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פתח דבר 
ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

ראשת התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל

התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות מזמנת מרחב יצירה, מחקר והגות, ומציעה לבוגריה 

והחינוך לאמנות. הלימודים  ידע בתחומי האמנויות  והעמקת  ומקצועי  אישי  פיתוח 

בתכנית מזמנים לעוסקים בחינוך לאמנויות, למורים, ליוצרים ולאמנים היכרות עמוקה 

עם היבטים עכשוויים של שדה האמנות והחינוך לאמנויות. התוכנית מציעה התנסות 

במחקר עיוני-יישומי, ומספקת לבוגריה כלים להשתלבות במגוון סביבות של שדה 

האמנות העכשווי הכולל: בתי ספר, מכללות, גלריות ומוזיאונים, מוסדות תרבות, מסגרות 

חינוך בלתי פורמלי, וארגונים חברתיים וקהילתיים. אסופת התקצירים של עבודות 

הגמר היישומיות של בוגרות ובוגרי התכנית בשנת תשע"ו פורשת כאן תפיסה רחבה 

של תחום החינוך לאמנות הרואה באמן, במורה לאמנות, באוצר ובצופה כנוטלים חלק 

בהמשגת תחומי האמנות והחינוך לאמנות, ובבחינת תפקידיהם האזרחיים והתרבותיים. 

האסופה מצביעה על קשת של נושאים בהם התכנית עוסקת, מביאה לידי ביטוי את 

התפתחותם האישית והמקצועית של הבוגרות והבוגרים, ומאירה על רוחב היריעה 

שהעבודות פורשות. עבודות הגמר היישומיות עורכות שילוב בין שדות הידע השונים 

והסטודנטיות במהלך הלימודים. שדות הידע משמשים  אליהם נחשפו הסטודנטים 

כמסד למחקר יישומי בתחומי העניין של הסטודנטים והם כוללים מושגים, תיאוריות 

ומתודות מתחומי התרבות החזותית, האסתטיקה, החינוך לאמנות, ההיסטוריה של 

האמנות ותיאוריה וביקורת אמנות, עשיית אמנות בתחומי מדיה מגוונים וחנוך מוזיאלי.

עבודות הגמר היישומיות של בוגרות ובוגרי מחזור 2016 בוחנות באמצעות חקרי מקרה, 

מחקרים חזותיים ומחקר פעולה את העשייה בתחום החינוך לאמנות בסביבות מגוונות 

הכוללות מוסדות תרבות וחינוך ומרחבים ציבוריים. חלקן דנות בסוגיות תיאורטיות 

שלהן השלכות על הוראת אמנות, בעוד אחרות בוחנות את המורכבויות התרבותיות, 

את ההיררכיות הריבודיות ואת אי השוויון המתקיימים בחברה הישראלית. יש מהן 

על  חזותיים  דימויים  ובהשפעת  החזותי,  המרחב  של  ביקורתית  בבחינה  שעוסקות 

עבודות תלמידים. אחרות דנות בפוטנציאל של השימוש ברשת ובזליגה הבין-תרבותית 

יש  כי האמונה שלפעולת החינוך  שחלה בעקבות הגלובליזציה. מהתקצירים עולה 

מעמד בתוך מרחבי הלימוד וההוראה כמו גם מחוץ להם, משותפת לעוסקים בחינוך 
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לאמנות. במקביל עולה שהשאיפה לפעול בסביבה מקבלת ומברכת על קשת של 

מסורות, שפות ותרבויות, חיונית לכולם. 

כסטודנטים וסטודנטיות בתכנית, נדמה לי, שבמהלך המסע ובשלבי המחקר והכתיבה 

של עבודת הגמר היישומית הבוגרות והבוגרים גילו שתהליך הלימוד, המחקר והיצירה 

עשוי להיות תהליך בודד, שיתופי או שניהם גם יחד, שכמחנכים לאמנות וכסוכני שינוי 

תרבותי אחת מהמשמעויות עבורם היא בהכרח שינוי עצמי. מתקצירי העבודות עולה 

שהם גילו מאיפה הם באים, כיצד הם חיים לצד אנשים ומקומות סביבם, והם אפילו 

אספו רמזים לגבי תנועה עתידית וכיוון הליכה. נדמה לי שהם מצאו דרכים חדשות 

לדבר על אמנות, לחנך לאמנות, לחוות אמנות וליצור אמנות.
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התרבות החזותית כאמצעי תיווך ביצירת 'סלפי' 
על-ידי בני נוער

הילה אברהמזון
מנחה: ד"ר נורית כהן עברון

ס' מצלמת את ע' מצלמת את עצמה, 2015

'סלפי' )selfie( היא פעולה שבה אדם מצלם את עצמו ממרחק קצר באמצעות החזקת מצלמה 

ומעלה את התמונה  דיגיטלית אינטרנטית, מכשיר הטלפון הסלולרי שלו או הטאבלט שבידו 

 Eftekhar, Fullwood &( לרשתות חברתיות. התופעה הולכת ומתפשטת בשנים האחרונות

Morris, 2014(, וה'סלפי' מהווה חלק מהתרבות החזותית העכשווית ודרך התקשרות מקובלת 

בין אנשים. העלאת הצילומים לרשת והתגובה לשולחי הצילומים מקנים תקפות וחזקה דרך מה 

שהיו רוצים שיהיה שלהם, או מזוהה איתם ויוצרים קהילה של אנשים שהם בעלים של אותם 

דברים. דברים אלה כוללים דימוים מטריאליים כמו אביזרי אופנה או מראה, אך גם דברים רוחניים, 

רעיונות ואידאלים. כך, בסופו של דבר, משלל התמונות נוצרת קהילה שמייצרת קוד משותף 

.)Tifentale, 2014( שמייצג עמדה ברורה וחד משמעית
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העבודה עוסקת בהתייחסות לתופעה כחלק משיעורי האמנות בגיל הנעורים. למעלה ממחצית 

בני הנוער המשתתפים בפעילויות רשת, עונים על הקריטריונים המגדירים אותם כ"יוצרי תוכן". 

חוקרים אינם רואים בהם משתמשים בטכנולוגיה, אלא מי שחייהם מתנהלים בסביבות דיגיטליות 

 Lenhart & Madden in Roland,( שיתופיות, ותפקודם מושפע ממאפייני טכנולוגיות מידע

2010(. מאחר שייצור הדימויים החזותיים וצריכתם מהווה חלק מחיי הנוער, סוברים הדוגלים בגישה 

לחינוך לאמנות כתרבות חזותית שישנה חשיבות לעסוק בתופעה על מנת לאפשר לתלמידים 

 Desai & Chalmers,( האמנות  שיעורי  במסגרת  והטכנולוגית  החזותית  החוויה  את  לבחון 

Duncum, 2010 ;2007(. בחינה זו נחוצה גם לאור כך שברשת האינטרנט קיימים צילומי סלפי 

פרובוקטיביים ופוגעניים המחלחלים באופן אינטנסיבי לתודעת בני הנוער, תוך עיצוב תפיסות 

מיניות, חברתיות ואסתטיות מעוותות )ורטהיים, 2014(. אלה מחזקים את הצורך לתת בידי בני 

הנוער כלים להבחנה בין בדיון למציאות, להבנת המדיה הציבורית והמרחב הוויראלי, ולאיתור 

 Freedman &( ומשמעויותיהם  הייצוגים  ביקורתית של  בחינה  פיתוח  תוך  ביניהם,  החפיפה 

 .)Sthur, 2004

העבודה בוחנת כיצד ניתן לרתום את מאפייני ה'סלפי' למבע אישי אמנותי, לא פוגעני בצד יצירת 

מודעות לסביבה החזותית הוירטואלית ולהשפעותיה. לצורך בחינת שאלת המחקר ערכתי חקר 

מקרה של עבודה עם תלמידים על הנושא במסגרת שיעורי אמנות.

במקרה הנחקר ניתן היה להבחין ביכולת התלמידים ליצור אינטרפרטציות אישיות ואמנותיות 

לצילומי ה'סלפי' שלהם. הם הפגינו מודעות למשמעויות נסתרות וניכרות בצילומים, למדו לאתר 

קודים גלויים וסמויים בצילומים וליצור צילומי 'סלפי' במתכונת שונה מזו שיצרו בעבר. התלמידים 

השתמשו באמצעים סמליים ואמנותיים, לעתים מרומזים ולעתים ישירים, והבינו שיש משמעויות 

אחרים  אמנות  למורי  דוגמא  לשמש  יכול  המקרה  ב'סלפי'.  עצמם  את  מציגים  הם  בו  לאופן 

המבקשים להתייחס לעולמם החזותי של תלמידיהם ולאפשר להם לבחון אותו באופן ביקורתי.  
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כיצד מתייחסים ליצירתיות בחינוך מחוננים לאמנות?
בין מדיניות לפרשנות

אודליה כהן-אופנהיים
מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'

ריצוד אור

יצירתיות מוגדרת כיכולת האנושית השנייה במעלה )לאחר ידע בסיסי לימודי( הנדרשת לטיפוח 

מיומנויות במאה ה-21. לאור זאת קיימת ציפייה כי מסגרות לטיפוח מחוננים יקדישו מאמצים 

רבים לטיפוח היצירתיות בקרב הלומדים בהן. עבודה זו סוקרת את יחסו של "האגף למחוננים 

ומצטיינים" במשרד החינוך לנושא היצירתיות בכלל  ובשדה החינוך לאמנות בפרט, כפי שזה בא 

לידי ביטוי במסמכי מדיניות שכתבו הממונים על תחום המחוננים והמצטיינים במשרד החינוך 

זו. מן הממצאים עולה כי קידום  וכפי שהוא עלה מן הראיונות שהתקיימו עם מתווי מדיניות 

היצירתיות כיעד מצוי בחזית העשייה היומיומית של מתווי המדיניות במטה "האגף למחוננים", 

בקרב המפקחים ומדריכי "האגף למחוננים" אולם טרם הגיע לידי ביטוי במסמכי המדיניות. על פי 

הראיונות ניתן למצוא יוזמות המקדמות הטמעה של נושא היצירתיות בכנסי מנהלים, בהכשרות 
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מורים ובפיתוחם של פרויקטים ארציים לטיפוח יצירתיות דוגמת "במה מחוננת לקולנוע ואנימציה". 

עשייה זו מקדימה את הכתוב במסמכי המדיניות. היצירתיות כמעט ואינה נדונה במסגרת מסמכי 

המדיניות שחוברו וכך גם אין בנמצא התייחסות לפדגוגיה המעודדת טיפוח יצירתיות בתחום 

החינוך לאמנות. הנחת היסוד הרווחת היא כי טיפוח היצירתיות הינו אינהרנטי לתחום האמנות 

וכך נמנעים מקביעת סדר יום או פיתוח שיח באשר לדרכים הראויות לחינוך מחוננים לאמנות. 

ניתן להסביר סתירה זו בין קידום יעד בפועל על ידי מתווי מדיניות להתעלמות ממנו במסמכי 

יכנסו מונחים  נושא חדש. אל מסמכי המדיניות  או  מדיניות כחלק מתהליך קבלה של תחום 

המדיניות  בשטח. מסמכי  יישומם  בדיקת  ולאחר  אחרים  תחומים  עם  הסתירות  מול  שנבדקו 

הם הנדבך האחרון, הרשמי, כבד התזוזה. רק לאחר הכרזתו כיעד, יישומו והטמעתו במסגרות 

המחוננים השונות יוכל להופיע המינוח יצירתיות במסמכים כחלק ממדיניות רשמית. הגישה אל 

החינוך לאמנות כשדה בו מתאפשר טיפוח ראוי של יצירתיות הינה הנדבך הראוי הבא ואליו 

טרם קיימת התייחסות. עבודה זו מבקשת להעלות אל סדר היום את חשיבות הדיון בפדגוגיות 

המתאימות לחינוך מחוננים לאמנות ולקשר ההדוק בינן ובין טיפוח יצירתיות. דיון שכזה יכול 

להאיר מתודות שונות ובחינתן יכולה לאפשר בחירה מושכלת של הדרך הראויה )או הדרכים( 

לטיפוח יצירתיות אצל תלמידים במסגרות המחוננים. שיח שכזה חשוב שיתקיים ויונע על ידי 

המערכת עצמה כצעד של אחריות פדגוגית. הדרכים המובילות לטיפוח יצירתיות בשדה החינוך 

לאמנות במרכזי המחוננים מגוונות אך בכדי לצאת למסע החשוב הזה צריכה להגיע התובנה 

באשר לנחיצותו. אני תקווה שעבודה זו תפתח פתח לשיח חשוב זה.
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דיאלוג בסדנת האמנות בין תלמידים מלאומים שונים 
ותרבויות שונות

ציון אלגרבלי
מנחה: ד"ר נורית כהן עברון 

ג'אלל )כיתה ח'(, שטיח תבליטי ע"פ שטיח תפילה מוסלמי. 70X100 ס"מ. מגפיים עם ציור

בבית הספר בו אני מלמד, קולם של תלמידים שאינם יהודים, והם רבים מאוד, אינו נשמע בצורה 

משמעותית מסיבות מורכבות ושונות. מחקר הפעולה )Action Research( שערכתי כלל תהליך 

של התערבות במטרה לשנות מצב זה )צלרמאיר, 2001(. הרעיון המרכזי של פעולת ההתערבות 

היה מתן "במה" לקולות המודרים והמושתקים של התלמידים כ"אחרים", ושבאמצעותה הם הנכיחו 

את תרבותם, זהותם ושפתם במקום שלא מאפשר להם לעשות כן. במהלך התהליך החינוכי-

אמנותי בחנתי מהם הגורמים שאפשרו ביטוי אותם קולות מודרים ומושתקים של התלמידים 

"האחרים" ומה מנע מהם להישמע. פעולת ההתערבות בסדנת האמנות כללה 3 שלבים; בשלב 

הראשון התלמידים שיתפו את חברי הכיתה בזווית הראייה שלהם על עצמם, על זהותם ועל 

תרבותם. הם עשו זאת באמצעות מיצג )Performance Art( או מצגות, סיפורים, צילומים 

וחפצים שהביאו מהבית ושהיו חלק מהתרבות החומרית/ חזותית שלהם וחלק מהמיצג. בשלב 

השני התלמידים יצרו יצירה אמנותית בהשראת החפץ שהביאו והסיפור שסיפרו והציגו. בשלב 

השלישי יצרו התלמידים מהלך דומה לזה אותו הם עברו לגבי עובדי בית הספר; הם ראיינו ותיעדו 
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את המהלך בו עובדי בית הספר ספרו על תרבותם באמצעות חפצים, תצלומים וסיפורים, אותם 

הביאו מהבית. פעולה זו נתנה לגיטימיות והעצמה לקולם ולסיפורם של התלמידים ה"אחרים" 

ול"אחרּות" שלהם, לגיטימיות, המבוססת על התפיסה של מקפי )McFee 1999,( הטוענת שכל 

ולתפיסה  תרבותי  רב  לחינוך  התלמידים  את  חשף  התהליך  תרבות".  "נשא  הוא  מאתנו  אחד 

שהריבוי והמגוון התרבותי הם ברכה ולא איום. 

מחקר הפעולה זימן לי רפלקציה על הקשר בין שני המצבים של הרהור ופעולה. הוא אפשר לי 

להתבונן על עבודתי פנימה, ולעיתים מבחוץ, כאבן בוחן. ראיתי בו הזדמנות טובה ללמוד מתלמידיי 

על תרבותם, לחקור את ההתרחשות בסדנה ולפתח דרכים נוספות וחדשות כדי להתמודד ביתר 

הצלחה עם אתגרים חינוכיים. ניתוח הגורמים שאפשרו ומנעו את השמעת קולם של התלמידים 

ביישום גישה רב תרבותית בסדנה, תלוי בנסיבות הייחודיות של ההתרחשות. יחד עם זאת, הבנת 

דרכי ההתמודדות עם האתגרים שהגישה זימנה לתלמידים ולי, כמורה לאמנות, חשובים למחנכים 

שסבורים שבמקום בו הזהויות של התלמידים מתעצבות, ראוי לחזק אותן באמצעות תשומת לב, 

ריענון תכניות לימודים והוספת תכנים משמעותיים הבאים להכליל אותם ולהתייחס אליהם )יונה 

2007(. העבודה בחנה אלטרנטיבה למצב בו תלמידים "אחרים" וצרכיהם התרבותיים "שקופים" 

לעיניהם של מורים, ושמערכת הלימוד וחומר הלימוד עוברים דרכם. 
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זיכרון מקומי, שכחה מקומית: מקרה רעננה-חירבת 
עזון )טבסור(

הזדמנות ל- تبصر: תובנה

מיכל ברדה
מנחה: ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

שלט מוניציפלי, עיריית רעננה, חירבת' עיון-נאות שדה, צילום: מיקי ברדה

רעננה, כמו מקומות רבים בארץ, שוכנת היום על שטחו של כפר ערבי שהתקיים במקום עד 

– הכפר חירבת עזון. שלא כמו ברוב המקומות בהם מתקיימים תהליכים של השתקה   1948

והשכחה של קיום הכפרים הערביים שרוקנו, ברעננה קיומו של הכפר וסיפור התרוקנותו הנם 

חלק מהזיכרון המקומי הרשמי. חריגותו של איזכור רשמי שכזה מהווה את הבסיס לשאלות בהן 

עוסקת עבודה זו העבודה בוחנת את תנועת המטוטלת שבין הרצון לזכור והצורך לראות, לבין 

הרצון לשכוח והצורך להשתיק, בין רתיעה, הדחקה וסלקטיביות של זיכרון והשכחה. 

המחקר כולל ראיונות עם סוכנות הזיכרון המקומי: מנהלת הארכיון והמרכז ללימודי תולדות 

ועם סוכנת הביצוע: מנהלת בית הספר המאמץ  ומנהלת התוכניות החינוכיות במרכז,  רעננה 

את האתר כחלק מתוכנית לימודים עירונית. גוף נתונים נוסף ומשלים הינם טקסטים, תצלומים 

ומסמכים המוצגים באופן פומבי על ידי ארכיון העיר )ברשת, בשטח ממש ובבתי הספר( ומייצגים 

את הנרטיב העירוני המקובל אודות הכפר. בנוסף, נבחנו המבוססים על זיכרונות אישיים של 

חברי ההגנה ואנשי השמירה המקומית, העוסקים בכפר ובסיפור יחסיו עם רעננה.
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בחינה של גוף הנתונים העלתה סתירות בינו לבין הנרטיב העירוני אודות יחסי רעננה - חירבת 

עזון ואודות נסיבות התרוקנות הכפר. הנרטיב העירוני מדבר על יחסי ידידות ועל עזיבה מרצון, 

בשעה שהעדויות בספרים ובמסמכים העלו שאמנם היחסים לא היו עוינים והתקיימו פעולות 

יזומות של מחוות רצון טוב, אך הם היו רצופים גם בגניבות, התנכלויות, מאבקי כוח ותככים. עוד 

עלה כי עזיבת הכפר היתה תוצאה של איום וגירוש, תוך ניצול הרכוש שנותר מאחור. 

הסתירה הבולטת בין הסיפור הרשמי לסיפור האחר, שכולו מצוי במקורות שהם זמינים לכל 

מאירה על תהליכי התמודדות קונפליקטואליים בין הצורך לזכור את ההיסטוריה של קבוצת 

ההזדהות ובין הצורך לשכוח אירועים בהיסטוריה של קבוצת ההזדהות, קונפליקט ומתח בין 

זיכרון היסטורי כמנגנון לבניית זהות קבוצתית ותחושת שייכות, לבין זיכרון היסטורי )בעייתי( 

כמנגנון מחבל המייצר דיסוננס ערכי ומאיים על בניית זהות קבוצתית ותחושת שייכות והזדהות

הגיבורים של העיר עברו על אחד הצווים המוסריים הבסיסיים של התרבות המערבית הדמוקרטית: 

האחווה האנושית. למול דיסוננס זה, הצופן תחושת איום קיומית, כפי שמשתקף מההשתקה 

וההשכחה של סיפור הכפרים הערביים במקומות אחרים, מצאתי כי בעיר רעננה קיימות שתי 

דרכי התמודדות. 

דרך התמודדות אחת היא על ידי הרחקה: עיסוק בעבר הרחוק מאוד של המקום שהוא גם תל 

ארכיאולוגי. דרך התמודדות שניה היא על ידי השתקה חלקית של הסיפור ההיסטורי והדגשה 

של החלקים החיוביים שבו. בסיפור יחסי רעננה – חירבת עזון מודגשים ומוצגים לראווה העדויות 

ליחסי שכנות טובה, אך לא העדויות הסותרות. באמצעות מנגנונים אלה, של הרחקה, הדגשה 

והשתקה נעלם הדיסוננס הערכי- מוסרי, ונותר סיפור שאינו פוגם ביכולת לחוש שייכות ורגשות 

חיוביים כלפי קבוצת ההזדהות. 

העבודה מציעה תכנית לימודים אינטגרטיבית המשלבת בין למידה ואיסוף מידע בתחומי דעת 

כמו היסטוריה וקרטוגרפיה לבין עיבוד, הצגה וייצור ידע חדש באמצעות תהליכים של יצירת 

עבודות חזותיות במגוון רחב של מדיה. תכנית הלימודים המוצעת מאפשרת, באמצעות הכלים 

הייחודיים של האמנות התמודדות עם "ידע הקשה" )Difficult Knowledge(, מגע עם העבר, 

הדיסוננס,  עם  לחיות  מציעה  היא  יותר.  צודק  לעתיד  לדמיין אפשרויות  וסיכוי  זיכרון  עבודת 

להתבונן בו, ואולי להצליח לצעוד צעד אחד לקראת הקשבה אמתית לעצמנו ולאחרים ולקראת 

יציאה מן המעגל האינסופי, לכאורה, של הדחקה ואלימות.
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למידה מבוססת פרויקטים באמצעות אמנות 

ערגה גרנות-אשר
מנחה: ד"ר נורית כהן עברון

   

דימויים מפרויקט א', צילום: ערגה גרנות-אשר

למידה מבוססת פרויקטים )למ"פ( או Project Based Learning) PBL(. היא אחת מהגישות 

המיושמות כיום בבתי הספר ומטרתה לזמן לתלמידים למידה משמעותית וכלים להתמודדות עם 

החיים במאה ה – 21. למידה סביב פרויקט מחקרי- יישומי משותף מעניקה לתלמידים מיומנויות 

של עבודת צוות, תוך התמודדות עם חקר בעיות הרלוונטית לתקופה בה אנו חיים. בבתי ספר 

רבים בהם פדגוגיה זו מיושמת, פונים לשילוב האמנויות באמצעותן ניתן לזמן פרויקטים יישומיים. 

בצד המרכזיות שמוענקת לאמנויות בזכות שילובן בפדגוגיה זו, טמונה גם הסכנה של שימוש 

בפעילות אמנותית כאיור חזותי של מחקרים שבוצעו במקצועות אחרים. 

עבודה זו בקשה לבחון את תרומת שילוב שיעורי האמנות בלמידה מבוססת פרויקטים באמצעות 

עריכת חקר מקרה. ביקשתי ללמוד באיזו מידה שילוב אמנות יוצר  עבור התלמידים רלוונטיות 

התורמת למוטיבציה ללמידה. בנוסף, ביקשתי לברר באיזה אופן שילוב האמנות מאפשר לחוות 

וללמוד את התופעה הנחקרת בדרכים שדיסציפלינות אחרות אינן מאפשרות. ביקשתי גם לבחון 

האם שילוב האמנות, במסגרת היוצרת אינטגרציה בין תכנית הלימודים באמנות לבין מקצועות 

אחרים, מאפשר את קידומן של מטרות ההוראה באמנות ואת הערכה אליה. 
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הממצאים מתוך חקר המקרה שערכתי מעידים כי החיבור הבינתחומי בין האמנות למקצוע נוסף 

תרם לגיוון אקטיבי ולהחייאת המקצוע רב המלל. האמנות תרמה להעמקת השאלה הפורייה 

בפרויקט, ואפשרה את בחינתה מזוויות שונות. באמצעות האמנות ניתן ייצוג חזותי למגוון תשובות 

אפשריות לשאלה והתאפשרו תהליכי למידה הדרגתית באמצעות יצירת טיוטות, סקיצות ורפלקציות 

על התהליך. התוצר החזותי והסקיצות העניקו נראות לתהליכי למידה ואפשרו חווית הצלחה 

עבור התלמידים. 

בשני הפרויקטים שנבחנו, האמנות קירבה את הנושא הנלמד לתלמידים, ואפשרה להם למצוא 

יצרה  הפרויקט  מבוססת  הלימודים  בתוכנית  האמנות  שילוב  עבורם.  ורלוונטיות  בו משמעות 

הקשר תרבותי לנושא והרחיבה אותו מעבר ללימוד בכיתה. באמצעות קישור הנושא הנלמד 

לחיים שמחוץ לכותלי בית הספר נוצרה מוטיבציה ללמידה. בנוסף, המחקר של הנושא הנלמד 

במרחב החזותי של התלמידים זימן להם עומק ביקורתי במציאות, שבעקבותיו חלק מהתלמידים 

בחן את עמדותיו הראשוניות. 

העבודה בקשה לבחון את תרומת האמנות ללמידה מבוססת פרויקטים. אולם במהלך ניתוח 

הממצאים הסתבר ששיטת למידה זו גם תורמת ללימודי האמנות. נמצא כי העבודה הקבוצתית 

במסגרת למ"פ מאפשרת לתלמידים להרגיש שהם מבטאים את עצמם כיחידים, לומדים האחד 

מהשני ומרגישים אחריות לקידום התוצר המשותף. ערוב מקצועות נוספים ובחינת הנושא הנלמד 

בחיים מחוץ לבית הספר, תרמו ליצירת הקשרים נוספים ליצירות מתולדות האמנות, והפכו אותן 

לרלוונטיות יותר עבור התלמידים. בנוסף, העשייה האמנותית במסגרת זו זכתה לתשומת לב של 

כל קהילת בית הספר- מורים והורים, ששיאה היה בערב תוצרים בו התלמידים הציגו בגאווה 

ובהתרגשות את יצירות האמנות שלהם בפני הקהל. מיצוב כה מרכזי ללימודי האמנות העלה 

את ערכה בעיני התלמידים.
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תה, עוגיות וחומרי אמנות: יצירה במסגרת "ניידת עלם"

יעל רובין
מנחה: ד"ר מרקוביץ' דליה

שולחן האמנות בכיכר ציון. צילום: בני מאור.

העבודה בוחנת מהם סוגי חוויות הציור של בני נוער בסיכון כאשר הם מציירים ב"שולחן האמנות" 

בכיכר ציון בירושלים. "שולחן האמנות" הוא פרויקט פרי שיתוף פעולה בין עמותת 'עלם' )עמותה 

הניידות  ישראל". מערך  במוזיאון  רות  ע"ש  ואמנות  לחינוך  הנוער  ו"אגף  סיכון(  לנוער במצבי 

"כתובת רחוב" של 'עלם', מספק מענים מידיים בשטח למתבגרים במצבי סיכון, מצוקה, וניתוק. 

הניידות פועלות בין השעות 20:00 בערב ל-02:00 לפנות בוקר. הצעירים המשוטטים, המהווים 

את קהל היעד, באים מכל מגזרי החברה: ישראלים ותיקים ועולים חדשים, מהגרים, חילונים, 

דתיים וחרדים, יהודים וערבים, בנים ובנות. תפקידם של מתנדבי הניידת הוא לאתר בני נוער 

במצבי ניתוק, ניידות, סיכון ומצוקה, וליצור עמם קשר )outreach( במקום ובתנאים הנוחים להם.

בכל ליל חמישי מצטרף אמן- מורה מצוות המורים של "אגף הנוער" אל צוות המתנדבים של 

'עלם' ומציע חומרי אמנות לצד תה ומאפים המוגשים לבני הנוער הבאים אל "ניידת הרחוב" 

ואל "שולחן האמנות". בדומה לגישת החינוך לאמנות השמה את הילד במרכז, החומרים מוצעים 
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לנוער החולף באקראי בכיכר, והוא יכול לבחור אם ואיך להשתמש בהם. "שולחן האמנות" מהווה 

מקרה קיצון, בהיותו אירוע המתקיים ברחוב, בלילה, פתוח לשמיים, ובכל מזג אוויר. עבודה זו 

התמקדה בבני הנוער הנוטלים חלק בפעילות האמנות המוצעת להם במסגרת זו.

מתוך התצפיות הרבות שהתקיימו במהלך הלילות בהם התגודדו עשרות בני נוער סביב "שולחן 

האמנות", עולה כי פעולות הציור ב"שולחן האמנות" מהוות כלי לתקשורת חליפית בין המתנדבים 

לשמש  הוא  הצוות,  ידי  על  שהוגדר  כפי  הציור,  תפקיד  לעצמם.  הנוער  בני  ובין  הנוער,  לבני 

כפרקטיקה של מעבר, פרקטיקה של פיתוי, המובילה לפרקטיקה אחרת – דיבור. במילים אחרות, 

תפקיד הציור הוא למשוך את הנערים על מנת לשוחח עימם. יש לציין כי מהות המקום – הניידת 

ו"שולחן האמנות" – מבוססת על שיחות, וכי מהות זו ידועה למרבית הנערים. הפרקטיקה האמנותית 

מספקת סוגי חוויה מגוונים עבור המשתתפים. בני נוער ומתנדבים מוצאים דרכים מגוונות להקל 

על אירועי הדיבור באמצעות הציור.

מהממצאים עולה כי האמנות מהווה פלטפורמה ליצירת דפוסים שונים של תקשורת: פנייה אל 

המתנדב המבוגר כדמות הירארכית בוגרת, כישות מקצועית אמנותית בשל היותו אמן- מורה, 

או כבעל סמכות טיפולית, וכמי שנמצא מחוץ למעגל החיים ברחוב. המבוגר המתנדב ממלא 

לעיתים את שלשת התפקידים האלה גם יחד, ועל כן עליו להיות קשוב לצרכים המשתנים של 

הנערים והנערות ולמצות את הפוטנציאל של הכלי האמנותי לצורך אותם דפוסים שתוארו לעיל. 

פנייה אל העצמי מאופיינת כפנייה "אינטרינזית", שקיעה ב"אני" הפנימי – ברגשות, מחשבות, 

"רפלקסיבית", פנייה אל קבוצת השווים מאופיינת  והיא אף עשויה להיות  וחלומות,  זיכרונות 

כפנייה "סימטרית" – אל מי שחולקים איתי מרחב/גורל משותף. זוהי פנייה "לא אלימה" – בניגוד 

לאינטראקציות אחרות שעלולות להיווצר ברחוב. 

פעולת הציור מייצרת אפשרות לבני הנוער לשוחח על נושאים העולים מתוך עולם הציור: תוכנם 

של הציורים, יכולת הציור, ופרשנות הציור. בכך מתאפשרות תגובות מחמיאות ומחזקות, יצירת 

דו- שיח, והעמקת ההיכרות בין קבוצת השווים. הדיאלוג של המתנדב עם נער/ה בעקבות הציור 

יכול לנוע בין תמיכה ומחמאה על ציור "יפה", ועד פענוח ופרשנות של מרכיבים וסמלים בציור 

המאפשרים לנער/ה  לדבר על נושאים אישיים הבאים לידי ביטוי ביצירתו. תהליך היצירה מהווה 

דרך היפתחות והתקרבות אל המתנדב המבוגר, והמשך השיחה יכול לעסוק בנושאים שמחוץ 

לציור ומשמעותיים לנער\ה. לאחר שנוצר אמון בין הנער לבין המתנדב מתקיימות שיחות שללא 

"שולחן האמנות" והציור כפעולה מקדימה, במרבית המקרים, לא היו מתרחשות. 
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ליאת דניאלי

שימוש במחשב לוח עם תלמידים אוטיסטים 
בהוראת אמנות

אלכס זויתן
מנחה: ד"ר נורית כהן עברון

  

תמונה מס' 1: ציור ראשון של ב' 22/2/15  תמונה מס' 6: ציור שישי של ב' 14/4/15

כיום ישנה מגמה להכניס יותר ויותר את השימוש במחשב הלוח ללימודים בחינוך המיוחד בכלל 

ובעבודה עם תלמידים על ספקטרום האוטיסטי בפרט. עבודת הגמר היישומית מבוססת על חקר 

מקרה שבחן את השאלה כיצד ניתן לנצל את מחשב הלוח להוראת אמנות של תלמידים אלה. 

המחקר עוקב אחר אופן ביטויים החזותי של שלושה תלמידים בעלי יכולות שונות, לפני השימוש 

במחשב הלוח אופן עבודתם על הצג ואופן ביטויים על הנייר לאחר השימוש בלוח המחשב.

השימוש בטכנולוגיה זו אפשר לשני ילדים מתוך השלוש להתגבר על הקשיים ליצירה בעזרת 

חומרי האמנות המסורתיים, ובאופן זה אפשר להם ערוץ לתקשורת ולהבעה של רעיונות, חוויות 

ותחושות. הציור הראשון של ב' הוא שרבוט של דיוקן, לאחר ארבע ציורי דיוקן במחשב הלוח 

תוצאת העבודה במחשב הלוח הוא הציור השישי המובא כאן. 

תרומתה של עבודת המחקר היישומית היא בהצעתה להרחיב את האפשרויות של ביטוי חזותי 

גם לילדים בתפקוד נמוך ובכל רמות הספקטרום האוטיסטי באמצעות השימוש בלוח-מחשב. 
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דיה בלזר

בין מסורת לחדשנות

זינב ג'ריביע
מנחה: ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

צלחת קרמיקה בשילוב רקמה בדואית, זינב ג'ירביע.

ב-2008 פתחתי את הגלריה לאמנות בדואית1. בגלריה מוצגות עבודות שלי המשלבות בין תהליכי 

עבודה מערביים לתהליכי עבודה מסורתיים. אלו עבודות קרמיקה שנעשו על אובניים ובהן שילוב 

של רקמה בדואית מסורתית, או ציור של דגמי רקמה. הרקמה היא אמנות נשית מובהקת הנלמדת 

במסגרת מסורת, שבה הידע הועבר ומועבר בעל פה, באופן מעשי ובהקשר תוך תרבותי. עבודה 

זו מתייחסת בחלקה לתרבות החומרית של הבדואים; לרקמות ולכלים במקביל לתהליכי ידע 

ורכישת השכלה, ובחלקה לעבודות שלי במסגרת השינויים שעברתי וכחלק מהשינויים שעוברים 

על הנשים בחברה הבדואית. העבודה בוחנת באמצעות עבודותיי את שאלת היחסים  שבין מסורת 

לחדשנות ואת התופעה של קישור בין שני עולמות של ידע, דרכי הוראה ולימוד. העבודה שואלת 

כיצד משלבת האמנית זינב ג'ריביע בין אומנות מסורתית ורקמה בדואית ובין חדשנות מערבית? 

מה וכיצד למדה במסגרת התרבות הבדואית ומה היתה דרכה במסגרת מערכת החינוך בכלל 
 

  http://www.galleryzenab.com/ 1
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ולימודי האמנות בפרט. בפרק הראשון אני דנה בתרבות החומרית של הבדואים שהיא המקור 

התרבותי של העבודות אותן אני יוצרת. הפרק עוסק בלבוש וברקמה הבדואית על שמלות הנשים. 

הוא דן ברקמה ומאפייניה כגון: הגזרה, החלקים, החוטים, הדגמים, הסמלים, תאריך הרקמה, 

ועוד. במחקר על התרבות החומרית  גיאומטריות  טכניקות, בדים, משמעות הצבעים, הצורות 

הבדואית התמקדתי בכלים ובחפצים ששמשו מקור השראה עבורי כגון: הבאקרג', קנקן הקפה, 

הפינג’ל שהוא ספל קטן עשוי מחרסה בצבע לבן, הג'ורן שהיא מטחנה ידנית העשויה מעץ בלוט 

מקושט בציורים או מגולפת, ב'אל-בטייה' ובכרית. 

הפרק השני ששמו: "ללמוד לרקום באוהל, ללמוד אובניים במכללה" עוסק במסע שלי - מסע 

של חיים ולימודים. הפרק מביא את סיפורי האישי כפי שסופר למראיינת ל' בחודשים פברואר-

יוני -2015 איך למדתי מאמי את הדבר החשוב -את המסורת שרכשתי ממנה; מסורת הרקמה 

שנשארה אתי עד היום. הפרק מתבסס על מחקר נרטיבי ועושה שימוש בסיפורים ככלי לחקר 

המציאות האנושית. המחקר הנרטיבי מושתת על גישה פרשנית המבקשת לחשוף את המשמעות 

שאנשים נותנים לעצמם ולתופעות בעולם. הוא מפגיש בין הפרט לקולקטיב, בין העבר להווה 

הם סכמות   – נרטיבים   - היא שסיפורים  בעולם. התפיסה  לפעולות  פנימי  עולם  בין  ולעתיד, 

וערוצים מרכזיים לאינטראקציה חברתית, לעיצוב זהות, להקניית משמעויות ולהבניה של ידע 

)ספקטור-מרזל, 2011(. 

הפרק האחרון "ממסורת – לחדשנות" עוסק בניתוח העבודות שלי באמצעות "מחקר מבוסס 

אמנות". "מחקר מבוסס אמנות" )Art based research(, מבוסס על העמדה שאחד הכלים 

העיקריים להבנת יצירה, אם לא המרכזי שבהם, הוא ההסבר של היוצרת. היצירה נתפסת כתלוית 

הקשר וכדרך של היוצרת להבהיר ולהרחיב את המשמעויות ותכנים של היצירות )הוס, 2010(. 

עמדה זו היא שעמדה בבסיס החלק שבו עסקתי בניתוח ובהצגה של היצירות שלי המשלבות 

דונה  הפמיניסטית  נשים.  לאומנות  מסורתי  באופן  נחשבות  רקמה  עבודות  וחדשנות.  מסורת 

הארווי )Haraway, 1988( הציעה את המושג "ידע ממוקם" )Situated knowledges(, הטוען 

לכך שידע הוא תמיד מפרספקטיבה חלקית, מנקודת מבט מסוימת  של דובר\ת, נקודת מבט 

המשקפת קטגוריות של מגדר, גזע, לאום ומעמד דרכם החוקרת או החוקר כותבים את הדברים. זו 

גם היתה עמדתי בקריאה שלי את עבודות הקרמיקה והרקמה שאני יוצרת. כתבתי על התחושות 

והמחשבות שלי בזמן תהליך היצירה, על השינויים שחלו במעמד האישה הבדואית ועוד. דנתי 

בכל אחד מהכלים שיצרתי כאשר כל כלי מספר סיפור שונה, מתעד דברים מהעבר, או מביע 

התנגדות לדברים שיש לשנות אותם בחברה הבדואית. 
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תצוגת אמנות במרחבים רב-שימושיים יומיומיים
כמזמנת שיח דמוקרטי וסוכנת ליצירת שינוי

נופך רותם
מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'

  

תכנון אדריכלי "מתחם הסוכה" ופינה במתחם, תכנון ותצלום נופך רותם.

תצוגת אמנות במרחב רב שימושי יומיומי ומשמעותה עבור המשתמשים בו הם מעיסוקיה של 

הלבנה"  "הקובייה  מתוך  היוצאת  אמנות,  תצוגת  וכיצד  האם  בוחנת  העבודה  זו.  חקר  עבודת 

המסורתית אל המרחב הרב שימושי היומיומי, מזמנת יצירת שיח אישי ופלורליסטי בו, בהקשר 

כחלק  אמנות  המציג  ולחלל  פדגוגי  כאתר  לתפקידה  המתייחסות  מודרניות  פוסט  לתפיסות 

מהאינטראקציה בתוך מרחב עבודה רב-שימושי. המקרה של ה"סוכה" – מרחב קהילתי עסקי, 

רב שימושי, המארח בקביעות אוכלוסייה מגוונת ומהווה במה לתערוכות אמנות מתחלפות, הוא 

העומד במוקד העבודה.

עומק  ראיונות  ניתוח  האיכותנית:  הגישה  שמעמידה  בכלים  שימוש  באמצעות  נערך  המחקר 

עם צופים המשתמשים במרחב באופן יומיומי ותצפיות על המרחב וההתנהלות היומיומית בו. 

באמצעות המחקר ביקשתי ללמוד כיצד השפיעה תצוגת האמנות במרחב על המשתמשים בו 

והאם תרם המרחב ליצירת שיח חברתי.

מן הממצאים אשר פוענחו לאור שלושה מעגלי משמעות שונים: השפעת נגישות היצירה על 



הצופה במרחב "הסוכה", הזיקה בין תצוגת האמנות והצופה במרחב, ותפיסת הצופה את המבע 

האמנותי. עולה כי תצוגת האמנות במרחב הרב שימושי – "הסוכה" מאתגרת את הקודים המסורתיים 

של מקום עבודה. יש נכונות להיחשף אל האמנות למרות היותה שם ללא הסכמה מוקדמת של 

המשתמשים, והשדה נפתח לציבור מגוון הבוחר מתי ואיך להתייחס אל האמנות. זאת  בנוסף 

להתמודדות עם חדירת "גורם זר" למרחב המוכר אשר משפיע על העבודה בו. הזיקות בין האמנות 

והקהל ב"סוכה" מגוונות. נראים חיבורים אישיים המושפעים לעיתים מן התכנים של היצירות 

תופעה  היותה  מתוך  רק  באמנות  פוגשים  אחרים  צופים  בקרבתם.  נוכחותה  מעצם  ולעיתים 

ייחודית בחלל סביבם, לעומת אלה המשלבים אותה בעבודתם שלהם. חווית השינוי בתפיסת חלל 

מרחב העבודה המשלב אמנות, יצרה הפתעה שהתחלפה בשינוי העמדה המקובלת של ההפרדה 

ובידול בין שדה אמנות לחיי היומיום. הדינמיות של תערוכות מתחלפות מסקרנת ומעוררת מתח, 

מבעבעת לתנועת האנשים במקום ונוצרת דינמיקה בין האמנות והחיים. מכיוון שזהו גם מקום 

העבודה של הצופים ניכרת השפעת תצוגת האמנים במספר פנים: הן בתפיסת האדם את עצמו 

ואת עבודתו והן בפתיחת השדה לאורחים שלהם וצופים מזדמנים אחרים. האינטראקציה בין 

האמנות, המרחב והצופים משתלבת במבנה פלורליסטי בדומה לתפיסה האדריכלית של מרחב 

רב תכליתי תוך שהיא משתלבת בכל רבדי החיים.



 | 24

'דפים מתודיים 2015'

מיכאלה זייתון
מנחה: ד"ר נורית כהן עברון

צילום: מיכאלה זייתון

הפקולטה לאמנויות, המדרשה הינה אחד מבתי הספר המובילים בארץ בתחום הכשרת אמנים. 

בשונה מהאקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, או משנקר, היא  מעניקה לבוגריה, בנוסף לתואר 

לימד במדרשה  לביא  רפי  והמורה  הוראה בתחום האמנות. האמן  גם תעודת  ראשון באמנות 

אמנות ומתודיקה של הוראת האמנות בין השנים 1999 –  1964. הוא היה דמות בולטת ומשפיעה 

במיוחד )סימן טוב, 1999; מנור, 2009(. השפעתו נכרה גם על דרך הוראת האמנות, שהיוותה משך 

שנים סימן היכר של המדרשה, וייצגה את תפיסת המדרשה בהקשר להכשרת אמנים )סימן טוב, 

1999; ביברמן וברסט, 2009(. את דרך ההוראה, שהתבססה על ביקורת עבודות לתרגילים שניתנו 

כעבודה בבית, לביא פרס בדפים מתודיים )1976(. בחיבור זה הוא הגדיר את המטרות, והדרכים 

להוראת אמנות גם במערכת החינוך, לכלל התלמידים, ולא רק לאלה המבקשים להיות אמנים. 

מצאתי שמשך 40 שנים שחלפו מאז פורסמו "הדפים המתודיים" חסר מקור ממנו ניתן ללמוד 

על הגישות להוראת אמנות במדרשה. לכן, בקשתי למצוא דרך למלא את החסר. 

מתוך הסוגיות בהם עסק לביא בדפים מתודיים בניתי שאלות אותן הצגתי בראיונות שנערכו 

עם חמישה מרצים לאמנות המלמדים כיום במדרשה, ומשתייכים לדורות שונים. הריאיון ביקש 

ללמוד על דרכי ההוראה שלהם, ומה, לדעתם, מידת הרלוונטיות של דרך הוראתם להוראת 
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אמנות במערכת החינוך. מתשובותיהם ניסיתי ללמוד כיצד גיבשו את דרך הוראתם, אילו שינויים 

חלו במטרות ובפרקטיקות של הוראת האמנות מאז ימי רפי לביא, ואילו פרקטיקות המזוהות 

עם הוראתו, נותרו על כנן. במקביל בחנתי את דרכי ההוראה ומטרותיהן לאור ספרות העוסקת 

בנעשה בבתי ספר גבוהים לאמנות בעולם. 

מניתוח הראיונות עלה כי דרכי ההוראה של המרצים ומטרותיהם מושפעים ממרצים לאמנות 

איתם למדו בבית הספר ובלימודי האמנות הגבוהים. דרכי ההוראה במדרשה מועברים לדורות 

הבאים, ומסורת ההוראה של רפי לביא המתבססת על תרגילים וניתוחם מתקיימת בה גם כיום, 

אולם תוך הכנסת שינויים. השינויים הבולטים הם: ההוראה, כולל ביקורת העבודות,  נעשים, כיום, 

כדיאלוג עם הסטודנטים ולא כביקורת שיפוטית. חלק מהתרגילים נעשים בסדנאות בליווי המרצים. 

המרצים של היום מציינים את חיזוק ביטחונם של הסטודנטים, יכולת הבעתם, וההתמודדות עם 

עולם האמנות כמטרות מרכזיות, כשהדגש מועבר מהקניית שפת האמנות לפעולת מחקר ביצירה 

האישית. בנוסף, המרצים מודעים לרקע התרבותי השונה של הסטודנטים בכיתה ההטרוגנית 

שהם מלמדים ומתייחסים לכך.

המרצים לאמנות של ימינו אינם מתייחסים להוראה שלהם במדרשה כאל מודל הוראתי עבור 

מורים לאמנות לעתיד, כפי שהם מתייחסים אליה כמודל מחשבה עבור אמנים לעתיד. יחד עם 

זאת, ניתן לגזור משיעוריהם היבטים והשפעות שישמשו את המורים לאמנות לעתיד בהמשך הדרך. 

הדימוי הינו של ספינה שנבנתה מדף טיוטא של עבודת הגמר העוסק ברפי לביא. למעשה, איש 

אינו יודע איזה כוח השפעה יש ליצירתו, אמירתו או דרך הוראתו, ימים יגידו. וכאותן ספינות 

קסומות המפליגות למרחב ונישאות בזמן, כך גם לרפי לביא ולמדרשה כיום, יש השפעות והשלכות 

על התרבות והחינוך לאמנות.
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כרזה כסוכנת חברות אידיאולוגית של התנועה הציונית

רני רדזלי
מנחה: ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

פרנץ קראוס, שכם אחד לעזרת העם, 1946

עבודה זו עסקה בכרזות כסוכנות חברות אידיאולוגיות ובבחינת אופי היחסים שבין עיצוב גרפי 

בין  השוואה  באמצעות  נעשתה  הבחינה  לגווניה.  הציונית  האידיאולוגיה  לבין  ושפה(  )דימויים 

שני גופי כרזות. האחד כלל כרזות לאומיות, שעוצבו עבור גופים ציבוריים ומוסדות רשמיים של 

התנועה הציונית, והגוף השני כלל כרזות מסחריות, שעוצבו עבור גופים מסחריים בארץ ישראל. 

ביקשתי לבחון מספר סוגיות. בררתי מהי תרומתו וחשיבותו של העיצוב הגרפי ככלי אידיאולוגי 

וכמכשיר להצרנה חזותית של האידיאולוגיה הציונית? האם לכל אחד מהזרמים באידיאולוגיה 

הציונית היה עיצוב גרפי שונה? האם עולם הדימויים והסמלים ששירת את האידיאולוגיה הציונית 

הושאל מאידיאולוגיות אחרות, והאם הדימויים והסמלים שהופיעו על גבי תוצרי העיצוב הגרפי 

הציוני היו ייחודיים למדיום זה בלבד? 

לשם כך, יצרתי הבחנה בין שני מרכיבים של העיצוב הגרפי: השפה הגרפית שבמסגרתה נעשה 

שימוש בעיצוב הכרזה, ומאגר הדימויים והסמלים. בחנתי מהן השפות הגרפיות העיקריות שהיו 
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 )Jugendstil( "בשימוש במחצית הראשונה של המאה ה-20. השפות העיקריות הן "יוגנדשטיל

 ,)Sachplakat( פלקט"  "זאכ   /  )Plakatstil( "פלאקטסטיל"   ,)Art-Nouveau( "אר-נובו"   /

"אוריינטליזם" )Orientalism( ו"ריאליזם סוציאליסטי" )Socialist Realism(. באשר לדימויים 

והסמלים החזותיים שבהם עשתה שימוש התנועה הציונית, מצאתי כי השכיחים ביותר הם: היהודי 

ושבעת  הארץ  ופרי  צמחיית  ההגנה,  היהודית,  וההתיישבות  השממה  כיבוש  החלוץ,   / החדש 

המינים, ארץ התנ"ך והמקומות הקדושים, מפת ישראל, דיוקנאות גדולי האומה ואישים ציוניים, 

העפלה ועליה, השמש העולה. לצדם, הסמלים הנפוצים הם: מגן דוד ודגל התנועה הציונית, 

מנורת שבעת הקנים, שניים-עשר סמלי שבטי ישראל.

מהמחקר עולה כי מדיום העיצוב הגרפי שימש כסוכן חברות אידיאולוגי, תרם להגשמתו  והפצתו 

של הרעיון הציוני, והיווה מכשיר משמעותי להצרנה חזותית של האידיאולוגיה הציונית לגווניה. 

עוד עולה כי לא ניתן להצביע על שפה גרפית בודדת שבמסגרתה פעלו אותם מעצבים גרפיים 

ציוניים, וכי לאידיאולוגיה הציונית אין שפה גרפית מסוימת שמזוהה עמה. היא הופצה באמצעות 

סגנונות גרפיים שונים, שאותם "אימצו" המעצבים. יחד עם זאת, מתוך ארבע השפות העיקריות, 

ניתן להצביע על שפת ה"זאכ פלקט", המכונה בעברית "כרזת האובייקט", כשפה הנפוצה ביותר. 

בניגוד לשפות הגרפיות המשתנות, השימוש במאגר הדימויים והסמלים המופיע על התוצרים 

הגרפיים של התנועה הציונית הוא עקבי. אמנם קיים מגוון רחב של דימויים וסמלים, אך את 

הדימויים המרכזיים ניתן למצוא לאורך כל התקופה האמורה ובכל רחבי העולם, ללא קשר לסגנון 

הגרפי שבמסגרתו עוצבה הכרזה, או במוצאו של המעצב.

באידיאולוגיה  זרם  לכל  ולא  וסמלים  דימויים  באותו מאגר של  הציונות עשו שימוש  זרמי  כל 

הציונית היה עיצוב גרפי )דימויים וסמלים, שפות גרפיות( ששירת אותו באופן ייחודי ובלעדי. אף 

כי אין דימוי או סמל שעליו תבע בעלות זרם מסוים של הציונות, נמצא עם זאת כי דימויים כאלה 

ואחרים היו נפוצים יותר בשירות זרמים מסוימים. בעזרת זיהוי השפה הגרפית של הכרזה, ניתן 

לקשר ביתר קלות בין השפה ובין הזרם האידיאולוגי. במקביל, קיימת "זליגה" של שפות גרפיות 

בין זרמי האידיאולוגיות. נתון נוסף שעולה מהמחקר הוא שעולם הדימויים והסמלים הושאל 

מעולמות ששירתו אידיאולוגיות אחרות. הדוגמה הבולטת היא דימוי "האדם החדש". כמו כן, 

הדימויים והסמלים החזותיים ששולבו בעיצוב הגרפי הציוני בכלל ובכרזות בפרט, לא היו ייחודיים 

למדיום זה בלבד. ניתן למצוא אותם במדיומים חזותיים נוספים, בעיקר באמנות פלסטית, דוגמת 

ציור. מעבר לכך, הם אינם ייחודים רק למדיומים החזותיים, ומופיעים גם בתיאטרון, בקולנוע, 

בספרות, בשירה ובזמר. העיצוב הגרפי היה רק אחד מבין סוכנים רבים, שיחדיו "גויסו" לטובת 

הפצת האידיאולוגיה הציונית. 
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אמנות אאוטסיידרים בתכנית הלימודים 
בחינוך לאמנות

עדי ספרוני
מנחה: פרופ' אפרת ביברמן

בחיבורי חקרתי באופן עיוני את אמנות האאוטסיידרים, יחסיה עם אמנות המרכז והעדרה מתכניות 

הלימודים באמנות במערכת החינוך של היום. אמנות האאוטסיידרים היא למעשה תולדה של 

ה"ארט ברוט" )Art Brut( שהאמן דובופה )Dubuffet( החל לאסוף ולייסד כזרם נפרד בשולי 

נפש  חולי  של  בעבודות  זו  אמנות  של  ראשיתה  העשרים.  המאה  בתחילת  הקנונית  האמנות 

שאושפזו בבתי חולים מיוחדים ואחריתה גם ביוצרים מודרים חברתית מסיבות אחרות, תימהונים, 

חוזים ועוד. מרגע לידתה, היו היחסים בין אמנות האאוטסיידרים לבין אמנות המרכז מורכבים 

ואמביוולנטיים. תנועות של קירוב והכלה לצד הדרה ודחייה, השפעה וחשש. באופן כללי, השנים 

המוקדמות )מתחילתה המאה העשרים ועד שנות השבעים( היו מאופיינות ביותר דחייה והתעלמות 

ואילו מאז שנות התשעים )הופעת הפוסטמודרניזם( ניתן לזהות תנועה של התעניינות וקבלה של 

אמנות האאוטסיידרים, תנועה שהולכת וגוברת ושאת שיאה ניתן אולי לראות בהכנסת עבודות 

אאוטסיידרים לביאנאלה ה- 55 )2013( בוונציה. אולם יש לזכור כי עולם האמנות מקבל את 

האאוטסיידרים כשמם כן הם, כאאוטסיידרים, כאלו ששוכנים מחוצה לו ורק ככאלו יש להם עניין 

בו. כך שהמורכבות והאמביוולנטיות ביחסים בין השניים נמשכות ויש מי שטוען כי הם אימננטיים 

 Bourdieu,( לפי משנתו של בורדייה.)והכרחיים לשמירה על שני הצדדים ) לדוג' אגסי,1998

והם  האמנות  שדה  זה,  במקרה  "השדה"-  של  היציבות  לשמירת  הכרחיים  אלו  יחסים   )1984

מייצגים נאמנה את דעתו על מאבקי הכוח המקיימים כל שדה ובפרט שדה תרבותי )שבו נכנס 

למשוואה גם הרצון לשמור על אותנטיות ונאמנות ל"רוח האמיתית" של השדה וערכיו(. נקודות 

מבט אחרות שאינן בינאריות )Jagodzinski, 2005 ; Bhabha אצל: חבר ואופיר, 1995, ועוד) 

מייחסות ליחסים בין אמנות המרכז לאמנות האאוטסיידרים עוד יותר מורכבות ועדינות משל 

היו האאוטסיידרים מעין תוספת\ תרופה\ או "נספח" כהגדרתו של דרידה )Derrida( ומכאן 

מתאפשרת קריאה רחבה יותר של עולם האמנות כרקמה חיה שהמרכז והשוליים שלה מקיימים 

"חילוף חומרים" משותף ואינם נמצאים בתחרות מתמדת.
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בתכניות הלימודים באמנות בבתי הספר כמעט ולא ניתן למצוא זכר לאמנות האאוטסיידרים. 

בתכנית בישראל הם אינם מוזכרים כלל. אייזנר )Eisner ,1985( טען כי חסרונם של תכנים בתכנית 

הלימודים הבית ספרית איננו מקרי וכי התכנית החסרה או הנעלמת )Null curriculum( משפיעה 

על "לומדיה" בדיוק כמו התכנית המפורשת. נראה כי כמה גורמים לכך שאמנות האאוטסיידרים 

חסרה בתכניות הלימודים. ייתכן כי לצד שמרנות וחוסר עדכניות של תכנית הלימודים באופן כללי 

)Freedman & Stuhr, 2004( קיימים אצל מורים לאמנות וקובעי התכנים חששות מודחקים 

מן "האחר" הלא רציונלי שמגולם באמנות האאוטסיידרים ומעיר בליבותיהם את החשש המודחק 

הנוסף, חשש מהגורם הלא רציונלי ביצירת אמנות, גורם שעלול לייתר את תפקידם כמי שבאים 

ללמד מקצוע זה. אולם להכנסת אמנות אאוטסיידרים לתכניות הלימודים יתרונות רבים, מבחינה 

חברתית, תרבותית ופסיכולוגית. 

מפגש של הקהילה הבית ספרית עם יצירות של אמנים אאוטסיידרים, כמו גם התייחסות לביוגרפיות 

לשינוי משמעותי בתחושה  ולתרום  כולה  יכול להעשיר את הקהילה  עבודתם  ולדרכי  שלהם 

ובחברה  בתרבות  באמנות,  הכוח  מוקדי  בשינוי  האמנותית,  בעשייה  התלמידים,  של  האישית 

בכלל )Wojcik, 2008; Davis Anderson, 2010; Muri, S. A., 1999(. לכן הצעתי בחלק 

היישומי של חיבורי תכנית לימודים בנושא אמנות האאוטסיידרים. זו תכנית המורכבת מיחידות 

זו  וניתן לשלבה במערך הלימודים הקיים. אני מאמינה כי שילובה של תכנית כגון  מודולריות 

שהצעתי יהווה אקט הומני חשוב, אקט של שינוי בדרך אל חינוך רב תרבותי וכן אקט של תיקון, 

ותיקון כלפי התלמידים  תיקון עוול שנעשה עם האאוטסיידרים המודרים אמנותית וחברתית 

וקהילת בית הספר שתכנית הלימודים הנלמדת בו עדיין רחוקה מלייצג נאמנה את המציאות 

מחוץ לבית הספר ומלהכין את הלומדים להתמודדות עם מציאות זו.
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לגופה של שחיינית

הדר קליינמן צדוק
מנחה: ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

צילום סטילס מהסרט, הדר קליינמן צדוק

העבודה עוסקת בייצוגים חזותיים של ספורטאים-יות בכלל ושחייניות בפרט. בעידן העכשווי, 

לכלי  והמצלמה,  בעולם,  והמרכזיות  התרבותיות  התופעות  לאחת  הפך  ההמונים  ספורט  בו 

המרכזי ליצירת דימויי הספורט השונים, אנו נחשפים לאינספור ייצוגים של גוף הספורטאי-ית, 

כגוף  אנושי  ה"ממציא" עצמו מחדש ומשיג את הבלתי אפשרי, מנצח את מגבלותיו. בד בבד לצד 

דימויים אלו, מתקיימת הבנייה חברתית תרבותית של גוף הספורטאי-ת כמודל אסתטי לחיקוי 

ולנראות של גוף אנושי "מושלם, נכון ובריא". כשחיינית לשעבר, העיסוק בגוף נושא עמו זיכרון 

מורכב הכרוך לא פעם במאבק.

העבודה מנסה לפענח את הקודים החזותיים והקודים התרבותיים המבנים את גופה של השחיינית, 

ולבחון האם מתקיימת הלימה בין הדימוי החזותי של גוף השחיינית לבין חווית השחיינית עצמה 

את גופה שלה. מספר שאלות עומדות במוקד: האם לשחיינית יש חופש בחירה כיצד לחשוב, 

ומכתיבים  הכוחות המבניים הם השולטים  מיוצגת? האם  להיות  או  לפעול  להתנהג,  להאמין, 

ניתוח  פרשנית,  קריאה  באמצעות  השתקה?  מייצרים  אף  ואולי  וייצוג  בחירה  חשיבה,  דפוסי 

חזותי של תצלומי ספורט, מחקר נרטיבי ועדויות מפי שחייניות עבר, נבחנו הקשרים בין הבנייה 

העוסקים  כותבים  של  ספרות  סקירת  על  הדיון התבסס  תרבותית.  חברתית  והבנייה  חזותית 

בתופעת הדימוי החזותי ועל תיאוריות סוציולוגיות ומגדריות. החלק העיוני של העבודה מהווה 
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בסיס תיאורטי לחלקה המעשי ובו מוצגת הצעה יישומית לתסריט של סרט עלילתי קצר. הסרט 

עוסק בשחיינית בת שש עשרה המצפינה בגופה הריון. השחיינית נושאת בגופה את המאבק 

בין הווייתה הנשית –ביולוגית מחד, לבין התנהלות ספורטיבית גברית מובנית שאימצה לעצמה 

מאידך. הסרט צולם ונמצא בשלבי עריכה.
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הדרכה דיאלוגית ככלי לשינוי חוויית הביקור 
במוזיאון/גלריה לאמנות

מיכל ברקת
מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'

מחקר זה עוסק בהדרכה דיאלוגית לאמנות שנערכה באטלייה שמי שבקיבוץ כברי, בשתי תערוכות 

שונות, ועבור שלוש קבוצות מודרכים: מבוגרים, דור ביניים ונערים. במסגרת זו בחנתי את האופן 

בו תופסים המשתתפים בהדרכות את המבע האמנותי ואת החוויה שיצרה ההשתתפות בהדרכה 

הדיאלוגית ובדקתי האם ובאילו אופנים הם שונים מאלה הנוצרים בהדרכה מסורתית. כמו כן 

ביקשתי לבחון האם בכוחה של ההדרכה הדיאלוגית לחזק את רצון המשתתפים בה להמשיך 

לצרוך אמנות.

בחקר מקרה זה  אומצה שיטת מחקר איכותני שהתבססה על תצפיות מצולמות של שלוש 

הדרכות דיאלוגיות, ועל ראיונות אישיים מובנים-למחצה שהתקיימו עם שבעה מרואיינים מקרב 

שלוש הקבוצות. המענה לשאלות המחקר התבצע תוך בחינת תגובות המשתתפים המילוליות 

והלא-מילוליות במהלך ההדרכה הדיאלוגית והאופנים בהם הן תרמו להבניית המשמעות ותפיסת 

המבע האמנותי.

מן הממצאים עלה כי חלק ניכר מהמשתתפים גילו נטייה ברורה לפרש את יצירות האמנות אליהם 

נחשפו בתערוכה מנקודת מבט לוקאלית-מקומית, שהושפעה ממטענים תרבותיים ואישיים עימם 

הגיעו לתערוכה. אולם, היו גם מספר משתתפים שהמבע הפרשני שלהם היה נטול זיקה למקום 

קונקרטי או לאמן המקומי ונשא אופי אוניברסלי והתמקד במבע האמנותי בכללותו. מאפיין נוסף 

שבלט בהדרכות הדיאלוגיות ונתמך בדברי המרואיינים היה ביטוין של עמדות אותנטיות שנשאבו 

ממקורות פנימיים של הדוברים, מול שימוש בשפה אקדמית. במקרה זה ניתן היה לזהות הבדלים 

בין הקבוצות המודרכות: בעוד בקבוצת הנערים היה השיח האותנטי נוכח מאד במבע הפרשני הרי 

בקבוצת דור הביניים ובקבוצת המבוגרים היה שיעורו נמוך וחלק ניכר מהמשתתפים בהן ביטא 

פרשנות אקדמית. מאפיין שלישי בהדרכה הדיאלוגית היה נטייתן הברורה של כל הקבוצות ליצירת 

שיחה קבוצתית בה ייצרו המשתתפים יחד את הפרשנויות ליצירות, הגיבו זה לפרשנותו של האחר 

ובנו מבע פרשני המתייחס לזה של חברים אחרים בקבוצה. עם זאת, בכל קבוצה דבקו מספר 
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משתתפים בעמדה פרשנית אינדיבידואלית ולא חשו צורך בחיבור המשתתפים האחרים אליה. 

כמו כן, מן הממצאים עלה כי החוויה שעברו המשתתפים במהלך ההדרכה הדיאלוגית הייתה שונה 

במאפייניה מזו של ההדרכה המסורתית. כל המשתתפים היו אקטיביים, בחרו ביצירה ופירשו 

אותה מול יתר המשתתפים בחופשיות. הפרשנות האישית אף תרמה לחוויה של חקר עצמי 

וחיבור אישי ליצירות. מאפיינים אלה מובילים למסקנה כי החוויה שעוברים המשתתפים בהדרכה 

דיאלוגית היא אישית יותר, מתגמלת יותר ומאפשרת לכל משתתף להתחבר בדרכו לסיטואציה 

וליצירות האמנות המוצגות בתערוכה. חיבור הידע שנוצר בהדרכה הדיאלוגית עם החוויה הופך 

את ההדרכה למשמעותית יותר ולפיכך נחרטת יותר בזיכרון. חווית ההדרכה הדיאלוגית חיזקה 

את רצונם של המשתתפים לחזור ולצרוך אמנות, ולבקר בתערוכות אמנות, במסגרת הדרכות 

דיאלוגיות נוספות
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הפילוסופיה של הדיאלוג בהקשר חינוכי

דניאל אלגרבלי-ללונג
מנחה: ד"ר דרור פימנטל

הסרט "בין הקירות" מתרחש בבית ספר שנמצא ברובע של מהגרים וזרים בפריז, ובמרכזו מחנך 

ומורה לצרפתית ולספרות, שחסר את ההבנה שחיים בעולם הם אנטיתזה לכל אובייקטיביות. 

הבנה זו יכולה הייתה לשנות את דבריו, ובהתאם את תוצאותיהם. אי-הבנה בסיסית זו מביא 

להתנגשות עם מספר תלמידים ותלמידות בכיתתו. הן מורים והן תלמידים צריכים לרכוש ידע 

והבנה לגבי הסובייקטיביות כדי שתוצאת המגע היומיומי תהיה בפועל הפחתה במספר ההתנגשויות 

שהפגיעה מהן עלולה להיות כואבת. 

הרעיון המרכזי בעבודה זו היה לבדוק אלו תובנות ניתן להפיק מחקירת הפילוסופיה הדיאלוגית 

בעבור העוסקים בחינוך ובעבור תלמידיהם. העבודה בחנה את הגותם של חמישה הוגים מרכזיים 

של פילוסופַית הדיאלוג; סוקרטס, בובר, לוינס, בחטין וגאדאמר במטרה להקיש מכל הגות בנפרד 

ומכולם יחד מסקנות שניתן לגזור מהן לחינוך. מכל הוגה בו עסקה עבודה זו ניתן להציע הגדרה 

מעט שונה למושג הדיאלוג בחיים ובחינוך. המשותף לכל העמדות הוא ראיית הדיאלוג כפעולה 

מהותית בעולם והארת הסובייקטיביות או הענקת משמעותיות לכל סובייקטיביות שהיא בעולם, 

על מנת שלא לצמצם את האני לדבר אחד )למודעות עצמית(, ולאפשר הרחבה של כל האני 

והאחרים לכלל תודעת על חברתית.

האדם דואג לשלמותו שלו על ידי כך שהוא שומר על האחר, ולכן אחריותו של כל אחד מאתנו 

ַלאחר עומדת במרכז דאגתנו. על החברה כולה מוטלת האחריות לשאול ולבדוק מה מאפשר 

ידע מהסוג הנדרש בעניינה של האחריות ַלאחר ולאחרים, וכן, מה מונע או מגביל רכישה של ידע 

נחוץ זה, וכיצד ניתן לפרוץ את מגבלות הידע וההבנה. באמצעות חשיפה לשיח אחר ובאמצעות 

פענוח מסורות אחרות, אנו רוכשים הבנה לגבי אופקים זרים, ומבינים טוב יותר את הסתירות 

ואת הסובייקטיביות במהותה.

תובנות חינוכיות אלה עומדות במרכזו של החיבור ובמרכזה של הצעה יישומית ליחידת לימודים 

המיועדת למורים בכלל ולמורים לאמנות בפרט. מטרתה של יחידת הלימודים המוצעת היא 

להוביל להבנה כי בדיאלוג תמיד יהיו שניים שאינם תלויים אחד בשני, כשבפוטנציה קיים כבר 

שלישי, ולהציע כיצד ניתן לשפר את היחסים בין שני צדדים – המורים מחד, התלמידים מאידך, 

על מנת לצמצם מצבים שאין בנמצא עבורנו "אתה" דיאלוגי באמת ובתמים. 
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אם, אמנית ומורה לאמנות -התלכנה שלושתן יחדיו?

תמי אלקון-לורברבוים
מנחה: ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

תמי אלקון לורברבוים, אחמד בא לגן, צילום של אסמבלאז' מעובד בפוטושופ, 2010

אחוז ניכר מהלומדים באקדמיות לאמנות בישראל הינן נשים, ונשים הן גם הרוב המכריע מבין 

העוסקים בהוראת אמנות.  עבודה זו מתמקדת בתופעה של נשים שהן מורות לאמנות, אמניות 

ואימהות, והיא מנסה להבין את הקשר שבין שלושה מרכיבים; אמנות, אימהות והוראת אמנות, 

ולבחון את היחס בין שלושה שדות ושלושה תחומים אלו מנקודת מבט מגדרית. שאלת המחקר 

התמקדה בניסיון להבין ממדים גלויים וסמויים של ההצלבה בין מגדר, אמנות וחינוך לאמנות, ואת 

מערך הכוחות וסוגי היחסים בין שלושה היבטים- יצירה, הוראה ואימהות. את התשובה לשאלה 

בררתי באמצעות קולן של נשים תוך עיגונה בספרות התיאורטית. התמקדתי בבדיקה של מציאות 

חייהן של אמניות, אימהות ומורות לאמנות במטרה להבין כיצד הן משלבות בין ה"כתרים" השונים, 

והאם השילוב יוצר שחיקה, תסכול או הפריה והעשרה בין התחומים? 

לעבודה שלושה פרקים תיאורטיים: הראשון דן בהבניית האימהות בחברה הישראלית. השני 
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בדק את מיצובן של אמניות בשדה האמנות בישראל, והשלישי סקר את תחום החינוך לאמנות 

מהפרספקטיבה המגדרית ומנקודת מבטן של מורות לאמנות. 

כלי המחקר היו ראיונות חצי פתוחים עם שש אמניות –אימהות-מורות לאמנות. המדגם כלל 

אמניות מהשורה הראשונה, לצד אמניות מוכרות פחות. המרואיינות בחרו לחשוף את זהותן ואת 

עבודותיהן המרואיינות נשאלו על הדיאלוג או המתח בין אימהות, אמנות והוראת אמנות ואודות 

הבחירות שעשו בין התחומים השונים. ואלו הפכו חלק מכלי המחקר.

מהמחקר עולה תמונת מצב מקומית ועדכנית של המבנה המגדרי המשתקף בחינוך לאמנות 

ושל העמדות המגדריות ויחסי כוח מגדריים העומדים ביסוד פעולות המתקיימות בזירות השונות 

של החינוך לאמנות.

ניתוח הראיונות האיר על תהליכים של פשוטים שיוצרות חוויות הלידה והאימהות ובו בעת העלה 

כי השילוב המשולש שבין אימהות, אמנות והוראת האמנות מייצר הפריה הדדית וניכרת השפעה 

של אימהותן הן על גישתן ודרכי הוראתן של המחנכות לאמנות והן על יצירתן האמנותית. כמו 

כן בלטה הלימה בין תחושת ההצלחה האמנותית ומקצועית של המרואיינת לבין הקצאת מקום 

פיסי )סטודיו משלך(והקצאת זמן סדור ליצירה.
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חינוך חזותי ככלי במסגרת ההכנה למסע לפולין

רקפת שמש
מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'

הוראת השואה בבתי הספר מהווה אתגר קוגניטיבי, רגשי וערכי למחנכים במאה העשרים ואחת. 

מסעות בני נוער לפולין הן מן הפעילויות המרכזיות המתקיימות כיום במערכת החינוך הממלכתית 

בישראל אשר עוסקות בלמידת נושא השואה. בשל השינוי ביחסה של החברה הישראלית לנושא 

השואה, בשל הלכי הרוח ותפיסות בני הנוער, רווחות כיום תכניות לימודים הנושאות אופי דינמי 

ומעשי המאמצות גישה אינטרדיסציפלינרית.

המחקר עוסק בתוכנית הכנה לקראת יציאה למסע לפולין אשר שילבה תכנים חזותיים בנוסף 

בהם  האופנים  נבחנו  זה  מקרה  בחקר  כיום.  המסגרות  ברוב  הרווחת  העיוניים  ההכנה  לתכני 

השפיע השימוש בתכנים חזותיים במהלך ההכנה למסע לפולין על חוויית לימוד זיכרון השואה 

של התלמידים. בעבודה אומצה שיטת מחקר איכותנית שכללה תצפיות מוקלטות של ארבעה 

מפגשי הכנה למסע שהתקיימו בבית ספר בצפון הארץ. ניתוח ממצאי המחקר התייחס לתגובות 

התלמידים בשלושה רבדים אנליטיים שונים: מישור התוכן: בין אישי לקולקטיבי; מישור החוויה: 

בין פרטי לחברתי; ומישור ההשתתפות: בין הימנעות ואי הימנעות.

 מן הממצאים עולה כי השימוש באמצעים אמנותיים בהוראת תכנים מורכבים מגביר את מעורבות 

התלמידים בתהליך ומעצים את תגובותיהם. הדימויים החזותיים עוזרים בחידוד הדילמות ויוצרים 

למידה חווייתית ומורכבת אשר עשויה לעזור בעיבוד התכנים לחוויית למידה משמעותית ובלתי 

היציאה למסע  לגיבוש הקבוצה לקראת  תורמת  נמצא שהיצירה האמנותית  כן  כמו  נשכחת. 

ולהעצמת היחידים בה ומייצרת מרחב המזמן תלמידים שלא פעם נמנעים מהשתתפות בפעילות 

העיונית הרגילה. לאור זאת נראה כי ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות השימוש בתכנים 

המסע  לקראת  ההכנה  בתהליך  הקיימים  המורכבים  התכנים  ולימוד  לעיבוד  ככלי  החזותיים 

לפולין והעיסוק בזיכרון השואה. 

לפיכך יש להכיר בייחודיות של העיבוד החזותי, כמו גם בעוצמת השפעתו ובאפשרויות השונות 

שהוא מציע. מחקר זה קורא לשילוב התכנים החזותיים בהכנות עתידיות לקראת מסעות לפולין 

וככלי לעיסוק בזיכרון השואה בבתי הספר. 
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שעורי אמנות מתוקשבים בבתי-ספר שהצטרפו 
לתוכנית התקשוב הלאומית

רונית חדד
מנחה: ד"ר משה אלחנתי

תלמידים יוצרים על דף מוצמד למקרן ברקו, צילום פרטי מתוך שיעור מתוקשב של המורה ר'.

חדשים  אתגרים  מציבה   ,2010 בשנת  לדרך  יצאה  אשר  בישראל,  הלאומית  התקשוב  תכנית 

למורים ומחנכים, הנדרשים לשנות את דרכי הוראתם המסורתיות ולהתאימן לפדגוגיות חדשניות 

המערבות כלי טכנולוגיה עכשוויים. עבודה זו בוחנת האם וכיצד באים לידי ביטוי כלי הטכנולוגיה 

בשיעורי האמנות בבתי הספר שנכנסו לתוכנית. 

מחנכים לאמנות וחוקרים טוענים כי הטכנולוגיות הן זרז, אשר יכול לספק דרכים חדשות להוראת 

האמנות, באמצעות יעדים מאתגרים בתוכנית הלימודים, תוך שימוש במתודות פדגוגיות משמעותיות 

)וילסון, ב' 2003; רולנד, ק' 2012; ליווינגסטון, ס' 2013 ואחרים(. רשת האינטרנט יצרה תרבות 

בה התלמידים מתקשרים, מתנהלים  ושיתופית, המשנה את הדרך  אינטראקטיבית  דינאמית, 

ומפיקים מידע על תופעות בעולם. הנגישות המידית אל מידע והכלים הדיגיטליים, מאפשרים 

היכרות עם הנעשה בעולם בתחום האמנות העכשווית והמדיה החדשה. בנוסף הנגישות המידית 

מאפשרת שימוש בפלטפורמות שונות ליצירת אמנות באמצעים דיגיטליים. 
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מחקר זה בחן כיצד באים לידי ביטוי כלי הטכנולוגיה בשעורי האמנות, באמצעות מפגש עם ארבע 

מורות לאמנות בשניים מבתי ספר שהשתלבו בתוכנית התקשוב הלאומית. המהלך המחקרי 

כלל צפייה בשיעורי אמנות מתוקשבים ועיבוי המחקר בעזרת ראיון עם מדריכת תקשוב בית 

ספרית ושאלון אנונימי, אשר נשלח למורים ומורות לאמנות בקבוצה ייעודית ברשת החברתית 

Facebook. לשאלון נענו 13 משיבים. 

מתוך ממצאי המחקר עולה כי מרבית המורים לאמנות משתמשים בכלים מתוקשבים למטרת 

מרבית  עבודה מעשית.  טרום  להקניה  וכן  הנלמדים  התכנים  על  ומידע  אמנות  יצירות  הצגת 

המורים לאמנות משתמשים ברשת האינטרנט למטרות חיפוש מידע עדכני ותמונות רלוונטיות 

ליצירת מצגות, ומשתמשים בדגם למידה והוראה באמצעות מחשב ומקרן תוך שימוש במתודות 

הלקוחות מפדגוגיה של אוריינות חזותית. 

עוד עולה מממצאי המחקר כי מרבית המשתתפים אינם מכירים באופן מספק את האפשרויות 

הרבות הגלומות בשימוש בכלים השיתופיים. הם אינם מכירים עקרונות לעיצוב אירועים דיגיטליים 

לתלמידים בעולמות ווירטואליים כפי שבאים לידי ביטוי בהמלצות מחנכים לאמנות ואנשי חינוך 

בעולם. רובם אינם עושים שימוש בתוכנות של קוד פתוח ותוכנות ליצירה בשיעוריהם, אולם 

היחס של מרבית המורים לכלי הטכנולוגיה בשיעורי האמנות, הוא יחס פוזיטיבי והם מוצאים 

דרכים יצירתיות לשימוש במחשב.
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