החלפת תפאורה :בשיחת תיאטרון בגן נ' רעננה ,מסביר ד' שעשו חושך ,כי רצו להראות

שמשנים את)...( ...את המקום והזיזו את הבית כזה ...כלומר ,התאורה נועדה להסתיר את "פעילות
אחורי הקלעים" מעין הקהל .ומוסיפה ע' שמשתמשים בהחשכה ,שצריכים להעביר את כל הדברים

למקום אחר ,ושיעשו את הקשת במקום הכביסה( .ע' גן נ' רעננה) .ניכר כי הילדים ערים לתפקיד
התאורה בעת החלפת התפאורה.
היערכות על הבמה :תפקידה גם לאפשר לשחקנים להיערך על הבמה ,עוד לפני תחילת ההצגה ,גם אם המסך
אינו סוגר את הבמה ,באופן שלא יעורר את התחושה שההצגה כבר התחילה :אז כיבו את כל האורות,
כי אם ראו אותם הולכים ושוכבים ,אז חשבו שכבר התחילה ההצגה ...אז כיבו את

האורות כדי שלא יראו( ..א' גן א' כ"ס).
תפיסה זו נשענת על הצגות קודמות שצפה בהן ,והתחילו כאשר השחקנים על הבמה .בהצגות בהן צפינו לא
השתמשו הבמאים בטכניקת בימוי זו.
יצירת אמת במה :לא רק לשם החלפת התפאורה משמש החושך שהתאורה מאפשרת .הילדים מתארים את
התאורה ככזו שתפקידה להחשיך את הבמה גם כדי ליצור אמת במה .לצורך יצירת אשליה שההתרחשות
קורית בזמן אמת על הבמה ,מסתירים מפני הקהל את "אחורי הקלעים" המתרחש על הבמה .נוצר הרושם
לדברי כ' שזה קסם שקוסם עושה:
כשהם בחושך ,זה כמו שהם רוצים לעשות משהו שהם לא רוצים שהקהל יראה .נגיד,
הם רצו לעשות חושך ,הם רצו להזיז ..היה שם  ...כזה שמשהו מחזיק אותו מאחור ,ככה
הולך באלכסון ,ככה על הרצפה ,והוא מחזיק אותו אז הם רצו להחליף את זה .אז
הם לא רצו שהקהל יראה את זה .אז הם עשו חושך ,ואף אחד לא ראה ,ואז הם הזיזו

את זה לבית השבור ,ואז זה כאילו נשבר הבית ...זה כמו הודיני( ...שיחת תיאטרון גן נ'
רעננה).
בין אם כ' מתכוון לומר שהוא הצליח לראות את העשייה על הבמה בעת החושך ובין אם הוא מתכוון לומר
שהוא משער שכך נעשה על הבמה בזמן זה ,הוא מציג תפיסה שמציגה את הבנת המוסכמה התיאטרונית של
השימוש בהחשכה ,להתגברות על קושי טכני שקיים בתיאטרון (רפ.)1973 ,
קידום ההתרחשות :אותו כ' מרחיב את התפיסה בראיון האישי עמו ,לגבי תפקיד התאורה בקידום
ההתרחשות:
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היא הרגה ,אבל זה לא באמת איש ,כי הם שמו כזאת גלימה שחורה ,כזאת ואז הם
שמו רגליים של בובה ,שמו נעליים וזהו .זה לא באמת איש ושהם עשו חושך ,אז הם
לקחו ,אז הם לקחו דברים שהיו והחליפו לדברים אחרים כמו הבית השבור ,אי אפשר
לשבור אותו באמת ,פשוט לקחת ,פשוט לשבור את הכל )...( .אי אפשר ,אז הם כיבו

את האורות ואז הדליקו( .כ' גן נ' רעננה).
על מנת לקדם את ההתרחשות יש להציג את הסימנים לקהל ,אך לא את הדרך בה יוצרים אותם .לשם כך
יש להשתמש בחושך ,להסתיר מה שלא צריך לראות ולקדם את העלילה באור .כלומר ,לא רק שהוא מציג
את הבנתו את המוסכמה של טיפול בקושי טכני בתיאטרון ,הוא מראה את ההבנה שלו שחייבים להשתמש
בטכניקה הזו על מנת לקדם את ההתרחשות.
יצירת אווירה :חלק מהילדים הזכירו גם את השתתפות התאורה ביצירת האווירה ואף את ביטויו של מזג
האוויר בהצגה .מדברי א' ניתן להבין שהאור האפור הוא חלק מהאווירה שהעלילה ביקשה ליצור:
א' :אז הם עשו צ'יק צ'ק בום – אור.
סמדר :איך הם עשו אור?
()...
א'  :כן ,בוא נגיד ככה :עכשיו יש שמים אפורים ,ועכשיו הלכתי ,אנחנו בהצגה עכשיו,

עכשיו יש שמים אפורים ,כן ...כי פשוט הפנסים כיבו אותם והדליקו אור אפור( .א' גן א'
כ"ס).
ניכר כי א' מבין דבר נוסף – את התאורה יוצרים באמצעות פנסים ,שניתן לשנות להם את גוון האור שהם
מאירים בו .הוא מסביר :כיבו אותם ,ושמו פנסים אחרים שהם פשוט ...האור שלהם אפור.

סימון מקום או מצב :שני ההיגדים הבאים מראים כי הילדים ולו גם הצעירים שבהם ,מודעים לכך שתפקיד
התאורה לסמן מקום או מצב ,על ידי שימוש באור עם צבע :א' מגן פ' ת"א מסביר :השמים זה היה האור

הכחול הזה .האור אם כן ,סימן את השמיים בעזרת הצבע .ע' מגן נ' רעננה ,הבינה שהחושך בליווי אפקטים
ומוסיקה ,סימן את הסופה :שהיתה הסופה הזאת אז בפנים היה חושך.
סימון התחלה וסוף :תפקיד נוסף לתאורה ,הוא סימון של התחלה וסוף להצגה :כן .שבסוף בסוף
ההצגה של דמבו הפיל .היו אורות כאלה צבעוניים ( )...אז זה סימן שנגמרה ההצגה

גם( .א' מגן פ' ת"א).
ילדי הגן מבינים את מערכת הסימנים הקשורה לתאורה ,מציגים ידע על הקושי שהיא פותרת בתיאטרון,
ובכך את הבנת המוסכמה (ראו ב .מוסכמות בתיאטרון) ,מתארים את תפקידיה השונים ואת הסימונים
אותם יוצרת התאורה .בסעיף הבא יוצגו תפיסותיהם לגבי אופני ההפעלה של התאורה.
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הפעלת התאורה
ההיגדים הבאים מראים את הידע שיש לילדים על אופן הפעלת התאורה .מ' מגן א' כ"ס מסבירה את מקור
האור :יש שם מנורה והם הדליקו ,או שהם פשוט שמו כמה פנסים והאירו .א' מסביר כי
הפנסים הם אלה שיוצרים את התאורה ,מחשיכים ,מאירים ויוצרים גוונים של צבע ,כיוון שיש צד אחד

שהוא אור ,וצד אחד אפור .יש לו גם השערות על מיקומם של פנסי התאורה:
א' :במקום שלא רואים אותם..
סמדר :איפה?
א' :כאילו על הבמה ש ..הם בתוך חדר פתוח ,שאין לו דלת ,ואז מדליקים-מכבים..
()...
א' :יש צד אחד כאן וצד אחד כאן.
()...
א' :בוא נראה ,ככה ..מכאן עד ל ..כאן ,זה המרובע של החדר הזה..
ומכאן עד לכאן זה המרוב ....וזה המרובע של החדר הזה ,ונכנסים ומדליקים
וסוגרים (א' מראה על ידי סימנים עם ידיו את הגדלים והמיקום של החדרים) ()...

א' :הוא באולם אבל ( )...הוא בצד ,הוא בצד ,הוא בצד( .א' מגן א' כ"ס).
א' מציג את הידע שלו לגבי הפעלת התאורה תוך שילוב של ידע מדעי עם השערות שלו לגבי מיקום המפעיל
או חדר ההפעלה.
ש' מגן ד' רעננה ,מגלה ידע רב על הדרך בה מכוונים את פנסי התאורה :מהפנסים האלה ,ארבע אורות,

פשוט פעם אחת מכוונים אותם ישר ,ובלילה קצת מזיזים אותם הצידה .ולמרות שלא
ראינו מי עושה זאת ,היא משערת שאלה היו השחקנים שעשו זאת ,בלי שהקהל ראה או שם לב :כנראה
השחקנים נכנסו מאחורי הווילון ,ושלא שמנו לב אז הם פשוט הזיזו קצת את האורות.

ט' מספקת מידע על תפיסתה את מפעיל התאורה ,כמו גם את מיקומו בעת ההצגה:
סמדר :אז איך נהיה אור?
ט' :הם הדליקו.
סמדר :מי הדליק? מי הדליק מה?
ט' :הבמאי.
סמדר :אה ,הבמאי ,מה הוא הדליק?
ט' :הוא הדליק את האור.
סמדר :איזה אור? את כל האור של האולם?
ט' :לא ....הוא הדליק את האור של הבמה ,היה שם חדר שמדליק את האור על הבמה,
ואז הוא לחץ על הכפתור ,ואז..
סמדר :איפה הבמאי היה? על הבמה?
ט' :לא.
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סמדר :איפה?

ט' :הוא היה מאחורי הקלעים( .ט' גן א' כ"ס).
לתפיסתה ,מפעיל התאורה הוא הבמאי ,ובעת ההצגה נמצא הבמאי מאחורי הקלעים .במשפט זה היא
מרמזת על תפקיד הבמאי ,כמפעיל של ההצגה .נוכל לראות ציטוט זה שוב בהקשר תפיסות הילדים את
תפקיד הבמאי בתיאטרון ,בחלק שני של פרק הממצאים 'אופק הציפיות של הילד'.
מכל אלה ניכר כי יש לילדים ידע רב לגבי תפקיד התאורה בהצגה .לעיתים הידע מבוסס על תפיסה מדעית
שהם מציגים ,לעיתים על השערה שיש להם ,לעיתים הם מראים שמבינים את המוסכמה ואת רציונל
השימוש בתאורה לצורך הסתרה ,או בתפקידיה השונים שתוארו לעיל.

צלילים :מוסיקה
אי-אפשר רק כל הזמן לדבר ,אפשר לעשות משהו בשיר שגם יהיה מנגינה (ע' גן נ'
רעננה).
המוסיקה היא מערכת סימנים העשויה להופיע לפני ההצגה ,בין המערכות ,בתוכן ,ובסיומן .תפקיד
המוסיקה בתיאטרון מגוון; היא יוצרת עולמות וירטואליים ומסגרת רגשית עבור הצופים ,מדגישה את
מחוות הגוף והתנועה של השחקן ( .)1998 ,Pavisהמוסיקה מלווה את העלילה ומסייעת ביצירת מעברים
בזמן ובמקום.
חלק מהילדים הזכירו את השירים בעיקר בהצגה הראשונה ,ואת ההשפעה שלהם עליהם .חשוב להזכיר שני
דברים בהקשר של הממצאים הנוגעים לשירים :ההצגה 'מחסן השטוזים' היא רוויו מוסיקלי ,כלומר שירים
המחוברים להצגה בקטעי קישור דרמטיים .בסוגה זו ,לשירים חלק נכבד בהצגה .בנוסף חלק גדול מהילדים
מכירים את השירים מתוך הקלטת שיצאה לפני שעלתה ההצגה.
אזכור המוסיקה
אזכור המוסיקה נוכח ,באופן מפתיע ,דווקא בהיעדרו .בשיחות שלאחר ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה',
בה נשמעה מוסיקה במשך רוב ההצגה ,באופן מפתיע ,לא היו אזכורים רבים שנגעו למוסיקה .אמנם הילדים
ציטטו לעיתים את מילות השירים ,לעיתים שרו אותם בזמן הציור ,אך ילדים מעטים הזכירו או התייחסו
אל מערכת הסימנים הכוללת את המוסיקה שבהצגה.
תפקיד המוסיקה ושימושיה בהצגה
כפי שנכתב לעי ל ,מיעוט הילדים התייחסו אל תפקידי המוסיקה ושימושיה בהצגה .אציג כאן את
תפיסותיהם את תפקיד המוסיקה בהצגה :כמובילה את ההתרחשות הרגשית על הבמה; משפיעה על רגשות
הקהל; "מעטרת" את ההתרחשות בעלילה; יוצרת גיוון בהצגה; משמשת כמעבר של הרפיה ממתח וריכוז.
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המוסיקה מובילה את ההתרחשות הרגשית על הבמה :המוסיקה ,מסבירה ע' מגן נ' ברעננה ,בראיון האישי,
מסמלת רגש :כשהיא עצובה ,שזה כאילו מסמל משהו עצוב .עצם הרעיון שמוסיקה מסמלת משהו
או מייצגת רגש ,מראה על הבנת המוסכמה התיאטרונית ,ותפיסת המהות של מציאות הבמה כמיוצגת על
ידי מערכות סימנים (הרחבה ב-ב .מוסכמות בתיאטרון) .ההסבר שלה מתרחב כשהיא אומרת שיש משהו

עצוב ,לא רואים את הדמעות .בכדי שהקהל ,שלא רואה את הדמעות מרחוק ,ידע שהדמות עצובה,
מנגנים מוסיקה ובכך יוצרים בקרב הקהל את ההקשר .כ' מאותו גן ,גם הוא בראיון האישי ,מצטרף לדעתה
ומוסיף :שקצת שמח אז שמים מוסיקה .כ' מסביר כי את המוסיקה ,להבדיל מהשירים ,מפעילים
בהצגה בזמן הסיפור ,בזמן ההתרחשות על הבמה:
כ' :שבסיפור ,לא שמים שירים ,והם לא הולכים במעגלים (קם ומדגים ,הולך במעגל).
סמדר :אז מה? אז שמים מוסיקה?
כ' :כן.
סמדר :כשהם עושים משהו....
כ' :כן ,אמ ...יש בכל הצגה מישהו שיושב כאן (מראה עם היד על החלק העליון של
הבמה ) ,ופה ההצגה ,ושם מוסיקה כשצריך ,בהתחלה מתאמנים ,עד שהם יודעים מה

לעשות( ...כ' גן נ רעננה).
לטענת כ' ,כאשר שרים שירים ,ההתרחשות אינה עלילתית ,השחקנים הולכים במעגלים ,אולם כאשר מציגים
את ההתרחשות מפעילים מוסיקה ,כמובן אחרי שהתאמנו ויודעים מה לעשות .הוא מציג את הידע שלו הן
על תפקיד המוסיקה בהפרדה מהשירים והן את תפיסתו לגבי המפעיל שלה.
מוסיקה משפיעה על רגשות הקהל :ע' מגן ב"ב כ"ס טוען שכשהדמויות שרו על הבמה הוא הרגיש שמח.
מה שיש בהם שעושה אותו שמח הוא הקצב .ע' מגן נ' רעננה מתארת גם היא את השפעת המוסיקה עליה:
אם זה ממש ממש חזק ,אז אני מרגישה את זה בגרון ,שזה ממש ממש ,שזה ממש כזה
כמו שזה יוצא לי ככה (מראה על הגרון)  ...ואם זה חלש ,אני שומעת את זה רגיל.

אם כך ,תפקיד המוסיקה בהצגה להשפיע על מצב הרוח או הרגש של הקהל ,ולא רק לסוג המוסיקה יש
השפעה ,על פי תפיסתו ,אלא גם לעוצמתה.
המוסיקה "מעטרת" את ההתרחשות בעלילה :ר' אינה מגדירה את תפקיד המוסיקה ,אולם השירים עוזרים
לה להיזכר בעלילה של ההצגה בה צפתה:
ר' (בת) :היה שמה על הבמה ,אה ,אה ,הם שרו שיר של ארץ ישראל ,והיה שם ,והיה
שם קוביות של הבית והעץ וה..
()...
ר' (בת) :ואפילו הם אמרו ,בואו נישן במיטה.
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....
ר' (בת) :במיטה הזאתי ,שרו את ה ,..הם אמרו.
()...
ר' (בת):כן ,ובגלל ,..הם נרדמו על הרצפה ובגלל שהם שרו ,ובגלל שהם אמרו שקצת
צפוף שם ,אז הם שרו את השיר הזה של הגמדים ,במיטה אחת (שרה את השיר) ,לא
כל-כך גדולה ...השיר הזה ,זה מהגן שלנו .וגם את השיר הזה עם השמיים.

כפי שעולה מדבריה ,השירים "מעטרים" את ההתרחשות בעלילה .אם הם שרים על ארץ ישראל – יש
התרחשות סביב הקוביות והבית ...אם הם ישנים במיטה ,אז הם שרים את השיר על הצפיפות במיטה .שיר
הוא חיזוק להתרחשות.
המוסיקה יוצרת גיוון בהצגה :ילדים אחרים מביעים תפיסה ,לפיה תפקיד המוסיקה או השירים ליצור גיוון
בהצגה :כי אי-אפשר רק כל הזמן לדבר ,אפשר לעשות משהו בשיר שגם יהיה מנגינה.

(ע' גן נ' רעננה) .כדי שהצגה תהיה מעניינת ולא רק חד ממדית ,דיבור בלבד ,יש להוסיף מוסיקה.
מוסיקה כמעבר של הרפיה מהמתח והריכוז :בעת התצפיות ניכר בתגובות הילדים ,כי הם מייחסים תפקיד
נוסף לשירים בעת ההצגה :שיר בהצגה משמש כמעבר של הרפיה מהמתח והריכוז שהם נדרשים לו במעקב
אחרי העלילה .כששאלתי את ע' על ההתרשמות שלי בצפייה בה ,ושיקפתי לה את תגובותיה בעת השיר ,כמו
פיהוק ,הישענות לאחור על אבא שלה ,ובעיקר הרפיה ,באופן המעיד על כך שכשומעים שיר אפשר לנוח ,היא
צחקה וענתה :כן ,וגם הייתה לי קצת בחילה ... .בגלל המוסיקה ,זה עשה לי בחילה

בנסיעה .כאילו היתה צריכה להצדיק התנהגות "לא נאותה" אם הרפתה לרגע מהריכוז ...אולם כששאלתי
ישירות אם חשוב להקשיב למילים של השירים כדי לקבל אינפורמציה חשובה להבנת העלילה ,ענתה ע' :לא

ממש חשוב (ע' גן נ' רעננה) .השירים לתפיסתה הם אתנחתא נעימה ,שמאפשרת הרפיה בריכוז על מנת
לחזור אליו לכשיסתיים השיר .עובדה זו חשובה ליוצרים המעבירים לעיתים מידע על התפתחות העלילה
דרך השירים .הילדים אינם מפענחים את חלקי העלילה הנמסרים בשירים ,כי הם תופסים את השיר
כאתנחתא.

צלילים :פעלולי קול
הרעמים הם ,זה רק רדיו שמעל הגג( .נ' גן ה"ג ת"א).
פעלולי הקול משלימים את המוסיקה המושמעת בהצגה ויוצרים את הקולות המלווים את ההתרחשות.
הילדים התייחסו אל פעלולי הקול שהופעלו תוך כדי ההצגה .נ' מסבירה כיצד הפעילו את פעלולי הקול
ששמענו ,שייצגו את הגשם והרעמים .היא משתמשת בידע כללי שיש לה על השמעת קולות עם מכשיר
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חשמלי ,ומשייכת את הקולות ששמענו למכשיר שנמצא ,כפי שעולה מדבריה ,בתקרת האולם מתחת לגג,
ודרכו ניתן לשמוע את הקולות:
נ' :וגם הגשם לא אמתי.
סמדר :אז מה הוא?
נ' :הגשם הוא רק דוגמה וה-נו ,הרעמים הם ,זה רק רדיו שמעל הגג.
סמדר :גשם? מעל הגג? מה יש מעל הגג?
נ' :לא יודעת ,אה ,רדיו.
סמדר :אוקיי ,מה עוד יש שם?
נ' :מהרדיו יש כזה חוט חשמל ,שמגיע למחסן.
סמדר :ומשמיע?
נ' :משמיע.
סמדר :מה הוא משמיע?
נ' :אולי זה חוט דק.
סמדר :שמה?
נ' :שאפשר להוציא אותו דרך המחסן ,ואפשר להכניס אותו דרך המחסן ,אולי יש

שמה עליית גג( ...נ' גן ה"ג ת"א).
ניתן לראות כי נ' משתמשת בידע שלה על מציאות יומיומית ,לצורך הסבר על פעלולי הקול בהצגה.
בראיון האישי עם נ' ניכר כי היא עסוקה באופן יצירתם של פעלולי הקול בהצגה ,ומחברת ידע מדעי שיש לה
להסביר את הפעלולים:
נ' :המיקרופון לא היה באמת מיקרופון ,הוא רק היה מספוג.
סמדר :אוקי.
נ' :רק שהמקל שלו היה אמתי ,רק שתקעו בתוך המיקרופון ספוג.
סמדר :ממ.

נ'  :ספוג כתום ש ...ושמעו אותם כי יש במיקרופון חוט חשמל שהוא יהיה עובד( ...נ' גן
ה"ג ת"א).
ע' מגן נ' מרעננה ,מדווחת על מטרת השימוש בפעלולי הקול :לתפיסתה ,פעלולי הקול נועדו להשפיע על רגשות
הקהל .היא משתמשת בידע מוקדם שיש לה מסרטים או הצגות קודמות ,כדי לבסס את התפיסה:
עושים לנו דברים מפחידים ,מראים מפלצות ,ועושים כזה קול מפחיד ( )...למשל
להבהיל אותנו ,מדברים כזה חלש ,ואז פתאום כזה כמו באיזה סרט שראיתי ...אז
התרנגול הצרפתי" ...אני אוהב אותך" ,מה שהוא אמר ואז פתאום הוא אמר :אני לא
נסיכה ....או שכדור הארץ מתפוצץ או הר געש (ע' גן נ' רעננה).

ניכר מדבריה כי היא מכירה היטב את השימוש בפעלולי קול ,מבינה את התכוונות היוצרים להשפיע על
רגשות הצופים ,ומקבלת את דרכי תפקודה והשימוש בה.
פעלולי הקול עשויים לתרום להבנה של הילדים את ההצגה ,כתוספת לשיח הדרמטי או כתחליף לו .א' מגן
פ' ת"א מסביר ,שיש שתי אפשרויות להבין דרך פעלולי הקול את ההתרחשות:
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אני שומע את הסערה ,הם לא צריכים להגיד ,כי אני שומע את הסערה )...( .באוזניים
אני שומע )...( .או שצועקים סערה ולא רואים את האנשים ,או שהסערה עושה רעש

ואף אחד לא מדבר( .א' מגן פ' ת"א ).
ניכר שהילדים מבינים שמישהו יוצר את האשליה ,באמצעות פעלולי קול ,מחפשים הסברים כביכול מדעיים
לאופן בו היא נוצרת ,ומקבלים מערכת סימנים זו כמחליפה או מוסיפה על השיח הדרמטי כשמפענחים את
הסימנים בהצגה.
מרכיב נוסף שקשור למערכת זו ,בשילוב עם השיח המושמע ,קשור באמצעי ההגברה של קולו של השחקן .מ'
מגן א' כ"ס מודעת היטב לאופן בו משתמשים השחקנים במיקרופונים להגברת קולם ,ומסבירה את הסיבה
לשימוש בהם:
מ' )...( :להגיד לך למה יש להם מיקרופון?
סמדר :למה?
מ' :כי זה ,הם לא יכולים לצעוק.
סמדר :איפה את רואה מיקרופון? (מ' מצביעה)
סמדר :אה ,יש לו כאן מחובר .אוקיי.
מ' :יש לו כזה מתחת לאזנים ...הם שמו כזה פלסטר .את רואה את הפלסטר ,את
הדבר את הסלוטייפ הזה?
סמדר :אה הא .כן.
מ' :אז בגלל זה אני מזהה .בשביל לא לצעוק .אז הם לא ישמעו ,אז הם לקחו
מיקרופון ,שמו סלוטייפ שישמעו אותם .הנה ,גם לה יש את זה( .מ' מגן א' כ"ס).

מניתוח הנתונים שנאספו במחקר זה בקרב ילדי גן ,בנוגע למערכות הסימנים בתיאטרון ,אשר מקצתם הוצגו
כאן ,עולה ,כי הילדים מתייחסים אל מערכות הסימנים ,מזכירים אותן ,מגדירים אותן ומסבירים את
תפקידן והשימוש בהן .ניכר מתוך הניתוח כי מערכות הסימנים מהוות את התשתית להבנת הילדים את
ההצגה .ניכר כי הם תופסים את ה'שיחים' השונים המדוברים בו זמנית בעת ההצגה ,מפענחים כל אחד ואחד
מהם ומחברים את כולם יחד ,באופן שיוצר אצלם הבנה מעמיקה של ההצגה בה הם צופים .הבנה זו היא
חלק מההתקבלות של ההצגה .הידע הרב שהילדים מציגים ,מאפשר פענוח שלהם את ההצגה תוך כדי הצפייה
והענקת משמעות לנצפה .מרכיב נוסף של התקשורת התיאטרונית לוקח חלק בהתקבלות ההצגה בקרב ילדי
הגן ,והוא המוסכמות התיאטרוניות .שהרי אילולא יבינו הילדים את המוסכמות ,מערכות הסימנים עשויות
להיתפס כמציאות מפחידה ולא כמציאות במה .בחלק הבא של פרק זה ,העוסק בתפיסת הילדים את מרכיבי
התקשורת התיאטרונית ,אתאר את תפיסתם את המוסכמות התיאטרוניות כפי שמשתמע בדבריהם.

מוסכמות בתיאטרון
תפקידי המוסכמות במופע התיאטרוני מגוונים ,כפי שנכתב בספרות המקצועית (בפרק הרקע התיאורטי),
ונועדו להזכיר לשחקנים ולקהל שהם בליבה של חוויה מלאכותית של התנהגות אנושית (,Schonmann
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 .)2006מוסכמות תיאטרוניות משמשות כגשרים בין מציאות ודמיון ומבטאות את ההבנה ההדדית בין
השחקן לקהל .בסעיף זה אציג את נושא המוסכמות על פי תפיסת ילדי המחקר .אתייחס לשתי מערכות של
מוסכמות ,על פי מודל שמציגה ( :)2006 ,Schonmannהאחת קובעת את מסגרת ההצגה כשלימות (עם הקהל
בתוכה) ,מהווה "קנוניית קשר" מבחינת המשתתפים במצב ויוצרת מצב חברתי .אל מערכת זו שייכת
המוסכמה המרכזית בתיאטרון" ,ההסכמה להעמדת הפנים" .הסוג השני של מערכות המוסכמות קשור
בדרכי העיצוב של המתרחש על הבמה .הן משמשות כטכניקות ,ונקראות לעיתים דרמטורגיה (רפ.)1973 ,
במחקר הקושר תיאוריות התפתחותיות להעמדת הפנים בתיאטרון ,מציגה לאור-בלסבלג ( )2012מודל של
טקסונומיה של העמדת הפנים בתיאטרון ,המציג את היכולת להבין 'העמדת הפנים' כיכולת מתפתחת.
המודל מציג את 'העמדת הפנים' כמושג שניתן לפרק אותו לחלקים שונים ,אשר חלקם מובנים לילדים החל
מגיל חמש וחצי וחלקם עדיין לא .הגיל אינו המשתנה היחיד אותו מתארת לאור-בלסבלג כמשפיע על קבלת
המוסכמה .גם אישיותו של הילד והידע שרכש בסביבתו ,הם גורמי השפעה .בעקבות טקסונומיה זו,
המתוארת ביתר פירוט בחלק המבואי של עבודה זו ,וממצאים שעלו מהמחקר הנוכחי ,אתייחס להבדלים
בין ילדי המחקר ולשונות בין תפיסותיהם.

מוסכמות היוצרות מצב חברתי בתיאטרון
....שמשקרים קצת ( )...כי זה בסדר ,ככה מראים לנו את ההצגה( .כ' מגן נ' ברעננה).
בסעיף זה יתוארו תפיסות הילדים את המוסכמות היוצרות מצב חברתי בתיאטרון; ההסכמה להעמדת
הפנים ,שחקן המגלם דמות ,חושך כסימן מוסכם ומחיאות כפיים .נושאים אלה כפי שהם מופיעים במחקרים
עם מבוגרים או ילדים ,תוארו בהרחבה בפרק הרקע התיאורטי.
ההסכמה להעמדת הפנים
אנחנו מסכימים לראות הצגה ,אבל אנחנו לא כועסים עליהם שאנחנו לא מסכימים
להם להיות בכאילו ,שההצגה תהיה בכאילו ,אנחנו רק יודעים ההצגה הזאת בכאילו,
אנחנו לא כועסים עליהם ,אנחנו רק נהנים מהם כי הם עושים הצגה ממש חמודה

ויפה ,כי הם חמודים ,והם ,וההצגה שלהם יפה( .נ' גן ה"ג ת"א).
ציטוט זה מייצג את תפיסת ילדי הגן את המוסכמות היוצרות מצב חברתי בתיאטרון :ילדים בגיל הגן,
מודעים לכך שהצגה היא בדיון ,ב"כאילו" ,ומקבלים את מוסכמת העמדת הפנים או השעיית אי האימון ,מה
שגורם להם ליהנות מההצגה ובסופו של דבר ,אף לבקר אותה .כשהם נדרשים להסבר ,הם משווים את
יכולתם לקבל את המוסכמה ליכולתם של המבוגרים :יש חלק שהמבוגרים מסכימים ויש חלק

שהמבוגרים לא מסכימים ,ואותו דבר בילדים( .ע' גן ד' רעננה) .ואילו כ' מגן נ' ברעננה ,מכנה את
הסימנים כ'שקרים' :שמשקרים קצת .אך זה לא מפריע ,כי זה בסדר ,ככה מראים לנו את

125

ההצגה( .כ' מגן נ' ברעננה).
ההסכמה להעמדת הפנים :הבדלים בין גילאים
ילדים רבים ,התייחסו אל המציאות הבימתית המוצגת בפניהם .הם הגיבו אל מציאות זו ,באופן שמראה
את ההבנה שלהם שההצגה אינה מציאות היומיום בה הם חיים ,אלא מציאות בדויה :כן ,המון דברים

לא אמתיים ,כמעט כל הדברים היו לא אמתיים( .א' גן ה"ג ת"א) .נ' מחזקת את דבריו ומדגישה
את הבדיון שבהצגה :כי ההצגה הזאת לא באמת אמיתיה [כך במקור]  ...לא ,היא רק באגדה
 ...ובסיפורים( .נ' ה"ג ת"א) .הם מסבירים באופן פסקני :לא באמת גם היה גשם ( )...גם לא
באמת היה לילה (צ' גן פ' ת"א) .מ' מגן א' בכ"ס קובעת אף היא בפסקנות :הטלפון ,ברור שלא היה

אמתי .ואף מסבירה את הסיבה לשימוש באבזר לא אמתי :אי אפשר שיצלצל באמצע ההצגה .ד' מגן ב"ב
כ"ס מוסיפה את המקור לאבזרים הללו :הנעליים שלהם ככה כאלה לא נעליים רגילות

שהולכים איתם ברחוב ,נעליים של תחפושת .תחפושות מוכרות להם מחג הפורים ומהמרכז
הסוציו-דרמטי בגן ,ואפשר שזה מקור הידע שעוזר להבנה וקבלת המוסכמה .הם מוכנים להעמיד פנים
שמדובר בנעלי קסם ,למרות שיודעים שהן אינן .מקבלים את העובדה שמדובר בטלפון שאינו אמתי ,כאמתי,
למרות שיודעים שאינו.
הילדים שמצליחים לעשות הפרדה בין בדיון למציאות ,מצליחים בעזרת המודעות לקונבנציות ,להרגיע את
הפחד שעשוי לעלות תוך כדי ההצגה בגיל צעיר יותר :כי אותי כבר הם לא מפחידים ,מסיכות לא
מפחידות ,כי אני יודע שזה רק מסיכות (צ' גן פ' ת"א) .וגם ,כשהצגה מפחידה זה גם בכאילו

(צ' גן פ' ת"א) .בציטוטים הבאים נראה כי צ' מסביר את הקשר בין קבלת המוסכמה של העמדת הפנים ,אל
הגיל של הצופה .לשאלה אם לא פחד בהצגה הוא עונה שלא ,ומוסיף :כי עכשיו אני קצת גדול יותר,

אני ראיתי את זה כשהייתי בגיל ארבע .הוא קובע ,בדרכו ,שהמוסכמה מתחילה להיות מובנת
לילדים אחרי גיל ארבע .בהמשך הוא חוזר לטענתו לגבי הקשר בין גיל לפחד בהצגה :היותר גדולים

ממני לא פוחדים ,שהם בגן הזה .גדולים לא מפחדים הרבה .ובמקום אחר בראיון ,הוא
מחזק את הסיבה לכך שגדולים אינם פוחדים :שבהצגות לא עושים באמת .למרות הצהרה זו ,כפי
הנראה בהצגות יותר מותאמות גיל ,הילדים פוחדים למרות היכרותם עם המוסכמה .אחרי צפייה בהצגה
'הקוסם מארץ עוץ' ,צ' בכל זאת מדווח על פחד ,ומסביר:
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סמדר :למה היית מודאג?
צ' :זה מפחיד( .משנה תנוחת ישיבה ,נראה חסר סבלנות).
סמדר :ממה ,ממה היית מודאג?
צ' :לא ,אני יודע שתמיד כל הצגה נגמרת בסוף טוב ,אבל (בולע מילים) כאילו שקורה

משהו מפחיד ,באמת מפחיד( .חזר לשחק עם הדפים)( .צ' גן פ' ת"א).
כלומר לילדים הקרובים יותר לגיל שש יש את היכולת לפחד באופן נשלט ,כך הם מסוגלים לראות גם הצגות
המכילות קטעי פחד ,ולא לרצות לצאת מהאולם ,מה שמאפיין ילדים צעירים יותר .מ' מגן א' כ"ס ,אף נוזפת
בי כשאני מעלה את השאלה לגבי אמת על הבמה :מה נראה לך? כל הקסמים הם טריקים.

לעומת ילדי הגן המתקרבים לגיל שש ,אצל אלה הקרובים יותר לגיל חמש ,נושא המוסכמות עדיין חמקמק.
ניכר יותר ערבוב בין מציאות לבדיון מאשר יכולת הפרדה ביניהם ,והבנת המוסכמות .הצעירים ביותר אינם
מתייחסים אל המתרחש על הבמה כבדיון ,אלא כמציאות "קסומה":
י' :ואז הם הפכו את המעילים לכתום .רק מעיל אחד.

סמדר...:אתה אמרת לי בהצגה "זה היה קסם"[ .מתוך התצפית בהצגה מחסן השטוזים].
י' :נכון ,באמת זה היה קסם.
סמדר :ובהצגות? כשהדברים קורים הם קורים בקסם?

י' :כן( .י' בשיחת תיאטרון מ"ק ראשל"צ).
בשיחה בגן ש"ש ראשל"צ (גיל חמש) ניתן לראות כי שני הילדים ר' (בן ובת) ,מקבלים את המוסכמה ,ואילו
השלישי י' ,מתייחס בתחילה כאילו אינו מקבל אותה ,ולאחר מכן ניכרת החמקמקות שבתפיסתו ,דרך החיוך
המסגיר:
ר' (בן) :וגם היה שמה הצגה של עמי ותמי ...עם מכשפה.
סמדר :באמת?
ר' (בן) :לא ,לא מכשפה אמתית.
סמדר :אה ,היא לא אמתית.
י' :יש כזה ,יש לי מכשפה בבית ,תפסתי אותה.
ר' (בן) :היא אמתית?
י' :כן ... ,בלילה ,בלילה בחושך ,אם אתה לוחץ לה בבטן היא עפה וצובטת אותך.
ר' (בת) :או שהיא צורחת.
י' :היא צורחת.
ר' (בן) :ומה היא עושה לי אחר-כך?
י' :היא מדליקה לך אש( ,הילדים צוחקים) ,אבל היא בתוך כלוב ,נעלתי אותה.
סמדר :מזל ,וזה אמתי?

י'( :מחייך) :כן ,מכשפה אמתית ,אמתית( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ) .
ובהמשך:
סמדר :מה זה הצגה? זה הכל בכאילו?
ר'(בן)  +ר' (בת) :כן ,כן.
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סמדר :אה ,אה.

י' :זה לא באמת ,אבל הבתים היו( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ,ראשל"צ).
אפשרות אחת לפרשנות של דברי י' עשויה להיות חמקמקות התובנה לגבי מוסכמות תיאטרוניות בשל גילו
הצעיר ,ואפשרות נוספת לפרשנות יכולה להיות ,שהוא מבין את המוסכמה ,ומנסה להסביר שהאבזרים שעל
הבמה הם אמתיים ,ובו זמנית בדיוניים.
להלן ציטוטים נוספים דרכם ניכרת החמקמקות של ההבנה אצל חלק מהילדים .היא באה לידי ביטוי בעיקר
בחיוכים שלהם לעומת המילים הנאמרות ,או בשאלות המופנות כלפיי ,כבוחן מציאות:
ע' :אממ ,נכון הנעליים האלה לא היו קסומות באמת?
סמדר :לא יודעת ,מה אתה אומר?
ע' :לא.
סמדר :מה אתם אומרים?

ע' :הם לא היו קסומות באמת( .ע' גן ד' רעננה).
סמדר :הוא הביא פיצה אמתית?
ע' :לא( .מחייכת)
סמדר :למה לא?
ע' :כי לא...
סמדר :איזה פיצה מביאים על הבמה? בהצגה?
ע' :פיצה רגילה.
()...

הוא הכין פיצה אמתית .אבל הוא לא היה פיצרייה [לא היה מוכר פיצה]( .ע' מגן פ' ת"א).
אפשרי שהבלבול נוצר משום שאבזרים על הבמה ,גם אם הם אמתיים ,הם מייצגים מציאות .כיוון שהילדים
אינם יכולה להסביר את נושא ייצוג המציאות ,וכיוון שהאבזרים מוכרים להם משימוש יומיומי ,הם נראים
נבוכים.
יחד עם זאת ,בשיחת התיאטרון בגן פ' ת"א ,הסבירה לי ע' שמדובר ב-סתם חפצים .ציטוט זה מראה כי
היא מודעת לכך שזה תחפושת מה שהם לובשים .והוא לא צריך משקפים .היא מודעת ומבינה
כי השחקן המרכיב משקפים אינו זקוק להם במציאות ,וגם הכובע שהוא חובש הוא חפץ של הצגה :את

רואה את הכובע הזה? זה סתם חפץ [בשני קמצים .]...ניכר מתוך השיחה עם ע' ,כי היא מבינה
את המוסכמה ומקבלת אותה יחד עם זאת ,עדיין לא בטוחה.
א' מגן פ' טוען :סתם .זה רק הצגה .כשהם מציירים במהלך שיחת התיאטרון בגן פ' ת"א ,א' מצייר
שמיים ,וע' מעירה לו הם לא היו בחוץ .א' מזכיר לה את ה"הסכמה שלהם" לקבל את העמדת הפנים,
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ואף מוסיף :כאילו אבל היה בהצגה שמיים .כלומר ,אמנם בפנים אין שמיים ,אבל הסכמנו שנעמיד
פנים שיש .הוא מודע גם לכך שהם ישנו על הכרית ,ומסביר את התופעה שראה :אבל לא באמת

ישנו .הם רק סתם ככה עצמנו עיניים כי זה מה שהיה בהצגה .הוא מתאר את הבדיון ,ומבין
שההצגה מכתיבה להם את הפעולות ,כלומר השינה היא בבדיון ולא במציאות.
במקום אחר ר' מגן ש"ש ראשל"צ מציגה תפיסה המעידה על הבנת המוסכמה .כשהיא נשאלת אם השמש
בהצגה היתה אמתית ,היא נותנת שני הסברים ,הקשורים למציאות היומיומית כדי להסביר מדוע השמש לא
יכולה להיות אמתית :למה הם מסובבים ,הם מסובבים אותה וגם אי-אפשר להיות שמש

בתוך ה ...בתוך האולם .האופן בו השתמשו באבזר ועצם הרעיון להכניסו לתוך אולם תיאטרון ,הבהיר
לה שזו "שבירה" של חוקי הטבע ,ועל כן לא אפשרית במציאות.
על פי תיאוריית ה( ,mind1-זיו ,)2009 ,מבחינה התפתחותית עד גיל שלוש נבנה אצל ילד בסיס מוצק של הבנה
חברתית .בגילאי שלוש עד שש ,גילאי הגן ,מתעשרת המערכת המושגית של הילדים בתחום המנטלי,
ומתעמקת הבנתם לגבי קשרים בין מצבים מנטליים שונים לבין התנהגות .אלה באים לידי ביטוי ביכולת
גדלה להבין מצבים חברתיים ובין-אישיים מורכבים .על פי מחקרה של לאור-בלסבלג ( ,)2012שבדק מושגים
בתיאטרון דרך תיאוריית המיינד ,בגיל חמש לערך נעשית "קפיצה" ביכולת להבין את העמדת הפנים ,ועל כן
יש לשער כי חלק מהצעירים מבינים ומקבלים את המוסכמה ,חלק אינם מצליחים להבין עדיין ,וישנם ילדים
אצלם ההבנה חמקמקה ומופיעה לסירוגין.
ההסכמה לקבל שחקן כמגלם דמות
בקרב ילדי גן שעברו את גיל חמש ניכרת קבלת המוסכמה של העמדת הפנים של שחקן המגלם דמות .הם
מודעים לכך שדמות בהצגה אינה אמתית :זה לא באמת היה סבתא ( )...זה היה שטוזון שהתחפש
לסבתא ,כי הוא רק שם את זה ( )...זה בעצם רק מטפחת ותיק ( )...כי כך נראית

סבתא .צ' מגן פ' ת"א מודע לכך שאנו רואים אישה שאינה סבתא ,ועל מנת להפוך לכזו היא לוקחת מטפחת
ותיק .ה' מגן ה"ג ת"א מחזקת את תפיסתו וטוענת אף היא ,שעל ידי כך ששחקן משתמש באבזרים השייכים
לדמות ,הוא הופך לדמות :כי יש לה מטפחת ,יש לה תיק כמו של גברת של סבתות והיה לה

דברים כמו של סבתא" .דברים" אלה הופכים אותה לסבתא כמו אמתית לדבריה .דמות אחרת

 1המושג  mindמכוון לאותו מרכיב אנושי האחראי הן למחשבות והן לרגשות של האדם .המונח מאחד בין השכל והמחשבה לבין הרגשות,
שהעברית יוצרת אבחנה ביניהם ,ועל כן מונח זה אינו ניתן לתרגום (זיו ,בתוך בקר.)2009 ,
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המופיעה בהצגה ,היא מוכר הפיצה ,וצ' מבדיל בין דמות בדיונית למוכר פיצה אמתי ,על ידי כך שמתאר את
מה שצריך לעשות מוכר אמתי :כי אמתי צריך לעשות יותר הרבה עבודות ...כמו אופנוע,
וכמו לשמור על הפיצה וכמו לזוז מהר שהפיצה לא תתקרר.
ה' מגן ה"ג ,מראה כי היא בטוחה כבר בזיהוי המוסכמה :שום דבר לא אמתי אבל הם אמתיים.
ובכדי להבהיר את ההפרדה בין הדמות הבדיונית לשחקן שמגלם אותה ,היא מוסיפה :הוא אמתי ,יש לו

בית רגיל כמו שיש לנו .המלה 'בכאילו' ,חוזרת פעמים רבות כשהם מסבירים את המוסכמות
התיאטרוניות .הם רואים משהו בדיוני ,אבל זה רק ב"כאילו" :הם היו כאילו עצובים  ...בכאילו,

כי הם ידעו שהוא הלך( .נ' ה"ג ת"א) .זה ברור לה שזה בכאילו ,כי הם התאמנו על ההצגה( .נ'
ה"ג ת"א) .בכדי לחזק את קבלת המוסכמה של שחקן המגלם דמות היא מסבירה את התהליך:
נ' :אז השטוזונים חוזרים לאנשים וגם הולכים הביתה ואז הם סוגרים את המחסן.
סמדר :כשאת אומרת חוזרים לאנשים ,למה את מתכוונת?
נ' :שהם מוציאים את התחפושות.
סמדר :אה ,ואז...
נ'  :ולובשים את הבגדים שלהם ה ..הרגילים ,כמו שאת לובשת בגדים רגילים ,כמו
שכולם לובשים בגדים רגילים ואמתיים ו ...ואז הם הופכים להיות אנשים.

ולבסוף היא מוסיפה ,לגבי הדמות הזו והשחקן שגילם אותה ,ראייה ברורה לכך שהיא מפרידה בין הדמות
לשחקן :הוא שטוז ואיש ,הוא איש .התחפושת מראה אותו שהוא כמו שטוז תפוזי( .נ' ה"ג
ת"א).
בגן נ' רעננה ,כ' מסביר את המוסכמה הזו לעומק :שחקן שמפחד מגלם דמות ולא משחק את עצמו :לא,
הוא עשה את עצמו .ומסביר :כי הוא לא יכול באמת להביא איש פחדן ,הוא מפחד מול

קהל .הילדים מבינים שיש על הבמה קושי לחוות באמת רגש מסוים ,ועל כן נדרשים למוסכמה שהקהל
יקבל.
לעומת הילדים המבינים את מוסכמת השחקן המגלם דמות ,יש ילדים שזו עדיין חמקמקה עבורם:
ע' :הלך הביתה .לא מוכר באמת פיצה .אם הוא יהיה מוכר פיצה הוא היה אומר -
האם הזמנתם פיצה?
סמדר :אז מה הוא באמת?

ע' :לא מוכר פיצה .איש רגיל כמו אנחנו .הם היו שטוזונים והוא איש רגיל( .ע' גן פ' ת"א).
השטוזונים בהצגה היו דמויות דמיוניות ,שלא קיימות במציאות .יש אפשרות שזו הסיבה שע' לא מזהה שיש
כאן שחקנים המגלמים דמויות .אולם מוכר הפיצה ,הוא דמות הקיימת במציאות ,ועל כן היא מבהירה שהוא
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איש רגיל המגלם דמות של מוכר פיצה .במקביל לתפיסה זו ,כאשר דמות בהצגה עושה פעולה שלא קיימת
במציאות ,קל יותר לילדים להבין ולקבל את המוסכמה של העמדת הפנים של שחקן המגלם דמות .בהצגה
במקום לשכב על מיטה ,השחקנים עמדו (טכניקת בימוי ,המאפשרת לקהל לראות את השחקן הישן ,כי אינו
שוכב אלא "ישן בעמידה") :כי כשמישהו עומד  -הוא לא ישן( .א' גן פ' ת"א) .דווקא טכניקה זו,
שאינה מתפקדת במציאות ,מבהירה את המוסכמה יותר משכיבה אמתית :הם לא שכבו כי הם עשו

את זה סתם .זה רק הצגה( .א' גן פ' ת"א) .א' וע' ,הם אמנם צעירים בגן ,אך מודעים למוסכמה .א'
מקבל את העמידה הזו במקום שכיבה ,כטכניקה לפתרון קשיים טכניים בתיאטרון.
נוכל לראות כי מוסכמה זו חמקמקה בגילאים הצעירים בגן .דומה כי רק לעיתים הם מבינים ומקבלים את
המוסכמה ,ומשתמשים בביטוי 'כאילו' ,שמראה את הקבלה שלה .הם עשויים לומר בהקשר של המיטה בה
השחקנים עמדו וישנו :הם עשו כאילו זה מיטה( .ר' ,בת ,גן ש"ש ראשל"צ) .אולם בשיחת התיאטרון
בגן ,כאשר חבריה מביעים תפיסה שמעידה כי אינם מקבלים את המוסכמה ,הילדים מתארים את הפעולות
של הדמויות כאילו היו אמתיות:
ר' (בן) :הם עמדו וישנו.
סמדר :אה ,הם ישנו בעמידה?
ר' (בן) :כן.

י' :הם נרדמו על הרצפה ,הם נרדמו על הרצפה( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
י' ,לא רק שאינו מודע למוסכמה ,הוא מתאר את השכיבה שלהם (שהיתה בעמידה כשהם כביכול שוכבים
במיטה ומתכסים בשמיכה) ,כשכיבה על הרצפה .ר' ,שרגע לפני כן הבינה וקיבלה את המוסכמה ,וטענה שזה
ב'כאילו' ,מסכימה אתו ומצטרפת לתיאור שלו בו הם ישנים על הרצפה ,מה שמראה על חמקמקות תפיסת
המוסכמה:
ר' (בת) :כן ,ובגלל ,..הם נרדמו על הרצפה( ...שיחת תיאטרון ,גן ש"ש ראשל"צ).
ניתן לראות את החמקמקות של ההבנה את המוסכמה של השחקן המגלם דמות ,גם מתוך הדיאלוג הבא,
שנערך בשיחת התיאטרון .ניכר כי ר' הבן ור' הבת ,כבר הגיעו לשלב בו הם מודעים למוסכמה של השחקן
המגלם דמות ,למרות שמתארים אותה באופן הפשוט ביותר .י' הוא הצעיר ביניהם ,ומשתתף בחלק זה של
השיח רק במלמול:
ר' (בן) :היה שם אחד רע בהצגה.
סמדר :היה שם רע?
ר' (בן) :כן.
י'( :ממלמל).
סמדר :והרע הזה ,הוא רע באמת?

ר' (בן) :לא ,בכאילו .זה שהתחפש וגם האחרים התחפשו( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ)
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עולה מתוך הניסיון להסביר את הפערים בין היכולת של הילדים לקבל את המוסכמה של שחקן המגלם
דמות ,כי קבלת המוסכמה תלויה בגיל הילדים ,ביכולות ההתפתחותיות שלהם ,בסיטואציה החברתית בה
הם מביעים את תפיסתם ובידע קודם שלהם (על אלה בהרחבה בחלק שני :אופק הציפיות של הילד בפרק
זה).
חושך כסימן מוסכם
מניתוח הנתונים במחקר עולה כי הילדים מודעים ומבינים מוסכמות היוצרות את מסגרת ההצגה .הם
מכירים את הסימנים היוצרים את המסגרת :בהתחלה היה חושך ,אומרת ע' בשיחת תיאטרון בגן פ'
ת"א ,כשהיא נשאלת על ההתחלה של ההצגה .החשכת האולם בתחילת ההצגה והארתו בסיומה ,הם סימנים
מוסכמים ,שהילדים מכירים ונענים להם .בתצפיות שנערכו באולמות התיאטרון ,נרשמה ההתרגשות העולה
כשהאולם מוחשך" .חושך ,המולה והילדים מתרגשים חושך חושך" (מתוך התצפית על גן ה"ג ת"א) .הילדים
לעיתים מוחאים כפיים ,לעיתים מתיישבים בחדות על כסאותיהם ,ומשתתקים .צ' מגן פ' ת"א מסביר :כי
ככה זה סימן כשמתחילה ההצגה .ר' ,מגן ש"ש מראשל"צ ,מודעת לסימני תחילת ההצגה :זה בגלל

שהאורות נדלקים ואז הם מתכבים ,אולם כשהיא מתארת את הסימנים המורים על סיום ההצגה,
היא לא מזכירה את הארת האולם אלא מציינת :אה ,זה בגלל שכבר אומרים ביי וזה .להחשכה
והארה נוסף סימן מוסכם נוסף המעיד על סיום ההצגה :שהם משתחווים( .כ' מגן נ' רעננה).
א' מגן פ' ,מציין סימן נוסף לסיום ההצגה שנוצר על ידי התאורה :שבסוף בסוף ההצגה של דמבו
הפיל ,היו אורות כאלה צבעוניים שהאורות האלה עושים הרגשה טובה בגוף ,אז זה

סימן שנגמרה ההצגה גם( .א' גן פ' ת"א) .מוסכמת החושך כתחילה של הצגה ,מוכרת לכל הילדים
וניתן להבין מדבריהם ,כי הידע הזה מגיע מההורים ומהצגות קודמות אותן ראו:
סמדר :מה זה היה החושך הזה?
י' :היה התחלה.
סמדר :מה ,איך אתה יודע שזה התחלה?
י' :כי הלכתי להצגה פעם.
סמדר :ומה ,ואמרו?
י' :כן.
סמדר :מה ,אמרו?

י' :אמרו שזה  ...אבא אמר לי ,הוא יודע הצגות( .י' גן ש"ש ראשל"צ)
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מחיאות כפיים כסימן מוסכם
הילדים מודעים למוסכמה החברתית ,לפיה קהל הצופים מוחא כפיים בסיום ההצגה ,כדי להביע הערכה
ליוצרים .קטעי הריאיון הבאים מתארים את תפיסת הילדים את מחיאות הכפיים ,ואת המצבים החברתיים
שהם יוצרים .מ' (גן א' כ"ס) מסבירה שמחיאות הכפיים ,לתפיסתה ,מחליפות את הדיבור אל השחקנים :זה
אומר ,מחיאות כפיים ,במקום לדבר מוחאים כפיים ,זה אומר שההצגה הייתה יפה ואם

לא מוחאים כפיים אז אולי שכחת ,התבלבלת ...והיא ממשיכה ומסבירה את הקשר בין הנאת
הקהל למחיאות הכפיים:
אם לא מוחאים כפיים זה אומר שאנחנו לא אוהבים את זה ,אם אנחנו מוחאים כפיים
זה אומר שאנחנו כן אוהבים את זה ,אז מי שלא מוחא כפיים לא אהב את ההצגה,
מי שכן מחא כפיים הוא כן אהב את ההצגה.

בנוסף היא מתארת בביקורתיות את מחיאות הכפיים שנשמעו בהצגה בה צפינו ,ומוסיפה את דעתה על הקהל
של הצגה זו:
מ' :אני ראיתי את הילדים הכי מקדימה ,וקצת שורה אחרינו וגם ראיתי למעלה,
הסתכלתי מדי פעם למעלה אז ראיתי שגם שמה לא מחאו כפיים.
()...
סמדר :ומה את אומרת על זה?

מ' :אה ..ש ...נו ...זה לא יפה( .מ' גן א' כ"ס).
מ' מודעת למוסכמה החברתית של מחיאות כפיים בתום הצגה ,כמו גם לתפקיד מחיאות הכפיים ,כהבעת
תודה ,הבעת תחושת ההנאה ,וההערכה מצד הקהל לשחקנים .בנוסף היא מתארת חוויה שחוותה באולם
התיאטרון בה רוב הילדים לא מחאו כפיים .בתצפית שנערכה באולם התיאטרון בעת צפייה בהצגה
הראשונה ,ניתן לראות כי מ' מוחאת כפיים כאשר מכבים את האור בתחילת ההצגה ,כאשר השירים
מסתיימים ,ובסיום ההצגה לזמן קצר .ניכר מהתצפית ומדבריה ,שהיא מודעת למוסכמה החברתית ונענית
לה ,ואפילו מבקרת את הילדים האחרים שלא נענים למוסכמה.
ילדים נוספים ערים למוסכמה החברתית המיוצגת על ידי מחיאות הכפיים ,בסיום של קטע בהצגה:
סמדר :מתי שמת לב שמחאו כפיים בהצגה?
ע' :אחרי סוף שיר(....טון חלש ,מתבייש).
סמדר :אחרי סוף שיר ,ועוד?

ע' :שנגמרה ההצגה (טון יותר בוטח) (ע' גן ב"ב כ"ס).
מדיאלוג זה בראיון נראה כי ע' שם לב לתזמון של המחיאות ,אך לא ברור אם הוא מודע להערכה שהן
מייצגות .מדבריו יש להניח שהמוסכמה של מחיאות כפיים בסוף הצגה מוכרת לו .הילדים מודעים למוסכמה
זו ,לתפקידה ותפקודה בעת ההצגה ,ומסבירים אותה בדרכם:
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ע' :כן .כל הזמן עשו "כל הכבוד ,כל הכבוד"
סמדר :מי אמר כל הכבוד?
ע' :אף אחד .אבל רק הם עשו (מוחא כפיים) (ע' גן ד' רעננה).

ע' מציין דרך לא מילולית בה מביעים את ההערכה כלפי השחקנים; מחיאות כפיים הן ביטוי למילות העידוד
'כל הכבוד' .א' מגן ה"ג ת"א ,מודע למוסכמה ,ואף משתמש בה :מתי שיש קטעים אהובים ,הוא מוחא
כפיים ,אלא שאם יש דברים שאינו אוהב ,וגורמים לו לחוש זלזול של היוצרים כלפי הקהל ,אני מרגיש

שאני לא איזה ,אני מרגיש שאני לא צריך למחוא כפיים .לעומתו ,ע' מגן ד' ברעננה סבור שיש
למחוא כפיים בכל הצגה ,גם אם לא נהנית ממנה .הוא מתאר קודים של עוצמות מחיאות כפיים המתאימות
לסוגי הנאה שונים מהצגה :גם נמחא להם ...אבל כפיים ככה (מדגים) .וטובים ככה
(מדגים).

מממצאי המחקר עולה כי ילדי גן מכירים ומקבלים את המוסכמה של מחיאות הכפיים כדרך לתקשורת בין
הקהל לשחקנים וליוצרים.
מוסכמות התנהגות באולם התיאטרון
מוסכמות נוספות קשורות להתנהגות הנהוגה באולם התיאטרון .אציג בסעיף זה ממצאים הנוגעים לידע של
הילדים לגבי מוסכמות ההתנהגות באולם:
סמדר :אמרת שהאולם הוא נקי ,כי לא אוכלים בו.
ד' :ולא שותים בו.
סמדר :ויש בו הרבה ..ולא שותים בו את צודקת.
ד' :כי אסור .כי זה לא אולם לאוכל וזה ,זה לאולם לבשקט ,זה אולם לצפות

ולראות הצגות( ...ד' ,ב"ב ,כ"ס).
האולם לתפיסת ד' הוא מקום שבאים אליו על מנת לצפות בהצגות ,מקום שיש לשמור בו על ניקיון ושקט
בעת הצפייה ,בכדי לכבד את ההצגה וצופיה .ניכר כי ד' מודעת למוסכמות החברתיות של שהייה באולם
תיאטרון .המוסכמות הופכות את האולם לתפיסתה ,למקום שאינו בשגרה ,למקום מיוחד לצפייה.
חלק מהילדים התייחסו אל מוסכמות התנהגות בתיאטרון ,ואל האופן בו הם נענים או לא נענים אליהן:
צ' :בהצגה רק האנשים דיברו ,אני שמעתי הרבה צעקות וזה לא היה לי כל-כך נחמד,
כי אני רציתי להקשיב להצגה.
סמדר :איזה צעקות? מי צעק?
צ :.הרבה ילדים ,כי זה לא היה רק הגן שלנו ,ולא כל הגנים ידעו מה שהגן שלנו ()...

אז לא אמרו לנו להיות בשקט בהצגה ,לא כל הגנים( .צ' גן פ' ת"א).
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צ' מציג את הידע המוקדם אתו הגיע כל הגן שלו אל האולם  -יש לשמור על שקט ,ולא לצעוק בהצגה .הוא
מסביר שלא היה צורך להזכיר לילדים בגן שלו את מוסכמות ההתנהגות ,כי הם כבר מודעים להן .אבל הקהל
לא היה מורכב רק מהגן שלו ,אלא מגנים נוספים ,שאינם מודעים למוסכמות ההתנהגות ,וכיון שלא אמרו
להם – הם צעקו .בציטוט זה ניכר כי הילד מודע לתפקידה של המוסכמה :שמירה על שקט על מנת שהקהל
יוכל לשמוע את ההצגה וליהנות .מחזקת את דבריו ש' מרעננה :כשאני מציינת בפניה שילדי המחקר שיושבים
לידי בהצגות אף פעם לא צועקים ,לעומת ילדים אחרים שלא יושבים לידי ,היא מציינת את המוסכמה
החברתית כסיבה לכך :בגלל שכנראה לא רוצים להפריע לך .אולם כשאני מחדדת את הנושא,
ושואלת אם לא הייתי ,האם היתה צועקת ,היא עונה :לא .ומסבירה:
כי יש ילדים רגועים ויש ילדים שהם לא רגועים .כנראה שבהצגה הם פשוט רצו לצעוק
להם ,פשוט כי הם רצו להגיד להם משהו.
סמדר :ואת לא רצית להגיד להם משהו?

ש' :לא( .ש' גן ד' רעננה).
צעקות של ילדים כלפי הבמה ,עשויות להעיד על איבוד הרוחק האסתטי (פירוט בפרק הרקע התיאורטי
ובהמשך פרק זה ב -ג .הרוחק האסתטי) .במקרה של ש' ,ניכר כי היא מודעת גם לתופעה זו וגם לתפקיד
המוסכמה בשמירת השקט לטובת הצופים בהצגה .היא משמיעה ביקורת כלפי הילדים שצועקים ,או רוצים
לומר משהו לדמויות שעל הבמה ,ומציינת שהיא מודעת למוסכמות ההתנהגות באולם ,ונענית להם.
ניתן להוסיף לנושא של מוסכמות ההתנהגות באולם ,את ההפסקה .ילד אחד בלבד מכל ילדי המחקר התייחס
להפסקה באמצע ההצגה .יש לציין שבהצגות בהן צפינו לא היתה הפסקה ,ועל כן יש להסיק כי יש לו ידע
מוקדם מהצגות אחרות בהן צפה:
א'  :הפסקה ,זה משהו שעוצרים את ההצגה ,מוחאים כפיים ,הולכים מההצגה ,קונים
משהו (מסתובב בחדר) ,אוכלים ,אם אתה לא רוצה שומר לך בתוך התיק ,הולך ,יושב,
וחוזר להצגה (א' חוזר לשבת על הכיסא).
סמדר :אוקיי.
א' :עד שכולם אומרים (...דיבור לא ברור) ,ומוחאים כפיים וזהו (...דיבור לא ברור)
ואז.
סמדר :ואז ממשיך.

א :.ואז ממשיך .כן( .א' גן א' כ"ס).
ניכר מדבריו שהוא מכיר את הנוהל של ההתנהגות בעת ההפסקה ,ומתייחס אליו כאל רוטינה המוכתבת
כחלק ממוסכמות ההתנהגות באולם התיאטרון .ילדים רבים התייחסו אל מוסכמות מהסוג הקשור
לדרמטורגיה ,תוך שהם מסבירים את השימוש בהן בתיאטרון .בסעיף הבא אציג את תפיסותיהם.
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מוסכמות הקשורות לדרמטורגיה
כ' :כן ,נייר ,הם לא יכלו להביא שלג אמתי( .כ' גן נ' רעננה).
ילדי הגן מודעים לתפקיד המוסכמות הקשורות לדרמטורגיה ומקבלים אותן .מוסכמות כגון קבלת אבזרים
מלאכותיים כטבעיים ותפאורה כמסמנת מקום .הם עשויים להסביר את השימוש במוסכמה כפתרון קשיים
טכניים שמתעוררים בעת ההפקה :ד' מגן ב"ב כ"ס מציינת כי על מנת לאפשר לשחקן לצאת מהבמה להחליף
תלבושת ולהפוך לדמות אחרת ,על היוצרים לרתום את המוסכמות :שטוזון נעלם? נתנו רעיון והיה

צריך להחליף בגדים ,אז מה היה ,הם עשו קטע כזה( .ד' ב"ב כ"ס) .הידע שלה על מוסכמות
תיאטרוניות מוביל אותה לתובנה לגבי הדרמטורגיה של ההצגה.
שימוש באבזרים על הבמה
הילדים מודעים ומוכנים לקבל את המוסכמה של סימן מלאכותי כטבעי .אולם למוסכמה הזו קיימת
מורכבות נוספת :האבזרים שמשמשים כסימנים ,לעיתים הם האבזר האמתי ,ולעיתים ,על מנת לייצג אותם,
משתמשים בציור או באבזרים לא אמתיים כסימנים ,כדי לפתור קושי טכני בניסיון ליצור אמת במה .לעיתים
המוסכמות עדיין חמקמקות ,אם בשל גיל ואם בשל שלב בהתפתחות .ניכר כי סוגיה זו עשויה להטריד את
מי שעדיין לא קיבלו לחלוטין את המוסכמה של סימן מלאכותי כטבעי:
ר' :אבל יש לי שאלה.
סמדר :כן?
ר' :הכרית הייתה אמתית או לא?
סמדר :נו ,מה את אומרת?
ר' :אני אומרת שהיא לא אמתית למה היא תלויה על מסמר וקרועה.
סמדר :כי היא תלויה על מסמר?
ר' :כן.
סמדר :וקרועה?
ר' :כן.
סמדר :אז היא לא אמתית?

ר' :שתיקה( .ראיון אישי ר' ש"ש ראשל"צ)
ההתלבטות שלה באה לידי ביטוי בשאלה שהיא מציגה לי ,ובשתיקה שלה כשאני מחזירה את השאלה אליה.
אותה ר' (גן ש"ש ראשל"צ) ,אחרי ההצגה השנייה בה צפתה' ,השרשרת' ,מתלבטת לגבי מהותה של השרשרת
שנקרעה בהצגה ,בין אם היא אמתית או צעצוע :אממ ,כן .אולי.
צ' (גן פ' ת"א) מבין את השימוש באבזרים ואף יכול להסביר את הסיבה לשימוש באבזרים מלאכותיים .הוא
טוען שאי אפשר להביא פיצה אמתית אל הבמה :כי ככה [אם תהיה פיצה אמתית] יבואו נמלים ויטפסו

לאט לאט ואז יבואו לפיצה (צ' גן פ' ת"א) .ועל מנת להבהיר לי שהוא ,כמו המבוגרים יודע את האמת,
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הוא מוסיף :תראי ,את יכולה לראות שזה לא באמת קופסא של פיצה (צ' גן פ' ת"א) .גם א'
מגן ה"ג ת"א מכיר ומקבל את המוסכמה .הוא אף מסביר את האופן בו משתמשים בה :רק מעל ההצגה

יש כאלה חורים שעושים את הגשם למשל .ניכר כי לצורך קבלת המוסכמה הם נדרשים להסביר
לעצמם מדוע בהצגה משתמשים באבזר לא אמתי ,ומשתמשים בידע המדעי שלהם ,שהולך וגדל בשלב
התפתחותי זה ,כדי להסביר את אופן השימוש במוסכמה :מצלמים מלמעלה יש מצלמות
והמצלמות האלה ,אנשים מלמעלה רואים אותם והם שואבים מים מהכנרת שיעשה
מים בהצגה .או לחילופין :הם עושים כאילו ,לא יכולים באמת להחזיק את השמש כי הם
ישרפו ( )...כי אפילו חללית לא יכולה להתקרב ,להיות במרחק של מטר קרובים לשמש.
(א' גן ה"ג ת"א).

מקור ידע נוסף הוא המשחק הסוציו-דרמטי בגן .בדוגמה הבאה ,ניתן לראות כי הילדים שואבים את הידע
הנדרש לקבלת המוסכמה מהמשחק הסוציו-דרמטי בגן ,והמוסכמות הקיימות שם לגבי האבזרים במרכז
זה:
 ...זה היה בכאילו ,הם לא באמת אכלו את זה ,זה היה שם סתם דברים כמו שיש לנו
בגן בפינת הבובות ובסופר ,כמו למשל החטיפים שיש לנו בסופר זה לא החטיפים ,פ.
[הגננת] שמה שמה ניירות והידקה את זה כאילו זה אמתי .אם אנחנו נפתח את זה

אנחנו נדע שזה ניירות כי אנחנו גם שמנו את זה עם פ( .ה' גן ה"ג ת"א).
דוגמה נוספת לקבלת המוסכמה ,מתבססת על מה שראו או לא ראו הילדים .את החוט שהם תיארו להלן,
אי אפשר היה לראות ,אך בכך שהם מדברים עליו כאילו ראו אותו ,הם מנסים לומר לי שחשפו את המוסכמה
והם מקבלים אותה:
סמדר :ראו את המאוורר הזה?
מ :.זה היה חוט דייג.
ט :.לא ,לא ,לא ראו.
מ :.זה היה חוט דייג בכלל.
א :.לא ראו ,אבל אני ראיתי ,אני ראיתי.
ט :.גם אני ראיתי.
א :.אני ראיתי את הרוח הזאת.

ט :.גם אני ראיתי את הרוח( .שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ' ,נעשה שימוש בבד אדום ,לייצג שדה פרגים .הילדים הגיבו ל"שדה" זה ,וצ' אף
הסביר:
לא באמת .כאילו ( )...הם אדומים באמת ,אז כאילו הם פרגים.
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()...
סמדר :הסכמת לקבל את זה?
צ :.כן.
סמדר :שזה פרגים..
צ :.היא לא יכולה לקחת המון המון ולשים אותם בהצגה.
סמדר :אוקי.
צ :.כי אז יהיה קשה לאסוף אותם ,וגם לשים אותם .לוקח המון זמן.
סמדר :אה.
צ :.אי אפשר לטאטא את זה במטאטא.
סמדר( :צוחקת) נכון.

צ :.אי אפשר לטאטא את זה( .צ' גן פ' ת"א).
ניכר כי המודעות למוסכמה גורמת להם להסביר גם את האופן בו יצרו את האבזרים ,כמו גם את הסיבה
לשימוש במוסכמה תיאטרונית ,על מנת להתגבר על קשיים טכניים בתיאטרון .בהקשר של המוסכמה ,צ'
מקבל אותה ,ומבין מה מייצג הבד האדום ולמה יש בו צורך ,אבל יש לו ביקורת על רעיון הבימוי הזה .הוא
היה מעדיף שהם לא יניחו רק בד אדום ,אלא גם יציירו את הפרגים .כך זה יגרום לנו להאמין יותר למוסכמה:
כי אז יהיה באמת ,כאילו ,באמת אמתי.

כ' מגן נ' רעננה ,מחזק את תפיסת צ' את המוסכמה ,שנוצרה על מנת להתגבר על קושי טכני:
כ' :כן ,נייר ,הם לא יכלו להביא שלג אמתי.
סמדר :לא יכלו?
כ' :שהכל יימס למים עד שיגיעו ,זה מהחרמון עד ת"א.
סמדר( :צוחקת) :נכון.
כ' :אם הם יביאו שלג אמתי ,ישפכו במקום שלג מים וכל השחקנים יתרטבו.
ע' מגן נ' רעננה ,מוסיפה לתפיסה ,את נושא הייצוגים והסמלים :שזה רעל אמתי ,כי האדום זה
מסמן אה ,משהו כמו דם וכזה אדום זה מסמן אש ,כאילו שנשרף משהו או שקורה

משהו רע .לטענתה ,אנו מקבלים את הסימן המייצג ומסמל משהו אחר .היא מוסיפה עוד מידע ,בנוגע
לסימנים ,וטוענת דבר דומה לגבי הסימנים שמייצגת מוסיקה עצובה :שזה כאילו מסמל משהו עצוב.

וזאת על מנת שהקהל יראה ,כי מרחוק שיש משהו עצוב ,לא רואים את הדמעות .דבריה מייצגים
את תפיסת ילדי הגן את תפקיד הסימנים בהצגה ,הן הוויזואליים והן המושמעים ,את קבלת המוסכמות
ואת הבנת ממד הסמליות שבחלק מהסימנים.
תפאורה כמסמנת מקום
הילדים מסבירים את המוסכמה ,את השימוש באבזרים המלאכותיים ,את אופן היצירה שלהם ואת
תפקידה :כדי שיהיה רקע .מה יהיה בהמשך ההצגה ,איזה מקומות ידברו בהמשך ההצגה.
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(ש' גן ד' רעננה) .לטענתם ,אין צורך להביא את המקום אל הבמה ,יש להביא תפאורה ,כזאת תמונה.
(ד' ב"ב כ"ס) .או כזו שהם יוצרים :הם רק צבעו את הקרטונים בצבעים וקראו להם קרטונים

שיש בהם שירים והמון סיפורים( .נ' ה"ג ת"א).
להלן מספר ציטוטים המציגים את תפיסת הילדים את התפאורה כמוסכמה ,שתפקידה להבהיר את המקום
הבדיוני:
-

אם יש מסך שחור והם ישחקו ,לא יראו איפה הם משחקים ואיפה המקום

-

צריך מקום כזה ,תפאורה ( )...מדויקת.

 שאמרו לה מחסן השטוזים היא מיד ידעה שזה במחסן (ד' ב"ב כ"ס). הם רצו שזה יהיה קסם ,אז הם פשוט תכננו את זה( ...מ' גן א' כ"ס). אז הם עשו חושך ,ואף אחד לא ראה ,ואז הם הזיזו את זה לבית השבור ,ואזזה כאילו נשבר הבית ...זה כמו הודיני( ...כ' גן נ' רעננה)
 אני יודעת שזה קלקר( .ע' גן נ' רעננה)אמירות אלה לגבי התפאורה מראות שהילדים מבינים את המוסכמה ומקבלים אותה" .רמייה" זו מוסכמת
עליהם ,הם רואים אותה ומבינים את אופן הייצור שלה ותפקידו .קבלת המוסכמה אינה מורידה מהיכולת
שלהם להיות שקועים בבדיון או ליהנות מההצגה.
דיבור הצידה – a side
הדיבור הצידה הוא סוג של מונולוג ,נאום המופנה על ידי אדם או דמות אל עצמו .הדיבור הצידה מתייחס
אל סיטואציה בה הדמות מהרהרת על מצבה הפסיכולוגי ומוסרי ,באמצעות מוסכמה תיאטרונית זו על מנת
לגלות מה שהיה אמור להישאר כמונולוג פנימי ( )2006( Schonmann .)1998 ,Pavisמציינת ואריאציה של
הדיבור הצידה והיא דיבור ישירות אל הקהל מחוץ לעולם הבדיון ,כמוסכמה שהפכה לבולטת בהקשר של
תיאטרון לילדים .במחקר הנוכחי רק ילדה אחת הזכירה את המוסכמה הזו ומסבירה את האופן בו היא
נערכת ואת היענות הילדים אליה:
סמדר :אוקי ,ואם היא הייתה מנסה להסתיר את ההתנהגות ,אז יש עוד דברים
שמסמנים לנו?
ע' :אה ,היא הייתה אומרת לנו והיא הייתה אומרת לא לגלות ואנחנו לא היינו
מגלים.
סמדר (צוחקת) :זה נחמד.
ע' :ככה עושים בהצגות.
סמדר :כן? והילדים מגלים בדר"כ?

ע' :כן( .ע' גן נ' רעננה)
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רוחק אסתטי בתיאטרון
כי הייתי שקוע בהצגה ,כי הייתה יפה( .ע' ב"ב כ"ס).
כפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי ,היכולת ל שהות בעולם הבדיוני תוך מודעות לבדיון וקבלת המוסכמות
התיאטרוניות ,היא יכולת המוכרת מצופים מבוגרים .ילדים צעירים לפני גיל חמש ,מתקשים עדיין להבין
את המוסכמה של העמדת הפנים ,כיוון שעדיין מתקשים להפריד בין הבדיון המוצג על הבמה לבין המציאות
היומיומית בה הם חיים .מבחינת הרוחק האסתטי הם יימצאו ,בעת הצפייה בהצגה ,במצב של תת-רוחק:
תפיסת המוצג על הבמה כמציאות .סביב גיל חמש ,טוענת לאור-בלסבלג ( ,)2012מתפתחת אצלם היכולת
לקבל את המוסכמה של העמדת הפנים ,ובעזרתה יוכלו ליצור רוחק אסתטי ,שיאפשר להם לחוות חווית
צפייה מהנה ולא מאיימת .בסעיף הבא תתואר חווית הצפייה של ילדי הגן בהצגת תיאטרון ,הכוללת את
החוויה הרגשית ואת הרוחק האסתטי בו נמצאו הילדים בעת הצפייה.

חוויית הצפייה
חווית הצפייה של מבוגרים וילדים הוצגה בהרחבה בפרק הרקע התיאורטי .בסעיף זה יוצגו תפיסות הילדים
את החוויה .יוצגו רגשות שונים שעלו לילדים בעת הצפייה ,עליהם דיווחו לאחריה ,או נצפו בעת התצפיות
באולם .לאחר הצגת הרגשות הלוקחים חלק בצפייה ,תפקידם והשפעתם על ההתקבלות בעיני הילדים ,יוצג
הרוחק האסתטי לתפיסתם.
ר' ,מגן ש"ש ראשל"צ ,מתארת את חווית הצפייה שחוותה ,ומכוונת להשפעה של החוויה על האופן בו ילד
בגיל הגן תופס ומקבל הצגה:
ר' :אה ,לא באמת היו שם שירים.
סמדר :אה..
ר' :זה סתם אי-אפשר ,אי-אפשר ,השירים בתוך המוח שלנו.
סמדר :אה( ,צוחקת) .איזה יופי ,אז מה עזר לנו להוציא אותם מהמוח שלנו?
ר' :אה ,אה ,לא הוציאו אותם מהמוח שלנו ,פשוט סתם לוקחים ארגזים כאילו יש שם
שירים ואז השירים שבתוך המוח שלהם והם שרים.

במשפטים אלה היא חושפת את קבלת המוסכמה ,ומסבירה ש"אי אפשר" לשבור את חוקי הטבע ,אבל אם
משתמ שים בהשעיית אי האימון ,אז אפשר ליצור את ההצגה .ועוד ניתן לומר ,שהיא מבינה את התהליך בו
הכל נעשה במוח ,של הקהל ושל היוצרים ,והתקשורת בין שני אלה ,בסיוע המוסכמות יוצרים את המצב
המאפשר את קליטת ההצגה.
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החוויה הרגשית
היגדים רבים בדברי הילדים נגעו לרגשות שהם חשו לפני ,בעת ואחרי הצפייה בהצגה .הרגשות נקשרו
להתרגשות שאחזה בהם כשנכנסו לאולם ,לחוויה האסתטית אותה חוו כשצפו בהצגה ,גם כשהבינו שהחוויה
נוצרה על ידי היוצרים על מנת להשפיע על רגשותיהם.
בשיחת התיאטרון בגן ה"ג אחרי ההצגה השנייה בה צפו' ,נסיך צפרדע' ,דיווחו הילדים על התרגשות גדולה
שליוותה אותם עוד לפני שהתחילה ההצגה :ה' :אני הרגשתי שמח ...נ' :הרגשתי כאילו אני

בטלוויזיה ,נרגעת ,יושבת ,צוחקת ,מחייכת...
לאחר הצפייה הילדים מדווחים על רגשות שהם חשים כשהם רואים דברים מצחיקים או מפחידים .כשאני
מבקשת לספר לי על החוויה ,אומרת ד' לע' (ב"ב כ"ס) :לא הרגשת כלום בהצגה הזאת? בשאלה זו
ניכר כי היא מתרגמת את החוויה לרגשות .בהמשך היא נותנת הסבר מדויק לרגשותיה בהצגה :כיף חיים.

כמו שהיה צרחות באוטובוס .זה כיף חיים .לילדים (ד' ב"ב כ"ס) .ר' מגן ש"ש ראשל"צ ,אף היא
נותנת דימוי לרגשות שהיו לה בעת הצפייה בהצגה ,ומתארת את ההנאה שחשה בעת ההצגה המצחיקה ככיף,
כמו שאבא מדגדג אותי .גם נ' מגן ה"ג ת"א מתארת את מגוון הרגשות שסיפקו לה רגעים בהצגה:
היו מרגשים ,היו מתביישים ,היו שמחים ,היו קצת עצובים ,היו המון דברים .א' מגן ד'
רעננה מוסיף רגש נוסף למגוון הרגשות .רגש זה עולה לו תוך כדי התבוננות בתכנייה של ההצגה:
א' :הנה אותה אני שונא.
סמדר :אבל אמרת הרגע שאתה הכי אוהב.
א' :שיניתי את דעתי.
סמדר :זה בסדר גמור.

א' :היא הכי מעצבנת( .א' גן ד' רעננה).
הילדים חושפים את מודעותם לאופן בו משפיעים השחקנים/יוצרים על רגשות הקהל .מדבריהם ניתן להבין
שהם בעת ובעונה אחת מודעים להשפעה וגם מתמסרים אליה :הם מצחיקים אותי .נו כי הם
מצחיקים ...עושים דברים מצחיקים ...כי זה הצחיק אותי נורא ולא יכולתי להפסיק
לצחוק( .ע' גן פ' ת"א) .בהצגות מפחיד מה שהם עושים מפחיד ( )...עשו כל מיני חרוזים,
וגם הפילו אותו ,זה היה מצחיק ,וגם חושך היה מצחיק ...גם שהם עשו סיבובים עם

חרוזים .כאן מגיעה התובנה :אולי הם רצו שיהיה מצחיק( .צ' גן פ' ת"א).
בדברי א' מגן פ' ת"א ,ניכרת מודעות להשפעה של הרגשות שהם חווים בעת ההצגה ,על ההבנה את
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ההתרחשות בהצגה .כשנשאל איך הוא מבין את ההצגה ,הוא מסביר את המורכבות הזו :אנחנו
מסתכלים על הבמה נורא טוב ואם אנחנו מפחדים ,אנחנו מפחדים ,ואם אנחנו לא

מפחדים ,אנחנו לא מפחדים ,מפחדים ,וכאן הוא מוסיף משפט שמראה על המודעות במקביל
להסכמה :אין מה לעשות (מחייך) ,אין מה לעשות ,כי אולי זאת הצגה מפחידה .בהמשך
דבריו ,הוא מפרט את החוויה הרגשית וההסכמה שלו לחוות אותה ,ולהיות מודע לה בעת ובעונה אחת :אם
למשל יש קטע שמפחיד אותי למשל ,למשל אם יורד פתאום ,יורד סערה ,ממש ממש

ממש ולא רואים כלום ,אני ממש ממש ממש מפחד ,כאן הוא מסייג את דבריו ,כדי שאבין
שהוא מודע לתפקיד החוויה הרגשית :כאילו לא ממש ,אבל קצת )...( .מפחד .כאן ניכרת הבנה
של ההצגה מתוך חוויה רגשית.
ההנאה ניכרת מתוך ההשתתפות שלהם בהצגה .בעיקר שירים שמחים ,מעלים את מצב הרוח ואת רגשות
השמחה :כמו שהשיר (שרה) מי שטוב לו ושמח שטוב לו ושמח ..אז ככה (מוחאת כפיים)

ואז צחקנו בקול! (בטון גבוה ,צוחקת) (ד' ב"ב כ"ס) .ניתן לראות את החוויה הרגשית בשלושת
הדיאלוגים הבאים .האחד בתיאור מילולי ,השני מתאר את התחושות הפיזיות בעקבות הצגה ,והשלישי
מראה שחוויה זו אינה חד-פעמית אלא חוזרת בכל הצגה שהולכים אליה:
א' :רציתי להגיד שמאד נהניתי מההצגה ,רציתי ...
מ' ... :אפשר להגיד כמה מיוחד היתה לי?
סמדר :כן.
א' :פשוט מקסימה ,בסוף שהוא הפך להיות כמוהם ...קצת בכיתי ,קצת היו לי דמעות

שמחה( .שיחת התיאטרון בגן א' כ"ס).
סמדר :מה את מרגישה שיש שיר?
ע' :אם זה ממש ממש חזק ,אז אני מרגישה את זה בגרון ,שזה ממש ממש ,שזה ממש
כזה כמו שזה יוצא לי ככה (מראה על הגרון).
סמדר :אוקי.

ע' :ואם זה חלש ,אני שומעת את זה רגיל( .ע' גן נ' רעננה).
סמדר :כשהתחילה ההצגה ,ראיתי שהיית ממש מאושרת .חייכת והיית שמחה.
ר' :זה בגלל שאני אוהבת הצגות  ...בהצגות יש דברים שמשמחים את הילדים שוב.
סמדר :שוב? למה שוב?

ר' התכוונתי שבאנו לעוד פעם הצגה אז נשמח את הילדים שוב( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
הרגשות מובילים אותם גם לביקורת על ההצגה כפי שמתארת נ' :אני אהבתי את ההצגה ...כולה,
קצת היה עצוב ...שהם בכו .בהמשך היא מסבירה שנהנתה כי היה יותר שמח מעצוב :נהניתי כי
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היה מאד שמח וקצת טיפ טיפה עצוב .וזה מה שהפך אותה לטובה ,כנראה :נהנינו בגלל שהיא

הייתה טובה וקצת עצובה( .נ' ה"ג ת"א) .לא' היתה ביקורת פחות טובה על ההצגה ,והוא מזכיר את
החלקים היותר אהובים עליו :רק את הקטעים המצחיקים אהבתי ,בגלל שהקטעים

המצחיקים הם יותר טובים( .א' ה"ג ת"א) .הרחבה על ביקורת הקהל בחלק שני בפרק הממצאים:
'אופק הציפיות של הילד' ,בסעיף 'הקהל'.
ילדים שיתפו בחוויה שחשו עם סיום ההצגה .ניתן לחוש את ההנאה הגדולה ,הפיזית ,בתיאור של א' מגן פ'
ת"א :שבסוף בסוף ההצגה של דמבו הפיל .היו אורות כאלה צבעוניים שהאורות האלה

עושים הרגשה טובה בגוף ,אז זה סימן שנגמרה ההצגה גם .הוא משתף בתחושותיו ,ומסביר
שתחושות אלה מהוות סימן לסיום ההצגה .ההסבר שלו מראה שילדים צעירים יכולים להבין תהליכים ברצף
של הצגות מתוך הרגשות והתחושות שעולים אצלם .כאשר הוא מבין שאני צפיתי בו בהתרגשותו ,הוא חש
מבוכה ,ומחייך .ילדי גן ה"ג מציינים אף הם את רגשותיהם אחרי ההצגה .שלושתם מדווחים על שמחה
כשחזרו הביתה ,ונ' אף מוסיפה משפט פיוטי :כולם חזרו שמחים .בגלל שההצגה הייתה כל כך

שמחה ואצילה ,וקצת עצובה כי הנסיכה בכתה .עולה מניתוח הנתונים כי רגשות הדמויות
משפיעים עליהם ,ויוצרים חוויה רגשית-אסתטית :ואז הנסיך אמר לה ש"אל תבכי ,אני לא אוהב

לראות אותך שאת בוכה" .הבנת? בשביל זה היה לי שמח( .נ' גן ה"ג ת"א) .סוף ההצגה משפיע
על החוויה כולה ,ועל האופן בו תישמר ההצגה בזיכרונם :חשבתי שהסוף יהיה עצוב אבל בסוף

ראיתי שהוא היה שמח( .א' ה"ג ת"א) .יש להניח שזו החוויה שא' הרגיש ,כי מדבריו משתמע שהיה
במתח ,וחיכה שיגיע פתרון לקונפליקט .מתוך התצפית עולה שהוא שאל אותי במהלך ההצגה מה יהיה הסוף
שלה ,וגם בדבריו בשיחת התיאטרון הוא מסביר למה היה במתח :שחשבתי שזה ייגמר עצוב בגלל
שהיא לא התנשקה אתו כל ההצגה ,רק בסוף.

מדבריה של נ' מגן ה"ג ת"א ,ניתן להסיק על כוליות החוויה .ראשית היא מתארת את החוויה מההצגה ,על
כל חלקיה ,ומדגישה שאהבה את הכל ,ולא היה דבר שלא אהבה:
אני פשוט אהבתי שהמכשפה הפכה את הנסיך לצפרדע ,אז פשוט ציירתי את המכשפה
כי היא הייתה מצחיקה ,והיא הייתה משועממת וזה היה מה זה מצחיק .אז היא הייתה
מצחיקה אז רציתי לצייר אותה .אני ציירתי את הנסיכה בגלל שהיא הייתה יפה ,והיא
התחתנה ,והיה סוף שמח איתה .ואהבתי אותה שהיא הייתה בגינה וניסתה לשיר ,אהבתי

את כל ההצגה .אין מה שלא אהבתי ,אהבתי את הכל( .נ' גן ה"ג ת"א).
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בשלב אחר בשיחת התיאטרון מוסיפה נ' לתיאור החוויה חלקים נוספים .החוויה אינה נרשמת מהצפייה או
ההצגה בלבד ,אלא מכל מה שסובב אותה:
נ' :אני פשוט נהניתי מכל ההצגה ,ונהניתי מהתפקידים שלהם ,ונהניתי מהתחפושות,
נהניתי מהכל ,נהניתי מהצפרדע ,נהניתי מהמכשפה ,נהניתי מהתפקידים ,נהניתי מכל
ההצגה .אפילו בהתחלה ,שנסענו ,נהניתי מכווווווול היום הזה.
סמדר :איזה יום כיף עשיתי לכם אה?
נ' :כן ,שיפרת לנו את היום.
סמדר :שיפרתי אותו?

נ' :לשפר זה נקרא לעשות את היום עוד יותר שמח .הבנת? (נ' גן ה"ג ת"א).
ההנאה מהאירוע כולו ,ניכרת היטב .תשע פעמים חזרה נ' על המלה נהניתי ,ועוד המשיכה לדבר על שיפור
שנעשה לה ביום כולו .החוויה יש לה השפעה על ההנאה לאורך כל היום ובוודאי גם על ההתקבלות של ההצגה
בקרב הילדים.
בנוגע לחוויה הרגשית ,ניתן לראות כי החוויה מביאה את נ' (גן ה"ג ת"א) לאמירה על תקשורת תיאטרונית,
המקשרת בין במה לקהל .כשהיא נשאלת לגבי החוויה וההנאה ,אם גם השחקנים נהנו ,היא מסבירה שהם
נהנו מכך שהילדים נהנו :כי הם ראו שאנחנו שמחים .בגלל זה הם השתחוו .בגלל שהם היו

שמחים ,שהילדים היו שמחים ,שאנחנו היינו שמחים וכולם היו שמחים .ההנאה היתה
משותפת לקהל ולבמה.
ניכר כי החוויה הרגשית נוצרת מרגשות שונים המגיעים משני כיווני התקשורת התיאטרונית .רגשות שעולים
בעת ההתכוננות לצפייה ,בעת הצפייה עצמה ,מתוך השלכה של רגשות הדמויות בהצגה ומהתפרקות מהמתח
שחשו בעת הצפייה .כפי שהוצג כאן ,החוויה הרגשית משפיעה על ההנאה מההצגה וגם על ההבנה אותה
(הרחבה בנוגע להנאה והבנה בחלק השלישי של פרק הממצאים) .בסעיף הבא ,יוצגו ממצאים הקשורים
לחוויה הכפולה :ההימצאות בבדיון ובמציאות בעת ובעונה אחת.

הרוחק האסתטי בתפיסת הילדים
בסעיף זה אציג ממצאים המראים את תפיסת הילדים את המצב הנפשי בו נמצאו בעת הצפייה ,אותו מכנה
 )2006( Schonmannרוחק אסתטי אופטימלי ,או מצבי רוחק אסתטי אחרים .יוצגו היגדים המשקפים את
יכולתם של הילדים לשהות בו זמנית בשני עולמות :מציאות ובדיון .ממצאים אלה מחזקים את קבלת
הילדים את המוסכמות התיאטרוניות ,תוך יצירת רוחק אסתטי אופטימלי ,המאפשר להם לשקוע בבדיון,
ליהנות מההצגה ,להבין אותה ולהפיק ממנה משמעות.
אחרי שהסביר ע' (גן ב"ב כ"ס) את הקונבנציות והראה את יכולתו לחשוף אותן ,ולאחר שעימתתי אותו עם
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התצפית בה נראה שלאורך כל ההצגה הוא לא זז כלל ,מתאר ע' את מצבו הרגשי בעת ההצגה :כי הייתי

שקוע בהצגה ,כי הייתה יפה .היכרות עם המוסכמות וקבלתן ,אפשרה אצלו מצב רגשי של "שקיעה"
לתוך הבדיון ,עד כדי כך שלא זז במהלך כל ההצגה.
הריאיון עם ה' מגן ה"ג מציג את הקשר בין הבנת המוסכמה לרוחק האסתטי .היא מציגה כאן את ההסכמה
לקבל סימן מלאכותי כטבעי ,את הסיבה לקבלת המוסכמה ,מה שמאפשר לה להיות ברוחק אסתטי
אופטימלי :שום דבר לא אמתי אבל הם [השחקנים] אמתיים .ומוסיפה :הוא אמתי [השטוז,
הדמות בהצגה] ,יש לו בית רגיל כמו שיש לנו  ...ועל הבמה הוא לא שטוז באמת ,אלא הוא רוצה

לעשות לילדים סדרה שדתיה בן-דור אמרה להם ,כי היא אולי לא יכולה .במילים אחרות
לטענתה הילדים מקבלים את הרצון שלו להציג בהצגה שיצרה הכותבת .הוא מוצג אצלה באופן אנושי ,כמי
שהגיע לעזור למי שלא יכול לעשות בעצמו .אפשר שהתכונות האנושיות מופיעות כדי לשכנע בהיותו במציאות
ולא בבדיון .והיא מסכמת בביטוי קצר המראה את החיבור וההפרדה הבו-זמנית בין הבדיון למציאות ,מה
שמציג את הרוחק האסתטי האופטימלי :כמו אמתית( .ראיון אישי ה' ה"ג ת"א) .החיבור בין המלה 'כמו'
למלה 'אמתית' מתאר באופן הטוב ביותר את המודעות וההסכמה לקבל את מציאות הבמה כמציאות ,וסיבר
להניח שזו באה מתוך צפייה מתוך מצב של רוחק אסתטי אופטימלי.
קבלת המוסכמות עוזרת לילדים להתגבר על מצבים של איבוד הרוחק האסתטי ,והישארות במצב
האופטימלי ,למרות חשיפת המוסכמה .ניתן לראות זאת בראיון האישי עם נ' מגן ה"ג ת"א:
סמדר .... :מי היה עצוב כשזה קרה?
נ' :השטוזונים.
סמדר :ואת?
נ' :אני לא ,כי ידעתי שהוא הלך להתחפש.
סמדר :ואותם זה עשה עצובים.
נ' :נכון.
סמדר :באמת?
נ' :כי הם חש ,לא ,הם יודעים שהוא הלך )...( .הם יודעים שהוא הלך להתחפש ,כי
הם התאמנו על ההצגה)...( .
נ' )...( :והם לא היו באמת עצובים ,כי הם לא באמת שטוזונים.
סמדר :אה.

נ' :הם אנשים ,הם רק לובשים תחפושת ולא באמת שטוזונים( ...נ' גן ה"ג ת"א).
נ' מתארת מצב ,בו היא כקהל ,ידעה יותר מהדמויות שעל הבמה מה עומד לקרות (למרות שאחרי שתיארה
את המצב הבינה ,שהוא לא הגיוני ,תיקנה את עצמה) .זו מוסכמה שנועדה לפתור מצב טכני על הבמה .דמות
יוצאת מהבמה ,והדמויות האחרות עצובות .הקהל ,שבמקרה זה יש לו יותר מידע מאשר לדמויות ,הן
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מבחינת הבדיון והן מבחינת המציאות ,מסכים לקבל את המצב ,את העצב שלהם כמציאות .אולם היא גם
מודעת למורכבות של הקהל היודע יותר מהדמויות ,כיוון שלדבריה היא ידעה שהם רק מעמידים פנים ,כי

הם התאמנו על ההצגה ,אך מוכנה לקבל את המוסכמה של העמדת הפנים כאמת ,ומקבלת את העצב
שלהם כ'אמת במה' .ניכר כי נ' הצליחה לשמור על רוחק אסתטי אופטימלי ,אך במהלך ההצגה עשויים להיות
רגעים של מצבי רוחק שונים .כמו כן ,ילדים עשויים לעבור בין מצבי רוחק שונים בעת צפייה ,מסיבות של
גיל ,התפתחות ,כושר ריכוז או מערכות סימנים לא איכותיות שעשויות לפגום ביכולת ליצור רוחק אופטימלי.
בסעיף הבא יוצגו היגדים של הילדים המתארים מצבים אלה.
על-רוחק ותת-רוחק אסתטי
בשיחת התיאטרון בגן נ' רעננה ,אחרי ההצגה השנייה בה צפו' ,הקוסם מארץ עוץ' ,ניכר כי שניים מהילדים
(ד' ו -ע') יצרו רוחק אסתטי אופטימלי ,והם מקבלים את המוסכמה של השעיית אי האימון ,למרות שחשפו
את העמדת הפנים .השלישי ,כ' ,היה חלק מהזמן במצב של תת-רוחק ,ולא קלט את העמדת הפנים ,והכלב
שהופעל על ידי מפעילה עם מקלות ,שהיו מאד בולטים ,נקלט אצלו ככלב אמתי הצועד בכוחות עצמו .יש
לשים לב שהילדים כולם באותו גיל פחות או יותר ,בוגרים בגן ,ויותר מכך ,ד' וכ' הם אחים תאומים:
כ' :הכלב הוא כזה זז בלי שהאישה הזיזה אותו ,בהתחלה היא לא הזיזה.
ע' :נכון ,כי הילדה הזאת החזיקה אותו.
כ' :לא .נו אז שכולם צעדו אז איך הכלב הלך?
ד' :כי היה חושך קצת ואז הוא הלך.
כ' :זה דורותי והדחליל.
ע' :אה.
כ' :אז איך הכלב זז?
ע' :יכול להיות שהוא גם..
כ' :יכול להיות שמישהו מתחת לרצפה מזיז אותו .סתם...
ד' :הבת מזיזה אותו...
כ' :איך שהדחליל והיא עשה ככה( -פורש ידיים לצדדים)
ד' :נכון יש לה שתי ידיות? אז עם הטוסיק היא עושה ככה ועם הראש היא עושה
ככה( .מדגים) .הבנת?
ע' :נכון ,היא ככה הולכת .אם הכלב הולך אז היא עושה (מדגימה).
כ'  :לא ,היא עושה ככה (מדגים) .היא לא נגעה בו בכלל .פשוט הולך אחריהם
אפילו הדחליל.

ע' :נכון ,אבל היה לה ,היה מקלות שהזיזה ככה את הכלב( .שיחת תיאטרון גן נ' רעננה).
משפט אחד בשיחה זו מעיד על ניסיון של כ' לקבל את המוסכמה ,ולהבין שהכלב לא זז לבד אלא משהו הזיז
אותו :הוא מנסה להסביר את התזוזה ואומר "יכול להיות שמישהו מתחת לרצפה מזיז אותו" ,אבל מיד
מסיט את המחשבה ואומר "סתם" ...בסופו של דבר ,למרות שהילדים מנסים להסביר לו את טעותו ,הוא
לא מקבל ,ונשאר בתחושה של אשליה כמציאות ללא העמדת פנים ,כלומר תת-רוחק אסתטי .ניכר כי אם
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הילד לא מגיע לתובנה לבדו ,רציונליזציה של ילדים אחרים לא תעזור לו להבין .נראה שהבנה קשורה לשלב
התפתחותי ,ויכולת מתפתחת ,ולאו דווקא גיל הילד.
למרות שנראה מהקטע הקודם שכ' אינו מקבל את המוסכמה ,ונמצא בתת-רוחק ,מצב של הזדהות ללא
יכולת לראות את העמדת הפנים ,בשלב מאוחר יותר בשיחה ,בנוגע למוסכמה אחרת ,הוא מראה שהוא יודע
שהמציאות שעל הבמה אינה אמתית:
כ' :כשהם בחושך ,זה כמו שהם רוצים לעשות משהו שהם לא רוצים שהקהל יראה .נגיד,
הם רצו לעשות חושך ,הם רצו להזיז )...( ..ואף אחד לא ראה ,ואז הם הזיזו את זה

לבית השבור ,ואז זה כאילו נשבר הבית ...זה כמו הודיני( ...כ' גן נ' רעננה).
ניכר כי כ' בחלק מהזמן היה במצב של תת-רוחק ,ובחלק מהזמן היה במצב של על-רוחק .יש אפשרות שהוא
נמצא מבחינה התפתחותית בשלב הביניים ,ומתקשה ליצור לעצמו רוחק אופטימלי .אחיו ד' לעומתו ,מציג
מצב של על -רוחק ,כשהוא מתאר בפרוטרוט את האופן בו הניעו את האבזרים שעל הבמה :וזה מופעל
על שלט ומישהו ,מי שמפעיל את האור אולי ,יש לו שלט שהוא מזיז .למישהו אמור

להיות שלט והוא מזיז את הדמויות .לא ניתן לדעת על פי דברים אלה ,אם תיאור זה מייצג את
מצבו בעת ההצגה ,כי עשוי להיות מצב בו ד' רואה את "אחורי הקלעים" ,אך מקבל את המוסכמה של
השעיית אי האימון ,ונמצא במצב של רוחק אסתטי אופטימלי.
ע' וא'( ,גן ד' רעננה) שני צעירים ,תאומים אף הם ,מתארים מצב בו על-רוחק בהצגה בה צפו בלונדון ( Lion
 ,)Kingמצב ששומר עליהם מהפחד שההתרחשות על הבמה היא מציאות שיכולה להזיק להם:
ע' :אה הה ,אבל לי לא היה מפחיד האריה.
א' :כי הוא ,איך הוא יכול להעמיד אותו? איך הוא יכול? אין לו רגליים והוא לא
אמתי)...( .
א' :מקלות בשתי הרגליים אולי...
()...
ע' :אריה צריך לעשות ככה וככה( .מדגים)
()...
סמדר :אז בגלל זה אנחנו לא פוחדים ,זה עוזר לנו להבין שלא צריך לפחד.

ע' :א' פיחד[ .כך במקור] (שיחת תיאטרון גן ד' רעננה).
א' "מסגיר" את אחיו ,שלמרות שהסביר שהאריה אינו אמתי ,הוא עדיין פחד ...בהמשך הם מסבירים את
ההבדל בינם לבין תינוקות ,לגבי קבלת המוסכמות והימצאות ברוחק אסתטי אופטימלי ,המאפשר ליהנות
למרות הפחד:
ע' :תינוקות הכי מפחדות .הם פחדניות .בגלל שהם קטנות.
סמדר :והם חושבים שזה אמתי?

147

ע' :כן ,בטוח .הם חושבים שדורות'י והאריה מתו.
סמדר :אהה.

ע' :ואז הם בוכים (מדגים)( .ע' גן ד' רעננה).
ע' (גן נ' כ"ס) מתארת במדויק את הפערים בחשיבה שמביאים אדם למצב של תת-רוחק או על-רוחק:
ע' :הם רצו שנבין שכאילו הבית עף באוויר.
סמדר :ואנחנו האמנו?
ע' :אה....
סמדר :אנחנו מסכימים לזה? שזה מה שהם עשו?
ע' :אה ...חלק.
סמדר :חלק? מה זאת אומרת חלק?
ע' :אה ...ככה ככה ,יש חלק שהמבוגרים מסכימים ויש חלק שהמבוגרים לא

מסכימים ,ואותו דבר בילדים( .ע' גן נ' כ"ס).
מתוך ההסבר שלה ניתן להבין שלתפיסתה ,בחלק מהזמן המבוגרים וגם הילדים מוכנים לקבל את
המוסכמה ,מה שמאפשר להם להיות במצב של רוחק אופטימלי .אך יש חלקים בהם הצופים (מבוגרים או
ילדים) מאבדים את הרוחק האופטימלי ,ונקלעים למצב נפשי אחר.
ר' ,בין הצעירים שבילדי המחקר ,מתקשה לבטא את המצב הרגשי בו שהתה בעת ההצגה ,ולקשר את הרגש
לצפייה .לתפיסתה הצגה רואים בעיניים ולא בדרך אחרת:
סמדר :שמתי לב במהלך ההצגה ,שכמעט ולא זזת .היית ממש ממש מרותקת .מה
הרגשת כל הזמן בתוך ההצגה?

ר' :הרגשתי כלום ,רק ראיתי )...( .לא ,רק בעיניים( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
ככל שהגיל יורד ,ניתן לראות כי תת-הרוחק האסתטי בעת הצפייה עולה .י' מתאר את ההתרחשות כ"'קסם".
בעת ההצגה ,בזמן שהתרחש שינוי בתלבושת של השחקנים ,אמר לי י'" :זה היה קסם"( .מתוך התצפית
בהצגה מחסן השטוזים) .בעת הריאיון הוא חוזר על תפיסתו ומחזק אותה :נכון ,באמת זה היה קסם.

בהמשך אני מנסה לברר אתו את מהותו של ה"קסם" ,שמתרחש על הבמה ,כדי להבין את מצבו הרגשי בעת
הצפייה:
סמדר :אלה קסמים?
יו' :כן.
סמדר :מי עושה את הקסמים?
יו' :השטוזים[ .הדמויות בהצגה]
סמדר :אה באמת?
יו' :כן.
סמדר :הם יודעים לעשות קסמים?

יו' :כן .בלי שרביט! (י' ,גן מ"ק ראשל"צ).
יכול להיות שהגיל צעיר והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא מקשה עליו להבין את מהות המוסכמה של העמדת
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הפנים בהצגות ,והוא אינו מודע לה .על כן הוא משייך את החלפות התלבושות או התפאורה ,לעולם דמיוני
ולא בדיוני .לתפיסתו ,חוקי הטבע נשברים רק כשעושים קסמים .מה שראה אם כן ,היה קסם .סבירות גבוהה
שילד בגילו יהיה במצב של תת-רוחק בעת ההצגה ,והמציאות שעל הבמה תיראה לו מציאות.
א' מגן א' כ"ס מודע למוסכמה ,ומבין שיש כאן תחבולה תיאטרונית כדי להתגבר על הקושי הטכני של חוקי
הטבע :אז הייתה לו חגורה עם לולאות ואז החברים שלו ראו אותה ,קראו לו ואז הוא

עף ( )...הוא לא עף ,רק החבלים ,לא ראו את החבלים ...בהמשך הריאיון אני מנסה להעמיק
את ההסבר שלו לגבי קבלת המוסכמה והוא ממשיך:
סמדר :ילדים יכולים לחשוב שהוא עף באמת?
א' :כן ,אם יושבים רחוק אז חושבים ..אבל קוסמים יכולים לעוף ,אם הוא היה קוסם
אמתי ,והוא שיחק קוסם ,אז הוא באמת יכול לעוף בלי חבלים.
סמדר :בלי חבלים?
א' :כן.
סמדר :אבל בהצגה?
א' :בהצגה ...הוא לא קוסם אמתי אז הוא חייב( ..א' מגן א' כ"ס).

מעניין לראות שא' מאמין בקיומם של קוסמים אמתיים ,אך מודע לכך שבהצגה קוסמים הם שחקנים ולא
קסמים אמתיים ,ועל כן הם חייבים חבלים על מנת לעוף .המודעות שלו לקיומה של המוסכמה ,אם כן ,אינו
מפריע לו גם אם ישב קדימה ויראה את החבלים :אבל ,אם אתה רוצה ל..לשבת ב(...מנופף
בידיים) אמ ..מקדימה ולחשוב שזה אמתי ,אתה יכול לקלוט את זה בתלת ממד.

הוא מתאר כאן הפעלה של חשיבה מסוג מסוים ,המסבירה את התפיסה של המציאות על הבמה בעזרת
המוסכמה ויצירת רוחק אסתטי אופטימלי .בתצפית על א' בהצגה ,הוא מכנה את השינוי בצבעים שנוצר על
הבמה כ"רמאות ולא קוסמות" (מתוך תצפית בהצגה מחסן השטוזים של דתיה) .יש להניח ,שמודעותו
למוסכמה ,והסכמתו לקבל אותה ,מאפשרת לו לעמוד במצב של רוחק אסתטי אופטימלי.
לסיכום הנושא ,אני שואלת אותו אם הוא מסכים לקבל שזו אמת ,והוא עונה :יכול להיות ,כן .אני

מסכים .סימן נוסף להסכמתו של א' לקבל את המוסכמה ,ויחד עם זאת ליהנות מההצגה ,ניתן לראות
בתצפית (תצפית ההצגה מחסן השטוזים של דתיה) ,כשאמר "אני מאמין לו" ,למראה השחקן שעמד ונחר
כאילו הוא ישן .א' טען בראיון ש אני מאמין שהם באמת ,שהם באמת עשו קול של נחירות
(מחייך) .אבל הם לא ישנו באמת ,הם רק עצמו את העיניים ככה (עוצם עיניים) חחחחחח

פשיייי (עושה רעש של נחירות) .החיוך של א' משקף את עמדתו הרגשית כלפיי העמדת הפנים .הוא
מסכים ,הוא מקבל ,ומצליח ליהנות מההצגה (ממנה התרגש עד דמעות כדבריו):
א' :זה שימח אותי (התיישב על הכיסא) ,היו לי דמעות שימחה.
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סמדר :אוקי ,התרגשת?

א' :התרגשתי ,כן( .א' גן א' כ"ס).
סבירות גבוהה אם כך ,שא' היה במצב של רוחק אסתטי אופטימלי.
נראה כי היכולת להבין ולקבל את המוסכמות בתיאטרון ,תשפיע על היכולת של הילדים להימצא במצב של
רוחק אסתטי אופטימלי .אם הם עדיין צעירים ולא מבינים את המוסכמות ,הם עשויים להיות במצב של
תת-רוחק .אם הם מבינים את המוסכמות אך אינם מקבלים אותן – עשויים להיות במצב של על-רוחק.
ממצאי המחקר עשויים לבוא בסתירה עם טענת  )2006( Schonmannהמשתמשת ברוחק האסתטי כמדד
להנאה מההצגה; לתפיסתה ,רק אם הם נמצאים במצב של רוחק אופטימלי ,יוכלו הילדים ליהנות מההצגה.
לשם כך ,דרושה הבנה של המוסכמות וקבלה שלהן בו זמנית .אלא שמחקר זה מציג ילדים צעירים ,שרק
בחלק מזמן הצפייה נמצאים ברוחק אסתטי אופטימלי ,אך בחלקה נמצאים בתת-רוחק ,והם מדווחים על
הנאה מההצגה .אפשרי שאם הם נמצאים רק בחלק מהזמן במצב אופטימלי ,גם זה עשוי להספיק כדי להפיק
הנאה מהצגה.
ממצאי המחקר מעלים כי מרכיבים נוספים עשויים להשפיע על הנאת הילדים מהצגה .בחלק הבא אתאר את
'אופק הציפיות' ,של הילדים הצופים בהצגה ,ואת המרכיבים הנוספים המשפיעים עליהם מעבר למרכיבי
התקשורת התיאטרונית .הידע המוקדם אתו הגיעו לאולם ,האולם עצמו והקהל היושב בו.

חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של הילד
קריטריונים שקוראים מצפים להשתמש בהם ,כאשר הם ניגשים ,מפרשים ומבקרים ספרות ,הוגדרו כ'אופק
הציפיות' ,על ידי  .)1982( Jaussכפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי ,מחקר על התקבלותה של הצגה פותח
לרוב בציפיותיהם של הצופים .הצופים באים אל התיאטרון עם ציפיות מגובשות וגישתם להצגה מושפעת
במידה רבה מהרצון לממש ציפיות אלה (אוריין .)2008 ,כמושג מקביל לאופק הציפיות ,משתמשים חוקרים
במושג כשירות תרבותית ( )2002 ,Elamאו כשירות תיאטרונית ( ,)2012 ,Maguireומתייחסים אל המטען
עמו מגיע כל צופה אל התיאטרון .כיוון שאופק ציפיות בגיל הצעיר מבוסס על מיעוט חוויות קודמות
בתיאטרון בכלל ,ועל מיעוט חומרים נגישים להם ,הקשורים בהצגה אותה הוא הולך לראות ,בפרט,
מתעוררות שאלות לגבי כשירות תרבותית-תיאטרונית ואופק ציפיות של קהל צעיר :ילדי גן בגיל חמש-שש,
המגיעים לצפות בהצגה  -עם איזה ידע מוקדם הם מגיעים? עם אילו ציפיות הם מגיעים לאולם התיאטרון
ואיזו חוויה הם חווים בדרך אל האולם ואל ההצגה? בחלק זה אציג את הממצאים הקשורים לכשירות
התיאטרונית ואופק הציפיות של ילד בן חמש-שש; נתונים הנוגעים לעולמו התרבותי-חברתי-רגשי של הילד
המגיע להצגת תיאטרון והשפעתם על הפקת המשמעות מחוויית הצפייה :הגדרותיו לגבי הצגה ,הידע על
150

תהליכים ביצירת הצגה ,יוצרי ההצגה ,סוגות בתיאטרון והציפיות איתן הגיע ,תפקידו של אולם התיאטרון
בחוויה ותפקיד הילד כקהל.

הצגת תיאטרון
במחזמר עושים הכל ביחד ,אבל בהצגה עושים את השיר והריקוד ביחד ואת השיחוק

בהפרד( .ד' גן ב"ב כ"ס).
ילדי המחקר התייחסו אל התופעה 'הצגה' ,תוך ניסיון להגדיר אותה .בחלק מהשיחות והראיונות הם נשאלו
ישירות ,ובחלק מהם ההגדרות עלו מתוך ההיגדים .בסעיף זה אציג את תפיסת הילדים העולה מניתוח
הנתונים.
בגן ב"ב כ"ס ,הפתיעו הילדים ,בהגדרה נפלאה ומדויקת לגבי הצגה ,מתוך השוואה למחזמר:
ד' :שירים זה יפה ,זה כמו מחזמר ,גם משחקים ,גם רוקדים.
סמדר :גם משחקים גם ,מה עוד?
ע' :שרים.
ד' :כן ,וגם נו רוקדים.
סמדר :זה מחזמר?
ד' :כן ,ככה עושים במחזמר ,אבל זה לא היה מחזמר.
סמדר :אז ,זה לא היה מחזמר?
ד' :לא ,ככה עושים הצגה
סמדר :מה ההבדל?
מ' :שבמחזמר עושים הכל ביחד.
ד' :אולי לא שיחקו בריקוד גם שיחקו וגם זה .במחזמר עושים הכל ביחד ,אבל בהצגה

עושים את השיר והריקוד ביחד ואת השיחוק בהפרד[ .כך במקור] (שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
ד' חזרה על דבריה גם בראיון האישי .כשהתבקשה להסביר את האמירה שלה טענה :שיחוק בהפרד ,זאת

אומרת שהם שרים ורוקדים בהפרד ,ואת השיחוק הם עושים בהפרד( .ראיון אישי עם ד' גן
ב"ב כ"ס).
הגדרה זו כבשה את ליבי ,והפכה למוטו של הפרק ולמוטו של המחקר בכלל – אם ילדה בגיל הגן יכולה להבין
את ההבדל בין הצגה למחזמר ,עד כדי הדקות של "השיחוק בהפרד" ,כלומר הגדרת מחזמר מתוך הפרדה
בין משחק לריקוד והשירים ,הרי שבניגוד למה שחשבתי כשיצאתי לדרך במחקר זה ,יש לילדים בגיל הגן ידע
גדול על תיאטרון עוד לפני שהם יוצאים לצפייה .ואכן ,הידע שנאסף מילדים בכל הגנים מראה על תובנות
והבנה גדולה שלהם את המהות של התופעה.
א' מגן א' כ"ס הגדיר את התופעה דרך השוואה לטלוויזיה .דרך מה שיש בה ,מה שאין בה (האפשרות לראות
שוב) ,והאורך שלה:
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סמדר ... :מה עוד ההבדל בין הצגה לתוכנית טלוויזיה?
א' :ש ..בהצגה..
סמדר :כן..
א' :יש יותר פרטים מאשר הטלוויזיה.
().....
א' ... :לי זה בסדר שאני מפסיד משהו ,זה לא כמו טלוויזיה ש ..שאתה לא יכול להוציא
תמיד .הצגה זה ...צריך לקחת עוד פעם את הכרטיס להצגה הזאתי אם יש עוד פעם,
זה לא תמיד זה לא כמו טלוויזיה שיש לך תכנית שאתה נורא ,נורא אוהב ואת ...יום
קבוע לך באותו יום ...
()....
א'( :נאנח ומשלב ידיים) הצגה זה משהו ארוך ,תכניות [טלוויזיה] זה משהו קצר ,אני
מעדיף יותר תכניות ,כי אז בא עוד תכנית והצגה זה משהו אחד ארוך (בטון חזק
והחלטי) ,כמו שלוש תכניות.
סמדר :וזה יותר מדי בשבילך?
א' :יותר מדי ,אני צריך למשל שתיים ,אחד ,זה יותר מדי בשביל שלוש ,אני יותר אוהב

לעשות עבודות( .א' גן א' כ"ס).
בדברי א' ניכרת ביקורת על הצגות תיאטרון במאה העשרים ואחת .בימינו ,הילדים רגילים למשך אחר של
צפייה ,קצר בהרבה .סדרות טלוויזיה ,קטעים לצפייה ביו-טיוב ,במחשב או באיי-פון ,לעומת משך של הצגה,
שכמו שאומר א' ארוכה פי שלושה .עוד מרכיב שעולה מדבריו הוא הזמינות של טלוויזיה לעומת תיאטרון.
אם אתה צופה קבוע בסדרות ,יש לך יום קבוע לתכנית אותה אתה אוהב .במקרה שתרצה לראות שוב ,אתה
יכול "להוציא תמיד" ,כלומר ,להקליט ולצפות בזמן אחר .בהצגת תיאטרון זה הרבה יותר מסובך .אתה צריך
לדברי ו "לקחת עוד פעם את הכרטיס"" ,אם יש עוד פעם" .שוב הוא מזכיר את הזמינות .ובכלל ,טוען א',
הוא יותר אוהב אמנות פלסטית מאשר את אמנות התיאטרון ...ביקורת זו מעלה את השאלה לגבי נחיצותו
של התיאטרון לילדים במאה העשרים ואחת (הרחבה על תמה זו בפרק הדיון).

תהליכים ביצירת הצגה
מתוך הממצאים עולה כי הילדים מתייחסים אל שלושה שלבים ביצירה של הצגה :אל התכנון שלה ,הכולל
כתיבה וליהוק ,אל שלב החזרות עליה ,לפני עלייתה אל הבמה ,ואל שלב הצגתה .בסעיפים הבאים יוצגו
הממצאים הקשורים לשלבים אלה.
תכנון ההצגה
להלן מספר תיאורים של ילדים מגנים שונים לגבי תפיסת התהליך של יצירת ההצגה .תחילה התיאור הרווח,
תיאורים נוספים המחזקים את התפיסה ,ולבסוף תיאור של תפיסה אחרת את התהליך:
מ' :או ,אמ ,דתיה בן-דור רצתה שיחשבו שזה יהיה אמתי ,היא תכננה ,היא מראש
תכננה ,שיהיה את זה ,היא תכננה (מלמול ,)...שיהיה שם את כל הדברים.
()...
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מ' :היא רוצה שזה יהיה מ-ע-נ-יי-ן ,ושכולם יגידו וואו ()...
סמדר :הבנתי.
מ' :ואז כאילו להתחנף.
()...
מ'  :אז היא פשוט תכ...אז היא ,אז היא הודיעה לכל(....מגלגלת את הציור) ,אז היא
פשוט בחרה שחקנים והשחקנים הסכימו ,אז הם פשוט עשו את ההצגה ,דתיה בן-דור
אמרה להם מה לעשות והם עוד פעם עשו הכל.
()...
מ'  :אמ...ניסי ...היא בחרה אנשים שיהיו כמו שטוזונים ,שהיא דמיינה ,היא בחרה אנשים
שיתאימו לתפקיד והם התאימו ושמו את הדברים מראש( .מלמול )...והם עשו את
ההצגה שהם סיימו ומתי אנחנו נסיים?
()...
סמדר :אמ ,..אה ,מה שאמרת עכשיו על דתיה בן-דור שהיא כתבה ודמיינה והכל,
נכון? גם אני יכולה לכתוב הצגה?
מ' :אמ ...כל אחד יכול.
סמדר :כל אחד יכול?
מ' :כן ,גם ילד יכול ,אפילו ילד יכול לחלום חלום ואחרי זה הוא יכול להגיד להורים
שלו (מלמול )...ואחרי זה פשוט יעבירו את זה לעירייה והעירייה פשוט תעשה מזה
הצגה .והילד יאמר להם הכל ,והילד יאמר לעירייה מה היה בחלום ויש הצגה ,ופשוט
ואז הוא בוחר שחקנים מתאימים לתפקיד ואז יש הצגה.
סמדר :נהדר.
מ' :כל אחד יכול.
סמדר :כל אחד יכול.
מ' :אפילו תינוק יכול (צוחקת)( .מלמול )...לאמא שלו וככה תהייה הצגה של תינוקים.

(ראיון אישי עם מ' מגן א' כ"ס)
הילדה מתארת את תהליכי ההפקה על כל שלביהם .היא מתחילה בתיאור שלבי התכנון:
בשלב הראשון הרעיון נולד במוחה של כותבת המחזה ,היא דמיינה אותו .מ' מודעת לכך שהיוצר צריך שיהיה
לו רעיון ,אותו הוא יכתוב למחזה .זה יכול להיות אדם מבוגר או ילד או אפילו תינוק .גילו של החולם יקבע
את ההתאמה לגיל הקהל אליו מיועדת ההצגה.
כהמשך לשלב זה ,בעל הרעיון מעביר את הרעיון/חלום אל הכתב .במידה וה"חולם" הוא ילד – העירייה

היא זו שתוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל .ניתן לשער שבמלה עירייה ,היא מתכוונת לגוף גדול יותר
מאדם אחד ,שיש לו את היכולת לכתוב את המחזה ולהעלות את ההצגה.
בשלב זה נכנס גם נושא השיווק .היא מסבירה שהכותבת רצתה לעניין את הצופים ,או בלשונה – "להתחנף
אליהם" ,כדי שהם יתלהבו .היא מעלה את הרצון של היוצר ליצור הצגה שתגרום לקהל להתעניין ולהתלהב
מהרעיון שלו .בשפת המבוגרים היינו אומרים – בדיקת כדאיות להצגה מסוימת מבחינה שיווקית .בשפתה
היא מדגישה שההצגה צריכה לעניין את הקהל – פעם אחת היא אומרת לעניין ,פעם שנייה היא אומרת
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שהקהל צריך לומר וואו ,ופעם שלישית היא אומרת – כאילו להתחנף .ההדגשה מלמדת כי לתפיסתה,
יש חשיבות גדולה ,בעת יצירת הצגה ,לעניין שיהיה לקהל בה .ההצגה צריכה לעסוק בנושאים שיעניינו את
הקהל .הדגשה זו ,הנוצרת מתוך החזרה המשולשת ,מלמדת גם על תפיסתה את מקומו של הקהל בתהליך
יצירת ההצגה; לקהל ,יש מקום משמעותי וחשוב ,לא פחות ממקומם של שאר חלקי התהליך ,ואולי אפילו
יותר.
היא מדגישה שעל היוצר לתכנן מראש את ההפקה ומסבירה את הרציונל :הם חייבים לתכנן מראש ,על מנת
שיחשבו שזה יהיה אמתי .על מנת שהקהל יחשוב שמה שהוא רואה זה אמתי – היא מדברת על כך
שהיוצרת תכננה מראש שיהיו שם כל הדברים .גם את נושא התכנון היא מדגישה שוב ושוב )1( :היא
תכננה )2( ,מראש תכננה שיהיה את זה )3( ,היא תכננה שיהיה שם את כל הדברים...

מתוך הדגשה זו של תכנון ההצגה ,והרציונל מאחוריה ,ניתן להסיק כי היא מעניקה חשיבות גדולה לתכנון
מוקפד מראש של ההצגה .השערה נוספת היא ,שהיא מתכוונת לשלושה שלבים של תכנון :הרעיון ,ההוצאה
לפועל – הכתיבה ,ותכנון של הבמה ומה שעליה .בפסקה השנייה (בציטוט בראש הסעיף) היא מתייחסת אל
שלבי ההפקה שאחרי התכנון .ניתן לראות שהיא מתחילה את המשפט ב-אז היא פשוט תכ ,...אבל עוצרת,
וממשיכה לשלב הבא :אז היא הודיעה לכל[ ....לכל מי שמעוניין על פי השערתי ס.מ ].ולאחר מכן,
מסבירה למה התכוונה :אז היא פשוט בחרה שחקנים .כלומר ,אחרי התכנון מגיע השלב שיש לפרסם
את הרצון להעלות את ההצגה ,ואז יבואו שחקנים שניתן לבחור מהם וללהק אותם .וכאן היא מוסיפה פרט
מרתק  -והשחקנים הסכימו ,כלומר לא רק שיוצר צריך לבחור את השחקנים שמתאימים לו – הם גם
צריכים להסכים .יכול להיות שזהו ידע שמגיע מהמשחק הסוציו-דרמטי של הילדים בגן :ילד שעושה הצגה
עם חברים צריך להסכים לשחק את התפקיד שניתן לו.
כעת מגיעים שלושה משפטים שעשויים להראות את הידע של הילדה על השלבים של העבודה על ההצגה)1( :
אז הם פשוט עשו את ההצגה )2( ,דתיה בן-דור אמרה להם מה לעשות ( )3והם עוד פעם

עשו הכל .סביר להניח שהיא מתייחסת למבנה התהליך והכרונולוגיה שלו :עושים את ההצגה על פי
הטקסט ,ואז היוצר (הבמאי) אומר מה לעשות מעבר לאמירת הטקסט ,ולבסוף עושים עוד חזרה המחברת
את הכל.
במשפט הבא היא מתייחסת אל תהליך גילום הדמויות :ראשית יש התייחסות לליהוק :היא בחרה אנשים

שיהיו כמו שטוזונים ,שהיא דמיינה .היוצר "ברא" דמויות על פי דמיונו ,ועל כן הוא יבחר שחקנים
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שעשויים להתאים לחזון שלו .היא בחרה אנשים שיתאימו לתפקיד והם התאימו .שוב היא חוזרת
לנושא התכנון; אין בגילום הדמויות ואף לא בליהוק השחקנים מקום למקריות או אלתור .אלה שלבים
ביצירת ההצגה והכל מתוכנן מראש .אחרי שיש התאמה לתפקיד ,הם שמו את הדברים מראש .שוב,
אין אלתור או מקריות .במלה דברים ,יש להניח שהיא מתכוונת למערכות הסימנים שעל הבמה :תלבושות,
תפאורה ,אבזרים ,ואולי אף תאורה או מוסיקה .אחרי שכל אלה התקיימו ,נסתיים שלב התכנון ואז הם

עשו את ההצגה שהם סיימו (אמירה זו גרמה לה לחשוב על סיום ,והיא שואלת על סיום הריאיון שלנו...
אולי התעייפה ,ואולי מיצתה את התהליך.)...
מדברי מ' ניכר כי יש לה ידע קודם עשיר על הצגת תיאטרון ושלבי הכנתה-יצירתה .היא מודעת למרכיב
התכנון שביצירת הצגה ,המבדיל אותה מסתם משחק והופך אותה להצגה הראויה לצפייה של קהל.
נ' מגן ה"ג בתל אביב ,מחזקת את תפיסתה של מ' ,המתוארת לעיל ,לגבי תהליכים ביצירת הצגה :יש אדם,
האיש שהזמין את האנשים שהתחפשו לשטוזונים ,שרצה להכין הצגה על שטוזונים .כלומר ,ראשית
מעשה ברעיון תחילה .אחרי הרעיון בא הרצון .הוא רצה שההצגה שלו תהיה עם שטוזונים .לאחר
מכן הוא החליט שאנשים יצטרפו אליו ורק אז הוא הזמין אנשים .בשלב הראשון היה לו רעיון,
בשלב השני ,החלטה לערוך את ההצגה ורק בשלב השלישי – הזמין אותם .כל אלה נעשו בשביל שאנשים

יאהבו את ההצגה שלו .גם כאן ,כמו אצל מ' מגן א' כ"ס ,ניתן לראות את מקומו החשוב של הקהל
בתהליכי יצירת הצגה .היא מדגישה את עניין הקהל ,כשיוצרת הפרדה בין שחקנים  -אותם היא מכנה
האנשים שהוזמנו ,אבל לא כדי שיראו ,כלומר לא כדי לשמש קהל (כי אז הוא יכעס עליהם) ,אלא
כדי לשחק בהצגה  -ובין קהל הצופים.
נקודה מעניינת שעולה מדברי הילדה ,היא החיבור של השחקנים אל ההצגה .ההצגה היתה של ה'איש שהזמין
את השטוזים' כשהיתה בכוח ,ברעיון ,אך ברגע שהצטרפו האנשים היא יצאה אל הפועל והפכה להצגה

שלהם  .היא ערה לחלק מהתהליך של יצירת הצגה ,בו יוצרים נוספים על ה'יוצר עם הרעיון' מוסיפים את
שלהם ,ונוצרת יצירה משותפת .בשלב זה היא חוזרת על כל ההסבר ברצף ,מה שמראה את הידע על התהליך
והרצף שלו :אז הוא הזמין אנשים והוא קרא להם שטוזונים ,ואז שהם הוציאו את

התחפושת ,הם התחפשו לאנשים רגילים וקוראים להם איך שקוראים להם .בשלב זה
לתפיסתה ,מוסיפים את התלבושות ועיצוב הדמויות .למרות השיתוף ביצירה ,היא מודעת לעובדה שלא כולם
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יחד מחליטים החלטות ,אלא היוצר בעל הרעיון הוא זה שמחליט את ההחלטות :איך היא תיראה ,ואיך הם
יתאמנו :התפקיד שלו זה להחליט על ההצגה )...( .להחליט איך ההצגה נראית ,איך
שהם מתאמנים על ההצגה ,כי יש להם כזה ,היה להם וילונות כאלה כחולים ,אולי

בווילונות הם מתאמנים מאחורי הווילונות( .נ' גן ה"ג בת"א).
ט' מגן א' בכ"ס ,מגדירה אף היא את שלב הכתיבה כהמצאה .בשיחת התיאטרון בגן היא מגיבה לדברי מ'
שתוארו קודם ,לגבי הגדרת שלב הרעיון:
מ' :היא [דתיה בן דור] דמיינה אותם מצחיקים ,היא הכינה את ההצגה ,היא תיארה את
ההצגה שהם היו מצחיקים ,היא תיארה את כל ההצגה במחשבה ,הם לא היו ,אמ...
ט' :אה ,אני חושבת שהיא חיברה את זה והמציאה את ה?...

מ' :היא דמיינה את כל ההצגה שכבר יצאה מזה( .שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
ומ' משלימה את תהליך היצירה של הצגה:
מ'  :אז ,אז היא פשוט יצאה מזה ,אז היא חשבה שפשוט תיגמר ההצגה ,אז היא פשוט

החליטה לעשות את ההצגה הזאת (שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
א' מאותו גן ,מודע אף הוא לתחילת תהליך יצירת ההצגה ,המתרחש במוחו של בעל הרעיון .הוא מתאר חלקו
הראשון של התהליך ,וכולל גם את עיצוב התפאורה על ידי הכותב/ממציא/בעל הרעיון .הוא מדגיש שגם
העיצוב מתחיל במחשבה תחילה:
א'( :נעמד) כי תמיד שענני גשם יוצאים השמים הופכים להיות אפורים.
סמדר :נכון.

א' :אז אם ,אם היא ,אז  ,....דתיה בן דור היא חשבה על שמים אפורים (א' גן א' כ"ס).
ל -מ' מגן ב"ב בכ"ס יש תפיסה אחרת ומעניינת לגבי תהליך יצירת ההצגה .לוקח לה זמן לנסח את התפיסה
שלה ,אולם בסופו של דבר היא מציעה רעיון מיוחד:
סמדר :אז מי זה ההצגה ,מה זה המחליט?
מ' :אה ,ההצגה.
סמדר( :צוחקת)
מ' :השם של ההצגה.
()...( )...
מ' :למשל ,נכון שלרוב ההצגות יש סיפור עליהם?
סמדר :כן.
מ' :אז בסיפור למשל אם יש איזה ...עושים הצגה למשל לפי ,לפי ,הזה ,לפי איך
שמכירים.
סמדר :מכירים?
מ' :כל אחד אומר מה הוא זוכר מההצגה הזאת ואז בסוף...
סמדר :מחליטים על ה..
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מ' :כן ,מחליטים על ה( ..מצקצקת בלשון) אה ,אה ..רגע.
()...
מ'  :כן .למשל אני זוכרת ,כזה דבר ואני גם שחקנית אז אני עושה את הקטע הזה.

(ראיון אישי עם מ .מגן ב"ב כ"ס).
ניכר כי התפיסה שלה לקוחה מהמציאות בגן שלה :בגן זה התקיים חוג לתיאטרון ,ומשתמע מדבריה שכך
הם יצרו הצגות בחוג .הזכירו הצגה שראו או סיפור ששמעו ,וכל אחד שהזכיר קטע אחד – הפך להיות השחקן
שמשחק את הקטע הזה בהצגה ,ועשה את מה שזכר שעושה הדמות .ההנחה שלי היא שהילדה שואבת את
הידע המוקדם שלה על תהליכי יצירת הצגה ,מדרך העבודה של מנחת החוג לתיאטרון בגן.
רוב הילדים תיארו את התהליך על פי אותם שלבים שתיארו שתי הבנות הבוגרות המובאות לעיל:
סמדר :מי זה בהצגה דתיה בן-דור?
ע' :היא (מצביעה על הספרון .ממלמלת משהו לא מובן).
סמדר :ומה היא קשורה להצגה?
ע' :כי כאילו היא המציאה אותם ,היא המציאה את ההצגה הזאת ,היא כתבה את זה.
סמדר :אה ,אוקי ,מה קרה אחרי שהיא כתבה את זה? מה היא עשתה עם זה?
ע' :הזמינה אנשים ושאלה אם הם רוצים להיות שטוזים.
סמדר :אוקי ,מי אלה האנשים שהיא הזמינה?
ע'( :ממלמלת משהו לא מובן).
סמדר :מה סתם הלכה ברחוב ופגשה אנשים ושאלה אותם אם הם רוצים להיות
שטוזונים?
ע' :לא.
סמדר :אז מי אלה האנשים האלה? הם אנשים שמה?
ע' :הם היו חברים שלה.
סמדר :אה.
ע' :במיוחד (ממלמלת משהו לא מובן) זרים.
סמדר :לא אנשים זרים?
ע' :דווקא כן ,נראה לי שהם היו.
סמדר :אוקי.

ע' :אבל מבוגרים מותר( .ע' מגן פ' ת"א).
כשגננות 'ממחיזות' סיפורים בגן ,הן מזמינות ילד למרכז המעגל של המפגש או אל במה שהקימו ,ושואלות
אם רוצה לשחק תפקיד מסוים .גם כשהילדים משחקים במשחק סוציו-דרמטי בגן ,הם מזמינים אחד את
השני לבחו ר תפקידים במשחק/הצגה .מתוך ידע זה מכלילה ע' ומסבירה את תהליך בניית ההצגה .לתוך
תיאור התהליך נכנס אלמנט נוסף ,איסור על דיבור עם זרים ,שמפריע לה להבהיר לעצמה את תהליך יצירת
ההצגה ,והדיסוננס גורם לה להכניס תיקון ,ועם התיקון זה מסתדר :אבל מבוגרים מותר.

ניתוח הנתונים במחקר מעלה כי ילדים בגיל הגן ,אפילו הצעירים ביותר ,הם בעלי ידע (מסוים) על תהליכי
הפקת הצגה .בציטוט הבא של ר' מגן ש"ש ראשל"צ ,נחשפת תפיסת הצעירים יותר מבין הילדים שהשתתפו
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במחקר ,ה מביעים במילים שלה את התובנה ,שבתוך התהליך יש אנשים שזו המומחיות שלהם ,שיש להם
את היכולת או הידע שצריך כדי לעשות הצגה ,ואותם צריך לשאול כשרוצים לעשות זאת .אנשים אלה ,לטענת
ר' נמצאים ב'ארץ ההצגות':
ר' :זה קיים ב ,-זה לא קיים .זה קיים בארץ ההצגות.
סמדר :במה?
ר' :ארץ הצגות .יש כזה דבר בכלל?
סמדר :אולי ,כי זה היה משהו שם נכון? היה שם משהו .אז כנראה שזה קיים בארץ
ההצגות ,את צודקת .את מכירה את ארץ ההצגות?
ר' :לא.

סמדר :מה לא? היינו שם .לא ראינו הצגה מארץ ההצגות? [כאן אני טועה לחשוב שהיא
מתכוונת לאולם התיאטרון].
ר' :ראינו ,אבל אולי זה לא ארץ ההצגות ,אולי הם עשו את זה במקום אחר .אולי

הם רק שאלו את האנשים בארץ ההצגות איזה הצגה אפשר לעשות( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
באופן מאד ראשוני מציגה ר' ידע על תכנון הצגות .היא מניחה (אך לא בטוחה) ,שיש "ארץ" בה נמצאים בעלי
הידע אותם ניתן לשאול איזו הצגה כדאי לעשות .כלומר ,במקום כלשהו נמצאים אנשים שמומחיותם היא
יצירת הצגה .זהו ידע מאד ראשוני המתואר באופן אחר מהבוגרים ,אשר הידע שלהם מלא יותר ומאורגן
יותר .יחד עם זאת ,היא מציגה תפיסה לגבי יוצרים ומומחיותם.
ילדי גן מציגים ידע עשיר יחסית לגילם על תכנון של הצגה והשלבים הראשונים בהפקתה .בסעיף הבא יוצגו
תפיסות הילדים לגבי המשך התהליך – חזרות ,אימונים והפקה.
חזרות על ההצגה
הילדים מודעים לכך שכדי שההצגה תצליח חייבים לערוך חזרות .ילדים שהתייחסו לנושא החזרות הדגישו
את חשיבותן על ידי חזרה על הדברים .נ' מגן ה"ג חזרה פעמים רבות במהלך הריאיון על הצורך באימונים
או חזרות:
אני צריכה להתאמן על ,את צריכה להתאמן על ,אם את רוצה להיות שטוזון ,ויצליח
ההצגה ,אז את צריכה להתאמן על ההצגה שלך.
()...
הם עושים חזרות וחזרות וחזרות עד שהם יצליחו ,הבנת?
()...
אם הם רוצים שיצליח להם ,הם צריכים ש ..להתאמן על ההצגה.
()...
בגלל שהם לא התחפשו לשטוזונים ,עוד פעם כי מתי שהגיע לילה הם ,מתי שכולם
הולכים הביתה מהגן ,הם עוד פעם עושים חזרה פעם אחת וחוזרים הביתה.
()...
שהם יצליחו עוד פעם בהצגה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהם יצליחו.
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בהמשך היא נותנת דימוי מעניין להשוות אליו את החזרות על הצגה :כן ,שחקנים צריכים לעשות
חזרות ,הם צריכים ,הם צריכים להתאמן אפילו ,שהם משחקים במשחק כדורגל,

כדורסל  .אם שחקני כדורגל וכדורסל צריכים להתאמן ,גם שחקנים צריכים להתאמן כדי להציג .ניכר כי
היא שואבת את הידע מהחזרות הרבות (ניתן לומר אינסופיות) שעורכות גננות על מסיבות הסיום בגנים:
אנחנו מתאמנים בצהרונים על הצגה ( )...ומוסיפה :שיצליח להם ההצגה ,אז ככה אנחנו

עושים חזרות על ההצגה ועל ה-נו ,המסיבה (.)...
החזרה על המשפטים והמילים פעמים כה רבות בראיון אחד ,מעידה על התובנה ,הלקוחה מכישורי החיים
ומההתנסות בגן המושלכת על יצירה של הצגה .לקראת סוף הריאיון חוזרת נ' לנושא האימונים ומוסיפה את
הזמן שיש להתאמן :הם התאמנו אולי שבוע על ההצגה ...והם הצליחו( .נ' גן ה"ג ת"א).
הילדים מודעים להבדל בין חזרות על הצגה אמתית לבין הצגה שהם עושים בגן ,בה מאלתרים .בהצגה
אמתית לתפיסתם ,לא מאלתרים אלא עושים חזרות עד שמוכנים להציג:
מ' ( :בצעקה) :רגע ,ואז למה זה היה בלי תלבושות בגלל שה...נו ,הכאילו ה...חמש
דקות כמעט היו נגמרים ונשאר רק עוד דקה אחת ובדקה האחרונה חיפשנו את המלך.
סמדר :ממ...
מ' :אז עשינו כאילו אמ ..המצאנו מהר ,אמרנו נראה.
סמדר :ממ...
מ'  :נראה מה יהיה ,נראה מה נעשה ו...ו...ו..כך עשינו את ההצגה .רק קבענו שנעשה
של מלך ומלכה.
סמדר :רק קבעתם ואמרתם מה שיהיה יהיה ,ככה זה גם בהצגה..
מ' :לא ,לא.
סמדר :למה? איך זה בהצגה רגילה?

מ' :בהצגה רגילה צריך לעשות חזרות אמתיים[ .כך במקור]( .ראיון אישי מ' ב"ב כ"ס).
מ' תיארה חזרות להצגה שערכו הילדים בחוג לתיאטרון בגן .נושא האלתור לקוח משם ,מתוך הזמן הקצר
שניתן להם להעלות הצגה .בזמן שהיה להם הם יצרו את ההצגה ,בדקה האחרונה הם עיצבו את הלבוש,
והצ יגו .יחד עם זאת ,היא מודעת להבדל בין הצגה מסוג זה להצגה מקצועית .ההבדל העיקרי הוא בזמן
שמשקיעים בחזרות עליה.
צ' מגן פ' בת"א סבור שמשך האימונים תלוי בטיב השחקנים :תלוי כמה ,תלוי ממש התארגנו טוב,

ממש אם הם ממש שחקנים טובים ,תלוי אם הם טובים ,טובים ,טובים .בכל מקרה ,לדבריו,
כולם צריכים לדעת מה הם עושים ( .)...כל מי שעושה את ההצגה ,אפילו מכשפות,

אפילו מי שהחזיק את העטלף קוף ,גם הוא התכונן( .צ' גן פ' ת"א).
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ולאחר שערכו חזרות עושים חזרה גנרלית:
צ' :ובסוף עושים את ההצגה רק בלי שאף אחד לא רואה ,רק לאימון של ההצגה.
סמדר :אה.
צ' :רק לבדוק שהם באמת באמת מוכנים לזה.
סמדר :אוקי.
צ' :כדי שההצגה תצא ממש טוב והם לא עושים טעות ,טעויות.
צ'  :אז כבר מכינים את ההצגה ,ואם יש טעות באימונים בלי שאף אחד רואה ,הם עוד
פעם עושים את ה-אימונים.
()...
צ' :הם עוד פעם עושים את האימונים ואז עוד פעם בלי שאף אחד רואה את האימונים
האלה.
סמדר :ממ ,אוקי ,ואז נניח שהיא כבר ללא שום טעות.
צ' :ללא שום טעות ,זה מתחילים את ההצגה האמתית ,מתחילים את ההצגה האמתית.
(צ .גן פ .ת"א).

כפי שעולה מההיגדים של הילדים שהובאו לעיל ,הילדים בגיל הגן מודעים לשלב החזרות בתהליך הפקת
הצגה .צ' אף מוסיף את נושא החזרה הגנרלית ,ומדגיש שזו ההצגה אך ללא קהל .ידע זה מאפשר הצצה לידע
העשיר של ילדים על תיאטרון ,הצגות ושלבים בהפקתן .לגבי מקורות הידע ,עליהם נשענים ילדי הגן ,ראו
פירוט בהמשך פרק הממצאים ,בחלק השלישי :אופני התקבלות של הצגת ילדים.
הצגת ההצגה
השלב האחרון של הפקת הצגה ,לתפיסת הילדים הוא הצגתה בפני קהל .לנושא הילדים כקהל יוחד סעיף
שלם בחלק זה של הפרק .אציג כאן ציטוטים של שני ילדים שהתייחסו ישירות אל השלב האחרון בהפקת
הצגה .צ' מגן פ' ת"א מציג את תפיסתו את התהליך:
צ' :כן (קם על הספה ,משנה תנוחה) ,כל הזמן מתאמנים על התרגילים עד
שמחברים את הכל ,ואז זה נהייה הצגה שלמה( .צ' גן פ' ת"א).

השלב האחרון של יצירת הצגה הוא חיבור של כל השלבים הקודמים ,כולל אימונים (שכל עוד לא מופיעים
איתם הם נחשבים בעיניו כתרגילים) ,עד שהם הופכים לחטיבה שלמה אותה יציגו.
מ' מציגה את שלושת השלבים בשלושה משפטים:
שלב א' :היא דמיינה את כל ההצגה שכבר יצאה מזה.
שלב ב' :אז ,אז היא פשוט יצאה מזה ,אז היא חשבה שפשוט תיגמר ההצגה,

שלב ג' :אז היא פשוט החליטה לעשות את ההצגה הזאת (שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
מדבריה עשוי להשתמע כי הילדים מסוגלים להבין שכאשר ההצגה מוכנה יש מעין "יציאה החוצה" לצורך
התבוננות על היצירה ,לצורך החל טה אם כדאי להעלות אותה בפני קהל .יכול להיות שהיא נשענת על הדרך
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בה הם יוצרים הצגה בגן ,או על תפיסה אישית שלה לגבי שלבי עשייה :יוצרים ,מכינים ,וכשגומרים רק אז
מחליטים אם ההצגה ראויה לצפייה של קהל.
בגן אחד בלבד (ה"ג ת"א) התייחסו הילדים אל מחיר הכרטיס .בעת שיחת התיאטרון עלה נושא המחיר של
ההצגה ,והוצגו שתי תפיסות עולם .האחת של א' :אני אעשה הצגת 'ספיריטו' .וכל מי שייכנס

יצטרך לשלם לי  90שקל )...( .אני רוצה כסף ,אני רוצה לקנות  .Wiiוהשנייה ,של נ':
כשאני אהיה גדולה אני אעשה הצגה ויעלה רק  10שקל ,לא הרבה ,כי אני לא רוצה

לבזבז להם את הכסף .כי אני רוצה להתחשב באנשים אחרים .נראה כי גם בנושא זה הילדים
שואבים את הידע מתוך המוכר להם מהמציאות שלהם ,אולי מהשיח בבית בנושא זה.
גם כשהתפיסות את דרכי היצירה של הצגה מגוונות ,ניתן לראות כי לילדים ידע קודם עשיר על תהליכי יצירת
ההצגה .כולם מתארים את החלק הראשון כרעיון או סיפור שעליו מתבססים היוצרים (בין אם יוצר אחד,
במאי או אחדים ,השחקנים) ,ולאחריו מגיע שלב העשייה ,הכנת ההצגה עצמה .הוצאת הרעיון מהכוח אל
הפועל .ניכר כי הידע המוקדם נרכש ממקורות שונים :חוג תיאטרון בגן ,הצגות שהלכו אליהן ,משחק סוציו-
דרמטי .מקורות אלה משקפים את המציאות של כל ילד ,ממנה הוא שואב את הידע (פירוט לגבי מקורות
הידע בחלק השלישי :אופני התקבלות).
בסעיף הבא יוצג הידע הקודם הקיים אצל הילדים לגבי יוצרי הצגה ותפקידיהם.

יוצרי ההצגה
התפקיד שלו [של הבמאי] זה להחליט על ההצגה .להחליט איך ההצגה נראית ,איך שהם

מתאמנים על ההצגה( .נ' גן ה"ג ת"א).
הצגת תיאטרון אינה פרי יצירתו של יוצר אחד .בין היוצרים של הצגה נמנים המחזאי ,הבמאי ,מעצבי
התפאורה והתלבושות ,מעצב התאורה ,המוסיקאי והשחקנים .מהו הידע הקיים אצל ילדי גן על יוצרי הצגה
ותפקידם ביצירה?
בהצגה הראשונה אליה הלכו כל ילדי המחקר' ,מחסן השטוזים של דתיה' ,היה ברור שלילדים יש ידע על
יוצרת ההצגה ,דתיה בן דור .המחזה נכתב על פי ספר של דתיה בן-דור ,שנמצא בהרבה גנים וגננות קוראות
מתוכו לילדים .בנוסף ,לפני מספר שנים יצאה למכירה קלטת וידיאו בה מצולמת ההצגה ,ומכילה תוספת
בה משתתפת דתיה בן-דור ,מה שהופך ידע זה ל .common knowledge-הרוב המוחלט של ילדי המחקר ראו
את הקלטת בשלב זה או אחר בילדותם .בעת השיחות או הראיונות אחרי הצגות אחרות בהן צפינו ,הילדים
אזכרו את המחזאי או הבמאי פחות מאזכורם את המחזאית בהצגה 'מחסן השטוזים' ,אולי משום שעבור
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הילדים ,היוצרת דתיה בן דור מזוהה עם ההצגה .יחד עם זאת ,יוצרים נוספים מוזכרים על ידי הילדים,
אמנם לא בשמם ,אך בתפקידם וחלקו בהצגת תיאטרון .בסעיפים הבאים אציג את היוצרים המוזכרים על
ידי הילדים ואת תפיסתם לגבי תפקידו וחלקו של כל יוצר בתיאטרון.
מחזאים ובמאים
עבודת הבימוי היא תהליך יצירתי שמתחיל במחזה ,המשכו בהתהוות תפיסה בימתית וסופו בבחירת
המרכיבים האמנותיים המוחשיים של ההצגה (בלום 2005 ,תשס"ו) .בסעיף זה אציג את תפיסות הילדים
בנוגע לתפקידם של יוצרים אלה .הילדים התייחסו אל תפקידי המחזאי והבמאי מתוך הידע הקודם שלהם
על תפקידים אלה:
ע' :יה .יש .דתיוש (דתיה בן דור).
()...
סמדר :מי זו?

ע' :דתיה( .בידענות) (ע' גן פ' ת"א).
ר' (בן) (בעת התבוננות בתכנייה) :זאת דתיה בן-דור.
סמדר :נכון.

ר' (בן) :זאת אותה הצגה( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ,ראשל"צ)
צ' מגן פ' ת"א ידע לומר שדתיה בן דור כתבה אתההצגה 'מחסן השטוזים' ,ואת השירים והחרוזים שבה.
לתפיסתו ,הדמויות/שחקנים מוציאים לפועל את מה שכתבה המחזאית ,ומוסיפים משלהם ל"המצאה":
חלק [מהשירים] הם המציאו .אה ,השטוזונים ,השטוזונים הם המציאו ,כי אין כזה באמת

שטוזונים ,וזה רק דתיה בן-דור כתבה חרוזים ,אבל קוראים לזה ככה נראה לי .הוא
מודע לכך שדתיה בן דור המציאה את הקונספט של השטוזים (שטויות בחרוזים) ,וכתבה הצגה ,בתוכה חלק
מהפזמונים הומצאו על ידי האנשים שמשחקים את הדמויות .הוא מסביר את תפקידם כשחקנים-יוצרים:
הם היו סתם אנשים ,אבל שעשו הצגה שהיא דמיונית.

רעיון זה ,שהשחקנים הם גם היוצרים מופיע גם אצל א' מגן ה"ג .כשדיבר א' על הצגה שיש בה קטעים
מצחיקים ולא מצחיקים ,לשאלה מי האחראי בהצגה לעשות את הקטעים הללו ,ענה א' :השחקנים.

ובהמשך ,לגבי האחריות :כן ,הם אחראיים על מה לעשות( .א' גן ה"ג ת"א) .לתפיסתו ,השחקנים
הם אלה שאחראים על מה לעשות בהצגה ,והם מביעים תפיסה זו למרות שהם מכירים את הכותבת של
ההצגה.
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ה' מגן ה"ג ת"א ,מראה את הידע המוקדם שלה על יוצרי ההצגה ,ומוסיפה שדתיה בן דור אחראית על היצירה
כולה :היא כתבה את ההצגה הזאתי ,היא הכינה אותה ,דתיה בן-דור אמרה להם איך

לעשות את ההצגה והיה שם רשום שם ,מחסן של דתיה בן-דור ,של דתיה .מתוך מה שהיא
אומרת על ההצגה הנוכחית ,ניכר שיש לה ידע מוקדם על הצגות ,תהליכים ויוצרים :יש מי שכותב ,מי שמכין
ומי שאומר להם (לשחקנים) מה לעשות .ידע זה יכול להיות לקוח גם מתוך עבודה על הצגה שהפיקו אצלם
בגן באותו זמן ,הצגת הסיום ,בה המורה של החוג שהתקיים בגן היתה אחראית על הכתיבה ,ההפקה
והבימוי.
חיזוק לגבי עבודת הכתיבה של היוצרים התקבל בשיחת תיאטרון בגן א' ברעננה .ניכר כי השיחה יצרה אצל
מ' את התובנה לגבי מי כותב את ההצגה ,והיא הסיקה :אני יודעת למה ,אני יודעת למה ,שדתיה

בן-דור דמיינה אותם ,אז היא כתבה את ההצגה ,היא ,היא ,היא .והיא מוסיפה מהידע שלה
על עבודתו של מחזאי ,במקרה זה מחזאית :עבודתה של המחזאית מתחילה בדמיון .היא דמיינה אותם
מצחיקים ,היא תיארה את ההצגה שהם היו מצחיקים ( )...היא תיארה את כל ההצגה

במחשבה ,אמ )...( ...היא דמיינה את כל ההצגה שכבר יצאה מזה .ובהמשך ,היא מתארת
את השלב הבא ,שלב הבימוי וההפקה :היא הכינה את ההצגה ,אז ,אז היא פשוט יצאה מזה,
אז היא חשבה שפשוט תגמר ההצגה ,אז היא פשוט החליטה לעשות את ההצגה הזאת.

דמיון הוא השלב הראשון וההכרחי בעבודת המחזאי ,על חלק זה היא חוזרת ומנסה לשפר בכל פעם את
הניסוח כדי להסביר עצמה טוב יותר .בשיחת התיאטרון ,בניסיונה לנסח את דבריה ,היתה צריכה מ' להתגבר
על הפרעות חוזרות של חבריה לשיחה ,שאיימו להוציא אותה מריכוז ,בניסיונות לעזור לה לנסח את מה
שהתקשתה בו .היא עמדה על שלה ,לא נתנה להם לדבר במקומה ,מה שמראה על עמדה ברורה שקיימת
אצלה ,ורק צריך לתת לה זמן לנסח אותה.
צ' (גן פ' ת"א)  ,דיבר על עובדה שעשויה להראות על ידע שיש לילדים בגיל הגן על יוצרים ,עבודתם וקהלי
היעד שהם מכוונים אליהם :כי דתיה בן-דור עשתה דברים לילדים ולא למבוגרים.

היכרות עם מחזאי היא עובדה שכלל אינה טריוויאלית לגבי ילדים בגיל הגן .בדרך כלל ילדים אינם מודעים
לשמם של הכותב או הבמאי .המחזאית היחידה שהילדים הזכירו את שמה היא דתיה בן דור ,משום שהיא
מזכירה את עובדת היותה היוצרת של ההצגה בקלטת הווידאו שחלק גדול מהילדים צפה בה.
גם ש' מגן ד' רעננה מודעת לתפקידו של הבמאי ,גם אם אינה יודעת את שם התפקיד:
ש' :זה שמארגן את ההצגה.
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סמדר :ומה הוא עושה ,מה התפקיד שלו?
ש' :ללמד את השחקנים מה הם אמורים לעשות.
סמדר :זה תפקיד קשה?
ש' :קצת .לעשות את אותו הקול בדיוק זה קשה .וגם לשיר בדיוק באותו הקצב כי לכל

אחד יש קצב אחר( .ש' גן ד' ברעננה).
היא מסבירה את הקושי בתפקיד הבמאי ,באמצעות הידע על תפקיד השחקן .קשה ללמד מישהו לעשות את
החלקים הקשים במשחק :דיבור בקול המדויק של הדמות ושירה בקצב אחיד .זו תפיסה חשובה המעידה על
תובנה לגבי תפקיד הבמאי בהנחיית שחקנים.
גם נ' מגן ה"ג ת"א מודעת לתפקיד הבמאי ,כמוציא מהכוח אל הפועל ,ומאחד את מרכיבי התיאטרון על פי
תפיסתו :התפקיד שלו זה להחליט על ההצגה )...( .להחליט איך ההצגה נראית ,איך
שהם מתאמנים על ההצגה.

ט' מגן א' כ"ס ,מתארת את תפקיד הבמאי כמוציא לפועל של המחזה:
ט :.כמו לאה גולטברג.
סמדר :כן ,לאה גולדברג ,מה היא עשתה?
ט :.אז גם היא סיפרה לאנשים.
סמדר :ואנשים עשו מה?
ט :.הם עשו אבל איך ,איך (היא דופקת על השולחן) היא כבר מתה מזמן...
סמדר :נכון.
ט :.היא כתבה את הספר מזמן ואז היא כתבה הרבה-הרבה מאד ספרים של דירה
להשכיר ואז...
סמדר :אז היא כתבה את ספר ,נגיד לאה גולדברג ,כתבה ספר דירה להשכיר ואז
מה קרה עם זה ,איך זה נהיה הצגה?
ט :.איך זה נהיה הצגה? השירים לא היו בספר.
סמדר :אוקי!
ט :.אבל הסיפור כן היה.
סמדר :ואיך זה נהיה הצגה על הבמה? השחקנים לקחו את זה?
ט :.הבמאי.
סמדר :וואו ,מה זה הבמאי?
ט :.זה מישהו שאומר ל ...זה מישהו שמחליט איזה שירים יהיו.
סמדר :אוקי ,רק איזה שירים יהיו?
ט :.ומי יהיה מה ,ואם היא נהיה שני תפקידים היא ,הוא רואה מי הכי טוב או אם
צריך עוד שחקן אז הוא מחליט אם להביא עוד שחקן או מישהו נהייה ,שני תפקידים

או כמה אנשים יהיו שתיים( .ט' גן א' כ"ס).
למרות שט' מציגה בלבול לגבי כתיבת מחזה מסיפור ,בעיקר אם הסופרת כבר אינה בין החיים ,היא מודעת
לעובדה שהבמאי מחליט איך יהפכו את המחזה להצגה ,אילו שחקנים ילוהקו לאילו תפקידים (לפי איכות
משחקם) ,לכמה שחקנים זקוקים ומי ישחק תפקיד כפול .ט' מתייחסת אל הבמאי גם כאל המפעיל של
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ההצגה .הוא נתפס אצלה כנמצא בעת ההצגה מאחורי הקלעים ,ומפעיל את המרכיבים (כולל התאורה) בעת
ההצגה:
סמדר :אז איך נהיה אור?
ט :.הם הדליקו.
סמדר :מי הדליק? מי הדליק מה?
ט :.הבמאי.
סמדר :אה ,הבמאי ,מה הוא הדליק?
ט :.הוא הדליק את האור.
סמדר :איזה אור? את כל האור של האולם?
ט :.לא ....הוא הדליק את האור של הבמה ,היה שם חדר שמדליק את האור על הבמה,
ואז הוא לחץ על הכפתור ,ואז..
סמדר :איפה הבמאי היה? על הבמה?
ט :.לא.
סמדר :איפה?

ט :.הוא היה מאחורי הקלעים( .ט' גן א' כ"ס).
עצם הידיעה שלהצגה יש במאי היא חשובה ,משום שבדרך כלל במאי של הצגת ילדים אינו מוזכר על ידי
אנשי החינוך כהכנה להצגה ,ויש לשער כי רוב ההורים שלוקחים את ילדיהם להצגה אינם מזכירים את
תפקידו .אם ההצגה מבוססת על סיפור ,אפשרי להניח שיוזכר שם הסופר (אנדרסן 'הברווזון המכוער' למשל).
אם היא מבוססת על מחזה מפורסם (עוץ לי גוץ לי ,למשל) ,יוזכר (אולי) המחזאי (שלונסקי) ,אך בדרך כלל
לא מוזכר כלל במאי ההצגה .אף ילד ,כולל הבנות שדיברו על תפקיד הבמאי ,לא הזכיר את שמם של במאי
ההצגות בהם צפו.
ילדי הגן דיברו על יוצרים נוספים בתיאטרון כמו השחקנים .בסעיף הבא אציג את תפיסתם את השחקן
ותפקידו ,את הידע שלהם לגבי עבודת השחקן על עצמו ,ודעתם על שחקן המשחק מספר תפקידים ביניהם
תפקיד של מגדר אחר משלו.
שחקנים
משחק על פי  ,)1972( Michael Kirbyהוא גישה מקצועית ,הנדרשת ממבצע תפקיד בתיאטרון .ביצוע תפקיד
דורש מהשחקן "אנרגיה נפשית" ,על מנת להפוך סדרה של תנועות מדגם מופשט (מחזה) לדמות בעלת
אישיות .טרנספורמציה זו לא תצליח ללא הגישה והאנרגיה הפנימית והיצירתית הנדרשת למשחק אמתי.
 Kirbyמניח כי המשחק תלוי אך ורק בשחקן וכישוריו ,)2014( Sauter .מטיל ספק בהנחה זו וטוען כי המשחק
אינו יכול להיות תלוי רק בשחקן אלא תלוי בהתקבלות של הקהל .להלן דוגמאות לתפיסתם של הילדים את
השחקנים ,כחלק מיוצרי ההצגה.
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תפקיד השחקן
בבואם להגדיר את תפקיד השחקנים בהצגה ,הילדים מזכירים את ההבדל בין תיאטרון חי לתיאטרון בובות,
ומתייחסים לשחקני תיאטרון כאל אנשים רגילים .זה אנשים .הם לא בובות .אנשים רגילים (שיחת
תיאטרון גן פ' ת"א) .זו אמירה שתפקידה לעשות הפרדה בין שחקן לבובה ,ולהצביע על האדם שמאחורי
הדמות .למעשה ,השחקנים הם הדבר ה"רגיל" או האמתי היחיד על הבמה :שום דבר לא אמתי אבל
הם אמתיים( .ה' גן ה"ג ת"א) .וכדי להמחיש את האמת אל מול הבדיון ,מסבירה ה' :הוא אמתי ,יש
לו בית רגיל כמו שיש לנו.

הילדים מגדירים את תפקיד השחקן ,בעזרת כמה פעלים :עושים ,מסבירים ,ומראים .השיחה הבאה מציגה
את הכפילות או השילוש שהם מייחסים לתפקידו:
נ' :שחקנים זה אלה שעושים את ההצגה ,שמסבירים את ההצגה.
סמדר :מה זאת אומרת מסבירים? זה יפה.
נ' :שמראים לנו את ההצגה.
סמדר :מראים?
א' :שעושים את ההצגה.
סמדר :שהם עושים?
ה' :שמסבירים לנו איך הצגה היתה.
נ' :שעושים ומראים לנו את ההצגה( .שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).

הפועל 'עושים' ,שחוזר גם אצל ילדים אחרים ,מרמז על גילום הדמות .הפועל 'מראים' ,מרמז על הביצוע מול
הקהל .ואילו הפועל 'מסבירים' ,מרמז על תפקידו של השחקן לפענח את הדמות ולהעביר אותה ואת חלקה
בעלילה לקהל ,כחלק מאנסמבל של סימנים שחוברים יחד להצגה.
גם בגן אחר מגדירים את תפקיד השחקן בגילום הדמות בפועל 'עשה' .שחקן 'עושה' דמות:
סמדר :מי היו השחקנים ,מה הם שיחקו? בואו תספרו לי.
ע' :האחד שעשה את הכלב הוא עשה את הכלב והאחד שעשה את הדחליל עשה את
הדחליל ,האחת שעשתה את דורות'י עשתה את עצמה ,וגם הדחליל הזה ,והכלבלב לא
עשה את עצמו ,אבל הקוסם עשה בעצמו גם ,והאריה גם עשה בעצמו אבל רק הכלבלב

לא עשה בעצמו (שיחת תיאטרון גן ד' רעננה).
לגבי הכלבלב ,כשהוא מציין שלא עשה בעצמו ,הוא התכוון שהוא לא שיחק בעצמו ,אלא היתה לו מפעילה
שהפעילה אותו .לתפיסתם ,המפעילה של הבובה ,גם היא שחקנית :א' :לא ,הוא השחקן ...ע' :הוא

השחקן של הכלבלב .היא מוציאה אל הפועל ,דמות של כלבלב ,בין אם היא משחקת כלבלב או מפעילה
בובה .זו תפיסה מעניינת המרחיבה את תפקיד השחקן.
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הילדים מתייחסים בדרכים שונות לתפקיד השחקן :הם שיחקו כאילו ,אה ,כאילו ,אה ,הם שיחקו

שיצחיקו אותנו קצת (ר' גן ש"ש ראשל"צ) .תפקידם לעשות משהו בדיוני" ,כאילו" ,כדי להצחיק אותנו.
בהמשך היא מרחיבה את תפיסתה את תפקיד השחקן ,מתוך מה שהיא רואה בהצגה ,ומייחסת לו גם תפקיד
של פועל במה בהצגה שיש בה אבזרים:
ר' :הוא צריך גם לעשות ,להביא את הדברים.
סמדר :אה ,אוקי ,איזה דברים?
ר' :את הדברים שצריך לעשות בהצגה.
סמדר :כמו למשל?
ר' :כסא.
סמדר :כסא?
ר' :כן.
סמדר :מה עוד?
ר' :אה ,האוטובוס.
סמדר :אוקי ,מה עוד הוא צריך להביא אתו?

ר' :את הכרית הזאת( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
א' (אף הוא מהצעירים ,כמו ר' בציטוט הקודם) מודע למורכבות תפקיד השחקן :הם צריכים להסתובב

על כל הבמה ,למשל ,לשיר ולדבר ול-אמ ...לשחק כאילו את ההצגה( .א' גן פ' ת"א) .עליו
להיות בעל כישורי שירה ,דיבור ,משחק ויכולת לעמוד ולהסתובב על כל הבמה ,אולי התכוון ללא פחד קהל.
לטענת א' ,השחקנים עוזרים לו להבין את ההצגה .במשפט זה הוא מסביר את האופן בו הקהל מבין את
ההצגה ,וחלקו של השחקן בהבנה זו.
בדברי נ' ניכר כי היא מפרידה בין השחקן לתפקיד אותו הוא מגלם :אבל השטוזונים הם שחקנים (נ' גן
ה"ג ת"א) .ובשיחת התיאטרון באותו גן ,מסביר א' את נושא ההפרדה אף הוא :הנסיכה שהיתה שם,

האישה שעשתה את התפקיד של הנסיכה( ...א' גן ה"ג ת"א).
בגן של הילדים הצעירים ביותר ,כמעט בני חמש ,הזכיר י' את תפקיד השחקן המורכב גם ממשחק וגם
משירה:
סמדר :מי שר את זה בהצגה?
י' :השחקנים.
סמדר :היו הרבה שחקנים?

י' :כן .עם מיקרופון .אבל לא אישות ,רק אישות על הבמה[ .נשים].
סמדר :רק מה?

י' :אישות על הבמה( .י' גן מ"ק ראשל"צ).
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ש' מחדדת את הגדרת תפקיד השחקן ומוסיפה פן מעניין משלה ,הרומז על הכישורים הדרושים לו:
ש' :זה להראות את הדברים שידעו מי שלא ...מי שנגיד הוא לא רואה והוא רק שומע,
אז הם מסמנים לכל מיני סוגים של ילדים.
סמדר :מה הם מסמנים? זה יפה מה שאת אומרת.
ש' :ואז הם גם יכולים לשמוע גם אם הם לא רואים ,ואם הם לא שומעים אז הם
יכולים לראות.
סמדר :אוקיי .מה הם מסמנים? מה אנחנו בעצם רואים? מה התפקיד שלהם בהצגה?

ש' :זה לשחק כשטוזים( .ש' גן ד' רעננה)
דרך קהל היעד המיוחד עליו היא מדברת ,היא מציינת ששחקן צריך שיהיו לו כישורים הקשורים לגוף ולקול.
עליו להראות את הדמות וגם להשמיע אותה.
הילדים הגדירו את תפקיד השחקן כאדם רגיל הממחיש את הבדיון ,כמסביר את ההצגה ועוזר להם לפענח
אותה ,כאדם בעל כישורים הקשורים לקול ולגוף ,המאפשרים לו להעביר אלינו את המחזה ,ובעיקר כאל
מגלם דמות .בסעיף הבא אציג את תפיסת הילדים את תפקידו כמגלם דמות.
גילום דמויות
לתפקיד השחקן כמגלם דמות חשיבות גדולה בהבנת ההצגה .ה' מגן ה"ג ת"א כבר רמזה על תפקיד זה
בתיאור השחקן כ"מסביר" ההצגה (בסעיף הקודם) .כשנשאל צ' גן פ' ת"א איך מבינים הצגה ,הוא טוען שעל
ידי התמקדות בדמויות ,ויותר מכך ,בדמויות הראשיות .לטענתו ,בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ' ,יש להתמקד
בשתי דמויות על מנת להבין את ההצגה – הגיבורה דורותי והמכשפה הרעה .בעיקר דורותי ,כי זה היה
כמעט רק עם דורותי ( )...כי כל הזמן ראו את דורותי ( )...ואת המ-כ-ש-פה (בטון

מפחיד) .ניכר כי הוא מבין ,גם אם לא מגדיר זאת ,את תפקידה של דמות ראשית במחזה .כשהוא נשאל
אם יותר חשוב להסתכל או להקשיב לדמות כדי להבין את ההצגה ,הוא מתלבט ,אך לבסוף עונה בקול בוטח:
להסתכל ,כי אז היא עשתה את כל ההצגה .מדבריו עולה כי ההבנה של ההצגה מגיעה אם הצופה
מתמ קד בדמות .על השחקן אם כן מוטל התפקיד החשוב של גילום דמות לצורך יצירת הבנה אצל הילדים.
בפרק הדיון ארחיב על נושא אופני ההתקבלות של ההצגה ,שהבנה הוא אחד מהם.
לעיתים שחקן מגלם שתי דמויות בהצגה ,מתוך צמצום בכמות השחקנים או מתוך כוונה דרמטית:
על שחקן או שחקנית ...ששיחקה שני תפקידים ,אומרת ט' (גן א' כ"ס) שזה אומר שהוא הכי-הכי

טוב בהצגות ....אז נותנים לו שתיים .בהמשך הריאיון מזכירה ט' הצגה בה צפתה בעבר ,ובה שחקנית
אחת שיחקה שתי דמויות :בשנה שעברה ראיתי 'דירה להשכיר' ואישה אחת היתה בשני

תפקידים ,גם בקוקייה וגם בזמיר ,הייתה שתי ציפורים (ט' גן א' כ"ס) .באופן שהפתיע אותי,
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הבוגרים בין הילדים שמו לב לעובדת כפל הגילום בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ' ,בה כל שחקן שיחק דמות אחת
בעולם הבדוי ודמות נוספת בעולם הפנטסטי שנוצר בדמיון של דורות'י .צ' מזכיר את העובדה בלי לייחס לה
מוזרות כלשהי ,כפי שניכר ממחוות הגוף שלו .לשאלה אם דמות מסוימת כבר הופיעה על הבמה לפני כן ,הוא
עונה :היא הייתה השכנה (לא מרפה מהדפים שלו)( .צ' גן פ' ת"א).
גילום כפול זה של דמויות בשני העולמות עשוי להראות על יכולת אבחנה ותפיסה מורכבת ביותר של ילד
בגיל הגן .אפשר שדווקא תפיסת הבמאי להשתמש באותו שחקן לגילום שתי הדמויות הבהירה לילדים את
הרעיון.
לעיתים שחקנים מגלמים דמויות מהמגדר השני ,כפי שמתארת ט' מגן א' כ"ס :ש ...ש ...שלמשל גבר
יכול להיות שחקנית בת )...( .אבל למשל אישה יכולה להיות בתפקיד של ...אה ..של

בן )...( .פשוט זה היה לי מוזר (דופקת על השולחן) .ובהמשך השיחה מספרת ט' על הצגה בה
צפתה ,על פי הסיפור 'דירה להשכיר' של לאה גולדברג ,ואחרי ההצגה הם הורידו את המסכה והראו
את השיער שלה (קמה ,עומדת ,מדברת מהר ,בולעת מילים) ,והסנאית היה גבר...
לשאלה אם הופתעה ,ענתה ט' :כן ,נבהלתי ,שאלתי את החתולה למה הסנאית היה גבר? אז

היא אמרה אין לי מושג( ...ט' בשיחת התיאטרון בגן א' כ"ס) .ט' התייחסה אל החלפת המגדרים
כאילו הם דבר מוזר ,מפתיע ,וניכר היה בשיחת התיאטרון שהיא התאכזבה כשהסתבר שגבר מגלם דמות
אישה .אולם דווקא הצעירים יותר ,מגן ש"ש בראשל"צ התייחסו לכך בטבעיות ,באופן המרמז על תפיסתם
את תפקיד השחקן .השחקן ,צריך להיות מסוגל לגלם גם דמויות של אישה:
ר' )בת) :היה שם דברים ש ...הבן התחפש לאישה הזאת שבסיפור (מצביעה על הברושור
של ההצגה).
סמדר :אה ,למה הוא עשה את זה?
ר' (בן) :הוא רצה להיות שחקן.
ש' (גן ד' רעננה) מתייחסת לחילופי המגדר בטבעיות אף היא :האיש ששיחק את השטוז האדום הוא

התחפש אליה .בגלל שהוא לא היה אז הוא הלך להתארגן .שחקן אמור לגלם דמות ללא
קשר למגדר אליו היא שייך ,ואפילו לשחק דמות שמשחקת דמות.
א' מתעניין בשחקן עצמו אפילו יותר מאשר בדמות שגילם על הבמה באמירה ,המזכירה את תפיסת הילדים
את ה'כוכבים' של ערוצי הילדים למיניהם כ'ידוענים':
סמדר :אמרת שמעניין יהיה לראות שהם יורידו את התלבושת והשיער..
א :.כן..
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סמדר :איך הם נראים במציאות?
א :.כן ,זה היה הכי מעניין.
סמדר :הכי מעניין?
א :.אני ממליץ ,אפשר לדמיין אותם ,איך שהיית רוצה ,עם שיער ארוך ,שיער קצר,

שחור ,בלונדיני ,אם עשו להם פסים( .א' ראיון אישי גן א' כ"ס).
שחקן לתפיסת הילדים הוא אדם רגיל ,שיש לו מראה או חזות שאיננו יכולים לראות על הבמה ,כיוון שהוא
מגלם דמות .ככזה ,עליו להיות בעל יכולת וכישורים לגלם כל תפקיד ,חיה או דמות ממגדר אחר ,או אף דמות
בתוך דמות .ואיך מגיע השחקן למצב בו הוא יכול לעשות זאת באופן מיטבי? בסעיף הבא אציג את תפיסת
הילדים את עבודת השחקן על עצמו ,במטרה להשיג יכולות אלה.

עבודת השחקן על עצמו
בהמשך לתפיסת הילדים את השחקנים כ"אמתיים" ואף כ"דבר האמתי היחיד על הבמה" ,ניכר כי ילדים
תופסים את עבודת השחקן על עצמו כדבר טבעי .סטניסלבסקי ,שפיתח שיטת עבודה לשחקנים ,נשען על
תפיסת ילדים את יצירת האשליה ,בתרגיל הנקרא  .magic ifהוא שאל את המשחק מאחייניתו בת השש,
והפך אותו לחלק מאנסמבל תרגילים איתם עבד עם שחקנים לצורך עיצוב דמות .לימים נקראה השיטה
'שיטת סטניסלבסקי' ( ,2000 ,Hodgeעמ'  .)21על מנת שיוכלו לשחק את הדמות וליצור 'אמת במה' ,על
השחקנים לעבור מטמורפוזה ולהפוך לדמות עצמה ולא לבצע פעולת חיקוי .על פי סטניסלבסקי ,על מנת
לשכנע את הקהל ב'אמת הבימתית' ,לשחקנים צריכה להיות יכולת כמו גם נכונות לדמיין את עצמם חיים
באופן מלא ובכל הכנות בעולם בדיוני של מחזות ,כפי שילדים נוהגים בטבעיות (פלדמן ,2011 ,עמ'  .)67באופן
מפתיע ביותר ,מדברת נ' (גן ה"ג ת"א) על עבודת השחקן ,כאילו קראה את שיטת סטניסלבסקי :כשאני
משחקת ברופאה אני זוכרת את אימא .ומוסיפה :אז אני זוכרת את אימא ,כי היא

עובדת בבית-חולים .זו תפיסה מרתקת של ילדה בגיל הגן ,אשר מחזקת את טענת פלדמן ( .)2011מקור
המבנה תפיסה זו יכול להיות המשחק הסוציו-דרמטי בגן (הרחבה בחלק השלישי :אופני התקבלות ,בהמשך
פרק הממצאים).
רוב הילדים ציינו שעל מנת שהשחקנים יוכלו לשחק טוב ,הם צריכים לעשות חזרות ,הם צריכים
להתאמן .תוך כדי האימון עליהם להשתמש בכלי החשוב של השחקן – בקול שלו ,ולשם כך הוא עשה

חזרות כל פעם על הסבתא ,הוא דיבר( .נ' גן ה"ג ת"א).
שחקן אמור ללמוד את תפקידו בהצגה ,מה שעשוי לקחת זמן .הילדים מתקשים להגדיר את משך הזמן
שלוקח לשחקן ללמוד תפקיד בהצגה:
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א'  :תפקיד בהצגה זה נראה לי שלושה שבועות ,אם אתה משתתף בהצגה ואתה..
בהצגה ..בגן הקודם שלי שאנחנו עושים הצגות.
סמדר :כן ,אז כמה זמן זה לוקח?
א'  :אז לי ,אז היינו בסבא אליעזר ,אז הייתי השחקן הראשי שם ,סבא אליעזר והגנן
שם היה כמו איך קוראים לזה הגזר ,כאילו הוא החזיק את הגזר.
סמדר :אז כמה זמן לקח לך ללמוד את התפקיד של סבא אליעזר?
א' :שלושה ימים.
סמדר :מה? שלושה ימים?

א' :שלושה ימים ואמרו לנו גם להתאמן בלילה בבית אז)...(..ארבע לילות( .א' גן א'
כ"ס).
ש' מסכימה אף היא שצריך הרבה זמן כדי להתאמן על הצגה .אז צריך בשביל זה הרבה להתאמן.
ניתן לראות שגם אצלה תפיסת הזמן עדיין לא מפותחת כשהיא נשאלת כמה זה הרבה :יום אחד לפחות

(ש' גן ד' רעננה).
מושג הזמן הוא אחד המושגים המרכזיים בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ילדים .ההיבטים
העיקריים הקשורים בהתפתחות מושג הזמן הם רצף ,משך ,תדירות ואיתור של אירועים בזמן .בעזרת
היבטים אלה הילד מצליח לפתח את מושג הזמן החווייתי ,המתפתח תוך אינטראקציות חברתיות ותיווך של
השפה בחברה בה הילד גדל (תובל .)2014 ,ניתן להסביר את ההיגדים של הילדים בנוגע לתפיסת תפקידו של
השחקן והמשך של הלמידה שלו את תפקידיו ,בכך שתפיסת הזמן של הילדים עדיין מתפתחת בגיל הגן ,ועל
כן גם יום אחד עשוי להיראות כ"-הרבה זמן".
תמה נוספת שעלתה בדברי הילדי ם היתה קשורה לרצון להתאמן .האם שחקנים אוהבים להתאמן? ברור,

כי הם מתביישים ,הם אומרים לא אני לא רוצה (עושה פרצוף זועף) או רוצה [חוזרת
על הפועל בזכר ובנקבה]( .ט' גן א' כ"ס).
במקרה של שחקן שאינו יכול להגיע להצגה ,הסבירו הילדים את תפיסתם את החלפת התפקיד על ידי
שחקנים אחרים .מה עושים במקרה של שחקן שאינו יכול להשתתף בהצגה:
אז צריכים להרחיק את הימים ,אז לוקחים כמה ימים ,אז הם אומרים ,ההצגה מבוט,...
אז הם נותנים ( )...שההצגה מבוטלת לכמה ימים ואז השחקן יידע כבר את התפקיד,

אז הם אמרו היום תהייה ההצגה ...אז הם שולחים במייל שעכשיו תהיה ההצגה( .מ' גן
א' כ"ס).
א' בראיון האישי הרחיב נושא זה:
אם השחקן חולה והוא התאמן כמה ימים ( ,)...אז הוא צריך להבין מה לעשות ממש
והוא היה חולה יום אחד ,לפני ההצגה ככה הוא לא יכל להשתתף ,היו חייבים להפסיק
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את ההצגה להגיד לכל משתתפי ההצגה ששחקן אחד חולה ,צריך  ...שחקן אחר .ואז
שהשחקן יודע את כל התפקיד שלו ממש ,ממש.

וכדי ששחקנית אחרת תמלא את התפקיד ,יספרו לה איך עושים ,הם בהתחלה מתארגנים .גם.
(צ' גן פ' ת"א).
ניכר כי הילדים מכירים את הסיטואציה מחיי הגן ,והם מציעים פתרונות שסביר להניח מוצעים אצלם בגן
במקרים דומים .ידע זה מתכתב גם עם השאיפה של חלק מהם להיות שחקנים או לשחק על במה .בסעיף
הבא אציג התייחסויות של הילדים אל עצמם כשחקנים.

השאיפה להיות שחקנים
ילדי הגן מביעים לעיתים שאיפה או רצון להיות שחקנים .חלקם מתארים את השתתפותם בהצגות של הגן:
אז ככה אנחנו עושים חזרות על ההצגה ועל ה-נו ,המסיבה( .נ' גן ה"ג ת"א) .חלקם מתארים
את השתתפותם בחוגי תיאטרון בגן :אה ,רגע נראה לי שנזכרתי ,בכזה הצגה שעשינו של אה..

נו...של כזה נסיכה ונסיך( .ע' בגן ב"ב כ"ס) .חלקם מתארים את הרצון שלהם להיות שחקנים ,שעלה
בעת הצפייה בהצגה ,כשנשאלים מה הרגישו בהצגה ,אומר ר' (בן) :רציתי להופיע .למרות הרצון הגדול,
הם מודעים למגבלות הגיל שלהם:
ר' (בן) :אסור לילדים קטנים להופיע.
י' :אני יודע להופיע.
ר' (בת) :גם אני.
י' :אבל( ...מלמול)
()...
י' :אבל אסור.
על פי הדיווח של ר' (בת) ,ניתן לראות את הרצון הגדול שלהם להופיע על במה :חשבתי בגלל שבחרו

אותי ,אז אני חשבתי שאני אופיע בתיאטרון( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ) .ע' רוצה אף היא
להיות שחקנית כשתהיה גדולה ,וכבר יודעת מה עליה לעשות :ע' :לבוא להצגה ,ולהתחפש לדברים.
( )...אם אני אהיה שחקנית של איזה הצגה שהוא ,לובשים מסיכה ,אז אני אביא שמלה

וכתר כמובן( .ע' גן פ' ת"א).
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שחקנים וכישוריהם המגוונים הוזכרו רבות בראיונות והשיחות שנערכו עם הילדים .השחקן הוא אחד
היוצרים החשובים לתפיסתם ,לפי כמות ההיגדים העוסקים בו ,בתפקידו ,בכישוריו ובשאיפה להיהפך לכזה.
בסעיפים הבאים יוצגו תפיסת הילדים את היוצרים הנוספים בתיאטרון.
מעצבי התלבושות ,תפאורה ואבזרים
להלן מספר היגדים המראים את תפיסת הילדים את יוצרי התלבושות ,התפאורה והאבזרים :כשנשאל צ'
(גן פ' ת"א) על יוצרי התפאורה והאבזרים הוא יצר הפרדה ,וטען כי את האבזרים כמו תיק ומטפחת לדמות
הסבתא ,ואת הקופסה של הפיצה – זה כמעט יש לכל אחד ,לכל גננת .אבל את הענן ,שהיווה חלק
מהתפאורה – אין לאף אחד חוץ מההצגה ,המנהלים מכינים את זה ,הם אומרים למישהו

שיכין ואז הם מכינים את  ...או שהם קונים בחנויות( .צ' גן פ' ת"א) .בגן ד' רעננה ,הסכימו
שהתפאורה אינה דבר אמתי שהיא פשוט היתה יצירה שעשו את השמש ,לא אמתי ,אך לא הצליחו
להגיע להסכמה לגבי מי הם היוצרים:
סמדר... :מי עשה את השמש?
ש' :אחד מהשחקנים אולי.
ע' :אלוהים .אולי אלוהים עשה את השמש האמתית.
סמדר :אה .אוקיי ,ואת השמש שהיתה שם בהצגה?

ש' :לא יודעים ,לא אמרו .אבל אנחנו יודעים שזו לא היתה שמש אמתית( .גן דקלים רעננה
שיחת תיאטרון).
נ' אינה מפרטת מי היוצרים של התפאורה ,אך היא משבחת את העבודה שלהם:
נ' :שההצגה יפה ואפשר ללמוד ממנה ,כי ההצגה הזאתי מאד מוכשרת ,הם מוכשרים,
אולי הם יודעים לצייר יפה ,אולי הם יודעים לעבוד יפה ,אולי הם יודעים להכין דברים
יפים ,ואולי הם יודעים לצבוע יפה)...( .
נ'  :זה הם צבעו את הקרטונים בגלל זה ההצגה הזאת יפה ,בגלל שהם עובדים יפה.

(נ' גן ה"ג ת"א)
נ' מבססת את האמירה שלה על דרכן של גננות לשבח ילדים שעובדים יפה ,כדי שילדים אחרים יראו וילמדו.
ממש ניתן לשמוע מפיה את דברי הגננת – "תראו כמה הילד הזה מוכשר ,ואפשר ללמוד ממנו .יוצא לו ציור
יפה כי הוא עובד יפה!" .היגדים אלה שלה משייכים את היוצרים הנוספים לתחום האמנות הפלסטית עבודה
עם חומרים.
ט' מציעה רעיון משלה לגבי מיקום יוצרי התלבושות והשיער :מאחורי הקלעים .ומסבירה את המונח:
זה אי פה שיש את כל התלבושות ,איפה שתופרים ,איפה שמכינים את הנעליים ,איפה

שעושים את התסרוקות להצגה ,איפה שיש את הבגדים( .ט' גן א' כ"ס).
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באזכורים המובאים לעיל ניתן לראות את הידע הרב הקיים אצל הילדים ואת תפיסתם על דרכי עבודתם,
כישוריהם ומיקומם בעת ההצגה של יוצרי התלבושות ,התפאורה והאבזרים .יש להניח שהם מבססים את
הידע הקיים אצלם על המציאות שהם מכירים בגן ובבית ,ומשליכים ממנה על תפיסות אלה .יוצרים נוספים
מוזכרים על ידי מספר ילדים ,ואלה קשורים להפעלת ההצגה .בסעיף הבא אציג את תפיסת הילדים את
עשייתם.
מפעילי ההצגה
בסעיף זה אציג את תפיסות הילדים בהקשר של מפעילי התאורה ,המוסיקה ופועלי הבמה .ש' מגן ד' רעננה
מעלה סברה שאולי השחקנים הם אלה שתפעלו את התאורה :כנראה השחקנים נכנסו מאחורי

הווילון ,ושלא שמנו לב אז הם פשוט הזיזו קצת את האורות( .ש' גן ד' רעננה) .שאר הילדים
שהתיי חסו לסוגיה זו טוענים אחרת .מ' יודעת שהשחקנים אינם אלה שמדליקים את האור על הבמה ,אלא
היו שם אנשים מאחורי הקלעים והם הדליקו להם את האור( .מ' גן א' כ"ס) .הילדים מזכירים
בדבריהם צוות של מפעילים שאינו נראה על הבמה ,אך לוקח חלק במתרחש :יש בכל הצגה מישהו
שיושב כ אן (מראה עם היד) ,ופה ההצגה ,ושם מוסיקה כשצריך ,בהתחלה מתאמנים,

()...הם יודעים מה לעשות( ...כ' גן נ' רעננה) .הוא מייחס את ההפעלה של המוסיקה והאפקטים
בתפאורה לאנשי הצוות המפעיל ,ומציג את התובנה שגם הם מתאמנים כדי לדעת מתי ומה להפעיל .מ'
מחזקת את התובנה שיש צוות מפעיל שמתכנן את האפקטים ומיישמם:
מ' :זה ,הם רצו ש ,...הם פשוט רצו כאילו ,הם רצו שזה יהיה קסם ,אז הם פשוט תכננו
את זה ,אז למשל את השמש הם שמו שמה והיה שם עוד חוט מחבר והם שמו ,ויש שמה

חוט דייג ,והם פשוט הפכו ,ותוך כדי מי שהיה למעלה הוא גם הפך( .מ' גן א' כ"ס).
מדבריה ניכר שהיא מכוונת אל פועלי הבמה ,שמזיזים את חלקי התפאורה באמצעות חוטים בלתי נראים.
הצעירים בין ילדי המחקר מתייחסים אף הם לפועלי הבמה ,ערים לתפקידם ולמיקומם בהצגה ,בתוך
האולם ,אותו מכנה י' 'הקולנוע':
ר' (בן) :דחפו אותו ואז הוא הגיע לשחקן.
סמדר :אה ,ואז הוא הגיע לשחקן ,אז מי דחף אותו?
י' :לא יודעים.
ר' (בן) :אנשים.
סמדר :אנשים? שאיפה הם היו?
י' :בתוך הקולנוע.
סמדר :בתוך הקולנוע?
י'( :מהנהן שכן).

ר' (בן) :כן ,בתוך ההצגה( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
174

רק ילד אחד מכל ילדי המחקר הזכיר תפקיד נוסף בתיאטרון .כשנשאל א' אם הוא אוהב הצגות הוא עונה:
כן ,במיוחד אם אתה סדרן .ובהמשך המשפט הוא מציג את דעתו לגבי חשיבות התפקידים בתיאטרון,
ומציין שלשניהם ערך דומה עבורו :או הסדרן הראשי ,או השחקן הראשי ,אני אוהב את

התפקידים האלה( .ראיון אישי עם א' גן א' כ"ס).
רוב הילדים מבינים שכשיש להצגה מרכיבים רבים ,יש אנשים רבים שעוסקים במלאכה .חלקם מכירים את
ה"אנשים" הללו ,ומשייכים אותם ליוצרים שונים בתיאטרון ,וחלקם מסתפקים בידיעה שיש אנשים שזה
תפקידם .ידע זה קיים גם אצל הצעירים ביותר ,והוא מעיד על אופק ציפיות רחב הקיים אצל ילד בגיל הגן.
כחלק מהאופק הרחב ניתן לראות את ההיכרות של ילדי גן עם סוגות שונות בתיאטרון .בסעיף הבא יתואר
הידע של הילדים לגבי סוגות בתיאטרון.

סוגות בתיאטרון
מחזות בתיאטרון שייכים לסוגה מסוימת (ז'אנר ,מצרפתית ,קטגוריה או טיפוס) של מחזות .אחד ההבדלים
בין הסוגות הוא נטייתם לקטבים ,של הרציני או המצחיק .הסוגות הדרמטיות הידועות ביותר הן הקומדיה
והטרגדיה  ,אך ניכר כי לילדים ידע רחב יותר משני קטבים אלה בלבד .מיעוט הילדים התייחס לנושא
הסוגות ,אך אלה שהתייחסו הציגו ידע על סוגות שונות ,ביניהן מחזמר ,מופע של שירים (רביו מוסיקלי),
תיאטרון בובות ,אגדות ,פנטזיה או הצגה דמיונית ,קרקס והצגות מצחיקות ,שמחות ועצובות .נוסף על אלה
יצרו הילדים הפרדה בין הצגה למבוגרים ,להצגה לילדים .בסעיף זה אציג את תפיסות הילדים בנוגע לסוגות
בתיאטרון.
צ' מגן פ' ת"א ,מדווח כי דתיה בן-דור עשתה דברים לילדים ולא למבוגרים .הוא מציג בכך את
תפיסתו לגבי ההבדלים בין הצגות שהצופה המובלע בהן הוא קהל צעיר או בוגר .בהקשר זה ,ה' מציגה תת-
סוגה הקיימת בתיאטרון לילדים ,בהן המחזה פונה גם אל קהל ההורים היושבים באולם:
ה' :האמת שההורים נהנו יותר מהילדים ()...
סמדר :למה? מה היה שמה שההורים יכולים ליהנות?

ה' :שלהם זה היה יותר מצחיק ולנו לא ,אולי יוגי דיבר בעברית שרק האנשים [המבוגרים]
יודעים למה הוא התכוון ,אז אנחנו לא הבנו( .ה' גן ה"ג ת"א).
ה' מתייחסת אל המשפטים שמחזאים שכותבים לילדים מכניסים למחזה ,על מנת ליצור ברית עם ההורים,
כדי שלא ישתעממו ,או כדי שייהנו גם הם ,ולא מטעמים אמנותיים .ה' מדגישה שלא בכל ההצגות יש

את זה .היא מוסיפה שבהצגה הזו זה היה רק משפט אחד ,וגם טוענת שזה לא הפריע לה ,ועל מנת
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להבהיר ,היא מוסיפה :ואני גם נהניתי( .ה' ה"ג ת"א) .יש אפשרות להניח שהיא מרגישה לא נוח עם
הביקורת שלה כלפי התכוונות היוצרים ,ועל כן "מחפה" על האמירה הראשונית שלה.
הילדים התייחסו לסוגות השונות המוכרות להם מתוך הצגות אחרות שראו :צ' מכיר את הסוגה של ההצגות
המצחיקות ,הצגות גם עושים את זה מצחיק .חלקן הגדול של ההצגות שראה שייך לסוגה זו ,אבל

חוץ מאחת ,ראיתי גם את שלגיה .כלומר רובן קומדיות אבל ראה אחת מסוגה אחרת .סוגה נוספת
שהוא מכיר :הצגה שהיא דמיונית .הוא מכיר גם הצגות בהן השיח נערך בחרוזים ,וכשנשאל לסוגה של
ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,הוא מגדיר אותה מסוגה של לצחוק ,ההצגה הזאת היתה רק

לצחוק( .צ' גן פ' ת"א) .נרשם אזכור אחד של הצגה שהיה בה סלפסטיק ,ז'אנר בקומדיה שמשלב שימוש
בתנועות גופניות אלימות .א' מגן א' כ"ס ,מדבר על הנאה באופן המעורר את התחושה שהיא הנאה אסורה,
כאשר הוא מדבר על קטע מתוך ההצגה בה צפינו :הוא הזיל ריר (מצביע על הפה בשתי הידיים)....

הוא נבוך כאשר נשאל האם אלה חלקים שמצחיקים בהצגות ,וכתשובה הוא מאשר ומחייך במבוכה ומשחק
עם הידיים.
צ' מגן פ' ת"א מזכיר את הסוגה הרווחת בהצגות לילדים ,האגדות :אגדות הם מפחידות .אבל בסוף

יש להם סוף טוב .אגדות הן סוגה מוכרת לילדים ,והם יכולים להבדיל בין אגדות להצגות מצחיקות או
שמחות ,בהקשר של ההצגה בה צפינו (מחסן השטוזים) .לטענת ד' ההבדל בין ההצגה בה צפינו להצגה של
אגדה ,הוא הסיפור .הצגות שהן אגדות יש בהן כזה סיפור ,אבל זה לא מתאים להצגה כזאתי
שמחה כזאתי ולא אגדית כזאת ...לעומת אגדה ,בהצגה שהיא רוויו מוזיקלי (מחסן השטוזים) לא

היה סיפור ,כי זה ,זה משהו כזה שמח כזה ,זה לא כזה אגדי כזה( .ד' גן ב"ב כ"ס) .ר' (גן
ש"ש ראשל"צ) מציינת אף היא את ההיכרות שלה עם סוגת ההצגות המבוססות על אגדות :חשבתי שזה
הצגה אולי על מלך ומלכה.

לרוב הצגות הילדים יש סוף טוב ,בעיקר לאלה המבוססות על אגדות ,כפי שהזכיר צ' (גן פ' ת"א) .בשיחת
התיאטרון בגן ה"ג ת"א ,ניתן לראות חיבור בין הסוף הטוב להנאה שלהם מההצגה:
נ' :אני אהבתי את שהם התחתנו כי זה היה סוף שמח ,להתחתן זה מה שעושה שמח,
כי כשמתחילים לרקוד ביחד ועושים חתונה ,מתחילים להיות מאושרים .נכון?
ה' :אהבתי את הסוף שהם התנשקו.
א' :זה היה קצת מצחיק.
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נ' :נכון.
ה' :שהם התנשקו.
סמדר :למה זה היה מצחיק?
א' :קטע מצחיק ,כי אף נסיכה יפה יפה מתלכלכת ומנשקת צפרדע.
סמדר :זה לא קורה בדרך כלל?
א' :לא קורה בכלל.

ניכר כי נ' משליכה ממציאות מוכרת או מסרטים על ההתרחשות בהצגה ,ומסבירה שאנשים שמתחתנים
מתחילים להיות מאושרים .היא מעידה על כך שהיא אהבה חלק זה .הסוף הטוב ,בו אנשים מתחילים ליהנות
במציאות – גורם לה הנאה בהצגה .הסוף הטוב גורם הנאה גם לה' ,ואת א' נדמה כי הוא מביך ,כי הוא מציין
שהיה מצחיק ,מעצם זה שלא הגיוני שיקרה במציאות .ההנאה אם כן מגיעה מסיום שיש בו ערבוב של אירוע
שעשוי לקרות במציאות ואירוע שלא הגיוני שיקרה ,ושניהם אירועים טובים המביאים לפתרון של בעיה
בעלילה.
נ' מציינת מספר סוגות נוספות ,כמו תיאטרון בובות ,שבתיאטרון בובות יש המון בובות כמו

תיאטרון ספרים ,יש המון ספרים (נ' גן ה"ג ת"א) .ילדים נוספים הזכירו את סוגת תיאטרון הבובות:
פעם היה לנו תיאטרון בובות בגן ,אומרת ד' ומסבירה את ההבדל בסוגות :ותיאטרון זה רק

מקום כזה עם איש אחד שעושה תיאטרון[ .היא מתכוונת למפעיל תיאטרון הבובות]( .ד' ב"ב כ"ס).
מ' מזכירה גם היא את ההיכרות של ילדי גן עם תיאטרון בובות :זה היה בתיאטרון בובות( .מ' גן ב"ב
כ"ס) .תיאטרון בובות הוא אכן סוגה רווחת המיועדת לגילאי הגן.
ה' מדווחת שאין לה העדפה בין הצגות מצחיקות לעצובות ,והיא מעדיפה גם עצוב וגם מצחיק ,אבל
האמת מיוגי הדוב כולם צחקו( .ה' גן ה"ג ת"א) .צ' מציין את ההעדפה שלו :אני אוהב דברים

מפחידים בהצגות וסיפורים( .צ' גן פ' ת"א) .בקרב הצעירים יותר נושא הסוגות המוכרות מתמצה
בעושים משהו מצחיק ,או משהו לא מצחיק( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
הבדלים נוספים בין הצגות ,שאולי יכלו להיכלל תחת הנושא סוגות ,הם הצגות לקהל גדול לעומת הצגות
לקהל מועט :בהצגה של מחסן השטוזונים היה יותר ילדים ( )...כל האולם היה בילדים,

וביוגי הדוב היה כמה ילדים( .ה' גן ה"ג ת"א) .אולי ניתן להניח שהצגות עם קהל גדול הן הצגות יותר
מקצועיות ואילו הצגות קטנות שמוצגות במקומות אחרים מאולמות תיאטרון יהיו פחות מקצועיות או
איכותיות.
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בגן ב"ב הציגו את הידע שלהם לגבי סוגת המחזמר .שלושת הילדים שהשתתפו בשיחה ,סיפקו הסבר ממצה
לגבי ההבדלים בין הסוגה 'מחזמר' לסוגה 'הצגה':
ד' :שירים זה יפה ,זה כמו מחזמר ,גם משחקים ,גם רוקדים.
סמדר :גם משחקים גם ,מה עוד?
ע' :שרים.
ד' :כן ,וגם נו רוקדים.
סמדר :זה מחזמר?
ד' :כן ,ככה ,עושים במחזמר ,אבל זה לא היה מחזמר.
סמדר :אז ,זה לא היה מחזמר?
ד' :לא ,ככה עושים הצגה.
סמדר :מה ההבדל?
מ' :שבמחזמר עושים הכל ביחד.
ד' :אולי לא שיחקו בריקוד גם שיחקו וגם זה .במחזמר עושים הכל ביחד ,אבל

בהצגה עושים את השיר והריקוד ביחד ואת השיחוק בהפרד( .שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
ד' מסבירה שמחזמר הוא סוגה שמערבבת את הריקודים והשירים והמשחק .בהצגה מפרידים בין המשחק
לבין הריקודים והשירים .מ' מאותו גן ,מזכירה בראיון האישי את ההבדל בין הסוגות :בהצגה עושים
אמ ...משחקים לבד כרגיל ו ..ו...שירה ו )...( ...וריקוד עושים ביחד ,לשיר ולרקוד עושים

ביחד תמיד ולשחק תמיד בנפרד( .מ' ב"ב כ"ס).
ידע זה של שלושת הילדים לגבי ההבדלים בין הסוגות ,סביר שמגיע מחוג התיאטרון שנערך בגן .העובדה
ששלושתם ידעו את ההבדלים ,מלמדת על ידע משותף שהם קיבלו בגן .החוג הוסיף להם לידע המוקדם ,כולל
החלק היישומי; הם יכלו לומר שזו היתה הצגה למרות שהיו בה שירים וריקודים ,והיתה עשויה להיתפס
כמחזמר (ההצגה כתובה בסוגה של רביו מוזיקלי) .לחיזוק ההפרדה ניתן לראות בשלב מאוחר יותר בשיחה,
בו ד' מדברת על האולם בו נערכה ההצגה ,היא מזכירה שוב את ההפרדה בין הסוגות :מקום שעושים בו

הצגות ומחזמרים .בנוגע לשירים ,ר' (בת) מגן ש"ש ראשל"צ ,שהיא צעירה יותר ,מציינת שיש סוגה
נוספת שהיא מכירה ,שהיא כמו הצגה ,אבל עדיין משהו אחר :עשינו פעם במה שנוכל לשיר .גם מופע
של שירים עשוי להיתפס כסוגה בתיאטרון.
א' מגן ה"ג ת"א התייחס לסוגה מתוך המחיר שעולה כרטיס להצגה :אני אעשה הצגת 'ספיריטו' .וכל

מי שייכנס יצטרך לשלם לי  90שקל .כפי הנראה כוונתו להצגה של כוכב על שנקרא ספיריטו ,אשר
כרטיס אליה עולה מחיר מרקיע שחקים .יש להניח שהוא יודע את המחיר של ההצגה ,כי הוא מחיר יוצא
דופן להצגה לילדים ,וסביר להניח כי דיברו על כך בביתו .דבריו אלה מעלים את הידע לגבי סוגה נוספת,
"הצגות לחגים" ,או "הצגות חנוכה" ,אשר המפיקים יוצרים במיוחד לקהל הילדים שבחופשה מהגנים ובתי
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הספר .הצגות אלה מתאפיינות בדרך כלל בליהוק של כוכבי ערוצי הילדים ,או ידוענים למיניהם המוכרים
לילדים ולהוריהם ,בתלבושות נוצצות ופעלולי במה ההופכות הצגות אלה למופעי ענק באולמות גדולים .אלה
הפכו כבר ל"סוגה" ,עבור הילדים ,והן יקרות במיוחד ,שלא לומר "מסחטות כסף" מהורים "שבויים".
ניכר כי לילדים ידע רב על סוגות בתיאטרון ,המהווה תשתית תרבותית ואופק ציפיות .אמנם ניכר כי לילדים
אשר בגנם נערך חוג לתיאטרון יש ידע עשיר יותר ,אך גם אצל שאר הילדים קיים ידע ,אפילו אצל הצעירים
המדווחים עליו בשפה פחות עשירה .אופק הציפיות מתמלא ממקורות שונים (ראו פרק הממצאים חלק
שלישי :אופני התקבלות) ,בהתאם לגיל הילדים ולשלבי ההתפתחות .ככל שהילדים גדלים ,מתפתח גם הידע
שלהם וגם השפה בה הם מדווחים עליו .בסעיף הבא יוצגו נתונים העולים מהמחקר ,הקשורים למרכיב נוסף
ב'אופק הציפיות' של הילדים :אולם התיאטרון והקהל היושב בתוכו.

אולם התיאטרון
ד' :המקום היה יפה.
מ' :אולם.

ד' :היכל התרבות (שיחת תיאטרון ב"ב ,כ"ס).

משמעותה של המלה היוונית 'תיאטרון' היא 'המקום שממנו רואים' .המרחב בו מתרחש האירוע התיאטרוני,
משפיע על הצפייה ,על הראייה עצמה ,מכונן אותה אך גם מושפע ממנה ומוגדר על ידה .החלל הראשון שאנו
פוגשים בבואנו לתיאטרון הוא המבנה עצמו ,החלל הארכיטקטוני ,היוצר בצופה ציפייה ראשונה ביחס
לחוויה אותה יחווה בין כתליו .חלל זה כולל בתוכו את האולם ,המבואה ,וגם חלקים שאינם נראים לצופה
המגיע להצגה ,כמו חדרי ההלבשה ,מחסן התפאורות והתלבושות ואולם החזרות (הייזנר וחזקיה.)2006 ,
הרחבה על אולם התיאטרון והשפעתו על חוויית הצפייה ,בפרק 'הרקע התיאורטי' של עבודה זו .ההצגות בהן
צפינו במהלך המחקר ,נערכו באולמות שונים ,רובם אולמות גדולים המהווים היכלי תרבות של הערים
השונות בהן נערך המחקר (פירוט בפרק היבטים מתודולוגיים) .במחקר עם ילדים כה צעירים עולות שאלות
הקשורות לצפייה בהצגה באולם :האם לצפייה בהצגה באולם תיאטרון חלק בהבניית החוויה עבור הילדים?
האם לדרך אל האולם ,למבנהו וגודלו או לישיבה באולם ,יש השפעה על החוויה? האם לכל אלה חלק
בהתקבלות?
הרוב המוחלט של ילדי המחקר התייחסו בעת השיחות והראיונות ,אל אולם התיאטרון .בסעיפים הבאים
יוצגו תפיסותיהם בנוגע לסוגיות הקשורות למקום בו צפו :הדרך אל האולם (האוטובוס ,ההליכה
מהאוטובוס אל האולם) ,תיאור האולם (גודלו ,פארו ,תכולתו והישיבה בו) והקהל היושב בתוכו (קהל
הילדים והמבוגרים).
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הצגה באולם תיאטרון  -רציונל
סלי תרבות בערים השונות ,מוציאים את הילדים לצפייה בהצגות באולמות ,החל מגיל שלוש .בשנים
האחרונות ,יש נטייה בקרב חלק מסלי התרבות ,להביא אל הגנים הצגות קטנות יותר ,במקום להביא ילדים
צעירים אל אולמות התיאטרון ,שעשויים ליצור חוויה מאיימת על ילדים רכים .לא כל ילדי המחקר התייחסו
לסוגיה זו ,אך ניכר כי היציאה אל האולם ,הכניסה אליו והישיבה בו מהווים יתרון גדול עבור הילדים על
צפייה בהצגה בין כתלי הגן:
סמדר :זה חשוב להצגה שיהיה לה אולם?
ד' :מה? כיסאות?
סמדר :הכל ,כל מה שיש באולם הזה ,זה חשוב בהצגה?
ד'  :כן ,כי אי אפשר כל הזמן לעמוד ,שעה ככה של הצגה ,ולצפות.
סמדר :אוקי.
ד' :אי אפשר ,זה לא חוקי.
סמדר( :צוחקת) לא חוקי? אבל למשל אפשר להביא את ההצגה לגן?
ד' :לא.
סמדר :אז מה?
ד'  :אפשר להביא הצגה לגן ,רק לא עם במה כזאתי וכסאות כאלו ואולם ,ואי אפשר,
אפשר להביא ,כזאת תפאורה ,ונו ,שחקנים ,אבל ,שחקנים יש בעיה ,אפשר תיאטרון או
משהו ,אבל שחקנים נראה לי שאי אפשר.
סמדר :שאפשר?
ד' :שאי אפשר שחקנים .אפשר תיאטרון אולי ,או...
סמדר :למה את מתכוונת? תסבירי לי ,מה זאת אומרת שאפשר להביא את..
ד' :שחקנים נכון? נכון שיש הרבה שחקנים בהצגה?
סמדר :כן.
ד' :לפעמים ,אז הרבה שחקנים יעמדו מולנו לא יהיה לנו מקום כי בכל מקרה

אנחנו הרבה ילדים( .ד' ב"ב כ"ס).
ד' מסבירה את המגבלות של הצגה שמגיעה לגן ,ואולי בכך מסבירה את ההנאה הגדולה שילדי גן מפיקים
מהצגה באולם אל מול סביבת הגן המוגבלת .ניכר כי השימוש הלשוני של ד' במשפטים של שלילה ,מציג את
העדפותיה להצגה באולם :לא ,אי אפשר (מוזכר חמש פעמים) ,ואפילו "זה לא חוקי" .בגן אי אפשר שתהיה
במה גדולה ,ולא תפאורה כמו באולם ,וגם לא כמות שחקנים כמו על במה גדולה .כשמציגה את תפיסתה
והעדפותיה ,היא משתמשת בידע הקודם שיש לה על אולמות והצגות באולם ,ומשווה להצגות בהן צפתה בגן.
ציטוט זה מעיד על העדפה לצפייה באולם תיאטרון אל מול צפייה בגן .אף אחד מילדי המחקר לא ציין העדפה
לצפייה בגן .רובם המוחלט דיווחו על הנאה גדולה מהדרך אל האולם ,מהכניסה אליו ,ומהישיבה בו .מקבץ
ממצאים זה מציג את העדפתם לצפייה בהצגה באולם ולא בגן .בסעיפים הבאים אציג העדפה זו ואת
תפיסתם את אולם התיאטרון והצפייה בו.
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הדרך אל האולם
לכל ההצגות בכל הערים בהן נערך המחקר (הראשונה מבין השתיים בהן צפו במסגרת המחקר) ,יצאו ילדי
הגנים באוטובוסים .אל חלק מהגנים התלוויתי בדרכם אל ההצגה .יכולתי לחוש את ההתרגשות הן בגן ,עוד
לפני היציאה והן במהלך הנסיעה באוטובוס .אציג כאן ממצאים הנוגעים לתחושות הילדים בדרך אל האולם,
ובכניסה אליו .בקריאת הממצאים עולות שאלות לגבי חלקה של הדרך בחוויית הצפייה :האם הנסיעה
באוטובוס בדרכם אל האולם ,מהווה חלק אינטגראלי מחוויית הצפייה בהצגה? האם לשלב זה של טרום-
הצגה יש השפעה על חווית הצפייה אצל הילדים?
בשיחות ובראיונות הילדים התייחסו רבות אל הדרך אל האולם ,בעיקר אל הנסיעה באוטובוס .הם מתארים
את הנסיעה באוטובוס אל ההצגה כחלק מהחוויה כולה .כשנשאלים הילדים בגן ב"ב כ"ס על החוויה שחוו,
הם מתייחסים תחילה לנסיעה באוטובוס:
ד' :היה כיף לראות בחלון באוטובוס.
סמדר :אה ,אוקי.
מ' :כן ,נכון ,היה מאד כיף.

ע' :היה כיף מאד( .שיחת תיאטרון גן ב"ב בכ"ס).
וכשהם מתחילים לצייר ,שוב עולה נושא האוטובוס ,והם מציירים אותו ואת הנסיעה:
מ' :גם אני רציתי לצייר אוטובוס.
ד' :אני מציירת את השמלה הזאת.
ע' :אני מצייר את מה שראיתי באוטובוס.
מ' :אני מציירת אוטובוס.
ד' :ורוד.
ע' :אני ראיתי עץ באוטובוס ,אז אני ציירתי עץ.
ד' :אני צריכה אחר-כך אפור לשיער.
מ'( :שמחה ,צוחקת).
ע' :זה פרח נבול.
ד' :פרח נבול? מה זה? מה זה? (שואלת את ע' ,מצביעה על הציור שלו).
ע' :זה? (מקיש על הציור שלו בעזרת הטוש) ,חלון ,מה שראיתי מהחלון.
ד' :אה ,לא ראיתי עץ או פרחים נבולים.
מ' :אני ראיתי.

ד' :אני לא ראיתי פרח נבול( .שיחת תיאטרון ,גן ב"ב ,כ"ס).
כאשר נשאלו הילדים ישירות על הבחירות שלהם בציור – התייחסו אל כל שלבי ההגעה אל ההצגה כחלק
מהחוויה:
סמדר :ובציור שלך אתה החלטת לצייר רק מה שראית מהאוטובוס....
ע' :גם שהיינו בקניון )...( .גם כי אני אוהב מה שהיה בחוץ.
סמדר :אוקי ,זה אה ,זה ,אה זה הקטע של הנסיעה והאוטובוס ומה שראית בחוץ ואחר-
כך הקטע של הקניון ,זה שייך להצגה? זה הכל חלק? ממה שהיה?

181

ע' :אה ,אה ,כן ,כי עברנו אוטובוס לקניון .ובהמשך מוסיף ע' :אני אצייר את המדרגות

הנעות( .ע' ,ב"ב כ"ס).
בראיונות האישיים ,נתבקשו הילדים לתאר ולהסביר את מה שציירו ,וגם שם התייחסו אל הדרך לאולם:
אמ ...פה ציירתי שאנחנו ,את האוטובוס שאנחנו ,שאנחנו ...שאנחנו הולכים ,כאילו

נוסעים להצגה( .מ' ,ב"ב ,כ"ס).
השיח הספונטני שנוצר בין הילדים בזמן הציור בשיחות התיאטרון ,וגם היגדים שנאמרו על הציור ,נתנו
ביטוי למשמעותה של הנסיעה אל האולם כחלק מההצגה .הילדים נשאלו על 'החוויה' ולא על החוויה
מההצגה ,בכוונת תחילה ,על מנת לאסוף נתונים על החוויה הכולית ,ולא רק על החוויה שחוו בעת ההצגה.
אחדים מהילדים ,כשנתבקשו לצייר את החוויה התייחסו בציור אל הנסיעה באוטובוס .בגן פ' בת"א ,הזמנתי
את הילדים בתחילת שיחת התיאטרון :רוצים לספר משהו? החוויה הראשונה שעלתה ,ללא הכוונה
מצדי ,היתה הנסיעה באוטובוס :ע' :לי היה כיף באוטובוס גם .צ' :אני מצייר את האוטובוס.

ע' הוסיפה את החוויה של הנסיעה אל החוויה הכולית באמצעות המלה 'גם' ,וצ' ,שהתבקש לצייר את החוויה
– צייר רק את האוטובוס ,כלומר – חוויית הנסיעה היא החוויה.
הילדים הצעירים יותר ,הקרובים יותר לגיל חמש ,ציירו אף הם את האוטובוס ,כשהתבקשו לצייר את
החוויה שחוו:
ר' :זה סתם ,לא יודעת מה עשיתי ,אולי ניסיתי לצייר אוטובוס.
סמדר :אה ,זה מה שהיה שם.

ר' :כן ,אבל עשיתי את זה ככה אוטובוס( .ר' גן ש"ש ראשל"צ).
ר' מתקשה להסביר בראיון האישי מה ציירה ,אולם חושבת שציירה אוטובוס .בגילאים הצעירים עדיין לא
נרכשה מיומנות ציור מפותחת ,ולכן היא לא בטוחה שזה מה שציירה .אולם כשהיא נשאלת על הציור ,היא
מזכירה את האוטובוס ,שניכר שהיה חלק מהחוויה שהיא חוותה.
הקטע הבא מתוך ריאיון אישי עם ה' מגן ה"ג ת"א ,מייצג תפיסה של ילדי גן לגבי יציאה מהגן אל אולם
התיאטרון:
סמדר :אז בעצם זה כמו טיול כזה לנסוע להצגה?
ה' :כן ,ילדים אוהבים טיולים ,אנחנו לא אוהבים כל היום להיות בגן ,פה אנחנו
לפעמים גם יוצאים לחצר.
סמדר :אה ,הה.
ה'  :זה לא טיול לצאת מהגן לטיולים ,אנחנו יותר אוהבים לצאת מהחצר או מהגן,
לצאת לטיולים .כאילו פה זה הבית ,אנחנו

לא רגילים להיות בבית .כל-כך הרבה

אנחנו רגילים ליהנות.
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סמדר( :צוחקת) :זאת אומרת ,לצאת להצגה זה הנאה גדולה ,אוקיי.
ה'  :ולהיות בגן זה לא כיף ,כל הזמן כאילו את לא יכולה לנשום אוויר.
סמדר( :צוחקת) :אז זה אומר שלצאת להצגה זה לנשום אוויר?
ה' :לא ,כאילו יותר כיף בהצגות.
()........
סמדר :את מעדיפה לראות הצגות בגן או באולם?
ה' :באולם.
סמדר :באולם ,למה?
ה' :כי יותר נוח ,יותר כיף ובגן זה לא כיף כל-כך ,צריך להישאר בגן וזה לא כיף

אנחנו אוהבים ,הילדים אוהבים לצאת לטיולים ,לא אוהבים להישאר( .ראיון אישי ה' מגן
ה"ג ת"א).
לתפיסת ה' ,ההנאה מגיעה משבירת השגרה :נסיעה באוטובוס ,יציאה ל"כמו טיול" ,יציאה "לנשום אוויר".
היא מסכמת ואומרת שהצגות שמוצגות בגן ולא באולם ,הן חלק מהשגרה ,ולכן מהנות פחות.
אל ההצגה השנייה בה צפו הילדים במסגרת המחקר ,נסע כל ילד עם הוריו במכוניתם .אולי זו הסיבה
שבשיחות ,בראיונות או בציורים ,אחרי ההצגה השנייה ,אין כמעט אזכורים להנאה מהנסיעה .פרט להצגה
אחת ,אליה הסעתי אני את הילדים מגן ה"ג מת"א (הציטוט מופיע בחלק שלישי :אופני התקבלות :הנאה).
הנסיעה הודגשה כחלק מהחוויה לפחות בארבעה גנים מתוך השמונה ,בכל ארבעת כלי המחקר .לאור
האזכורים הרבים הנוגעים לנסיעה אל האולם ,הרצון לצאת מהגן ל"כמו טיול" ,ההתייחסות אל הנוף הניבט
מהחלון והדיווח על ההנאה אפילו מהמעבר בקניון בדרך אל האולם ,ניתן לומר כי הילדים תופסים את חווית
הצפייה באופן הרחב ,המתחיל עוד בדרך לאולם .הילדים מגיעים אל האולם כשהם נרגשים מהנסיעה,
מהדרך ,התרגשות זו הופכת לחלק מהחוויה שיחוו ויש להניח שהיא תשפיע על ההתקבלות של ההצגה .שלב
זה של טרום-הצגה ,המתחיל עוד לפני העלייה לאוטובוס ,או הכניסה למכונית ההורים ממשיך בעת הכניסה
אל האולם ,עוד לפני תחילת ההצגה .בסעיף הבא אציג את הממצאים הנוגעים לתיאור האולם בעת הכניסה
אליו והישיבה בו ,כחלק מחוויית הצפייה של ילדי גן בהצגת תיאטרון.

תיאור האולם
הכניסה אל האולם לוותה בהתרגשות גדולה מצד הילדים .בכניסה ניתן לראות (בתצפיות) ,שהילדים נעצרים
לרגע ,מסתכלים סביב סביב ,פיותיהם נפערים ,וניכר כי הם מתרשמים מאד .בעיקר ניתן לראות זאת בתצפית
בהיכל התרבות בראשל"צ ,בו השיפוע של המושבים גדול במיוחד ,והילדים מתייחסים אליו במבטים ובשיח
בעת התצפית .בשיחות ובראיונות הילדים התייחסו בתיאוריהם להיבטים שונים של האולם :גודל ,פאר,
והשימוש במרכיביו.
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גודל האולם
מתוך ההיגדים שנאספו באמצעות השיחות והראיונות עולה ,כי מבחינת הילדים ההיבט המרשים ביותר
באולם הוא גודלו .במחקר קודם שערכתי לצורך קבלת תואר מוסמך (מור ,)2006 ,שנערך אף הוא בקרב ילדי
גן ,התייחסו הילדים אל גודל האולם ,בעיקר אל גובהו ,בהיגדים המעידים על פחד .מהמקום בו ישבנו בהצגה
במחקר הקודם ,העלייה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב ,המקום הגבוה ביותר באולם ,היתה להם הרגשה
שהם נמצאים למעלה ועלולים ליפול .במחקר הנוכחי  ,ניכר כי הגודל היה ההיבט המרשים ביותר ,אלא
שמקום הישיבה היה שונה ועל כן לא לווה בפחד:
את צריכה אה ,בהצגה אמתית יש הרבה אנשים יש ה-ר-ב-ה [צועקת] כסאות ואולם ג-
ד-ו-ל גדול [טון גבוה ודגש על הגדול] ,ואם הוא גדול ,גדול ,גדול אז צריך גם מקום גדול

בשביל שיהיה ב-האולם בתוכו (ד' גן ב"ב כ"ס).
היגדים אלה ואופן האמירה שלהם מציגים את תחושותיה של ד' בעת חזרה אל החוויה שחוותה בכניסה אל
האולם .ניכר כי חוויה זו יצרה התרגשות גדולה שניכרת גם מספר ימים אחרי הביקור בו .תחושות אלה יש
לשער ,מעצימות את חוויית הצפייה של הילדים .צ' מסביר את השפעת האולם הגדול לא רק עליו ,אלא על
הפקת ההצגה עצמה:
סמדר :איפה יותר כיף בעיניך לראות הצגות? באולם גדול כמו שראינו..
צ' :כן ,באולם גדול (לא מרים את המבט ,מעיין בחוברת).
סמדר :באולם גדול? זה כיף? למה? מה כיף באולם גדול?
צ' :כי אז ההצגה יכולה להיות ממש ממש גדולה.
סמדר :אה.

צ' :כי הם לא יכולים להשאיר חלק שלא עושים בו כלום( .צ' גן פ' ת"א).
לתפיסת צ' ,לא רק שהצגה עשויה להידרש לאולם בגודל מסוים ,גודל מסוים של אולם מכתיב למפיקים
יצירת הצגה גדולה ,שמפיקה את המרב ממרכיבים של אולם גדול (ניכר כי כוונתו לבמה בעיקר) .בגן ה"ג
התייחסה נ' לגודלו של האולם ,באופן שמעלה אפשרות שהיא מדברת על חשש:
נ' :הוא נראה קטן ,אבל בפנים הוא נראה גדול.
סמדר :כשנכנסנו ,הבנת שהוא גדול?
נ'  :הבנתי שהוא גדול ,חשבתי שהוא קטן אבל בקושי הוא מצליח מעמד להיות גדול,

בקושי הוא מחזיק אנשים וכסאות וכזה במה וזה ודלתות ורצפה ,ואפילו תקרה( .נ' מגן
ה"ג ת"א)
התייחסות נוספת אל הגודל ,באה מתוך השוואה לאולם אחר בו צפתה ה' בהצגה אחרת:
ה' :הוא גדול ,הוא לכל ילד ,הוא לכל הילדים ,זה כמו למשל בהצגה אחרת ,נגיד
יוגי הדוב ,היה שם מלא אנשים כמו ( )...יותר בהצגה של מחסן השטוזונים היה יותר
ילדים.
סמדר :יותר ילדים?
ה' :כן .כל האולם היה בילדים ,וביוגי הדוב היה כמה ילדים.
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סמדר :והשאר?
ה' :השאר ,כאילו.
סמדר :פחות אנשים בתוך האולם?
ה' :אבל היה הרבה ביוגי הדוב ,אבל בהצגה שהיינו מחסן שטוזונים היה הרבה.
סמדר :יותר?

ה' :כן ,כל האולם היה מלא בילדים( .ה' ה"ג ת"א).
כפי שניתן להבין מדבריה ,גודל של אולם לא נמדד רק בגודלו של המבנה ,אלא גם בתכולתו בעת ההצגה –
יותר ילדים באותו אולם ,עשוי להירשם אצל הילדים כאולם יותר גדול .זו תפיסה מעניינת שמראה את הקשר
שיוצרת ה' בין כמות הקהל להשפעתה על התקבלות של הצגה.
תכולת האולם
כשמדובר בתכולת האולם התמה מתחלקת לשניים :הפאר שלו והשימוש במרכיביו .ליופי או הפאר של
האולם השפעה גדולה על הילדים .לתפיסתם לקחו אותם למקום יפה ,מרשים ומיוחד ,והם מתרשמים
עמוקות ממנו .התרשמויות אלה עלו בעיקר בתצפיות ,כשהבעות הפנים של הילדים בכניסה אל האולם ,ייצגו
את מחשבותיהם .המבט סביב סביב ,העיניים הנפקחות רחב והפה הנפער .בשיחת התיאטרון התייחסה ד'
אל יופיו של האולם ,בעת שציירה אותו:
ד' :מה עוד? מה עוד? אה ,המקום היה יפה.
()....
ד' :הכיסאות שמה בהיכל התרבות ,שם בחוץ היה יפים ,כאלה כסאות כאלה.

ובהמשך השיחה גם מ' מצטרפת לדעתה:
מ'[ :האולם] מיוחד בתלבושות וכל מיני דברים...
ד' :המקום היה יפה.
מ' :אולם.

ד' :היכל התרבות( .שיחת תיאטרון ב"ב ,כ"ס).
התייחסות נוספת של הילדים היתה אל תכולת האולם והשימוש במרכיבי התכולה .כשנשאלו הילדים בשיחת
התיאטרון בגן ב"ב כ"ס ,על השימוש בכיסאות המפוארים אותם תיארה ד' לעיל ,כורסאות שהיו מוצבות
בכניסה לאולם ולא בתוכו ,היא העלתה השערה לגבי השימוש בהם בעת הצגה .להם עצמם אין ניסיון בישיבה
בכורסאות מסוג זה ,משום שכאשר גן ילדים נכנס לאולם לצפות בהצגה ,הילדים בדרך כלל אינם מורשים
לשבת עליהן .אלה משמשות את המבוגרים המגיעים לצפות בהצגות .בשיחת התיאטרון משתמשים הילדים
בידע מתוך המציאות היומיומית שלהם לצורך ההשערה על השימוש בהן:
סמדר :למה משמשים הכיסאות הללו?
ד' :לשבת לחכות להצגות ,ידברו אולי ,לא יודעת.

וע' מוסיף :או למשל מחכים שם למישהו( .שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
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בשיחת התיאטרון בגן הצעירים בראשל"צ מוזכרים הכיסאות שבאולם פנימה:
סמדר... :ואת רוצה לצייר עוד משהו שקשור להצגה? ()...
ר' (בת) :הכיסא.
סמדר :הכיסא ,אוקיי ,ספרי לי איך הוא קשור להצגה?
ר' (בת) :זה קשור שבהצגה יושבים על כיסא ורואים.
סמדר :אוקי ,תמיד יושבים על כיסא ורואים בהצגות?
ר' (בת) :כן.

ר' (בת) :עשיתי עם האצבעות את המושב והמשענת (ר' גן ש"ש ,רשל"צ).
ניכר כי הכיסאות המיוחדים באולם התיאטרון ,אלה עם המשענות והמושב המתרומם ,משאירים חותם על
הילדים ,כך שהם מתייחסים אליהם גם בציור ,וגם בהסבר עליו:
סמדר :למה רצית לצייר כיסאות?

ר' :למה שהיה בסרט כיסאות שיושבים עליהם( .ראיון אישי ר' גן ש"ש ,רשל"צ).
הכיסאות באולם התיאטרון דומים לכיסאות באולם הקולנוע ,ור' מבלבלת ביניהם .לבלבול שותפה גם נ' מגן
ה"ג ת"א המתארת את מבנה האולם ,באופן שעושה הפרדה בין שני חלקים חשובים :אזור המושבים של
הקהל ואזור הבמה או המסך עליו מוקרן הסרט:
סמדר :מה זה הקולנוע?
נ' :קולנוע זה הפרק והמושבים וכל הדבר הזה.
סמדר :את אמרת פרק?
נ' :קולנוע.
סמדר :הקולנוע זה היה פרק ומושבים? מה זה פרק?

נ' :פרק זה הסרט( .נ' ה"ג ת"א).
נ' מתייחסת אל האולם כחלק בלתי נפרד מההצגה ,ומחברת את המקום הבדיוני עם המציאותי – האולם
עבורה הוא ה"מחסן" בו מתרחשת העלילה :וקוראים למחסן הזה תיאטרון של הצגה ,כי בתוך

המחסן הזה כיסאות ובכיסאות אנחנו צופים בהצגה( .נ' ה"ג ת"א) .לתפיסתה הכיסאות מגדירים
את המקום – מקום בו צופים בסרט או הצגה .בשיחת התיאטרון בגן ב"ב כ"ס ,הרחיבו את התפיסה שהוצגה
על ידי נ' מגן ה"ג ת"א ,ותיארו את האולם על ידי תיאור תכולתו .לתפיסתם ,האולם הוא מקום המכיל את
הבמה וכל מה שעליה ,כולל תלבושות ושחקנים:
מ' :מיוחד.
סמדר :מיוחד במה?
מ' :מיוחד בתלבושות וכל מיני דברים.
סמדר :בתלבושות? זה מעניין ,את מדברת על איזה מקום?
מ' :בתוך האולם.
סמדר :באמת.
מ' :זה היה מעניין.
סמדר :איזה תלבושות היו שם?
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מ' :היו שם ,המעיל הזה עם שני הצבעים ,הגדול הזה ,היה מה זה מגניב ,שבצד אחד
יש למשל צבע לבן ובצד שני למשל אדום ,ואז בפנים יש ורוד ,זה קולי.
ד' :נכון ,זה היה קולי.
סמדר :למי זה שייך?
ד' :מה?
סמדר :התלבושות שאת מדברת עליהן.
ד' :להצגה.
מ' :להצגה.
סמדר :אז למי זה שייך?

מ' :לשחקנים( .שיחת תיאטרון ב"ב ,כ"ס).
בשני הגנים הבאים ,שניהם מרעננה ,שצפו בהצגה בהיכל התרבות של רעננה ,מתארים הילדים בשיחות
התיאטרון פריטים/אזורים נוספים שהם חלק מתכולה קבועה של אולם תיאטרון .בגן ד' רעננה ,התייחסו
אל המסך הקבוע באולם:
סמדר :הווילון הזה היה שייך להצגה?
ע' :כן.
ש' :לא .לא נראה לי .אבל הוא היה חלק .הוא היה מסביב.
סמדר :ראיתם כבר פעם הצגות במקום הזה?
ע' :כן.
ש' :כן ,הרבה פעמים.
סמדר :והווילון היה גם אז?

ש' :כן .וראינו באותו האולם את כל ההצגות( .שיחת תיאטרון גן ד' רעננה).
בגן נ' רעננה התייחסו אל המסך ,בהקשר של הסתרת האזור שמאחורי הקלעים .יכול להיות שלמסך בהיכל
התרבות של רעננה ,בו צפו שני הגנים בהצגה ,יש תפקיד פעיל בסרטים והצגות בהם הילדים צופים ,ועל כן
הוא מוזכר:
סמדר :ומה יש מאחורי הקלעים?
כ' :את האנשים שהם צריכים לסדר את עצמם ,ואז מורידים ,ואז הווילונות הולכים

לצד (כ' גן נ' רעננה).
התפיסה שעולה מהאזכורים של תכולת האולם מחברת את אולם התיאטרון עם מרכיבי הבדיון שעל הבמה.
לתפיסת הילדים ,המקום בו מתרחשת המציאות הבדיונית קשור לא רק לבמה ,למסך ולאחורי הקלעים,
אלא לכל החלל בו מוצגת ההצגה .האולם לתפיסתם כולל את הבמה ,המושבים ,המסך ,אחורי הקלעים,
אבזרי התפאורה והתלבושות .הם מציגים תפיסה כוללת של מרחב בו מתרחשת הצגה .מתוך התפיסה
הכוללת ,הישיבה באולם משפיעה אף היא על חוויית הצפייה .בסעיפים הבאים תוצג תפיסת הילדים את
השפעת הישיבה באולם על החוויה.
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הישיבה באולם
רבים מילדי המחקר התייחסו אל הישיבה באולם מכמה היבטים :מיקום הישיבה באולם והשפעתו על איכות
הצפייה בהצגה ,נוחות או אי נוחות הישיבה והחברותא שנוצרת על ידי הישיבה באולם .התייחסות הילדים
אל הישיבה באולם ,מציגה את השפעת אלה על חוויית הצפייה.
מיקום הישיבה באולם
מיקום הישיבה הוא נושא אליו התייחסו הילדים כאל רכיב המשפיע על ההנאה שלהם מההצגה .ש' מתארת
את המיקום שלה באולם להבדיל מהמקום הגרוע ביותר מבחינת ילד בגיל הגן:
סמדר :ישבנו לפי דעתכם קרוב ,רחוק?
ש' :רחוק .ומרחוק רואים הכי טוב.
סמדר :באמת? למה?
ש' :בגלל שמקרוב ,בשורה האחרונה ,פשוט כי יותר מדי נמוכים אז רואים רק את
הרגליים של השחקנים במקום את כולם .במקום את כל הגוף שלהם רואים רק את
הרגליים.
סמדר :וזה חשוב לראות את כל הגוף?

ש' :כן ,כי אז מה שווה בהצגה? ראית רק את הרגליים של השחקנים( .ש' גן ד' רעננה).
ש' מתארת תפיסה חשובה ,שלא תמיד נלקחת בחשבון על ידי המפיקים או הסדרנים המושיבים ילדים
באולם .מיקום הישיבה באולם מבחינתה הוא קריטי .ילד בן חמש או שש היושב בשורות הראשונות של
אולם גדול כמו היכל תרבות עירוני ,עשוי לראות בעיקר את רגלי השחקנים ,בגלל גובהו .הבמה הגבוהה אינה
מאפשרת לו לראות את כל הטווח .במחקר קודם שערכתי ,עם ילדים בני חמש-שש (מור ,)2006 ,הילדים
הגיבו למיקומם בעלייה של תיאטרון הקאמרי ,וניתן היה להתרשם שהמיקום היה בעייתי מבחינתם.
המרחק ,הגובה והזווית בגללה ראו את כל האמצעים הפירו-טכניים המחוברים לתקרת האולם מעל הבמה,
השפיעו על ההתקבלות של ההצגה.
ניכר מדברי ש' שחוויית הצפייה שלה נפגמת כאשר היא יושבת קרוב מדי :כי אז מה שווה בהצגה? (ש'
מגן ד' ברעננה) .ההצגה הופכת ל"לא שווה" ,כלומר לא טובה ,לא מהנה .מאידך ,גם כשהילד יושב רחוק מדי,
נפגמת ההנאה .בשיחת התיאטרון בגן ד' רעננה מתארים האחים התאומים הצגה בה צפו בלונדון ,באולם
גדול יותר מהיכל התרבות של רעננה ,אבל ישבו במקומות רחוקים:
ע' :בגלל שהיה כזה קיר ענק ,וגם היה קצת מכסה ,אבל היינו כמעט בסוף בLion -
 .Kingבגלל שאז יכולנו לראות רק חצי מהקיר הענק הזה.
סמדר :מה זה בסוף ,למעלה? רחוק?

ע' :כן .וגם קצת ,הם ,הרבה פעמים זה היה קצת קטן( .שיחת תיאטרון גן ד' ברעננה).
ע' כשהוא טוען ש"הרבה פעמים זה היה קצת קטן" ,מבטא קושי לראות טוב וברור מרחוק .לדבריו ,המרחק
(כנראה גדול במידה ניכרת ,באולמות של מחזות זמר בלונדון) ,ומיקום צדדי כפי הנראה באולם (כשחלק
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מהתפאורה מעט מכוסה בגלל זווית המושב מול הבמה) ,השפיעו על יכולתו לקחת חלק מוצלח בתקשורת
התיאטרונית .עמדה נוספת לגבי מיקום מציג גם ע' מגן ב"ב כ"ס .כשהוא נשאל על דעתו לגבי מיקום הישיבה
באולם ,הוא טוען שהוא ואחותו מעדיפים לשבת מאחור ,בשורה האחרונה:
סמדר :ונגיד שהיינו יושבים רחוק ,היית חושב שזה לא חשוב איפה יושבים?
ע' :לא חשוב ,כי גם בדרך כלל אני רגיל לשבת מא ..באחרון.
סמדר :באמת?
ע' :כן.
סמדר :למה? למה אתה רגיל לשבת באחרון?
ע'  :כי תמיד שאני הולך עם אחות שלי להצגה ,כי אבא או אמא מביאים אותנו ואז
הם מחכים לנו בחוץ ,אז הם תמיד מזמינים לנו מקום בשורה האחרונה.
סמדר :למה? במיוחד?

ע' :כן ,כי אנחנו אוהבים לשבת שם( .ע' ב"ב כ"ס).
סביר להניח כי כוונת הילד לשבת מאחור באולם שהוא מכיר ואינו גדול מדי ,כי אחרת הוא היה נתקל בבעיה
של הילדים שצפו בהצגה באולם גדול מדי בלונדון (הציטוט הקודם).
מיקום הישיבה באולם וזווית הראייה הנוצרת כלפי הבמה ,עשויים להיות בעייתיים כפי שעולה מדברי
הילדים ,גם כאשר משווים צפייה בהצגה בגן אל מול צפייה בהצגה באולם .באולם ,בגלל השיפוע שלו ,טוענת
ה' מגן ה"ג ת"א ,לא יסתירו לך אלה שיושבים לפניך ,ומספקת סיבה נוספת ליתרון הצפייה בהצגה באולם
ולא בגן :אני אוהבת לראות אותם על הבמה ,אני לא רגילה שהם בגן על הרצפה ולא

רואים אותם טוב .אולם היא מוסיפה עוד בעיה שעשויה להיווצר גם באולם ,כאשר המושב שלך ממוקם
בצד :לא היה לי נוח לשבת בצד הזה( .ה' גן ה"ג ת"א) .אם לסכם את התפיסה ,יש באולם וגם בגן
מקומות שעשויים להיות בעייתיים עבור ילדים לצפייה :מקומות המרוחקים מדי מהבמה ,מקומות גבוהים
מדי בהם רואים את אמצעי הפירוטכניקה ,מקומות הממוקמים בצד ואינם מאפשרים זווית ראייה נוחה,
כמו גם מקומות בהם הבמה (או אזור המשחק) מוסתרת על ידי היושבים לפניהם וגובה הבמה בשורות
הראשונות של האולם.
נוחות/אי נוחות הישיבה באולם
נוחות או אי נוחות הישיב ה באולם היא תמה שעלתה מדברי הילדים ,כמו גם נוחות הצפייה בגן מול אולם
התיאטרון (כהמשך לסעיף הקודם ,על מיקום וזוויות הראייה) .ה' מגן ה"ג בתל אביב מציינת את אי הנוחות
של הכיסא באולם ,שהפריע לה במהלך הצפייה :לא היה לי נוח ( )...הכיסא כל רגע ירד .לשאלתי
אם לא נוח באולם תיאטרון ,ענתה :לא ,נוח .אבל הכיסא הזה היה כל רגע ,הייתי צריכה

לעלות עליו כי לא ראיתי טוב .המושבים באולמות הגדולים אינם בנויים כמושבים לילדים אלא
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למבוגרים ,כאלה המצריכים ישיבה עם כל משקל הגוף על מנת שהמושב יישאר יציב .ילד בן חמש או שש
אינו שוקל כמ ו מבוגר ,ועל כן המושב מתקפל פנימה כשהוא יושב עליו .עובדה זו מקשה על נוחות הישיבה
באולם ,כי ילד בגיל זה חייב לשבת עם מלוא גופו על המושב ,ולהישאר בתנוחה זו במהלך כל ההצגה ,כפי
שמתארת ה' (גן ה"ג ת"א):
ראיתי פלונטר ,היה שם כיסא אותו הדבר ,ישבתי ולא כל רגע זזתי .היינו בהצגה יוגי
הדוב ,שגם לא זזתי כל-כך ורק בזה זזתי כי הכיסא לא היה לי קצת נוח ,כל רגע
הוא התנדנד ,אז כל רגע הייתי צריכה לקום ולהתיישר.

חוסר הנוחות עשוי לפגום בריכוז בהצגה ,ובכך לפגום בחוויית הצפייה ובהתקבלות של ההצגה .למרות זאת,
כאשר אני שואלת אם היא מעדיפה לראות הצגות בגן או באולם ,היא עונה שבאולם ,כי יותר נוח ,יותר

כיף ובגן זה לא כיף כל-כך( ...ה' גן ה"ג ת"א) .כלומר ,לטענתה ,נוחות או אי נוחות היא עניין יחסי
כאשר מדובר בחוויה הכולית .ש' מגן ד' רעננה ,מציגה חוויה אחרת לגבי כסאות האולם בהיכל התרבות
ברעננה ,בו ראתה את כל ההצגות אליהן יצאה:
ש' :נוח [מתכוונת אל האולם].
סמדר :נוח? למה הוא נוח?
ש' :בגלל שהכיסאות ,אפשר ,גם יש מקום לשים את הרגליים ,וגם אפשר להישען
אחורה.

לדידה ,דווקא בגלל שהאולם בנוי למבוגרים ולא לילדים ,נוצר מרווח גדול בין השורות של הכיסאות ,וילדים
יכולים לשבת בנוחות בעת הצפייה .אפשרי שהכיסאות בהיכל התרבות של רעננה אינם "מתקפלים על
הילדים" ,כמו הכיסאות באולם דוהל בתל אביב .אולם תיאטרון המדיטק בחולון סיפק חוויית נוחות ,לילדי
גן ה"ג ,כמתואר בשיחת התיאטרון:
נ' :לא סיימתי ,זה כזה כאילו שהיה ,אני הרגשתי כאילו אני בתוך טלוויזיה( .צוחקת)
א' :מה ,כאילו רואים אותך -
נ' :בטלוויזיה.
א' :כאילו רואים אותך בטלוויזיה רואה את הס( -נעצר בדיבורו) את ההצגה?
()...
נ' :כן .הרגשתי כאילו אני בטלוויזיה ,נרגעת ,יושבת ,צוחקת ,מחייכת ,לוקחת את ה'.

ואני הרגשתי שאתמול היה לי כיף נורא( .שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).
נראה כי ההנאה נוצרה גם מנוחות הישיבה באולם .היא משווה את נוחות הישיבה באולם לישיבה שלה מול
הטלוויזיה בנוחות ,מה שמרגיע אותה וגורם לה הנאה גדולה.
היבט נוסף שאינו קשור לנוחות הישיבה ,אך קשור לנוחות או אי-נוחות הצפייה באולם ,הוא היכולת לצאת
מהשורות לשירותים .אם ילד יושב במרכז השורה ,כאשר הוא רוצה לצאת לשירותים הוא נאלץ לעבור את
כל שורת הילדים היושבים לידו ,ואז לחזור באותה דרך .הילדים מגיבים לילד שיוצא ונכנס ,כי הם נאלצים
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לזוז או לקפל רגלים או שהילד מסתיר להם את הבמה כשהוא עובר :באולם לא כיף .לא נוח לשבת.

כי כל הזמן שרוצים לעשות פיפי אז הם עונים אווו (א' גן פ' ת"א) .רק ילד אחד מכל ילדי
המחקר התייחס לעניין זה ,אך יכול להיות שהוא מייצג עמדה .אם ילד רוצה ללכת לשירותים וצריך לעבור
דרך שורת ילדים שגורמת לו להרגיש שהוא מפריע או מסתיר ,הצפייה שלו עשויה להיות מושפעת ,ההנאה
עשויה להיפגם ומכאן הוא עשוי להסיק לגבי צפייה בהצגה באולם.
נוחות הצפייה שמספקים המושבים או מיקומם באולם עשויה להשפיע על ההתקבלות של ההצגה אצל
הילדים .הישיבה באולם מספקת מרכיב נוסף שעולה מדברי הילדים כגורם משפיע על החוויה ,החברותא
המאפשרת שיתוף בחוויה .בסעיף הבא יוצגו הממצאים הנוגעים לסוגיה זו.
הישיבה בחברותא באולם
מתוך דברי הילדים עולה סוגיית הישיבה בחברותא באולם כמשפיעה על חוויית הצפייה בהצגה .א' מגן ה"ג
ת"א נשאל על החשיבות של סידורי הישיבה באולם ,ועונה :לא ,לא כל-כך [חשוב] ,רק אם הולכים

עם משפחות חשוב .למרות אמירה זו ,בתצפית ניכר אחרת .בזמן ההצגה רצה א' לשבת ליד חבר מסוים,
אולם לצורך התצפית ביקשתי ממנו לשבת לידי (שניים מילדי המחקר מכל גן ישבו בשני צדדיי ,והשלישי
ישב ליד אחד מהם) .החבר התיישב בשורה שמאחורינו ,ופעמים רבות במהלך ההצגה הסתובב א' לאחור אל
החבר .כשעומת בראיון האישי מול הרצון שלו לשבת ליד החבר אתו נכנס להצגה ,ועם העובדה שהסתובב
בכל פעם לאחור ,הסביר :אני רציתי להגיד לו על שיר מצחיק אחד מה שהוא אוהב( .א' גן ה"ג
ת"א) .כשנשאל למה כדאי לשבת ליד חברים ,ענה :שיכולים לעשות ,שיכולים לעשות דברים איתם,

שרוצים לעשות אה ,למשל לראות אותם .בהמשך ,בתשובה לשאלה אילו דברים אפשר לעשות
איתם ,הוסיף :כמו לדבר ,להסתכל אחד על השני תוך כדי הצגה.

אם כך ,למרות תשובתו הראשונה של א' (שלא חשוב אלא אם הולכים עם המשפחה) ,ניכר כי יש השפעה
לסידורי הישיבה באולם על החוויה בגלל הסיבות שציין .א' מביע עמדה הטוענת שילד שיושב ליד חבר ,או
חברים ,יכול לשתף אותם ברגשותיו כלפי ההצגה ,במשהו שראה או הבין תוך כדי הצפייה .ש' מגן ד' רעננה
ישבה ליד חבר בהצגה ,ואף נצפתה נותנת לו יד מדי פעם:
סמדר :אני ראיתי שאת נשענת אחורה ,ואפילו היה לך כיף שישבת ליד א'.
ש' :נכון.
סמדר :נכון?
ש' :בגלל שלפעמים נתנו יד...
סמדר :ראיתי .למה נתתם יד?

191

ש' :כי-
סמדר :זה היה קשור להצגה או קשור אלייך ואליו?

ש' :אליי ואליו( .ש' גן ד' רעננה).
ע' וא' הם חברים טובים ,ולפי מה שהיא מציינת ,לנתינת היד אין קשר לפחד מהצגה או לרגש אחר.
לעומתה מדווח א' מגן א' בכ"ס שאכן ישיבה ליד חבר עשויה לעזור להתגבר על פחד בעת ההצגה:
סמדר :בהצגה שמתי לב שדיברת הרבה עם ט' ,אמרת לה מה אתה חושב ,ושאלת אותה
שאלות ,וענית לה ,זה כיף לשבת עם חבר בהצגה?
א' :כ-ן.
סמדר :למה?
א' :כי יכול לדבר אתו בשקט (צוחק ,נראה במבוכה) ,בלי שהשחקנים יראו ,ואם אתה
מפחד אתה יכול להחזיק לו את היד.
()...

א' :ואם אתה רוצה אתה יכול להגיד לו בהצגה מה הוא מרגיש ו( ...א' גן א' כ"ס).
ניכר כי א' נבוך בגלל שכשהוא מדבר עם חבר ,הוא שובר את מוסכמות ההתנהגות באולם .הוא מגלה כאן
שלמרות הידע שלו על מוסכמות ההתנהגות ,הוא לעיתים מדבר עם חבר ,כמובן "בשקט" ו"בלי שהשחקנים
יראו" .ניכר כי יש לו מודעות גבוהה להפרעה שדיבור באולם עשוי ליצור .בנוסף הוא מעלה את נושא הרגשות
שמרגישים בעת הצפייה ,ומדבר על השתתפות ואמפתיה כלפי חבר כדי לעזור לו לנהל את רגשותיו במהלך
ההצגה.
ע' מגן פ' ת"א מציינת אף היא את ההתרגשות המשותפת בעת הצפייה ,והיכולת לשתף בה את החברים מהגן.
היא מתייחסת אל ההליכה אל התיאטרון ללא הורים כמעין טקס חניכה או טקס התבגרות .יש לזכור שע'
היא מהצעירים שבילדי המחקר ,ויש סבירות שזו אחת ההצגות הראשונות שהלכה אליהן עם הגן ללא הוריה
או אחיה:
סמדר :מה מרגש? ספרי לי מה מרגש?
ע' :זה הצגה וכיף להיות בהצגה ,כזה לבד לבד עם כל החברים ובלי איתמר ,ובלי אח
שלי ,שאיתמר זה אח שלי ,יותר כיף מאשר לעשות כזה עם אבא שלי (ממלמלת ,לא
מובן) ,זה יותר כיף לעשות לבד.
סמדר :מה זאת אומרת לעשות לבד?
ע' :שאני אהיה גדולה אני אוכל לעשות את זה לבד וזה לא כיף.
סמדר :ללכת להצגות?

ע' :כן( .ע' גן פ' ת"א).
ע' מביעה אף היא עמדה המייצגת את הצורך של הילדים בחברותא בעת הצפייה בהצגה באולם .היא מתארת
את ההנאה שלה מהיציאה המשותפת עם חבריה בגן ,בהשוואה להליכה אם אחים או עם הורים בה מרגישים
פחות את המסוגלות ואת העצמאות.
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כשילד יוצא להצגה באולם התיאטרון עם הוריו ,לרוב הוא יושב לידם .כשהוא יוצא במסגרת הגן ,לא ודאי
שישב ליד חבר שהוא יכול להתחלק אתו בחוויה ,לדבר אתו ,לצחוק אתו ,לתת לו יד ולחוות אתו את החוויה,
ובכך לשמר אותה או אף להעצים אותה .חוויית הצפייה של ילדי גן באולם התיאטרון מורכבת מחוויה
שנוצרת אצלם מעצם הכניסה אל האולם ,מההתרשמות מגודלו ותכולתו ,מנוחות או אי נוחות הצפייה בו
ומהחברותא של הצפייה המשותפת .לקהל של ילדים אין שליטה על בחירת ההצגה או על מקום הישיבה
באולם התיאטרון ,אי לכך ,סוגיית הקהל בקרב ילדי גן היא סוגיה מורכבת .האם ילדי גן מבינים את תפקידם
כקהל בהצגה? האם הם מבחינים בסוגי קהל שונים באולם? האם הם מעיזים להפוך לקהל ביקורתי אחרי
הצפייה בהצגה? בסעיף הבא אציג את הגדרות ותפיסות הילדים את מושג הקהל בתיאטרון.

קהל ילדי גן בתיאטרון
הקהל זה שאנחנו רוא ים את ההצגה ,אנחנו הקהל ,והשחקנים הם מראים לנו את

ההצגה( .נ' גן ה"ג ת"א).
"תיאטרון יכול להתקיים ללא כל מערכות הסימנים על הבמה ,ואפילו ללא הבמה ,אולם אין הוא יכול
להתקיים ללא שיתוף חי ,ישיר ומושגי של שחקן צופה" .כתב הבמאי הפולני  ,Grotowskiבמאמר שתורגם
בשנת  1971על ידי  ,)2009( Freshwater ,Clode, B. Levensonמתייחסת אל הסתירה המובנית בתוך המונח
קהל בלטינית Audience :מתייחס לאדם השומע ,ואילו תיאטרון במובנו העתיק מתייחס למקום ממנו
רואים .scene :לטענתה הדבר מלמד על שינוי בהבנה שהתרחש במהלך ההיסטוריה .הקהל מביא אתו לאולם
דפוסי התייחסות וציפיות מגובשות ,וגישתו למחזה המוצג מושפעת מהרצון לממש ציפיות אלה .בפרק הרקע
התיאורטי קיימת הרחבה לנושא הקהל מתוך הספרות המקצועית .במחקר עם ילדי גן עולות השאלות לגבי
תפיסת הילדים את המונח ואת תפקידם כקהל .מחקר זה ,שעניינו תפיסת הקהל את ההצגה ,מאפשר הצצה
לנפשו של הקהל הצעיר המנכיח במילים את תחושותיו ותובנותיו בעת הצפייה.

תפיסת הקהל את עצמו – הגדרות
א' :קהל זה שמסתכלים עליך.
נ'  :הקהל זה שאנחנו רואים את ההצגה ,אנחנו הקהל ,והשחקנים הם מראים לנו את ההצגה.

בשיחת התיאטרון בגן ה"ג ת"א הגדירו את הקהל בהשוואה לשחקנים .השחקנים מראים ,הקהל רואה,
מסתכל .גם ע' מגן פ' ת"א מגדירה את עצמה כקהל :כמו שאת באת לצפות בנו ,כמו שהלכת

לצפות בהצגה שאנחנו עשינו ,ואנחנו היינו בהצגה אחרת (ע' גן פ' ת"א) .השימוש החוזר בפועל
צ.פ.ה מייצג את תפיסתה של ע' את הגדרת המונח וגם את תפקידו :הצופה הוא קהל .או קהל תפקידו לצפות.
כשנ' מגן ה"ג ת"א ,רוצה להסביר מתי שחקן הופך לקהל ,היא מסבירה שזה קורה כשהוא צופה בהצגה.
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ההגדרה הבאה מתוך התפקיד ,מאפשרת להם להסביר טוב יותר את המונח :קהל זה משהו ,שאנחנו

הקהל ,שאנשים צריכים להיות הקהל( .נ' גן ה"ג ת"א) .היא מזכירה שקהל מורכב מ"אנשים" ,אבל
גם מדגישה את הצורך בנוכחותם .במלה "צריכים" היא מכוונת לצורך בקהל להשלמת התקשורת
התיאטרונית .בשלב יותר מאוחר ,היא מגדירה את הקהל מתוך התפקיד ,אולם מרחיבה את התפקיד של
הקהל .לשאלה אם אפשר לעשות הצגה ללא קהל היא עונה :לא ,כי אחרי זה אין ,אי-אפשר לעשות

הצגה ,כי אנשים לא רואים את ההצגה ,אנשים לא נהנים מההצגה .זהו רמז שהיא רומזת
לתפקיד הקהל – תפקידו לראות וליהנות.
ד' מציגה את תפיסתה את המושג קהל ,ומציינת שהגדרת עצמך כקהל מותנית בהסכמה; רק אם קהל ירצה
להיות כזה ,תתקיים ההצגה:
ד' :לא! (צועקת) אז לא תהיה הצגה אם אה ,אף אחד לא רוצה.
סמדר :פשוט לא תהיה הצגה?
ד' :כ-ן! אבל אם במקרה יש לך כרטיס וההצגה התחילה כבר ואתה ,כל האנשים בעצם
לא רוצים ,יש להם משהו אחר ,אז זה בסדר אז הם מפסיקים את ההצגה ,ואין יותר
הצגה ,כי אין קהל ,כי אין קהל (מדברת בשירה) אין הצגה.
סמדר :ממ ..ממש ככה?
ד'  :אז צריך לדעת שמחכים לקהל מחכים ,מחכים ,מחכים ,מחכים ..ואז רואים שהקהל

לא הגיע עדיין ,אז פשוט סוגרים את ההצגה( .ד' גן ב"ב כ"ס).
ניכר שהנושא מוכר לה היטב .בגן זה מתקיים חוג לתיאטרון ,וכפי הנראה הסבירו לילדים את נושא הקהל
וחיוניותו בהצגה .הצעקה שהיא צועקת בתחילת הציטוט ,מראה את החשיבות שהיא נותנת לעניין .לאחר
מכן היא מתרצת את ההיעדרות או אי הרצון של הקהל להשתתף ,אבל רק כדי לחזור ולהסביר שללא קהל
לא יכולה הצגה להתקיים .היא "שרה" את המשפט הזה מה שמעלה את הרושם שחוזרים על הדקלום הזה
בחוג התיאטרון.
מ' מגן ב"ב כ"ס ,ציירה את הקהל במהלך שיחת התיאטרון .כשהיא נשאלת בראיון האישי כיצד היא מגדירה
את הקהל שציירה היא אומרת :אמ ,אמ ,האנשים שראו את ההצגה .כשהיא נשאלת אם אפשר
שתהיה הצגה ללא האנשים האלה היא מודיעה בפסקנות המחוזקת על ידי חזרה על המלה 'לא' מספר רב של
פעמים :לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,אי-אפשר .בשיחת התיאטרון בגן נ' רעננה ,הדעות היו חלוקות לגבי
אפשרות של הצגה ללא קהל :כ' וע' טענו שלא ,אולם ד' טען ש כן כי ככה הם מתאמנים מה יהיה

בהצגה .והוסיף שאפשר לעשות הצגה ללא קהל:

כן כשמתאמנים.
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הילדים מגדירים את מושג הקהל בעזרת הפועל צ.פ.ה ובעזרת הפועל ר.א.ה .הקהל הוא הצופה בהצגה .כמו
כן הם מציינים את נחיצותו של קהל להשלמת התקשורת התיאטרונית אל מול השחקן ,כפי שמציין פיטר
ברוק ( ,)1991ואת הצורך בהסכמתו להגיע לצפייה .אולם התיאטרון אף הוא מאפשר להם להגדיר את עצמם
כקהל .הסעיף הבא מתאר את הבניית הקהל על ידי האולם.
האולם כמגדיר את הקהל
אולם התיאטרון על מבנהו וגודלו מבנה את המושג קהל לתפיסת הילדים .ההבניה נוצרת עם התכנסות
הצופים ליד האולם ולאחר מכן עם כניסתם לתוכו:
נ'  :רק כשאנחנו הגענו היינו ,אנחנו היינו הקהל והיינו מחוץ למחסן.
סמדר :בחוץ.
נ' :מחוץ.
סמדר :וכשנכנסנו ל-
נ' :וכשנכנסנו להצגה ,אז היינו הקהל שבתוך ההצגה( .נ' ה"ג ת"א).

נ' טוענת שעצם ההגעה לאולם ,העמידה מחוצה לו ,וכמובן הכניסה אליו ,הופכת אותך לקהל .תפיסה זו
מכוונת להתכנסות לצורך מטרה משותפת .גם למבנה האולם יש חלק בהבניה .בעת הציור בשיחת התיאטרון
בגן ב"ב כ"ס ,הבנות מתלבטות מה לצייר ,ואומרות:
מ' :אוקי ,אני אצייר אותנו ,כי היה לי כיף מאד לראות.
ד' :להסתכל ככה (מראה עם הידיים) ,מיליון ילדים וגננות ,תתחילי ככה( .ד'

מראה למ' איך הכיסאות היו בשיפוע)( .שיחת תיאטרון ב"ב כ"ס).
האחת אומרת שהיה לה "כיף מאד לראות" ובתגובה ממשיכה השנייה ומתארת את מה שהן ראו .היה
מתבקש לתאר את מה שהן ראו על הבמה ,משהו שקשור להצגה ,אלא שהיא לא מתארת את ההצגה או
הבמה ,אלא מתייחסת אל האמירה של מ' שתצייר "אותנו" ,הצופים ,ומתארת את האולם ,היכל התרבות,
אולם מואר גדול ומפואר ,בעל שיפוע ,המלא מפה לפה ,בקהל גדול של ילדים ומבוגרים .היא מתייחסת אל
רגע הכניסה לתוך האולם המלא ב"מיליון" ילדים (ומבוגרים) ,מרוגשים ,חלקם יושבים ,חלקם בדרך אל
מקומם .החוויה של כניסה אל חלל כזה ,היא חוויה עוצמתית ,מרגשת ,ומהנה עבור הבנות ,ומבנה ומגדירה
את המושג קהל עבורן .נראה כי כמות הקהל ,המתוארת על ידן ,ועצם הגדרת עצמן כחלק מגוף כזה ,מתארת
תחושה מיוחדת ,המשפיעה על חווית הצפייה.
מ' (גן א' כ"ס) יוצרת מסגרת לקהל באמצעות המבט בו היא סורקת את הצופים היושבים באולם ,ומעירה
כי הוא אינו גוף אחיד .היא מתארת את קהל הילדים שיושבים לפניה ומאחוריה ,ומגדירה אותם על ידי
תפקידם ,אותו הם לא ממלאים :הם אמורים למחוא כפיים כגוף אחד ,אך לא עושים זאת .אני ראיתי את
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הילדים הכי מקדימה ,וקצת שורה אחרינו וגם ראיתי למעלה ,הסתכלתי מדי פעם

למעלה ,אז ראיתי שגם שמה לא מחאו כפיים( .מ' גן א' כ"ס).
ה' מגן ה"ג ת"א ,מתארת את כמות הקהל כמבנה את החוויה :כל האולם היה בילדים ,וביוגי הדוב

היה כמה ילדים .היא מתארת את החוויה המתעצמת באולם גדול המלא בילדים .גם בגן ב"ב בכ"ס
מתייחסים אל כמות הילדים בקהל הממלא את האולם ,כמרכיב מרשים מההצגה:
ע' :מה אצייר? אותנו.
סמדר :אה ,יפה.
ע' :אני אצייר הרבה ילדים.
סמדר :אוקי ,כי היו הרבה ילדים?
ע' :כן ,מלא.
סמדר :זה לא מפחיד אותנו שכל-כך הרבה ילדים?
ד' :לא ,למה?

ובמקום אחר אומרת מ' :אני מציירת מלא אנשים( .שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
כפי שעולה מהשיחה ,ובעיקר מתשובתה של ד' לשאלתי לגבי הפחד שעלול להיות מול כמות כזו של ילדים,
ניתן להבין שהכמות העצומה של הקהל משפיעה עליהם לטובה ,מרגשת אותם ומוסיפה לחוויה ,ולא מאיימת
עליה .ילדי גן ב"ב הם ילדים בוגרים ,וניכר כי הם נהנים מהריגוש .יש לשער כי בגילאים הצעירים (לפני גיל
חמש) כמות גדולה של ילדים באולם כל כך גדול תפחיד את הילדים ,והם ירצו לעזוב את המקום או שהחוויה
שלהם תיפגם.
צ' מציג תפיסה אחרת ,בה קהל באולם עשוי להוות גם גורם מפריע ,לא רק מהנה ,בעיקר אם הוא מתנהג
שלא כראוי :בהצגה רק האנשים דיברו ,אני שמעתי הרבה צעקות וזה לא היה לי כל-כך

נחמד ,כי אני רציתי להקשיב להצגה( .צ' גן פ' ת"א).
יש הצגות המאופיינות בשיח בין הקהל לשחקנים .השחקנים מבקשים מהקהל לענות על שאלות ,להזהיר
את הדמויות ולהגיב למתרחש (פירוט בסעיף סוגות בתיאטרון) .הפקות הבנויות על מרכיב כזה של צעקות,
עשויות להפריע לחלק מהילדים .צ' מסביר את הצעקות של ילדים באולם כפגם בהנחיות לגבי מוסכמות
התנהגות באולם ,שצריכות להיות נהירות לילדים שהופכים להיות קהל :אז לא אמרו לנו להיות

בשקט בהצגה ,לא כל הגנים .בציטוט זה יש אזכור להכנה לצפייה אותה מקבלים ילדי הגן היוצאים
לצפייה בהצגה ,שאף היא עשויה להגדיר אותם כקהל.
לתפיסת הילדים קהל מוגדר באמצעות ההתכנסות המשותפת של אנשים מחוץ לאולם ,הכניסה אליו לצורך
מטרה משותפת אליה מכין אותם הצוות החינוכי ,הצפייה ,מבנה האולם המשופע ויכולתו להכיל כמות גדולה
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של ילדים .הילדים אינם תופסים את הקהל היושב באולם כקבוצה הומוגנית .הם מודעים לסוגים השונים
של קהלים הצופים בהצגה אחת .בסעיף הבא אציג תפיסה זו של הילדים.
קהלים שונים
הילדים מזכירים סוגי קהלים שונים אליהם מופנית ההצגה .הם מציינים את הקהל/צופה המובלע במחזה,
ואת סוגי הקהל השונים הנוכחים באולם .בהצגת ילדים ,מדובר בדרך כלל בקהל מעורב .ילדים צעירים,
ילדים בוגרים והוריהם או המבוגרים המביאים אותם אל האולם .למי אם כך מיועדת ההצגה ,ומה הילדים
יודעים על דילמה זו?
א' מתייחס אל התצפית שלי באולם ,ומציין את סוגי הקהל שנכחו בו:
א' :את הסתכלת לא רק על הגן שלנו ,את גם ראית את הקהל האחר.
סמדר :נכון ,מי זה היה הקהל האחר?
א' :גנים אחרים ,משפחות שבאו לראות את ההצגה ,משפחות שבאו לראות את

ההצגה( .א' גן ה"ג ת"א).
החזרה על המשפט פעמיים היא במקור .באמצעות החזרה על המשפט הוא מדגיש את העובדה שיש באולם
גם משפחות .משפחה מורכבת מגילאים שונים .בכך מעלה א' את הדילמה של המחזאי ,הכותב לקהל שמורכב
מילדים בוגרים ,ילדים צעירים מאד ,והורים ,וטוען שהם לא יכולים לעשות קטעים רק של

בוגרים ,כי גם התינוקות רוצים לראות את זה (א' ה"ג ת"א) .ה' מגן ה"ג ת"א אף היא מתייחסת
לעובדה זו ואפילו מוסיפה את הביקורת שלה על מחזה ש"שתולים" בו קטעים המיועדים להורים שבקהל:
ה' :האמת שההורים נהנו יותר מהילדים.
סמדר( :צוחקת) :למה את מתכוונת?
ה' :שהם יותר נהנו מהילדים.
סמדר :למה? מה היה שמה שההורים יכולים ליהנות?
ה' :שלהם זה היה יותר מצחיק ולנו לא ,אולי יוגי דיבר בעברית שרק האנשים
[המבוגרים] יודעים למה הוא התכוון ,אז אנחנו לא הבנו.

ה' מתייחסת אל הצופה המובלע במחזה ,ומזכירה את העובדה שהטקסט של הדמות הזו היה מיועד
ל"אנשים" ,כלומר למבוגרים ולא לילדים ,ולכן הם הבינו אותו והילדים לא .לשאלתי אם מפריעה לה הפנייה
אל המבוגרים באופן שהילדים לא יכולים להבין ,היא עונה תשובה שמעידה על חוסר הנוחות שלה עם
הביקורת שיש לה ונשמעת מתנצלת:
ה' :לא ,לא בכל ההצגות יש את זה.
סמדר :נכון ,אבל נגיד בהצגה כזאת...
ה' :רק בהצגה הזאתי.
סמדר :ונגיד בהצגה כזאת ,זה לא הפריע לך?

ה' :לא ,זה היה רק משפט אחד( .ה' מגן ה"ג ת"א).
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על מנת להיות בטוחה לחלוטין שדבריה לא יתפרשו כהאשמה או ביקורת היא טוענת :לא ,לא תמיד ,יש

הצגות שמדברים לילדים .ומוסיפה :ואני גם נהניתי( .ה' גן ה"ג ת"א) .בהמשך אתייחס בהרחבה
לסוגיית הביקורת שהילדים מביעים אחרי ההצגה ,בסעיף 'ביקורת הקהל'.
אוריין מדווח בספרו דרמה ותיאטרון ( 1988א') ,על מחקרים שונים המייחסים לקהל תגובות של המון ,בעת
צפייה בהצגה .הילדים התייחסו לקהלים שונים המרכיבים את ה'קבוצה לרגע' הנקראת קהל בהצגה.
לדוגמה ,צ' מגן פ' בת"א ,יוצר הפרדה חלקי הקהל ,בעקבות מקום הישיבה:
סמדר... :אתה זוכר דבר כזה? הדליקו את האורות באולם ,והיא ירדה מהבמה אל
הקהל ועשתה לנו שלום?
צ' :כן ( )...לא לנו ,לקהל.
סמדר :אה ,לא לנו? אנחנו לא קהל?

צ' :אנחנו קהל ,אבל לאנשים אחרים( .צ' מגן פ' ת"א).
תיאטרון בית לסין ,בדיזנגוף תל אביב ,בנוי כך שיש לו עלייה והיא מופרדת מהאולם .הקהל היושב בעלייה
יכול לראות מלמעלה את הקהל היושב באולם .צ' עושה הפרדה בין הקהל היושב באולם לקהל היושב בעלייה.
כקהל אחר ,זה היושב למעלה ,ולא זוכה למחוות הנפנוף מהשחקנית ,היה צ' חלק מקהל היושב בעלייה,
וצופה לא רק על ההצגה אלא גם על קהלים אחרים היושבים באולם .לתפיסתו אם כך ,קהלים שונים יושבים
במקומות שונים באולם.
ד' מתייחסת לסוגיה זו באופן המגדיר את תפקיד הקהל בתקשורת התיאטרונית ,כתורם את חלקו ליצירת
ההצגה באופן חד פעמי .היא מציינת כי בכל הצגה בה הקהל משתנה גם ההצגה משתנה:
סמדר :את אומרת שהם עשו את ההצגה לנו.
ד' :כן.
סמדר :ואחר כך הם עשו בדיוק אותה הצגה לקהל אחר.
ד' :לקהל אחר.
סמדר :אז ,זה בדיוק אותה הצגה?
ד' :כן .לא לאותו קהל אבל.
סמדר :אז אם זה לא לאותו קהל ,זה בדיוק אותה הצגה?
ד' :לא.
סמדר :אז תסבירי לי.
ד' :זה אותה אופעה [כך נשמע במקור ,הכוונה להופעה] ,לא אותה הצגה .זה אותה הצגה,
רק לא לאותו קהל .זאת אומרת חצי כן ,חצי לא .כמו ..
סמדר :זה ממש מקסים מה שאת אומרת עכשיו.

ד' :כי זה נכון( .ד' גן ב"ב כ"ס).
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ד' מסבירה שבגלל שקהל אחר צופה בהצגה השנייה ,גם אם היא אותה הופעה ,היא לא אותה הצגה .הקהלים
השונים עושים את ההצגה לשונה וחד פעמית בכל פעם מחדש .תפיסה זו היא סוגיה בחקר התיאטרון,
ולשמוע הסבר ברור עליה מילדה בת שש היא תופעה מרגשת במיוחד.
הילדים מודעים לסוגי הקהלים השונים המרכיבים את הקהל היושב באולם .התובנה נוצרת מתוך הבדלים
בסידורי הישיבה באולם (אולם-יציע) ,או מתוך הבדלים בגילאים של הקהל (מבוגרים-ילדים) או מתוך
התכוונות המחזה אל קהלים שונים או מתוך תפיסת החד-פעמיות של הצגת תיאטרון .בסעיף הבא תוצג
תפיסת הילדים את תפקידם כקהל באולם התיאטרון.

תפקיד הקהל
ד' מגן ב"ב כ"ס ,טוענת שתפקיד הקהל לצפות בהצגה ,אך יש הצגות ,בהן השחקנים מוסיפים לקהל
תפקיד מעבר לתפקיד המסורתי של צפייה ,ומציינת שהיא מעדיפה הצגות כאלה כי יש לנו גם מה
לעשות חוץ מלהיות קהל .אחרים מרחיבים את תפקידם כקהל :כי את ראית שהסתכלנו ולא

דברנו ,שהשתתפנו עם ההצגה( .ה' ה"ג ת"א) .תפקיד הקהל מגולם במשפט זה :להסתכל ,לא לדבר
ולהשתתף .לצורך הגדרת התפקיד היא מוסיפה :ואנחנו צריכים לצפות בהצגה .הילדים מודעים
לתפקידם זה ,ומבינים גם את האחריות המוטלת על כתפיהם ,כשמקבלים על עצמם את התפקיד .כשה'
אומרת לי את המשפט הזה ,היא מוסיפה את הפתיח שלו "כי את ראית" ,שנאמר כהוכחה להתנהגותם
המוסרית כקהל .עוד על תפקידו המוסרי של הקהל ,ועל הצורך להקשיב ולא להפריע ,מוסיפה מ' מגן א' כ"ס,
כדי שלא יפריע ,שמעתי אותו [את הצחוק] בלב )...( .שלא יפריע לשחקנים ושזה יבלבל

אותם או משהו .בשיחת תיאטרון בגן ה"ג ת"א ,נ' חוזרת על ההוכחה שהם היו קהל שמילא את תפקידו,
ואף מרחיבה את התפקיד :כי את ראית ששרנו ושאהבנו את ההצגה ,שהשתתפנו ,שצפינו

בהצגה ,שנהנינו בהצגה ,שאהבנו את ההצגה .התפקיד אינו מסתיים בהשתתפות ובצפייה ,אפילו
לא בשירה המשותפת של הקהל עם הבמה ,אלא גם אהבו את ההצגה ונהנו ממנה .נ' וה' מדברות על
ההשתתפות וההנאה שלהן מההצגה ,וחוזרות שבע פעמים על הטיות שונות של המלה הנאה ואהבה כלפי
ההצגה ,ושלוש פעמים על עובדת השתתפותן בה .א' מגן ה"ג ת"א מוסיף כי על מנת להבין את ההצגה ,אנחנו

צריכים קצת לזוז בשביל להבין .לעומתו טוען צ' מגן פ' ת"א שתפקיד הקהל מסתכם בפחות מזה,
ועל מנת להבין את ההצגה עליו להשתמש בעיניים וגם באזנים .את הטענה הזו הוא מלווה בנענוע של הידיים
והרגלים ,ומוסיף ,תוך כדי משחק עם הדפים בידיים וברגלים :גם רואים וגם שומעים .אמנם המילים
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מוסרות את טענתו לגבי אופני ההבנה של ההצגה ,אלא שהתזוזה בידיים ורגלים עשויה למסור שיש חשיבות
לתנועה של אברי הגוף בקליטת והבנת ההצגה .א' מגן פ' ת"א מסביר אף הוא באמצעות מילים ותגובות הגוף
את אופני ההבנה של ההצגה .תוך כדי שכיבה על הספה בראיון האישי ,הוא מסביר מה עליך לעשות כקהל
על מנת להבין את ההצגה :בעיקר להתרכז בהצגה ,ולראות אותה טוב עם הראש ישר קדימה.

אמירות אלה מעצימות את תפקיד הקהל והופכות אותו ,גם על פי תפיסת הילדים ,לחלק בלתי נפרד
מהיצירה התיאטרונית ,כפי שהסביר  ,)1971( Grotowskiוכפי שמציינת גם .)2009( Freshwater
לעומת האחריות שמביאים הבוגרים לידי ביטוי ,לגבי ההקשבה ושמירה על השקט ,י' ,מהצעירים בין ילדי
המחקר ,מגדיר את חלקו בהצגה ,כמשתתף ,מאד פעיל:
י' :אני אוהב לצעוק (מדגים).
סמדר :בהצגה?
י' :כן ,ככה צעקתי בהצגה ,אבל יותר חזק.
סמדר :נכון.
י' :והשחקנים לא צעקו ככה.
סמדר :הם לא צעקו ככה? מה-

י' :רק אני .רק הילדים צעקו כמוני( .י' ,גן מ"ק ראשל"צ).
י' תופס את תפקידו כקהל משתתף על ידי צעקות כלפי הבמה .בתצפית ניתן לראות שי' אכן צעק יחד עם
הילדים בעת ההצגה .הוא מסביר שזה ביטוי של הנאה ,על ידי הדגשה שצעקות אלה שמורות לקהל ולא
לשחקנים .צעקות בעת ההצגה הן תופעה המוכרת בתחום הצגות הילדים .לעיתים השחקנים מבקשים אותן,
או מעודדים את הילדים להביע את הנאתם או מחאתם בקול רם .לעיתים הן תוצר של פחד מההתרחשות.
ילדים נוהגים להשתמש במוסכמה הזו ,על מנת להזהיר את הדמויות ( .)2006 ,Schonmannלפי תפיסה זו,
י' מילא את תפקידו בדבקות ,וגם נהנה.
בשיחת תיאטרון בגן נ' רעננה ,חלק מהילדים התווכחו עם התפיסה שמיוצגת לעיל ,והגדירו את התפקיד
באופן הבסיסי ביותר ,באופן שמייתר את תפקיד הקהל בתיאטרון :הקהל רק מסתכל ( )...אתם

יכולים אפילו לעשות בלי קהל .לקהל אין חלק ביצירת ההצגה ,על ידי ההשתתפות ,אפשר גם
בלעדיו.
תפקיד נוסף שהילדים מייחסים לקהל קשור אף הוא למוסכמות .קהל צריך למחוא כפיים .אם הקהל לא
מוחא כפיים :נו ...זה לא יפה (מ' גן א' כ"ס) .יחד עם זאת ,עליו להפעיל את החשיבה הביקורתית שלו,
ולפי שיקול דעתו לכבד או לא לכבד את המוסכמה ,ולשדר את תחושותיו ליוצרים :אז מי שלא מוחא

כפיים לא אהב את ההצגה ,מי שכן מחא כפיים הוא כן אהב את ההצגה( .מ' גן א' כ"ס).
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א' מחזק תפיסה זו ואף מביע כעס על חלקים בהצגה בהם היוצרים לא קלעו לטעמו ,או לא יצרו התאמה
לגילו :הקטעים של תינוקות אני ממש שנאתי ,ממש ( )...אני מרגיש שאני לא איזה ,אני

מרגיש שאני לא צריך למחוא כפיים! (א' ,גן ה"ג ת"א).
תפקידי הקהל לתפיסת הילדים מתחילים ב"להסתכל ,לא לדבר ולהשתתף" .יש המוסיפים את ההנאה כחלק
מתפקידם ,הצעירים אף מציינים את היענותם לבקשת השחקנים לצעוק כלפי הבמה .הם מבינים את
האחריות המוטלת עליהם כקהל שהוא חלק מהיצירה התיאטרונית .תפקיד נוסף שחלק קטן מהילדים מציין
קשור לביקורת :הצורך להודות ,לעודד או להביע מורת רוח .מחיאות הכפיים מסמנות את תגובתם כלפי
ההצגה .בסעיף הבא ארחיב את תפיסתם על ביקורת הקהל.

ביקורת הקהל
מספר מצומצם מאד של ילדים הרשו לעצמם לומר דברי ביקורת על ההצגה בה צפו .וגם כשיש להם ביקורת,
הם לא ממהרים להעביר אותה הלאה .בשיחת התיאטרון בגן ה"ג ת"א ,לא' היתה ביקורת שנבעה מחוסר
ההתאמה של כל חלקי ההצגה לגילו .הוא מתחיל בביקורת כללית :לא ,לא היה כל-כך טוב ,חלק

היה מאד טוב ,וחלק היה רע .כשמתבקש לפרט הוא משאיר את האמירה הכללית ,ולא מוסיף עליה:
חלק אני לא אהבתי .כשאני לוחצת עליו לפרט הוא מבקר את ההצגה על דרך החיוב :רק את

הקטעים המצחיקים אהבתי ,בגלל שהקטעים המצחיקים הם יותר טובים .ובהמשך הוא
מתרצה ,לאחר שאני מזכירה לו את האתיקה המקצועית שלי ,ומבטיחה לו שלא אעביר את דברי הביקורת
שלו לאנשים הקשורים להצגה ,ומסביר מה היו הקטעים שלא אהב ומדוע :לא ,קטעים שאני לא אוהב,

למשל ,היו חלקים של ...היו חלקים של תינוקות .שאני לא אהבתי אותם .כשנשאל לטיבם
של הקטעים שלא התאימו לגילו ,הוא מסביר :החלקים למשל של ה ,-הקטעים שלא הייתה

ההצגה ,סתם לשבת ,וסתם לשבת אני לא אוהב .יכול להיות שא' מנסה לומר ,שהצגות לגילו הן
הצגות שמפעילות את הקהל ,להבדיל מהצגות לתינוקות .הוא נותן את הרציונליזציה שלו לביקורת ואומר:
סתם לשבת אני שונא .ובהמשך הוא שוב מנסה להסביר :הקטעים הלא מצחיקים הם רק של

תינוקות ...והוא מסיים את הביקורת שלו וחוזר אל הכללי ,ובכך מפרט את תפיסתו הביקורתית על הצגות
תיאטרון בכלל :שהצגות הם בדרך כלל לא מהנות אותי ,ככה ככה ,ככה טוב ככה לא

טוב .יכול להיות שא' מביע את מורת רוחו משום שלקחו אותו להצגה הוא מכיר מגיל צעיר ,מתוך הקלטות
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שראה .בהצגה השנייה בה צפו ילדי גן זה' ,נסיך צפרדע' ,לא עלה כלל נושא הביקורת ,ויש לשער שהיא
התאימה יותר לגילו.
נ' (גן ה"ג ת"א) מבקרת אף היא את ההצגה (מחרה-מחזיקה אחרי דברי א' בשיחת התיאטרון גן ה"ג ת"א):
החלק של הגדולים זה בוגר ושמח ונעים ,אבל החלק של הקטנים קצת מפריע ועצוב,
ומיד היא ממשיכה במשפט ,המרמז על חוסר הנוחות שלה עם הביקורת כלפי ההצגה :אבל בסוף היה

שמח ונהנינו בסוף ,בסוף ההצגה ,אז הבנו שההצגה מאד מאד מאד יפה .החזרה על המלה
'מאד' שלוש פעמים מסגירה את ההסתייגות מהביקורת .לסיכום היא מוסיפה את המשפט אז בגלל זה

אמרנו את כל הדברים האלה .משפט זה נאמר לי ,כמבוגרת שמקשיבה לביקורת ,על מנת שאדע
שאמנם היתה להם ביקורת ,אך בסיכומו של דבר הם נהנו ,ולכן יכלו לומר לי את הדברים הללו.
גם לא' מגן א' כ"ס ,היתה ביקורת על חלקים בהצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' .חלקים ממנה גרמו לו
להתרגשות :רציתי להגיד שמאד נהניתי מההצגה ( )...פשוט מקסימה ,בסוף שהוא הפך

להיות כמוהם )...( ...קצת בכיתי ,קצת היו לי דמעות שמחה .אולם יש לו חוש ביקורתי ,ולא
את הכל הוא אהב :ההתחלה היתה קצת משעממת ( )...אבל התגברתי ,התגברתי.

חלק מהילדים מביעים ביקורת ,באופן מובלע:
סמדר ... :מה עוד ההבדל בין הצגה לתוכנית טלוויזיה?
א' :ש ..בהצגה..
סמדר :כן..
א' :יש יותר פרטים מאשר הטלוויזיה.
().....
א' ... :לי זה בסדר שאני מפסיד משהו ,זה לא כמו טלוויזיה ש ..שאתה לא יכול להוציא
תמיד .הצגה זה ...צריך לקחת עוד פעם את הכרטיס להצגה הזאתי אם יש עוד פעם,
זה לא תמיד זה לא כמו טלוויזיה שיש לך תכנית שאתה נורא ,נורא אוהב ואת ...יום
קבוע לך באותו יום ...
()....
א' ( :נאנח ומשלב ידיים) הצגה זה משהו ארוך ,תכניות [טלוויזיה] זה משהו קצר ,אני
מעדיף יותר תכניות ,כי אז בא עוד תכנית והצגה זה משהו אחד ארוך (בטון חזק
והחלטי) ,כמו שלוש תכניות.
סמדר :וזה יותר מדי בשבילך?
א' :יותר מדי ,אני צריך למשל שתיים ,אחד ,זה יותר מדי בשביל שלוש ,אני יותר אוהב

לעשות עבודות( .א' גן א' כ"ס).
בדברי א' ניכרת ביקורת על התיאטרון במאה העשרים ואחת .בימינו ,הילדים רגילים למשך אחר של צפייה,
קצר בהרבה .סדרות טלוויזיה ,קטעים לצפייה ביו-טיוב ,במחשב או באיי-פון ,לעומת משך של הצגה ,שכמו
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שאומר א' ארוכה פי שלוש .עוד מרכיב שעולה מדבריו הוא הזמינות של טלוויזיה לעומת תיאטרון .אם אתה
צופה קבוע בסדרות ,יש לך יום קבוע לתכנית אותה אתה אוהב .במקרה שתרצה לראות שוב ,אתה יכול
"להוציא תמיד" ,כלומר ,להקליט ולצפות בזמן אחר .בהצגת תיאטרון זה הרבה יותר מסובך .אתה צריך
לדבריו "לקחת עוד פעם את הכרטיס"" ,אם יש עוד פעם" .שוב הוא מזכיר את הזמינות .ובכלל ,טוען א',
הוא יותר אוהב אמנות פלסטית מאשר את אמנות התיאטרון ...יחד עם זאת ,אליה וקוץ בה .בהמשך הוא
מסביר שלא תמיד טלוויזיה וסדרות אהובות הן באמת יותר זמינות:
א' :הקלטה ,תקשיבי משהו ,לי יש הקלטה בבית ,אבל אבא שלי נורא-נורא אין לו
מקום כמעט להקליט איזה משהו של ה'יפה והחנון' או 'חסמב"ה' הוא לא יכול להקליט
את זה כלום שאני כל כך רוצה תכניות ואח שלי.
סמדר( :צוחקת) ,הבנתי .אז אתם רבים על מקום בהקלטה?

א' :כן(.מחייך)( .א' גן א' כ"ס).
הביקורת שלו הולכת ומתמעטת כאשר הוא מתאר מה ההבדל בין הצגה לטלוויזיה ,ומרמז כפי הנראה על
החוויה של צפייה במופע חי:
סמדר :באמת? תגיד רגע ,מה עוד ההבדל בין הצגה לתוכנית טלוויזיה?
א :.ש ..בהצגה..
סמדר :כן..
א :.יש יותר פרטים מאשר הטלוויזיה.
סמדר :איזה פרטים אתה מתכוון? כשאתה אומר פרטים למה אתה מתכוון?
א :.אמ ..בהצגה אפשר ל ...אפשר לשים שם ___?___ כמו השטוזונים (משתמש הרבה
בידיים ,מנופף בהם) ואפשר גם להרחיב את המרחב ולעשות איזה חבלים שמישהו

שיש למישהו חגורה ואז שהמישהו הזה יעוף ו( ...א' גן א' כ"ס).
א' מרמז על הנאה ממופע חי המתרחש במרחב גדול יותר מאשר מסך טלוויזיה .מ' גן ב"ב כ"ס טוענת אף
היא שההצגה יותר יפה בקלטת מאשר על הבמה :נכון ,בקלטת היה יותר יפה מההצגה .אכן,
קלטות של הצגות מאפשרות צפייה נוחה יותר ,רואים טוב יותר ,מקרוב יותר ,ולכן יש אפשרות שחוויית
הצפייה תהיה טובה יותר.
ביקורת נוספת ,אף היא מובלעת עשויה להשתמע בדברי ד' (גן ב"ב כ"ס) :כי אני כמעט לא הולכת

להצגות .טענה זו נשמעת למרות שד' הציגה ידע רב על תיאטרון ,וניכרת הנאה גדולה מחוויית הצפייה
שלה משתי ההצגות בהן צפו הילדים .גם צ' מגן פ' ת"א מתאר מצב דומה ,יחד עם ביקורת מובלעת על הצגות
תיאטרון:
צ' :לא ראיתי ממזמן הצגות ,פעם ראיתי המון.
סמדר :כן.
צ' :שהייתי קטן.
סמדר :ועכשיו? עכשיו כבר לא?
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צ' :לא הרבה ,אני ראיתי כבר קרקס ,זה היה הדבר האחרון שראיתי.
סמדר :אה ,איזה קרקס?
צ' :מדראנו.
סמדר :באמת? שהגיע לת"א?
צ'( :מהנהן עם הראש שכן) ,כן.
סמדר :וזה היה יפה?
צ' :כן( .נוגע ללא הרף עם הרגליים בשולחן שמולו).
סמדר :יותר יפה מהצגה? (מחייכת אל צ').
צ'  :כן ,עשו שם תרגילים מדהימים (עדיין נוגע ברגליו בשולחן ממול).
סמדר :איזה תרגילים?
צ' :עם אופנועים ,הם נסעו בתוך כלוב כזה (צייר עם האצבע באוויר עיגול) ,בלי
להתנגש ,וגם עמדו שם על חבל בלי ליפול.
סמדר :מה אתה אומר!
צ'  :היה גם גלגל ענק שעמדו עליו גם והם יכלו לעמוד ככה (מעלה את הרגליים
למעלה) ,בלי ליפול.
סמדר :הפוך כאילו?
צ' :כן ,ככה (שוב מעלה את הרגליים למעלה).
סמדר :וואו ,וזה יותר שווה מהצגה? או שבהצגה יש דברים כאלה לפעמים?
צ' :לא ,לפעמים עושים תרגילים קטנים כמו (משחק עם החולצה) גלגלון...
סמדר :בהצגות.
צ' :כן ,וגם עושים את זה בקרקס ,זה דברים די מדהימים אני אוהב תעלולים כאלה.
סמדר :כן?
צ :.כן.
סמדר :אז אתה יותר אוהב קרקס...
צ'  :ואפילו בלעו אש ,היה אחד שבלע אש (עדיין משחק עם החולצה שלו) ,והוא זרק
כדורים גם מפה הוא עשה כאילו (מראה לסמדר עם האצבעות על הפה) ,הוא סיבב
כדורים מהפה.
סמדר :וואו.
צ' :ככה ,פתאום מגיע כדור (מראה עם הפה והאצבעות).
סמדר( :צוחקת).
צ'( :מחייך).
סמדר :אתה יותר אוהב קרקס ,בגלל התעלולים האלה?
צ' :כן (מהנהן עם הראש).
סמדר :מאשר הצגות?
צ' :כן.
סמדר :אוקי .ואתה יותר אוהב למשל טלוויזיה?

צ' :אני אוהב דברים מפחידים בהצגות וסיפורים( .צ' גן פ' ת"א).
דיאלוג זה ,בו מתאר צ' את העדפתו ל"דברים מפחידים" כמו התרגילים שתיאר בקרקס ,עשוי להיות ביקורת
מובלעת על ההצגות בהן צפה במהלך המחקר ,או על הצגות בכלל .כיוון שהוא אוהב דברים מפחידים ,ניתן
לשער שהוא לא בא על סיפוקו בהצגות בהן צפינו ,בהן "לפעמים עושים תרגילים קטנים" .החוויה שחווה
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בהצגות מוקטנת על יד ה"דברים די מדהימים" שעושים בקרקס .ניתן לשער שהמשחק עם החולצה מביע
חוסר נוחות עם הביקורת שהוא מביע בנוכחותי ,כי בעיניו עשוי להיות קשר ביני לבין התיאטרון .פעמים
במהלך הדיאלוג עלתה השאלה אם קרקס יותר "שווה" מהצגה או שהוא יותר אוהב קרקס ,והוא התעלם
וענה על משהו אחר .בסוף הדיאלוג ,הוא נשאל שוב אם יותר אוהב קרקס ואז ענה "כן" .כשחזרתי ושאלתי
אותו אם יותר אוהב טלוויזיה ,הוא שוב מבליע את הביקורת באמרו שהוא אוהב דברים מפחידים בהצגות
וסיפורים.
ילדים מביעים ביקורת כאשר ההצגה אינה מותאמת לגילם ,הן מבחינת התוכן והן מבחינת אופני הביצוע
ודרישות מהקהל  .הם מתייחסים אל זמן ומשך ההצגה ,מתוך ההרגל לצפות במופע קצר יותר (סדרות
טלוויזיה) .בהשוואה לתכניות טלוויזיה ,נוחות הצפייה מנצחת את הישיבה באולם התיאטרון .בנוסף
לתפיסתם ,ילדים בגיל הבוגר יותר בגן ,בעיקר בנים ,זקוקים לגירויים רגשיים ולמענה על צרכים ומאוויים,
שמזמנים מופעים כמו קרקס .הילדים מעיזים להביע ביקורת רק כשברור להם שלא ייעשה שימוש לא ראוי
בהם ,או יועברו אל היוצרים.
נושא חשוב העולה מביקורתם של כל הילדים ,הוא הרלוונטיות של התיאטרון במאה העשרים ואחת .בפרק
הדיון ארחיב נושא זה ,ואדון בנחיצות התיאטרון לילדים במאה העשרים ואחת.
תפיסת הילדים את נושא הקהל ,היא חלק מאופק הציפיות של ילדי גן הצופים בהצגה .הילדים מבינים את
תפקידי הקהל בהצגה ,את האחריות המשותפת שלו ושל היוצרים ,להביא לביצוע של ההצגה ,ואף מפעילים
חשיבה ביקורתית לגבי התאמת ההצגה לגילם ולצרכיהם .השאלה שעולה לגבי הילדים כקהל היא שאלת
המחקר הנוגעת לאופני ההתקבלות .באיזה אופן הקהל מבין ,תופס ,קולט ומפענח את ההצגה? בחלק האחרון
של הפרק אציג את הממצאים הנוגעים לאופני קליטת הילדים את ההצגה.

חלק שלישי :אופני התקבלות של הצגת תיאטרון
כפי שנטען ברקע התיאורטי של עבודה זו ,הבנת טקסט תרבותי היא עניין הנובע מזווית הראייה של האדם
המפענח ,המעוניין להבין את הטקסט ( ,)1978( Iser .)1975 ,Gadamerהדגיש את יחסי הגומלין בין המבנה
של טקסט ספרותי (או כל מוצר תרבותי אחר) לבין הקורא .לתפיסתו ,בתהליך הקריאה שלושה מרכיבים:
הטקסט ,הקורא והיצירה שהיא הטקסט לאחר הפרשנות של הקורא .במחקר עם ילדי גן עולה השאלה לגבי
אופני יצירת המשמעות בקרב קהל כה צעיר .בתשובה לשאלת המחקר הראשונה ,הבודקת את אופני
ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן ,עולים שלושה אופני התקבלות עיקריים :ידע קודם ,הנאה
והבנה .אופנים אלה מחברים בין מרכיבי התקשורת התיאטרונית לבין הכשירות התרבותית ואופק הציפיות
של ילדי גן הצופים בהצגת תיאטרון ומאפשרים את יצירת תהליך ההתקבלות (הרחבת המושג בפרק הרקע
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התיאורטי) .בחלק זה אציג את הממצאים הנוגעים לאופני ההתקבלות המובילים ילדי גן להפקת משמעות
מהצגת תיאטרון.

אופן התקבלות  -ידע קודם
אנחנו יודעים את זה כי היה לנו ,כי יש לנו סיפור כזה (שיחת תיאטרון גן ד' רעננה).
ידע קודם הינו ידע שנרכש ומצטבר קודם לצפייה בהצגה הנוכחית .הידע הקודם של ילדי הגן על מרכיבי
התקשורת התיאטרונית ,תהליכים ביצירת הצגה ,אולם התיאטרון והקהל היושב בתוכו ,הוצג בחלקים
הקודמים של פרק הממצאים (חלק ראשון :מרכיבי התקשורת התיאטרונית וחלק שני :אופק הציפיות של
הילד) .בחלק השלישי ,יוצגו ממצאים הנוגעים למקורות המבנים את הידע הקודם אצל ילדי גן ,והפיכתו
לאופן התקבלות ,כלומר למרכיב בפענוח שלהם את ההצגה ,ונתינת משמעות לנצפה.

מקורות הידע הקודם
הידע התיאטרוני הקודם של ילדי גן נצבר ממקורות שונים ממציאות חייו של הילד .בסעיפים הבאים יוצגו
מקורות המבנים את הידע הקודם ,והופכים אותו לאופן התקבלות :היכרות עם סיפור העלילה דרך ספר,
פרסומים או קלטת וידיאו ,התנסות במרכיבי מופע מתוך צפייה בסרטים ותכניות טלוויזיה או משחק סוציו
דרמטי בגן ,צפייה קודמת בהצגת התיאטרון או ידע שנרכש קודם לצפייה במדעים ,המאפשר השלכה לצורך
פענוח.
היכרות קודמת עם העלילה
היכרות קודמת מתוך ספר :הילדים מדווחים על ידע שנוצר מתוך היכרות קודמת שלהם עם סיפור העלילה:
א' :אנחנו יודעים את זה כי היה לנו ,כי יש לנו סיפור כזה (שיחת תיאטרון גן ד' רעננה) .הידע
שנאסף אצלם מושווה לסיפור אותו הם מכירים :אבל בהצגה יש דברים שלא אמורים להיות

בסיפור (כ' מגן נ' רעננה) .ידע זה עוזר להם להישאר במצב של רוחק אסתטי אופטימלי ,גם ברגעים של
עלילה שמפחידה אותם :אני ידעתי שיהיה סוף שמח .אני מכירה את הסיפור הזה (נ' ה"ג ת"א).
ידע זה עוזר להם גם בהבנה של תהליכים בבניית הצגה :אבל בסיפור לא אמור להיות שלושה

גמדים ( )...אבל בהצגה יש דברים שלא אמורים להיות בסיפור( .כ' גן נ' רעננה) .כ' נותן דוגמה
להבדל בין הסיפור להצגה :שבסיפור לא שמים שירים ,והם לא הולכים במעגלים (קם

ומדגים ,הולך במעגל) .הקימה שלו מהכיסא ממחישה את ההבדל המהותי ,גם אם הוא לא מציין
אותו במפורש :הפעולה.
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היכרות קודמת מתוך פרסומי ההצגה :ניתן לשער כי ילדים אינם שומעים או קוראים ביקורות תיאטרון,
ועל כן אינם מגיעים לתיאטרון עם מידע על ההצגה .נ' מפריכה קביעה זו לגבי ילדים ,וטוענת :אני שמעתי,

אנחנו שמענו על ההצגה והבנו את ההצגה( .נ' גן ה"ג ת"א) .יכול להיות שנ' שמעה את הסיפור
עליו מבוססת ההצגה' ,ספר השטוזים של דתיה' ,או שהיא ראתה את הקלטת 'מחסן השטוזים של דתיה',
שיצאה בעקבות ההצגה .והיא אומרת :כי אני מכירה אותה .ילדים אחרים (שיחת תיאטרון גן פ' ת"א)
מזכירים את התכנייה של ההצגה באופן המראה כי הם מודעים לקיומה :הפלייר של ההצגה .צוחקים.

יה .יש .דתיוש [דתיה בן דור] .השלושה מביטים בתכנייה ,ומכנים אותה "הפלייר של ההצגה" כנראה
מתוך היכרות עם פליירים המגיעים אל הגן כפרסום להצגות ,או תכניות של הצגות בהן צפו .גם זו דרך
"לשמוע על הצגה".
היכרות קודמת מתוך צפייה בקלטת וידיאו של ההצגה :מפיקי הצגות רבים יצרו קלטות וידיאו או די.וי.די
לאחר ההצגה ,והן נמכרות באולמות התיאטרון ובחנויות הספרים .זו דרך של המפיקים להרוויח רווח נוסף,
אך גם דרך לפרסם את ההצגה בקרב קהל הילדים שאינו קורא ביקורות או פרסומות להצגה .י' מגן מ"ק
ראשל"צ מדווח שכבר כשהיה בן שלוש היתה לו הקלטת של 'מחסן השטוזים של דתיה' :נכון .ושרתי ככה
(מדגים) .הוא מתאר את ההצגה ככזו שראינו אבל בלי השטוזים .רק השטוזים האחרים .והיה

בסרט ,שהייתי בן שלוש ,היה בסרט במה יותר גבוהה מהבמה של ההצגה שראינו .הידע
הקודם שנוצר אצלו מהקלטת בה צפה בביתו ,יצר אצלו מקור להשוואה עם ההצגה הנוכחית בה צפה.
השוואה מקרבת את הילדים להבנה .נוכל לראות זאת בדברי ד' (ב"ב כ"ס) :אנחנו ראינו ...את הקלטת
הזאתי לפני היום של ההצגה .ואנחנו ,ואמרו בקלטת שזה מחסן ,אז ע' ידעה שבקלטת

זה מחסן השטוזים ,אז שאמרו לה מחסן השטוזים היא מיד ידעה שזה במחסן .כך מסבירה
ד' את הבניית הידע של ע' לגבי מקום ההתרחשות של ההצגה.
א' (גן א' כ"ס) מזכיר אף הוא את הצפייה בקלטת ,ואומר שצפה בה יותר מפעם אחת :שיש לי אותה בבית

בסרט )...( .ראיתי ,וראיתי אותה .הצפייה החוזרת יוצרת ביסוס לידע הקודם ,כך שכשהגיע להצגה,
הידע שימש כאופן התקבלות ,שעזר לו לפענח את ההצגה.
צפייה בסרטים ותכניות טלוויזיה
ידע על תיאטרון והצגות נרכש מתוך צפייה בסרטים וטלוויזיה .א' מגן ה"ג ת"א משווה בין סרט לתיאטרון
וטוען :זה לא סרט ,זה אנשים אמתיים .לא יכול להיות שזה סרט .ההשוואה בין במה של
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תיאטרון חי לסרט מזכירה הבנייה של רוחק אסתטי אופטימלי (הרחבה בפרק  :1הרקע התיאורטי :מרכיבי
התקשורת התיאטרונית) .גם כשהילדים מתארים מצב רגשי בו היו בעת צפייה ,הם נעזרים בדוגמה מתיאור
החוויה בסרט או טלוויזיה :הרגשתי כאילו אני בטלוויזיה ,נרגעת ,יושבת ,צוחקת ,מחייכת...

(נ' גן ה"ג ת"א) .ההשוואה למצב הרגשי בו נמצאים כשצופים בטלוויזיה ,עזרה לנ' להסביר את מצבה הרגשי
לפני ההצגה ובעת הצפייה .נראה כי הידע הקודם כולל גם מצבים רגשיים קודמים ,דרכם הילדים חווים
ומתארים את חוויית הצפייה.
הצפייה החוזרת בטלוויזיה ,בסדרה המבוססת על עלילת הסיפור עליו מבוססת גם ההצגה ,מסייעת להפנמה
של הידע הקודם .כשנשאלת ע' מגן נ' רעננה לגבי הקושי להבין את ההתרחשות תוך כדי ההצגה ,היא טוענת:
קשה קצת ,אבל היום ראיתי עוד קצת כי ע' אח שלי הגדול למדו כאן ו-ע' הקטן
הושיבו אותו על כיסא ואז ע' [האח הקטן] ,ראה את 'הקוסם מארץ עוץ' לא כמו שלנו.

( )...דומה .מתיאור הקושי והחזרה בצפייה נוספת ,במדיה אחרת ,אך עלילה דומה ,ניכר כי צפייה נוספת
(גם אם במדיה אחרת) מבססת את הידע שנצבר והופכת אותו למרכיב בפענוח של ההצגה ,גם אחרי הצפייה
בה.
התנסויות בהצגות בגן
בגן ב"ב כ"ס ציינו הילדים שהם משתתפים בחוג תיאטרון בגן ,שהם מאד אוהבים ,עם מדריכה בשם ט' .הם
ציינו כי בחוג זה הם לומדים את שפת התיאטרון ,מכירים סוגות בתיאטרון ומתנסים במשחק בהצגות:
מ' :וגם ללמוד על ההצגות האלה.
סמדר :מה זאת אומרת ללמוד על הצגות?
מ' :כאילו ...ללמוד איך עושים הצגות ,כל מיני..

בשיחת התיאטרון הם תיארו תהליך הכנת הצגה ,המעיד על הדרך בה הם רוכשים את הידע הקודם:
מ' ( :בצעקה) :רגע ,ואז למה זה היה בלי תלבושות בגלל שה...נו ,הכאילו ה ...חמש
דקות כמעט היו נגמרים ונשאר רק עוד דקה אחת ובדקה האחרונה חיפשנו את המלך.
אז עשינו כאילו אמ ..המצאנו מהר ,אמרנו נראה .נראה מה יהיה ,נראה מה נעשה
ו...ו...ו ..כך עשינו את ההצגה .רק קבענו שנעשה של מלך ומלכה.
סמדר :רק קבעתם ואמרתם מה שיהיה יהיה ,ככה זה גם בהצגה?..
מ' :לא ,לא.
סמדר :למה? איך זה בהצגה רגילה?

מ' :בהצגה רגילה צריך לעשות חזרות אמתיים( .מ' גן ב"ב כ"ס).
דרך תיאור זה ניתן לראות שמ' יודעת שבהצגות מקצועיות לא מאלתרים כמו שהם אלתרו בהצגה שנערכה
בחוג .כמו כן ,מדבריה ניכר כי בהצגה שערכו בגן ,הם השקיעו את מירב הזמן ב"חיפוש" המלך ,כלומר בארגון
התלבושת שלו ,לעומת הזמן הנדרש לבניית על השיח הלשוני .תופעה זו מוכרת לי כמורה לתיאטרון :בגיל
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זה כשילדים מכינים הצגה ,הם משקיעים יותר זמן בבחירת הלבוש המתאים לדמות יותר מאשר המילים
הנחוצות לה.
מקור נוסף לידע קודם על תיאטרון היא מסיבת סיום השנה בגן .גננות עושות חזרות רבות על ההופעה בסיום
השנה ,והילדים חווים זאת כחזרות על הצגה .נ' מגן ה"ג ת"א הזכירה את החזרות למסיבת הסיום ,ויצרה
קישור בין החזרות שעשו בגן לבין החזרות שעושים השחקנים על הצגה :אנחנו מתאמנים בצהרונים
על הצגה ( )...ומוסיפה :שיצליח להם ההצגה ,אז ככה אנחנו עושים חזרות על ההצגה
ועל ה-נו ,המסיבה...

בנוסף ,המשחק הסוציו -דרמטי אותו משחקים הילדים בגן ,ב'מרכז הבית' ("פינה" בגן ,המדמה בית ,אותה
מייחדים למשחק סוציו-דרמטי (פלוטניק ואשל ;2011 ,בקר ,))2011 ,Dunn ;2009 ,גם הוא מקור ידע על
תהליכים הקשורים להצגה .בחירת שחקנים למשחק משותף ,בחירת תפקידים לכל אחד ,וההתנסות
במשחק ,מבנה את הידע הקודם על עבודת השחקן על עצמו כמו גם על תהליכי בחירה של שחקנים להצגה.
צפייה קודמת בהצגות תיאטרון
ידע קודם על הצגות נאסף מתוך צפייה בהצגות קודמות בהן צפו הילדים .כשנשאל י' מגן ש"ש ראשל"צ על
מרכיב מסוים בהצגה ,איך ידע שהוא מסמן התחלה של הצגה ,הוא ענה :כי הלכתי להצגה פעם .ולאחר
מכן הוסיף מקור נוסף לידע :אבא אמר לי ,הוא יודע הצגות .ההליכה להצגה עם ההורים יוצרת ידע
קודם ,בו משתמשים הילדים בהצגה בה צופים לאחר מכן ,בין אם היא אחת ובין אם הצגות רבות:
י' :הלכתי מלא.
סמדר :כן ,אז ראית הצגות עם ההורים?

ר( .בת) :אני ראיתי רק פעם אחת( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
לעיתים ההצגות אליהן הם הולכים עם הוריהם אינן הצגות שנבחרות בקפידה על שום איכותן ,אלא הצגות
שמוצגות במקומות בידור לילדים:
סמדר :ר' (בן) ,היית פעם בהצגה עם ההורים שלך? לפני ההצגה הזאת?
ר' (בן) :כן.
סמדר :איזו?
ר' (בן) :של באטמן ושל סופרמן.
סמדר :מה? הייתה הצגה כזאת? איפה זה היה ,בהיכל?
ר' (בן) :לא ,לא היה בהיכל הצגה כזאת.
סמדר :איפה זה היה?

ר' (בן) :היה במקום אחר ,וגם היה שם מתנפחים( .שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
שאלה שעולה מממצא זה ,היא האם ידע קודם נוצר גם מהצגות שאינן איכותיות ,ואיזה סוג של ידע עשוי
209

להיבנות מהצגות מסוג זה .ההתרשמות היתה שהידע של ילדים מגן זה אינו גדול ,אך אין לדעת אם זה משום
שהם לא ראו הצגות איכותיות או משום גילם הצעיר .על מנת לקבוע אם יש הבדל בין הידע שנרכש ,יהיה
צורך במחקר נוסף .בגן אחר ,גן ד' רעננה ,שניים מהילדים בקבוצה הציגו ידע תיאטרוני רחב ,והעידו על
עצמם שראו הצגות רבות ,כולל הצגות בלונדון:
סמדר :איזה הצגות ראיתם?
ע' :את מבינה אנגלית?
סמדר :לגמרי.
ע' lion king , railway to the moon :וגם הנסיכה והנסיך .אבל היו גם פיראטים.

הצגות תיאטרון מהוות מקור לידע תיאטרוני ,הן מבחינת התוכן של ההצגה והן מבחינת ידע שנאסף על
מרכיבי התקשורת התיאטרונית ,וניתן לראותו בתיאור הממצאים בפרק זה (אופן התקבלות הנאה ואופן
התקבלות הבנה).
ידע במדעים כבסיס לתפיסת ההצגה
הילדים בגיל הגן מתעניינים בעולם הסובב אותם ,בתופעות בחיי היומיום ,ומנסים להסביר לעצמם את
ההתרחשות באמצעות ידע מדעי ההולך וגדל בגילם .יש להניח שהידע הקודם על הצגות תיאטרון נוצר באותו
אופן ,כשהם צריכים להסביר לעצמם כיצד פועלים הדברים על הבמה .ה' מגן ה"ג ת"א מסבירה את אופני
השימוש באבזרים על הבמה :היא [סבתא מינה] לא היתה שם [בתוך הארגז] ,הם רק הדברים
שהם היו צריכים להתחפש אליה ,זה היה שם .הם לא יכולים לשים שם ,היא לא תוכל

לנשום .היא מסבירה את השימוש בארגזים בהצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,ואת השימוש בתלבושת
ואבזרים המוצאים מתוכם ,מתוך הסבר מדעי המצדיק את המוסכמה של בדיון ומציאות .הציטוטים הבאים
מציגים את הסברי הילדים דרך פרספקטיבה של מדעים:
ד' :וזה מופעל על שלט ומישהו ,מי שמפעיל את האור אולי ,יש לו שלט שהוא מזיז( .ד'
גן נ' רעננה).
א'  :מצלמים מלמעלה יש מצלמות והמצלמות האלה ,אנשים מלמעלה רואים אותם

והם שואבים מים מהכנרת שיעשה מים בהצגה (א' גן ה"ג ת"א).
א'( :עדיין עומד) ואני ..זה ה גיע אלי והרגשתי וקר לי כל כך ,עד שפחות ידעתי
שהמכתב הזה לא זרקו אותו ,אם זרקו הוא היה נופל ,בוא אני אראה לך ,אני קופץ
וכוח המשיכה מושך אותי (מדגים קפיצה ,לא חוזר לשבת על הכיסא דקות ארוכות).
גם אם אני אקח מגנט עכשיו ואני אוציא מגנט מהכיס אזרוק אותו אל החתיכת ברזל
שם (מראה משהו על הקיר בחדר) ,זאתי (הכוונה לחתיכת הברזל) וזה ידבק זה כוח
משיכה.
סמדר :נכון.
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א'( :עדיין עומד) אבל אם אני אסובב את זה ,אז זה לא יידבק זה מינוס לפלוס( .א'
גן א' כ"ס).
או שהיה למעלה מכונת פופקורן אה ...לא מכונת פופקורן( ...ע' גן נ' רעננה).
ד' מנסה להסביר לעצמו ולי כיצד מפעילים את התאורה ,א' מסביר כיצד יוצרים גשם בתפאורה ,א' מסביר
את השימוש באבזרים באמצעות כוח המשיכה ,וע' מסבירה את המתרחש בהיכרות שלה עם מכונות.
ציטוטים אלה מראים את ניסיונות הילדים בגיל זה להבין את המציאות הסובבת אותם ,ולהסבירה
בהשוואה לתופעות שהם פוגשים במציאות היומיומית שלהם ,ובידע הולך ומתפתח בנוגע למציאות זו.
ציטוטים נוספים המעידים על ידע קודם וניסיונות להסבירו באמצעות חוקים הקשורים למדעים ,ניתן
למצוא בפרק זה בחלק ראשון :מערכות סימנים בתיאטרון :עיצוב הבמה :תפאורה.

הבניית ידע קודם כאופן התקבלות – תפיסת הילדים
צריך קודם לראות את ההצגה ואז ללמוד מההצגה ,שההצגה טובה וההצגה נחמדה,
שמשתפים אותנו בהצגה ,נותנים לנו לראות רק את ההצגה שלהם( .נ' גן ה"ג ת"א).

נ' מתארת את תהליך הבניית הידע הקודם כאופן התקבלות :קודם כל רואים את ההצגה ,אחר כך לומדים
ממנה ,כלומר היא הופכת לידע נרכש ,ואז אנו יכולים לומר אם ההצגה איכותית ,אם יש בה שיתוף של קהל
או כל ביקורת אחרת .כשהיא נשאלת למה הכוונה ,ומה אפשר ללמוד מהצגות ,היא מסבירה:
נ'  :כי הם רוצים שנראה את ההצגה שלהם .אפשר ללמוד מהם שהם חמודים ,שהם...
( )...שההצגה יפה ואפשר ללמוד ממנה כי ההצגה הזאתי מאד מוכשרת ,הם מוכשרים,
אולי הם יודעים לצייר יפה ,אולי הם יודעים לעבוד יפה ,אולי הם יודעים להכין דברים

יפים ,ואולי הם יודעים לצבוע יפה( .נ' ה"ג ת"א).
היא חוזרת על התהליך ומציינת את אופן ההתקבלות בו הידע שנלמד ,לדבריה ,מאפשר להפיק תובנות על
ההצגה ,בנוגע לאיכותה ,יכולות היוצרים והשחקנים וכישוריהם.
ניתן לראות את הבניית הידע הקודם כאופן בהתקבלות גם אצל הצעירים ביותר בין ילדי המחקר .י' מגן מ"ק
ראשל"צ ,הינו אחד הילדים הצעירים במחקר ,אך ניכר כי למרות גילו יש לו ידע תיאטרוני מסוים ,ולטענתו
הוא צפה בהצגות לפני ההצגה בה צפינו יחד .הוא אינו מכיר את המושגים בשמם ,וקשה להבין אם ההצגה
בה צפה היא אכן הצגה ,סרט ,או מופע בידור בבית מלון .אך ניתן לראות את השפעת הידע הקודם שלו על
הבניית ההתקבלות:
י' :נכון ,את הלילה המטורף( .שר)
סמדר :מי שר את זה בהצגה?
י' :השחקנים.
סמדר :היו הרבה שחקנים?

י' :כן .עם מיקרופון .אבל לא אישות ,רק אישות על הבמה[ .כפי הנראה מתכוון לנשים].
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סמדר :ועל מה הייתה ההצגה הזו ,שהיית באילת? סתם הם שרו שירים או שהיה איזה
סיפור?
י' :שרו שירים שאני אדע את הסרט ,שאני אזכר.
סמדר :מה עוד היה שם על הבמה באילת? שחקנים ,מה עוד היה?
י' :בלי תמונות.
סמדר :לא היו תמונות?
י' :לא.
סמדר :רק במה?
י' :ושחקנים ומיקרופונים וכלא.
סמדר :כלא מה זאת אומרת?
י' :כן .כי היה צריך לשים אישה אחת בכלא את האישה הרעה .המלך אמר לבנות
שלו לשים את האישה הרעה בכלא .עמוק עמוק באדמה.
סמדר :וזה היה באדמה באמת?
י' :לא ,תוך כדי סרט .והאישה הרעה הצליחה לעלות.
סמדר :אוי ואבוי .כן?
י' :וזהו.
סמדר :וכאן זה נגמר?
י' :כן.
סמדר :היה לזה סוף טוב?

י' :כן ,והיה עוד מלא סרטים .הופעות( ...י' מ"ק ראשל"צ).
מושגים שהוא כן מכיר הם "שחקנים"" ,מיקרופון"" ,במה" .יש לשער שכשהוא אומר "תמונות" ,הוא
מתכוון לתפאורה ,שאולי מכיר מצפייה בהצגות אחרות ,אך לא יודע לכנותו בשם .קשה להבין מדבריו אם
צפה בהצגה או בסרט ,יחד עם זאת כנראה שזה הרובד הראשוני של ידע שיש לו ,עליו יצטבר ידע מכל הצגה
בה יצפה ומהמקורות האחרים שהוזכרו בסעיף זה.
בעקבות הריאיון עם י' מגן מ"ק ראשל"צ ,עולות שאלות הקשורות לידע הקיים אצל הילדים הצעירים
במחקר :האם ידע זה מספיק על מנת שיוכלו להבין את ההצגה ,והאם ,אצל ילדים שהידע שלהם אינו גדול,
תיפגם ההתקבלות של הצגה .דבריו של י' ,מעידים על חוסר בידע או ידע מועט ,אך לא על חוסר בהנאה.
בסעיף הבא אציג את תפיסות הילדים לגבי אופן התקבלות – הנאה.

אופן התקבלות – הנאה
הילדים מתארים את ההנאה מחוויית הצפייה באופן המראה את תפקיד ההנאה בהתקבלות ההצגה .בסעיף
זה יוצגו מקורות ההנאה מהצגת תיאטרון עבור ילדים בגיל הגן :הדרך אל האולם ,הצפייה וההשתתפות
בהצגה ,ומערכות הסימנים המתקשרות עם הילדים .מחיאות הכפיים מבטאות את ההנאה והופכות למדד
להנאה ,וזו הופכת למדד של איכות בהצגות ,לתפיסת הילדים .כל אלה יחד מציגים את ההנאה כאופן
התקבלות.
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מקורות ההנאה מהצגת תיאטרון
היגדים רבים של הילדים נגעו בהנאה שמצטברת עוד לפני שהגיעו אל אולם התיאטרון .בנוסף ,בעת הצפייה
נצברת הנאה מתוך צפייה והשתתפות וכן מתוך פענוח של מערכות הסימנים .בסעיפים הבאים אציג את
המקורות המבנים את אופן ההתקבלות – הנאה.
הדרך אל האולם
הילדים דיווחו על הנאה מהדרך אל ההצגה ,הנסיעה באוטובוס ,הכניסה אל האולם והישיבה בו ,עוד לפני
שהתחילה ההצגה .כשהתבקשה ע' (גן פ' ת"א) לספר משהו על החוויה ,היא הודיעה :לי היה כיף

באוטובוס גם .משפט זה נאמר בשלב בו התלבטה מה לצייר כשנתבקשה ,ונראה שכששחזרה את החוויה
במוחה ,חשבה על הנסיעה ,ולכן אמרה את המשפט .בהמשך השיחה ,על מנת להסביר את החוויה שחוותה
אחת הדמויות בהצגה ,משווה ע' את ה'כיף' שחוותה הדמות ל'כיף' שחוו הילדים מהנסיעה באוטובוס :כיף

חיים .כמו שהיה צרחות באוטובוס .זה כיף חיים .לילדים .מדבריה ניכר כי הנסיעה באוטובוס
להצגה ,גורמת לילדים הנאה גדולה .צ' מגן פ' ת"א ,כשהתבקש בשיחת התיאטרון לצייר את החוויה ,צייר
את האוטובוס בו נסעו אל ההצגה ,והסביר :כי היה כיף לנסוע בו .כשנשאל ישירות על ההנאה ,האם
היא מגיעה מההצגה או מהנסיעה באוטובוס ,הוא עונה :גם ,אבל גם אהבתי ,היו עוד כמה דברים

שאהבתי מההצגה גם .כלומר ,הנסיעה היא חלק מהחוויה ,לא כולה ,אבל בהחלט מהווה חלק ממנה.
הילדים התייחסו רבות אל הדרך אל האולם ,בעיקר אל הנסיעה באוטובוס .בגן ב"ב כ"ס נערך דיון ארוך
יחסית בתחילת שיחת התיאטרון על חלק זה של החוויה .הם מתארים את ההנאה שלהם מהדרך אל ההצגה,
הנסיעה באוטובוסים ,הכניסה אל האולם והיציאה ממנו:
ד' :היה כיף לראות בחלון באוטובוס.
סמדר :אה ,אוקי.
מ' :כן ,נכון ,היה מאד כיף.
ע' :היה כיף מאד.
ד' :היה שני אוטובוס ,פעם אחת היה עם הידיות כאן (מראה עם הידיים הצידה) ופעם
אחת פה (מצמידה כפות ידיים קדימה).
מ' :נכון ,גם לי היה מאד כיף לראות מהחלון.
ד'( :צוחקת).
מ' :מה עוד היה כיף?
ד'( :מהרהרת)
סמדר :כל מה שאתם רוצים לספר לי על מה שהיה לנו אתמול.
ד' :הרגשתי כיף שאנחנו יצאנו ראשונים ,אמרו גן ברק ברקת ראשונים.
סמדר :אה ,החוצה מ...
ד' :כן.
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סמדר :למה זה היה כל-כך כיף?
מ' :כי ,כי.
ד' :כי אנחנו ראשונים ולא אחרונים ,ראשונים! (משתמשת הרבה בהבעות פנים ובנפנוף
ידיים).
מ' :נכון ,זה היה כיף ,לא?
ד' :נכון( .נוגעת במ' בחיבה ,מ' מדגדגת אותה בחזרה).
(ד' מפנה מבטה לע' ונוגעת בידה בראשו של ע').
ד' :תרים את הראש לא רואים אותך.

(ד' ומ' צוחקות וגם ע' מחייך)( .שיחת תיאטרון גן ב"ב בכ"ס).
ממספר הפעמים שהילדים חוזרים על המלה 'כיף' (שבע פעמים) בחלק זה של השיחה ,וממחוות הגוף
הקשורות לצחוק ,נפנוף ידיים וחיוך ,ניכרת הנאה גם בזמן השיחה ,בה הם חוזרים אל החוויה של הדרך אל
האולם ומתארים את ההתרגשות שאחזה בהם כשיצאו מהגן לצפייה בהצגה ביום הקודם .הם נהנו מהיציאה
מהגן ,מהנסיעה באוטובוס הלוך וחזור ,מהישיבה באוטובוסים שהיו שונים זה מזה (לפי אחזקת הידיים על
הידיות) ,ומהנוף הנשקף בחלון .ניתן לשער מתוך כל אלה ,שההנאה מהיציאה והנסיעה של ילד אל האולם,
תשפיע בהמשך על הלך הרוח בעת ההצגה ,ובהכרח על התקבלותה .צ' מגן פ' ת"א מתאר אף הוא את נקודת
ההתחלה של חווית הצפייה שלו:
צ' :אחר-כך הוא נסע קצת ,ואני אוהב נסיעות ארוכות ...אני אוהב נסיעות עד ירושלים
או עד לאילת ...כי היה כיף לנסוע בו ...כי היה כיף לנסוע בו [באוטובוס].
סמדר :יותר כיף אפילו מההצגה?

צ' :יותר ,בהתחלה יותר (צ' גן פ' ת"א).
נ' מגן ה"ג ת"א מתארת את החוויה מההצגה בתחילת דבריה :אני פשוט נהניתי מכל ההצגה ,ובהמשך
דבריה היא מוסיפה :אפילו בהתחלה ,שנסענו ...מיקום תיאור החוויה מהנסיעה בתיאור של נ' ,מעלה
את ההשערה שהחוויה מהנסיעה אכן תורמת לחוויה הכולית ,והיא נחשבת אצל הילדים לחלק מהחוויה
מההצגה.
בנוסף לקטעי השיח המוצגים לעיל ,מוצגות בחלק שני' :אופק הציפיות של הילד' ,בסעיף 'אולם התיאטרון'
התייחסויות רבות של הילדים אל היציאה מהגן ,הדרך אל האולם ,הכניסה לאולם כמו גם למבנהו ,תכולתו
והישיבה בתוכו .יש לשער שההתרגשות משלב זה של טרום הצגה ,המלווה בהנאה גדולה ,עשויה להבנות את
ההתקבלות של ההצגה ,משום שההתרגשות שכבר קיימת היא תשתית להתרגשות שנוספת בעת ההצגה .ניתן
לומר מתוך כל אלה ,שהילדים תופסים את חווית הצפייה באופן רחב ,הכולל את כל שלב טרום ההצגה ,יחד
עם הצפייה בהצגה .ממצאים הקשורים להבניית ההנאה בעת הצפייה יוצגו בסעיף הבא.
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צפייה והשתתפות
משיחת התיאטרון בגן ה"ג ת"א עולה ,כי הילדים עושים חיבור בין שימוש בחושים והשתתפות ,בהקשר של
הנאה במהלך ההצגה :כי הרבה נהנינו ,היא [הכוונה אלי כעורכת התצפית] ראתה שנהנינו .אומרת
ה' ,ומוסיפה :כי את ראית שהסתכלנו ולא דברנו ,שהשתתפנו עם ההצגה .לתפיסתה ,שלושה
מרכיבים מבנים את ההנאה :הסתכלות  -שימוש בחוש הראייה ,העדר דיבור – כלומר כיבוד המציגים
בשתיקה של הקשבה ,שימוש בחוש השמיעה .המרכיב השלישי ,ההשתתפות ,אף הוא לטענתה חלק מתהליך
ההתקבלות .בהמשך דבריה מציינת ה' את שביעות רצונה וההנאה מההצגה ,על ידי אזכור יחסי הגומלין בין
הקהל לבמה :ושיתפנו פעולה עם ההצגה .ניכר כי ההנאה ,המובנית באמצעות ההשתתפות ,הופכת
להיות מרכיב בהתקבלות .ההנאה מתוארת כמרכיב באופן ההתקבלות גם בדברי נ' מגן ה"ג ת"א באותה
שיחה :כי את ראית ששרנו ושאהבנו את ההצגה ,שהשתתפנו ,שצפינו בהצגה שנהנינו

בהצגה ,שאהבנו את ההצגה .אזכורם של פעלים הקשורים להנאה במשפט אחד עם פעלים המאפיינים
צפייה ,כמו גם השתתפות ,יוצר את הקשר בין שלושת המרכיבים ,ומרמז על הנאה כאופן התקבלות ,כחלק
ממעגל המתרחש בעת הצפייה ומערב את החושים :שרנו-אהבנו ,השתתפנו-צפינו-נהנינו ,אהבנו ,וחוזר
חלילה .חיזוק להנאה המגיעה מההשתתפות בשירה ,ניתן לראות בדברי ט' (גן א' כ"ס) :זה היה מצחיק
שאני שר ...שאני שרתי אנחנו בוק-בוק-בוק ...בוק-בוק-בוק(...שרה ורוקדת ,חוזרת על
זה פעם נוספת).
ההנאה ניכרת כאופן התקבלות ,גם בדברי י' מגן מ"ק ראשל"צ ,המתאר את אופן ההשתתפות שלו :אני

אוהב לצעוק (מדגים) .כן ,ככה צעקתי בהצגה ,אבל יותר חזק .בתצפית ניתן לראות שהוא
אכן צעק יחד עם הילדים בעת ההצגה (תצפית על גן מ"ק ראשל"צ בעת הצפייה ב'מחסן השטוזים של דתיה').
ניכר כי הצעקות שלו הן ביטוי של הנאה ,השמורה לקהל :והשחקנים לא צעקו ככה .רק אני .רק

הילדים צעקו כמוני .צעקות בעת ההצגה הן תופעה המוכרת בתחום הצגות הילדים .לעיתים השחקנים
מבקשים אותן ,או מעודדים את הילדים להביע את הנאתם או מחאתם בקול רם .לעיתים הן תוצר של פחד
מההצגה ,כאשר ילד צועק לעבר הבמה ,כשהוא מזהה סכנה .לעומת זאת ,כשלילדים לא ניתנת האפשרות
להשתתף ,אפשר לראות שההנאה נפגמת ,ויש לשער שגם ההתקבלות :החלקים למשל של ה,-

הקטעים שלא הייתה ההצגה ,סתם לשבת ,וסתם לשבת אני לא אוהב( .א' גן ה"ג ת"א).
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ביטוי נוסף של הנאה מההצגה ,המעיד על הנאה כאופן התקבלות ,ניכר מהתצפית על גן פ' בעת ההצגה .בעת
הריאיון עם ע' ,אני מעמתת אותה עם אופני הביטוי שלה:
סמדר :ראיתי בזמן ההצגה שהיית מאד נרגשת ,את כל הזמן התנועעת ועם
הרגליים ועם הידיים ,ועשית את התנועות שלהם ,והיית נורא נורא נרגשת ,זה נכון?
ע' :סתם ,כי אני אוהבת את ההצגה הזאת.
סמדר :אוקי ,אבל זה נכון שהיית נרגשת או סתם היה נדמה לי?
ע' :נכון.
סמדר :מה מרגש בהצגה?
ע' )...( :שאת יודעת את התנועות?

ע' מסבירה את הסיבה להנאה או ההתרגשות – היא התרגשה כי ידעה את התנועות שעשו השחקנים בריקוד.
בתצפית אכן ניכרת ההתרגשות העולה שלה כאשר הם רוקדים את הריקוד המוכר לה ,והיא משתתפת איתם
ממקום מושבה באולם (תצפית גן פ' בהצגה 'מחסן השטוזים') .יש לשער כי ההשתתפות של ע' בתוספת
ההנאה תשפיע על ההתקבלות.
הנאה מובנית בעת הנסיעה אל האולם ,הצפייה וההשתתפות בהצגה ומתוך הפענוח של מערכות הסימנים
המשתתפות בהצגה .בסעיף הבא יוצגו מערכות הסימנים המבנות את ההנאה ואת הקשר בינה לבין תהליך
ההתקבלות.
מערכות הסימנים
בסעיפים הבאים יוצגו ציטוטים המכילים את התייחסות הילדים אל מערכות הסימנים שהופיעו בהצגה
בהקשר של ההנאה שנוצרה מהם .הקשר זה של הנאה כתוצאה מפענוח מערכות הסימנים ,הופך את ההנאה
למרכיב בתהליך ההתקבלות או אופן התקבלות של ילדי גן.
השיח הדרמטי המושמע :ילדי הגן מדווחים על הנאה גדולה מהשיח המושמע :שאני נהניתי בהצגה
שהם עשו שהזה של הפיצה אמר דברים מצחיקים ,הוא עשה חרוזים והם אמרו בוז בוז

זה לא שטוז ואז הוא הצליח בשטוזים ,בשטוזון ,בשטוזים( .ה' גן ה"ג ת"א) .נ' אף היא מגן ה"ג
ת"א ,מביעה גם היא את הנאתה מהמילים :אהה ,אני ממש נהניתי את כל הסיפור ...כשנשאל י'
מגן ש"ש ראשל"צ ,ממה נהנה ,הוא דיווח :מ ...שהוא לא הצליח לעשות שטוז (מדבר חלש ומאד

לא ברור) .הדיבור החלש והלא ברור ,עשוי להעיד על היסוס או חוסר ביטחון בדבריו ,למרות שדיווח על
משהו שנהנה ממנו .כשהילדים הנוספים בגן שלו באים לעזרתו ,ומצטטים את המילים שנאמרו בהצגה ,הוא
צוחק מתוך הנאה והסכמה:
ר( .בן) :הוא אמר חנה אכלה בננה.
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י + .ר( .בן) :צוחקים.

כפי שעולה מהציטוטים לעיל ,השיח המושמע מסב הנאה ,בעיקר כאשר מדובר בשימוש בחרוזים מצחיקים.
סיפור העלילה והדמויות :לעלילה ,הדמויות ובעיקר הסוף הטוב ,חלק נכבד בהנאה מההצגה .נ' (גן ה"ג ת"א)
מתארת את ההנאה שלה מהדמויות שסיפרו את תפקידיהם :שהם סיפרו את כל התפקידים ,והם
היו השומרים ,ואהבתי את הנסיכה שהיא בכתה וחייכה והתחתנה .אהבתי את זה נורא.

ניתן לשער כי דמויות הלקוחות מאגדות מהוות מקור להנאה ,כי המבנה של אגדה מוכר לילדים ,וברור להם
שהסוף יהיה טוב .נ' מזכירה שהנסיכה ,למרות שעברה חוויה עצובה ובכתה ,התחתנה בסוף וזה גרם לנ'
להנאה .גם ר' מגן ש"ש ראשל"צ ,מסבירה את השמחה שחשה בתחילת ההצגה ,בדמויות הלקוחות מאגדה:
חשבתי שזה הצגה אולי על מלך ומלכה .הסוף הטוב הינו גורם המבטיח הנאה ,ומוזכר בשיחת
התיאטרון בגן ה"ג ת"א על ידי שלושת הילדים:
נ' :אני אהבתי את שהם התחתנו כי זה היה סוף שמח ,להתחתן זה מה שעושה שמח,
כי כשמתחילים לרקוד ביחד ועושים חתונה ,מתחילים להיות מאושרים .נכון?
ה' :אהבתי את הסוף שהם התנשקו.
א'[ :אהבתי] שהם התחתנו ,שזה הסוף.

במהלך ההצגה שאל אותי א' כיצד תיגמר ההצגה ,וכשהוא מסביר את הדאגה שלו ברגעי הקונפליקט ,ניכר
כי הנאה נוצרת מההתרה של הקונפליקט שהופכת ל"סוף טוב" :שחשבתי שזה ייגמר עצוב בגלל

שהיא לא התנשקה אתו כל ההצגה ,רק בסוף( .א' גן ה"ג ת"א) .ניכר מהציטוטים כי סיפור
העלילה הכולל פתרון של קונפליקט מסב הנאה ומגביר אותה.
ביטויי הגוף :הילדים מדווחים על הנאה גדולה מהפעולות ,ממחוות גוף ומהריקודים .בחלק ראשון' :מרכיבי
התקשורת התיאטרונית'' :מערכות סימנים בתיאטרון' ,ניתן למצוא ציטוטים רבים המתארים את ההנאה
מאלה ,אציג כאן כמה ,המתארים את הקשר בין ביטויי הגוף להנאה של קהל הילדים:
אז אני אהבתי ששטוזון בכיר עלה עליו( .ע' גן פ' ת"א).
זה היה מצחיק אותי בלהשתולל( .י' ,גן מ"ק ראשל"צ).
כי זה כיף לרקוד( .ד' גן ב"ב כ"ס).
לעיתים ההנאה מגיעה מביטויי גוף שמביכים אותם ,אך בו בזמן גם מהנים :הוא הזיל ריר (מצביע

על הפה בשתי הידיים) ...א' (גן א' כ"ס) אומר ומחייך במבוכה.
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עיצוב הבמה :הילדים מחברים בין מרכיבי עיצוב הבמה :תפאורה ותאורה לבין הנאה .כשנשאלת מ' (גן ב"ב
כ"ס) ממה נהנתה בהצגה ,היא מציגה את תפיסתה באמצעות משפט המחבר הנאה לאבזרי התפאורה שהיו
על הבמה :והספסל ...הוא היה גם חלק מהתפאורה ,וגם ההצגה היתה מאד יפה .ה' מגן
ה"ג ת"א מתארת את הבמה שהיתה בהצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,וגם היא מחברת בין תיאור
התפאורה לבין הנאה :יש בית ,ארץ ,בית ,עץ ,כביש ,גשר ,שיר ,ואני נהניתי מההצגה .עולה
מציטוטים אלה כי הצופה הילד מחבר בין מרכיבי התפאורה להנאה.
התאורה היא מערכת סימנים המשפיעה על תחושות ההנאה של הילדים בעת הצפייה בהצגה ,ולתפיסתם אף
מבנה את ההנאה .ההיגדים הבאים מציגים את תפיסת הילדים בגן פ' ת"א את השפעת התאורה על הקהל,
בזכות החוויה שחוו .צ' (גן פ' ת"א) מדווח שהחושך היה מצחיק )...( .כי זה היה נחמד .ואילו א'
מאותו גן מדווח בנוגע לחושך :וגם היה הכי כיף ,שפתאום בהצגה היה חושך בלתי נסבל! זהו
ביטוי שמעיד על חוויה נעימה ביותר למרות המילים ,כיוון שא' אמר מילים אלה באינטונציה המעידה על
הנאה .בהמשך הריאיון אתו הוא מוסיף משפט נוסף המעיד על חוויה שנוצרת אצלו בזכות התאורה :כן.
שבסוף בסוף ההצגה של דמבו הפיל ,היו אורות כאלה צבעוניים שהאורות האלה עושים
הרגשה טובה בגוף ...א' מתאר במקום נוסף עוד חיבור שהוא יוצר בין התאורה להנאה :ואז ראו יותר

כי היה שמה הרבה אורות ...כחולים וכל מיני צבעים .אבל זה היה כיף .ניתן לשער כי
תחושות ההנאה שמייצרת התאורה ,משפיעות על תפיסתו את ההצגה ובהכרח על ההתקבלות שלה אצלו.
צלילים :הילדים מתארים את מערכת הסימנים :צלילים ,הכוללת את השירים ,המוסיקה ופעלולי הקול
כקשורה להנאה .הם מזכירים את הנאתם מהשירים ומפעלולי הקול ,כשהם נשאלים ממה נהנו :כמו
שהשיר (שרה) מי שטוב לו ושמח שטוב לו ושמח ..אז ככה (מוחאת כפיים) ואז צחקנו

בקול! (בטון גבוה ,צוחקת) (ד' גן ב"ב כ"ס) .בעת התיאור של השירים והאופן בו הגיבו אליהם
בהצגה ,חוזרת ד' להנאה שבחוויה .בתיאור של קולות שנשמעו במהלך ההצגה ,מחייך א' (גן א' כ"ס) ,ובכך
חוזר אל ההנאה שחש בעת ההצגה :אהממ ...ככה ,שהוא אמר אתם שטוזו-שטוזו-נים (מחקה

את הקול מההצגה ,מחייך ,זז על הכיסא כל אותו הזמן) ,זה הצחיק .גם בגן ב"ב כ"ס,
בשיחת התיאטרון מזכירים הילדים את קולות השאגה שהשמיעו הדמויות בהצגה ,ומצחקקים תוך כדי
חיקוי הקולות .למערכת סימנים זו חלק בהנאה של הילדים מההצגה.
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ניכר כי הנאה גדולה נוצרת מהדרך אל ההצגה ומועצמת על ידי ההשתתפות והצפייה בהצגה על מערכות
הסימנים שהיא כוללת .אלה יחד הופכים לאופן התקבלות של ההצגה ,בעזרתו מפיקי הילדים משמעות ועונג
מהחוויה.

מדד להנאה  -מחיאות כפיים
מחיאות הכפיים של הילדים בעת הצפייה בהצגה מעידות על הנאה כאופן התקבלות .קטעי שיח הנוגעים
למחיאות הכפיים כמוסכמה תיאטרונית מוצגים בפרק זה בחלק ראשון' :מרכיבי התקשורת התיאטרונית':
ב .מוסכמות בתיאטרון' :מחיאות כפיים כסימן מוסכם' .אציג כאן את דברי מ' ,מגן א' כ"ס ,היוצרת קשר
בין הנאה להתקבלות:
מ' :שזה אומר ,אם לא מוחאים כפיים זה אומר שאנחנו לא אוהבים את זה ,אם אנחנו
מוחאים כפיים זה אומר שאנחנו כן אוהבים את זה ,אז מי שלא מוחא כפיים לא אהב

את ההצגה ,מי שכן מחא כפיים הוא כן אהב את ההצגה( .מ' גן א' כ"ס).
ניכר בתצפיות בכל גן ,שהילדים ,אינם מוחאים כפיים בתום ההצגה ,למרות ההיכרות עם המוסכמה ,אלא
כשהם נהנים או מתרגשים :בתחילת ההצגה ,כדי לעודד את השחקנים להתחיל ,ותוך כדי ההצגה ,כאשר
ההתרחשות מרגשת או בעת הרפיה של מתח שנוצר .כמו כן ,כאשר השחקנים מסמנים לילדים למחוא כפיים,
או כששרים שיר שמח:
ע' :כן .כל הזמן עשו "כל הכבוד ,כל הכבוד"
סמדר :מי אמר כל הכבוד?
ע' :אף אחד .אבל רק הם עשו (מוחא כפיים) (ע' גן ד' רעננה).

ע' מתאר דרך לא מילולית בה מביעים את ההערכה כלפי השחקנים ,ואת ההנאה שחשים הילדים .יש לשער
כי מחיאות הכפיים הן מדד לאופן ההתקבלות – הנאה .א' מגן ה"ג ת"א ,מעיד אף הוא שהוא מוחא כפיים
מתי שיש קטעים אהובים .אם יש דברים שא' אינו אוהב ,וגורמים לו לחוש זלזול של היוצרים כלפי
הקהל ,אני מרגיש שאני לא איזה ,אני מרגיש שאני לא צריך למחוא כפיים .הוא טוען אם
כך ,שהוא מוחא כפיים בקטעים בהם הוא נהנה ,ולא רק כי הוא נענה למוסכמה ,שיש למחוא כפיים כדי
להודות לשחקנים .לעומתו ,ע' מגן ד' ברעננה סבור שיש למחוא כפיים בכל הצגה ,גם אם לא נהנית ממנה.
הוא מתאר קודים של עוצמות מחיאות כפיים המתאימות לסוגי הנאה שונים מהצגה :גם נמחא להם...

אבל כפיים ככה (מדגים) [מוחא חלש] .וטובים ככה (מדגים) [מוחא חזק] .מחיאות כפיים
עשויות לשמש מדד להנאה ולהתקבלות ,לא בסיום ההצגה ,כי אז לא נדע אם הן קורות בגלל ההנאה או בגלל
המודעות והיענות למוסכמה ,אלא תוך כדי ההצגה ,כשההתרחשות מובילה אותם למחוא כף.
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הנאה כמדד לאיכות ההצגה
ההנאה עשויה לשמש כאופן התקבלות ,כשהמדד הוא מחיאות הכפיים ,עוצמתן או היעדרן .היעדר הנאה
בקרב הילדים יוצר אצלם ביקורת ,המתוארת ב'ביקורת הקהל' בתוך 'אופק הציפיות של הילד' .בסעיף ג.
הרוחק האסתטי' :חוויית הצפייה' ,הוצגו ביטויים רבים הקשורים למלה 'כיף' או 'נהניתי' ,המעידים על
התקבלות טובה של ההצגה .האם ניתן להשתמש באופן התקבלות זה כמדד לאיכות ההצגה? אציג כאן חלק
מהציטוטים המעידים על הנאה כאופן התקבלות בהקשר של איכות ההצגה.
ע' מגן פ' מתארת את הרגש המלווה אותה בעת ההצגה :כי זה הצחיק אותי נורא ולא יכולתי
להפסיק לצחוק .נ' (גן ה"ג ת"א) מחברת אף היא את ההנאה לרגשות שליוו אותה במהלך ההצגה :כי

היא [הדמות] היתה שמחה וקצת עצובה .ונהניתי ,באמת! מצחיק ,שמח או עצוב – רגשות אלה,
מביאים אותם לחוש הנאה ,שכפי שניכר משפיעה על ההתקבלות :אנחנו רק נהנים מהם כי הם

עושים הצגה ממש חמודה ויפה ,כי הם חמודים ,והם ,וההצגה שלהם יפה( .ה' גן ה"ג ת"א).
ניכר כי היא מדרגת את איכות ההצגה כטובה ,מתוך ההנאה שחשה.
חוסר הנאה אף הוא גורם המשפיע על ההתקבלות  :אצל א' (ה"ג ת"א) ניכרה הביקורת על ההצגה (פירוט
בחלק שני' :אופק הציפיות של הילד'' :קהל' :ביקורת הקהל) ,שניתן לראות אותה מתוך חוסר ההנאה שלו
מחלקים של ההצגה :רק את הקטעים המצחיקים אהבתי ,בגלל שהקטעים המצחיקים הם
יותר טובים .וגם :לא ,לא היה כל-כך טוב ,חלק היה מאד טוב ,וחלק היה רע ( )...חלק

אני לא אהבתי .תחושות אלה שליוו את א' במהלך ההצגה מביאות אותו לתאר את ההתקבלות בהקשר
של הנאה :שהצגות הם בדרך כלל לא מהנות אותי ,ככה ככה ,ככה טוב ככה לא טוב.

ניכר כי הוא יוצר מדרג כללי להצגות מתוך ההתקבלות של ההצגה הזו.
משיחת התיאטרון בגן ה"ג ת"א עולה כי הנאה עשויה להוות מדד לאיכות ,ובמקביל עשויה גם להוביל להבנה
של ההצגה :היה שמח ונהנינו בסוף ,בסוף ההצגה ,אז הבנו שההצגה מאד מאד מאד יפה.

אז בגלל זה אמרנו את כל הדברים האלה( .שיחת תיאטרון ה"ג ת"א) .ציטוט זה מעלה שאלות
הנוגעות לתפקידי ההנאה וההבנה בהתקבלות .האם ניתן לומר שיש קשר בין הנאה מההצגה להבנתה? האם
הבנה של הצגה משפיעה על ההתקבלות? בסעיף הבא אציג ממצאים הקשורים להבנה של ילדי גן את ההצגה,
ואת הבנייתה כאופן התקבלות.
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אופן התקבלות – הבנה
בסעיף זה יוצגו ציטוטים של קטעי שיח המציגים את האופן בו נוצרת הבנה של ההצגה אצל הילדים .השימוש
בחושים ,הריכוז ,הפעלת הרגשות ,ההשתתפות ופענוח מערכות הסימנים המופיעות על הבמה ,כל אלה
מובילים את ילדי הגן להבנה של ההצגה ,המשפיעה על תהליך ההתקבלות.

הבנה באמצעות שימוש בחושים
הילדים התייחסו אל הצורך להשתמש בחוש הראייה בכדי להבין את ההתרחשות .כשנשאלה "איך הבנתם?",
ענתה נ' (גן ה"ג ת"א) :כי צפינו ,הסתכלנו על ההצגה .וממשיכה :אנחנו צריכים לצפות בהצגות

כדי לדעת מה הם אומרים .היא מזכירה את חוש הראייה ,שיש להשתמש בו על מנת שיוכלו לדעת.
הדעת ,ההבנה ,מגיעה תוך שימוש בחוש הראייה .בהמשך היא חוזרת על קביעה זו במילים אחרות :הראייה
באה קודם ואז ההבנה ,הלמידה :צריך קודם לראות את ההצגה ואז ללמוד מההצגה,

שההצגה טובה וההצגה נחמדה (נ' ה"ג ת"א).
א' מגן פ' ת"א ,מוסיף לאופני ההבנה את חוש השמיעה :אמ ...אני שומע את הסערה ,הם לא

צריכים להגיד ,כי אני שומע את הסערה ( )...באוזניים אני שומע .צ' מתייחס אל החושים,
השמיעה והראייה כדרך להבין את ההצגה[ :מבינים] דרך העיניים ( )...גם האוזניים( .צ' גן פ' ת"א).
בגן ה"ג ת"א נסבה שיחת התיאטרון על החושים והמוח המפעיל אותם:
א' :אני אומר משהו ההיפך מנ' ,לא העיניים שלך ראה את ההצגה ,המוח שלך ראה
את ההצגה.
נ'  :המוח שלי ,המוח של כולם ראה ,צפה בהצגה וראינו והבנו ,שההצגה היא מאד יפה,
מאד יפה מאד.
א' :כשאני רואה הצגות ,אז זה לא העיניים רואות; זה המוח רואה.
נ' :המוח חושב ,הוא לא רואה.
א'  :הוא הזה שמאפשר לעיניים לראות .העיניים לא רואות את ההצגה ,המוח רואה.

(שיחת תיאטרון ה"ג ת"א).
א' מוסיף מתפיסתו את מציאות היומיום והידע המתפתח אצלו במדעים לתובנה ,שהבנה מתרחשת דרך
החושים באמצעות המוח .נ' מוסיפה את נושא החשיבה המתבצע במוח אחרי הצפייה .א' מציין כי על מנת
להבין אנחנו :גם רואים וגם שומעים .ע' מגן נ' רעננה מסבירה ומסכמת מה עלינו לעשות על מנת להבין
הצגה :לשמוע ולהסתכל.
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הבנה מתוך ריכוז
א' מציין את הצורך בריכוז כשצופים בהצגה( :שוכב על המיטה) בעיקר להתרכז בהצגה ,ולראות
אותה טוב עם הראש ישר קדימה ומוסיף :אנחנו מסתכלים על הבמה נורא טוב עם הראש

ישר קדימה (ראיון אישי א' גן פ' ת"א) .לטענתו ,יש להשקיע ריכוז גבוה בהצגה על מנת להבין אותה .הוא
מציי ן את העובדה כאשר הוא נמצא במצב של הרפיה ,ומתוך ההשוואה הוא מכוון למצב הפיזי בו על הילד
להיות בעת ההצגה .אלא שלא רק המצב הפיזי אלא גם ההתבוננות "נורא טוב" על הבמה היא שתוביל להבנה.
א' מוסיף מרכיב נוסף על ההתבוננות והריכוז ,שיפורט בסעיף הבא :הרגשות שאנו מרגישים בעת ההצגה,
עוזרים להבין אותה.
הבנה מתוך רגשות
שני הציטוטים הבאים מציגים את תפיסתו של א' לגבי אופני הבנה של הצגה מפחידה:
א' :אנחנו מסתכלים על הבמה נורא טוב ואם אנחנו מפחדים ,אנחנו מפחדים ,ואם
אנחנו לא מפחדים ,אנחנו לא מפחדים ,מפחדים ,אין מה לעשות (מחייך) ,אין מה
לעשות ,כי אולי זאת הצגה מפחידה.
()...
אם למשל יש קטע שמפחיד אותי למשל ,למשל אם יורד פתאום ,יורד סערה ,ממש
ממש ממש ולא רואים כלום ,אני ממש ממש ממש מפחד ,כאילו לא ממש ,אבל קצת.

(א' גן פ' ת"א).
א' מסביר שאם הוא "מפחד" זה מעלה לו את התובנה שההצגה אמורה להיות מפחידה .למרות זאת ,הוא
מסייג את דבריו לגבי הפחד :אמנם הוא מבין מתוך תחושת פחד ,אך במקביל הוא מודע לכך שההתרחשות
אינה אמתית ,ולראייה הוא מחייך במשפט הראשון ובשני הוא מוסיף את המלה "קצת") .לגבי היכולת
להימצא רגשית במציאות ובבדיון בעת ובעונה אחת ,ניתן לראות ציטוט זה בחלק ראשון :מרכיבי התקשורת
התיאטרונית :הרוחק האסתטי :החוויה הרגשית.
נ' (ה"ג ת"א) ,מסבירה שהרגשות הופכים למרכיב בהבנה של ההצגה כאשר הם עוברים אל הקהל
מהשחקנים :שעושים ומראים לנו את ההצגה ( )...ידענו שהם היו קצת עצובים וקצת

שמחים .לתפיסתה הידע על ההצגה ,או ההבנה שלה מגיעים כאשר מתבוננים ברגשות שהשחקנים מייצרים
("עושים") על הבמה.
הבנה מתוך השתתפות
ההשתתפות הינה מרכיב בהבניית ההבנה של ההצגה ,לטענת א' מגן ה"ג ת"א :אה ,אנחנו צריכים אה,

אנחנו צריכים קצת לזוז בשביל להבין .ניכר כי ההשתתפות משמשת את הילדים נוסף על הראייה
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והשמיעה .היא מאפשרת להם לחוות את החוויה במלואה ,אולי לטעון את עצמם בהתרגשות בעת הצפייה.
והוא מוסיף :אפילו לא לראות ,אפילו לזוז .וכאן הוא מביע ביקורת על ההצגה 'מחסן השטוזים של
דתיה' ,שלא לקחה בחשבון את האופנים בהם ילדים מבינים הצגה ,ולא היתה להם אפשרות להתנועע:
אפילו לא לעשות כלום ,לא יכולנו לעשות כלום( .א' גן ה"ג ת"א) .כשאין תנועה או השתתפות
כלשהי בהצגה – היא נתפסת על ידם כהצגה לתינוקות ,וההתקבלות נפגמת .ההבנה נוצרת אם כן באמצעות
חושי הראייה והשמיעה ,תוך השקעת ריכוז ,השתתפות בתנועה והשקעה של רגשות .אלה מגיעים מכיוון
הילדים .מכיוון ההצגה ההבנה מגיעה באמצעות מערכות הסימנים .בסעיף הבא יוצגו היגדים של הילדים
המעידים על כך.

הבנה באמצעות מערכות הסימנים
הילדים מציגים את תפיסותיהם על החושים הנדרשים על מנת להבין את השיחים ( )discoursesהשונים
המתקיימים על הבמה ,ובאים לידי ביטוי במערכות הסימנים .הילדים יוצרים קישור בין תיאורם את
מערכות הסימנים השונות לבין הבנת ההצגה .להלן יוצגו היגדים המציגים קישור זה ,בהן ניכר כי מערכות
הסימנים הן מרכיב בהבניית ההבנה של הילדים את ההצגה.
השיח המושמע
צ' מגן פ' ת"א מסביר שמבינים אם מקשיבים לשיח הדרמטי המושמע :אז היא אמרה שלג ,והמכשפה
הרעה אמרה רעל .ובמקום נוסף הוא אומר :הוא אמר אני אהיה פחדן .ר' מוסיפה :אממ ,אני
יודעת את זה בגלל שהיא אמרה "אבא" אז זאת אומרת שהוא המלך .והיא אמרה

"אמא" אז זאת אומרת שהיא המלכה( .ר' גן ש"ש ראשל"צ) .התאפשרה הבנה של הקשרים בין
הדמויות מתוך הנאמר בדיאלוגים.
ד' מציינת את השיח המושמע ,כשנשאלת כיצד נוצרת ההבנה של העלילה :המילים ,המילים" ,אנחנו
שטוזונים" אז אנחנו יודעים שהם שטוזונים ( )...יכולים רק להגיד אבל הם עושים את

זה בשיר( .ד' גן ב"ב כ"ס) .כלומר נוכל לדעת מי הן הדמויות באמצעות הדיאלוגים שלהן.
ביטויי הגוף
א' מגן ה"ג ת"א מסביר שהפעולות עוזרות לו להבין :הבנתי את הדברים שהם עושים .והוא מפרט
באופן שמרמז שמחוות הגוף של השחקנים יוצרות את ההבנה :שלמשל הם לא בוכים ושההתנהגויות
שלהם .ד' מחדדת את הקשר בין ביטויי הגוף להבנה :שזה משחקים שהם ,הם נותנים הסבר מה
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הם ,הם נותנים הסבר מה קורה בהצגה .והיא מסבירה שהשיח המושמע אינו מספיק להבניית
ההבנה .יש צורך ביותר מכך :הם לא יכולים רק לשיר ולרקוד ככה ולהסביר ,עם המילים.

הם לא יכולים ,הם צריכים גם לשחק .ואם הם משחקים שהם משחקים (ד' גן ב"ב כ"ס).
היא מציינת את החשיבות של שילוב בין מערכות הסימנים על הבמה לצורך הפענוח וההבנה .צ' מגן פ' ת"א
מסביר את הדרך בה הבין את המצב של הדמות מתוך הפעולות :אה ,כי הוא פחד מהכלב שלה ()...
הוא עשה( ...פתאום קופץ על הספה ,מדגים לסמדר) כאילו ברח מהכלב ,רץ מהכלב.

הוא מציין כי הפעולות שעשו הדמויות הובילו אותו לפענוח והבנה של מה שחשו הדמויות .א' מגן פ' ת"א
מסביר מה על השחקנים לעשות כדי שהילדים יבינו את ההצגה :הם צריכים להסתובב על כל הבמה,

למשל ,לשיר ולדבר ול-אמ ...לשחק כאילו את ההצגה .על מנת שקהל הילדים יוכל להבין את
ההצגה על השחקן להשתמש ביכולותיו :לומר את הטקסט ,לשיר ,וגם להתנועע בחופשיות על הבמה.
מראה השחקן
התלבושות של הדמויות אף הן מהוות מרכיב עבור הילדים בהבניית ההבנה :אז זאת אומרת שההוא

עם הגלימה ,אז הוא נשאר להיות הנסיך ,והיא נשארה להיות הנסיכה .זה [גלימת הזהב]
סימן שהוא נסיך( .ר' גן ש"ש ראשל"צ) .ד' מסבירה שהתלבושות מאפשרות לקהל להבחין בין הדמויות,
ולהבין את ההצגה :תחפושת של נסיכה זאת אומרת שהיא נסיכה .תחפושת של ליצן ,זאת

אומרת ליצן ( )...שהקהל ידע ,על מה מדובר ומי ...ניכר שהילדים מחברים בין לבוש השחקן
לתפקידו בעלילה ,ומבינים באמצעות התלבושת את העלילה והדמויות.
עיצוב הבמה
ע' מסביר שהוא מבין שמלך הוא מלך אם הוא יושב על כיסא שמכינים עבורו .הבנה זו נבנית מתוך ההתנסות
שלו במשחק :אני ו-מ' ישבנו על כיסא ,כאילו הכנו אותו ,כאילו כיסא מלכות( .ע' ב"ב
כ"ס) .ע' (גן נ' רעננה) מציינת אף היא את אבזרי התפאורה כמאפשרים את הבנת ההצגה :הם רצו שנבין
שכאילו הבית עף באוויר .לצורך זה היא מוסיפה ,שיעשו חושך ואז הם לקחו את המקל ואז
עשו ,בנו כזה בית קטן ושמו אותו על מקל ואז איש אחד היה עם בגד שחור ,שאז הוא

סובב את הבית באוויר .בכך היא מסבירה כיצד יוצרי ההצגה יוצרים את האשליה ,שגורמת לנו להבין
את ההתרחשות.
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צלילים
הילדים מבינים את ההצגה גם מתוך מערכת הסימנים :הצלילים :פעלולי קול ומוסיקה .ע' מסבירה
שהמוסיקה עשויה לסמל רגש ,ולפיו ניתן להבין את המתרחש :שזה כאילו מסמל משהו עצוב[ .ואז
אנחנו יודעים] שיש משהו עצוב ,לא רואים את הדמעות( .ע' גן נ' רעננה) .לתפיסתה ,לא תמיד אנו
יכולים לראות את הבעת הרגש של הדמות ועל כן המוסיקה מסייעת לנו להבין מהו אותו רגש ואת העלילה
דרכו .כ' מזכיר אף הוא את המוסיקה כמרכיב שגורם לנו להרגיש את ההתרחשות :שקצת שמח אז שמים

מוסיקה ...שירים ...שמים מוסיקה לא שירים ,הם שרים ויש מוסיקה והם שרים .הוא מפריד
בין המוסיקה שנשמעת לבין השירה של השחקנים ,כשני מרכיבים נפרדים המסייעים להבין את ההתרחשות.
פעלולי הקול אף הם מייצרים הבנה :אמ ...אני שומע את הסערה ,הם לא צריכים להגיד ,כי

אני שומע את הסערה ( )...שהסערה עושה רעש ואף אחד לא מדבר( .ע' גן פ' ת"א) .כאשר
השיח המילולי לא מתאר את ההתרחשות – הצלילים מבנים את ההבנה.
מתוך עיון בממצאים שהוצגו בחלק זה של הפרק ,ניכר כי התקבלות הילדים מובנית באמצעות שלושה אופני
התקבלות ,המתוארים בחלק השלישי :אופני התקבלות של הצגת תיאטרון .האופן האחד המשפיע על
ההתקבלות הידע הקודם הקיים אצל כל אחד מהילדים ,עמו הם מגיעים לאולם התיאטרון לצפייה בהצגה
הנוכחית .ידע זה מגיע ממקורות שונים בחייהם של ילדי גן ,מתוך חוויה קודמת לצפייה ,הם מבנים ידע
ומנכסים אותו לשימוש בעת הצפייה בהצגה .המקורות קורים להתנסויות קודמות בבית ,בגן ,באולם
התיאטרון או בצפייה בכלי מדיה אחרים .מתוך התנסויות קודמות אלה הם מנכסים לעצמם ידע על מערכות
סימנים ומוסכמות תיאטרוניות ,המאפשר להם להישען עליו ולהבין את ההצגה הנוכחית.
אופן התקבלות נוסף שנאסף מתוך ההיגדים של הילדים הוא ההנאה שהם מפיקים מחוויית הצפייה בהצגה.
הילדים עצמם יוצרים בדבריהם חיבור בין ההנאה שחוו לבין הפענוח שלהם את ההצגה ,והמשמעות שהם
מפיקים תוך כדי הפענוח .חיבור זה בין הנאה להתקבלות אחרי ההצגה מסמנת את ההנאה כאופן התקבלות
בקרב ילדי גן.
שילוב בין ידע קודם להנאה מאפשר הבנה של ההתרחשות ופענוח של התופעה המוצגת בפניהם .יחד עם זאת,
הבנה נוצרת לא רק על בסיס ידע קודם ,אלא מתוך פענוח עכשווי של מערכות הסימנים ,צפייה והתבוננות,
הקשבה מתוך ריכוז והשתתפות בתנועה בהצגה.
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שלושת אופני ההתקבלות פועלים יחד בעת הצפייה של הילדים בהצגה .לכל אחד מאופני ההתקבלות חלק
ביצירת החוויה ,בתפיסתה ובפענוח שלה .לכל אחד מאופני ההתקבלות חלק שונה בהשפעה על ההתקבלות
של כל אחד מהילדים .יש ילדים שההנאה מובילה אותם ,יש כאלה שנשענים על הידע הקודם ,ויש ילדים
שמערכות הסימנים או ההשתתפות מובילה אותם להבנה של ההצגה ומשם להתקבלות .יש לשער כי בכל
הצגה משתנה חלקו של כל אחד מהאופנים ,מתוך החוויה שחווים ,הידע שצוברים או ההבנה המתפתחת עם
כמות ההתנסויות והגיל של כל אחד מהילדים.
בפרק הבא ,פרק הדיון ,אדון בתמות מרכזיות שעלו מתוך הממצאים תוך חיבור אל חומרים עיוניים הקיימים
בתחום.

פרק  :4דיון בממצאים
נ' :אני פשוט נהניתי מכל ההצגה ,ונהניתי מהתפקידים שלהם ,ונהניתי מהתחפושות ,נהניתי מהכל ,נהניתי
מהצפרדע ,נהניתי מהמכשפה ,נהניתי מהתפקידים ,נהניתי מכל ההצגה .אפילו בהתחלה ,שנסענו ,נהניתי
מכווווווול היום הזה.
סמדר :איזה יום כיף עשיתי לכם אה?
נ' :כן ,שיפרת לנו את היום.
סמדר :שיפרתי אותו?
נ' :לשפר זה נקרא לעשות את היום עוד יותר שמח .הבנת? (נ' גן ה"ג ת"א).

ילדים בגיל הגן מדברים "תיאטרונית" ,גם בלי לדעת שהם מדברים בשפת התיאטרון ,בפרפרזה על דברי מר
ז'ורדן של מולייר מתוך 'גם הוא באצילים'" :חיי ראשי! זה למעלה מארבעים שנה אני מדבר פרוזה ואינני
יודע זאת כלל" (מולייר ,בתרגום נתן אלתרמן ,1967 ,עמ'  .)108דברי נ' מגן ה"ג ת"א מהווים את תמצית
ממצאי המחקר :היא מתארת את שלבי חוויית הצפייה בהצגה ,משתמשת בשפת התיאטרון בכדי לתאר
אותה ,ובכך מציגה את המטען התרבותי-חברתי -תיאטרוני עמו מגיעים ילדי גן אל הצפייה בהצגה ,את
המטען הרגשי שמלווה אותם מרגע היציאה מהגן ,מבהירה את תפקיד המבוגר בתיווך ההצגה ,ואת תפקידי
הילד כקהל ,תוך שהיא מעריכה את החוויה כולה כדרכם של הילדים .בכל מפגש שלי עם הילדים ,הם הדהדו
את החוויה בחוטים ישירים כלפיי ,תוך שימוש בשפה התיאטרונית ,דרך תגובות גופניות ,מילוליות
ואמנותיות .הדהוד זה חזרה אלינו ,המבוגרים ,מהווה את ההתקבלות של ההצגה על ידי ילדי הגן .בפרק זה
אדון בסוגיות אלה ,בניסיון להגדיר אותן ,לאפיין אותן ולהעלות אותן למודעות של העוסקים בתחום החינוך
והתיאטרון .פענוח ההתקבלות של ההצגה על ידי הילדים עשוי לגרום לנו להבין את הקרבה של אמנות זו אל
החיים המציאותיים ,ואת סיבת היותה כה נצרכת ומשפיעה מאז המאה החמישית לפנה"ס.

226

המחקר נערך במסגרת תיאורטית אסתטית-פנומנולוגית ,ויוצא מתוך מסגרת רעיונית הלקוחה מתחום
אמנות התיאטרון ,התקבלות ( .)Receptionבתוך מסגרת זו ,נערך ניסיון להעניק משמעות לחוויית הצפייה
שחווים ילדי גן ,תוך שימוש בשפה התיאטרונית ,על מנת להסביר את המורכבות של קליטת הצגת תיאטרון,
שבמהותה היא חד-פעמית ומתקיימת רק בעת הצפייה בה.
במסגרת ההתקבלות ,הצופה מפענח את שפת הסימנים המופיעים על הבמה ,שאורגנה על ידי Kowzan
( ,)1968תוך קבלת המוסכמות התיאטרוניות ( )1992 ,Rozikויצירת רוחק אסתטי ( .)1912 ,Bulloughשלושה
מרכיבים אלה מהווים את התקשורת התיאטרונית ,המאפשרת את הבנת הסימנים המופיעים על הבמה
והמבנה שלהם ,מתוך המוכנות להקדיש שימת לב מספקת כדי "להפנים הכל" ,וליצור בסופו של דבר את
המשמעות (.)1993 ,Esslin
במסגרת מחשבתית זו של שפת התיאטרון ,באמצעות מרכיבי התקשורת התיאטרונית ,אני כחוקרת פירקתי
את חוויית הצפייה של הילדים ,את הפרשנות והמשמעות שהם מעניקים לנצפה ,תוך ניסיון להבנות ולהמשיג
את משמעות החוויה שהם חווים.
אדון כאן בממצאי המחקר בהתייחס לשאלות איתן יצאתי לדרך ,בניסיון לברר את אופני ההתקבלות של
הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן ואת תפקידם של מרכיבי התקשורת התיאטרונית בהתקבלות .אלה היו
השאלות עמן יצאתי לדרך ,אך במהלך המחקר עלתה שאלה נוספת מתוך הנתונים שנאספו ,ודרכה ניסיתי
לאמוד את המטען המבנה את הכשירות התרבותית-תיאטרונית ואופק הציפיות של ילדי גן הצופים בהצגת
תיאטרון.
ארבעה צירים יובילו את הדיון :שלבים בהתהוות חוויית הצפייה ,המטענים המהווים אופני ההתקבלות של
הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן ,מרכיבי התקשורת התיאטרונית המהווים חלק מהמטענים המובילים
לכשירות התיאטרונית של הילדים ,ותפיסות הקהל הצעיר את עצמו ואת תפקידו באולם התיאטרון.
תמה נוספת המלווה את הדיון קשורה לגילאי הילדים בגן חובה בישראל ,בו הילדים נמצאים על רצף גילאי
של שנה שלמה .מתוך התרשמותי כחוקרת ,הן בשלב איסוף הנתונים והן בשלב ניתוח הראיונות והשיחות,
ניכרו הבדלים בין ילדים שהיו בעת המחקר בתחילת השנה החמישית לחייהם ,לבין ילדים שהיו בסוף השנה
החמישית ,בתפיסותיהם ,יכולות הביטוי והידע הקודם הצבור אצלם .אמנם מחקר זה לא נערך מתוך
מסגרות תיאורטיות העוסקות בהתפתחות אלא תיאוריות אסתטיות-תיאטרוניות ,יחד עם זאת ,מתוך
התרשמותי כחוקרת עולה ,כי קיים רצף של תפיסה של מרכיבים תיאטרוניים המתפתחת לאורך שנה זו של
גן חובה .התרשמות זו מלווה את הדיון ,אך על מנת לקבוע בבירור אם אכן הבדלים אלה נובעים מהבדלי
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הגיל ,נדרש מחקר נוסף הנוגע לחוויית הצפייה של ילדי גן .ומהי אותה חוויית צפייה בהצגת תיאטרון ,שהיא
חד-פעמית ולא ניתן לחזור עליה? בסעיף הבא אציג את שלבי החוויה שחווה ילד בגיל הגן ,כפי שעלתה מתוך
ממצאי המחקר.

חוויית הצפייה של ילדי גן – שלבים בהתהוותה
כפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי (חווית הצפייה :ממדי החוויה האסתטית – המודל של ,)Eversman
חוויית הצפייה הינה תהליך מורכב ,הנשען על מטענים רגשיים ,קוגניטיביים ואסתטיים ,הנענים למציאות
הבמה המוצגת בפניו .תוך כדי החוויה הצופה קולט ,מפענח ונותן משמעות לאשליה המוצגת בפניו .בסעיף
זה אציג את השלבים המבנים את החוויה ,ולאחריהם את המטענים הנצברים בכל אחד מהשלבים ,ומהווים
את ההתקבלות של ההצגה.
חוקרים מתייחסים אל חוויית הצפייה של ילדים (שינמן )2005,McCaslin ;2005 ,Klein ;2006 ,כמתרחשת
אל מול ההצגה .במקרה של הצגת תיאטרון מול קהל של ילדי גן ,החוויה מתחילה כבר ביציאה מהגן בדרכם
אל אולם התיאטרון .הדרך אל האולם היא השלב הראשון בהתהוות החוויה ,היוצרת התרגשות גדולה
המשפיעה על ההתקבלות של ההצגה .השלב השני ,הכניסה אל האולם כוללת את ההתרשמות שלהם ממנו
וההתרגשות העולה .בשני השלבים המתוארים לעיל ,הקהל הצעיר חווה 'חוויה קהלית' משותפת ומשתפת.
הם נמצאים יחד (בין אם יחד עם ילדי הגן או יחד עם הוריהם) וחווים יחד את ההתרגשות משלבי טרום-
הצגה ,רואים זה את זה וערים לתגובות מסביב .השלב השלישי ,המסומן על ידי הרמת המסך או החשכת
האולם ,מתחיל עם תחילת ההצגה .בשלב זה ה'חוויה הקהלית' ,המשותפת לקבוצת הילדים שנכנסה אל
האולם מסתיימת ,ומתחילה חוויה בה כל אחד בנפרד חווה את ההצגה .בסיום ההצגה ,הם חוזרים לחוויה
משותפת ,בה הם משתפים את חבריהם או את המבוגרים ומעריכים את ההצגה.

שלב ראשון :הדרך אל האולם
מבוגרים המעוניינים לצפות בהצגת תיאטרון ,עשויים לבחור אותה על פי אולם התיאטרון בו היא מציגה.
לילדי גן אין את יכולת ההחלטה לגבי מקום הצפייה בהצגת תיאטרון ,בין אם הם צופים בה במסגרת הגן
ובין עם בלוויית הוריהם .אולם למרות שהבחירה אינה בידיהם ,והם ,כפי שמכנים את מצבם חוקרי תיאטרון
לילדים ,קהל שבוי ( )2012 ,Reason ;2009 ,Klein & Schonmannאו חטוף ( ,)2005 ,Kleinאו אף מושתק
( ,)2012 ,Maguire ;1998 ,Klineעדיין יש להם דעה על סוג החוויה שמהנה אותם יותר .בקרב ילדי הגן ניכרת
העדפה לצפייה בהצגה באולם תיאטרון לעומת צפייה בה בגן .הילדים מציינים מפורשות שהצגות שמוצגות
בגן ולא באולם ,מהנות פחות" :אני אוהבת לראות אותם על הבמה ,אני לא רגילה שהם בגן על הרצפה ולא
רואים אותם טוב" (ה' גן ה"ג ת"א) .הבוגרים שבין הילדים אף משתמשים בידע שלהם על מגבלות של הצגה
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בגן לעומת הצגה באולם התיאטרון ,לצורך השוואה :אל הגן לא ניתן להביא במה ,תפאורה או כמות שחקנים
כמו באולם:
"אפשר להביא הצגה לגן ,רק לא עם במה כזאתי וכסאות כאלו ואולם ,ואי אפשר ,אפשר להביא,
כזאת תפאורה ,ונו ,שחקנים ,אבל ,שחקנים יש בעיה ,אפשר תיאטרון או משהו ,אבל שחקנים
נראה לי שאי אפשר" (ד' גן ב"ב כ"ס).
היציאה לצפייה בהצגה מחוץ לגן ,מלווה כמעט תמיד בנסיעה אל האולם .הנסיעה במסגרת הגן נערכת
באוטובוסים .הרוב המוחלט של ילדי המחקר ,כאשר נשאלו על חווית הצפייה שחוו ,התייחסו אל הנסיעה
אל אולם התיאטרון כחלק בלתי נפרד ממנה" :לי היה כיף באוטובוס" (ע' גן פ' ת"א) או "היה כיף לראות
בחלון באוטובוס" (ד' גן ב"ב כ"ס) או "[באוטובוס] היה כיף מאד" (ע' גן ב"ב כ"ס) .הנסיעה הופכת את
האולם למקום מועדף לצפייה ,עוד לפני שהגיעו אליו.
מסקנה זו מהווה חיזוק למחקרים עם ילדים העוסקים בחוויית הצפייה והשלכותיה (2012 ,Maguire
;ׂ ,)2012 ,Maguire ;1997 ,Wood & Grant ;2004 ,Prendergastומחקרים המשווים את חוויית הצפייה
באולם אל מול החוויה בין כתלי בית הספר ( .)2010 ,Reason ;2002 ,Clarkהאחרונים מציגים התייחסות
אל הצגה המוצגת באולם בין כתלי בית הספר ,כהגבלה של החוויה לתפיסת הילדים ,ואף יותר מכך ,כפי
שמציין  ,)2002( Clarkכהורדה של היצירה אל השוליים של המקצוע .הילדים מתייחסים אל מחזה שמוצג
בין כתלי בית הספר כ"פחות שווה" מזה המוצג באולם התיאטרון .עבור ילדים ,כפי שמתאר  Reasonוכפי
שעולה מהמחקר הנוכחי ,הצגה באולם התיאטרון הכוללת את הנסיעה או היציאה אליו ,היא חוויה הרבה
יותר משמעותית ומשפיעה על ההתקבלות מאשר צפייה בהצגה בתוך הגן או ביה"ס .הקטע הבא מציג את
תפיסת הילדים ,לגבי יציאה מהגן אל אולם התיאטרון:
סמדר" :את מעדיפה לראות הצגות בגן או באולם?"
ה'" :באולם".
סמדר" :באולם ,למה?"
ה'" :כי יותר נוח ,יותר כיף ובגן זה לא כיף כל-כך ,צריך להישאר בגן וזה לא כיף אנחנו אוהבים,
הילדים אוהבים לצאת לטיולים ,לא אוהבים להישאר" (ה' גן ה"ג ת"א).
תפיסת הילדים מחזקת את התיאוריה של  ,)1993( Schechnerהמוזכרת בפרק הרקע התיאורטי (התקבלות:
חקר ההתקבלות בקרב קהל מבוגרים) ,לגבי ההרחבה של חוויית הצפייה ,ומציינת את נקודת ההתחלה
עבורם; הנסיעה אל אולם התיאטרון .נקודת ההתחלה אינה בבחירת ההצגה ,כפי שמתקיימת בתיאטרון
למבוגרים ( ,)1999 ,Konijnאלא ביציאה מפתח הגן.
עבור ילדים בגן חובה (גילאי  ,)5-6כפי שעולה מהממצאים ,החוויה התיאטרונית יכולה להיות שלמה רק אם
היא נערכת באולם התיאטרון ,וזאת משום ששלבי טרום-ההצגה משפיעים על ההתקבלות לא פחות מכל
מרכיב אחר בתהליך .כפי שעולה מהתרשמותי כחוקרת בבוקר היציאה להצגה בגנים ,חוויית הצפייה של
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ילדי גן מתחילה כבר בבוקר הנסיעה להצגה .הילדים מתאספים בגן ,מטופחים בלבושם ,מודעים ליציאה
מהגן אל ההצגה .הם מגיעים מרוגשים ,מתרגשים במפגש עם הילדים האחרים ,ומחכים בקוצר רוח לסימן
ליציאה .תגובות הילדים בדרך אל האולם ,בכניסה אליו ובישיבה בתוכו לפני שמתחילה ההצגה ,מעידים על
השפעתו של שלב טרום-הצגה על ההתקבלות.
שלב טרום-ההצגה מקיף מכלול של סיבות להתרגשות :שבירת השגרה ,נסיעה באוטובוס ,יציאה ל"כמו
טיול" ,יציאה "לנשום אוויר" וצפייה בנוף שבדרך .נדבך זה ,יוצר את ההטענה הרגשית הראשונית המבנה
את חוויית הצפייה (הרחבה בסעיף מטען רגשי :הנאה בפרק זה) .אולם ההגעה אל האולם אינה מציינת את
סוף שלב טרום-הצגה .בסעיף הבא אדון במשמעות הכניסה והישיבה באולם עבור הילדים ,עוד לפני שההצגה
מתחילה.

שלב שני :אולם התיאטרון
אולמות התיאטרון בהם צפו הילדים במחקר זה ,היו בעיקר היכלי תרבות עירוניים ,המיועדים לרוב לצפייה
של מבוגרים .אולמות אלה מיועדים בדרך כלל למופעי תרבות גדולים ,ומאופיינים בחללים גדולים ומפוארים
וציוד המתאים בדרך כלל למבוגרים (האולמות מתוארים בפרק היבטים מתודולוגיים) .כאשר ילדים בגיל
כה צעיר נכנסים אל אולם כה גדול ,מתעוררות שאלות הנוגעות להתאמה של אולמות אלה לגיל הילדים:
האם לחוויה של כניסה לאולם גדול ומפואר השפעה על היווצרות החוויה האסתטית בקרב ילדי גן ובכך על
התקבלות ההצגה בה יצפו? האם תיתכן תגובה הפוכה של חשש ואיום מול הגודל של האולם אליו נכנסו?
האם הציוד באולם (מושבים ובמה גדולה) עשויים להפריע או להשפיע לטובה על חווית הצפייה של ילדי גן?
האם חוסר ההתאמה של גובה ילד בגיל הגן למושבים או לצפייה בבמה גדולה עשוי לפגום בהתקבלות?
האולמות הגדולים נתפסים בעיני ילדי הגן כמלאי פאר והדר ,והכניסה אליהם ממלאת אותם בהתרגשות.
בכניסה אל האולמות רוב הילדים פקחו עיניים גדולות והביטו סביב בהשתאות:
הילדים מתרגשים .מדברים חזק .ט' (צועקת) :הייתי פה בהצגה! הילדים שמחים לראות אותי
[מחכה להם בכניסה לאולם] .ט'" :אני לא פוחדת בחושך" .הילדים מתרגשים מאד! ט' מחבקת
עם בן הזוג של ה לטור .ט'" :אני הייתי כאן בהצגה של שלגיה" .י'" :פעם הייתי פה בחושך".
הילדים מתקדמים למרות שהגננת אומרת לא להתקדם .דוחפים כדי להתקדם (מתוך תצפית על
גן מ"ק ראשל"צ ,בכניסה לאולם התיאטרון).
הריגוש העולה מתוך תצפית על ילדי גן צעירים בכניסה אל אולם התיאטרון ,וההתפעמות מול הגודל והפאר
והקהל הרב היושב בתוכו ,מביאים לתובנה שמבנהו ,גודלו והדרו של האולם הם רכיבים שאינם מאיימים
על ילדים בני חמש-שש אלא להיפך – הם בין הרכיבים המבנים את ההתקבלות ,בשלב הראשוני של החוויה.
ניכר מתוך הממצאים במחקר זה המתארים את ההתרגשות של הילדים בכניסה לאולם (ראו קטע תצפית
לעיל) ,כי למרכיבי 'ההקשר הישיר' כפי שמכנה אותו  ,)2004ׂ( ׂEversmanהמוזכר בפרק הרקע התיאורטי,
תפקיד חשוב ביותר בהתקבלות של ההצגה ,וחלק גדול מההנאה מגיע מהם.
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ההנאה מגיעה מכ מה מרכיבים הקשורים אל האולם :הגודל ,הפאר והישיבה בו .ההתרגשות הניכרת בדברי
הילדים בנוגע למרכיבים אלה ,גם מספר ימים לאחר הצפייה בהצגה ,מלמדת על השפעתם על ההתקבלות.
להלן מספר דוגמאות מדברי הילדים:
"את צריכה אולם להצגה .נכון ,אולם ג-ד-ו-ל [מדגישה את הגדול] .שיהיה מקום .את צריכה אה,
בהצגה אמתית יש הרבה אנשים יש ה-ר-ב-ה [צועקת] כסאות ואולם ג-ד-ו-ל גדול [טון גבוה ודגש
על הגדול]  ,ואם הוא גדול ,גדול ,גדול אז צריך גם מקום גדול בשביל שיהיה ב-האולם בתוכו" (ד'
גן ב"ב כ"ס).
"הבנתי שהוא גדול ,חשבתי שהוא קטן אבל בקושי הוא מצליח מעמד להיות גדול ,בקושי הוא
מחזיק אנשים וכסאות וכזה במה וזה ודלתות ורצפה ,ואפילו תקרה" (נ' מגן ה"ג ת"א).
"המקום היה יפה" (" )....הכיסאות שמה בהיכל התרבות ,שם בחוץ היה יפים ,כאלה כסאות
כאלה" (ד' גן ב"ב כ"ס).
"[האולם] מיוחד בתלבושות וכל מיני דברים( "...מ' גן ב"ב כ"ס).
שלב טרום-הצגה כולל את הדרך אל האולם ,מבנהו ותכולתו ,וגם את הישיבה בו; מיקום הישיבה ,נוחות או
אי נוחות והחבר/ה לידם יושבים .לכל אלה חלק ביצירת החוויה.
מיקום הישיבה באולם של הילד-הצופה יהיה משמעותי ואולי אפילו קריטי ,מבחינת יכולתו לקלוט את
ההצגה ,ובהכרח מבחינת היכולת לייצר הנאה .ילד בן חמש או שש היושב בשורות הראשונות של אולם גדול
כמו היכל תרבות עירוני ,עשוי להתקשות לקלוט את התמונה המלאה של הבמה הרחבה ,הגדולה משדה
הראייה שלו:
סמדר" :ישבנו לפי דעתכם קרוב ,רחוק?"
ש'" :רחוק .ומרחוק רואים הכי טוב".
סמדר" :באמת? למה?"
ש' " :בגלל שמקרוב ,בשורה האחרונה ,פשוט כי יותר מדי נמוכים אז רואים רק את הרגליים של
השחקנים במקום את כולם .במקום את כל הגוף שלהם רואים רק את הרגליים".
סמדר" :וזה חשוב לראות את כל הגוף?"
ש'" :כן ,כי אז מה שווה בהצגה? ראית רק את הרגליים של השחקנים" (ש' גן ד' רעננה).
גם ריחוק גדול מדי מהבמה עשוי לפגום ביכולת ליהנות מההצגה:
ע'" :בגלל שהיה כזה קיר ענק ,וגם היה קצת מכסה ,אבל היינו כמעט בסוף ב .Lion King-בגלל
שאז יכולנו לראות רק חצי מהקיר הענק הזה".
סמדר" :מה זה בסוף ,למעלה? רחוק?"
ע'" :כן .וגם קצת ,הם ,הרבה פעמים זה היה קצת קטן" (ע' גן ד' ברעננה).
כאשר קיים קושי לראות היטב את ההתרחשות והסימנים על הבמה או חלל המשחק מהמיקום בו יושבים,
הן מבחינת המרחק (או הקרבה) והן מבחינת מגבלה בצפייה ,נפגמת יכולתם של הילדים בגיל הגן לקחת חלק
בתקשורת עם ההצגה" :לא היה לי נוח לשבת בצד הזה" (ה' גן ה"ג ת"א)" ,כי אז מה שווה בהצגה?" (ש' ,גן
ד' רעננה) .ניכר כי למיקום הישיבה באולם חלק ביצירת המטען הרגשי המלווה את הילדים בעת ההצגה,
וכאשר הוא נפגם ,במידה והמיקום אינו אופטימאלי ,תיפגם ההתקבלות של ההצגה .במידה ותחושת העונג
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שלהם תגדל ,כי המיקום נוח ומאפשר צפייה מיטבית ,כך יגדל המטען הרגשי החיובי והשפעתו על
ההתקבלות" :כי אנחנו אוהבים לשבת שם [מקום מסוים באולם]" (ע' ב"ב כ"ס).
לישיבה באולם יש צדדים שונים של נוחות העשויים אף הם להשפיע על ההתקבלות וההנאה .המושבים
באולמו ת הגדולים ,אליהם יוצאים ילדי הגן לצפות בהצגות ,בנויים כמושבים למבוגרים ואינם מותאמים
לישיבה נוחה לילדים .תחושות של אי נוחות פיזית ,בישיבה על כיסא או מושב באולם תיאטרון ,עלולות
להפריע לילדי גן להשיג התרווחות ורגיעה פיזית המאפשרת השקעה נפשית בהצגה:
"ראיתי פלונטר ,היה שם כיסא אותו הדבר ,ישבתי ולא כל רגע זזתי .היינו בהצגה יוגי הדוב ,שגם
לא זזתי כל-כך ורק בזה זזתי כי הכיסא לא היה לי קצת נוח ,כל רגע הוא התנדנד ,אז כל רגע הייתי
צריכה לקום ולהתיישר" (ה' גן ה"ג ת"א).
נקודה נוספת שעולה מתוך הממצאים בהקשר של הישיבה והשפעתה על ההתקבלות ,קשורה להסדרי
הישיבה באולם .כאשר הילד הצעיר יוצא להצגה ללא הוריו ,הוא מעדיף לשבת ליד חבר ,אתו יוכל לחלוק
את הרגשות העולים בעת הצפייה:
"כי יכול לדבר אתו בשקט (צוחק) [נראה במבוכה] ,בלי שהשחקנים יראו ,ואם אתה מפחד אתה
יכול להחזיק לו את היד" (" )...ואם אתה רוצה אתה יכול להגיד לו בהצגה מה הוא מרגיש( ...א',
גן א' ,כ"ס).
מחקרי התקבלות בתחום התיאטרון לילדים מתמקדים בדרך כלל במרכיבי התקשורת התיאטרונית
והשפעתם על ההתקבלות (,Schonmann ;2012 ,Scollen ;1995 ,Saldana ;2008 ,Reason ;2005 ,Klein
 .)2006כפי שעולה מהממצאים הרבים שהצטברו במחקר זה ,ניכר כי ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב
ילדי גן מושפעת גם מרכיבים הקשורים הקשר ישיר אל חוויית הצפייה ,כפי שטוען גם ,)2004( Eversman
עוד לפני המפגש עם ההצגה ועם מרכיבי התקשורת בין הבמה לקהל .אלא שבמקרה של ילדים צופים,
לרכיבים אלה מצטרפת ,במקרה של ילדי גן כצופים ,גם הדרך אל אולם התיאטרון ,הנסיעה באוטובוס
(במקרה שנסע עם כל הגן לצפייה) ,ההוד והפאר שלו ,מיקומו של הילד באולם ,נוחות הישיבה בו תחושת
המוגנות שלו ושדה הראייה הנפרש בפניו ,בין אם רחוק מדי מהבמה ובין אם קרוב מדי אליה .אלה יהיו
אחראים למידת ההנאה של הילד ,עובדה שתשפיע על ההתקבלות.

שלב שלישי :ההצגה
האור הכבה באולם מסמן את המעבר לשלב השלישי בחוויית הצפייה – ההצגה .דוגמאות לתגובות הילדים
אל תחילת השלב השלישי מראות את ההתרגשות המלווה אותו:
כשכבה האור באולם ,מכריזה א' בקול מתרגש – "יש .חושך!" (מתוך תצפית גן מ"ק ראשל"צ)
האור כבה באולם .נשמעים קולות הילדים" :אמא" .קשה להרגיע את הילדים .מאד מאד מתרגשים .מסביבי נראים
הילדים עם פיות פעורים (מתוך תצפית על גן ש"ש ראשל"צ)
כשהאור כבה צ' משמיע קול" :או" (מתוך תצפית על גן פ' ת"א).

בשלב זה מסתיימת החוויה הקהלית ומתחילה החוויה האישית ,בה כל אחד מהם חווה את ההצגה ,תוך
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שימוש במטענים האישיים עמם הוא מגיע אל ההצגה .איכותם של מטענים אלה ,תרבותי-חברתי-תיאטרוני,
רגשי וקוגניטיבי יפורטו בהמשך הפרק בסעיף (תהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן).
 )2006( Schonmannמגדירה את התופעה 'הצגת תיאטרון' כבעלת משך חיים קצרצר ,מתכלה ומסתיים מיד
עם הורדת המסך:
Theatre is an art form that exists only in the dimension of time. It is fleeting; it
disappears the moment the curtain drops. Its life begins with the darkening of the hall
and it dies away when the lights are turned on. Thus, one can preserve the theatrical
experience only through reminiscences of the event. (Schonmann, 2006, p. 39).
הילדים אמנם מתייחסים אל התופעה כאל חד-פעמית ,שאינה ניתנת לחזרה על ידי 'דפדוף לאחור' ,או החזרה
לאחור' כמו תכנית טלוויזיה או קלטת וידיאו או :D.V.D
"זה לא כמו טלוויזיה ש ..שאתה לא יכול להוציא תמיד .הצגה זה ...צריך לקחת עוד פעם את
הכרטיס להצגה הזאתי אם יש עוד פעם ,זה לא תמיד ,זה לא כמו טלוויזיה שיש לך תכנית שאתה
נורא ,נורא אוהב ואת ...יום קבוע לך באותו יום( ...א' גן א' כ"ס).
יחד עם זאת ,עבורם היא אינה מתכלה .היא נותרת בזיכרונם ,והופכת להיות חלק ממטען תרבותי עמו יגיעו
להצגה הבאה אחריה .הילדים מתייחסים אל הצגה באופן רחב ביותר ,וקשור אל כל מרכיביה .באמצעות
תכנת האטלס איתרתי ציטוטים רבים מתוך השיחות והראיונות המנותחים בו הנוגעים להצגה (268
ציטוטים)( ,לשם השוואה ,כמות הציטוטים הנוגעת למוסכמות למשל היא  228ציטוטים) ,והם חולקו על פי
המטענים שהוזכרו ,הצגה בהקשר של ידע קודם ,הנאה והבנה .כאשר ילדים מתבקשים להגדיר את מהותה
של התופעה ,הם מגדירים אותה בעיקר מתוך השיח על התהליכים ביצירתה ( 31ציטוטים) ,על היוצרים שלה
( 26ציטוטים) ועל סוגות בתיאטרון ( 33ציטוטים) .תפיסות אלה מציגות את כישוריהם של הילדים להבין
תופעה מורכבת זו ,שהיא אמנם חד-פעמית ,אך נשארת בזיכרונם כתשתית לפענוח הצגות נוספות .מחקר זה
מחזק את טענת  ,)2010( Reasonכי לילדים יש כישורים וכלים להבין מופעי תיאטרון מורכבים ,ולהתחבר
אליהם ברמות שונות .בשלושה הסעיפים הבאים אציג את השלב השלישי בחוויית הצפייה ,ההצגה כפי
שהילדים מגדירים אותה ,בהתייחס לשלושה המרכיבים המצוטטים ביותר.
תהליכים ביצירת הצגה
ילדי הגן מודעים לתהליכים ביצירת הצגה ,לדרך בה מתקבלות ההחלטות ולאופני הביצוע שלה .תחילת
התהליך נתפס אצלם כקשור לדמיון .היוצר או היוצרת מתחילים את היצירה בדמיון והדמיה:
מ'" :היא דמיינה אותם מצחיקים ,היא הכינה את ההצגה ,היא תיארה את ההצגה שהם היו
מצחיקים ,היא תיארה את כל ההצגה במחשבה" ()...
ט'" :אה ,אני חושבת שהיא חיברה את זה והמציאה את" ()...
מ'" :היא דמיינה את כל ההצגה שכבר יצאה מזה" ()...
מ'" :אז ,אז היא פשוט יצאה מזה ,אז היא חשבה שפשוט תגמר ההצגה ,אז היא פשוט החליטה
לעשות את ההצגה הזאת" (שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
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ילדי הגן מגדירים את השלבים המתרחשים בעת הפקת הצגה ,באופן קרוב מאד להתרחשותם במציאות.
תחילתו של התהליך בהמצאה המתרחשת בדמיונו של היוצר" :כי כאילו היא המציאה אותם ,היא המציאה
את ההצגה הזאת ,היא כתבה את זה" (ע' גן פ' ת"א) .המשכו בתכנון התוצר השלם הכולל את התפאורה
והאבזרים" :או ,אמ ,דתיה בן-דור רצתה שיחשבו שזה יהיה אמתי ,היא תכננה ,היא מראש תכננה ,שיהיה
את זה ,היא תכננה [מלמול] ,שיהיה שם את כל הדברים" (מ' גן א' כ"ס) .השלב הבא דורש ליהוק של
שחקנים" :היא בחרה אנשים שיהיו כמו שטוזונים ,שהיא דמיינה ,היא בחרה אנשים שיתאימו לתפקיד והם
התאימו ושמו את הדברים מראש( "...מ' גן א' כ"ס) .לאחר מכן שלב החזרות והאימונים..." :כל הזמן
מתאמנים על התרגילים עד שמחברים את הכל ,ואז זה נהייה הצגה שלמה" (צ' גן פ' ת"א) .לבסוף ,השלב
האחרון" :היא רוצה שזה יהיה מ-ע-נ-יי-ן ,ושכולם יגידו וואו"...

(מ' גן א' כ"ס).

מתוך התרשמותי כחוקרת אוכל לומר כי ניכרים הבדלים בין ילדים הקרובים לגיל חמש לאלה הקרובים
לגיל שש ,בנוגע לידע על תהליכים בהפקת הצגה .ניתן לפרש הבדלים אלה ,על רקע של פער בן שנה שלמה
בהתפתחות ,אם בהקשר של תפיסה ואם בהקשר של יכולות ביטוי שמתפתחות :הצעירים בגן (קרובים לגיל
חמש על הרצף) תופסים את התהליכים אך עדיין לא יודעים לשיים אותם במדויק .הם מתארים תיאור
פנטסטי של "ארץ ההצגות" (ר' גן ש"ש ראשל"צ) בה נמצאים אנשים שיודעים אם כדאי לעשות את ההצגה
שדמיינו .לעומתם ,הבוגרים (קרובים יותר לגיל שש על הרצף) מביעים את הידע על התהליכים ,באופנים
המציגים אותם כקרובים יותר לאלה המתרחשים בפועל .ממצאים אלה מראים התאמה למחקרה של לאור-
בלסבלג ( ,)2012לגבי התפתחות התפיסה של העמדת הפנים והבנת ההבדל בין מראית עין למציאות הטוענת
כי קיים הבדל בין תפיסות ילדים בני שלוש וחצי ,חמש וחצי ושבע וחצי ,והן מתפתחות עם עליית גיל הילד.
בגיל חמש וחצי מסתמנת "קפיצה" בתפיסת ההבדל בין מראית עין למציאות (פירוט בפרק הרקע התיאורטי:
התקבלות :חקר התקבלות בתיאטרון לילדים) .תיאטרון הוא אמנות המכילה בתוכה יצירה מגוונת ,הלקוחה
מאמנויות שונות :ספרות ,אמנות פלסטית ומוסיקה .הילדים מגדירים את התופעה דרך שיח על תהליכים
ועל היוצרים המגוונים הלוקחים בה חלק .בסעיף הבא אתאר את הגדרתם את ההצגה דרך יוצריה המגוונים.
יוצרי ההצגה
ילדי הגן ,בני חמש-שש מגדירים את ההצגה דרך תפקידם של היוצרים השונים העוסקים בהפקתה .רוב
הילדים מתארים הפקה כמורכבת מיוצר ,שכתב" :היא כתבה את ההצגה הזאתי ,היא הכינה אותה ,דתיה
בן-דור" (נ' גן ה"ג ת"א)  .יוצר נוסף המוזכר הוא הבמאי ,לרוב ללא שיום התפקיד ,אך מתוך ידע והבנה על
מסגרת התפקיד" :זה שמארגן את ההצגה ([ )...תפקידו] ללמד את השחקנים מה הם אמורים לעשות (ש' גן
ד' רעננה) .וגם" :התפקיד שלו זה להחליט על ההצגה ( )...להחליט איך ההצגה נראית ,איך שהם מתאמנים
על ההצגה" (נ' מגן ה"ג ת"א) .לעיתים ניכרת הרחבה לתפקיד הבמאי" :זה מישהו שמחליט איזה שירים יהיו
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( )...ומי יהיה מה ,ואם היא נהיה שני תפקידים היא ,הוא רואה מי הכי טוב או אם צריך עוד שחקן אז הוא
מחליט אם להביא עוד שחקן( " ...ט' גן א' כ"ס).
ידע של ילדים על תפקיד זה הוא ידע מפתיע ,משום שהבמאי אינו בין היוצרים שיש להם נראות כלפי הילדים.
מי שנראה הינם השחקנים ,ואולי משתרבב שמו של הכותב ,כיוצר ההצגה .ידע על מסגרת תפקיד הבמאי
מעיד על ידע תיאטרוני רחב יותר מהמצופה מילד בגיל הגן .במאי של הצגת ילדים אינו מוזכר בדרך כלל על
ידי אנשי חינוך או הורים המביאים את הילדים להצגה .אם ההצגה מבוססת על סיפור ,סביר להניח שיוזכר
שם הסופר (אנדרסן 'הברווזון המכוער' למשל) .אם היא מבוססת על מחזה מפורסם (עוץ לי גוץ לי ,למשל),
יוזכר (אולי) המחזאי (שלונסקי) ,אך בדרך כלל לא מוזכר כלל במאי ההצגה .אף ילד ,כולל אלה שדיברו על
תפקיד הבמאי ,לא הזכיר כלל את שמותיהם של במאי ההצגות בהם צפו .ובאופן רחב יותר ניתן לומר לגבי
שמות היוצרים ,כי בדרך כלל ילדי גן אינם מודעים לשמות היוצרים ,אלא לתפקידיהם .יוצאים מהכלל הם
שמות של יוצרים שנקלטים אצל הילדים בעקבות קלטות ווידאו שמופקות בעקבות הצגות (לדוגמה דתיה
בן-דור שמופיעה בקלטת הווידאו המלווה את ההצגה ,ודרכה למדו הילדים את שמה).
יוצרים נוספים בתיאטרון לוקחים חלק בהפקה של הצגה ,והילדים מכירים את תפקידיהם ומגדירים אותם.
לא תמיד הם מדייקים בתפקידו של כל אחד מהם ,ולעיתים הם משייכים תפקיד של האחד לאחרים ,אך
רובם מציינים שיש אדם אחד שניתן לשייך לו את ההפקה והוא ה"מנהל" .במושג זה הם מכוונים לכותב או
לבמאי ,או לאדם אחד המשמש בשני התפקידים .הילדים מזכירים את יוצרי התפאורה והתלבושות ,מפעילי
ההצגה ואפילו את הסדרנים באולם ,כשהם מתבקשים להגדיר את יוצרי ההצגה:
-

"המנהלים מכינים את זה ,הם אומרים למישהו שיכין ואז הם מכינים את  ...או שהם קונים
בחנויות" (צ' גן פ' ת"א).
סמדר"... :מי עשה את השמש?"
ש'" :אחד מהשחקנים אולי" (ש' גן ד' רעננה).
"[אחורי הקלעים] זה איפה שיש את כל התלבושות ,איפה שתופרים ,איפה שמכינים את
הנעליים ,איפה שעושים את התסרוקות להצגה ,איפה שיש את הבגדים" (ט' גן א' כ"ס).
"היו שם אנשים מאחורי הקלעים והם הדליקו להם את האור" (מ' גן א' כ"ס).
"יש בכל הצגה מישהו שיושב כאן (מראה עם היד) ,ופה ההצגה ,ושם מוסיקה כשצריך" (כ' גן
נ' רעננה).
"כן[ ,אוהב הצגות] במיוחד אם אתה סדרן" (א' גן א' כ"ס).

יוצר נוסף המזוהה עם ההצגה ,הוא השחקן .בספרות המקצועית מוגדר המשחק כגישה מקצועית הדורשת
"אנרגיה נפשית" ,על מנת להפוך סדרה של תנועות מדגם מופשט (מחזה) לדמות בעלת אישיות (.)1972 ,Kirby
ילדים מגדירים את תפקיד השחקן בהצגה ומודעים לכישורים הנדרשים ממנו .הם מגדירים את תפקיד
השחקנים כמגלמים דמות" :האחד שעשה את הכלב הוא עשה את הכלב והאחד שעשה את הדחליל עשה את
הדחליל( " ...ע' גן ד' רעננה) .ויותר מכך ,יש להם תפקיד בהבניית ההצגה בקרב הצופים" :שחקנים זה אלה
שעושים את ההצגה ,שמסבירים את ההצגה ( )...שמראים לנו את ההצגה (נ' גן ה"ג ת"א) .כפי שמוגדר בפרק
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הרקע התיאורטי ,מטרת הפעולה הדרמטית היא להעביר לאחרים משמעות שנוצרה על ידי רגש באמצעות
מטפורה ( .)1974 ,Courtneyהילדים מודעים למורכבות הגדולה מאד של התפקיד ,ולראייה השימוש באמצעי
ביטוי לשוניים היוצרים הפרדה ואבחנה :לצורך דיבור על גילום דמות הם משתמשים בפועל 'עושים'.
באמצעות הפועל 'מראים' ,הם מרמזים על הביצוע מול הקהל .ואילו הפועל 'מסבירים' ,מרמז על תפקידו של
השחקן בפענוח הדמות וההעברה שלה אל הצופה ,כדמות או כחלק מאנסמבל של סימנים שחוברים יחדיו
להצגה" :זה להראות את הדברים שידעו מי שלא ...מי שנגיד הוא לא רואה והוא רק שומע ,אז הם מסמנים
לכל מיני סוגים של ילדים" (ש' גן ד' רעננה).
ילדי הגן מודעים לדרישות מתפקיד השחקן .לתפיסתם ,עליו להיות בעל כישורי דיבור ,משחק ,שירה" :הם
צריכים להסתובב על כל הבמה ,למשל ,לשיר ולדבר ול-אמ ...לשחק כאילו את ההצגה" (א' גן פ' ת"א) ,וגם
יכולת להצחיק את הקהל" :הם שיחקו שיצחיקו אותנו קצת" (ר' גן ש"ש ראשל"צ) .בנוסף ,הילדים מודעים
לכך שצריכה להיות להם יכולת נפשית לעמוד על במה מול קהל ,ועל מנת להשיג אותה עליהם להתאמן" :כי
הם מתביישים ,הם אומרים לא אני לא רוצה (עושה פרצוף זועף) או רוצה" [לגבי הצורך של שחקנים להתאמן]
(ט' גן א' כ"ס) .בנוסף הילדים מודעים לדרישה לערוך חזרות רבות ,על מנת להגיע ליכולת מיטבית לגלם
דמות על הבמה" :צריכים לעשות חזרות ,הם צריכים להתאמן" (נ' גן ה"ג ת"א) .כהרחבה מעניינת לתפקיד
השחקן ,מפעילי בובות לתפיסת הילדים ,אף הם שחקנים המוציאים אל הפועל דמויות ,בין אם הם מגלמים
אותן ובין אם הם מפעילים בובה" :הוא השחקן של הכלבלב" (ע' גן ד' רעננה).
השחקנים שמאחורי הדמות נתפסים על ידי ילדי הגן כממשות אמתית על הבמה" :שום דבר לא אמתי אבל
הם אמתיים" (ה' גן ה"ג ת"א) .לצורך גילום דמות ,פיתח סטניסלבסקי ,שיטת עבודה לשחקנים' ,שיטת
סטניסלבסקי' ( .)2000 ,Hodgeלשיטתו ,על מנת לשכנע את הקהל ב'אמת הבימתית' ,לשחקנים צריכה להיות
יכולת כמו גם נכונות לדמיין את עצמם חיים באופן מלא ובכל הכנות בעולם בדיוני של מחזות ,כפי שילדים
נוהגים בטבעיות (פלדמן .) 2011 ,באופן מעניין ביותר היו ילדים שהתייחסו לסוגיה זו המכוונת לשיטת
העבודה של השחקן על עצמו .הציטוט הבא מציג את תפיסת הילדים את הדרך לגלם דמות באופן הטבעי
ביותר :שימוש בזיכרון של דמות מהמציאות שלהם ,לצורך גילום דמות בדיונית:
"כשאני משחקת ברופאה אני זוכרת את אימא )...( .אז אני זוכרת את אימא ,כי היא עובדת בבית-
חולים" (נ' גן ה"ג ת"א).
הצופה ,או במקרה לעיל ,השחקן-ילד המגלם דמות ,מנסה "לשים את עצמו בנעלי הדמות" בסיטואציה
המוצגת/משוחקת על הבמה ,תוך השוואה בין מה שהדמות עושה למה שהיה הוא עושה במקומה ,על מנת
להפיק משמעות מהמופע (.)2004 ,Eversman
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הבנת ההצגה מגיעה ,לתפיסת הילדים מתוך ההתמקדות בדמות או בשחקן המגלם אותה" :שזה משחקים
שהם ,הם נותנים הסבר מה הם ,הם נותנים הסבר מה קורה בהצגה" (ד' גן ב"ב כ"ס) .על השחקן אם כן,
כחלק מאנסמבל היוצרים בתיאטרון ,מוטל תפקיד חשוב הקשור להבנת התופעה ,ההצגה המוצגת על הבמה,
על ידי קהל הצופים הצעיר (ציטוטים נוספים המעגנים את תפיסת הילדים את תפקידי יוצרי ההצגה ראו
בפרק הממצאים :חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של הילד :א .ההצגה :יוצרים
בתיאטרון) .תפיסות אלה של ילדי הגן הנוגעות להגדרות ההצגה בשלב השלישי של חוויית הצפייה ,עשויות
ללמד אותנו המבוגרים על מידת האחריות המוטלת על כתפי השחקנים והיוצרים האחרים המעורבים
בהפקה של הצגת תיאטרון עבור קהל צעיר זה.
סוגות בתיאטרון
כחלק מהגדרת הילדים את ההצגה עלה נושא הסוגות (ז'אנרים) הקיימות בתיאטרון .סוגיה זו לכשעצמה
מפתיעה כשמדובר בילדים בגיל כה צעיר ,שהרי ילדי גן עדיין לא צפו בכמות מספקת של הצגות שתאפשר
להם לארגן אותן בקטגוריות שונות על פי סוגות.
ידע של ילדי גן על סוגות שונות בתיאטרון מעיד על יכולת הבנת הנצפה .הוא מעיד על יכולת עיבוד ידע וחיבורו
לקטגוריות אותן מבנים הילדים ,כך שנוצר אצלם "רפרטואר" של סוגות שונות ,הלקוחות ממקורות שונים
הקשורים לתיאטרון אך גם לאמצעי תקשורת אחרים או אמנויות אחרות .הילדים יוצרים הבחנה בין סוגות
כאשר מאפיינים אותן באפיונים הלקוחים מעולמם ,הכולל לא רק הצגות בהן צפו ,אלא גם סיפורים ששמעו,
סרטים ,קלטות וידיאו ותכניות טלוויזיה בהן צפו במהלך חייהם( .ציטוטים בנושא זה בפרק הממצאים:
חלק שני :הכשירות התיאטרונית ואופק הציפיות של הילד :א .ההצגה :סוגות בתיאטרון).
הילדים מזכירים ומגדירים סוגות כמו מחזמר" :זה כמו מחזמר ,גם משחקים ,גם רוקדים" (ד' ב"ב כ"ס),
תיאטרון בובות" :זה היה בתיאטרון בובות" (מ' גן ב"ב כ"ס) ,הצגות שהן עיבוד של אגדות" :אגדות הם
מפחידות .אבל בסוף יש להם סוף טוב" (צ' גן פ' ת"א) ,גם אם לא קוראים בשם הסוגה" :חשבתי שזה הצגה
אולי על מלך ומלכה" (ר' גן ש"ש ראשל"צ) .הם מכירים פנטזיה "הצגה שהיא דמיונית" וקרקס" :אני ראיתי
כבר קרקס ,זה היה הדבר האחרון שראיתי ( )...מדראנו" (צ' גן פ' ת"א) .הצגות מצחיקות ,שמחות ועצובות
(טרגדיות וקומדיות)" :גם עצוב וגם מצחיק" (ה' גן ה"ג ת"א) וגם" :עושים משהו מצחיק ,או משהו לא
מצחיק" (שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ) .הילדים יוצרים הפרדה גם בין הצגות למבוגרים להצגות לילדים,
מתוך ידע על יוצרת של הצגות ילדים" :דתיה בן-דור עשתה דברים לילדים ולא למבוגרים" (צ' גן פ' ת"א).
הילדים מתייחסים אל סוגות מתוך דקויות של הבחנה ביניהן :הצגות בהן השיח נערך ב"חרוזים" (צ' גן פ'
ת"א) ,הצגות שמיוחסות לסוגת הבידור" :לצחוק ,ההצגה הזאת היתה רק לצחוק" (צ' גן פ' ת"א) .הצגות
המכילות קטעי 'סלפסטיק'" :הוא הזיל ריר (א' מגן א' כ"ס) ,והסוגה רוויו מוזיקלי ,שאליה היתה שייכת
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אחת מהצגות המחקר (מחסן השטוזים)" :לא היה סיפור ,כי זה ,זה משהו כזה שמח כזה ,זה לא כזה אגדי
כזה" (ד' גן ב"ב כ"ס).
סוגה נוספת שקיימת בהצגות ילדים ,הוזכרה פעם אחת  .זו סוגה של הצגות עם דמויות של גיבורי על ,בדרך
כלל הצגות לחגים ,כמו 'פסטיגל' המבוצע בחנוכה .הצגות אלה אינן הצגות איכות אלא יותר מופעי בידור,
והילדים משייכים סוגה זו למחירה הגבוה" :אני אעשה הצגת 'ספיריטו' .וכל מי שייכנס יצטרך לשלם לי 90
שקל" (א' מגן ה"ג ת"א).
בשיחת תיאטרון בגן ב"ב כ"ס ,עסקו הילדים בהגדרות של הצגה דרך השוואה לסוגת המחזמר:
"במחזמר עושים הכל ביחד ,אבל בהצגה עושים את השיר והריקוד ביחד ואת השיחוק בהפרד"
(ד' בשיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
הגדרה זו כבשה את ליבי ,והפכה למוטו של המחקר – אם ילדה בגיל הגן יכולה להבין את ההבדל בין הסוגות,
ולהבחין בין הצגה למחזמר ,עד כדי הדקות של "השיחוק בהפרד" ,כלומר הפרדה בין קטעי המשחק לקטעי
הריקוד והשירים ,הרי שבניגוד למה שחשבתי כשיצאתי לדרך במחקר זה ,ילדים בגיל הגן הם בעלי ידע רחב
על תיאטרון .ההגדרות מלאות הידע באמצעותן מגדירים ילדי גן את התופעה – הצגה ,מלמדות אותנו,
המבוגרים הקשורים אל אמנות התיאטרון ,על מורכבותה של אמנות זו ,על מגוון התחומים הלוקחים חלק
ביצירה שלה ועל יכולתם של ילדים לקלוט ,לתפוס ולפענח אותם.
חוויית הצפייה העולה מתוך ממצאי המחקר ,והוצגה בסעיף זה ,מתחלקת לשלושה ממדים – שניים מהם
נחווים לפני תחילת ההצגה ,בדרך אל האולם ובכניסה והישיבה בתוכו ,אלה מכונים חלקי טרום-הצגה ,ואילו
השלישי נחווה בעת הצפייה בהצגה .בחלק השלישי ,בא לידי ביטוי הידע הרב על תהליכים ביצירת הצגה,
יוצריה וסוגות בתיאטרון .הם משתמשים בידע זה על מנת לפענח את ההצגה בה הם צופים .כשהם מצוידים
בידע הקודם המוצג כאן ,הם מסוגלים לסווג את ההצגה לסוגה המתאימה ,להבין לעומק את תהליכי היצירה
שלה ,ולברר לעצמם את תפקידי היוצרים השונים הקשורים להפקה .הידע הנוסף המצטבר בצפייה הנוכחית
עשוי לשמש אותם בעת צפייה בהצגות נוספות בעתיד.
ממד אחד להתייחסות לחוויית הצפייה כולל את שלושה שלבי ההתהוות של החוויה ,הנוצרים בדרך ,באולם
התיאטרון ובעת הצפייה בהצגה .ממד אחר דרכו אתייחס אל החוויה ,קשור לשלושה מטענים המאפשרים
את חוויית הצפייה של ילדי הגן .המטען התרבותי-תיאטרוני ,המטען הרגשי והמטען הקוגניטיבי ,אשר
יוצרים יחד את תהליך ההתקבלות של הצגת ילדים על ידי ילדי גן .בעזרת ממדים אלה ,שיתוארו בסעיף
הבא ,אנסה לפענח את חווית הצפייה של ילד בגיל הגן ,ולהפיק תוך כך תובנות לגבי אמנות התיאטרון.
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תהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן
בהקשר של חווית הצפייה בהצגת תיאטרון ,שחווה ילד בגיל הגן ,שהיא חוויה חד-פעמית ,מורכבת ,וכה
אינטנסיבית ,נשאלה שאלת המחקר הבאה :מהם אופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון אצל ילדים בגן חובה
(גילאים  ?)5-6בסעיף זה אדון באופני ההתקבלות של הצגת תיאטרון ,במטרה להבין את תהליך ההתקבלות
של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן חובה ,הצופים בהצגה ,מגיבים אליה ,משתתפים בה באופן פעיל ותוך כך
מעניקים לה פרשנות ומשמעות ,עליה הם מדווחים בתום ההצגה בדרכם ובהתאם לגילם.
עיון מעמיק בממצאי המחקר מציג שלושה מרכיבים המאפיינים את תהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון
בקרב ילדי גן .כל אחד מהמרכיבים מהווה חלק בתהליך ומושפע מהאחרים :המטען התרבותי-חברתי הכולל
את הידע התיאטרוני הקודם של הילדים על הצגות ,יוצרים ,תהליכים ביצירה וכן ידע על מרכיבי התקשורת
התיאטרונית .המרכיב השני שנוצר כבר מרגע היציאה מהגן לכיוון האולם ,ומצטבר בעת הנסיעה באוטובוס,
הכניסה אל האולם והישיבה בו ,יכונה 'המטען הרגשי' .המרכיב השלישי התוחם את מסגרת ההתקבלות הוא
'המטען הקוגניטיבי' של כל אחד מהילדים ,וקשור לגילו ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא.
ילדים הנמצאים בשלבים שונים בתהליך ההתפתחות (במהלך השנה החמישית לחייהם) ,או מרקע סוציו-
אקונומי כזה או אחר ,מגיעים אל אולם התיאטרון עם מטענים תרבותיים ,רגשיים וקוגניטיביים בעלי
איכויות שונות .יחד עם זאת ,בכל גיל או רמה סוציו-אקונומית ,שלושה מטענים אלה הם הבסיס לתהליך
ההתקבלות ,בעזרתם יוכלו הילדים להפיק משמעות מהחוויה ,לדווח על ההתקבלות ,ולשמר את הצפייה
הנוכחית כמטען להצגות הבאות .ממד זה של חוויית הצפייה ,בו המטענים משמשים כמתווכים בין ההצגה
לקהל הילדים ,כחלק מתהליך ההתקבלות ,מתרחש לפני הצפייה ,תוך כדי הצפייה ,בסיום הצפייה ולאחריה.
המטענים משתלבים זה בזה במהלך התהליך ,באופן המזכיר גלי ים הרודפים זה את זה ,אך גם נכנסים אחד
לתחומו של הבא אחריו .המטען הרגשי ניכר בהתרגשות המתעוררת עם הנסיעה אל האולם ,הכניסה אליו
ותחילת ההצגה .המטען התרבותי-חברתי והמטען הקוגניטיבי באים לידי ביטוי עם תחילת הצפייה בהצגה
והניסיון לפענחה ולהבין אותה .גם בשלב של אחרי ההצגה ביציאה מהאולם ,עולה ההתרגשות הקשורה
למטען הרגשי ונאספות התובנות אותן יוכלו לדווח לילדים האחרים או למבוגרים ,המטעינות את המטענים
התרבותי-חברתי והקוגניטיבי לקראת הצפייה הבאה .בסעיפים הבאים אתאר כל אחד מהמטענים
המרכיבים את תהליך ההתקבלות ,ואת השפעתם על הפקת משמעות ועונג מהצפייה של ילד בגיל הגן.

מטען תרבותי-חברתי :ידע תיאטרוני ומקורותיו
בשיחה עם מורות שהתנהלה במהלך השתלמות תיאטרון באחת מבתי הספר היסודיים במרכז הארץ ,אמרה
לי אחת המורות ,אותן עודדתי "למלא את צקלונן" במטענים תרבותיים-תיאטרוניים לקראת צפייה עם
הילדים בהצגה" :אבל אצל ילדים הצופים בהצגה זה אחרת ...אין להם את הידע שיש לנו" .טענה זו הושמעה
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במהלך כתיבת המחקר ,והייתי "מחומשת" כהלכה לצורך תשובה לטענה זו מתוך ממצאי המחקר" :לא נכון.
לילדים יש מטען עצום של ידע קודם עמו הם מגיעים אל אולם התיאטרון ובעזרתו הם מפענחים את ההצגה,
כבר בגיל חמש!" .על מה מבוסס ידע תיאטרוני של ילד בן חמש עד שש ,המאפשר לו להפיק משמעות מהצגה?
היכן וכיצד רוכש ילד בגיל זה את הידע לצורך הפענוח של ההצגה?
בניסיון לברר את יכולותיו של ילד בן חמש-שש לפענח ייצוגים של מטפורות דרכן מציגים יוצרים בתיאטרון
את הפרשנות שלהם לשפה טקסטואלית ( ,)2009 ,Klein & Schonmannובניסיון לאמוד את יכולתו להפיק
משמעות ועונג מהמידע התיאטרוני הנוכחי המוצג בפניו ,עלינו לעמוד על מקורות הידע הקודם עליו הוא
נשען בעת הפענוח .מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי הידע התיאטרוני של ילדי הגן נרכש ממקורות שונים:
מקורות הקשורים לאינטראקציות חברתיות ,כגון המשחק הסוציו-דרמטי בגן ,חוגי תיאטרון בגן,
ואינטראקציות עם מבוגרים או ילדים אחרים ,ומקורות הקשורים לאמצעי תקשורת ומדיה ,כגון הצגות
קודמות בהן צפו ,הצגות סיום שנה בהן שיחקו ,טלוויזיה וקולנוע .מקורות אלה משקפים את המציאות
ממנה כל אחד מהילדים שואב את הידע ,את העניין האישי של כל אחד מהם בתחומים שונים ואת התרבות
ממנה כל אחד מגיע .מקור נוסף לרכישת ידע תיאטרוני הוא ביתם של הילדים .בית "חובב תיאטרון" ,ישמש
מקור לידע וייצור תשתית עבור ילד בגיל זה שעומד לצפות בהצגה .מעורבות משפחתית בתיאטרון תתמוך
בעניין שיש לילד במדיום זה ,ועשויה להשפיע על מערכת הערכים של הילד כלפי התיאטרון (.)2002 ,Saldana
ההיבט החברתי ,אשר מתפתח ונרכש דרך ההתנסות עם אחרים ,מבנה את הכשירות התיאטרונית ואופק
הציפיות של ילדי הגן ( )2012 ,Tom Maguireוהופך לחלק מתהליך ההתקבלות .בסעיף הבא ארחיב את
הדיון בנוגע להיבט זה של מקורות לידע תיאטרוני ,המשמש בסיס להבנת הנצפה.
היבטים חברתיים
כפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי ,ילדים אינם מגיעים אל התיאטרון 'טאבולה ראסה' ,כך שהתיאטרון
יכול להטביע במוחם רעיונות חדשים .הם באים מלאי ידע קודם .בגיל שש כבר הפכו סיפורים בסיסיים
לדרמה ,כאשר שיחקו את ה"מחזות" שלהם במשחק תפקידים ( .)2005 ,kleinההיבט החברתי מתברר
כמקור לידע תיאטרוני של ילד בגיל הגן ,והוא כולל את המשחק הסוציו דרמטי בגן ,חזרות להצגות בחוגים
או בסופי שנה ,אינטראקציות עם מבוגרים או ילדים אחרים והכנה יזומה לצפייה בהצגה.

המשחק הסוציו דרמטי בגן
המשחק הסוציו דרמטי משמש כמקור לידע תיאטרוני של ילדי גן ,המאפשר להם להישען על הידע שנצבר
בעת המשחק לצורך פענוח של הצגה בה הם צופים .בפינת (מרכז) הסוציו דרמטי בגן ,נוכל למצוא בדרך כלל
ייצוגים הקשורים למציאות של הילדים בביתם ,כמו כלי מטבח ,כלי בית ופריטי לבוש ,או אבזרים כמו כתר,
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כובע וכד' .ילדים ש נוהגים להשתמש בפריטים אלה בגן על מנת "להפוך" לדמות במשחק הסוציו-דרמטי,
יחפשו את הפריטים שהם מכירים מהמשחק ,כמו אבזרים או פריטי לבוש ,בניסיונם לפענח את אפיון הדמות
שעל הבמה בהצגה .במשחק הסוציו דרמטי באות לידי ביטוי היכולות הקוגניטיביות של הילד הכוללות את
הה בנה שיש לו על המציאות ועל הייצוגים ואת היכולת שלו לשלבם במשחק .יכולות אלה עולות בהדרגה
במורכבותן (בקר ;2009 ,סמילנסקי ושפטיה .)1993 ,לדוגמה:
"את התירס למשל יש לנו גם בגן ,את הבננה שהיה להם גם לנו יש ,)...( ,יש לנו דברים לא כל-כך
כמו שלהם כי אין לנו בגדים כמו שלהם ,אין לנו נעליים כמו שלהם אין לנו מסך כמו שלהם ,אין
לנו במה ,אנחנו יכולים להשיג במה" (ה' מגן ה"ג ת"א).
המקור להשוואה ,מרכז המשחק הסוציו-דרמטי ,בו האבזרים נראים אמתיים אך אינם כאלה ,מאפשר להם
להבין ,שהאבזרים שעל הבמה ,גם אם הם נראים כמו במציאות היומיומית ,אינם אמתיים .אמנם יש אבזרים
שמיוחדים רק לתיאטרון ,אך הבסיס שנרכש במשחקם בגן מאפשר להם להבין גם את המקור לפריטים אלה
וגם את אופן השגתם .פריטי התפאורה והאבזרים מוכרים להם מההתנסויות בגן ,או מכאלה ש"יש לכל
גננת" (צ' גן פ' ת"א) .בכך ידע המגיע מתוך המשחק הסוציו דרמטי מופנם כידע תיאטרוני עליו הם נשענים
בעת פענוח הנצפה.
לא רק הבנת השימוש בפריטים ואפשרויות ההשגה שלהם נרכשת בעת המשחק במרכז הסוציו דרמטי ,אלא
גם מוסכמת השימוש בהם .הם מכירים את העמדת הפנים הנדרשת בעת משחק סוציו דרמטי עם אבזרים.
המשחק הסוציו דרמטי מפתח חשיבה ייצוגית ,והוא מקור מצוין לידע שישמש אותם בעת פענוח הצגת
ילדים ,לא רק משום שהם משתמשים בפריטים ,אלא משום שהם יכולים לראות כיצד נוצרו כאשר הם צופים
בגננת מכינה אותם .ידע זה מושלך על מה שרואים על הבמה ,ועוזר להם בעת הפענוח ,ובעת ההסבר עליו,
כפי שנראה בציטוט הבא:
" ...זה היה בכאילו ,הם לא באמת אכלו את זה ,זה היה שם סתם דברים כמו שיש לנו בגן בפינת
הבובות ובסופר ,כמו למשל החטיפים שיש לנו בסופר זה לא החטיפים ,פ[ .הגננת] שמה שמה
ניירות והידקה את זה כאילו זה אמתי .אם אנחנו נפתח את זה אנחנו נדע שזה ניירות כי אנחנו גם
שמנו את זה עם פ' (ה' גן ה"ג ת"א).
ההתנסות במשחק הסוציו דרמטי מלמדת אותם על האפשרויות של התיאטרון .במה שנבנתה לצורך המשחק
הסוציו דרמטי ,עליה עמדו הילדים ושרו שירים ,מהווה התנסות שמעשירה אותם בידע חברתי ,רגשי
וקוגניטיבי שנוגע לעמידה מול קהל ,לקהל מול מופע ולאפשרויות ביטוי על במה" :עשינו פעם במה שנוכל
לשיר" (ר' גן ש"ש ראשל"צ) .נקודה זו מעבירה אותנו לצבירה של ידע תיאטרוני מתוך התנסות במשחק מול
קהל בחוגי תיאטרון בגן.

חוגי תיאטרון והצגות בגן
התנסויות של ילדי גן ,כגון חוגי תיאטרון ,מהווים מקור לידע תיאטרוני ,היוצר את הכשירות התרבותית
ואופק הציפיות של הילדים בבואם לצפות בהצגה .גני ילדים משלבים חוגים המועברים על ידי אנשי מקצוע,
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בתחומים שונים בתכנית הלימודים הכללית בגן .חוגים רווחים בגן הם חוגי מדע ,אמנות ,מוסיקה ולעיתים
גם תיאטרון .בגנים בהם נערכים חוגי תיאטרון ,הילדים לומדים את שפת התיאטרון ומתנסים ביישומה על
ה"במה" ובשיח ביניהם .ילדים שהתנסו בגן בחוג לתיאטרון ,מודעים לא רק למרכיבי התקשורת
התיאטרונית ,אלא גם לדרכי השימוש בה ,לתהליכי בנייה של הצגה ,ועיצובה הלשוני והחזותי .בזכות החוג
בו משתתפים הילדים ,הם לומדים להבדיל בין הצגה מקצועית לבין המשחק הסוציו דרמטי או הצגה אותה
הכינו בגן.
החוג לתיאטרון משמש כהכנה מצוינת לצפייה בהצגה ,גם אם לא נערך בהקשר ישיר אליה ,משום
שבאמצעותו הילדים לומדים את שפת התיאטרון ומתנסים בשימוש בה (מור.)2009 ,Aram & Mor ;2006 ,
חוג תיאטרון מהווה מקור לידע תיאטרוני קודם לילדים הצופים בהצגה ,לגבי תהליכים ביצירת הצגה ,אופני
העיצוב החזותי שלה ,אופני עיצוב הדמויות ובניית דיאלוגים .בגן ב"ב בכ"ס נערך חוג לתיאטרון וילדי הגן
שהשתתפו במחקר הציגו ידע רחב על תיאטרון ,על תהליכים ביצירת הצגה ,על משחק ועל סוגות בתיאטרון:
"שזוהי האישה ,היא באה כל יום שלישי ,היא ...זה היה היום שלישי האחרון שלה ,אז נפרדנו
ממנה כי כל השנה שהיא ,כי כל יום שלישי שהיא הייתה פה ,אז עבדנו איתה על ,אמ ,..על הצגה,
על תיאטרון ,על מחזמר( .מ' גן ב"ב כ"ס).
התהליך שבאמצעותו מפתחים מנחי חוג מסוג זה את ההצגה בגן ,מהווה מקור לידע על תהליכים של הפקת
הצגות .אם בחוג הם יצרו הצגה ,או שיחקו תפקידים ,הילדים נשענים על הידע הזה כמקור ,ומשתמשים בו
לפענוח והבנה של הצגה בה צופים לאחר מכן.
בנוסף ,ניכרת העשרה גדולה אצל הילדים שהשתתפו בחוג בנוגע לסוגות בתיאטרון .ילדים אלה ידעו להבדיל
בין סוגות שונות ,ואף לקטלג את ההצגה בה צפו בעת המחקר כהצגה ולא מחזמר (ההצגה היתה רוויו
מוזיקלי) ,למרות הדמיון בין שתי הסוגות:
ד'" :כן ,ככה ,עושים במחזמר ,אבל זה לא היה מחזמר".
סמדר" :אז ,זה לא היה מחזמר?"
ד'" :לא ,ככה עושים הצגה".
סמדר" :מה ההבדל?"
מ'" :שבמחזמר עושים הכל ביחד".
ד'" :אולי לא שיחקו בריקוד גם שיחקו וגם זה .במחזמר עושים הכל ביחד ,אבל בהצגה עושים
את השיר והריקוד ביחד ואת השיחוק בהפרד"( .שיחת תיאטרון גן ב"ב כ"ס).
הצגות סיום שנה בגן אף הן מקור לידע תיאטרוני .גננות עורכות מסיבות סיום בסוף כל שנה ,ובמהלכן
הילדים מציגים הצגה או מופע חי אחר .העבודה על מסיבת סיום בגן ,בה הגננת או המנחה של החוג אחראית
על הכתיבה ,ההפקה והבימוי ,מייצרת ידע על תהליכים ביצירת הצגה ,ומעצבת את התפיסה של התהליך:
"אנחנו מתאמנים בצהרונים על הצגה ( )...שיצליח להם ההצגה ,אז ככה אנחנו עושים חזרות על
ההצגה ועל ה-נו ,המסיבה( "...נ' גן ה"ג ת"א).
מתוך עבודתי בגני ילדים בעבר ,במסגרת עבודתי כמדריכה בגנים אוכל לומר כי מקור נוסף לידע תיאטרוני
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נרכש כשגננות 'ממחיזות' סיפורים בגן בזמן המפגש במליאה' .המחזה' של סיפור על ידי הגננת בגן ,יוצרת
ידע תיאטרוני ,הקשור ברצף של עלילה ,בעיצוב דמויות מתוך הסיפור ,בקונפליקטים המשוחקים על ידי
הילדים ורעיונות לעיצוב הבמה .ידע זה הם משכללים מאוחר יותר כשממשיכים לשחק את הסיפור במרכז
הסוציו דרמטי .באמצעות חזרה זו הם מפנימים פעם נוספת את הידע שנרכש בעת הצגת הסיפור בגן.

אינטראקציות עם מבוגרים
אינטראקציות של הילדים עם מבוגרים סביבם הם מקור לידע עבורם .הליכה לתיאטרון של הילדים עם
הוריהם ,בעיקר הצעירים ביותר ,עוד לפני שיצאו עם הגן להצגה ,עשויה להוות מקור לידע תיאטרוני .ילד
שביקר בתיאטרון עם הוריו ,מושפע מהיציאה איתם כמו גם מההסבר של ההורה ,שנתפס אצלו כבר-אוריין
תיאטרוני ,או בשפתם כ"יודע הצגות" (י' גן מ"ק ראשל"צ).
הידע התיאטרוני נרכש גם באמצעים עקיפים שאינם קשורים ישירות לתיאטרון .סיפורים שהורים מספרים
לילדים מופנמים אצלם ,וכשהם צופים אחר כך בהצגה המבוססת על אותו סיפור ,הם משתמשים בידע
הקודם על העלילה ,ומתפנים להתייחס למרכיבי התקשורת האחרים .גם אם ההורים סיפרו את הסיפור שנה
קודם לצפייה בהצגה ,הוא נשמר בזיכרונם של הילדים ,ומהווה מקור לידע קודם" :אנחנו יודעים את זה כי
היה לנו ,כי יש לנו סיפור כזה" (א' גן ד' רעננה) .ידע זה מאפשר להם לשקוע בהצגה ולהתייחס למרכיבים
נוספים על הבמה.
בגן אחד בלבד (ה"ג ת"א) הציגו הילדים ידע שמקורו כפי הנראה מהשיח בין ההורים על מחירן הגבוה של
הצגות .זהו ידע חברתי שהילדים התייחסו אליו בהקשר של הליכה לתיאטרון ,ששיקף את העולם האישי של
כל אחד מהילדים ,ואת השיח המתרחש בביתו .ידע זה משקף גם את ההשלכה שלהם מהמציאות היומיומית
של קנייה בכסף ,מחיר יקר וזול ,והתחשבות בקונים .ניכר כי הילדים עסוקים בהתבוננות חברתית ומשליכים
את הידע שמקורו בבתיהם:
א'" :אני אעשה הצגת 'ספיריטו' .וכל מי שייכנס יצטרך לשלם לי  90שקל )...( .אני רוצה כסף ,אני
רוצה לקנות ."Wii
נ'" :כשאני אהיה גדולה אני אעשה הצגה ויעלה רק  10שקל ,לא הרבה ,כי אני לא רוצה לבזבז
להם את הכסף .כי אני רוצה להתחשב באנשים אחרים" (שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).
המבוגרים הם מקור לידע נוסף ,הקשור להתנהגות ,חוקים ומוסכמות חברתיות .זהו מקור לידע שאינו
תיאטרוני ישיר ,אך נדרש באולם התיאטרון .הם לומדים מהמבוגרים על מוסכמות התנהגות באולם
תרבותי:
צ'..." :אני שמעתי הרבה צעקות וזה לא היה לי כל-כך נחמד ,כי אני רציתי להקשיב להצגה".
סמדר" :איזה צעקות? מי צעק?"
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צ'" :הרבה ילדים ,כי זה לא היה רק הגן שלנו ,ולא כל הגנים ידעו מה שהגן שלנו (( )...צ' גן פ'
ת"א).
מבוגרים נוספים עשויים להוות באופן עקיף מקור לידע מדעי שהופך לתיאטרוני .לדוגמה סבא שהוא מדען,
ומסביר לנכדו את התופעות שהוא רואה ,מהווה מקור לידע עשיר במדעים הקיים אצל הילד ,שיצר השלכה
מידע זה על מנת להסביר את הפירוטכניקה בהצגה:
א' :ואני ..זה היגיע אלי והרגשתי וקר לי כל כך ,עד שפחות ידעתי שהמכתב הזה לא זרקו אותו
[חלק מהפעלת התפאורה בהצגה] ,אם זרקו הוא היה נופל ,בוא אני אראה לך ,אני קופץ וכוח
המשיכה מושך אותי (מדגים קפיצה ,לא חוזר לשבת על הכיסא דקות ארוכות) .גם אם אני אקח
מגנט עכשיו ואני אוציא מגנט מהכיס אזרוק אותו אל החתיכת ברזל שם (מראה משהו על הקיר
בחדר) ,זאתי (הכוונה לחתיכת הברזל) וזה ידבק זה כוח משיכה.
סמדר :נכון.
א' :אבל אם אני אסובב את זה ,אז זה לא יידבק זה מינוס לפלוס.
סמדר :חביבי ,איזה דברים אתה יודע ()...
א' :סבא שלי הוא מדען (עדיין עומד)
סמדר :באמת?
א' :אז הוא מספר לי( .א' גן א' כ"ס).
תהליכים הקשורים למדע המתרחשים במציאות היומיומית של הילדים ,הינם מקור ידע התואם את השלב
ההתפתחותי של הילדים בגילאי הגן .הרחבה למקור ידע זה ,בהמשך פרק הדיון ,בסעיף מטען קוגניטיבי:
פענוח והבנה :היבט התפתחותי.

הכנה לצפייה
חוקרים המתייחסים לנושא ההכנה לצפייה ,יוצאים מנקודת הנחה שחינוך תיאטרוני שיטתי ,מאפשר לילד
יצירת משמעות גדולה יותר מאירוע תיאטרוני ( ,)1995 ,Saldana ;1984 ,Rosenblattלתפיסתי ,המרכיבים
החברתיים שהוצגו בסעיפים הקודמים – המשחק הסוציו דרמטי ,המשחק בחוגים והצגות בגן
והאינטראקציה עם המבוגרים ,משמשים את הילדים כהכנה לצפייה הנוצרת באופן טבעי כחלק מחוויות
שחווים הילדים בהתנהלות היומיומית-חברתית בגן.
אלא שחוויה לבדה אינה מספקת .יש לתווך אותה לילדים .כפי שעולה ממחקר זה ,האפשרות להפוך את
הילד לבר-אוריין תיאטרוני (שינמן ,)2006 ,יכולה להיעשות באמצעות עידוד ההזדמנויות .ילדים שישחקו
משחקי תפקידים בפינת (מרכז) המשחק הסוציו דרמטי ,ילדים שיצפו בתכניות טלוויזיה ובהצגות איכותיות,
ילדים שישתתפו בחוגי תיאטרון בהם ירכשו את השפה הייחודית לתיאטרון – ירכשו את המקורות לידע
להם יזדקקו לצורך פענוח של הצגה .יחד עם זאת ,הצפייה וההשתתפות אינם מספיקים אם לא ילוו בתיווך
הולם ,המתאים להתעניינויותיהם ורמת יכולותיהם ,ומתוך כך יבהיר לילד את המשמעויות שמעבר לחוויה
המידית הנתפסת על ידי החושים (קליין .)2008 ,באמצעות התיווך הילדים יוכלו להפיק את המרב מהחוויה
ולרכוש כלים להתמודדות עם חוויות דומות בעתיד כפי שמסביר פוירשטיין ( .)1998התיווך הנדרש לילדים,
כולל ילדי גן ,אינו מתרחש במהלך ההצגה .כאשר הילד נמצא בשלב השלישי של חוויית הצפייה ,הצפייה
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בהצגה ,הוא חווה את החוויה באופן אישי ולא קהלי ,כפי שקורה בשלבים הקודמים של החוויה .תיווך תוך
הצפייה ,עשוי להפריע לו להשתמש במטענים שקיימים אצלו מלכתחילה .התיווך כדאי שייעשה לפני או אחרי
ההצגה ,כפי שמציעה  )2004( Prendergastבתכנית הלימודים לחינוך לתיאטרון אותה פיתחה (ראו פרק
הרקע התיאורטי :התקבלות :כשירות תרבותית ואופק הציפיות של צופים-ילדים) ,תוך שימוש בתיווך
הטבעי בו הילד מתנסה בגן או בביתו ,ותוך הנחייה כללית לשימת לב לפרטים ,למיקוד תשומת הלב במערכות
הסימנים שעל הבמה ,תוך עידוד להסיק מסקנות אחרי ההצגה .בדרך זו נוכל לעזור להם לפתוח את
ה"מגירות" בהן אגור הידע הקודם וליצור "רשת" של ידע ,דרכה ולתוכה ייקלט הידע החדש מההצגה
הנוכחית .כך נאפשר להם ליצור שכבה נוספת של ידע ,בזכותה הם יוכלו לפענח את ההצגות בהן יצפו בעתיד.
השיטות הנהוגות בגנים בישראל כ'הכנה לצפייה' ,מבוססות בדרך כלל על הקראת סיפור העלילה במקרה
הטוב ,או הנחיות להתנהגות בתיאטרון במקרה הפחות טוב .אלה אינן מספיקות על מנת ליצור תשתית עבור
הילדים .ההכנה הטובה ביותר לצפייה בתיאטרון אינה רק הכנה קונקרטית לפני צפייה בהצגה זו או אחרת,
וגם אינה הכנה המתמקדת בהבנה של שפת התיאטרון ( ,)2010 ,Reason ;2009 ,Aram & Morאלא ,כפי
שנאמר לעיל ,שילוב של כל מקורות הידע שהוזכרו בסעיף זה ,בתוספת התיווך המתאים .מעבר לכך ,יש
להוסיף כפי שטוען  ,Reasonשהכנה טובה כרוכה בצפייה בתיאטרון טוב ,איכותי ,שיעסיק את מחשבותיו
של הילד גם אחרי ההצגה ,ובהכרח ,גם יכין אותו למופע התיאטרוני הבא .הילדים עצמם אומרים שהם
"לומדים מהצגה" (נ' גן ה"ג ת"א) .ניתן לומר כי השיטות המתאימות ביותר להכנה לצפייה בהצגה הן
תיאטרון טוב ,תיווך טוב לפני ואחרי הצפייה ,והזדמנות לשחק ולהתנסות.
היבטים תקשורתיים (מדיה)
קלטות וידיאו של הצגות ,סדרות טלוויזיה והצגות קודמות בהן צפו ,מהוות מקור לידע תיאטרוני מצטבר
אצל ילדי הגן ,ובכך מתוות את הכשירות התרבותית שלהם .אמצעי מדיה אלה יוצרים אצל הילדים ידע
קודם על עלילת ההצגה והמבנה שלה ,על יוצריה ,על מערכות הסימנים המרכיבות הצגה ,על מוסכמות
תיאטרוניות ,ומהוות גם מקור להשוואה וביקורת .בסעיפים הבאים אדון בהיבט התקשורתי היוצר את
המטען התיאטרוני ומבנה את הכשירות התרבותית ואופק הציפיות של יד גן הצופה בהצגה.

קלטות וידיאו
ידע הנרכש מתוך צפייה בקלטת של הצגה בה עומדים לצפות ,הופך ל ,common knowledge-משום שילדים
בגיל זה צופים בקלטות צפייה חוזרת ונשנית ,המאפשרת פענוח מעמיק והפנמה של העלילה ומרכיבי
התקשורת התיאטרונית .צפייה בקלטות הווידאו מהווה מקור גם לידע על יוצרי ההצגה ,לעיתים גם על
תפקידם וחלקם ביצירה .הקלטות משמשות כמשענת בעת הצפייה בהצגה ,לילדים צעירים יותר ,שניסיון
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החיים שלהם אינו מספק די מקורות לידע קודם ,עליו ניתן להישען בבואם לצפות בהצגה באולם .ידע
שמקורו בקלטות ווידיאו נרכש בגן או בבית.
קלטת של ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' ,ההצגה בה צפו ילדי המחקר ,היתה נפוצה ביותר בתקופה זו
בין הילדים ,ורוב הילדים צפו בה .קלטת זו היוותה מקור להבנה של תהליכי היצירה של ההצגה ותפקידיה
של היוצרת ,כיוון שהיא הכילה קטע בו היוצרת מדברת על יצירתה .מידע זה נשמר ,והפך לידע קודם עבור
הצגות בהן צפו לאחר מכן ,אך בעיקר עבור ההצגה 'מחסן השטוזים של דתיה' .מתוך צפייה בקלטת הבינו
הילדים שהיוצרת היא זו שכתבה והכינה את ההצגה .הידע נשמר גם בהקשר של הצגה אחרת ,וניתן לשער
הוא היה בסיס לתפיסה שהספר של לאה גולדברג "דירה להשכיר" ,הפך על ידה להצגת תיאטרון .העובדה
שלאה גולדברג כבר אינה בין החיים אמנם מטרידה ,אך עדיין לא מפריעה להם להשתמש בידע הנרכש
מהקלטת בה צפו" :היא כתבה את הספר מזמן ואז היא כתבה הרבה-הרבה מאד ספרים של דירה להשכיר
ואז ...הם עשו אבל איך ,איך (היא דופקת על השולחן) היא כבר מתה מזמן( "...ט' גן א' כ"ס) .צפייה חוזרת
ונשנית בקלטות בהן הצגות או סרטים ,מאפשרת לילדי גן לחזור שוב ושוב אל העלילה ,להבין קטעים אותם
הם מתקשים להבין ,לעקוב אחרי דמויות ואפיוניהן ,להבין את המקום הבדיוני ,ובכל צפייה להעמיק את
ההבנה:
"קשה קצת ,אבל היום ראיתי עוד קצת כי ע' אח שלי הגדול למדו כאן ו-ע' הקטן הושיבו אותו על
כיסא ואז ע' [האח הקטן] ,ראה את 'הקוסם מארץ עוץ' לא כמו שלנו )...( .דומה"( .ע' מגן נ' רעננה).
כאשר הם צופים בהצגה המבוססת על סיפור שעובד לסרט בקלטת בה צפו בעבר ,יש להם ידע קודם על
הדמויות והשתלשלות העלילה:
"אנחנו ראינו ...את הקלטת הזאתי לפני היום של ההצגה .ואנחנו ,ואמרו בקלטת שזה מחסן ,אז
ע' ידעה שבקלטת זה מחסן השטוזים ,אז שאמרו לה מחסן השטוזים היא מיד ידעה שזה במחסן"
(ד' ב"ב כ"ס).
הצפייה בקלטות בהן הצגות או סרטים עם עלילת הסיפור של ההצגה בה צופים ,משמשת את ילדי הגן
כתשתית של ידע בעת הצפייה בהצגה הנוכחית.

הצגות קודמות
הצגות קודמות בהן צפו הילדים הן מקור לידע תיאטרוני קודם .ילדי גן צופים בהצגות דרך מערכת החינוך
החל מגיל חמש .בגיל זה סל תרבות מפגיש תלמידים עם הצגות תיאטרון ,שנבחרו בקפידה על ידי ועדות
רפרטואר של סל תרבות ,בין אם באולמות ובין אם בתוך הגן .כמו כן ,בית חובב תיאטרון מפגיש אף הוא את
הילדים עם הצגות ,ומאפשר להם להוות תשתית תיאטרונית עבור הילד:
סמדר" :איזה הצגות ראיתם?"
ע'" :את מבינה אנגלית?"
סמדר" :לגמרי".
ע' "lion king , railway to the moon" :וגם הנסיכה והנסיך .אבל היו גם פיראטים( .ע' גן ד'
רעננה).
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בזכות מקור זה נרכש ידע בכל הצגה נוספת בה צופים ,ונוצרת ריבודיות של ידע ונשמרת אצל הילדים:
סמדר" :איך אתה יודע שזה התחלה?" [החושך בתחילת ההצגה]
י'" :כי הלכתי להצגה פעם" ( )...אבא אמר לי ,הוא יודע הצגות" (י' גן ש"ש ראשל"צ).
המחקר הנוכחי מציג טענה דומה לזו של  ,)2002( Saldanaשערך מחקר ארוך טווח עם ילדים שצפו בהצגות.
לטענתו ,במהלך שבע שנות הניסוי ,נשאר לילדי המחקר "מחסן" של זיכרונות מההצגות בהן צפו .ממחקרו
ומהמחקר הנוכחי עולה הטענה ,שעם כל הצגה הילד זוכה "להתאמן" על המוסכמות התיאטרוניות
והחברתיות ,מה שעשוי להפוך אותו לבר-אוריין תיאטרוני (שינמן .)2006 ,אלא שמקור זה לידע תיאטרוני
עשוי להוות חרב פיפיות .במקרים בהם ההורים לוקחים את הילדים להצגה ,עשוי להיות הורה שהוא עצמו
אינו 'בר -אוריין תיאטרוני' ,וייקח אותם להצגות שאינן איכותיות .קיים אם כן חשש ,שצפייה בהצגות
שמהוות מעין בידור להמונים בקניונים או מרכזי משחקים ,או "במקום שיש בו מתנפחים" (ר' (בן) גן ש"ש
ראשל"צ)  ,עשויות לשמש מקור להבניית ידע תיאטרוני שאינו ראוי שיישמר אצלם כבעל משמעות לעתיד.
סוגיית איכות ההצגות בהן צופים הילדים ,העולה מהמחקר מזכירה את טענת  Kleinו)2011( Schonmann-
המזהירות מפני ה"ג'אנק פוד" שאנו מאכילים את הילדים בהצגות שאיכות היא מהן והלאה .נשאלת השאלה
אם ידע תיאטרוני יכול להצטבר גם כשצופים בהצגות שאינן איכותיות ,איזה סוג של ידע הוא עשוי להיות,
ואיזו השפעה עשויה להיות לו על אופק הציפיות שלהם או על טעמם האישי המתעצב.
בחלק מהגנים בהם דווח על צפייה בהצגות לא איכותיות ,לדוגמה בקניונים ,עלה מן הממצאים ידע תיאטרוני
מועט ,ובחלקם עלה ידע תיאטרוני רחב יותר .יש לשער כי גורמים שונים משפיעים על הצטברות ידע זה;
התפתחות של כל אחד מהילדים ,רכישתו את השפה ,והרמה הסוציו אקונומית ממנה הוא מגיע .מחקר זה,
אינו יכול לספק הוכחה לכך הצפייה בהצגות מסוג זה הן הסיבה לידע התיאטרוני המועט של הילדים .מחקר
נוסף המעמיד נקודה זו במרכזו ,עשוי לשפוך אור על סוג ההשפעה של הצגות איכות וכאלה שאינן איכותיות.
הצגות קודמות הן מקור ליצירת ידע קודם של מוסכמות חברתיות בתיאטרון בקרב ילדי הגן .מוסכמת
החושך לדוגמה ,הופכת להיות מובנת ומופנמת ,כסימן לתחילתה של הצגה ,אם בכל הצגה בה צופים מתרחש
כיבוי האור באולם .יש לשים לב לכך ,שבהצגה בקניון או אפילו בגן ,הסימן הזה אינו מתקיים ,וכך רק בבואם
להצגה באולם יוכלו לרכוש ידע זה:
סמדר" :מה זה היה החושך הזה?"
י'" :היה התחלה".
סמדר" :איך אתה יודע שזה התחלה?"
י'" :כי הלכתי להצגה פעם" (שיחת תיאטרון ש"ש ראשל"צ).
הצגות קודמות שהילדים צפו בהן מהוות מקור לידע מסוגים שונים ,גם כזה שנרכש מתוך חד-פעמיות המופע,
ולא תמיד משמש כידע של תופעה החוזרת על עצמה .לדוגמה שחקן המשחק שתי דמויות ,דבר שלא קורה
בכל הצגה ,אך עדיין נצבר כידע קודם ,ועוד נושא אליו התייחס ילד אחד בלבד מכל ילדי המחקר  -ההפסקה
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באמצע הצגה .יש לציין שבהצגות סל תרבות אין הפסקות (סביר להניח שזה אינו קורה משום שהילדים אינם
יכולים לקנות במזנון) ,ועל כן סביר להניח שהידע הגיע מהצגה אליה הלך עם הוריו:
"הפסקה ,זה משהו שעוצרים את ההצגה ,מוחאים כפיים ,הולכים מההצגה ,קונים משהו
(מסתובב בחדר) ,אוכלים ,אם אתה לא רוצה שומר לך בתוך התיק ,הולך ,יושב ,וחוזר להצגה"
(חוזר לשבת על הכיסא)( .א' גן א' כ"ס).

טלוויזיה וסרטים
סרטים בקולנוע וסדרות טלוויזיה ,מהווים מקור לידע קודם עליו נבנית תשתית הכשירות התרבותית של
ילדי גן .הילדים משתמשים בידע קודם על קולנוע לצורך תיאור אולם התיאטרון .הם מכנים את האולם
בשם "קולנוע" (נ' ה"ג ת"א) .בעקבות צפייה בסרטים בקולנוע או בטלוויזיה ,נוצר ידע גם על ההשפעה
המכוונת של היוצרים על תגובות הילדים .ידע זה עשוי להרגיע את הילדים הפוחדים בהצגה ,ולהרחיק את
החוויה מהם ,על מנת שלא יזדהו הזדהות יתר עם הדמויות או ההתרחשות ,ובכך יאבדו את הרוחק האסתטי
(הרחבה בסעיף הרוחק האסתטי בפרק זה).
"עושים לנו דברים מפחידים ,מראים מפלצות ,ועושים כזה קול מפחיד ( )...למשל להבהיל אותנו,
מדברים כזה חלש ,ואז פתאום כזה כמו באיזה סרט שראיתי ...אז התרנגול הצרפתי" ...אני אוהב
אותך" ,מה שהוא אמר ואז פתאום הוא אמר :אני לא נסיכה ....או שכדור הארץ מתפוצץ או הר
געש" (ע' גן נ' רעננה).
כמו הקולנוע ,כך גם לטלוויזיה תפקיד משמעותי בעיצוב דרכי פענוח הנצפה ,בכך שהיא מקור לידע קודם
נגיש ביותר עבור הילדים .בין הגילאים  4-7מתפתחת היכולת של ילדים להבחין בין דמיון ומציאות ובגילאים
אלה הם לומדים להכיר קונבנציות תיאטרוניות מצפייה בסרטים וטלוויזיה ( ;2005 ,kleinלאור-בלסבלג,
 .)2012עולה ממחקר זה כי הילדים משתמשים בידע קודם שרכשו בעת הצפייה בסרטים ומתכניות טלוויזיה,
על ידי יצירת השוואה להצגה לצורך פענוח הנצפה והבנה של הקונבנציות והתכוונות היוצרים" :זה לא סרט,
זה אנשים אמתיים .לא יכול להיות שזה סרט" (א' מגן ה"ג ת"א).
הצפייה בטלוויזיה מהווה מקור לרכישת ידע תיאטרוני ,לא רק מבחינת התוכן או הקונבנציות ,אלא גם
מבחינת התרבות המתפתחת לאחרונה בארץ ובעולם' ,תרבות הידוענים' כמו גם 'תרבות הריאליטי'.
ההשוואה לריאליטי המתקיים באמצעי התקשורת מבססת את הידע התיאטרוני הקיים אצל ילדי גן ,לגבי
ההפרדה בין השחקן והדמות אותה הוא מגלם .ילד המתעניין בשחקן עצמו ,אחרי ש"יוריד את התלבושת
ואת השיער" (א' גן א' כ"ס) ,מציג את הידע שלו על ההפרדה בין המציאות לבדיון .אפשר להבין מדבריהם
על השחקנים ה'ידוענים' ,שהם מבינים את המוסכמה .ידע קודם אחר הניזון מ'תרבות הריאליטי' נצבר אצל
הצעירים ,קשור להשתתפות שלהם בהצגה .הצעירים מודעים למה שהפך כבר למוסכמה בהצגות ילדים –
עליית הילדים אל הבמה .הילדים הצעירים הזכירו את המוסכמה שכבר התנסו בה ,אם באופן ישיר ,או דרך
תיאור התגובה שלהם להזמנה שלי לצאת איתי להצגה ,בה חשבו שישתתפו ויעלו לבמה" :חשבתי בגלל
שבחרו אותי [למחקר הנוכחי] ,אז אני חשבתי שאני אופיע בתיאטרון" (ר' גן ש"ש ראשל"צ).
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נראה כי צפייה בטלוויזיה יצרה אצל הילדים סטנדרטים לצפייה ,שנבנו מתוך סוג התכניות הנוצרות ,משך
כל תכנית ,ואיכויותיה .ההשוואה של תכניות טלוויזיה להצגה בתיאטרון ,מאפשרת להם לבטא את ביקורתם
על אורך ההצגה בתיאטרון ,כמו גם על אומדן הזמן המתאים לילדים בגילם לצפות במופע ,בין אם טלוויזיוני
ובין אם חי .אומדן זה נקבע ,בין השאר מתוך הרגלי הצפייה בתכניות טלוויזיה:
"....הצגה זה משהו ארוך ,תכניות [טלוויזיה] זה משהו קצר ,אני מעדיף יותר תכניות ,כי אז בא
עוד תכנית והצגה זה משהו אחד ארוך (בטון חזק והחלטי) ,כמו שלוש תכניות" (א' גן א' כ"ס).
ביקורת זו מציגה את ההשפעה של יוצרי התכניות בטלוויזיה ,על יצירת סטנדרטיזציה של מרכיבים שונים
הקשורים לצפייה במופע ,מתוך ניסיון להתאים אותם לגיל הילדים .סטנדרטיזציה זו יוצרת אצל הילדים
הרגלי צפייה ,שעשויים להיות בעוכריהם של יוצרי תיאטרון.
הטלוויזיה משמשת כמקור לידע קודם הנרכש באמצעות השוואה לתחושות ורגשות שמתעוררים בהם בעת
צפייה" :הרגשתי כאילו אני בטלוויזיה ,נרגעת ,יושבת ,צוחקת ,מחייכת( "...נ' גן ה"ג ת"א) .מופע מוערך על
ידי הילדים ברבדי מציאות שונים .מה שמפיק קהל ממופע ,תלוי במוטיבציה האישית ובטעמים האסתטיים
של כל אחד ( .) 2005 ,Kleinכשהוא מספק תחושת רוגע ושמחה ,ניתן להביע את התחושה דרך השוואה
לישיבה מול הטלוויזיה .הטלוויזיה עשויה לשמש מקור לגיבוש הטעם האסתטי והרגלי הצפייה של ילדים
בגיל הגן.
ההתנסויות החברתיות בהן מתנסה ילד בשנת החיים החמישית ,בין גיל חמש לשש ,בונות את הכשירות
התרבותית שלו ,ומעשירות אותו בידע תיאטרוני המרחיבים את אופק הציפיות שלו בבואו לצפות בהצגת
תיאטרון .המקורות המבנים ידע זה ,מלמדים אותנו כי הקרבה של אמנות התיאטרון לחיים המציאותיים
היא כה גדולה ,עד כי כמעט ואין צורך ללמד את הילד תיאטרון .הוא צורך ידע חברתי ,מתוך חייו בגן ובבית,
באופן טבעי ,ישיר ,וידע זה מהווה תשתית לפענוח של הצגת תיאטרון בה הוא צופה .ניתן להסביר את
השפעתה של אמנות התיאטרון על ילדים ומבוגרים כאחד ,בקרבה זו לחיים המציאותיים ,וביכולת לצבור
דרכם התנסויות שישפיעו על התקבלות של הצגה נצפית .כל הצגה נוספת בה צפו ילדי הגן ,משחק בפינת
(מרכז) הסוציו -דרמטי או חוג בו השתתפו ,עשרות או יותר תכניות הטלוויזיה בהן צפו במהלך השנה ,כל
אלה מוסיפים נדבכים של ידע לידע תיאטרוני קודם ,ומעשירים את כישוריו ואופק הציפיות שלו ,ואת חייו
התרבותיים בכלל.
כאשר המטען התרבותי חברתי עדיין אינו מלא דיו ,בין אם בשל גילם הצעיר של הילדים ו/או בשל הרמה
הסוציו-אקונומית ממנה הגיעו ,יש צורך במטען נוסף שיאפשר את הפענוח של ההצגה ואת ההתקבלות שלה.
ממצאי המחקר הנוכחי הראו כי במהלך השלבים בהם נוצרת חוויית הצפייה ,הדרך אל האולם ,הכניסה
אליו ובמהלך הצפייה בהצגה עצמה ,נוצרת התרגשות גדולה ,המועצמת בכל שלב ושלב ,ומגיעה אל שיאה
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עם תחילתה של ההצגה .כאשר כבה האור באולם והחוויה הופכת להיות אישית ,מבוססת על מיומנויותיו
של כל ילד להתרכז ולשקוע במציאות הבמה המוצגת בפניו ,ההתרגשות שהתעצמה בשלבים הראשונים של
חוויית הצפייה ,מהווה מטען רגשי ,בעזרתו מצליחים ילדי הגן ,לפענח את התופעה בה צופים .בסעיף הבא
אדון בתפקידו של המטען הרגשי בעת הצפייה ובמקורותיו.

מטען רגשי :אינטנסיפיקציה של הנאה
המטען הרגשי נכנס לפעולה בשלב הראשון של חוויית הצפייה ,מיד עם היציאה מהגן ,או כפי שעולה
מההתרשמות שלי כחוקרת ,עוד לפני היציאה ,כשהילדים מגיעים אל הגן ביום ההצגה .הם מגיעים בבגדים
נקיים ויפים ,בפגישתם עם חבריהם ניכר כי הם נרגשים ,ומביעים את ההתרגשות בקפיצות ,חיבוקים,
ריקודים משותפים ודיבור נרגש על הנסיעה וההצגה בה הולכים לצפות .לאחר מכן הנסיעה אל ההצגה
(יכולתי לחוש בהתעצמות הרגשית בהצגות אליהן נסעתי באוטובוס עם כל הגן) ,והכניסה והישיבה באולם
מעוררים התרגשות נוספת ,ורגשות אלה מצטברים אצל הילדים עוד לפני שהמסך עולה .המטען הרגשי ,כפי
שהוא בא לידי ביטוי בממצאי המחקר הנוכחי ,מעלה התאמה לממצאי חוקרים אחרים כ ,)2005( Klein-וגם
 ,)2012( Reasonהמתייחסים אל "הפצצת הגירויים" בעת ההצגה ,או התחושות והרגשות שמתעוררים
בילדים בשלב הראשוני של הצפייה .אציג כמה דוגמאות המעידות על המטען הרגשי המתעצם שליווה את
הילדים בדרך ובעת ההצגה:
 בכניסה לאולם הילדים מאד מתרגשים ,מרימים את קולם (מתוך תצפית על גן ש"ש ראשל"צ). מהרגע שהתיישבה היא מנענעת ברגלים (בהתרגשות) מסתובבת לאחור לילדים שיושביםמאחור מגן אחר .מניעה את הרגלים כך שהמושב מתרומם .מנענעת רגלים" .נו כבר" [רוצה
שההצגה תתחיל כבר] (מתוך תצפית על ע' גן פ' ת"א).
"היה כיף לראות בחלון באוטובוס" (ד' גן ב"ב כ"ס).
"כן ,כי אנחנו אוהבים לשבת שם" [באולם] (ע' גן ב"ב כ"ס).
"אני אוהבת לראות אותם על הבמה" (ה' גן ה"ג ת"א).
"זה הצגה וכיף להיות בהצגה" (ע' גן פ' ת"א).
המטען הרגשי אינו קשור רק להיבטים חיוביים של התרגשות .לעיתים נוצר מטען רגשי שלילי בעת הישיבה
באולם או צפייה בהצגה:
"הקטעים שלא הייתה ההצגה ,סתם לשבת ,וסתם לשבת אני לא אוהב" (" )...סתם לשבת אני
שונא" (א' גן ה"ג ת"א).
"באולם לא כיף .לא נוח לשבת .כי כל הזמן שרוצים לעשות פיפי אז הם עונים אווו" (א' גן פ' ת"א).
המטען הרגשי התעורר בין אם אהבו את ההצגה או קטעים ממנה ,ובין אם לא אהבו .כשהתגובה היתה
שלילית ,התעורר כעס על המבוגרים שהביאו אותם אל ההצגה או על היוצרים שלה (א' משתמש בפועל
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'שונא' ,שמראה על עוצמה של רגש) .חוסר הנוחות של הישיבה באולם גם היא השפיעה ,והגבירה את המטען
הרגשי המלווה את הילד לפני ,בעת ואחרי ההצגה.
המטען הרגשי המעורר מאפשר לילדים לשקוע ולהתרכז בהצגה ,ומתוך ההשתתפות וההנאה ,גם לפענח
אותה ,ומתוך כך שוב נוצרת הנאה ,כמעגל חוזר ,המאפיין את התקשורת התיאטרונית שבין ההצגה לקהל:
ה'" :כי הרבה נהנינו ,היא ראתה שנהנינו".
סמדר" :נכון ,איך ראיתי? איך את חושבת שראיתי שנהניתם?"
ה'" :כי את ראית שהסתכלנו ולא דברנו ,שהשתתפנו עם ההצגה".
סמדר" :אהבתם?"
ה'" :ושיתפנו פעולה עם ההצגה".
נ'" :ואהבנו את ההצגה".
ה'" :נהנינו".
למערכות הסימנים של ההצגה חלק משמעותי באינטנסיפיקציה של המטען הרגשי .בסעיף הבא אציג את
תפקידם של ההיבטים התיאטרוניים בהעצמה של הרגשות.
היבטים תיאטרוניים
בעת הצפייה בהצגה ,הילדים מושפעים מהגירוי של החושים (בעיקר ראייה ושמיעה) שיוצרות מערכות
הסימנים המופיעות על הבמה" :אני שומע את הסערה ,הם לא צריכים להגיד ,כי אני שומע את הסערה" (א'
גן פ' ת"א) .או "גם רואים וגם שומעים" (צ' גן פ' ת"א) .צפייה בהצגה מספקת קטעים מצחיקים ,מפחידים,
שמחים ועצובים ,ואלה מצטברים אצל הילד כמטען רגשי:
[רגע של מתח בהצגה]:
צ' :מתקדם קדימה מרים אצבע.
א' :נשען לאחור .רגל משולבת על רגל שנייה.
ע' :יד על החזה ,יד מגרדת בפה (כאילו נבהלה) .נוגעת במצח .בשיער (מתוך תצפית על גן פ' ת"א).
" אנחנו מסתכלים על הבמה נורא טוב ואם אנחנו מפחדים ,אנחנו מפחדים ,ואם אנחנו לא
מפחדים ,אנחנו לא מפחדים ,מפחדים ,אין מה לעשות (מחייך) ,אין מה לעשות ,כי אולי זאת הצגה
מפחידה" (א' מגן פ' ת"א).
"כי תמיד זה מצחיק אותי ,תמיד" (" )...זה היה מצחיק אותי בלהשתולל" (י' גן מ"ק ראשל"צ).
סמדר" :כשזה מצחיק [ההצגה] זה כיף?"
ר'" :כן )...( .כמו שאבא מדגדג אותי (ר' גן ש"ש ראשל"צ).
הילדים מדווחים על הנאה שמגיעה מתוך ההצגה ומרכיביה מחד ,ומאידך מתוך ההשתתפות שלהם תוך כדי
הצפייה ,ובאה לידי ביטוי בתחושות בגוף:
"אם זה ממש ממש חזק ,אז אני מרגישה את זה בגרון ,שזה ממש ממש ,שזה ממש כזה כמו שזה
יוצא לי ככה (מראה על הגרון)  ...ואם זה חלש ,אני שומעת את זה רגיל" (ע' גן נ' כ"ס).
"שבסוף בסוף ההצגה של דמבו הפיל ,היו אורות כאלה צבעוניים שהאורות האלה עושים הרגשה
טובה בגוף ,אז זה סימן שנגמרה ההצגה גם" (א' גן פ' ת"א).
ה'" :אני הרגשתי שמח"...
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נ'" :הרגשתי כאילו אני בטלוויזיה ,נרגעת ,יושבת ,צוחקת ,מחייכת( "...שיחת תיאטרון גן ה"ג
ת"א).
"כי את ראית ששרנו ושאהבנו את ההצגה ,שהשתתפנו ,שצפינו בהצגה ,שנהנינו בהצגה ,שאהבנו
את ההצגה" (נ' גן ה"ג ת"א)
מערכות הסימנים של ההצגה ,אותן הילד קולט בעת הצפייה ,מעצימות את המטען הרגשי ,המעורר עוד
מהשלבים הראשונים של חוויית הצפייה ,ובעזרתן נוצרת אינטנסיפיקציה נוספת .ההתרגשות והרגשות
המתעוררים ומועצמים הופכים למטען רגשי ,המאפשר להם לפענח את ההצגה ובכך הופך לחלק
מההתקבלות .מערכות הסימנים המוזכרות ביותר במחקר הנוכחי בהקשר של הנאה היו השיח המושמע,
ביטויי הגוף המתלווים אליו והפעולות של הדמויות המובילות את העלילה .בתכנת ה( ATLAS.ti-פרק :2
ניתוח הנתונים) נאגרו ציטוטים רבים בהקשר זה ( 140ציטוטים המקושרים לביטויי הנאה 95 ,ציטוטים
המקשרים הנאה עם הצגה) .מערכות הסימנים של השיח וביטויי הגוף ,הוזכרו על ידי כל הילדים כמסבות
הנאה בעת הצפייה:
"אהה ,אני ממש נהניתי את כל הסיפור ,שהמכשפה הפכה את הנסיך לצפרדע ,שהם סיפרו את כל
התפקידים ,והם היו השומרים ,ואהבתי את הנסיכה שהיא בכתה וחייכה והתחתנה .אהבתי את
זה נורא" (נ' גן ה"ג ת"א).
מערכות הסימנים הקשורות לעיצוב הבמה ,שהוזכרו בהקשר של הנאה ,עשויות להיות קשורות לטעמו
האישי ,העדפותיו או לרקע ממנו מגיע כל ילד .רבים מזכירים את האבזרים ,יש המזכירים את התפאורה,
ויש ילדים שהתאורה משפיעה עליהם באופן רגשי וגורמת להם הנאה הנכרכת בהנאה מההצגה" :וגם היה
הכי כיף ,שפתאום בהצגה היה חושך בלתי נסבל!" (א' גן פ' ת"א).
למרות כמות פחותה של אזכורים מילוליים של מערכת הסימנים של הצלילים ,מוסיקה ופעלולי קול ,אין
הדבר מעיד על הנאה פחותה ממערכת זו .ניתן היה להתרשם באופן לא מילולי ,בתצפיות בעת ההצגה ,מתוך
התבוננות ושמיעה ,כי השירים הסבו להם הנאה; הילדים נראו מלאי התרגשות בעת ובסיום כל שיר ,נשמעו
מחיאות כפיים ספונטניות המעידות על הנאה ,ומבטאות את האינטנסיפיקציה של המטען הרגשי שנוצר בעת
הצפייה בהצגה .אחרי ההצגה ,הם נזכרים בשירים בחיוך ,מזמזמים אותם בעת הציור בשיחת התיאטרון,
וכאשר מדברים על ההצגה .ניכר מתוך התבוננות בילדים הנזכרים בשירים ,גם אחרי ההצגה ,כי מערכת
הסימנים הקשורה למוסיקה מהווה חלק משמעותי מהמטען הרגשי המצטבר ומתעצם אצל הילדים בעת
ההצגה ולאחריה:
ט'" :השירים שהכי הכי אהבתי  ...את השיר אה (שרה) מה ,מה ,מה ,מה אוכלים היום ,ומי שלא
מביט מפסיד" (עומדת ,קופצת) "אז אהבתי את השיר הראשון והאחרון" (הולכת ,קופצת).
א'" :אני אהבתי את כל השירים" (שיחת תיאטרון גן א' כ"ס).
מופע יוצר השפעה על תגובות הצופים טוען  ,)2012( Pavisעל התיאטרון הפוסט-מודרני .בקרב הילדים ,מטען
רגשי ההולך ומתעצם מתוך ההנאה או חוסר ההנאה שהם חשים בעת החוויה ,משמש אותם בתהליך
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ההתקבלות של ההצגה .האינטנסיפיקציה של המטען הרגשי מתחילה עוד לפני שיוצאים מהגן ,בדרך אל
האולם ובכניסה אליו ,ובעת ההמתנה לתחילת ההצגה .עוצמה רגשית זו מאפשרת להם להבנות את המיקוד
והריכוז הנדרשים לצורך פענוח ההצגה ,ולהתמיד בהם בזמן הצפייה ,כדי שישמש אותם בפענוח התופעה
המורכבת וחד-פעמית המוצגת בפניהם ,וביצירת משמעות מהחוויה .על מנת להשלים את תהליך ההתקבלות,
הם משתמשים במטען שלישי ,קוגניטיבי ,המאפשר הבנה ,פענוח והפנמה של החוויה .בסעיף הבא אדון
במטען הקוגניטיבי ,ותפקידו בתהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן.

מטען קוגניטיבי :פענוח והבנה
הצגת תיאטרון היא תופעה המאופיינת במידיות וחד-פעמיות .על מנת לפענח את ההצגה ולהפיק משמעות
מתופעה שקיימת רק בהווה ,הילדים נשענים על מטען תרבותי חברתי עמו הם מגיעים אל ההצגה ,מטען
רגשי ,אינטנסיפיקציה של הרגשות המתעוררים ומועצמים תוך כדי תהליך הצפייה ,ובמטען הקוגניטיבי של
כל אחד מהם .הם מתארים את תפקיד המטען הקוגניטיבי:
" צריך קודם לראות את ההצגה ואז ללמוד מההצגה ,שההצגה טובה וההצגה נחמדה" (נ' ה"ג
ת"א).
א'" :כשאני רואה הצגות ,אז זה לא העיניים רואות; זה המוח רואה".
נ'" :המוח חושב ,הוא לא רואה".
א'" :הוא הזה שמאפשר לעיניים לראות .העיניים לא רואות את ההצגה ,המוח רואה" (שיחת
תיאטרון ה"ג ת"א).
המטען הקוגניטיבי העולה מממצאי המחקר הנוכחי ,מאפשר לכל ילד על פי השלב ההתפתחותי בו הוא נמצא,
לתאר ,להשוות ,לנתח ,לחבר ,להסיק מסקנות ,וגם לחשוב חשיבה ביקורתית ולהתבונן במבט-על על
ההתרחשות .על מנת להסביר את איכויות המטען הקוגניטיבי העולות מהממצאים ,נשענתי על הטקסונומיה
של בלום ,שנוסחה ב ,)2000 ,Eisner( 1956-בה נערך מיון של רמות החשיבה כחלק ממטרות חינוכיות,
ומצוינות איכויות התפקוד ברמות השונות ( .)1994 ,Bloomלמרות הביקורות על טקסונומיה זו ,יש
המשתמשים בה כדי להעריך את יכולותיו של ילד בהקשרים של פיתוח כישורים ומיומנות אינטלקטואליות.
על מנת להעריך את היכולות הקוגניטיביות של הילדים בהקשר של הידע התיאטרוני והשימוש בו ,אציג את
המטען הקוגניטיבי במושגים של בלום.
בין הילדים שהשתתפו במחקר היו שהראו יכולות המתאימות לרמות חשיבה ראשוניות ,כידע :תיאור,
הגדרה ,הסבר .תפיסתם הקונקרטית מוצגת בציטוטים הבאים:
סמדר..." :ואת רוצה לצייר עוד משהו שקשור להצגה?" ()...
ר'" :הכיסא".
סמדר" :הכיסא ,אוקיי ,ספרי לי איך הוא קשור להצגה?"
ר'" :זה קשור שבהצגה יושבים על כיסא ורואים" (ר' גן ש"ש ראשל"צ).
סמדר" :למה השמש הייתה שם?"
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א'" :בשביל לעשות שלא יהיה גשם".
ט'" :ושיהיה בוקר".
י'" :ושיהיה גם גשם".
א'" )...( :ועשיתי קשת בענן כי היה שם קשת בענן כזאת תינוקת"( ...שיחת תיאטרון גן מ"ק
ראשל"צ).
השימוש ברמות החשיבה הראשונות נראה בעיקר בקרב הילדים שאך זה החלו את שנת חייהם החמישית.
ככל שעולה גיל הילדים ,ניכרות יכולות פענוח והבנה המתאימות לרמות החשיבה הגבוהות :אנליזה ,סינתזה
והערכה .יחד עם זאת ,אין לדעת אם אכן הבדלים אלה קשורים לפער בן השנה בין הילדים ,משום שהמחקר
אינו מחקר התפתחותי אלא אסתטי ,ויידרש מחקר נוסף על מנת לוודא את הסיבות בהבדלים.
היו שהשתמשו ברמות של הסבר ויישום ,כאשר הסבירו כיצד המוסכמה משרתת את עלילת ההצגה
והפקתה" :הם רצו שנבין שכאילו הבית עף באוויר" (ע' גן נ' רעננה) .הם מסבירים את תפקיד השחקנים
בהצגה ברמת האנליזה" :שזה משחקים שהם ,הם נותנים הסבר מה הם ,הם נותנים הסבר מה קורה בהצגה"
(ד' גן ב"ב כ"ס) .היו שהשתמשו בסנתזה כדי להסיק מתוך הפעולות של הדמויות לגבי השתלשלות העלילה:
[מתוך הפעולות] "הבנתי את הדברים שהם עושים" (א' מגן ה"ג ת"א) .ברמת האנליזה וההערכה ,כשמסיקים
מסקנות מתוך העיצוב החזותי" :תחפושת של נסיכה זאת אומרת שהיא נסיכה .תחפושת של ליצן ,זאת
אומרת ליצן ( )...שהקהל ידע ,על מה מדובר ומי( "...ד' גן ב"ב כ"ס) .בהערכה גם כאשר מבקרים ומעריכים
את מרכיבי התקשורת ,כמאפשרים ידיעה בעת ההצגה" :צריך קודם לראות את ההצגה ואז ללמוד מההצגה,
שההצגה טובה וההצגה נחמדה" (נ' ה"ג ת"א).
המטען הקוגניטיבי מביא לידי ביטוי את רמת החשיבה הגבוהה ביותר ,כפי שעולה ממחקר זה ,כאשר הילדים
מציגים את הידע המטה-תיאטרוני שלהם ,אותו הם מזהים במהלך ההצגה .הם מזהים את הסיבות לסיבוך
העלילה ,לשימושים במוסכמות ,לפתרונות המוצעים בהצגה ,והם גאים על יכולתם להבין את אלה:
"אנחנו מסכימים לראות הצגה ,אבל אנחנו לא כועסים עליהם שאנחנו לא מסכימים להם להיות
בכאילו ,שההצגה תהיה בכאילו ,אנחנו רק יודעים ההצגה הזאת בכאילו ,אנחנו לא כועסים
עליהם ,אנחנו רק נהנים מהם כי הם עושים הצגה ממש חמודה ויפה ,כי הם חמודים ,והם ,וההצגה
שלהם יפה" (נ' גן ה"ג ת"א).
"שטוזון נעלם? נתנו רעיון והיה צריך להחליף בגדים ,אז מה היה ,הם עשו קטע כזה" (ד' גן ב"ב
כ"ס).
"אם לא יהיה דברים אז איך הם יעשו את ההצגה? מה ,הם רק ידברו? ( )...בסיפור [לפי ההקשר
התכוונה לומר כאן הצגה ,וטעתה ואמרה סיפור] מדברים ומראים דברים ,בסיפור מראים ספר"
(ה' גן ה"ג ת"א).
"שזה כאילו מסמל משהו עצוב [ואז אנחנו יודעים] שיש משהו עצוב ,לא רואים את הדמעות" (ע'
גן נ' רעננה).
המטען הקוגניטיבי מאפשר לילדים לחבר את המטען התרבותי חברתי ולפענח את ההצגה ברמה המתאימה
להם .ככל שהמטענים מלאים ועשירים יותר ,כך מצליחים הילדים להפיק הבנה מעמיקה יותר של ההצגה.
ככל שהמטענים מלאים יותר ,יש לילדים יכולת לראות יותר מרכיבים ,לפענח אותם טוב יותר ולהרכיב
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תמונה מורכבת יותר של הצגה שהיא חוויה חד-פעמית עבורם .ההתכוונות של היוצרים ברורה להם יותר,
הם מפיקים משמעות מורכבת יותר ,והעונג נגרם הן מהצפייה בהצגה והן מתחושת המסוגלות שנגרמת
כתוצאה מהיכולת לפענח אותה .יחד עם זאת ,גם כאשר המטענים אינם מלאים ועשירים ,אין הדבר מעיד
על העדר עונג מחוויית הצפייה .המטען הרגשי אינו קשור לידע קודם או ליכולות התפתחותיות ,ועל כן יכול
להתקיים גם אצל ילדים אשר גילם הצעיר או התשתית התרבותית שלהם לא אפשרו להם עדיין לאסוף ידע
מספק .אי לכך ,גם ילדים שמפענחים את ההצגה ברמות חשיבה ראשוניות ,מפיקים עונג כאשר הם מצליחים
להבין את ההצגה ברמה הקונקרטית ,הבנה שהופכת להיות מטען תרבותי להשתמש בו בצפיות הבאות.
המחקר הנוכחי הוא מחקר אסתטי הבודק תפיסות של ילדי גן ,ואינו עוסק בסוגיות התפתחותיות של ילדים
בגיל זה .יחד עם זאת ,כדאי לציין מספר נקודות הקשורות להתפתחות בגיל הגן ,על מנת להבין את הידע
התיאטרוני הקיים אצל הילדים ואת היכולת שלהם לפרש אותו ,כפי שהם עולים מממצאי המחקר.
היבטים התפתחותיים
כפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי (בסעיף תיאטרון לילדים :השפעת ביקורת התיאטרון על החוויה) ,החל
מגיל שלוש הילדים נמצאים בשלבי התפתחות ראשוניים מבחינת צורת הלמידה ,החשיבה וההתייחסות
לעולם ,יחד עם זאת ,יכולותיהם כבר מפותחות על מנת להבין את הנצפה (בקר .)2009 ,ממצאי המחקר
מעלים התייחסויות של הילדים אל התיאטרון ומרכיביו ,בהיבטים הקשורים לשלבי ההתפתחות רגשית,
קוגניטיבית ושפתית בהם נמצאים ילדים בגיל זה.

פרשנות הילדים למציאות היומיום
הילדים בגיל הגן מתבוננים על המציאות בה הם חיים ,ויוצרים השלכה מהידע שלהם על מציאות זו לגבי
התופעות אותן הם פוגשים בעת צפייה בהצגה .דרך השלכה זו הם עשויים לפענח ולהבין את ההצגה ולהפיק
ממנה משמעות .הילדים מודעים למראית העין של האבזרים על הבמה ,מתוך השוואה לאבזרים דומים
במציאות ולתפקודם בה .טלפון על במה אינו יכול להיות אמתי לדבריהם ,משום שאחרת היה מתחיל לצלצל:
מ'" :הטלפון ,ברור שלא היה אמתי".
סמדר" :למה? למה ברור?"
מ'" :כי היו מצלצלים ואז כל אחד היה ישר פותח את הטלפון מתחיל לצלצל למישהו אחר" (מ'
מגן א' כ"ס).
דמות שיש לה מקצוע ,אינה יכולה להיות אמתית" :כי אמתי צריך לעשות יותר הרבה עבודות ...כמו אופנוע,
וכמו לשמור על הפיצה וכמו לזוז מהר שהפיצה לא תתקרר (צ' גן פ' ת"א) .הידע מהמציאות עוזר להם להבין
שבמקרים שהדמות אינה עושה את הפעולות שנדרש ממנה במציאות ,היא פיקטיבית ולא אמתית .גם ידע
שנרכש מהמציאות על סיבה ותוצאה הוא מקור לידע תיאטרוני :אבזר אינו יכול להיות אמתי על הבמה,
בוודאי לא אם הוא סוג של אוכל ,אחרת "יבואו נמלים ויטפסו לאט לאט ואז יבואו לפיצה" (צ' גן פ' ת"א).
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השוואה הנעשית לתופעות אותם הם חווים במציאות ,עשויה להוות גורם להבנה כי ההצגה היא מציאות
בדויה ולא אמתית.
ילדים מטבעם נהנים מהתבוננות בטבע ,מעריכת תצפיות ומחשיבה על הסובב אותם .הסקרנות הטבעית בה
ניחנו הילדים דוחפת אותם לעסוק בהתלהבות בכל סוגי הפעילות המדעית (אישך .)2003 ,הם מנסים להסביר
לעצמם את העולם דרך מושגים אותם הם רוכשים עם השפה ,ואלה עשויים להיות מהנים עבורם .ידע הקשור
לתופעות בתחום המדע כמו שהם תופסים אותן ,עוזר להם להסביר פעולות ותופעות הקשורות בתיאטרון,
כאשר הן מתרחשות על הבמה בעת הצגה בה הם צופים.
הילדים יוצרים את הקישור בין מכשירים ואמצעים שהם מכירים מחיי היומיום במציאות שלהם ומסבירים
את אופני השימוש בתאורה ,תפאורה ופירוטכניקה על הבמה .למרות שעשוי להיראות כאילו איבדו את
הרוחק האסתטי האופטימלי (הרחבה בסעיף מרכיבי התקשורת התיאטרונית :רוחק אסתטי) ,והחוויה
עשויה להיפגם ,הרי שההתבוננות וההסברים המדעיים-כביכול שהם נותנים לתופעות ,משמשים אותם
כאמצעי לקבלת המוסכמה של השעיית אי האמון או מראית העין של החפצים הנמצאים על הבמה:
המיקרופונים של השחקנים ,אשר מחוברים אל הפנים שלהם בעזרת פלסטר ,אמצעי ההגברה ,והסיבה
לשימוש בהם" :בשביל לא לצעוק .אז הם לא ישמעו ,אז הם לקחו מיקרופון ,שמו סלוטייפ שישמעו אותם"
(מ' מגן א' כ"ס) ,חוטי החשמל העוברים ב"עליית הגג" של התיאטרון על מנת שיוכלו "להוריד גשם" לא
אמתי ,מצלמות הנמצאות "למעלה" ו"מים הנשאבים מהכנרת" על מנת "שיעשה מים בהצגה" (א' גן ה"ג
ת"א) .הידע אותו הם מציגים נשען על ההבנה שלהם בשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים ,ניסיונם בחיי
היומיום והשלכה שלו על הנצפה .בין אם זה "שלט-רחוק" שמפעיל את האור ואחר "שמזיז את הדמויות"
(גן נ' רעננה) ,ובין אם זה הסבר פסבדו-מדעי למכתב ש"עף" אל הבמה מבחוץ ונוחת בגלל כוח הכבידה ,הידע
שהם שואבים מחיפוש של הסברים לתופעות שרואים ,ומהמציאות היומיומית המוכרת להם מתצפיות
שלהם על הטבע ,אינו פוגם בהנאה אלא מעצים אותה ,מתוך תחושת המסוגלות שלהם להבין את המתרחש
על הבמה.

התפתחות השפה בגיל הגן
בשנות הגן מתרחש שיפור ביכולת השפתית התורם לתקשורת מורכבת ומדויקת יותר של משמעויות
( .)1992 ,Hartupהיכולת השפתית המתפתחת בגיל זה ועד לשנות בית הספר הראשונות (צור ,סגל ורום,
 ,)2012מאפשרת לילדי ם לבטא תפיסות מורכבות .היבט זה מסביר את ההבדלים בין הילדים בתפיסת
המרכיבים התיאטרוניים והיכולות לפענח את ההצגה ,או לחילופין לדווח עליה .בהסתייגות מתוך סוג
המחקר שנערך ,שאינו התפתחותי ,אוכל לומר כי ניתן לפרש את ההבדלים בעושר השפתי בשיח שהתפתח
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בשיחות התיאטרון ,או בתשובותיהם לשאלות בראיונות האישיים ,בהבדלים על רקע ההתפתחות השפתית
של ילד במהלך שנת החיים החמישית ,מתחילתה ועד סופה.
סוגיית מקורות הידע התיאטרוני קשורה הן לקיומו והן לביטויו .ילדים שהיו בתחילת שנת החיים החמישית
שלהם ,התקשו לפתח שיחה עשירה במהלך שיחת התיאטרון והתקשו לבטא את הידע הקודם שלהם .לשם
הדגמה של הסוגיה אציג כאן של התחלה של שיחת תיאטרון לאחר צפייה משותפת בהצגה ,בגן מ"ק
בראשל"צ ,בו שלושת הילדים היו בתחילת שנת החיים החמישית ואף מעט לפניה:
סמדר" :על מה תהיה השיחה שלנו" [שיחת התיאטרון]?
י'" :אה ,על כדורגל" (מחייך).
סמדר" :לא חושבת" (בטון מצחיק ,הילדים צוחקים).
א'" :על צביעה".
סמדר" :לא ,גם לא חושבת".
י'" :אני כבר יודע"...
ט'" :על צביעה".
סמדר" :גם לא חושבת".
י'" :סמדר ,את יודעת שאני יודע המון"....
ט'( :מתפרצת לדברי י')" :נכון שאנחנו יודעים את הא' -ב'?" (גן מ"ק ראשל"צ).
כפי שעולה מציטוט זה ,במשך זמן ארוך יחסית ,שלושת ילדי הגן לא קישרו בין ההליכה שלי איתם להצגה
לשיחה בעקבותיה .בהמשך בקבוצה זו ,בה נכחו הילדים הצעירים ביותר בין ילדי המחקר ,השיח היה חסר
מבחינת אוצר המילים ,ביטוי רעיוני או הבנה תיאטרונית .ניתן היה לפרש את החסר בשיח בשני אופנים:
חסר בידע או במיומנויות שפתיות על רקע גילם הצעיר ,או על רקע הרמה הסוציואקונומית אליה הם
משתייכים (לא ניתן לקבוע על פי מחקר זה את הסיבה לחסר) .המשפטים בהם השתמשו ילדי גן זה ,היו
קצרים ביותר ,בעלי מילים בודדות ,וגם כשהצליחו לבטא את עצמם ,השיחה היתה דלה מבחינה לשונית
ומתוך כך דלה גם מבחינת הביטוי של מרכיבי התקשורת התיאטרונית" :אה ,אני זוכרת שזה היה אחד ירוק,
אחד כחול ,ואחד אה ,נו ,אחד אדום" (ט' ,גן מ"ק ,ראשל"צ) .בניסיון לפרט את אפיוני הדמויות בהצגה ,הם
התייחסו לצבעם בלבד ,וכינו אותם "אחד" .ככל שעלה גיל הילדים שהשתתפו במחקר (אפילו במספר
חודשים) ,ו/או עלתה גם הרמה הסוציואקונומית ,כך ניכר היה כי הילדים פענחו טוב יותר את ההצגה וביטאו
את עצמם טוב יותר .הם אף השתמשו במטפורות על מנת לתאר את המרכיבים שלא ידעו את שמם המקצועי.
לדוגמה ,א' מגן פ' ת"א ,כינה את אזור הצוגים שתלויים על התקרה מעל הבמה ועליהם פנסים ,בשם "השמים
של ההצגה" .מטפורה זו סייעה לו להגדיר את אזור התקרה שמעל הבמה ,שאין לה שם ברור גם בעגה
המקצועית ,ולבטא את הרעיון שרצה לבטא .יחד עם זאת ,מחקר זה לא כלל מספיק נבדקים מרמות שונות
באופן מובהק ,ועל כן לא ניתן לקבוע בוודאות את הסיבות לדלות או עושר הביטוי ,בין אם הן גיל הילדים,
הרמה הסוציו-אקונומית או סיבה אחרת.
למרות דלות השפה ,חוסר הרהיטות ואף ניכור מסוים מהמשימה ,אצל בני החמש ,עדיין ניכר כי הם מבינים
שהדמויות על הבמה הם אנשים ש"רק התחפשו" (ר' (בן) מגן ש"ש בראשל"צ) ,מבינים שבהצגה יש אבזרים
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דוממים ,לא אמתיים ,ומבינים שהשחקנים הם אנשים במציאות שמציגים בפניהם הצגה .ניתן לומר שהם
תופסים את ההצגה ברמות חשיבה ראשוניות ,על פי בלום (לוי ,)1989 ,של ידע שאינו בהכרח הבנה.
ילדים אחרים במחקר (אלה המתקרבים לאמצע או סוף שנת החיים החמישית) ,התבטאו בשפה עשירה יותר
כשהביעו רעיונות ,השתמשו במטפורות ודימויים ואף בשפה הלקוחה מתוך התקשורת התיאטרונית .הם
השתמשו במילים כמו "שחקנים"" ,דמויות"" ,במה"" ,חזרות"" ,אחורי קלעים" ועוד .הם נשענו על ידע
קודם מחיי היומיום ,או ידע קודם מתחומים אחרים על מנת לתאר ולהביע רעיונות שהציגו את יכולתם
ליישם ,להשליך וליצור סינתזה בניסיון להביע את הידע התיאטרוני שלהם.

התפתחות באבחנה בין מראית עין למציאות
כבר בגיל שלוש וחצי ,ילדים מסוגלים להבחין בין העמדת פנים או מראית עין למציאות ,טוענת לאור-בלסבלג
( .)2012לתפיסתה ,בקרב ילדים בני שלוש וחצי ומעלה ,מתקיימת הבנת התיאטרון "פשוטו כמשמעו" ,לעומת
ילדים בני שבע וחצי ,ביניהם מתקיימת הבנה מבחינה ומפענחת ,המאפשרת לילד להבחין שהאנשים
מעמידים פנים ומייצגים משהו אחר .ילדים בני חמש וחצי ,מבינים תיאטרון "פשוטו כמשמעו" וככל שהילד
מתבגר ,נעלמת התפיסה הראשונית ומתפתחת התפיסה המבחינה ומפענחת .ילדי המחקר הנוכחי היו בשנת
החיים החמישית ,בין גיל חמש לשש .מבחינה התפתחותית ,אפשר שהיו בשלב המעבר בין שני סוגי התפיסה,
מה שיכול להסביר את ההבדלים בין הצעירים בין ילדי המחקר (הקרובים יותר לתחילת השנה החמישית),
לבין הבוגרים (הקרובים יותר לסוף השנה החמישית) .דרך ההבדלים בין ילדי המחקר הנוכחי ,ניתן לשקף
את ההתפתחות של הבנת התיאטרון מ"פשוטו כמשמעו" ,אל "הבנה מבחינה ומפענחת" .לדוגמה ילד בן חמש
מבין שיש כאן מראית עין ,אך מכנה את הדמות בשם הצבע שלה" :אחד ירוק ,אחד כחול( "...י' גן מ"ק
ראשל"צ) .לעומתו ,ילד המתקרב אל סוף השנה החמישית ,יציג את יכולת מבחינה ומפענחת" :אבל
השטוזונים הם שחקנים (נ' גן ה"ג ת"א) ,או "הנסיכה שהיתה שם ,האישה שעשתה את התפקיד של
הנסיכה( "...א' גן ה"ג ת"א) .יחד עם זאת ,בגיל הגן ,בעיקר בקרב הצעירים נוכל לראות כי יכולת זו חמקמקה
עדיין  .בקרב הצעירים בין ילדי הגן ,נמצא מצגים שונים ליכולת התפתחותית זו .לעיתים ניכר כי יש להם
הבנה מבחינה ומפענחת ,ולעיתים נראה שהם מבינים את ההצגה פשוטו כמשמעו ,כפי שניכר משלושת
הציטוטים הבאים ,של ילדים צעירים בגן:
"הם שיחקו כאילו ,אה ,כאילו ,אה ,הם שיחקו שיצחיקו אותנו קצת" (ר' גן ש"ש ראשל"צ).
"הוא השחקן של הכלבלב" (ע' מגן ד' רעננה).
"טוב היה איש אחד מהפיצריה" (י' גן מ"ק ראשל"צ).
מתוך התרשמות שלי כחוקרת ,אוכל לומר כי ככל שהילד נמצא בשלב התפתחותי גבוה יותר ,יש לו יכולת
גבוהה יותר לפענח את המופע הנוכחי בו הוא צופה .לילדים הצעירים בין ילדי המחקר (תחילת השנה
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החמישית לחייהם) ,יש את היכולת להבין את הסיטואציה בה הם נמצאו בעת הצפייה ,את מראית העין,
כסיטואציה שאינה מציאות .עלי לומר בהסתייגות ,כי יש להתייחס אל ממצאים אלה כהתרשמות ,ודרוש
מחקר נוסף על מנת לאשש אותם .יחד עם זאת ,ניכר מהממצאים כי גם אם ההבנה המבחינה ומפענחת אינה
בשלה עדיין ,אין זה מפריע להם להפיק הנאה ועונג מהצפייה בהצגה .המטען הרגשי אינו נפגם כאשר יש חסר
במטען תרבותי חברתי או קוגניטיבי.

התפתחות ביכולת האמפתית
כפי שנכתב בפרק הרקע התיאורטי (חוויית הצפייה :השפעת ביקורת התיאטרון על החוויה) ,ילדים בגיל הגן
רוכשים הבנה טובה יותר של מורכבות הרגש ושל השפעתו על התנהגותם (סרוף וחוב' ,)1998 ,כמו גם יכולת
לפרש ולהעריך התנהגויות של אחרים ( .)1983 ,Howesיכולת התפתחותית זו קשורה ליכולתם להבין העמדת
פנים ,מציאות ובדיון והשתתפות קהל באירוע תיאטרוני .יכולת מתפתחת זו ,המאפשרת לילדים בגיל הגן
להבין את מצבה של הדמות ,את רגשותיה ותגובותיה ,מאפשרת להם הבנה מלאה יותר של התקשורת
התיאטרונית" :ידענו שהם היו קצת עצובים וקצת שמחים" (נ' גן ה"ג ת"א).
ילדים מקבלים את ההצגה בערוצים רגשיים-קוגניטיביים ,ומפיקים משמעות מהצגה באמצעות תהליכים
פנימיים תוך אישיים ובין אישיים במהלכה ( .)2005 ,Kleinערוצים אלה ,ביחד עם היכולת של ילד בגיל הגן
לפרש ולהעריך התנהגויות של אחרים ( ,)1983 ,Howesמאפשרים לו להעריך את היעדים המרכזיים של
הדמויות ,שמסמלים את המניעים הפסיכולוגיים שלהן ,ולתת משמעות להצגה מתוך הפעולה הדרמטית ומה
שאומרות ועושות הדמויות (.)2005 ,Klein
תהליך ההתקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן מתרחש לפני ,בעת ואחרי ההצגה .השלבים בתהליך
נושקים זה לזה ומשתלבים זה עם זה בתוך החוויה .המטען הרגשי מלווה את השלב הראשון בדרך אל
ההצגה ,בכניסה אליה ובמהלכה .זהו שלב של התרגשות גדולה וניסיון לשקוע בתוך החוויה על מנת להבין
מה עומד להתרחש .בעת הצפייה בהצגה משתמשים הילדים במטען התרבותי-חברתי .ככל שהידע הקודם
של הילדים גדול יותר ,והם מגיעים עם כשירות תרבותית ואופק ציפיות רחב יותר ,הם יפענחו את ההצגה
טוב יותר ויפיקו ממנה תובנות לצפייה הבאה .במהלך ההצגה ,באמצעות המטען הקוגניטיבי ,הם יכולים
לעבד את החוויה ,להבין ,לנתח ,להשוות ,ליישם את הידע הקודם על ההצגה הנוכחית ,וליצור סינתזה לצורך
פענוח והפקת משמעות ועונג.
ילדים בגיל הגן המנסים לפענח יצירה מורכבת ,משתמשים באסטרטגיה של חזרה על היצירה מספר פעמים
על מנת שבכל פעם יוכלו לקלוט ולפענח מרכיב נוסף ביצירה ,ובכך להבין אותה טוב יותר .אין דבר מוכר
יותר להורים או אנשי חינוך מאשר הקריאה "עוד פעם" כשמסתיימת קריאה של ספר או צפייה בקלטת
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וידיאו .הצגת תיאטרון לא ניתן "להחזיר לאחור" .היא תופעה חד-פעמית המתרחשת בהווה בלבד ,ולאחר
שהיא מסתיימת לא ניתן לראות אותה "שוב פעם" כדי לפענח מרכיב שלא פוענח ומעכב את יצירת המשמעות.
בעת צפייה בהצגת תיאטרון המטענים המרכיבים את תהליך ההתקבלות מחליפים את החזרתיות האפשרית
רק במדיה שהיא בת-קיימא ,כספר או קלטת .הם משמשים כמרכיבים בתהליך ,אשר ממקדים את הריכוז,
ויוצרים "רשת" של ידע ,המאפשרת פענוח מידי תוך כדי צפייה אחת חד-פעמית .המטען התרבותי חברתי
אותו הם צוברים מתוך המקורות השונים ,מאפשר להם לקלוט ולתקשר עם אחרים את תפיסתם את ההצגה.
המשחק החברתי שלהם מאפשר להם להתאמן ולהבנות מצבים חברתיים ,כמו גם להיות אמפטיים אחד
כלפי השני ,ומתוך כך להבין את משחק הדמויות על הבמה .צפייה בתכניות טלוויזיה (או אינטרנט) ,בהצגות
תיאטרון ובסרטים ,מוסיפות רבדים של ידע המרחיבים את המטען .בעתיד ,יתאפשר פענוח של הצגה חדשה
בעזרת הרבדים שהתווספו למטען התרבותי חברתי ,בשילוב המטען הרגשי והמטען הקוגניטיבי שיאפשר
יכולות נוספות כגון השוואה ,הסקת מסקנות ,יישום ,אנליזה וסינתזה והערכה של ההצגה .הריבוד שייווצר,
כפי שטוענת  ,)2005( Kleinמחזק את המטען ובונה אותו יותר מאשר מלמד אותם משהו חדש .אחרי הפענוח,
כל אלה הופכים למטען תרבותי חברתי רחב יותר ,וחוזר חלילה בהצגה הבאה.
בסעיף זה הצגתי את המטענים הלוקחים חלק בתהליך ההתקבלות .מתוך כך ,עולה שאלת המחקר לגבי
הידע הקודם של ילדי גן ,ותכולתו :מה תפקידם של מערכות הסימנים ,המוסכמות והרוחק האסתטי -
מרכיבי התקשורת התיאטרונית ,בחוויית הצפייה של ילד בגיל הגן? האם ובאיזה אופן ,ניתן לאפיין את
הקשר בין שלושת המרכיבים של חוויית הצפייה? בסעיף הבא אדון בתפקידי מרכיבי התקשורת התיאטרונית
בתהליך ההתקבלות.

מרכיבי התקשורת התיאטרונית – תפקידם בתהליך ההתקבלות
התקשורת התיאטרונית מתרחשת באמצעות שלושה מרכיבים  -שפת הסימנים ,המוסכמות התיאטרוניות
והרוחק האסתטי שנוצר בין היצירה לצופה בה .אלה מאפשרים לצופה ליצור משמעות בחיים הבדיוניים
המוצגים בפניו ( .)2006 ,Schonmannיצירת המשמעות מההצגה על ידי ילדי גן ,מתאפשרת מתוך תפיסתם
את מרכיבי התקשורת התיאטרונית .הם אמנם אינם יודעים שכך ,אך הם מדברים תיאטרונית כבר מגיל
צעיר ,בזכות המקורות השונים מהם הם שואבים את המידע הקיים אצלם .בסעיף זה אדון בתפיסות הילדים
את הסמיוטיקה ,שהיא חקר הסימנים שהאדם שם על הבמה כדי שאחרים יפרשו ויהפכו ל'אמת במה'
( ;)2002 ,Elamהמוסכמות ,המסמנות את ההבדל בין ה'אמת' המיוצגת על הבמה לבין החיים האמתיים (רפ,
 ;)1973והרוחק האסתטי ,הרוחק הנפשי מהיצירה ( ,)1957 ,Bulloughהמאפשר לצופה ליהנות מהחוויה
במלואה.
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סמיוטיקה :מערכות הסימנים
ילדי גן בגילאי חמש עד שש מסוגלים להבין את הסימנים המאותתים לקהל שיש לקרוא אותם באופן שונה
מהמציאות ,באופן סימבולי ובאופן בו הם מתלכדים לכדי שלם הניתן לקליטה ,כפי שמגדיר אותם Counsell
( .)1996המחקר הנוכחי מעלה כפי שטוענת  ,)2005( Kleinכי ילדים שמים לב לסימנים הסמיוטיים עוד לפני
שהם יוצרים משמעות ,והם אף מסוגלים ליצור בעזרתן את האנסמבל ,כפי שמכנה זאת ,)1982( Pavis
המאפשר להם להפיק משמעות מההצגה .לא רק שהם מפענחים את ההצגה באמצעות מערכות הסימנים,
הם אף מתארים בשפה תיאטרונית את תפקידן ביצירת המשמעות .בניסיוני להעניק משמעות לחוויית
הצפייה של הילדים ולאופני ההתקבלות ,אספתי את דיווחי הילדים על הבנה מתוך הסימנים" :ידעתי שהיא
רעה ,כבר מהתחלה ידעתי" (כ' גן נ' רעננה) ,ואת ההסברים שלהם לסימנים הבונים משמעות ,אליהם הם
ערים בעת הצפייה" :הליכה כזאתי" (ט' ,גן א' כ"ס)" ,לכל אחד יש תלבושות אחרים" (ע' גן ב"ב כ"ס) או
"המכתב שעף להם" (א' גן א' כ"ס) ,ואציגם כאן ,דרך שפת התיאטרון.
היכולת לערוך "ניתוח סמיוטי" המתאים לגילם ניכרת מממצאי מחקר זה ,כפי שנמצא גם במחקרו של
 ,)2010( Reasonבו הוא מדווח על ילדים שתרגמו סימנים שונים שהופיעו על הבמה כסימנים שיחד מתארים
אווירה ומצב .ילדי הגן מבינים את תפקידן של מערכות הסימנים ,כמו לדוגמה ,כשנשאלים לשם מה צריך
את התלבושות ,הם עונים "כדי להיראות כמו מישהו אחר" (מ' גן ב"ב כ"ס) .הם מבינים את תפקיד הסימנים
כמייצגים מציאות ואת השימוש המטפורי בהם" :כי האדום זה מסמן אה ...משהו כמו דם וכזה אדום זה
מסמן אש ,כאילו שנשרף משהו או שקורה משהו רע" (ע' גן נ' רעננה) .ניכר כי הילדים מפענחים את העולם
המטפורי הנוצר על הבמה ,תוך שהם מחברים מערכות סימנים יחדיו ( ,)1982 ,Pavisבזכותם הם מפיקים
משמעות מההצגה .הם מסוגלים לקלוט 'שיחים' ( )discoursesשונים בהצגה ואף להסביר את הצורך בשיחים
השונים" :אם לא יהיה דברים [אבזרים] ,אז איך הם יעשו את ההצגה? מה ,הם רק ידברו?" (ה' גן ה"ג ת"א).
ממצאים אלה מחזקים את טענת  ,)2006( Schonmannלגבי המכניזם המשפיע עלינו כחוויה תיאטרונית,
כשמשתמשים בשפת הסימנים.
הדיון במערכות הסימנים השונות בסעיף זה ייערך מתוך התאמה לארגון מערכות הסימנים שהנהיג Kowzan
( ,)1968למרות הביקורת על טקסונומיה זו (ראו פרק  :1מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות הסימנים),
מתוך כך שילדים מתייחסים אל מערכות הסימנים באופן דומה לארגון שלו ,ובכך מאפשרים לי כחוקרת
להפיק משמעות מהדיווח שלהם על חווית הצפייה .בפרק הממצאים ניתן למצוא ציטוטים רבים המציגים
את תפיסת הילדים את מערכות הסימנים (חלק ראשון :מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות הסימנים
בתיאטרון) ,ובכך מציגים את התפיסה האינטואיטיבית שלהם את הסימנים ואת תפקודם בהצגה .מתוך כלל
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הציטוטים שנאגרו בתכנה ( ,ATLAS.tiפרק היבטים מתודולוגיים) 150 ,נגעו לשיח הדרמטי ,הטקסט136 ,
לאבזרים 131 ,לתלבושות 115 ,לביטויי הגוף – מחוות ותנועה 79 ,לתפאורה 59 ,למוסיקה ורק  26בהקשר
של תאורה .אדון כאן בממצאים על פי סדר החשיבות שמעניקים הילדים למערכות הסימנים.
השיח הדרמטי ,מערכת הסימנים המשפיעה ביותר בין מערכות הסימנים על קליטת ההצגה בקרב ילדי הגן.
מספר האזכורים הרב של הדיאלוגים שהתקיימו בין הדמויות מעיד על חשיבותו מבחינתם .היכולת להבין
את ההצגה מתוך השיח המושמע הולכת ומתפתחת אצל ילדי גן הצופים בהצגה" :המילים ,המילים" ,אנחנו
שטוזונים" אז אנחנו יודעים שהם שטוזונים"( .ד' גן ב"ב כ"ס) .הילדים מפענחים את ההצגה מתוך השיח
הדרמטי הנשמע בשילוב עם מערכות הסימנים האחרות הנראות על הבמה .ככל שהמיומנויות השפתיות
מפותחות יותר (בעיקר בקרב ילדים שמתקרבים לסוף שנתם החמישית) ,ניכר שימוש הולך וגובר של פעלים
מהשורש א.מ.ר בתיאור ההצגה ,המעיד על יכולת לעקוב אחר רצף העלילה ולפענחה:
"והם אמרו "אה הנה המכשפה הטובה" ואז היא אמרה "יכלתם [כך במקור] לחזור הביתה
ממזמן ".ואז היא אמרה "התשובה הייתה מתחת לאף שלכם או יותר נכון מתחת לרגליים" .ואז
היא אמרה "נכון! הנעלים!" (ע' בשיחת תיאטרון גן נ' רעננה).
כפי שמעידים חוקרים התפתחותיים (ראו פרק הממצאים בסעיף מקורות הידע התיאטרוני) ,דוגמת Hartup
( ,)1992שיפור היכולת השפתית בגילאים אלה ,תורם לתקשורת מורכבת ומדויקת יותר של משמעויות .שיפור
זה בגיל הגן משפיע על יכולתם המתפתחת של ילדי הגן להבין את השיח המילולי (ראו סעיף 'מקורות הידע
התיאטרוני' בהמשך פרק זה).
לשיח הדרמטי תפקיד חשוב בבניית ההבנה והמשמעות של ההצגה בקרב ילדי גן .בנוסף לתפקידו בפענוח
רצף העלילה ,ממצאי המחקר הנוכחי מראים ,כפי שטוענת גם  ,)2005( Kleinכי ילדי הגן מודעים לתפקיד
השיח המילולי באפיון הדמויות ,תפקידן ,אופיין ומקצוען .לתפיסתה הפעולות והשיח המילולי בין הדמויות
הם הכלי ליצירת המשמעות בהצגה .הילדים מודעים גם לתפקיד האינטונציה בה נאמר השיח:
"חייבים לעשות את הקול המדויק ,חייבים לעשות קול של בת אפילו אם אתה שחקן גבר" (ט' מגן
א' כ"ס).
מתוך התרשמותי בשיחות עם הילדים ניכר כי ככל שעולה הגיל עולה תפקידו של השיח המילולי .הצעירים
בין ילדי הגן משתמשים במבעים לשוניים המייצגים פעולות יותר מאשר שיח ,על מנת להסביר את רצף
העלילה .הם קולטים בתחילה את הפעולה ,וזו מאפשרת להם להבין את העלילה במהלך ההצגה ,ואף להסביר
אותה בתומה .הם מפענחים הצגה תחילה מתוך ה'שיח' הנצפה ,בעיקר מתוך צפייה בפעולות שנעשות על ידי
הדמויות ,ורק מאוחר יותר מתוך ה'שיח' הנשמע:
"למה הם בכו .כי הוא הלך ( )...אני יודעת למה הוא הלך .כי הוא רצה גם להתחפש לשטוזון"...
(ע' גן פ' ת"א בת חמש).
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" כי רואים ,אם זאת מישהי רעה אז היא מנסה לחסל את הטובים ,ואם היא טובה ,אפשר לעזור
לטובים ,וגם היא אמרה שהיא מכשפה טובה" (ע' מגן נ' רעננה ,חמש וחצי)
"אז היא אמרה שלג ,והמכשפה הרעה אמרה רעל" (צ' גן פ' ת"א ,בן שש).
בעקבות התרשמות זו עולה טענה כלפי היוצרים המכניסים למילות השירים המושמעים בהצגה חלקים
האמורים לקדם את השתלשלות העלילה .כלומר – הילדים אמורים להבין את התפתחות העלילה דרך מילות
השיר ששרה הדמות .השיח הנמסר דרך השירים אינו מלווה בפעולות שעשויות להעיד על רצף העלילה ,ובדרך
כלל מושר בחרוזים היוצרים משקל ,המקשים על הבנת הרצף של המשפטים ,כמו גם מלווה במוסיקה,
שלעיתים מתגברת על המלל .כל אלה יחד מקשים על ילדים לעקוב אחרי השיח ולהבין אותו .מה גם שהילדים
מתייחסים אל השירים כאל סוג של הפוגה בריכוז אליו הם נדרשים בעת הצפייה .מהתצפיות ניכר כי בעת
השירים המושרים הם מרפים את גופם ,מתיישבים לאחור ומתרגעים מהריכוז:
[בעת השיר 'קיפוד על הזקן'] יושבת לאחור .נוזלת קצת על הכיסא .מתכנסת לתוך עצמה על
הכיסא עם הגוף .חוזרת לתנועה נינוחה עד המשענת .מתקדמת על הכיסא (מתוך תצפית על ט' גן
מ"'ק ראשל"צ).
לטענת הילדים ,אין חשיבות להקשבה למילות השירים" :לא ממש חשוב" (ע' גן נ' רעננה) .הטענה היא שאם
אכן ריכוז הילדים יורד בזמן השירים ,עשויים להיווצר פערים בהבנה שלהם את העלילה והם עשויים לאבד
את הריכוז בהצגה משום שלא יבינו את ההתרחשות הבאה ואת הנסיבות שהביאו אליה.
מערכת הסימנים השנייה בגודלה בכמות ההתייחסויות של הילדים ,אחרי השיח הדרמטי ,היתה מערכת
הסימנים הקשורה לעיצוב הבמה ,האבזרים .הילדים הזכירו את האבזרים ,ציירו אותם (נספח  )4ושוחחו
עליהם ,על הרצף שבין אזכור תיאורי של האבזרים שהיו על הבמה ,לבין היגדים המציגים את הבנת תפקידו
של האבזר בעלילה או בנוגע לאפיון הדמויות .המקבץ המצטבר של אזכורים של מערכת זו מעיד על חשיבותה
בפענוח הצגה בקרב ילדים.
לעיתים נראה כי ילדי הגן מהססים לגבי מהותם של האבזרים" :אבל אולי זה היה גם צעצוע" (ר' גן ש"ש
ראשל"צ) .ניתן לשייך פרשנות זו לגילם הצעיר ,בו תפיסת מוסכמת השעיית אי-האמון ,המתארת מצב בו
השחקנים והקהל מסכימים להתייחס לסימן מלאכותי כאל טבעי (שינמן  ,)2006עדיין חמקמקה( .פירוט
נוסף בסעיף המוסכמות התיאטרוניות) .יחד עם זאת ,פרשנות אחרת ,שעשויה להתאים לממצאים קשורה
לדרכי הביטוי שלהם ,שעדיין לא משוכללות מספיק כדי להציג את התובנות שלהם .לדבריהם ,אבזר הוא
חפץ סביל הקיים על הבמה ,ומשתמשים בו בעת ההצגה .לדוגמה[ :הוא אבזר] "שדחפו אותו" (י' גן ש"ש
רשל"צ) .יחד עם זאת ניכרת ההבנה שהחפץ אינו אמתי:
סמדר" :הייתה שמש אמתית?"
ר'" :לא".
סמדר" :לא אמתית ,איך את יודעת שהיא לא אמתית?"
ר'" :למה הם מסובבים ,הם מסובבים אותה וגם אי-אפשר להיות שמש בתוך ה"...
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()...
סמדר" :בתוך המה?"
ר'" :בתוך האולם" (ר' גן ש"ש רשל"צ).
ילדים בגיל הגן מודעים לתפקידי האבזר בהצגה :משרת ומגדיר את הדמות" :כי יש לה מטפחת ,יש לה תיק
כמו של גברת ,של סבתות והיה לה דברים כמו של סבתא" (ה' גן ה"ג ת"א); יוצר הבדל בין המגדרים" :לבנים
יש את הכובע הזה עם השפיצים ,לבנות יש את הכובע העגול" (ד' גן ב"ב כ"ס); חלק מתלבושת של הדמות:
"כתר הוא גם חלק מהתחפושת" (נ' ה"ג ת"א); פריט השייך לתפאורה "עשו אותו [את המכתב] קצת גדול
וציירו עליו בעט שחור וגזרו אותו ( )...בשביל לעשות הצגה (ר' גן ש"ש רשל"צ) .תפקיד נוסף ,הוא הכוונת
רגשות הצופים" :הם אולי מצאו את זה בבית שלהם ,ובאו עם זה להצגה ש ...להצחיק" (ע' גן פ' ת"א).
השחקנים משתמשים באבזרים כדי להגביר את הרגש אליו מכוונים ,להצחיק או ליצור עניין לצופים בהצגה.
בפרק הממצאים (מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מערכות סימנים בתיאטרון :עיצוב הבמה :אבזרים)
ציטוטים רבים הנוגעים לאבזר ותפקידו בהצגה ,המעלים את התובנה באופן ברור ,כי ילדי גן מבינים את
תפקידו בהצגה ,נעזרים בו לצורך פענוח בעת הצפייה ,ומדווחים עליו בשפה תיאטרונית לאחריה.
מראה השחקן מהווה מערכת סימנים אשר הילדים ערים לה ומבינים את תפקידה .בדרך כלל בספרות
המקצועית משתמשים בביטוי לבוש לתיאור לבושה של הדמות .במחקר הנוכחי הילדים השתמשו בביטוי
תלבושת או בגדים ולעיתים אף תחפושת .אשתמש כאן בביטוי תלבושת ,הרווח בקרב הילדים ,לצורך תיאור
תפיסתם את הלבוש בתוך מערכת הסימנים של מראה השחקן.
ילדי הגן מודעים לכך שהתלבושת משרתת את השחקן ,שהוא אדם רגיל[" :הם] רק התחפשו כי הם
השחקנים" (ר' (בן) גן ש"ש ראשל"צ) ,כאשר הוא מגלם דמות בעלת אפיון מסוים .הם מגדירים את מערכות
הסימנים הקשורות אל מראה השחקן ,ומשייכים את האבזרים הנלווים כמו נעליים ,כתר או כובע או שיער
אל התלבושת של השחקן .הם מבינים את תפקיד התלבושת באפיון הדמות ,לדוגמה" :הוא לקח גם התיק
וזה הוא הפך לסבתא זקנה" (ע' גן פ' ת"א) ,או "תחפושת של נסיכה זאת אומרת שהיא נסיכה .תחפושת של
ליצן ,זאת אומרת ליצן[ .זאת על מנת] שהקהל ידע ,על מה מדובר ומי( "...ד' גן ב"ב כ"ס).
לתלבושת תפקיד בהכוונת רגשות הצופים ,להצחיק למשל ,כשמראה הדמות גרוטסקי" ,הצורה של
הכובעים" (ע' גן ב"ב כ"ס) ,כיוצרת הבדלה בין דמויות של נשים לדמויות של גברים ,כשהם לבושים בבגדים
מגדריים ,לדוגמה" :לבנות יש מכנס כזה וטייץ כזה ולבנים יש טייץ ומכנסיים קצרים" (ד' גן ב"ב כ"ס),
ובנוסף בעזרת התלבושת מקצועם כשחקנים מוגדר מראש:
נקודה מעניינת שעולה בהקשר של תלבושת ,מצביעה על קשר בין ידע הנצבר במציאות היומיומית של הילדים
לבין דרכי הפענוח שלהם את ההצגה .בעת הפענוח של אפיון הדמות ,הילדים משתמשים בידע על צבעים
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ושיוכם לאופי או מצב רוח ,ומפענחים את אופי הדמות מתוך הצבע אותו היא לובשת :שחור לדמות הרעה
בהצגה ,לבן לטובה וכד' .לדוגמה" :ושל טובים זה גם ככה (מדגים) ,אבל יותר יפה ,עם פרחים ...ושל מכשפה
זה רק שחור .אבל שלה זה פרחים בגלל שהיא טובה" (ע' גן ד' רעננה) .יוצרי תלבושות ,מעבירים בדרך זו
אינפורמציה על הדמות ,ללא צורך במילים .ילדי הגן אכן קולטים מסר זה ,ומפענחים את אפיון הדמויות
והעלילה מתוכו.
לעיתים מגיע ידע מוקדם מסרטים או תכניות טלוויזיה בהם צפו הילדים ,והוא מכוון את התובנה שלהם
לגבי אפיון הדמות באמצעות הלבוש" :כי לרעים יש גלימה שחורה ,גם יש גלימה לבאטמן יש גלימה שחורה,
אבל יש לו סימן שהוא טוב ,יש לו עטלף"( .כ' גן נ' רעננה) .בעזרת ההיכרות שלהם עם פריטי לבוש וסימנים
מוסכמים של דמויות של גיבורי -על מהטלוויזיה ,הם מפענחים את אופייה ומהותה של הדמות :אם יש
לדמות גלימה שחורה לדוגמה ,היא דמות רעה ,אך אם יש עליה סימן של עטלף ,הרי שהיא בט-מן ,שהיא
דמות שמצילה אנשים.
פענוח הצגה על ידי ילדים ,נשען על חיפוש המוכר להם ממקורות הידע הקודמים ,טוענת  .)2005( Kleinפריטי
לבוש הם חלק מ'מרכז הבית' בגן הילדים בדרך כלל ,בין אם אלה בגדים ,נעלים או אבזרי לבוש כמו כתר,
כובע וכד' .ילדים שמשתמשים בפריטים אלה בגן בכדי "להפוך" לדמות במשחק הסוציו-דרמטי ,יחפשו את
מערכת הסימנים הזו בניסיונם לפענח את אפיון הדמות שעל הבמה בהצגה .הידע הקודם המצטבר אצלם
מהתנסות במרכז הסוציו דרמטי עוזר להם לפענח מערכת סימנים זו.
ילדי הגן ( )5-6מבינים את תפקיד ביטויי הגוף באפיון הדמויות ,לדוגמה[" :אם] רואים שהוא מציל ,אז
יודעים שהוא טוב" (כ' ,גן נ' רעננה) או "רואים לפי ההתנהגות" (ע' גן נ' רעננה) .הם מבינים את תפקיד ביטויי
הגוף גם בכיוון רגשות הצופים ,כשהם נעשים למשל ,מתוך כוונה להצחיק .מחוות 'סלפסטיק' (תנועות
הכוללות אלימות גופנית וגמישות ,שמקורן בקומדיה דל'ארטה) אהובות במיוחד על ילדי גן ,למרות שהם
מודעים לכך שהן נעשות במיוחד על מנת להצחיק את הקהל .לדוגמה" :זה היה מצחיק אותי בלהשתולל"...
"כי תמיד זה מצחיק אותי ,תמיד" (י' גן מ"ק ראשל"צ) .הילדים משתמשים בביטויי הגוף גם לצורך פענוח
הסוגה ,לדוגמה" :שחשבתי שזה ייגמר עצוב בגלל שהיא לא התנשקה אתו כל ההצגה ,רק בסוף" (א' מגן ה"ג
ת"א).
הילדים אף מסוגלים להסביר את החיבור בין ביטויי הגוף והשיח המילולי ותפקידם המשותף בפענוח ההצגה,
לדוגמה" :הם לא יכולים רק לשיר ולרקוד ככה ולהסביר ,עם המילים .הם לא יכולים ,הם צריכים גם לשחק"
(ד' גן ב"ב כ"ס).
מערכת הסימנים 'עיצוב הבמה' ,כוללת גם את התפאורה ,אליה התייחסו הילדים כחלק מיצירת הפענוח
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והמשמעות  .הילדים שבגנם התקיים חוג לתיאטרון ,מודעים היטב לתפקידה של התפאורה כמגדירה את
מקום ההתרחשות :אילולא היא ,הקהל לא היה יודע היכן העלילה מתרחשת" :אם יש מסך שחור והם
ישחקו ,לא יראו איפה הם משחקים ואיפה המקום" (ד' גן ב"ב כ"ס) .גם ילדים אחרים ,פחות "מומחים"
מודעים לתפקידה של התפאורה" :מה יהיה בהמשך ההצגה ,איזה מקומות ידברו בהמשך ההצגה ( )...דיברו
על מספרה ,על ארץ ישראל( "...ש' מגן ד' ברעננה) .הם מודעים לכך שתפאורה מייצגת את המציאות ,ואינה
אמתית .הם מבינים שאין צורך להביא אל הבמה מקומות או חפצים אמתיים אלא "תפאורה ,כזאת תמונה"
(ד' גן ב"ב כ"ס) .תובנה זו עדיין חמקמקה ,אך עם הגיל עולה הוודאות .לדוגמה שיחה בין שני ילדים צעירים
(קרובים לגיל חמש):
א'( :מצייר שמיים)" :הנה שמיים".
ע'" :הם לא היו בחוץ".
א'" :כאילו אבל היה בהצגה שמיים" (שיחת תיאטרון גן פ' ת"א).
ואילו אצל הילד הבוגר יותר מאותו גן ניתן כבר לראות את התובנה באופן ברור יותר:
"לא באמת גם היה גשם ...גם זה לא אמתי ,גם ענן ...וגם החילזון לא אמתי( "...צ' גן פ' ת"א).
הילדים ערים במהלך ההצגה לשינויים המתבצעים בתפאורה ,ומנסים לפענח אותם .הם מכנים את אופן
השינוי של התפאורה ,בשם "טריק" ,יצירת "אפקט" ,או כהתכוונות היוצרים ליצור אשליה של קסם:
"זה ,הם רצו ש ,...הם פשוט רצו כאילו ,הם רצו שזה יהיה קסם ,אז הם פשוט תכננו את זה ,אז
למשל את השמש הם שמו שמה והיה שם עוד חוט מחבר והם שמו ,ויש שמה חוט דייג ,והם פשוט
הפכו ,ותוך כדי מי שהיה למעלה הוא גם הפך" (מ' גן א' כ"ס).
כשהם מנסים להסביר את האפקטים שיוצרים את השינויים בתפאורה ,הם משתמשים בידע המדעי הקודם
שלהם ,ומסבירים את הפעלולים בהסברים מדעיים:
"מה שירד זה היה בכלל נייר ( )...הם לא יכלו להביא שלג אמתי ( )...שהכל יימס למים עד שיגיעו,
זה מהחרמון עד ת"א ( )...אם הם יביאו שלג אמתי ,ישפכו במקום שלג מים וכל השחקנים
יתרטבו"( .כ' גן נ' רעננה).
לא כל הילדים מצליחים להסביר את השינויים הנוצרים בתפאורה בהסברים מדעיים או אחרים .ילדים
שנמצאים בתחילת השנה החמישית לחייהם ,נמצאים עדיין בשלב בו הם מתקשים להפריד בין דמיון
למציאות ,מה שמראה על חוסר יכולת להשעות את אי-האמון (פירוט על מוסכמה זו בהמשך הפרק ,בסעיף
המוסכמות התיאטרוניות) ,ומתוך כך אינם מודעים לתפקיד היוצרים בשינוי התפאורה:
סמדר :מי עושה את הקסמים?
י' :השטוזים ()...
סמדר :הם יודעים לעשות קסמים?
י' :כן .בלי שרביט! (י' גן מ"ק ראשל"צ).
ילדי המחקר התייחסו למערכת הסימנים צלילים ,באופן המציג את מודעותם לתפקיד המוסיקה בהצגה:
"אי-אפשר רק כל הזמן לדבר ,אפשר לעשות משהו בשיר שגם יהיה מנגינה" (ע' גן נ' רעננה) .מערכת זו אינה
מערכת הסימנים הראשונה אליה הילדים שמים לב ,או מדווחים עליה .מיעוט הציטוטים שעלו במחקר בנוגע
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למוסיקה ( ,)59באופן יחסי למערכות האחרות דוגמת השיח הדרמטי ( )150או האבזרים ( ,)136מעיד על
חשיבות משנית שהם משייכים למערכת זו בעת פענוח ההצגה ונתינת המשמעות לנצפה .ניתן לשער כי
המוסיקה היא מערכת סימנים שהילדים פחות משתמשים בה לצורך הפענוח של ההצגה .יחד עם זאת ,הם
מודעים לתפקידה בהובלת ההתרחשות הרגשית על הבמה ,ומבינים שהיא מסמלת או מייצגת הלך רוח של
הדמויות ושל ההצגה בכלל ,לדוגמה" :שזה כאילו מסמל משהו עצוב" (ע' מגן נ' ברעננה) .לתפיסתם,
למוסיקה וגם לעוצמה בה היא מופעלת יש השפעה פיזית על הילדים ,שמקורה בהשפעה הרגשית:
"אם זה ממש ממש חזק ,אז אני מרגישה את זה בגרון ,שזה ממש ממש ,שזה ממש כזה כמו שזה
יוצא לי ככה (מראה על הגרון)  ...ואם זה חלש ,אני שומעת את זה רגיל"( .ע' מגן נ' רעננה).
נקודה נוספת ,מפתיעה לכשעצמה ,המחזקת את העובדה שעבור ילדי הגן המוסיקה אינה מרכיב משמעותי
בפענוח ההצגה ,היא דווקא היעדר אזכור המוסיקה בהצגה מסוגה של רוויו מוסיקלי ,שהמוסיקה של
השירים מהווה חלק עיקרי בה .אמנם הילדים ציטטו לעיתים את מילות השירים ,לעיתים שרו אותם בזמן
הציור ,אך מיעוט הילדים התייחס אל תפקידי המוסיקה ושימושיה בהצגה זו .עובדה זו מחזקת את הקביעה
הקודמת בנוגע לתפיסה של הילד את העלילה מתוך המילים ,האבזרים והתלבושות ,הפעולות ומחוות הגוף,
אך לא מתוך השירים .כפי שנכתב בהקשר של השיח המילולי ,שיר אינו יכול לקדם את העלילה ,כי הילדים
תופסים אותו כרקע להרפיה מהריכוז שהם משקיעים במהלך ההצגה ,בעת הפענוח .הילדים עושים הפרדה
בין מוסיקה שמושמעת בעת המשחק ובין המנגינה של השירים .כפי שעולה מדבריהם ,השירים "מעטרים"
את ההתרחשות בעלילה .אם הם שרים על ארץ ישראל – יש התרחשות סביב הקוביות והבית .אם הם ישנים
במיטה ,אז הם שרים את השיר על הצפיפות במיטה:
"הם נרדמו על הרצפה ובגלל שהם שרו ,ובגלל שהם אמרו שקצת צפוף שם ,אז הם שרו את השיר
הזה של הגמדים ,במיטה אחת (שרה את השיר) ,לא כל-כך גדולה ...השיר הזה ,זה מהגן שלנו .וגם
את השיר הזה עם השמיים" (ר' ,גן ש"ש ראשל"צ).
שיר לתפיסת הילדים הוא חיזוק להתרחשות .חיזוק ,אך לא כזה שיכול להוביל את העלילה .הם עצמם
מעידים כי אין צורך להקשיב בריכוז למילות השיר כי "לא ממש חשוב" (ע' גן נ' רעננה) .גם בעת התצפיות
ניכר בתגובות הילדים ,כי הם מתייחסים אל קטעי השירים כאל קטעי הרפיה מהמתח והריכוז שהם נצרכים
לו במעקב אחרי העלילה.
לעומת המוסיקה בשירים ,מרכיב אחר במערכת סימנים זו של הצלילים ,פעלולי הקול משמש כמקדם עלילה,
ויכול לעמוד בזכות עצמו ללא שיח מילולי .פעלולי הקול עשויים לתרום להבנה של ההצגה כאשר מושמעים,
לדוגמה" :אני שומע את הסערה ,הם לא צריכים להגיד ,כי אני שומע את הסערה" (א' מגן פ' ת"א) .ילדי גן
אינם זקוקים להסבר מילולי על מנת שיוכלו להבין את העלילה ,כאשר נערך שימוש בפעלולי קול .גודש
בסימנים בהצגה מיותר עבורם .אם משתמשים בשיח של צלילים ,אין צורך להכביר שיח נוסף (מילולי) עליו.
הם מבינים את חלקם של פעלולי הקול ביצירת האשליה ,מחפשים הסברים כביכול מדעיים לאופן בו היא
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נוצרת ,ומקבלים את הסימנים הללו כחלק ממערכות הסימנים בהצגה ,לדוגמה:
"הגשם הוא רק דוגמה וה-נו ,הרעמים הם ,זה רק רדיו שמעל הגג (" )...מהרדיו יש כזה חוט חשמל,
שמגיע למחסן" (נ' גן ה"ג ת"א).
התאורה היא חלק ממערכת הסימנים עיצוב הבמה שהילדים מודעים לתפקידיה במהלך ההצגה .הם
מציינים את ההחשכה לצורך החלפת תפאורה והיערכות על הבמה" :אז כיבו את כל האורות ,כי אם ראו
אותם הולכים ושוכבים ,אז חשבו שכבר התחילה ההצגה ...אז כיבו את האורות כדי שלא יראו( "...א' גן א'
כ"ס); יצירת אמת במה (כדי שהקהל לא יראה דברים שיקלקלו לו את האשליה)" :כשהם בחושך ,זה כמו
שהם רוצים לעשות משהו שהם לא רוצים שהקהל יראה )...( .ואז זה כאילו נשבר הבית ...זה כמו הודיני"...
(כ' גן נ' רעננה) .בכך הם מייחסים לתאורה את היכולת לקדם את ההתרחשות" :אי אפשר לשבור אותו
באמת ,פשוט לקחת ,פשוט לשבור את הכל ( )...אי אפשר ,אז הם כיבו את האורות ואז הדליקו"( .כ' גן נ'
רעננה) .תפקידים נוספים שהילדים משייכים לתאורה הם יצירת אווירה ,סימון מקום או מצב" :שהיתה
הסופה הזאת אז בפנים היה חושך" (ע' גן נ' רעננה) ,וסימון התחלה וסוף של ההצגה .לילדים אין ידע על
זהותם של מפעילי התאורה והם עשויים לחשוב שמי מפעיל את התאורה הם "כנראה השחקנים נכנסו
מאחורי הווילון ,ושלא שמנו לב אז הם פשוט הזיזו קצת את האורות" (ש' מגן ד' רעננה) .הממצאים
המצטברים בנוגע לתאורה ,מעידים כי לילדי הגן ידע על מערכת הסימנים אליה היא שייכת ,עיצוב הבמה,
אשר מסתמך בעיקר על הידע הקודם הקיים אצלם וקשור למציאות חייהם ,בהם הם נפגשים עם הפעלה של
מכשירים או ידע הקשור למדעים.
בבואי לפענח את החוויה שחווים ילדים בעת צפייה בהצגה ,ולהפיק מהם משמעות לגבי תיאטרון ,אוכל לומר
כי לילדי גן ,למרות גילם הצעיר ,ידע נרחב על מערכות הסימנים תפקידן ותפקודן בהצגה .ניכר כי הילדים
קולטים אותן ,מבינים אותן ,משתמשים בהן לצורך הפענוח ונהנים מהיכולת לדווח עליהן בתום ההצגה.
מתוך הציטוטים שהוצגו כאן ,הנוגעים לכל אחת ממערכות הסימנים ,ניתן לטעון כי פענוח ההצגה מתרחש
מתוך שילוב בין מערכות הסימנים שפוענחו ,כפי שעולה מתיאוריות של חקר התיאטרון המוזכרות בפרק
הרקע התיאורטי ,כדוגמת  Pavis .)1982( Pavisמתייחס אל הדיון על הטקסט הלשוני ומקומו מול
הטקסטים האחרים הקיימים בתיאטרון (מיזנסצנה) .לתפיסתו ,כל אחד מהטקסטים הקיימים על הבמה
(מעבר לטקסט הלשוני) ,חייב להוסיף משהו על הטקסט הלשוני ולא רק לעזור לו להתקיים.
ילדי הגן ,נשענים על מערכות הסימנים על מנת לקלוט ולפענח את ההצגה בצפייה אחת בודדת .ניכר כי הם
משתמשים יותר במערכות המילוליות לצורך הפיענוח ,אך גם מתוך השילוב שהם יוצרים בין המערכות.
המחקר הנוכחי מחזק את תפיסתה  )2003( bennetהמסבירה את ההבנה של הקהל את עולם הבמה ,כמרכיב
התלוי בתפיסה שלו את מערכת הסימנים הנרחבת .יחד עם זאת ,לא רק הסימנים מאפשרים פענוח של הצגה.
268

קיומו של מרכיב נוסף בתקשורת התיאטרונית ,המוסכמות ,מאפשר לילדים ,כמו לקהל המבוגרים ,להפנים
את הצפייה המורכבת וחד-פעמית ,ליצור משמעות במערכות הסימנים ,ולתקשר כקהל עם הבמה .בסעיף
הבא אציג את תפיסת המוסכמות ותפקידן אצל ילדי גן כפי שעלו מתוך המחקר הנוכחי.

מוסכמות תיאטרוניות
המקבץ המצטבר של ממצאי המחקר הנוכחי ,מציג את תפיסת הילדים את המוסכמות כמשקפות את
המסגרת בתוכה מתפקדים הסימנים הסמיוטיים אליהם הילדים שמים לב בתחילת התהליך .ממצאים אלה
מחזקים את תפיסות החוקרים בתחום ,כדוגמת  ,)2006( Schonmannהמציינת כי כשהמסגרת ברורה
לילדים הצופי ם ,הם יכולים לקבל את המצב החברתי בו הם נמצאים ,ולהתחיל להעניק פרשנות לנצפה,
מתוך קבלה של הנצפה כמציאות מיוחדת שאינה מציאות היומיום שלהם.
הדיון בממצאי המחקר בנוגע למוסכמות ייערך על ציר החלוקה העולה מתוך הספרות המקצועית לגבי שני
סוגי מערכות של מוסכמות; המערכת האחת הקובעת את מסגרת ההצגה ,יוצרת מצב חברתי וכוללת את
המוסכמה המרכזית של "העמדת הפנים" ( ,)2006 ,Schonmannוהמערכת השנייה ,הקשורה לדרכי העיצוב
על הבמה ,הטכניקות או הדרמטורגיה ,כפי שהיא מתוארת לדוגמה על ידי רפ (( )1973פרק הרקע התיאורטי:
מרכיבי התקשורת התיאטרונית :מוסכמות תיאטרוניות).
מוסכמות תיאטרון המשקפות מצב חברתי
ילדים בגיל הגן חושפים ,מבינים ומקבלים מוסכמות תיאטרוניות .ממצאי המחקר שיוצגו בסעיף זה מעידים,
כי ילדי הגן הנכנסים אל אולם התיאטרון ,מקבלים על עצמם את המוסכמה המרכזית בתיאטרון – השעיית
אי-האימון ( .)1987 ,Boyce( )The Suspension of Disbeliefרוב ילדי הגן ( )5-6מסכימים להשעות לזמן
מה את אי-האימון ,ומתוך כך מבינים את ההתרחשות של המחזה ובאותו זמן יודעים שהתרחשות זו היא
פרי בדיון (ציטוטים הנוגעים לקבלת המוסכמות בפרק הממצאים :מרכיבי התקשורת התיאטרונית:
מוסכמות בתיאטרון).
ילדי הגן תופסים את המוסכמה המרכזית בתיאטרון ,העמדת הפנים (;2005 ,McCaslin ;2005 ,Klein
 ,)2006 Schonmannואף מסוגלים להסביר אותה:
"אנחנו מסכימים לראות הצגה ,אבל אנחנו לא כועסים עליהם שאנחנו לא מסכימים להם להיות
בכאילו ,שההצגה תהיה בכאילו ,אנחנו רק יודעים ההצגה הזאת בכאילו ,אנחנו לא כועסים
עליהם ,אנחנו רק נהנים מהם( "...נ' גן ה"ג ת"א).
לא רק שילדי הגן מסכימים לקבל את המוסכמה להשעיית אי האימון ,ההנאה מההצגה מגיעה מתוך
המודעות להעמדת הפנים הנוצרת על הבמה .הם מוכנים לקבל את העובדה ש"מרמים" אותם ,לצורך יצירת
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ההצגה .יש המכנים את מציאות הבמה או הסימנים כ'שקרים לבנים'" :שמשקרים קצת" (" )...כי זה בסדר,
ככה מראים לנו את ההצגה" (כ' מגן נ' ברעננה) .מתוך תפיסה מוסרית הם מקבלים את תחושת ה"רמייה"
בהבנה ,כי "שקרים" אלה ,היוצרים מוסכמה חברתית ,מאפשרים ליוצרי ההצגה ליצור הצגה מהנה עבורם.
תפיסתם מתרחבת וחלה על כל אדם הצופה בתיאטרון ,בין אם הוא מבוגר או ילד" :יש חלק שהמבוגרים
מסכימים ויש חלק שהמבוגרים לא מסכימים ,ואותו דבר בילדים" (ע' גן ד' רעננה).
ילדי הגן מסכימים לקבל את תגובות הדמויות כמציאות במה ,ומגיבים מתוך ההסכמה לשתף פעולה עם
השחקנים למרות ההבנה שהמצב הוא "שקרי" .הם מוכנים לקבל את המוסכמה של העמדת הפנים כאמת,
ואת התגובה של הדמויות כ'אמת במה' .לדוגמה:
"הם יודעים שהוא הלך להתחפש ,כי הם התאמנו על ההצגה )...( .והם לא היו באמת עצובים ,כי
הם לא באמת שטוזונים" (נ' גן ה"ג ת"א).
דוגמה נוספת לקבלת המוסכמה ניתן לראות כאשר הם מתייחסים אל הייצוגים המופיעים על הבמה
כאבזרים המייצגים את המציאות ,אך אינם המציאות עצמה" :כן ,המון דברים לא אמתיים ,כמעט כל
הדברים היו לא אמתיים" (א' גן ה"ג ת"א).
בנוגע לקבלת המוסכמות ניכרים הבדלים בין ילדי הגן .אצל חלקם ,ילדים שהיו בתחילת השנה החמישית
לחייהם ,ניכר עדיין הבלבול ,וחוסר יכולת עקבית של הפנמה של השעיית אי האימון .פעמים ניכר שהם
מבינים ומקבלים את המוסכמות ופעמים ניכר שהם אינם מקבלים את המתרחש על הבמה כמוסכמות אלא
כאל למציאות .ניכר יותר ערבוב בין מציאות לבדיון מאשר יכולת הפרדה ביניהם .המתרחש על הבמה אינו
בדיון לתפיסתם ,אלא מציאות 'קסומה':
י'" :נכון ,באמת זה היה קסם".
סמדר" :ובהצגות? כשהדברים קורים הם קורים בקסם?"
י'" :כן" (י' גן מ"ק ראשל"צ).
החמקמקות ניכרת גם בקרב ילדים מאותו גן בגילאים קרובים ,כאשר חלקם מציינים את הנצפה כמציאות
וחלקם כבדיון .ניתן לפרש זאת בהקשר של גיל או בהקשר של הבדלים התפתחותיים בין ילדים ,אשר כל
אחד מהם מגיע אל נקודת ההבנה בזמן אחר :בעוד האחד טוען כי המכשפה "לא היתה אמתית" ,השני מסביר
ש"יש כזה ,יש לי מכשפה בבית ,תפסתי אותה" (שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ) .מהתרשמותי כחוקרת
הצעירים פחות הפרידו בין מציאות לבדיון ,אך לא ניתן לקבוע את הסיבות המדויקות להבדלים בין התפיסות
ללא מחקר נוסף.
במחקר שנערך על ידי ( An van Kielאצל  ,2000 ,Sauterעמ'  ,)195היא מציינת כי למרות שהילדים יודעים
שהעצמים על הבמה אינם אמתיים ,רובם מקבלים ,בזמן ההצגה ,את הסיטואציה התיאטרונית כאמתית.
במחקרה של  Van Kielניכרו הבדלים בין התפיסות בגילאים של הילדים בדומה למחקר הנוכחי :בקרב
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ילדים בני שלוש ,המציאות תפסה פחות מקום בייצוג שלהם את תפיסתם את ההצגה – כלומר בציור אותו
התבקשו לצייר .בקרב בני החמש כבר ניתן היה לראות בציור כי הם מפרידים בין ההתרחשות על הבמה,
לבין הבמה עליה היא מתרחשת ,בכך שאזכרו פריט במה או תאורה בתוך הציור שלהם .בני החמש הפרידו
בין המציאות לבין המציאות הבדיונית ,ובני השלוש – שקעו בתוך מציאות הבמה ,הבדיון ,כאילו היתה
מציאות.
חוקרים בתיאטרון לילדים טוענים שההבחנה בין הדמיון למציאות בגילאים הצעירים מתפתחת עם העלייה
בגיל ,)2005( Klein :מדברת על התפתחות שחלה בגילאי ארבע עד שבע ,)2006( Schonmann .מדברת על
התחלה של תפיסה בין גיל ארבע לחמש ,שלא מתקיימת במלואה עד גיל שבע או שמונה ,לעיתים אף יותר
מאוחר .לאור-בלסבלג ( ,)2012מדברת על נקודת מפנה בגיל חמש וחצי ,בה הילדים תופסים טוב יותר את
ההבדל בין מראית עין למציאות (הרחבה בפרק הרקע התיאורטי) .מתוך התרשמותי כחוקרת אוכל לומר כי
גם במחקר זה ניכר ההבדל בתפיסת המציאות והבדיון בין הגילאים .הקרובים יותר לגיל שש קיבלו ,הבינו
ואף הסבירו את המוסכמה .צ' (גן פ' ת"א) אף ציין את הגיל בו מתרחש השינוי:
"כי עכשיו אני קצת גדול יותר ,אני ראיתי את זה כשהייתי בגיל ארבע".
"היותר גדולים ממני לא פוחדים ,שהם בגן הזה .גדולים לא מפחדים הרבה".
"שבהצגות לא עושים באמת" (צ' ,גם פ' ת"א).
ילד זה מעיד על עצמו שבגיל יותר צעיר ,ואפילו נוקב גיל מסוים ,ארבע ,כשלא קיבל את המוסכמה הוא פחד
מההתרחשות על הבמה .אולם ככל שגדל ,הוא מוכן לקבל את מוסכמת העמדת הפנים ומבין שההצגה אינה
מציאות אלא התרחשות בדיונית" :כשהצגה מפחידה זה גם בכאילו" (צ' גן פ' ת"א).
 )2006( Schonmannמציינת כי בקרב ילדים צעירים ,שאינם מנוסים ,אשליית המציאות נתפסת לעיתים
כמציאות במקום כאשליה .לטענתה ,ילדים שעדיין לא יכולים לתפוס את ההבדל בין עולמות בדיוניים
לעולמות מציאותיים לא יוכלו להבחין בין מציאות למציאות תיאטרונית .מדברי הילד המצוטט לעיל עולה
קשר חשוב בין קבלת המוסכמה והבנתה ,לבין יכולת ההתמודדות עם הפחד .זוהי נקודה חשובה בנוגע
להצגות תיאטרון לילדים ולגילאים בהם ילדים מתחילים לקבל את המוסכמה המרכזית בתיאטרון .ילדים
שכבר מסוגלים לקבל את המוסכמה מצליחים לא להיכנע לפחד שמציבה מציאות הבמה שמוצגת מולם .ניכר
מדבריו כי מציאות על במה ,שנתפסת כאמתית על ידי ילד צעיר ,מפחידה אותו משום שעבורו היא אמתית.
מתוך תובנה זו ניתן להסביר את הקושי של ילדים צעירים מאד לצפות בהצגה עם מרכיבים שעשויים לאיים
עליהם .לתפיסתם ,כאשר דמות או אבזר מופיעים על הבמה ,הם אינם רואים בו ייצוג אלא מציאות ,והוא
יכול לפגוע בהם .ממצא זה מסביר את התופעה של ילדים צעירים הבוכים ומבקשים לצאת מהאולם ,או
נצמדים להוריהם או עוצמים עיניהם ומכסים על אזניהם ,כדי לא לראות ולא לשמוע את הדמויות המפחידות
אותם" .אם למשל יש קטע שמפחיד אותי למשל ( )...אני ממש ממש ממש מפחד ,כאילו לא ממש ,אבל קצת
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( )...מפחד" (א' גן פ' ת"א) .הפחד מהבדיון על הבמה קשור לתפיסת המוסכמה .ילדים שמקבלים את
המוסכמה יפחדו בהצגה ,אבל יצליחו להתמודד עם הפחד ,לדוגמה תגובות פיזיות מתוך תצפית ברגע מותח
בהצגה:
א' :פה פעור ,מרוכז מאד בבמה .רגליים על המושב ללא סנדלים .ברכיים מורמות .פה עדיין פעור.
ה' :מרוכזת בבמה .פה סגור ,מרוכזת .גוף נוטה קדימה.
נ' :מרוכזת בבמה .מרוכזת ,יד אל הסנטר .חיוך דק .נשענת על אמא( .מתוך תצפית גן ה"ג 'נסיך
צפרדע').
ילדי הגן מודעים ומבינים את הסימנים המוסכמים היוצרים את מסגרת ההצגה .אחד מהם הוא הסימן
המוסכם לתחילתה וסיומה של הצגה  -כיבוי והדלקה של אורות האולם" :זה בגלל שהאורות נדלקים ואז
הם מתכבים" (ר' גן ש"ש ראשל"צ) .בתצפיות שנערכו באולמות התיאטרון ,נרשמה התרגשות הילדים העולה
כשהאולם מוחשך:
חושך ,המולה והילדים מתרגשים "חושך ,חושך" .הילדים לעיתים מוחאים כפיים ,לעיתים
מתיישבים בחדות על כסאותיהם ,ומשתתקים (מתוך תצפית גן ה"ג ת"א' ,מחסן השטוזים').
סימן מוסכם אחר המעיד על סיומה של ההצגה ומוכר לרוב הילדים הוא ההשתחוויה של השחקנים בתום
ההצגה" :שהם משתחווים" (כ' מגן נ' רעננה).
חלק מהמוסכמות מוכרות לכל ילדי הגן ויש עליהן קונצנזוס מבחינתם ,ויש כאלה שמעלות הבדלים מעניינים
בין הילדים .האבחנה בין מציאות ובדיון הופכת למסובכת יותר כאשר מדובר בפעולה יומיומית שמתרחשת
בעולמם המציאותי ,אך בהצגה היא מייצגת מציאות ואינה אמתית .ההתייחסות אל דיאלוגים בין הדמויות
מציגה את הבלבול .הרי דיאלוג שייך גם לעולם המציאותי ,ועל כן דיאלוג על הבמה עשוי להיתפס כמציאות
המתרחשת כאן ועכשיו ולא כשורה של משפטים נתונים מראש .הנושא עלה בעקבות הדיון על ה"שטוזים"
[שטויות בחרוזים] שהמ ציאו הדמויות בהצגה "מחסן השטוזים של דתיה" .חלק מילדי הגן תופסים את
הדיאלוגים כמציאות כאן ועכשיו ,אחרים מבינים שהם לקוחים ממחזה כתוב .קבוצה שלישית הם הילדים
הסוברים שהדיאלוגים מתרחשים במציאות ,אך הם חלק מהיות השחקנים שותפים ליצירה :השחקנים
המציאו אותם אבל הדיאלוגים או ה"שטוזים" הוכנסו למחזה (פרק הממצאים :מרכיבי התקשורת
התיאטרונית :מערכות הסימנים :השיח הדרמטי).
מוסכמה נוספת שלדברי  )2006( Schonmannהפכה למוסכמה בולטת בהקשר של תיאטרון לילדים היא
דיבור ישירות אל הקהל מחוץ לעולם הבדיון ,או ה'דיבור הצידה' ,שבו כביכול 'נקשר קשר' נגד הדמויות
האחרות .רפ ( )1973מביא אותה כדוגמה למערכת המוסכמות הראשונה (פרק הרקע התיאורטי :מרכיבי
התקשורת התיאטרונית :מוסכמות בתיאטרון) .במחקר הנוכחי ,ילדה אחת בלבד הזכירה את המוסכמה הזו
והסבירה את האופן בו היא נערכת ואת היענות הילדים אליה .סביר להניח שלא הוזכרה כי לא התקיימה
בהצגות בהן צפו הילדים במסגרת מחקר זה:
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ע'" :אה ,היא הייתה אומרת לנו ,והיא הייתה אומרת לא לגלות ואנחנו לא היינו מגלים".
סמדר (צוחקת)" :זה נחמד".
ע'" :ככה עושים בהצגות".
סמדר" :כן? והילדים מגלים בדרך כלל?"
ע'" :כן"( .ע' גן נ' רעננה).
מערכת נוספת של מוסכמות חברתיות קשורה להתנהגות המצופה מהילדים באולם התיאטרון .הילדים
מודעים לכללי ההתנהגות באולם ,ומקבלים עליהם את המוסכמה החברתית .לדוגמה:
"כי אסור .כי זה לא אולם לאוכל וזה ,זה לאולם לבשקט [כך במקור] ,זה אולם לצפות ולראות הצגות"...
(ד' ,ב"ב ,כ"ס).

יחד עם זאת ,הם נקלעים לקונפליקט פנימי כאשר היוצרים משתמשים במוסכמה של 'הדיבור הצידה',
הנהוגה בהצגות ילדים ,בהן השחקנים מעודדים את הקהל לצעוק כלפי הבמה .ברגעים אלה ,גובר
הקונפליקט בין המודעות למוסכמה ההתנהגות הנאותה לבין הרצון להשתתף בהצגה ,ולהיענות להזמנת
השחקנים .לא ניתן היה להסיק מתוך המחקר אילו ילדים נענים להזמנה ומאילו סיבות .האם מסיבות
הקשורות לגיל או תרבות ממנה באים ,או שהם נענים בהשפעת ההתרגשות הגדולה שאוחזת בהם בכניסה
אל האולם ובעת ההצגה .ילדים ששומרים על כללי ההתנהגות ולא צועקים ,מסבירים את התנהגותם בסיבות
משתנות ,לדוגמה:
"בהצגה אני שמעתי הרבה צעקות וזה לא היה לי כל-כך נחמד ,כי אני רציתי להקשיב להצגה" (צ' גן פ'
ת"א).
"כי יש ילדים רגועים ויש ילדים שהם לא רגועים ,ויש ילדים ש"פשוט כי הם רצו להגיד להם משהו"" (ש'
גן ד' רעננה).

מחיאות הכפיים מהוות מוסכמה המוזכרת בספרות המקצועית בתחום ( .)2006 ,Schonmannילדים בגיל
הגן מודעים למוסכמה החברתית של מחיאות הכפיים בתום הצגה ,כמו גם לתפקיד מחיאות הכפיים ,כהבעת
תודה ,הבעת תחושת ההנאה ,וההערכה מצד הקהל כלפי השחקנים .לתפיסתם מוסכמה זו ממלאה תפקיד
של תקשורת בין הקהל לבמה" :במקום לדבר מוחאים כפיים" (מ' גן א' כ"ס) .הם מציינים שזו הדרך להעביר
מסר אל הבמה .ייעוד נוסף למוסכמה זו הוא הבעת ביקורת חיובית או שלילית בתום ההצגה" :זה אומר
שההצגה הייתה יפה" (מ' גן א' כ"ס)" ,מתי שיש קטעים אהובים" (א' גן ה"ג ת"א)" ,כל הזמן עשו 'כל הכבוד',
'כל הכבוד'" (ע' גן ב"ב כ"ס) ,או לחילופין" :אם לא מוחאים כפיים זה אומר שאנחנו לא אוהבים את זה" (מ'
גן א' כ"ס) ,או "אני מרגיש שאני לא צריך למחוא כפיים" (א' מגן ה"ג ת"א) .הילדים מודעים ונענים בדרך
כלל ל כללי הנימוס או למוסכמה החברתית המחייבת את המחיאות בתום ההצגה ,ומשתמשים בגיוון
בעוצמה ,על מנת לייצג את מידת ההנאה וההערכה ,לדוגמה" :גם נמחא להם ...אבל כפיים ככה (מדגים
חלש) .וטובים ככה (מדגים חזק)" (ע' מגן ד' ברעננה).
בסוגיה זו עולה הבדל משמעותי בין הידע של הילדים לביצוע שלהם בפועל .התצפיות שנערכו באולם
התיאטרון ,מציגות כי ילדים מוחאים כפיים בעיקר כאשר מכבים את האור בתחילת ההצגה ,כאשר השירים
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מסתיימים ,כאשר קטע מותח מסתיים בסוף טוב ובסיום ההצגה לזמן קצר ,אם בכלל .בניגוד לתצפיות,
הדיווח שלהם נעשה מתוך המודעות למוסכמה והם מדווחים על ה"חובה" במחיאות "אחרי סוף שיר" וכאשר
"שנגמרה ההצגה" (ע' גן ד' רעננה).
הפער בין קבלת המוסכמה החברתית לבין ביצועה בפועל מראה על ידע ,הבנה וקבלה של המוסכמה על ידי
הילדים ,כמו זו של אמירת "סליחה" ו תודה" ,מתוך כללי נימוס מקובלים .יחד עם זאת ,ילד בגיל הגן עדיין
לא "התקלקל" על ידי מוסכמות חברתיות וכללי נימוס .הוא יודע שעליו למחוא כפיים ,אך התנהגותו כקהל
בהצגה היא אינטואיטיבית ,והוא נותן ביטוי חיצוני לתחושותיו ללא ניסיון להיענות לכללים ,בין אם מדובר
על מחיאות כפיים או צעקות כלפי הבמה .הוא מודע לכך שאי-מחיאת כפיים קשורה לאי-הבעת תודה כלפי
היוצרים ,אך כאשר מגיע רגע האמת בהצגה ,הוא מגיב אינטואיטיבית :מוחא מחיאה אחת או שתים (או לא
מוחא בכלל) ,קם ומתחיל לצאת מהאולם .אך מחיאות הכפיים סוערות בקרב קהל של ילדים כאשר ה"טוב"
מתגבר על ה"רע" או כאשר המטען הרגשי מתמלא בעת השתתפות בשירה או תנועה .האם עלינו המבוגרים
ללמוד משהו על פעולה מתוך מוסכמות ,תיאטרוניות או חברתיות ,מדרכו של הילד להגיב באינטואיטיביות
מתוך תחושותיו ,ולא מתוך היענות לכללים?
מערכת מוסכמות נוספת קשורה בדרכי העיצוב של המתרחש על הבמה .הן משמשות כטכניקות ,ונקראות
לעיתים דרמטורגיה .בסעיף הבא אדון בתפיסות הילדים את המערכת הזו.
מוסכמות הקשורות לדרמטורגיה
מה יודעים ילדי גן על מוסכמות הקשורות לדרמטורגיה ,האם הם מבינים אותן כמוסכמות והאם הם נענים
להן? כפי שמציין ( ,)1992( Rozikהרחבה בפרק הרקע התיאורטי) ,תפקידן של מוסכמות מהסוג הזה הוא
לגשר על הפערים שנוצרים בגלל האילוצים של התיאטרון .האם ילדים מבינים את תפקידן ומקבלים אותן
כחלק מהמדיום התיאטרוני? האם הם באמת מתנהגים על פי צו המוסכמה כפי שמתואר בספרות:
"קונבנציות במסגרת דרמטית מבטאות את המוכנות לשיים ולקבל תופעה מסוימת ולהתנהג לפיה" (בן פרץ
ושינמן.)2013 ,
ילדי הגן מקבלים ומבינים את המוסכמה של העמדת הפנים של שחקן המגלם דמות .הם מודעים לכך
שהדמות אינה אמתית ,לדוגמה" :זה בעצם רק מטפחת ותיק ( )...כי כך נראית סבתא" (צ' מגן פ' ת"א) ,ואף
יוצרים הפרדה מוחלטת בין השחקן לדמות" :הוא שטוז ואיש ,הוא איש .התחפושת מראה אותו שהוא כמו
שטוז תפוזי" (נ' ה"ג ת"א) .הם מקבלים את המוסכמה ומנסחים לה רציונל להפרדה בין שחקן לדמות" :כי
הוא לא יכול באמת להביא איש פחדן ,הוא מפחד מול קהל" (כ' גן נ' רעננה).
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דמות נתפסת אצל הילדים כבדיונית כאשר יש לה סממנים של דמות דמיונית (תלבושת ואבזרים) .אולם
כאשר הדמות נראית כמו אדם מן היישוב ,היא אינה נתפסת כדמות פיקטיבית אלא כאדם מציאותי .או אז,
לתפיסתם ,על הבמה נמצאות דמויות (אם הן לבושות בלבוש דמיוני או כזה שאינו לקוח מהמציאות שלהם),
ואדם רגיל (אם הוא לבוש בבגדים מהמציאות שלהם) ,לא שחקן .בהצגה "מחסן השטוזים" משתתפים
שחקנים הלבושים בלבוש ססגוני דמיוני ,ושחקן אחד הלבוש בבגדים "רגילים" שמשחק דמות של מוכר פיצה.
הילדים הצעירים בגן מפרידים בין הלבושים בבגדים ססגוניים וטוענים שהם שחקנים או "דמויות" והוא
אדם "רגיל"" :טוב היה איש אחד מהפיצריה" (י' גן מ"ק ראשל"צ) .יחד עם זאת ,חוסר היכולת לתפוס את
השחקן הלבוש בבגדים "רגילים" קשורה לילדים הקרובים יותר לתחילת השנה החמישית ,ולא לבוגרים,
שמבינים שגם האדם הלבוש "רגיל" הוא דמות.
באותה מידה ,קל יותר לקבל את המוסכמה כאשר הדמות עושה פעולה שלא תיתכן במציאות .לדוגמה דמות
שעומדת על הבמה ,אך מעמידה פנים שהיא ישנה במיטה .הפעולה שלא קיימת במציאות (שינה בעמידה),
עוזרת להם להבין ולקבל את העמדת הפנים ,ולהפריד בין בדיון למציאות" :כי כשמישהו עומד  -הוא לא ישן
( )...הם לא שכבו כי הם עשו את זה סתם .זה רק הצגה" (א' גן פ' ת"א) .הם עשויים לקבל את המוסכמה
כטכניקה לפתרון אילוצים טכניים בתיאטרון .הביטוי 'כאילו' עוזר להם להסביר את העמדת הפנים" :הם
עשו כאילו זה מיטה" (ר' ,גן ש"ש ראשל"צ) .ילדים מסוימים הציגו את הפעולה באופן שמראה שאצלם שאין
הפרדה בין בדיון למציאות ,הכל מציאות:
ר' (בן)" :הם עמדו וישנו".
סמדר" :אה ,הם ישנו בעמידה?"
ר' (בן)" :כן".
י'" :הם נרדמו על הרצפה ,הם נרדמו על הרצפה" (שיחת תיאטרון גן ש"ש ראשל"צ).
ההבדלים בין הילדים המצוטטים לעיל ,מציגים את החמקמקות של הפרדה בין בדיון למציאות ,ולא ניתן
במחקר זה להחליט בוודאות אם החמקמקות קשורה לגילם הצעיר או לסיבה אחרת .בדרך כלל הילדים
הבוגרים יותר בגן מבינים ומקבלים את המוסכמה הנהוגה בתיאטרון על מנת לפתור את הקושי הטכני
הקשור לתפאורה .הציטוט הבא מראה באופן ברור את ההבנה של ילד הקרוב לגיל שש ,לגבי השימוש
בטכניקות מוסכמות על מנת להתגבר על קושי זה .בציטוט זה צ' ,מסביר את השימוש בבד אדום לצורך ייצוג
של שדה פרגים (בהצגה 'הקוסם מארץ עוץ') .מתוך ההסבר שלו עולה הקבלה של המוסכמה וההסבר לשימוש
בה:
צ'" :לא באמת .כאילו ( )...הם אדומים באמת ,אז כאילו הם פרגים" ()...
סמדר" :הסכמת לקבל את זה?"
צ'" :כן".
סמדר" :שזה פרגים"...
צ'" :היא לא יכולה לקחת המון המון ולשים אותם בהצגה".
סמדר" :אוקיי".
צ'" :כי אז יהיה קשה לאסוף אותם ,וגם לשים אותם .לוקח המון זמן".
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סמדר" :אה".
צ'" :אי אפשר לטאטא את זה במטאטא".
סמדר( :צוחקת) "נכון".
צ'" :אי אפשר לטאטא את זה" (צ' גן פ' ת"א).
לא רק שילדי הגן מקבלים את המוסכמה כטכניקה לפתרון אילוצים טכניים בתיאטרון (רפ ,)1973 ,הם גם
מבינים ומקבלים את הסימנים והמטפורות בהם משתמשים יוצרי ההצגה ,ומסוגלים לפענח את הדימויים
המטפוריים המופיעים על הבמה ,)2006( Schonmann .מציינת כי חשוב שהילדים יבינו את הדרך בה
מתפקדות המוסכמות ,משום שהן השפה של המדיום והם צריכים לשלוט בהן כפי ששולטים בשפה שנייה.
מוסכמות מסוימות מתקבלות ומופנמות על ידי ילדי הגן קודם לאחרות .הסימנים המוסכמים לתחילה וסוף
של הצגה או מוסכמות התנהגות באולם התיאטרון ,הן אלה שילדי הגן מקבלים ומבינים כבר בגיל חמש.
 ,)2005( Kleinטוענת בדומה ,שהילדים כבר בשלב מוקדם של חייהם רואים טלוויזיה וסרטים ,ומודעים
ומנוסים כבר במוסכמות הבסיסיות .ניכר כי ככל שגיל הילדים עולה ,הם מבינים ומקבלים מוסכמות נוספות,
כמו אלה הנוגעות לשימוש באבזרים או בתפאורה.
קבלת המוסכמות עשויה להיות קשורה לגיל הילדים ,אך גם ליכולת שלהם לפתח עמדה נפשית אל מול יצירת
האמנות האינטנסיבית המוצגת מולם .בסעיף הבא אדון ביכולתם של הילדים ליצור רוחק אסתטי אל מול
ההצגה ובתפקידו בחוויית הצפייה של ילדי גן.

הרוחק האסתטי
על מנת להבין את חווי ת הצפייה במלואה ,יש להתייחס למרכיב התקשורתי הנוגע לעמדה הנפשית של
הצופים -הילדים ,הרוחק האסתטי (פרק הרקע התיאורטי :מרכיבי התקשורת התיאטרונית :הרוחק
האתסטי)  .אם נתבונן בהיבט התפתחותי ,ילדים מתחת לגיל חמש מתקשים עדיין לקבל את המוסכמה של
העמדת הפנים ,כיוון שעדיין מתקשים להפריד בין הבדיון המוצג על הבמה לבין המציאות היומיומית בה הם
חיים ,מסבירה לאור-בלסבלג ( .)2012לטענתה ,לפני שהתפתחה יכולת זו אצל הילדים ,לא יוכל להתפתח
המנגנון של הרוחק האסתטי ,ולא תתאפשר להם צפייה מהנה ולא מאיימת .הילדים במחקר הנוכחי היו
מסוגלים לפתח עמדה אסתטית בה הם אמנם חשים את הפחד מהמציאות המתרחשת על הבמה ,אך במידה
סבירה המאפשרת להם להפיק עונג והנאה מההצגה .הציטוט הבא מסביר את תפיסת הילדים:
" אנחנו מסתכלים על הבמה נורא טוב ואם אנחנו מפחדים ,אנחנו מפחדים ,ואם אנחנו לא
מפחדים ,אנחנו לא מפחדים ,מפחדים ,אין מה לעשות (מחייך) ,אין מה לעשות ,כי אולי זאת הצגה
מפחידה ( )...אם למשל יש קטע שמפחיד אותי למשל ( )...אני ממש ממש ממש מפחד ,כאילו לא
ממש ,אבל קצת ( )...מפחד" (א' מגן פ' ת"א).
אפשר שדווקא המצב בו הילד חווה את הפחד ,מצב של תת-רוחק ,יחד עם הידיעה או אפילו רק החמקמקות
של הידיעה ,שהמציאות על הבמה היא בדיונית ,מספק חוויה של התגברות על פחד ,שהופכת להנאה
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אסתטית .הפחד הופך להיות נסבל ,ואף מסב עונג והנאה ,כאשר יש קבלה או אפילו רק ניצנים של קבלת
המוסכמה (כפי שנכתב בסעיף המוסכמות התיאטרוניות) .מצב זה מתואר על ידי ,)2006( Schonmann
כרוחק אסתטי אופטימלי (פירוט בפרק הרקע התיאורטי) .ממצאי מחקר זה מוסיפים על תפיסה זו את
האפשרות לפתח רוחק אופטימלי גם כאשר המוסכמה המרכזית בתיאטרון של העמדת הפנים אינה מתקבלת
במלואה ,אלא כאשר הילד רק מתחיל לפתח את תפיסתה.
שפת הגוף של ילדי הגן במחקר הנוכחי ,העולה מהתצפיות באולם התיאטרון ,משקפת את המתח המידתי בו
נמצאים הילדים במהלך ההצגה ,ומתארת את הרוחק האסתטי האופטימלי .בתנועות גופם ניכרות תגובות
פיזיות המרמזות על גלים של שפל וגאות אותם מתארות (:)2009 ,Klein & Schonmann
א' מרים ידיים למעלה ,מאחורי הראש ,מתיישב קדימה יד על משענת הכיסא שלפניו .מתמתח וזז
לצדדים .פונה אלי בפנים מודאגים" :בסוף הנסיכה תנשק אותו ,נכון?" .מתנדנד קצת על הכיסא.
נשען קדימה על המשענת שלפניו .יושב על קצה הקצה של הכיסא .נשען על כיסא שלפנים .מתכופף
ברווח של הכיסא ,ראש למעלה הגוף יורד .פנים לבמה .נשען בתוך הרווח .פנים לבמה .פה פעור.
(מתוך תצפית גן ה"ג ת"א 'מחסן השטוזים').
הילדים עצמם מודעים למתח שחשו בעת ההצגה ומסבירים בראיון את הסיבות למתח זה" :חשבתי שהסוף
יהיה עצוב אבל בסוף ראיתי שהוא היה שמח" (" )...שחשבתי שזה ייגמר עצוב בגלל שהיא לא התנשקה אתו
כל ההצגה ,רק בסוף" (א' ה"ג ת"א).
כשרואים את ההנאה מההצגה בממצאי מחקר זה ,גם אצל ילדים שלא נמצאים במצב של רוחק אסתטי
אופטימלי ,אלא על-רוחק או תת-רוחק ,קשה להסכים עם  )2007( Jacksonהטוען כי כאשר יוצרים על-רוחק,
יש פחות סיכוי להנאה וקתרזיס ,ובמצב של תת-רוחק ,יהיה קשה לעורר את הקהל מהמצב .לגבי רוחק
אופטימלי ,מצב אותו הוא מכנה 'איזון מספק' ,הוא תוהה אם בכלל ניתן יהיה להשיגו .ממצאי מחקר זה
תואמים את ממצאי מחקרה של  ,)2010( Chanלגבי הרוחק האופטימלי כשלטענתה ,אין חיתוך מדויק בין
שני המצבים "מעורב" ו"מרוחק" בממדים של רוחק אסתטי בקרב הקהל .ממצאיה הראו ,כפי שמלמדים גם
ממצאי המחקר הנוכחי ,שהצופים/תלמידים היו מספיק מרוחקים מהבדיון ,אך בעת ובעונה אחת מעורבים
ומושקעים רגשית.
ילדים בני חמש-שש ,מגייסים את מצב העל-רוחק ,כפי שניכר מההסברים בדיעבד ,כעוזר להם להשיג שליטה
ולהתגבר על הפחד אותו הם חשים ברגעי תת-רוחק .באופן זה הם משיגים את הרוחק האסתטי האופטימלי:
"אבל לי לא היה מפחיד האריה ( )...אריה צריך לעשות ככה וככה (מדגים) אין לו רגליים והוא לא
אמתי" (ע' גן ד' רעננה).
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הם מודעים לכך ,שלפני שהגיעו לגיל זה בו הצליחו להשתמש בעל-רוחק אסתטי בכדי להתגבר על הפחד
(במידה המאפשרת הנאה מתוכו) ,הם פחדו במידה שלא אפשרה הנאה" :תינוקות הכי מפחדות .הם פחדניות.
בגלל שהם קטנות ( )...ואז הם בוכים" [מדגים]( .ע' גן ד' רעננה).
ילדי גן ,מוצאים לעצמם דרכים להשיג רוחק אסתטי שיאפשר להם להפיק הנאה מהצגה ,גם כאשר מתרחש
בה משהו שקשה להסביר ללא חוקים מדעיים .כפי שמסבירה זאת  ,)2005( Kleinהילדים-הצופים שולטים
ברוחק האסתטי כאשר מחליטים אם להתמקד במרכיבים החיצוניים של המופע או במרכיבים הפנימיים
שלו במהלך המופע .הם מחפשים את "איך זה עובד" .ממצאי מחקר זה תואמים את תפיסתה :הילדים
המודעים במידה רבה למוסכמה ,שולטים ברוחק האסתטי על ידי "גיוס" הידע הקודם שלהם על מערכת
המוסכמות התיאטרונית המאפשרות להתגבר על "הקושי הטכני" של חוקי הטבע" :שאם הוא היה קוסם
אמתי ,והוא שיחק קוסם ,אז הוא באמת יכול לעוף בלי חבלים ( )...הוא לא קוסם אמתי אז הוא חייב
[חבלים]" (א' מגן א' כ"ס) .מחקר זה מאשש את טענת  ,)2005( Kleinבנוגע לשיוך החלקים הפנטסטיים
לטריקים שניתן לעשות במדיום בקרב הבוגרים:
"זה לא קסם ,זה טריק ,לכל דבר יש טריק ,אפילו אמא של א' שהרימה את הכדור עם המגבת אז
המגבת ,אז היא החזיקה את זה ביד" (מ' גן א' כ"ס).
אולם כאשר הם מתקשים למצוא הסבר לעולם המציאותי שלהם ,הם משתמשים בטענות של קסם אמתי:
"זה היה קסם" (י' גן מ"ק ראשל"צ).
"נכון ,באמת זה היה קסם ( )...כן .בלי שרביט" (י' ,גן מ"ק ראשל"צ).
על מנת להפיק משמעות מהעולם הפנטסטי המוצג מולם ,הם נעזרים בתפיסות פנטסטיות ומסבירים את
החלפות התלבושות או התפאורה ,במושגים הלקוחים מעולם דמיוני .ילדים הנמצאים בשלב התפתחותי בו
הם עדיין לא מקבלים את המוסכמה של השעיית אי האמון ,יוצרים הצדקה לחוקי הטבע שנשברים ,על ידי
האמונה בקסמים ,על מנת ליצור סדר בעולמם המציאותי ,וכך עשויים ליהנות מההצגה גם כאשר לא הושג
רוחק אסתטי אופטימלי .ההתגוונות ( ,)variabilityהממד אותו טבע  ,)2012( Bulloughהמאפשר הדרגתיות
בריחוק ,מאפשר להם ליהנות באמצעות שתי דרכים המובילות לכך :תת-רוחק ועל-רוחק (צור.)1971 ,
הממצאים מראים כי מצב של על-רוחק אינו מפריע להם ליהנות מההצגה .הם מודעים לאופנים בהם יוצרים
מפעילים את ההצגה ,מחליפים תלבושות ,משנים את התפאורה ,ואלה לא מורידים מהנאתם ,להיפך ,הם
עוזרים להם להמשיך ולהשקיע את הריכוז בהצגה .במקביל ,מצב של תת-רוחק מפחיד אותם באופן מבוקר,
שעדיין מאפשר להם להפיק הנאה מההצגה .הם חשים במתח ,אך כזה שאינו גדול מדי בו ילכו לאיבוד בתוך
הבדיון ,ואינו מועט מדי בו הם עלולים לאבד עניין בהתרחשות .במצבי תת-רוחק הם משתמשים בידע
התיאטרוני הקודם שלהם כדי להפיג את הפחדים .הידע התיאטרוני הקודם ,שנאסף ממקורות שאינם רק
תיאטרוניים ,מעניק להם את הביטחון שלא יאונה להם רע ,ומאפשר להם להיכנס ולצאת מעולם הבדיון
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וליהנות מההצגה.
לפני גיל חמש ,כיוון שאין להם מספיק ידע תיאטרוני קודם ועדיין לא התפתחה הבנה של מוסכמות
התיאטרון ,הם עשויים להיכנס למצב של תת-רוחק ולאבד את היכולת להבין שזו מציאות במה .אי לכך ,על
היוצרים להיות ערים לגילאי הילדים הצופים ,ולאיכות התיאטרון המוגש להם .בכך אני מחזקת את הדרישה
של  ,)2012( Reasonלתיאטרון איכותי ,כזה שירתק את הילדים וישאיר אותם במצב של רוחק אסתטי
אופטימלי לאורך כל המופע ,ומוסיפה דרישה להתאמת התכנים ומרכיבי התקשורת לגילאי הצופים.
ילדים בגיל הגן תופסים את תפקידי מרכיבי התקשורת מתוך חווית הצפייה שהם חווים בעת ההצגה.
בתחילת התהליך הצופה-ילד קולט את מערכות הסימנים ,עליהן יש לו ידע רב כבר בגיל זה ,ומפענח אותן,
תוך שהוא מגייס את הידע שלו על מוסכמות ,על מנת למקם את עצמו במצב החברתי שנוצר באולם
התיאטרון ,ועל מנת להבין את הפתרונות של הקשיים הטכניים בתיאטרון כבדיון ולא כמציאות .הרוחק
האסתטי שנוצר בעת הצפייה בין הצופה הילד לבין יצירת האמנות ,ההצגה ,הוא המרכיב התקשורתי הנוסף,
הניזון מהבנת המוסכמות ,ומאפשר צפייה בטוחה ביצירה .בעזרת שלושה מרכיבים אלה ,המניעים ומזינים
זה את זה ,יכול הילד להפיק מההצגה משמעות ועונג.
חוויית הצפייה בקרב ילדי גן ,מובילה לשאלת הקהל ותפיסותיו .בסעיפים הבאים אדון בתפיסות קהל
הילדים את עצמו ואת תפקידו בהערכת ההצגה.

קהל של ילדי גן  -הגדרות ,תפיסות והערכת ההצגה
כפי שעולה מחקר התיאטרון למבוגרים בעשורים האחרונים ,קהל תיאטרון מוגדר פחות כצופה ויותר כ'לוקח
חלק' במופע ,ויש לו ,כפי שטוענת  ,)2003( Bennettתפקיד מרכזי בדרמה עצמה ,כסובייקט שיכול לחשוב
ולהגיב .באופן דומה ,ממצאי מחקר זה מעלים כי קהל הילדים מגדיר את עצמו כנמענים של ההצגה,
כלוקחים בה חלק ומתייחסים אל תפקידיהם כקהל בהצגה .בשני השלבים הראשונים של חווית הצפייה,
הילדים חווים חוויה קהלית ,משותפת ,ובחלק השלישי הם אמנם חלק מקהל ,אך כל אחד מהם חווה את
החוויה לבדו ,מפרש אותה ונותן לה משמעות .הם מגדירים את החוויה הקהלית ,נענים לתפקידיהם כקהל,
ואף מרשים לעצמם ,גם אם לא במודע ,להעריך את ההצגה באופן מילולי ופיזי מתוך החוויה .בסעיפים
הבאים אציג את תפיסות הילדים את המושג קהל ,ואת עצמם כקהל צופים מוסרי ,פעיל ומעריך.

הגדרות הקהל
ילדי גן מגדירים את עצמם כקהל מתוך התייחסות למבנה בו מתרחשת ההצגה ,אולם התיאטרון ,חלק
בהגדרתם כקהל .לתפיסתם ,ההתכנסות מחוץ למבנה הנקרא אולם תיאטרון ,מתוך כוונה לקחת חלק במופע
שיתרחש בפנים ,הופך את המתכנסים לקהל:
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"רק כשאנחנו הגענו היינו ,אנחנו היינו הקהל והיינו מחוץ למחסן" (" )...וכשנכנסנו להצגה ,אז היינו
הקהל שבתוך ההצגה" (נ' ה"ג ת"א).

התפיסה של ילדי הגן לפיה אתה הופך להיות חלק מקבוצה בעת ההכנות לצפייה בהצגה ,מתאימה להגדרה
המילונית המתארת את הקהל כ"כל האנשים שנאספו יחד למטרה משותפת" (מילון ספיר .)1997 ,תפיסת
הילדים את עצמם כקהל מתוך ההתכנסות לתוך האולם ,מתאימה להצעה של  )1972( Babletלחקור את
התיאטרון בעקבות הצופה הנכנס אליו מהחוץ פנימה ,בהתייחסות אל מיקומו הגיאוגרפי-אורבני של
התיאטרון ,ה"עטיפה" של המבנה התיאטרוני והיחסים בין אזור ההצגה לאזור הצפייה .חוויית הצפייה
בהצגה שחווים ילדי גן ,כוללת אף היא את הבמה וההתרחשות עליה ,האולם על הקהל היושב בתוכו ואף
הכניסה אל האולם ,היכל תרבות גדול ומפואר ,המלא מפה לפה ,בקהל גדול "מיליון" (מ' גן ב"ב כ"ס) ,של
ילדים ומבוגרים .בחלק מהציורים של הילדים היתה התייחסות אל עצמם כקהל ,כאשר הם ציירו את
הכיסאות והישיבה באולם כחלק מחוויה הכולית אותה נתבקשו לצייר (נספח  .)4החוויה של כניסה אל חלל
גדול ,מפואר ומלא בצופים ,היא חוויה עוצמתית ,מרגשת ,ומהנה ,וככזו היא מבנה ומגדירה את המושג קהל
עבור הילדים .הם חשים שהם הופכים להיות חלק מקבוצה שהתכנסה לצורך חוויה משותפת ,במקום שפארו
משפיע על עצמת החוויה.
בהגדרה הראשונית של ילדי גן את המושג קהל ,הם משתמשים בפעלים מהשורשים הלשוניים ר.א.ה ,ש.מ.ע
וגם צ.פ.ה ,ומגדירים את עצמם כקהל ,כקבוצת אנשים המשתמשים בחושיהם על מנת לחוות את ההצגה:
"האנשים שראו את ההצגה" (מ' גן ב"ב כ"ס)" ,גם רואים וגם שומעים" (צ' גן פ' ת"א)" ,כמו שאת באת
לצפות בנו" (ע' גן פ' ת"א) .הגדרת הקהל נגזרת מהשימוש בחוש הראייה .גם ההנאה מגיעה מהפעלת החושים
של הקהל :ש"אם אנשים לא רואים את ההצגה ,אנשים לא נהנים מההצגה" (נ' גן ה"ג ת"א) .באופן מפתיע,
ההגדרה האחרונה "מתכתבת" עם הגדרת הבמאי הפולני  )1971( Grotowskiאת התיאטרון בכלל" ,תיאטרון
יכול להתקיים ללא כל מערכות הסימנים על הבמה ,ואפילו ללא הבמה ,אולם אין הוא יכול להתקיים ללא
שיתוף חי ,ישיר ומושגי של שחקן צופה" .הילדים מודעים לנחיצות זו ,ומתעורר דיון בנושא .היו שטענו
ש"צריכים להיות קהל" (נ' גן ה"ג ת"א) ,ובלעדיו אין כלל וכלל אפשרות לעשות הצגה ,אחרת ,כפי שנכתב
לעיל ,אי אפשר ליהנות ממנה .אחרים טוענים שניתן לקיים הצגה ללא קהל ,וחלקו של הקהל בהצגה מוגבל
להתבוננות בלבד" :הקהל רק מסתכל" ועל כן "אתם יכולים אפילו לעשות בלי קהל" (גן נ' רעננה) .חלקם
מחזיקים בדעה ה מרחיבה את תפיסת ההצגה כמתרחשת גם בעת החזרות ,וכיוון שבזמן החזרות אין קהל,
הרי שבחלק מהזמן" ,כשמתאמנים" (ד' גן נ' רעננה) ,הקהל אינו גורם הכרחי .רוב הילדים שהשתתפו במחקר
מבינים את נחיצותו של קהל להשלמת התקשורת התיאטרונית ,ואף מתייחסים לכך ,בציור או בשיחות
והראיונות .ילדי המחקר שהיו "מומחים" מבחינה תיאטרונית משום שלקחו חלק בחוג תיאטרון בגן ,סבורים
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באופן החלטי ,שאם אין קהל ההצגה אינה יכולה להתרחש" :אין קהל  -אין הצגה" (ד' גן ב"ב כ"ס) .הגדרה
זו של הילדים היא גם הגדרת התיאטרון של פיטר ברוק משנת :1968
"אדם חוצה חלל ריק ,ובה בשעה אדם אחר צופה בו ,זה כל מה שנחוץ כדי שתיווצר התרחשות
תיאטרלית" (ברוק.)1991 ,
אחד המאפיינים של קהל בהצגת ילדים הוא היותו קהל מעורב .ילדים צעירים ,ילדים בוגרים ,והוריהם או
המבוגרים המביאים אותם אל האולם )2009( Freshwater .מציינת כי קהל מכיל בתוכו קהלים שונים ,אשר
תגובותיהם אל המופע שונות .ממצאי המחקר מעלים כי הילדים מתבוננים בקהל ה"אחר" היושב באולם,
ומתייחסים אל המושג קהל כמורכב מקהלים שונים ,המתפקדים כל אחד באופן שונה ומשתנה" :את
הסתכלת לא רק על הגן שלנו ,את גם ראית את הקהל האחר" (א' גן ה"ג ת"א) .הקהלים השונים מוגדרים על
ידי הילדים ,מתוך השונות הנוצרת על ידי האפיונים הבאים :התדירות בה קהלים שונים מוחאים כפיים
יוצרת שונות ביניהם" :הסתכלתי מדי פעם למעלה אז ראיתי שגם שמה לא מחאו כפיים" (מ' גן א' כ"ס).
מקומות הישיבה השונים באולם גדול יוצרים הפרדה בין סוגי הקהל ,וזווית הראייה ממנה הם רואים את
ההצגה מייצרת קבוצות של קהלים שונים בתוך הקהל הצופה בהצגה .בציטוט הבא ניכרת ההפרדה בין הקהל
שיושב באולם לבין זה היושב ביציע:
סמדר... :אתה זוכר דבר כזה? הדליקו את האורות באולם ,והיא ירדה מהבמה אל הקהל ועשתה
לנו שלום?
צ' :כן ( )...לא לנו [היושבים ביציע] ,לקהל [שישב באולם].
סמדר :אה ,לא לנו? אנחנו לא קהל?
צ' :אנחנו קהל ,אבל לאנשים אחרים( .ראיון אישי צ' מגן פ' ת"א).
הילדים מודעים לכך שהצגה עשויה לפנות במהלכה אל קהלים מסוימים בלבד ,כפי שיוצר פונה אל צופה
מובלע (קינר .) 1993 ,לדוגמה ,יוצרים עשויים להתייחס אל קהל המבוגרים בהצגה ו"לקרוץ" אליהם ,באופן
שמובן רק להם" .דיבר בעברית שרק האנשים [המבוגרים] יודעים למה הוא התכוון ,אז אנחנו [הילדים] לא
הבנו" (ה' גן ה"ג ת"א) .לתפיסתי זהו שימוש ציני בטכניקות של כתיבה או בימוי ,שמתעלמות (לרגע) מקהל
הילדים לטובת התקשורת עם קהל המבוגרים שמגיעים איתם להצגה .הילדים אמנם טוענים שזה לא מפריע
להם ,אך אין לדעת בוודאות אם הם טוענים כך כי הם חשים שלא בנוח לבקר את היוצרים ,או שרגילים לכך
בגלל הקהל המעורב הצופה בהצגות שלהם" :לא ,זה היה רק משפט אחד" (" )...לא ,לא תמיד ,יש הצגות
שמדברים לילדים" ( )...ואני גם נהניתי" (ה' גן ה"ג ת"א)( .הרחבה בהמשך בסעיף הערכה וביקורת).
בהקשר של קהלים שונים ,עולה נקודה מרתקת הקשורה לאמנות התיאטרון .הילדים שהם בעלי ידע קודם
עשיר יותר בתיאטרון ,כתוצאה מניסיונם בחוג לתיאטרון או אולי כתוצאה מכך שהם בוגרים בגן( ,קרובים
יותר לגיל שש)  ,מציגים הבנה של נקודה חשובה ביותר ,המונחת בתשתית התקשורת התיאטרונית .הם
מודעים לכך שהצגת תיאטרון היא מופע חד-פעמי ,והקהל המסוים הצופה בה בזמן מסוים ,הוא זה שבזכותו
נוצרת התופעה" :זה אותה אופעה [כך נשמע במקור ,הכוונה להופעה] ,לא אותה הצגה .זה אותה הצגה ,רק
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לא לאותו קהל .זאת אומרת חצי כן ,חצי לא" (ד' גן ב"ב כ"ס) .ילדי גן "מומחים" עשויים להבין שהצגה היא
מופע חד פעמי ,כתוב ומשוחק באופן דומה ,אך קבוצת הקהל המאחדת בתוכה סוגי קהל שונים ,היא חד-
פעמית ,ומשפיעה על החוויה מההצגה באופן המשנה אותה בכל פעם מחדש .מתוך כך עולה כי הילדים מודעים
לכך שהם כקהל רואים מופע חי חד-פעמי המוקדש להם .נקודה זו מביאה אותנו לתפיסת הילדים את תפקידו
המוסרי של קהל בהצגת תיאטרון.

תפקידו המוסרי של הקהל
הילדים מודעים לתפקידיהם כקהל ,הן מתוך מוסכמות שהועברו אליו על ידי המבוגרים ,והן מתוך התובנות
המתפתחות בעזרת הידע הקודם עמו הם מגיעים .הם תופסים את תפקיד הקהל כתפקיד מוסרי ,המורכב
מחמישה מרכיבים :צפייה ,התנהגות נאותה ,השתתפות ,הנאה והערכה .התפקיד הבסיסי של הקהל הוא
"לצפות בהצגה" .יש הצגות שדורשות מהקהל מרכיב זה בלבד ,אך הן מסווגות על ידי ילדי הגן כהצגות לא
מתאימות לגילם" :הקטעים הלא מצחיקים הם רק של תינוקות" (א' גן ה"ג ת"א) .הילדים מציינים שתפקידם
מתחיל ב"הסתכלנו" ,ממשיך ל"לא דיברנו" ומסתיים ב"השתתפנו בהצגה" (ה' גן ה"ג ת"א) .הם מעדיפים
הצגות שדורשות תפקיד מורכב יותר ,של השתתפות ,כיוון שרק לצפות זה תפקיד שאינו מספק אותם" :יש
לנו מה לעשות חוץ מלהיות קהל" (ד' גן ב"ב כ"ס).
התנהגות נאותה בעת הצפייה קשורה לתפיסתם את המסרים והדרישות שמעבירים להם המבוגרים המלווים
אותם אל ההצגה; קהל הצופה בהצגה ,חייב לשמור על התנהגות נאותה באולם .הילדים מודעים לתפקידם
זה ,ומבינים גם את האחריות המוטלת על כתפיהם ,כשהם מקבלים על עצמם את התפקיד" :כי אסור [לאכול
ולשתות] כי זה לא אולם לאוכל וזה ,זה לאולם לבשקט ,זה אולם לצפות ולראות הצגות" (ד' גן ב"ב כ"ס).
הילדים מודעים למוסכמה החברתית הדורשת מהקהל להימנע מלהפריע .הם מוכנים לתפקיד זה ,ומבנים
אותו בהתאם לתפיסה שלהם את האחריות המוסרית" :כדי שלא יפריע ,שמעתי [את הצחוק] בלב (מ' גן א'
כ"ס) .הם מודעים לכך שתפקיד זה קשור בסופו של דבר להנאה שלהם מההצגה ,ומתוך מודעות זו הם סבורים
שעליהם לשמור על כללי השקט כדי שהשחקנים לא יתבלבלו" :שלא יפריע לשחקנים וזה יבלבל אותם או
משהו" (מ' מגן א' כ"ס) .אם יקרה שהשחקנים יתבלבלו ,זה עשוי להביא לכך שההצגה תתקלקל וההנאה
שלהם תיפגם .כיוון שאני משויכת על ידם לעולם המבוגרים הקשורים להצגה ,עדותי בדבר הצפייה,
ההשתתפות וההנאה שלהם מההצגה נותנת אישור להתנהגותם הנאותה כקהל .חלקו הראשון של הציטוט
הבא מעיד על תפיסה מוסרית בה הם מביאים את עדותי לצורך הוכחה:
"כי את ראית ששרנו ושאהבנו את ההצגה ,שהשתתפנו ,שצפינו בהצגה ,שנהנינו בהצגה ,שאהבנו
את ההצגה" (שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).
האחריות המוסרית אף מתרחבת ,והם לא רק נמנעים מלהפריע (לפחות אלה שמכירים את המוסכמה) ,אלא
גם משתתפים כחלק מתובנה לגבי התקשורת התיאטרונית ,באופן שישביע את רצון המבוגרים המלווים אותו
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או אלה העומדים על הבמה ומדרבנים אותו להשתתף .ההשתתפות עשויה לבוא לידי ביטוי בצעקות כלפי
הבמה מתוך ההנאה שלהם מסוג השתתפות זה ,ומתוך דבקות במשימה:
י'" :אני אוהב לצעוק" (מדגים).
סמדר" :בהצגה?"
י'" :כן ,ככה צעקתי בהצגה ,אבל יותר חזק" (י' ,גן מ"ק ראשל"צ).
צעקות בעת ההצגה הן תופעה המוכרת בתחום הצגות הילדים .לעיתים השחקנים מבקשים אותן ,או מעודדים
את הילדים להביע את הנאתם או מחאתם מפעולות הדמויות בקול רם .הילדים מתייחסים אל בקשות אלה
כחלק מתפקידם כקהל ,כפי שמסבירה  )2006( Schonmannהטוענת ,כי לעיתים צעקות אלה הן תוצר של
פחד מההתרחשות ,ואזהרה של הדמויות שנמצאות לתפיסתם בסכנה .דבקותם בתפקיד זה מעצימה את
המטען הרגשי ,וכמו שטוען ברינקר ( )1980בנוגע לרוחק האסתטי ,ניתן לראות בתגובות אלה ניסיון של
הילדים להגדיל את העונג שבהתרגשות מהצפייה בהצגה על ידי ביטויה הקולני.
מרכיב ההנאה אינו רק פועל יוצא מתחושות או מהעצמת המטען הרגשי .חלק מהילדים מתייחסים אל
ההנאה כחלק מהתפקיד המתבקש מהקהל ,אליו הם נענים מוסרית ,מתוך האחריות שניתנה להם כקהל מול
קבוצת שחקנים:
ה :.ושיתפנו פעולה עם ההצגה.
נ :.ואהבנו את ההצגה.
ה :.נהנינו( .שיחת תיאטרון גן ה"ג ת"א).
ובהמשך:
סמדר :את חושבת שגם השחקנים נהנו?
נ :.כן ( )...כי הם ראו שאנחנו שמחים ( )...בגלל זה הם השתחוו ( )...בגלל שהם היו שמחים,
שהילדים היו שמחים ,שאנחנו היינו שמחים ,וכולם היו שמחים (נ' ,גן ה"ג ת"א).
לתפיסתם ,כחלק מתפקידו המוסרי של הקהל ,עליהם לשדר כלפי הבמה את תחושת ההנאה .כלומר ,להביע
את ההערכה על ההצגה כלפי השחקנים .בכך הם נענים לשדר שהם מקבלים מהמבוגרים ,שעליהם לא רק
לצפות ,להתנהג התנהגות נאותה ,להשתתף וליהנות ,אלא גם לשדר את הערכתם ותודתם באמצעות מחיאות
הכפיים בסיום ההצגה .האם הילדים נענים לחלק זה בתפקידם? האם הם נענים לו באופן שטחי של הבעת
התודה בתום ההצגה או שהם "סובייקטים חושבים ומגיבים" כדברי בנט ...ויש להם יכולת הערכה וביקורת?
בסעיף הבא ארחיב את הדיון לגבי מרכיב זה בתפיסת תפקיד הקהל.

הערכה וביקורת
ילדי הגן מביעים את הערכתם להצגה באופן פיזי ובאופן מילולי .חלק מההערכה משודר חזרה כלפי הבמה,
וחלק בא לידי ביטוי בינם לבין עצמם ,הן במהלך הצפייה והן בסיום ההצגה.
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בתצפית ניסויית שערכתי לפני תחילת המחקר ,צפיתי בהצגה עם ילדים מארבע שכבות גיל :גני חובה ,כיתות
א' ,כיתות ב' וכיתות ג' .הילדים נכנסו אל האולם והושבו (על ידי סל תרבות) בשורות ,לפי סדר הגנים והכיתות
שנכנסו לאולם ,כך שנוצרו שורות שלמות של גילאים .ההפרדה בין הגילאים הולידה תופעה מעניינת במיוחד
אותה יכולתי לראות כיושבת מן הצד .'Rows of Reactions' :התגובות של כל "שורה" או שכבת גיל היו
מעט שונות ,והצביעו על הבדלים בין הגילאים ,שנבעו כפי שניתן לשער מתפיסה ,פרשנות והבנה שמתפתחת
בכל שנה.
מתוך רשימה זו של תגובות פיזיות שנערכה בעת התצפית על שכבות הגיל ,עלו תגובות פיזיות שעשויות
להיתפס כחלק מהערכת הילדים את ההצגה ,לא כלפי הבמה או היוצרים אלא בינם לבין עצמם:
-

צחוקים – (כששחקן על הבמה "נבהל" ' -גג')
ישיבה קדימה על קצה הכיסא – (מעביר תחושה של מתיחות לדעת ולהבין מה קורה)
החזקת ידיים – שתי בנות
פה פעור
מיקוד עיניים אל הבמה
דיבור אל חברה  +הצבעה אל הבמה
ילד צועק אל הבמה (הגננת מרגיעה אותו בשקט)
חיוך בפה גדול כלפי חברה לצידה (גן)
נענוע ראש לפי המנגינה
דיבור עם המבוגר ליד  +חיוך
נגיעה ביד של ילדה בשורה שמתחת (מתוך תצפית במחקר מקדמי).

ניכר כי הילדים נענים ומשתתפים בהצגה באמצעות תגובותיהם הפיזיות ,ומתוך כך הם משדרים את הערכתם
אליה .בתום ההצגה ,אחרי ששידרו באופן אינטואיטיבי את ההערכה ,ניכר כי ילדי הגן והכיתות הנמוכות
אינם מרגישים צורך להוסיף עליה ,ועל כן פשוט קמים ויוצאים .לדוגמה מספר תגובות פיזיות של הילדים
בתום ההצגה:
-

קמים
לא מוחאים כפיים
מדברים ביניהם
מחייכים
רוצים לצאת מהשורות
גדולים (כתה ג') מוחאים כפיים עם המבוגרים בקהל
קטנים (גן) ממשיכים ללכת
מתחילים לצאת מהשורות
מתנועעים לפי המוסיקה שנשמעת (מתוך תצפית במחקר מקדמי).

ניתן לומר כי ככל שעולה הגיל כך הם נענים יותר למוסכמות החברתיות ,ועל כן מוחאים כפיים יחד עם
המבוגרים בקהל .ניכר כי הצעירים פשוט קמים והולכים .את ההערכה הם שידרו במהלך ההצגה באופן
אינטואיטיבי ,ואין להם צורך ב"אמירת תודה".
התגובה הפיזית המוכרת ביותר בין צופי תיאטרון היא מחיאות כפיים בסיום ההצגה .קהל של מבוגרים מוחא
כפיים אחרי ההצגה מתוך קבלת המוסכמה החברתית של הערכה כלשהי ליוצרים והשחקנים בתום הצגה.
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בין אם מחיאות ממושכות כאשר ההצגה היתה לטעמו ובין אם קצרות אם לאו .ילדי הגן אינם מבטאים את
ההערכה אחרי ההצגה בפועל .הם מגיבים אינטואיטיבית תוך כדי ההצגה ,אולם לא לאחריה .וזאת למרות
העובדה שהם מכירים את המוסכמה ,רואים את המבוגרים נענים לה ,אך הם עצמם משתמשים בביטוי זה
כנהוג בתיאטרון על ידי מבוגרים לעיתים רחוקות בלבד .כשנשאלים ,הם קושרים את מחיאות הכפיים
לאחריות חברתית ומוסרית הנדרשת מקהל:
מ'" :אני ראיתי את הילדים הכי מקדימה ,וקצת שורה אחרינו וגם ראיתי למעלה ,הסתכלתי מדי
פעם למעלה אז ראיתי שגם שמה לא מחאו כפיים".
()...
סמדר" :ומה את אומרת על זה?"
מ'" :אה ..ש ...נו ...זה לא יפה" (מ' גן א' כ"ס).
 ,)2006( Schonmannמפקפקת ביכולתם של ילדים צעירים מאד (שנתיים-שלוש) להבין את המוסכמות
בתיאטרון כפי שמבין אותן המבוגר  .ממצאי מחקר זה מציגים את תפיסתם של ילדים בני חמש-שש לגבי
מחיאות הכפיים ,בה ניכרת התנגשות בין התפיסה הקוגניטיבית לתפיסה הרגשית ,המובילה לביצוע בפועל.
ילדי גן מודעים למוסכמה של מחיאות כפיים בסיום ההצגה" :זה אומר ,מחיאות כפיים ,במקום לדבר
מוחאים כפיים ,זה אומר שההצגה הייתה יפה ואם לא מוחאים כפיים אז אולי שכחת ,התבלבלת( "...מ' גן
א' כ"ס) ,אך בפועל הם מוחאים כפיים ברגעי השמחה ,לאחר התרחשות מרגשת ,או בסיום שיר ,אך בדרך
כלל לא בסיום ההצגה.
מחיאות הכפיים הופכות עבור ילדי הגן לסמן של איכות ההצגה ,דרכו הם מביעים את דעתם לגבי טיב היצירה
או התאמתה לגילם וטעמם האישי:
"הקטעים של תינוקות אני ממש שנאתי ,ממש ( )...אני מרגיש שאני לא איזה ,אני מרגיש שאני לא
צריך למחוא כפיים!" (א' ,גן ה"ג ת"א).
מחיאות הכפיים מהוות עבורם סמן איכות להצגה" :אז מי שלא מוחא כפיים לא אהב את ההצגה ,מי שכן
מחא כפיים הוא כן אהב את ההצגה" (מ' גן א' כ"ס) .סמן איכות זה ,מאפשר גם הבעת ביקורת שלילית על
ההצגה .התגובות הפיזיות מאפשרות לילדים להביע את הביקורת השלילית שלהם ,אם קיימת ,תוך כדי
ההצגה ,כחלק מההערכה אותה .מעטים בחרו לשתף אותי בדברי הביקורת שלהם באופן מפורש ,אך היא
נשמעת גם כשאינה נאמרת מפורשות כביקורת.
ממצאי המחקר מעלים כי למרות ההנאה הגדולה הניכרת אצל הילדים מהליכה אל התיאטרון ,יש להם גם
ביקורת על התיאטרון בכלל ועל הצגות בהן הם צופים בפרט ,על המבוגרים (יוצרים או אלה שמביאים אותם),
על חוסר התאמה של ההצגה לגילם ,ובאופן כללי על התיאטרון בעידן הדיגיטלי .הילדים אינם תופסים את
העברת הביקורת על ההצגה כחלק מתפקידם כקהל ,אך מספר מצומצם של ילדים הרשו לעצמם לומר דברי
ביקורת ישירה ,על ההצגה בה צפו .ניכר מהממצאים כי לילדים יש שיקול דעת ,והם מביעים אותו באופן ישיר
או עקיף כשהם נשאלים על החוויה שחוו:
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" החלק של הגדולים זה בוגר ושמח ונעים ,אבל החלק של הקטנים קצת מפריע ועצוב ,אבל בסוף
היה שמח ונהנינו בסוף ,בסוף ההצגה ,אז הבנו שההצגה מאד מאד מאד יפה .אז בגלל זה אמרנו
את כל הדברים האלה" (נ' גן ה"ג ת"א).
ניכר שוני בין הילדים ביכולת לייצר ביקורת על הצגה .חלקם נזהרים במילותיהם ,ואף משתמשים בממד
ההנאה מההצגה בעת אמירת הביקורת ,כדי לכסות על חומרתה ,וכאילו להתנצל עליה .יחד עם הזהירות,
ילדים אחדים מצליחים ליצור ביקורת ,אפילו אם הם נמצאים במיעוט בתפיסתם" :לא ,לא היה כל-כך טוב,
חלק היה מאד טוב ,וחלק היה רע" (א' גן ה"ג ת"א) .כמו בקהל של מבוגרים ,עלינו לזכור שקהל של ילדים
אף הוא אינו ישות אחת ,כפי שמזכיר זאת  ,)2012( Maguireאלא מורכב מאנשים צעירים או ילדים המגיבים
כל אחד בדרכו ,בהתאם למוסכמות אותו הוא מכיר ולאופק הציפיות אתו הוא מגיע לאולם .יכולות להיות
סיבות שונות לניסיון של הילדים להסתיר את הביקורת כשנשאלים בתום הופעה על החוויה האסתטית ,כמו
הניסיון לא לפגוע ברגשות היוצרים ,עליו מדווחות  Kleinו .)2009( Schonmann-אפשרות אחרת להסביר את
חוסר הרצון הבולט לבקר את ההצגה בריש גלי ,היא החשש מתגובת המבוגרים .אם מבוגר לקח את הילדים
להצגה ,הרי שסביר להניח שהוא אוהב את ההצגה וחושב שהיא הצגה טובה ,לחלוק על דעתו עשויה להיות
חוויה מאיימת.
ביקורת הילדים עוסקת בסוגיות שונות הקשורות להצגה ולתיאטרון .ביקורת נוקבת נשמעה מפי ילדי
המחקר על חוסר ההתאמה של ההצגה לגיל הצופים .בגיל הגן הילדים ערים ורגישים להבדלים בין "צעירים"
ל"בוגרים" ,וכשהם מרגישים שההפקה מכוונת לקהל יעד נמוך מכפי גילם ,הם עשויים להביע תרעומת
מנומקת .ילדי הגן במחקר הנוכחי התרעמו כאשר חשו שחלקים בהצגה התאימו יותר לילדים צעירים
("תינוקות") מאשר לבוגרים .הם מגדירים את ההבדל בכך שהצגה לצעירים מיועדת לקהל שאינו זז ,שהוא
רק צופה ,ואין בה קטעים מצחיקים .לעומת זאת ,הצגה לבוגרים דורשת תנועה ושיתוף פעולה עם הבמה:
"היו חלקים של תינוקות .שאני לא אהבתי אותם ( )...הקטעים שלא הייתה ההצגה ,סתם לשבת,
וסתם לשבת אני לא אוהב ( )...סתם לשבת אני שונא ( )...הקטעים הלא מצחיקים הם רק של
תינוקות" (א' גן ה"ג ת"א).
 )2005( Kleinמסבירה את חוסר השקט של צופים-ילדים בחוסר התאמה .אם כל מה שמופיע אינו מאתגר
אותם להבין – הם ייעשו חסרי שקט ,לטענתה .אם המופע יהיה מסובך מדי להבנה ,גם אז הם יאבדו את
הסבלנות כי המופע "יעבור להם מעל הראש" .במחקר הנוכחי הופיעה ביקורת נוקבת לגבי ההתאמה לגיל
הצופים וזו השפיעה על הדעה על תיאטרון בכלל" :שהצגות הם בדרך כלל לא מהנות אותי ,ככה ככה ,ככה
טוב ככה לא טוב" (א' גן ה"ג ת"א).
הצגת תיאטרון לילדים ממוענת לא רק אליהם ,אלא גם לקהל ההורים המלווים את הילדים .תופעה זו יצרה
סוגיה ביקורתית נוספת בקרב הילדים ,כלפי הצגות בהן "שתולים" קטעים המיועדים להורים שבקהל .יוצרי
תיאטרון עשויים לשלב קטעי "קריצה" כלפי המבוגרים היושבים באולם ,מסיבות שונות ,שרובן קשורות
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לרצון למצוא חן ,לרתום את ההורים המלווים ולשווק את ההצגה .הילדים מודעים ל"קריצות" הללו,
ומביעים ביקורת על כך:
"האמת שההורים נהנו יותר מהילדים" (..." )...להם זה היה יותר מצחיק ולנו לא ,אולי יוגי
דיבר בעברית שרק האנשים [המבוגרים] יודעים למה הוא התכוון ,אז אנחנו לא הבנו" (ה' גן ה"ג
ת"א).
גם כאן ,כמו בדברי ביקורת אחרים ניכרת הזהירות ושימוש בממד ההנאה בהמשך הדברים ,כמכסה על
הביקורת ומקטין אותה" :לא ,זה היה רק משפט אחד" (" )...לא ,לא תמיד ,יש הצגות שמדברים לילדים"
( )...ואני גם נהניתי" (ה' גן ה"ג ת"א) .זו סוגיה שכדאי ליוצרים לשמוע אותה מפי הילדים ,למרות שהם
משתדלים להסתיר ולמזער אותה.
במאה העשרים ואחת מתעוררת סוגיית ההעדפה של תוצרים דיגיטליים על פני מופע חי ( .)2005 ,Kleinילדי
גן החשופים לדיגיטליות שמספקת המאה העשרים ואחת ,מותחים ביקורת על המופע החי אל מול הצפייה
בהצגה המוצגת בקלטת וידיאו למשל .שתי סיבות עולות מדברי הילדים לביקורת זו .האחת קשורה לאיכות
התקשורת בין הבמה לקהל ,שבאופן פרדוקסלי בקלטת עשויה להיות גבוהה יותר ,כיוון שצפייה בקלטת
מאפשרת קרבה גדולה יותר אל ההתרחשות בזכות אמצעים דיגיטליים ,לעומת מקום ישיבה מרוחק באולם
התיאטרון ,שמקשה על הילד ליהנות מהתקשורת החיה .הסיבה השנייה קשורה לנוחות בעת הצפייה בקלטת.
חוויית הצפייה משתפרת לא רק בשל איכות הנצפה אלא גם בשל נוחות הישיבה בעת הצפייה" :באולם לא
כיף .לא נוח לשבת .כי כל הזמן שרוצים לעשות פיפי אז הם עונים אווו" (א' גן פ' ת"א) .הדיגיטליות מקרבת
את הבמה אל הקהל ,ומאפשרת צפייה נוחה ,ובשל כך נוצרת העדפה לתוצר דיגיטלי על מופע חי בקרב ילדי
גן" :בקלטת היה יותר יפה מההצגה" (מ' גן ב"ב כ"ס).
העולם הדיגיטלי מייצר תחרות גדולה למופע החי בתיאטרון ,מתוך הרגלים שהוא מרגיל את המשתמשים
בתוצריו .הצפייה בטלוויזיה יוצרת אצל הילדים הרגלי צפייה נוחים וקלים יותר מאלה הנדרשים מהם בעת
צפייה בהצגה .כשהם משווים צפייה בטלוויזיה לצפייה במופע חי ,פרמטרים כמו רציפות ,זמינות ,כמו גם
אפשרות לצפייה חוזרת ,על מנת לקלוט את כל הפרטים ,עושים את כל ההבדל:
"הצגה זה ...צריך לקחת עוד פעם את הכרטיס להצגה הזאתי אם יש עוד פעם ,זה לא תמיד זה לא
כמו טלוויזיה שיש לך תכנית שאתה נורא ,נורא אוהב ואת ...יום קבוע לך באותו יום( "...א' גן א'
כ"ס).
בהשוואה בין צפייה בטלוויזיה לצפייה במופע חי עולה ביקורת לא מפורשת הקשורה לעצמאות הילדים .ילדי
גן במאה העשרים ואחת ,מסוגלים להפעיל לבד את אמצעי הצפייה הדיגיטליים ,הטלוויזיה ,הווידיאו
והמחשב .הם יודעים להקליט ,להחזיר לאחור את התכנית ,ולהעביר ערוצים .צפייה במופע החי לעומת זאת,
מדגיש להם את היותם תלויים במבוגרים ,הן מבחינה טכנית והן מבחינת הבחירה ,ומשאירה אותם קהל
שבוי בידיהם.
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השוואה לאמצעים דיגיטליים והרגלי צפייה שנוצרו בעטיים ,מעלה ביקורת של הילדים על מופע חי גם
בהקשר של משך ההצגה .ילדים היום רגילים למשכי צפייה קצרים .סדרות טלוויזיה ,קטעים לצפייה ביו-
טיוב ,במחשב או בטלפונים "חכמים" ,יצרו אצלם הרגלים של צפייה ,שונים מצפייה בהצגות .משך של הצגה,
שעשויה להיות ארוכה פי שלוש מתכנית טלוויזיה או אף הרבה יותר מקטעים ביו-טיוב ,עשוי לעייף אותם,
ועל כן הם עשויים להעדיף את המופע הדיגיטלי על המופע החי .הטלוויזיה יצרה אצלם הרגלים ,המקשים
עליהם בעת צפייה במופע חי:
"(נאנח ומשלב ידיים) הצגה זה משהו ארוך ,תכניות [טלוויזיה] זה משהו קצר ,אני מעדיף יותר
תכניות ,כי אז בא עוד תכנית והצגה זה משהו אחד ארוך (בטון חזק והחלטי) ,כמו שלוש תכניות"
(א' גן א' כ"ס).
יחד עם זאת ,יש לזכור גם כאן ,כי מדובר בטעם אישי של כל אחד מהילדים .יש ילדים שמעדיפים הצגה
קצרה יותר ,ויש ילדים שמעדיפים בכלל אמנויות אחרות על אמנות התיאטרון" :אני יותר אוהב לעשות
עבודות" (א' גן א' כ"ס).
אמנם משך הצגת תיאטרון ארוך יותר מהמשך הקצר אליו הורגלו באמצעים הדיגיטליים השונים ,ואין בה
את הנוחות בעת הצפייה או האפשרויות והעצמאות שמזמנות המדיות הדיגיטליות ,אך למרות כל יתרונות
המופע הדיגיטלי מול המופע החי ,מיעוט הילדים שהשתתפו במחקר הציגו בדבריהם ביקורת על התיאטרון
בעידן הדיגיטלי .מהממצאים הרבים העולים מתוך התצפיות ,הראיונות והשיחות במחקר הנוכחי עולה
המסקנה ,כי ההנאה מצפייה בהצגה באולם התיאטרון היא עצומה ,ומצדיקה את המשך הצפייה באמנות זו.
הילדים הם אכן קהל שבוי ,אך לא לחלוטין .אמנם המבוגרים מביאים אותם ,אך יש להם דעה על הנצפה,
הם מפעילים את שיקול דעתם ,ומביעים את ביקורותיהם באופן ישיר או עקיף ,כמו גם את הנאתם הגדולה
מההצגה.
מתוך הממצאים ניתן להסיק ,כי הילדים בגיל הגן מגיעים אל התיאטרון לצפייה בהצגה ,כאשר ברשותם
מטענים העשויים לשרת אותם בעת הצפייה וההתקבלות ,ומהווים את הכשירות התיאטרונית שלהם.
הממצאים מעלים עולם תרבותי-חברתי-רגשי-קוגניטיבי מלא ,כבר מגיל חמש .למטענים אלה השפעה גדולה
על חוויית הצפייה שלהם ,והם כוללים את הידע הקודם בנוגע להצגות תיאטרון ,תפיסתם את מרכיבי
התקשורת התיאטרונית ,תפיסתם את אולם התיאטרון ,תפקידו ותפקודו ,ותפיסת הילדים את עצמם כקהל.
בעתיד ,כאשר קהל צעיר זה יצפה שוב בהצגת תיאטרון ,הוא יהיה מצויד במטענים אשר התמלאו בצפייה
הנוכחית .הרבדים שהתווספו למטען התרבותי חברתי ,בשילוב המטען הרגשי והמטען הקוגניטיבי שיאפשר
יכולות נוספות כגון השוואה ,הסקת מסקנות ,יישום ,אנליזה וסינתזה והערכה של ההצגה ,יאפשרו פענוח
עשיר יותר ,ויצירת משמעות מלאה יותר .הריבוד שנוצר מחזק את המטען ,מבנה אותו ,והופך אותו למטען
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תרבותי חברתי רחב יותר ,וחוזר חלילה בהצגה הבאה .שלושה מטענים אלה מהווים את אופני ההתקבלות
של ילד בגיל הגן.

289

פרק  :5תרומת המחקר וכיווני המשך
בתחום חקר ההתקבלות בכלל ובחקר ההתקבלות בגיל הצעיר בפרט ,קיים מחסור גדול במחקרים הבודקים
את מורכבותו של תהליך הצפייה בהצגה ואופני התקבלותה .המחקר הנוכחי ,המציג ממצאים מתוך השדה
בנוגע לאופני ההתקבלות בגיל הגן ,הוא מחקר פורץ דרך בתחום .מיעוטם של חוקרים שאלו ילדים בגיל כה
צעיר שאלות ,המאפשרות לשפוך אור על תפיסתם של ילדים בגיל זה את התופעה.
חקר ובעקבותיו הבנה מעמיקה יותר של תהליך ההתקבלות של הצגה ,והמרכיבים המעורבים בו ,מעניקים
כלים מתאימים לבחירה של יצירות אמנותיות ולהתאמתן לגילאים הצעירים ,הן מצד המערכת החינוכית
והן מצד היוצרים ( .)2006 ,Schonmannהמחקר הנוכחי תורם תרומה לשני תחומים :תחום היצירה ותחום
החינוך.
יוצרי תיאטרון ,המכוונים את יצירתם לילדים בגיל הגן ,עשויים להפיק רבות ממחקר זה ,המציג הן את
התפיסה של ילדים בגיל הגן את ההצגה והן את הידע המוקדם אתו הם באים .ידע זה עשוי לכוון את היוצרים
בעת היצירה ,להקפדה יתרה על איכות הכתיבה ,ההפקה והביצוע )2006( Goldberg .טוען" ,ככל שנבין יותר
את השלבים ההתפתחותיים של הילד ,כך נוכל לספק עירור מתאים ,רגעים שיגיעו לרמה של הבנה אסתטית"
( ,2006 ,Goldbergעמ'  .)142לא רק את השלבים ההתפתחותיים על היוצרים להבין ,אלא גם את התפיסה
האסתטית של הילדים את התופעה ,המראה את הידע המוקדם העצום עמו הם מגיעים לאולמות כבר בגיל
חמש .הבנה זו של היוצרים תכוון אותם בתכנון ובביצוע יצירתם ,ובכך תתאפשר השגת הבנה אסתטית בקרב
הצופים-ילדים ,ובה בעת הפנמה של איכות אסתטית גבוהה אותה אנחנו רוצים להעניק לילדינו.
למחקר זה עשויה להיות תרומה גדולה גם לתחום החינוך ולאנשי החינוך הבוחרים את ההצגות לצפייה עבור
הילדים .בחירות אלה ,אם יישענו על הידע הנוצר במחקר זה על תפיסת הילדים את ההצגה ועל הידע
המוקדם הקיים אצלם ,יהיו מושכלות יותר .הבחירות יכוונו להתאמה מדויקת יותר של ההצגה לגיל הילדים
וליכולותיהם ההתפתחותיות ,הן מבחינת התכנים והן מבחינת איכות המרכיבים התיאטרוניים המופיעים
בה .מחקר זה עשוי לקרב את אנשי החינוך הבוחרים הצגה לקבוצות ילדים ,להבנה ,שמרכיבי התיאטרון הם
המרכיבים המשמעותיים ,דרכם הילדים מבינים את ההצגה ,מתחברים אליה ומשקיעים את עצמם בתוכה.
חשוב ביותר ,לאור ממצאי מחקר זה ,שיוצרים ואנשי חינוך יקבלו את הגישה המדגישה את איכותה
התיאטרונית של הצגה ולאו דווקא את המסרים שהיא רוצה להעביר .בוודאי לא כאשר מדובר בהצגות
מוסרניות בעלות מסרים דידקטיים.
מחקר זה עשוי לתרום ידע שיוביל לפיתוח תהליכים חינוכיים ,שיעזרו לילד בגיל הגן לעבד את החוויה
האומנותית-אסתטית אותה הוא חווה בעת הצפייה ,ולהפוך אותה למשמעותית ומקדמת עבורו .התיווך
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הנכון של הצגה ליל די גן בעת ההכנה לצפייה בהצגה ,חשוב שיהיה מבוסס על ממצאי מחקר זה ,המדגישים
את תפקיד מרכיבי התיאטרון כמאפשרים קליטה בעת הצפייה ,והישענות על ידע קודם שניתן להעשירו.
אופני ההתקבלות ,אם יילקחו בחשבון בעת פיתוח תהליכי הכנה לצפייה ,יובילו את המחנכים לחיפוש של
אופ ני הכנה הנענים לדרכים בהם ילדים קולטים הצגה ולדרכים בהם הם צוברים את הידע הקודם הקיים
אצלם .בנוסף ,כאשר נרכש ידע חדש על ידי צפייה בהצגה חדשה ,נכון יהיה לתווך אותו לילדים באופן שיגרום
להם להפנימו ולהפוך לחלק מהתשתית התרבותית עליה יישענו בצפייה הבאה.
מיעוט מחקרים נערכים בגילאים בהם נערך מחקר זה ,ועל כן ממצאי מחקר זה ,למרות היותו פורץ דרך,
הינם ראשוניים בתחום .נדרש חקר נוסף בתחום התיאטרון לילדים ,הנשען על כלי מחקר אמפיריים,
הפוגשים את הילדים הצעירים ב"שדה" .על מנת לאסוף את תפיסות הילדים בנוגע לחוויית הצפייה ,חשוב
להמשיך ולשאול אותם לדעתם ,לתחושותיהם ,לאפשר להם "כר בטוח" ליצירת ביקורת על הצגה בה צפו
ולהקשיב גם לתפיסות המסתתרות ב"סב-טקסט" של דבריהם.
ציר מעניין שליווה את המחקר קשור לשלבי ההתפתחות של הילדים .אמנם טווח הגילאים של ילדי המחקר
היה שנה אחת בלבד ,הצעירים ביותר בני חמש ,והבוגרים ביותר בני שש ,אלא ששנה זו היא שלב שלם על רצף
התפתחותי במהלך שנת לימודים שלמה .למרות שמחקר זה אינו עוסק בשלבי התפתחות ,מתוך התרשמותי
כחוקרת יכולתי להבחין כי ניכרים הבדלים בתפיסה של הילדים את מערכות הסימנים בתיאטרון ואת
המוסכ מות התיאטרוניות שניתן לפרש אותם כקשורים לגיל הילדים בין ילדים (קרובים יותר לגיל חמש על
הרצף או קרובים יותר לגיל שש) או כקשורים ליכולות ההבעה והביטוי .יחד עם זאת ,התרשמותי כחוקרת
אינה מספיקה .יש לערוך מחקרים נוספים על מנת לחזק את ההתרשמות .כיוון מחקרי אפשרי להמשך בדיקת
התקבלות של הצגת תיאטרון בקרב ילדי גן ,יכול להיות בהקשר המשלב כיוונים התפתחותיים עם כיוונים
אסתטיים העולים ממחקר זה .ככל שנבין יותר את הרצף ההתפתחותי בגיל הגן בהקשר של תפיסת הצגת
תיאטרון ,אנו עשויים לתרום ליוצרים ולאנשי החינוך בחיפוש אחר התאמה בין הצגות לקהל צופים צעיר.
כיוון נוסף עשוי להיות קשור להיבטים חברתיים .הנאמר לעיל לגבי ילדים צעירים והתרשמותי מהם ,נכון
גם לגבי התרשמותי כחוקרת משיח עם ילדים בגנים ,שהרמה הסוציו אקונומית של האוכלוסייה בהם נמוכה
משל אחרים .התרשמתי שככל שעולה הרמה הסוציו אקונומית של ילדי הגן כך עולה הידע התיאטרוני
הקודם הקיים אצלם ,וכן יכולת הביטוי שלהם כשהם מדווחים עליו .יחד עם זאת ,לא ניתן היה לדעת
בוודאות אם הקושי בביטוי התפיסה קשור לתפיסה עצמה ,ליכולות ביטוי שפתיות או לרמה סוציו
אקונומית .כמו כן ,זו התרשמות בלבד ,והיא אינה מבוססת על ממצאים רחבים דיים .מחקר נוסף המתמקד
באוכלוסיות שונות עשוי לתרום בהקשר של יצירת הידע בקרב ילדים הבאים מאוכלוסיות שאינן יכולות
לספק את הידע הנדרש לפענוח מיטבי של הצגה .כמו כן ,מחקר נוסף המתמקד בהשוואה בין אוכלוסיות
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בתחום הידע התיאטרוני שלהן ,עשוי להוביל לפיתוח תכניות חינוכיות-חברתיות בנושא התיאטרון בגן,
שיעניקו לילדים תשתית תרבותית רחבה יותר וישמשו אותם בעת צפייה בהצגות.
אני תקווה כי מחקרי זה יזרע עוד זרע בשדה בו הולכים היוצרים והמחנכים ,כדי לכוון אותם אל יצירה אשר
לא רק תדבר אל הילד ב"שפה" אותה יוכל לתפוס ולפענח ,אלא גם תעשיר את הנאתו ממנה ואת עולמו בכלל.
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נספחים
נספח מס'  :1דוגמה לתצפית באולם התיאטרון
תצפית (חלקית) באולם התיאטרון :גן פ' ,ת"א ,מחסן השטוזים של דתיה
23.5.11
גן פ' תל אביב יוצא להצגת תיאטרון באולם אניס ביפו ד'.
הגננת אספה את הילדים ואמרה חמש פעמים מי צריך פיפי ,מי רוצה לשתות ,והילדים הלכו והלכו.
יצאנו אל האוטובוס ,והיו  5הורים מלווים ,וא' אמרה שאולי אפילו לא יהיה מקום להורים מרוב שהיו
מתנדבים.
חוץ מההורים ,היו – גננת ,סייעת-א' ,סטודנטית-כ' ,ואני.
הנסיעה מאד ריגשה את הילדים ,והם היו מאושרים לנסוע באוטובוס.
הגננת ספרה אותם לפני העלייה ,ואחרי הירידה ושוב...
אחרי הצפייה בהצגה ,היא שוב ספרה ושוב שלחה לעשות פיפי באולם ,ושוב חיכינו ואכלנו ממתקים ושתינו
טרופיות וחיכינו לאלה שהלכו לעשות פיפי.

היה עניין גדול סביב זה .קצת חרדות של הגננת נראה לי.
האולם ,אניס ביפו ד' ,דרום תל אביב .אולם בינוני 400 .מקומות.
מגיעים דרך שכונה מטה לנפול ,ורחוב צר עם בית כנסת ממול ,אפילו לאוטובוס קשה להיכנס ,והוא חייב
לפרוק את הילדים ואחר כך להמשיך כי אין שם מקום לחנות.

לפני הכניסה לאולם הילדים ישבו ברחבה שלפני הכניסה ואכלו עוגיות ,ושתו פטל( .פלא שאחר כך היו
צריכים פיפי .)...נסיעה קצרה של  20דקות ,יציאה מהגן של מקסימום שעתים ,התארכה בשעה נוספת ,בגלל
כל השתייה והפיפי...
ישבנו מתחת לשמשיות גדולות ואחר כך נכנסנו לאולם ,שהקומה הראשונה שלו היא מעין מעבר שמוליך
למדרגות דרכן נכנסים לאולם .יש כמה שולחנות עם כסאות סביבם בכניסה ,ואין קישוטים או תמונות או
משהו שיזכיר שהולכים להצגה .ע לינו במדרגות ,תלולות ורבות ,הגענו לאולם ,אבל משם המשכנו שמאלה
לעוד גרם מדרגות כי מסתבר שמקומנו היה ביציע .נכנסנו לאולם מעט חשוך ,אור נמוך .כסאות עם ריפוד
שחור .מושבים מתרוממים ,שהילדים התקשו לשבת עליהם ,כי המושב מתרומם אם אין מספיק משקל .ט'
מסל תרבות הוביל ה אותנו לשורות שלנו ,השורה הראשונה ביציע ועוד שתיים מאחוריה .אני ישבתי עם
שלושת הילדים בשורה הראשונה ביציע ,בגוש האמצעי אבל בצדו השמאלי .המקומות היו מעט רחוקים
מהבמה ,כי ביציע ,אבל לא יותר מדי כי האולם לא אולם גדול במיוחד .ראינו טוב מאד את הבמה ,ועליה
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התפאורה של ההצגה :שלט 'המחסן של דתיה' ,ארגזים עליהם כתובות מילים ,שמש על שלט ,ספסל על
הבמה משמאל ,מתלה לבגדים .המסך היה מוסט ,כך שלא יכלו לראות מסך ,והיה אור על הבמה ,כך שיכלו
לראות את התפאורה של ההצגה.
אנחנו יושבים בשורה הראשונה של היציע .קצת מרוחקים מהבמה אבל רואים טוב .הילדים של כל הגן
יושבים בגוש אחד בשלוש שורות.
ע' יושבת לשמאלי ,א' יושב לימיני וצ' יושב לימין א'.
שלושת הילדים שנבחרו מתוך הגן וקיבלו אישור הורים:
ע' – תאריך לידה .6.9.06
א' –תאריך לידה 25.4.06
צ' –תאריך לידה 12.7.05

צ'

מתרומם על הכסא ,ידיים על
ירכיים( .מתרגש)

א'

ע'

"הכרת את א' [הגננת] לפני כן?"

"את שמחת לבוא?" (שואלת
אותי)

מביט סביב לאחור לצדדים
לפנים.

מהרגע שהתיישבה היא מנענעת
ברגלים (בהתרגשות) מסתובבת
לאחור לילדים שיושבים מאחור
מגן אחר .מניעה את הרגלים כך
שהמושב מתרומם.

מביט על צוף שמשמאלו .מרים
רגלים על הכסא( .מתרגש)
מנדנד את הכסא.

מדבר עם חבר מימינו.

מתקדם על הכסא.

מנענעת רגלים" .נו כבר"( .רוצה
שההצגה תתחיל כבר).

משלב רגל על רגל .מחבק רגלים
כי ילדים עוברים דרכו במעבר.
מביט בהם (עיניים חוקרות
וסקרניות)

מלטפת את הצמות ,משחקת
בשיער ומתנועעת בקצב על
הכסא .מרימה רגלים.

משחק בשרוך המכנסים
מתרומם להסתכל הצידה.

קוראת לגננת מגן אחר" .אתי
ספגטי"

משלב רגל על רגל.

מחטטת באף .מנענעת רגלים .נו
כבר .משפשפת ידיים על ירכיים.
מתנועעת על הכסא .מבקשת
"רציתי לשבת ליד ילד( "...כלומר

לא רק ליד מבוגר מה שקורה
בגלל שאני לידה ואין לידה עוד
ילד) אני מחליפה כסא ,והופכת
את כל הטבלה במחברתי.
קשוב לגמרי לרכזת סל תרבות
שעל הבמה ,יד על המסעד ויד על
החולצה באזור הלב.

קשובה לרכזת סל תרבות
שמסבירה לילדים איך להתנהג
באולם .מנענעת רגלים.
312

לא מוחא כפים .מסתכל על
הילדים באולם ולא על הבמה.

מביט (בעניין) מוחא כפיים כי
אמרו למחוא .מתקדם על
הכסא" .נו" (רוצה שיתחילו
כבר)" .עוד מעט נראה (אומר
לע) .מוחא כפיים לפי הקצב של
המוסיקה.

משחקת בצמה .מנענעת רגלים.

כשהאור כבה הוא משמיע קול:
"או".
ההצגה מתחילה
אומרת לילד לידה" :ל' תסתכל".
יד בפה .אצבע בפה .מחייך
טיפה.

מחייך .יד על כסא .מחייך שוב
טיפה.

מנענעת רגלים לפי הקצב ,פה
פתוח.

צוחק .יד על הפה .רגל משולבת.
מניע את הראש לפי הקצב
בעדינות .מחייך (אני רואה

מחייכת כשמשמיעים בדיחות של
"גגים" ...ראש מוטה הצידה.
מתנועעת (עדיין מתרגשת)

שמכיר את המילים).
"אוכל" את האצבעות.

"דג .זה קול של דג" .מחייך רגל
מתנועעת לפי קצב השיר.

צוחקת מביטה בא'.

שיר :מה עושים היום.

מגרד את היד שעל החזה (עדיין)
לא זז כמעט.

מתנועע לפי קצב השיר .מוחא
כפיים.

מתנועעת עם המוסיקה .שרה:
"מה מה מה מה עושים היום?"

נשען לאחור .שר עם השחקנים.

ממשיכה להתנועע .שואלים
שאלה – עונה.

נשען לאחור (בנינוחות) פה מעט
פעור.

מתנועעת לפי הקצב .גוף מוטה
קדימה.

השיר מסתיים
מוחא כפיים שתי מחיאות.
צוחק.
ידיים יורדות לחיקו .לא זז .לא
מחייך .מגרד רגל.

מתנועעת על הכסא .ידיים על
המסעדים .שוב .שוב .צוחקת
ומחייכת.

מתקרב קדימה( .מישהו עובר
לפניו ומסתיר לו) מביט במי
שעובר .צוחק .מתקדם קדימה
ידיים מתחת לרגלים.

(מאד שקועה בהתרחשות על
הבמה) ראש מוטה קדימה בלי

מחייך .מתקרב קדימה עם הגוף.

להתנועע .חוזרת להתנועע.
הרגלים שלה מורידות את
המושב.
שיר
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לא צוחק (רציני מאד ,דרוך)

רגל משולבת .מחייך .צוחק
בחרוז של הדיבור של השחקן.
צוחק (מכל הלב).

ידיים על הפה .שרה עם
השחקנים .מתנועעת בהתלהבות.
צוחקת בבדיחות.

צוחק בכל פה .מתקדם עם הגוף.

שוב מתנדנדת על המושב .ידיים
על מסעדים.

רגלים מתרוממות עם המושב.
מחזיק רגלים .פנים לבמה.
(מרותק).

מחייכת.

מתקדם עם גב קדימה .מתנועע
קצת על המושב .חוזר לאחור.

מחבק רגל.

(נראה מאד קשוב)

מתנועע מזיז ידיים.

מתנדנדת.

נשען לאחור .לא מחייך.

ידיים בפה ,משחק עם השפה.
"לך כבר" אומר כלפי הבמה.
משלב רגל.

מתנועעת .מתנדנדת על המושב.

רגע של מתח בהצגה
מתקדם קדימה מרים אצבע.

נשען לאחור .רגל משולבת על
רגל שנייה.

יד על החזה ,יד מגרדת בפה
(כאילו נבהלה) .נוגעת במצח.
בשיער.

שיר המטריה
מביט במבט צידי.

משחק עם הפה והיד .מתרומם
גבוה( .כאילו לא רואה משהו)

מתנועעת לפי המוסיקה .מחייכת.
מוחאת כפיים על ירכיים.
משלבת כפות רגלים.

ידיים בין הירכיים( .כאילו
מתכנס .מרותק).

מחייך אלי .מביט במחברת שלי.
(מודע לצפייה שלי בו).

מתנדנדת לפי הקצב.

מתכנס עם כל הגוף .מתכווץ
פנימה .מחייך .פותח את
ה"פלונתר" של הגוף.

ידיים על ברכיים .לצידי הגוף.
משלבת ידיים על ירכיים.

ראש מוטה לימין.

מחיאות כפיים לסיום שיר.
לא זז

מוחאת כפיים.

לא זז

מתקדם עם הגוף ואוחז בקצה
המושב שלפניו.
צחוקים בקהל
לא זז

מתרומם להסתכל .צוחק.

צוחקת יושבת על הכסא עם
הרגלים.

מזכר  :1תוך כדי שכתוב התצפית אני מרגישה כמה דברים :א .בחרתי הצגה (בלית ברירה!) ממש לא
מעניינת ,שלא תוליד לי שום תגובות שאוכל להגיד עליהן משהו .ב .האם עשיתי נכון שבחרתי לצפות
בשלושה ילדים? ג .לא כתבתי מספיק מה קורה בהצגה מול ההתנהגות של הילדים .אז למה הם זזים?
למה מרימים רגלים? אין לי תשובה על זה.
ראש מוטה לימין .יד אחת על
מסעד.

מתרומם עם הגוף קדימה .משלב ידיים על מסעדים רגלים על
מושב.
רגל על רגל.
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גוף מוטה קדימה .עוד מטה גוף.
רגלים קצת מורמות על המושב.

רגל אחת ירדה ומתנדנדת.
משלבת רגלים שעל המושב.
רגל משולבת גוף לאחור .פה
פעור.

משלבת רגלים .מחטטת באף.

שיר הצבעים
יד על מסעד .רגל שמאל
מתנועעת לפי הקצב .מפסיקה.
אומר לחבר שיושב לימינו
משהו .חוזר לאחור .משלב
רגלים.

מתנדנדת לפי הקצב.
מסתכל על מה שע' עושה עם
הידיים .אבל שם ידיים בין
רגלים.

מוחאת כפיים .מניעה גוף
לצדדים .מגלגלת ידיים .מראה
לא'( .כך עושים השחקנים .יש

את זה גם בקלטת וידיאו שיצאה
של ההצגה).
ידיים משולבות .גוף מוטה
קדימה.
מסדרת את הקשת .מתנועעת.

מחייך אלי .יד על מסעד .רגל
משולבת על השנייה .לא זז.

סיום שיר .קהל מוחא כפיים הם לא.
מוחאת כפיים עם השיר .מגלגלת
ידיים לפני הגוף.

משחק באצבעות .בקושי זז.
מסתכל על אצבעות .משחק
בשיער.

מנענע בראשו "לא נגמר".

שואלת את א' אם נגמר.

משחק בשרוך המכנסים.

משחקת עם החולצה והמכנסים.
צוחקת .מטה גוף קדימה.

מזכר  :2אני תוהה למה שלושתם עושים כך .האם קרה משהו על הבמה? לפי מה שאני מבינה – הסתיים
קטע .וכשהם מבינים שלא נגמר אלא ממשיך – מתנהגים כך .שוב כועסת על עצמי שלא כתבתי...
משלב רגלים.

אומרת "אריה" יחד עם השחקן.

(אני מרגישה שמכירה בעל פה
את ההצגה ,כפי הנראה
מהקלטת) .נענית להזמנה של
השחקנים להשלים חרוז.
מזכר  :3אני שמה לב שאני כותבת שחקנים ולא דמויות .ושוב חוזרת לז'אנר של ההצגה ,שלא מאפשר לי
להגיד דמויות .כי אין כאן ממש דמויות עגולות שניתן לתאר אותן ,אלא יותר "תחפושת".
מתקדם עם הגוף קדימה.

מחטט באף

ידיים על הפה והאף .מחטטת
באף.

עונה לחבר מימין" :לא כל כך".
מזיז את הזרוע על המסעד.

ממשיך לחטט באף.

מתיישבת לאחור .ידיים על
משענת הכסא לאחור .רגליים על
הכסא.

מחייך בעדינות מאד

מחייך

מחייכת

יד על לחי .שתי אצבעות על לחי.

מתקדם קדימה על המושב .חוזר
לאחור.
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השחקנים כאילו מפחידים
צוחק

צוחק

צוחקת

מחזיק במסעד

מרים רגלים על מושב

ידיים לאחור על משענת הכסא.

שלושתם קשובים לבמה
ראש קדימה מוטה .עיניים לבמה
ידיים על רגלים.

מחזיק רגל עם יד.
קטע של הצחקה של השחקנים
צוחק למשמע הקטע.

צוחק בעדינות .צוחק ומביט בי.

צוחקת

לא מדבר

גם הוא משלים חרוזים

עונה לחרוזים שצריך להשלים
מתנועעת על הכסא .מגרדת
ידיים

נענה לשחקנים.

מתנדנדת על המושב .נענית
מיידית לשחקנים.

נוהם כמו אריה.
שחקנים מדברים על אריה
מתרומם קדימה גב מוטה
קדימה .מתנדנד על המושב ,גב
מוטה קדימה.

"לא לא קיפוד"

מביט לאחור על חברים .עלי.
משלב רגלים בתוך ירכיים.

מצביע על הבמה ואומר לע'
משהו על אחד הדברים שיש שם.

"נכון אבל"...מצביעה גם היא
אחרי א'.

שיר הקיפוד
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נספח מס'  :2דוגמה לשיחת תיאטרון אחרי הצגה
שיחת תיאטרון עם נ.א.ה – .גן הר-הגלבוע
(חלקית 3 :מתוך  18עמודים )
סמדר :זהו ,עכשיו אני מצלמת אתכם ,אני מצלמת כדי שאם אני לא אשמע ,אני אסביר הכל.
נ :.מה זה? הטלפון שלך?
סמדר :זה לא טלפון ,זה מכשיר שהוא גם מקליט ,זה מקליט את מה שאתם אומרים ,שאני אשמע
טוב טוב את מה שאתם אומרים ,זה מכשיר שמצלם אתכם ואני יכולה לראות מה שאתם עושים.
אני נמצאת בגן ה .הג בגן של פ .ואני יושבת עם הילדים :נ ,.א ,.ה.
ואני תיכף אשמע מהם ,כל מה שהם זוכרים מהיום שעברנו היום ביחד ,בסדר?
ואחר-כך אני אבקש מכם גם לצייר לי אם תרצו לצייר לי ,את מה שעברנו היום ביחד ,בסדר?
מתאים לכם? יאללה ,אז בואו.
נ ( :.מסתכלת על הניירות של סמדר ) ,כמה כתבת בחושך.
סמדר :בחושך ,נכון.
ה :.כי הרבה נהנינו ,היא ראתה שנהנינו.
סמדר :נכון ,איך ראיתי? איך את חושבת שראיתי שנהניתם?
ה :.כי את ראית שהסתכלנו ולא דברנו ,שהשתתפנו עם ההצגה.
נ :.כי את ראית ששרנו ושאהבנו את ההצגה ,שהשתתפנו ,שצפינו בהצגה שנהנינו בהצגה,
שאהבנו את ההצגה.
סמדר :אהבתם?
ה :.ושיתפנו פעולה עם ההצגה.
סמדר :נכון.
נ :.ואהבנו את ההצגה.
ה :.נהנינו.
א :.לא ,לא היה כל-כך טוב ,חלק היה מאד טוב ,וחלק היה רע.
סמדר :אתה רוצה לספר לי איזה חלק היה לא טוב ,ואיזה חלק היה כן טוב.
נ :.תתחיל בלא טוב.
א :.אני לא רוצה.
סמדר :אני מאד אשמח לשמוע ,אני גם לא אגיד לאף אחד מההצגה הזאת ,אני אשאיר את זה,
אתם יודעים ,שכל מה שאנחנו מקליטים פה ,נשאר פה ובא אלי הביתה ובבית שלי אני כותבת על המחשב
את כל מה שאתם אומרים וכל מה שאני רואה אני כותבת על המחשב.
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אחר-כך אני עושה ניתוח ,קוראים לזה ,ואחר-כך אני קוראת את זה עוד פעם ועוד פעם ,ואני מבינה
מזה מה מהנה אתכם בהצגה.
נ :.נכון גם גדולים עושים ניתוח?
סמדר :זה ניתוח לא של בית-חולים ,זה ניתוח של מילים ,אני מסתכלת לראות ,נניח ,איזו מילה חוזרת
הכי הרבה.
ה :.עכשיו מציירים?
סמדר :רוצה לצייר עכשיו ,שנצייר לפני? ( פונה ל-א ,) .רוצים לצייר עכשיו לפני שאתם מספרים לי
או אחרי?
ה +.נ :.לפני.
סמדר :טוב ,גם אתה? ( פונה ל-א.) .
א :.אה ,כן.
ה :.מה לעשות?
סמדר :לצייר לי משהו מתוך ההצגה ,מתוך החוויה שלכם ,מתוך מה שאהבתם ,או שלא אהבתם.
א :.את יודעת ,אני לא כל-כך מצייר.
סמדר :עכשיו אנחנו עם א – .ו-א .ממש לא אכפת לי אם אתה יודע או לא יודע ,אני לא מסתכלת אם זה
יצא ציור מדהים ,אם בא לך אתה מצייר ,ואם בא לך אתה יכול לכתוב בכתב של ילדים.
נ :.אני עושה את הבן.
סמדר :בסדר.
א :.אני כבר יודע לכתוב בכתב של מבוגרים.
סמדר :באמת?
א :.באמת ,אז אם מתחשק לך ,אתה יכול לכתוב.
סמדר :ואתה יכול לצייר ציור ,אפילו אם הוא לא יהיה כזה ציור שניקח למוזיאון ,בשבילי זה יהיה ציור
מדהים ,כי בעצם אני אראה דרך הציור ,מה עבר עליך היום ,איזו חוויה חווית ,מבין?
א :.יש בעיות שאני לא זוכר בחוויות.
סמדר :אז מה אתה זוכר ממה שהיה לנו היום? א .אתה רוצה לכתוב? אתה רוצה לספר לי קצת,
כי אתה אמרת משהו שממש ממש חשוב לדעתי ,אתה אמרת שחלק מהדברים אתה לא אהבת וחלק אתה
כן אהבת ,חלק היו יותר טובים וחלק היו פחות טובים.
א :.חלק אני לא אהבתי.
סמדר :איזה חלק לא אהבת?
א :.רק את הקטעים המצחיקים אהבתי ,בגלל שהקטעים המצחיקים הם יותר טובים.
סמדר :הם יותר טובים? ואיזה קטעים פחות אהבת? קטעים רעים אמרת?
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א :.לא ,קטעים שאני לא אוהב ,למשל ,היו חלקים של
נ :.לבכות?
א :.היו חלקים של תינוקות .שאני לא אהבתי אותם.
סמדר :א .איזה חלקים היו חלקים של תינוקות?
א :.החלקים למשל של ה ,-הקטעים שלא הייתה ההצגה ,סתם לשבת ,וסתם לשבת אני לא אוהב.
סמדר :הבנתי.
א :.סתם לשבת אני שונא.
ה ( :.פונה לנ .שתצייר לה ).
ה :.את הבת עם הירוק.
סמדר :מה אתן אומרות בנות על מה שאמר א ,.הוא אמר משהו מאד מעניין ,אני רוצה לשמוע את דעתכן
על זה .הוא אמר שהיו כל מיני חלקים בהצגה ,חלקים שהוא אהב וחלקים שהוא לא אהב.
חלקים שהוא לא אהב היו חלקים שמתאימים לתינוקות ,נכון? אני צודקת?
א :.כן.
סמדר :תאמר להם.
א :.כי ,באמת היו חלקים שמתאימים לתינוקות.
נ :.מה זה לא מובן ,בכו כמו תינוקות?
א :.גם וגם.

319

נספח מס'  :3דוגמה לתכנייה שהוצגה בפני הילדים בעת השיחות או ראיונות
תכנייה להצגה "מחסן השטוזים של דתיה" ,תיאטרון ארנה פורת.
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נספח מס'  :4דוגמאות לציורי הילדים במהלך שיחות התיאטרון לאחר הצגה

מ' גן ב"ב כ"ס' .מחסן השטוזים'30.5.11 .

ש' גן ד' רעננה' .מחסן השטוזים'3.6.11 .
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נ' גן נ' רעננה' .מחסן השטוזים'3.6.11 .

י' גן ש"ש ראשל"צ' .השרשרת'27.7.11 .
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מ' גן א' כ"ס' .הקוסם מארץ עוץ'31.7.11 .

ע' גן נ' רעננה' .הקוסם מארץ עוץ'21.8.11 .
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א' ,גן פ' ת"א' .הקוסם מארץ עוץ' ("האריה והמכשפה")18.10.11 .

מ' גן ב"ב כ"ס' .הקוסם מארץ עוץ31.7.11 .
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נספח מס'  :5דוגמאות לשאלות שנוסחו לראיונות האישיים
שאלות לראיון אישי א' גן א' כ"ס1.8.11 ,
בעקבות שיחת תיאטרון אחרי צפייה ב'הקוסם מארץ עוץ'
 .1ראיתי שכל ההצגה לעסת את האצבעות .זה סימן שחששת ממשהו? פחדת שההצגה תהיה מפחידה
ואתה לא יושב ליד אמא?
 .2האריה הפחיד אותך בהתחלה?
 .3היו קטעים מפחידים ,ואתה צחקת בקטעים האלה .זוכר? למה?
 .4החזקת למ' את היד .היא פחדה?
 .5לפעמים דיברת עם מ' .זוכר מה אמרתם?
 .6בסוף ,כשאמרו תודה למי שעשה את ההצגה ,מחאתם כפיים .מה זה אומר למחוא כפיים?
 .7ט' אמרה "מאחורי הקלעים" .איפה זה? למה זה משמש?
 .8כדי שידעו שמישהו הוא רע – צריך לעשות אותו קצת מכוער? ומה עוד כדי שנדע שהוא רע?
 .9שאלת איך השיגו תחפושת פח .מה אתה חושב? מי מכין את התחפושות? זו היתה תחפושת טובה?
למה?
 .10אמרת שאמרת למ' שכל הפנים של הקוסם מלאים באיפור .למה מתאפרים בהצגה? מה האיפור
יכול לסמן לקהל?
 .11אמרתם שהבית שעף ,מישהו סובב אותו ,שהרגלים מתחת לבית לא היו אמיתיות ,זה בובה .שאולי
בנו בור שאליו נפלה המכשפה כשדורותי שפכה עליה מים .מה אלה הדברים האלה שמשתמשים
בהם בהצגות? למה משתמשים בהם?
 .12אמרת שתפאורה זה משהו ששמים סביב ההצגה .למה אתה מתכוון .מה התפאורה מסבירה לנו?
האם היא עוזרת לשחקנים?
 .13אהבת את הבייגלה והטרופית – הם חלק מההצגה?
 .14את המוסיקה לא ממש אהבת .למה?
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שאלות לראיון אישי ט'2.8.11 ,
בעקבות שיחת תיאטרון אחרי צפייה ב'הקוסם מארץ עוץ'
 .1בתחילת ההצגה שאלת את אמא אם השחקנים בתוך הבית שהיה על הבמה .איפה לדעתך נמצאים
השחקנים לפני שההצגה מתחילה? ואחרי? לאן הולכים?
 .2ראיתי שנורא התרגשת לפני שההצגה התחילה .למה? מה חשבת שהולך להיות?
 .3אמרת שהאישה שהפעילה את טוטו עשתה את הקול שלו .ראית פעם דבר כזה ,שאשה מפעילה
כלב? יש בהצגה עוד מפעיל? זה מפריע שזה לא כלב אמיתי?
 .4כששפכו על איש הפח שמן ,אמרת לאימא – זה לא באמת שמן נכון? מה את חושבת? הוא באמת
היה צריך שמן כדי לזוז?
 .5שאלת את אמא כשירד שלג אם השלג אמיתי .בהצגה הדברים האלה אמיתיים? איך עושים אותם?
אם לא אמיתי – רוצים שנאמין שאמיתי?
 .6כמעט בסוף ,היה אור ,ודורותי והכלב ירדו לאולם .לא כל כך ראינו בהתחלה ושאלת את אמא אם
נגמר .איזה סימן היה לך שבגללו חשבת שנגמר?
 .7בשיחה שלנו ,שאלת למה בסוף לא היה קוסם .למה את חושבת?
 .8אמרת בשיחה שהקהל צחק ,אפילו ההורים! ילדים והורים צוחקים מדברים שונים?
 .9ילדים והורים מוחאים כפיים מדברים שונים? מתי מוחאים כפיים? למה מוחאים ,מה זה אומר
מחיאות כפיים?
 .10אמרת מאחורי הקלעים .איפה זה? למה משמשים אחורי הקלעים?
 .11אמרת שהרעה היתה מה זה יפה! רעות צריכות להיות מכוערות? מה עוד הם צריכות כדי שנדע
שהן רעות? מה נותן לנו סימן שהן רעות?
 .12מה נותן סימן שמישהו טוב?
 .13איזה סימן יש במוסיקה שמשהו רע עומד לקרות? היה למכשפה הרעה מוסיקה שהתאימה לה?
שסימנה לנו שהיא באה? או שעושה משהו רע?
 .14הרגלים של המכשפה שמתה .אמרת שאולי זה היה רגלים שחתכו מאשה .הן היו רגלים אמיתיות?
 .15אמרת שפחדת מהסופה .למה? זה היה אמיתי? נראה אמיתי כדי שנחשוב שאמיתי?
 .16מה חשבת על התלבושות שהיו בהצגה?
 .17מה חשבת על תפאורה? למה יש תפאורה? מה אנחנו מבינים ממנה?
 .18מי עושה את ההצגה? מי אומר מה עושים? למה בכלל עושים הצגות?
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נספח מס'  :6דוגמה לראיון אישי (חלקי)
ראיון אישי (חלקי) עם צ .מגן פומלית בת"א
סמדר :אני גם אקליט ,אתה זוכר את מכשיר ההקלטה שלי?
צ :.כן ,אבל מה זה הקלטה?
סמדר :הקלטה זה שכל מה שאתה אומר נשאר ,נשמר לי פה ,ואז אני באה הביתה ואני מקשיבה למה
שאמרת ,ואני לומדת המון ממה שאמרתם לי ,אתה מבין?
צ :.כן.
סמדר :עכשיו זה ראיון ,אתה יודע מה זה ראיון?
צ :.לא.
סמדר :ראיון זה שמישהוא שואל מישהו אחר שאלות כדי לדעת דברים חשובים שהוא רוצה לדעת אותם,
אז ,עכשיו אנחנו בראיון עם צ .מגן פומלית בת"א ,נכון? ואני רוצה לשאול אותך כמה שאלות על ההצגה,
אם אתה מסכים ,כי כשבאתי הביתה אחרי שהייתי אתכם ,הסתכלתי על מה שכתבתי וגם הקשבתי למה
שאמרתם לי בשיחה הראשונה ושציירתם ,והיו לי הרבה שאלות ,אז אם אתה מסכים.
אתה רואה? אני אשאל אותך.
צ ( :.מהנהן שכן ).
סמדר :בסדר? אז אני ארשום ,הנה אני ארשום שאני מדברת עם צ .מגן פומלית ,ראיון ,שאלות.
קודם כל אתה רוצה להסתכל על הציור שלך ,שציירת? אתה זוכר?
צ :.כן ,אוטובוס.
סמדר :למה ציירת את האוטובוס?
צ :.כי היה כיף לנסוע בו.
סמדר :כן? יותר כיף אפילו מההצגה?
צ :.יותר ,בהתחלה יותר.
סמדר :אה ,בהתחלה ,ואחר-כך?
צ :.אחר-כך הוא נסע קצת ,ואני אוהב נסיעות ארוכות.
סמדר :אה ,אוי.
צ :.אני אוהב נסיעות עד ירושלים או עד לאילת.
סמדר :מה אתה אומר? עד לאילת? מה נסעתם באוטובוס לאילת?
צ ( :.מהנהן שלא ).
סמדר :אז באוטו? של ההורים?
צ ( :.מהנהן שלא ) ,אף פעם לא הייתי באילת.
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סמדר :אף פעם לא היית באילת?
צ ( :.מהנהן שלא ).
סמדר :טוב ,יש לך עוד זמן ,אתה צעיר ,נכון?
צ :.אני עושה כרטיסים במטוס ,ואף עם לא טסתי.
סמדר :אה ,אוקי.
צ :.נראה לי זה ככה.
סמדר :בסדר ,אז עוד הגיע הזמן ,נכון? לכל דבר יש זמן משלו .אני זוכרת שציירת לי את האוטובוס,
ובעצם אני חשבתי שמכל ההצגה ומכל היציאה הזאת מהגן ,הכי הכי נהנית מהאוטובוס ,ומההצגה?
צ :.גם ,אבל גם אהבתי ,היו עוד כמה דברים שאהבתי מההצגה גם.
סמדר :כן?
צ :.וגם הוא הפיל אותו והוא רצה לקחת את הפיצה ,ואז הוא נפל.
סמדר :כן ,הוא נפל באמת? כאב לו?
צ ( :.מהנהן שלא ).
סמדר :זה היה אמיתי? כמו בגן שילד מפיל ילד?
צ :.לא.
סמדר :לא אמיתי? אז מה זה היה?
צ :.ראיתי שזה לא היה חזק.
סמדר :אה ,זה לא היה חזק ,יכולת לראות את זה?
צ :.הם לא יעשו את זה באמת.
סמדר :למה הם לא יעשו את זה באמת?
צ :.כי הם עושים הצגה ולא באמת ,הם לא באמת עושים מלחמה.
סמדר :זאת אומרת ,מה שאתה אומר לי עכשיו ,תגיד לי אם אני צודקת? שזה מה שאתה אומר לי,
זה שבהצגה לא עושים באמת ,שבהצגות לא עושים באמת.
צ :.נכון ,נכון ,רק בקרקס.
סמדר :אה ,אז בהצגות ,מה עושים אם לא באמת? אז מה?
צ :.מה עושים? עושים בכאילו.
סמדר :למה?
צ :.הצגות גם עושים את זה מצחיק.
סמדר :כל ההצגות שראית היו מצחיקות?
צ :.כן ,אבל חוץ מאחת ,ראיתי גם את שלגיה.
סמדר :ושלגיה לא היה מצחיק.
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צ :.לא ,דווקא מפחיד.
סמדר :אוי ,אוי.
צ :.אגדות הם מפחידות.
סמדר :אגדות הן מפחידות?
צ :.כן ,אבל בסוף יש להם סוף טוב.
סמדר :איזה מזל ,אתה אוהב סוף טוב?
צ :.כן.
סמדר :גם אני אוהבת ,ובהצגה מפחידה למשל ,אז זה גם בכאילו ,או באמת?
צ :.הצגה מפחידה זה גם בכאילו.
סמדר :כן? אז אני לא צריכה לדאוג?
צ :.לא
סמדר :אבל כשאתה שם באולם ,ורואה את ההצגה הזאת שלגיה ,ונגיד באה המכשפה הזאת,
אז אתה באמת פוחד?
צ ( :.מהנהן שלא ).
סמדר :לא ,באמת?
צ :.לא ,קצת ,קצת.
סמדר :קצת פוחד.
צ :.אבל עכשיו לא.
סמדר :עכשיו לא ,כי מה?
צ :.כי עכשיו אני קצת גדול יותר ,אני ראיתי את זה כשהייתי בגיל .4
סמדר :הבנתי ,ואז היית יותר פחדנון ,ויכול להיות שתהייה הצגה ,גם שתהייה בגיל  5או  6שאתה תפחד
ממנה? יכול לקרות?
צ :.לא.
סמדר :לא ,אתה כבר לא פוחד בהצגות ,איך אתה מצליח לא לפחד בהצגות?
צ :.גדולים לא מפחדים הרבה ,אבל את יודעת ממה אני ממש מפחד? מבניין גבוה בלילה.
סמדר :בניין גבוה בלילה ,זה מפחיד?
צ :.אותי זה כן.
סמדר :אוקי ,נכון ,כל אחד מפחיד אותו משהו אחר ,למען האמת ,ובהצגות ,מה מפחיד?
צ :.בהצגות מפחיד מה שהם עושים מפחיד.
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Reception of Theatre Performance by Young Audiences:
Semiotic Study among Kindergarten Children
Smadar Mor

Abstract
The present study is located in three principal arenas in the study of theatre: theatre for children,
the reception of theatre performances and theatrical communication: sign systems, theatrical
conventions and aesthetic distance. It focuses on the reception of theatre performance and
relationship between elements of theatrical communication for the purpose of enhancing the
understanding of the processes that comprise the theatrical experience among kindergarten
children, ages 5-6.
The roots of children’s theatre are embedded in Christmas performances enacted to entertain
the children at Christmas time in the early 18th century. Since then children’s theatre has
continued to develop. From the first decade of the 20th century until the present, it has travelled
a substantial distance and become an integral part of children’s culture in Israel and around the
world, encompassing both plays written especially for children and performances for children
given by artists and theatres.
In the early days of children’s theatre, adult theatre considered it both intellectually limited and
artistically deficient. This perception began to change in the early 1970s, a change that seems
related to changing concepts of childhood in the Western world. Cultural ideologies,
pedagogical theories and social changes shaped theatre for young audiences (TYA), and these
formed a foundation for a new understanding of children’s perception, absorption and meaning
making. In the early 21st century, it is evident that the image of TYA, as compared to theatre
for adults, is developing around the world. This development is expressed in the creation of
theatre performances for children that respect the child’s intelligence, deal with themes relevant

to children, relate to current understandings of child development and to the way children relate
to the world.
Current scholarship has attempted to close the gap between the creation of children’s theatre
and research in the field, yet there remains a serious shortage of research on the topic. Very few
universities, anywhere in the world offer classes or programs in children’s theatre, and few
researchers or theorists focus their research on TYA. Notably absent are studies focused on
understanding how children experience a theatrical performance, how they perceive the
elements of theatrical communication, and form their interpretations of the experience. We
particularly lack knowledge about audiences of kindergarten age. Only a few studies on this
young age relate to the children’s reception of a live performance; therefore, this thesis, which
focuses on the reception of theatre performance, contributes to the literature in the field.
In the scholarly literature in theatre studies, the term “reception” relates to the process by which
a performance is absorbed, which allows the viewer to produce meaning and pleasure from the
experience. “Reception” is focused on the communication between the audience and the stage,
and represents the final product achieved after perception.
The theory of reception in theatre is based upon scholarly theories in literature studies,
developed by German theorists of the Konstanz School. In the 1960s, this school studied the
phenomenon of reading, the aesthetic perception of reading, the reception theory of literature
and the reader’s horizon of expectations. Research on reception in theatre is a relatively new
field, established in the 1980s, followed by research on the reception of children's theatre only
in 1990s. Studies that examine how young children perceive performances and theatrical
communication, and how they make meaning are rare; therefore, this research on the reception
of theatre performances contributes to the literature in this field.
Communication between the stage and the audience requires an understanding of semiotic
representations (sign systems), acceptance of theatrical conventions, and willingness and ability

to maintain the right emotional (aesthetic) distance. These are the elements of theatrical
communication. Reading the literature, it is apparent that researchers have different ways of
relating to the semiotic signs through which the viewer makes meaning from what he has seen.
The audience should read the theatrical signs not as reality, but symbolically, in a manner that
combines them into a coherent whole. Some ascribe several possible meanings to each sign on
the stage, so that each society, which is also composed of signs, discourses and ideologies, can
interpret them in its own way. Others see the theatrical sign system as expressing multiple
languages, which transforms it into a meeting point for other sign systems (space, gesture,
music, text, etc.). The contemporary concept refers to the ensemble of signs that form a Gestalt
structure with general meaning.
In order for the audience to decode the meaning created by the signs, creators of theatre
assemble and perform the work in accordance with predetermined rules that are accepted by
the audience (conventions), whether implicit or explicit, thus creating the illusion of theatre.
During the experience, the audience must make prior aesthetic assumptions that facilitate their
acceptance of the performance. These assumptions are the theatrical conventions that express
the readiness of the audience to name and accept a particular phenomenon and act accordingly.
The functions of theatrical conventions are varied, and are designed to remind the actors and
audience that they are at the core of an artificial experience of human behaviour. A child
spectating a theatre performance is operating in the space between the real world and the
imaginary world. He must comprehend the artistic underpinning that is the foundation of the
aesthetic experience that enables him to say, “This is happening to me right now,” while
simultaneously saying, “I am in the theatre, and this is only imaginary.” He must concurrently
believe the plot is real, and know that it is fiction. A child-spectator entering the theatre must
accept the main convention of theatre: the suspension of disbelief.
For the viewer to be able to accept the conventions, and live simultaneously in reality and
imagination, he needs a psychological mechanism to aid him create distance from the

performance. This mechanism, known in theatre as “aesthetic distance,” refers to the
consciousness range between total identification of the spectator with events on stage, to the
point of blurring boundaries between reality and fiction, and detachment and alienation from
the theatrical situation. When the viewer successfully creates an optimal distance, aesthetic
pleasure is created.
This study, which deals with the theatrical experience of the kindergarten child, clarifies the
functions of the theatrical communication in children’s reception process, and attempts to
decode the process of producing meaning and pleasure from a theatrical performance.
A qualitative research approach was chosen for decoding the theatrical experience of
kindergarten children. It is based on the personal experiences of those approaching the
phenomenon, their interpretation of it and their interpretation of the experiences of others who
report to them.
Two main concepts guided this study in clarifying the theatre experience. First is the
phenomenological approach, which holds that the experience is subjective and composed of the
particular object, the experiences of the beholder, and the experiences of those who observe
him. The second is the aesthetic approach that positions, in this study, the art of theatre and its
language as a mode of inquiry. The aesthetic approach adds an internal perspective by creating
new ways of experiencing a phenomenon, using the language that comprises this art. Against
this phenomenological-aesthetic backdrop, the current study deals with the phenomenon of
semiotics, in order to clarify the role of theatrical elements in forming the experience of
kindergarten children. As a means to that end, this study uses theatre as a way of knowing, and
presents a semiotic analysis of children’s responses to the phenomenon, in order to understand
the reception modes of kindergarten children.
For constructing the study, and interpreting and understanding the meaning kindergarten
children give the theatrical experience, in the context of the events’ occurrence, 24 kindergarten

children, from four cities around Israel, were carefully chosen. With their kindergarten classes,
they attended performances for children in the most natural venue, a theatre. Each of the
participating children attended two professional performances for children, produced by adult
artists in repertory theatres for children. All productions were selected using the criteria for
quality established by the Ministry of Education. Throughout the performances, the researcher
observed the three children chosen, to collect physical and verbal responses. After each
presentation, the group of children from each kindergarten discussed their personal experience
of the show, in a “theatre talk”, a free conversation without any intervention or direction by the
researcher. During these discussions, the children viewed pictures from the program, a brochure
or pamphlet produced by the theatre, not only in order to reduce tension or embarrassment, but
also to stimulate discussion, and prevent the conversation from straying in directions unrelated
to the experience of the performance. During the discussion, the children drew their theatrical
experience, which gave them a chance to tell stories, convey metaphors and present their
worldviews, using both what they depicted in the drawing itself, and their explanation of the
drawing. The drawing served as a tool for both collecting data and for creating rapport with the
researcher. The day after the theatre talk, the researcher conducted a semi-structured interview
with each child, based on themes that arose during the discussion. The personal interview
provided an opportunity to investigate phenomena in greater depth without risk that the child
would be influenced by the opinion of others. All of the data collected was analysed using
textual analysis, discussing words and descriptions used by the participants to reflect their
feelings, thoughts, beliefs and knowledge. ATLAS.ti software for the qualitative data analysis
was used to facilitate this stage.
The research findings show that although the kindergarten children in this study were not
familiar with the theory of semiotics or the study of children’s theatre, they speak the language
of the theatre, without even realizing it. They speak “theatricality”, analyse performances using
semiotic analysis, and read the meaning of the signs using conventions and the creation of

aesthetic distance. The most significant systems of signs for this young audience (in descending
order of importance) were spoken dialogue, body language, the actor’s appearance, stage design
and the sounds.
The research findings show that upon entering the theatre, kindergarten children accept the
main convention of theatre, the suspension of disbelief, and that most of them have already
discovered, understood and accepted theatrical conventions at this age. They understand the
conventions that reflect social situations, and thus accept the pretence, and recognise the
conventional signs marking the beginning and end of the show, understand actors’ asides, and
the function of applause. A second cluster of dramaturgy-related conventions: the symbols and
metaphors used by the creators of the performance to create reality on the stage, were also
recognised and understood by the children. The results show that kindergarteners are able to
create an optimal aesthetic distance, allowing them to experience appropriate tension during the
performance, even if they do not have a fully developed concept of the theatre’s main
convention, suspension of disbelief.
Kindergarteners grasp how the elements of theatrical communications function based on their
theatrical experience during the performance. At the beginning of the process, children in the
audience perceive the sign systems, which are already familiar, and decode them, engaging
their knowledge of the conventions, in order to place themselves in the social situation created
in the theatre, while understanding that the solutions to the technical complications inherent in
theatre are imaginary. The resulting aesthetic distance between the child in the audience and
the work of art, the performance, is an additional communicative element that draws upon an
understanding of the conventions, and allows a safe experience. With these three components,
which stimulate and nourish each other, the child can produce meaning and pleasure from the
performance.

The findings indicate that kindergarten children are aware of their role as an audience, both
because of the conventions communicated by adults, and from insights developed from the
previous knowledge with which they enter the theatre. They see the audience as playing a fivepart, moral role: watching, behaving properly, participating, enjoying and appreciating.
Kindergarteners express their appreciation of the play both physically and verbally. Some of
their appreciation is transmitted back to the stage, based on their perception of the adults’
expectations, and some is expressed among themselves, both during and after the show. In
addition, the study found that despite the considerable pleasure children derive from viewing
theatre, they also have some criticism of theatre in general and of the performances they
attended in particular, of adults (the artists or the adult escorts), the play’s suitability or lack
thereof for their age, and generally of theatre in the digital age.
After a thorough review of research findings, it can be concluded that three elements
characterize kindergarteners’ reception process of a theatrical performance. Each of the
components is part of the process and influenced by others. First, is the social- cultural hold,
including the children’s previous theatrical knowledge about performances, the artists, work
processes and the theatrical communication. The second element, the emotional hold, is first
created when they leave the kindergarten on their way to the theatre, and intensifies during the
bus ride, at the entrance to the hall, while taking their seats and during the show itself. The third
element, which demarcates the reception framework, is each child’s cognitive hold that is a
related to his age and developmental stage.
The social-cultural hold is acquired from various sources that can be divided into social and
communicative aspects. The social sources include social interactions, like socio-dramatic play
in kindergarten, kindergarten theatre activities, and interactions with adults or other children.
The communicative aspects are acquired from various sources, including media and previous
experience at performances, watching television programmes and series, and film, as well as
acting in plays in kindergarten. These sources reflect the reality from which each child derives

his knowledge and personal interests, and the cultural background. An additional source of
knowledge about theatre, which creates infrastructure for a young child, is a home in which
others attend and appreciate theatre. The social-cultural hold structures the kindergarten child’s
theatrical competence and horizon of the expectations, and becomes part of the process of
reception.
Formation of the emotional hold, that begins at the moment the children leave the kindergarten
for the theatre, is characterized by intensification, and cumulative, heightened excitement. The
trip to the theatre, entering the hall and taking a seat, waiting for the show to begin, and the
dimming of the lights, all contribute to this intensification. Further intensification occurs during
the play when the children’s senses (especially vision and hearing) are stimulated by the sign
systems that appear on stage. This emotional strength allows them to structure the focus and
concentration required for decoding the performance, and maintain them so they can decode
the complex, one-time event they are observing. The meaning of the experience and the
enjoyment, of both the content and the act of decoding, are formed from the emotional hold in
a repetitive cycle that is characteristic of theatrical communication between the play and the
audience.
The cognitive hold allows each child, as appropriate for his developmental stage, to describe,
compare, analyse, connect, draw conclusions, think critically and take a comprehensive view
of the event. The cognitive hold further allows children to utilize their social and cultural hold
for decoding the play at the appropriate level. As their holds are filled, children are able to see
more components, decode them more completely and assemble a more complex portrait of the
play, which is a unique experience for them. The intention of the artists is clearer to them, they
produce more complex meaning, and derive pleasure both from observing the show and their
feeling of competence when they are able to decipher it.

Kindergarteners who are attempting to unravel a complex work of art (literature or film), use a
strategy of returning to the work of art several times so that they can absorb and decode an
additional element of the work each time, and thus create a more complex meaning from the
intentions of its creators. However, a theatrical performance is a one-time phenomenon that
occurs only in the present, and after the final curtain, it dissipates; there is no way to decode
any component that was not understood during performance, which inhibits meaning making.
The holds that are part of the reception process replace the possibility of repetition, which is
available only for long-lasting media, like books or recordings. These holds focus the children’s
concentration, and form a “network” of knowledge that facilitates immediate decoding while
spectating a one-off performance. The social-cultural hold they fill from different sources
allows them to perceive the show and communicate their perceptions to others. The social hold
provides an opportunity to practice and structure social situations, as well as being empathic
toward the other, helping them to understand the actions of the characters on stage. Watching
television (or Internet) programmes, plays and movies adds levels of knowledge that extend the
hold. Each additional viewing facilitates the decoding of any new performance by adding levels
to the cultural, social-emotional and cognitive holds. Each additional viewing enables
additional capabilities such as comparison, reasoning, application, analysis, synthesis and
evaluation of the performance. The stratification thereby created strengthens the hold, structures
it, and widens the social-cultural hold, with the process being repeated for the next show. The
three types of hold represent the three modes of reception found in children of kindergarten age.
This thesis presents the reception modes of theatrical performance by kindergarten children, as
well as the modes of “theatrical” knowledge that facilitate decoding the creation of the meaning
that kindergartners give a theatre performance. It contributes to our understanding of the
function and impact of theatrical communication elements and their interaction during reception
process of theatrical performances among kindergarteners. Decoding the reception processes
that affect the formation of the child’s experience, will also facilitate understanding of the

development of educational processes that help kindergarten children process their artisticaesthetic experiences, and make them more meaningful and beneficial. Moreover, this thesis
adds an additional layer to the field of theatre research, deepening our understanding of the
reception process for theatrical performances, and the elements involved therein. Hopefully, it
will provide artists appropriate tools for creating TYA, and the educational system tools for
selecting artistic works, and adapting them to younger age groups. These layers will ultimately
enrich the spiritual, cultural and emotional worlds of kindergarten children.
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