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של  מקבץ  עם  תשע"ז,  שנת  הגמר,  עבודות  של  התקצירים  אסופת  את  לפתוח  בחרתי 
מוסמכות,  שמונה-עשרה  התכנית.  מוסמכות  של  עבודותיהן  מתוך  חזותיים  דימויים 
עניינים חזותי מגוון, מתומצת  זהו תוכן  שמונה-עשרה עבודות ושמונה-עשר דימויים. 

וטעון. 

עין שתשוטט בין הדימויים בסקרנות ובעניין תגלה קשרים חזותיים והקשרים תכניים 
לא צפויים. מבט חקרני יחשוף תנועה לא צפויה ולא חד כיוונית בין מרחב פרטי לציבורי, 
בין  להווה,  עבר  בין  מדיטטיביות,  תרגול  לשיטות  מערביות  הוראה  פרקטיקות  בין 
לפרקטיות  מערביות  ציור  פרקטיקות  בין  עכשווית,  לטכנולוגיה  מסורתיים  מדיומים 
דחיפות  בין  במרחב,  דינמית  לתנועה  סטטיים  תצוגה  מרחבי  בין  מהמזרח.  פעולה 
מערבית לקשב ושיטות התבוננות מהמזרח, העין תגלה אסיף חזותי של שנתיים ימים, 

שנתיים של לימודים אינטנסיביים, יום שני בשבוע מבוקר ועד ערב. 

מידי שבוע לאורך שנתיים הכותבות נפגשו עם מילים ומחשבות ששרטטו מערכת ענפה, 
בין  חברתיים,  ותהליכים  פוליטיים  עקרונות  בין  גומלין  יחסי  של  ומשולבת  מורכבת 

הנחות מוצא תרבותיות ואמנותיות לאסטרטגיות פעולה, הוראה ותצוגה.

הרואה  לאמנות  החינוך  תחום  של  רחבה  תפיסה  פורשת  שלהן  התקצירים  אסופת 
ובצופה כנוטלות חלק בהמשגת תחומי האמנות  באמנית, במחנכת לאמנות, באוצרת 
שדות  בין  והתרבותיים.  הפדגוגיים  האזרחיים,  תפקידיהן  ובבחינת  לאמנות,  והחינוך 
של  אתר  לאמנות  בחינוך  הרואה  תפיסה  פורשות  עבודותיהן  נבדלים  לכאורה  פעולה 

אפשרויות למפגש, לשיחה, לפעולה. 

מגוון הנושאים רחב אבל בבסיסו מאפיין משותף והוא שאלות שנולדו מתוך הקיים 
והנראה, והן מבקשות לבחון את היש ולחרוג אל )שעדיין( בלתי נראה. סקרנות, מחשבה, 
גם  הכותבות  אבל  העבודות.  מרבית  של  המוצא  נקודות  הם  ודחיפות  לפעולה  רצון 
נטועות עמוק בעשייה. מתוכה הן שואפות, חולמות ורוצות. בעזרתה הן בוחנות מקרוב 
פרקטיקות של למידה והוראה, מציעות אסטרטגיות חלופיות, מצביעות על קשרים לא 

צפויים, מנסות להתוות מסלולים מאתגרים, לצייר תמורות אפשריות.

החינוך, אומרת רוגוף, במיטבו יוצר תודעות משותפות. גם חינוך לאמנויות. כולי תקווה 
לומדת  קהילה  בהן  שנוצרה  במיטבו,  חינוך  היו  אכן  התכנית  במסגרת  שהשנתיים 
ושנולדו בהן חברויות משותפות. אני מאחלת לכל אחת ואחת המשך מסע חיים עשיר 
שבו התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות היתה עבורה )רק( תחנה אחת מעניינת ומשנה 

תודעה.  
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מיכל אבן סטורלזי

ויהודים,  ערבים  ו',  כיתה  תלמידי  של  אמנות  בסדנת  שנערך  מקרה  חקר  על  מבוססת  זו  עבודה 

שבאמצעותם  החזותיים-תרבותיים  הדימויים  את  בוחנת  היא  דו-לשוני.  יסודי  ספר  בבית  הלומדים 

התלמידים  בעיניי  הדימויים  של  משמעותם  את  המרובדת,  זהותם  את  התלמידים  והנכיחו  ייצגו 

המשתייכים לקבוצות השונות ואת השיח שנוצר סביבם. ניתוח פרשני של הנתונים, שנאספו במהלך 

שנה בפרויקטים שונים, מציג את האתגר ואת ההזדמנות שמזמן מפגש ודיאלוג בין תלמידים ערבים 

ויהודים סביב דימויים חזותיים-תרבותיים.

מתוך הממצאים עלה שהתלמידים בחרו באופן בולט לייצג ביצירתם את זהותם הפרטית כמתבגרים, 

ייצגו  ויהודים  ערבים  תלמידים  והלוקאלית.  הגלובלית  מהתרבות  הלקוחים  דימויים  בין  שילוב  תוך 

באופן דומה את זהותם כמתבגרים באמצעות דימויים המייצגים תחומי עניין, מגדר, יחסים בקבוצת 

עבורם  היוו  והטלוויזיה  הווירטואליות  האינטרנט, הרשתות  כחלק ממשפחה.  ומיצובם  להם  השווים 

מקורות מועדפים לדימויים אותם ניכסו ליצירותיהם. 

רוב התלמידים לא בחרו לעסוק ביצירותיהם בזהותם האתנית או הלאומית. דימויים המייצגים זהויות 

אלו הופיעו כאשר נתבקשו התלמידים להתייחס לכך במסגרת השיעורים. אולם חלק מן התלמידים 

הערבים בחרו לבטא את זהותם הערבית או הפלסטינית גם במסגרת יצירות שעסקו בנושאים אחרים. 

לעיתים צונזרו דימויים שמייצגים זהות לאומית על ידי התלמידים היוצרים aעצמם, ערבים ויהודים, 

או על ידי מורות בבית הספר. התלמידים היהודים הציגו זהות ישראלית-יהודית באמצעות דימויים 

המצביעים על ביטחון ועוצמה, והתלמידים הערבים הציגו זהות ערבית-פלסטינית מורכבת באמצעות 

דימויים היברידיים המשלבים בין התרבות הגלובלית לתרבות הערבית המקומית.

התלמידים ביססו את רוב השיח ביניהם על דימויים המייצגים את זהותם כמתבגרים, תוך התייחסות 

ערבים  ולבנים  ויהודיות  ערביות  לבנות  משותפת  מגדרית  ולתרבות  משותפת  גלובלית  לתרבות 

לפגוע  שלא  והשתדל  בזולת  הכיר  סובלני,  היה  ולאומית  אתנית  זהות  דימויי  סביב  השיח  ויהודים. 

בו. הוא הכיל מציאות מורכבת והתייחס לזהות הקולקטיבית היהודית או הערבית של יוצרי הדימוי 

בהקשר אישי. הישגיו של שיח סובלני ואישי זה, נשענו בין היתר על צמצום הדיון הביקורתי, בסדנת 

האמנות, והגבלת העיסוק בסוגיות שבמחלוקת. 

מתוך המחקר עולה שניתן וחשוב לפתח שיח עם התלמידים על הדימויים החזותיים אותם הם בוחרים 

ודרכם לנושאים החשובים להם. בכדי לפתח שיח שכזה יש להקדיש לכך זמן, מעבר לזמן היצירה של 

התלמידים בסדנה, ולהסתייע בהנחיה של שתי מורות, ערבייה ויהודייה. בכדי לפתח שיח ביקורתי, 

חברתיות  בסוגיות  ולדון  הקולקטיבי,  הסיפור  אל  התלמיד  שמביא  האישי  הדימוי  מן  לצאת  ניתן 

ופוליטיות, תוך גילוי רגישות לגילם של התלמידים ולנושאים המעסיקים אותם כמתבגרים צעירים. 

פעולות מסוג זה יכולות להוסיף נדבך חשוב לדיאלוג משמעותי באמצעות חינוך לאמנות ולשנות את 

האופן בו בתי הספר הדו-לשוניים תופסים את תרומתו של התחום לתלמידיהם. 

"הציור אומר: תסתכלו עלי" 
הבניית זהויות ביצירות תלמידים ערבים ויהודים 

באמצעות דימויים חזותיים-תרבותיים בסדנת 
האמנות הדו-לשונית והשיח סביבם
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מנחה: ד"ר נורית עברון
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מירה ביטון

המקצועית  בספרות  מוכר  ל"תלמיד",  והפיכתו  הספר  בית  אל  השש-שבע,  בן  הילד  של  המעבר 

מוכנות  בעלי  תלמידים  גם   .)Cohen Evron, Zer-Aizner, & Seifert  2014( טראומטי  כמעבר 

רגשית וחוזק נפשי, חווים את המעבר בקושי מסוים. העבודה בודקת מענה לשאלה: מהי תרומתה 

של פדגוגיה אמפאתית בשיעורי האמנות, לתלמידים בשנותיהם הראשונות בבית הספר? העבודה 

בוחנת את השפעתם של יחסי דיאלוג אמפתיים, בין המורה לאמנות לתלמידיה, על מצבם הרגשי 

והחברתי של תלמידים צעירים בשנותיהם הראשונות בבית הספר ואת השפעתם על היצירתיות. 

רגשיים,  ממדים  בעל  רב-ממדי  כתהליך  מאופיינת  אמפתיה  מאפיינים.  מספר  "אמפתיה"  למושג 

הכרתיים-קוגניטיביים והתנהגותיים. הדדיות ויכולת הזדהות עם מצוקה שחווה האחר הם מאפיינים 

נוספים. האמפתיה, כוללת, על פי נודינגס, יחסים של דאגה אכפתית )Noddings, 2008(. נודינגס 

מציינת שלושה מאפיינים למפגש של דאגה אכפתית: תשומת לב, התקה הנעתית ותגובה. הופמן 

שינוי  רגשית,  עוררות  לאמפתיה:  מרכיבים  שלושה  מגדיר   )Meeken, 2013 אצל   Hoffman,1979(

במצב ההכרה ומוטיבציה. 

לאמפתיה בשדה החינוך מספר מטרות. יש הרואים בה ערך אינסטרומנטלי, המעודד את התלמיד 

במרוץ אחר הישגים, מסייע לו בזיהוי רגשותיו ותסכוליו ובהתמודדות עמם )אלגרבלי, 2012(. אחרים 

)קניאל,  שבלמידה  השכלי  ההיבט  את  ולהשלים  לאזן  שתפקידו  הכרחי  מרכיב  באמפתיה  רואים 

2013(. אם מבינים את האמפתיה בהיבט הרחב, כמשותפת לכלל בני האדם, אפשר להתייחס אליה 

כמרכיב המרכזי ואולי אף הבלעדי בחינוך. על פי התייחסות זו, רגשות התלמיד, המוטיבציות שלו 

ובחירותיו הם המניעים את תהליך הלמידה הנמצא באחריותו. הוראה אמפתית, כתהליך מתמשך, 

באמצעות  מצבו,  את  לשפר  במטרה  ובאה  הילד  שמביע  לקושי  מגיבה  ומעגלי  רב-ממדי  דינמי, 

תהליך הנבנה שלב אחר שלב, תוך שמירה על הקשר בין השלבים וקבלת היתרונות שבהשפעות 

)2013( מוצא שלושה ערכים עיקריים, שלהבנתו, אמורים להניע את האמפתיה:   ההדדיות. קניאל 

תרומתה של פדגוגיה אמפתית לשיעורי 
האמנות לתלמידים בשנותיהם הראשונות 

בבית הספר היסודי
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א. מתן סיוע לנפשו של הנזקק. ב. יצירת חופש פנימי. ג. אמונה ביכולת האנושית להשתנות ולצמוח. 

שיטת המחקר שנבחרה לצורך בירור הסוגיה היא שיטת המחקר האיכותני-נרטיבי-רפלקסיבי, בו 

אני, כמורה, לומדת מתוך תגובותיי ותגובות תלמידיי, על האופנים בהם האמפתיה פועלת ומשפיעה 

תצלומים  שיחות,  וגדוש,  מפורט  באופן  נכתבו  אשר  שדה  יומני  כלל  שנאסף  הנתונים  גוף  עלינו. 

שלושה  עם  תלמידים.  בארבעה  אמפתית  השתקעות  מציגה  העבודה  תלמידים.  של  ויצירות 

חיובי. תיאור המקרה  ושינוי  נבנה קשר אמפתי רב-משמעי אשר הוביל לתהליך של צמיחה  מהם 

של התלמיד הרביעי מובא בעבודה, כדוגמא לחוסר הצלחה בהיבט המידי. ראוי לציין כי בתהליך 

היחסים האמפתיים והאכפתיים ביני לתלמידים גם אני, כמורה, עברתי ועוברת תהליך של רפלקציה 

ביקורתית עמוקה וכנה )של, 2003(. 

על  לטובה  ומשפיעה  תורמת  האמפתית  ההוראה  בהם  היבטים  מספר  על  הצביע  הנתונים  ניתוח 

תלמידים צעירים בשיעורי אמנות. הממצאים נגעו לביטויים ופעולות של המורה לאמנות המעוררים 

אכפתית;  דאגה  המציינים  פיזיים  ביטויים  נמצאו  אמפתית.  הוראה  על  ומצביעים  אמפתי  דיאלוג 

ביטויים המתייחסים לגובה, מרחק, מחוות גוף, מגע, הבעות פנים של המורה כלפי התלמיד. בנוסף 

הביטויים  אכפתי.  ודיאלוג  דאגה  של  ליחסים  מסד  המייצרים  מילוליים  ביטויים  של  מגוון  נמצאו 

המילוליים סווגו לביטויים של אמון ואמונה ביכולותיו של התלמיד להשתנות, ביטויים של ייחודיות, 

של  ההוראה  הערכה.  של  וביטויים  הומור,  של  עניין,  של  ביטויים  ושיתוף,  אינטימיות  של  ביטויים 

המורה כללה לצד דיאלוג אינטימי גם פעולות ליצירת אקלים כיתתי נוח ופתוח לצד הצבת גבולות, 

זימון להאזנה, הקשבה פעילה וביטוי רפלקסיבי של היחיד ושל הקבוצה.

על  לאמנות  המורה  של  אמפתית  הוראה  פעולות  של  והשלכות  מרכזיות  תרומות  שלוש  נמצאו 

העצמי הרגשי של התלמיד: העצמה רגשית, שיפור הדימוי העצמי ושיפור תחושת המסוגלות. בנוסף 

הלימודיים של התלמיד  והכישורים  על המוטיבציה  הוראה אמפתית  והשפעה של  נמצאו תרומה 

בשלושה מישורים: במישור היצירתי, במישור החברתי ותחושת השתייכות לקבוצה, ובמישור הערכי 

לביטוי  שבאו  ותרומה  השלכות  היו  המורה  של  האמפתית  ההוראה  לפעולות  ערכים.  הפנמת  של 

טובים  אנוש  יחסי  ביצירת  הכיתתית,  האווירה  על  בהשפעה  ניכרו  הללו  כולה.  הקבוצה  לגבי  גם 

ובמעורבות רגשית חברתית.

בעקבות  עצמו  את  להעריך  התלמיד  של  ביכולתו  התרחשו  אשר  תמורות  על  מראים  הממצאים 

בתחושת  שיפור  על  הממצאים  מצביאים  כן,  כמו  לבינו.  המורה  בין  נרקם  אשר  האמפתי  הקשר 

המסוגלות והיכולת ליצור ולהגיע להישגים ראויים לפי תפיסתו של הילד. זו תרומה מעצימה של 

ההוראה האמפתית לחינוך לאמנות בכלל ולשיעורי האמנות בפרט. 

מנחה: ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 
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יעל כהן

מחקר זה נערך במשך סמסטר אחד, בבית ספר יסודי ממלכתי, בקבוצה המונה חמישה תלמידים 

מכיתה ג'.  המחקר עוסק בשאלה כיצד ללמד אמנות בעידן הדיגיטלי. באמצעות חקר מקרה של 

קבוצת תלמידים ושילוב כלים דיגיטליים שהתפתח משימוש ווב 2.0. 

משפחות  של  כחברה  מאופיינת  והיא  הספר,  בית  נמצא  בה  בשכונה  התרכזה  המחקר  אוכלוסיית 

צעירות ומשפרות דיור, בעיר בה מתגוררת אוכלוסייה מעורבת של יהודים וערבים. מהלך המחקר 

התבצע בשיטת המחקר האיכותנית באמצעות ראיונות עומק, פתוחים באופיים ותצפיות. הראיונות 

נערכו עם התלמידים בכיתה אודות תהליכי היצירה שלהם ברשת, בשילוב כלים דיגיטליים והאופן 

בו תהליכים אלו מתכתבים עם אמנות בשילוב מחשב. במסגרת התצפיות ניתן היה לאסוף באופן 

שיטתי ומאורגן  מידע על התנהגות הילד ועל סביבתו. 

באמצעות  למידה  לתלמידים  מאפשר  ואינטרנט,  דיגיטליים  בכלים  השימוש  כיצד  בדק  המחקר 

פדגוגיה חדשנית המתבססת על למידה חווייתית. בלמידה כזו התלמיד לוקח חלק פעיל המתאפיין 

באמצעות: 

איך ללמד אמנות בעידן הדיגיטלי?

הן
ל כ

יע
ר"

יי
הצ

ת "
כנ

תו
 ב

ור
צי

נג
רי

 ה
ת'

קי
מן 

הא
ת 

בו
עק

ס ב
כו

ני
ל ו

פו
שכ

ל 
גי

תר
ך 

תו
מ

גם   קיימים  האלו  המאפיינים  צוות.  ועבודת  בעיות  פתרון  וחקר,  התנסות  מערכתית,  חשיבה 

בדרכי פיתוח משחק מחשב. שילוב של משחקי מחשב לעידוד הלמידה נכלל כפרמטר חשוב 

בתוכנית ההוראה בשל הגברת המוטיבציה ללימודים המשלבים הנאה. פיתוח משחקי מחשב 

על-ידי תלמידים תרם רבות לשיפור מיומנויות למידה. 

בהתבסס על התוצרים אשר נעשו על ידי התלמידים בשימוש כלים הדיגיטליים ממצאי המחקר 

מסתעף  לימוד  מאפשרים  ובלוג,  גרפית  ותוכנה  משחקים  מחולל  היפרטקסט,  כי:  מצביעים 

ורוחבי ומותאם לעידן הדיגיטלי. מהמחקר עולה כי שימוש בפדגוגיה חדשנית המשלבת כלים 

דיגיטליים עוזר לקידום ההוראה בכיתת האמנות במאה ה-21, מאה בה קיים ערך רב לשילוב 

והמיועדת  ידי  על  שנכתבה  לימודים  מתכנית  חלק  מציג  המחקר  כן  כמו  בחיינו.  הטכנולוגיה 

לתלמידי אמנות בבית הספר היסודי. תכנית זו מבקשת להיות חלק ותוספת בתכנית משלימה 

ללימודי האמנות כתרבות חזותית. התכנית המוצעת אינה מסתפקת בשילוב של טכנולוגיות 

זרמים  של  ולימוד  באמנות  סוגיות  המדגישים  ותכנים  לימוד  סביבות  מציעה  אלא  חדשות, 

באמנות, והיא מתמקדת במצע התרבותי והיחס החברתי בשילוב של יצירה בכלים דיגיטליים 

זמינים.

מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'
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שירה יוגב-רולניצקי 

עבודה זו נולדה מתוך עניין אישי עמוק הנוגע בשסע פנימי אותו חשתי מגיל צעיר ביחס לזהותי 

כיהודייה: התרבות היהודית נעה בקרבי בין מושגים של גלות, סלידה, לבוש ופחד, לבין מושגים של 

ציון, שבת, ירושלים, שייכות וישראל. כמורה לאמנות השסע הפך לבעיה שקיבלה ממדים מוחשיים 

כלפי  בהם  שחשתי  השוללת  לנימה  מעבר  ישראלית,  באמנות  הלימודים  בתכנית  המסרים  יותר. 

יהדות, נראו לי מבלבלים ורווי סתירות: לא הצלחתי להבין למשל, כיצד בוריס שץ מתואר בפרק אחד 

כציוני ובפרק אחר כגלותי, כשם שלא הבנתי כיצד דימויי הערבים בציוריו של גוטמן מפורשים כביטוי 

לכמיהה לעבריות. 

אותו  על  קראתי  לראשונה  המנהרה.  בקצה  כאור  לי  היה  הקולוניאלי  המחקר  שדה  עם  המפגש 

מנגנון פנימי מפצל המייצר רגשי נחיתות והתכחשות עצמית בקבוצות אתניות החיות בקרב עמים 

במאבקי  שעסקו   )Bhabha,1994( ובאבא   )Fanon  ,2004( פאנון  של  כתביהם  שונות.  וטריטוריות 

שסביבן,  לעמים  ביחס  חשות  שהן  והפיתוי  במשיכה  גם  כמו  אתניות,  קבוצות  אותן  בתוך  הזהות 

תחת  שחיה  כמי  היהודית,  האומה  לפיה  פרשנית  לתזה  תיאורטית  אפשרות  לבחון  אותי  הובילו 

קולוניאליזם, ממשיכה לייצר תרבות וחינוך כתוצר של המכבש הקולוניאלי. 

וכחלק ממנו את  ולפרש את שדה האמנות בישראל,  ניתן לדון  ובאיזה אופן  העבודה בוחנת האם 

כתהליך  התבצע  המחקר  פוסט-קולוניאלית.  מפרספקטיבה  ישראלית,  באמנות  הלימודים  תכנית 

בעל מספר שלבים: ראשית פניתי לשדה המחקר הקולוניאלי כדי לבדוק האם ובאלו תנאים האומה 

נוכחות  קיבל  הזהות המפוצלת  למרות שפרמטר  זה.  נדונה במסגרת שדה  להיות  יכולה  היהודית 

שיהודים  הרי  טריטוריאלי,  במרחב  העוסק  הפרמטר  גם  כמו  בישראל,  האמנות  בשיח  מובהקת 

כאומה לא נכבשו על ידי מדינות אירופה, ולכן, לכאורה, ניתן לטעון כי האומה היהודית לא עברה 

קולוניאליזם שבהגדרתו המוקדמת, כפי שמתואר בספרה של ג'יניאו )Jinio,2012 ( כלל את רכיב 

הכיבוש הטריטוריאלי. 

גישות  במסגרתו  התגבשו  השמונים  משנות  החל  ומתרחב.  דינמי  הינו  הקולוניאלי  המחקר  שיח 

)Said( התפתחה הגישה  שהדגישו את ההיבטים התרבותיים של הקולוניאליזם, ובהשפעת סעיד 

עקרוניות  הינן  וייצוג  תרבותית  היברידיות  חיקוי,  זהות,  שעניינן  שאלות  -קולוניאלית".  ה"פוסט 

לגישה זו המבקשת לבחון את השפעות קיומו של קולוניאליזם תרבותי, היינו קולוניאליזם שהממד 

הטריטוריאלי נעדר ממנו  )Jinio ,2012(. במסגרתה התמקד המחקר הנוכחי. מושג מפתח בעבודה 

 .)Chariandy, 2006( הנוכחית הוא המושג 'פזורה פוסט-קולוניאלית' אותו טבע דייוויד צ'אריאדני

 אמנות ישראלית:
בעיות, חוסרים ופוסט-קולוניאליזם כמענה
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מתרכז  היהודית,  האומה  על  בחלקו  המתבסס  זה,  מושג 

בקרב  כפזורה  החיות  לאומות  ומתייחס  התרבותי  בהיבט 

באומה  לדון  האפשרות  את  שעיגן  זה  והוא  אחרים  עמים 

היהודית במסגרת אותו שיח.

ומקובלות בשדה  נבחנו תזות פרשניות מוכרות  בשלב השני 

האמנות בישראל. הדבר נעשה כדי לבחון האם בתזות הללו 

קיימת נוכחות ישירה, עקיפה, או סמויה לפרמטרים מהשיח 

הקולוניאלי, וגם כדי לבחון האם מבע פרשני פוסט-קולוניאלי 

לשתי  התזות  חולקו  הניתוח  לצורך  מענה.  לכך  לתת  עשוי 

נבחנו התזות של  בה  תולדות האמנות  הגישה של   – גישות 

)ברייטברג- וברייטברג-סמל  תשנ"ה(  )עפרת,  עפרת  גדעון 

חזותית  והאנתרופולוגית  הסוציולוגית  והגישה   ,)1986 סמל, 

ושפרבר   )2015 )חינסקי,  חינסקי  של  התזות  נבחנו  דרכה 

)שפרבר, 2015(.

פיצול  של  הוויה  הרי  השונים,  כיווני המבט  אף  על  כי  נמצא 

ולמקום(  לתרבות  אמוני,  למקור  )ללאום,  ובשייכות  בזהות 

מהווה מוקד חוזר: בין ישראלי ליהודי, בין יהודי לפגאני, בין 

כמושא  'שם'  בין  ציוני,  'כאן'  ל  כגולה  'שם'  בין  לחילוני,  דתי 

בנושא  נוגע  הגישות  בשתי  שחזר  חשיבות  בעל  נוסף  פרמטר  וריק.  שממה  של  ל'כאן'  הערצה 

'המקום'. שני הפרמטרים הללו )מקום וזהות( קשורים באופן מובהק לשיח הקולוניאלי, ומתוך כך 

מודע(.  בלתי  )או  סמוי  באופן  בישראל  האמנות  בשדה  מצויים  לקולוניאליזם  ביטויים  כי  התברר 

בהמשך לכך, נמצא כי כמה מהתזות עצמן נגועות בשלילה כלפי מה שיכול להיחשב כ'יהודי': אצל 

מוחלט,  כהעדר  הנתפסת  היהודית  התרבות  של  שוללים  בביטויים  שימוש  קיים  ברייטברג-סמל 

אצל עפרת מופיעות הנחות יסוד בדבר בינוניותה הדטרמיניסטית של אמנות יהודית-דתית, ואצל 

עוסקת  חינסקי  של  שהתזה  אף  על  בנוסף,  ככוחנית.  נתפסת  היהודית-ציונית  הלאומיות  חינסקי 

בפוסט-קולוניאליזם ובשנאה העצמית שקשורה בו, נעדרת ממנה התייחסות לצורך של הסובייקט 

שפרבר  השולט.  של  תרבותו  על  ולמקובל  'לבן'  ל  שיהפוך  מנת  על  'אחרותו'  לביטול  הקולוניאלי 

טען כנגד שלילת הלאום היהודי כמסורת ודת, אך הוסיף טענה ביקורתית ושוללת כלפי הלאומיות 

הציונית- שלדידו היא האחראית לדיכוטומיה בין דת לחילון בשדה האמנות בישראל. 

וכי  בישראל,  האמנות  של  הפרשני  בשדה  נוכחים  אכן  קולוניאליים  פרמטרים  כי  שנמצא  לאחר 

התיאוריה הפוסט-קולוניאלית יכולה לשמש כתזה פרשנית, פנתה העבודה לבחינת תכנית לימודים 

באמנות ישראלית. באמצעות ניתוח תוכן וניתוח שיח נבחנו ונותחו ההקשרים בהם הופיעה התכנית, 

עזר  כחומרי  הפיקוח  באתר  המופיעים  אלו  ההוראה  חומרי  ההוראה,  מוקדי  המטרות,  הרציונל, 

לאלו  הדומים  ופערים  פרדוכסים  שלטת,  טרמינולוגיה  היסוד,  הנחות  מציפים  הממצאים  למורה. 

הפוסט- הפרשני  המודל  באמצעות  הסבר  בעבודה  מובא  אלה  לכל  הפרשניות.  בתזות  שנמצאו 

קולוניאלי בצירוף הצעות ליישומו בתכנית הלימודים באמנות.

מנחה: פרופ' אפרת ביברמן

 ולא עוד

 תברח אישה כמוני

 מעצם

זהותה



12

*****

פידא חטיב

של  וחשיבותו  תרומתו  בנושא  עוסקת  זו  עבודה 

החינוך המוזיאלי לתפיסת החינוך לאמנות במגזר 

הערבי.

הביקור  השפעת  את  לבחון   - המחקר  מטרת 

על  ידע  ורכישת  למידה  כאסטרטגיית  במוזיאון 

תלמידים מהמגזר הערבי.

שאלות המחקר -  1. כיצד משפיעה החוויה 

האסתטית על הצופה בזמן הביקור? 2. כיצד 

הביקור בתערוכות מאפשר למבקר להבין את 

עולמו וליצור הקשרים תרבותיים, אוניברסליים 

ולאומיים? 3. כיצד משפיע הביקור במוזיאון 

על תלמידים במגזר הערבי, שלא נחשפו 

בעבר לתרבות של ביקורים במוזיאון? 

שיטת המחקר וסוגת המחקר -  העבודה 

מבוססת על חקר מקרה הממוקד בביקורים 

של תלמידים ערבים שנערכו בתערוכות בגלריה 

לאמנות באום אל פאחם. גלריה זו היא היחידה 

הפועלת במגזר הערבי בישראל, ולה אופי ייחודי 

ותפקיד מרכזי בקידום האמנות בחברה הערבית. 

כלי המחקר - ראיונות ותצפיות

תרומתו וחשיבותו של החינוך המוזיאלי 
לתפיסת החינוך לאמנות במגזר הערבי

ות
מנ

בא
ון 

אש
ר ר

וא
ת

חם
ל פ

 א
ום

 א
ת,

נו
אמ

 ל
יה

לר
הג

 אוכלוסיית המחקר - 

4 תלמידים משני בתי ספר ערביים שונים, בגילאי 6 – 7. שני תלמידים מכל בית ספר. 2 מורות 

 המלוות את התלמידים, מורה אחת מכל בית ספר. 2 מדריכות הגלריה. 

שמונת המשתתפים נבחרו על פי תקופת הזמן שבו התרחשו הביקורים וזמן כתיבת העבודה. 

התלמידים נבחרו על ידי המורות המלוות. כל מורה בחרה שני תלמידים מהמובילים בכיתה.

 ממצאי המחקר - 

 • הביקורים במוזיאון תורמים להבנייה של ידע חדש, ללימוד מדיות אמנותיות ולהכרת חומרים. 

 • המוזיאון מקנה ידע בתרבות, היסטוריה ותיאוריה, ולעיתים בתחומי האמנות והפולקלור. 

 • החוויה המוזיאלית יעילה בתהליך הלימוד מאחר והיא מערבת את כל החושים. 

 • הביקורים במוזיאון תורמים ליכולת הקשבה לחברים. 

 מרכיב חשוב להצלחת המפגש הוא הקשר בין המדריכות למורות, גם טרום הביקור וגם במהלכו. 

 הכנה מקדימה של הביקור תורמת רבות להבנה ולקשב של התלמידים. 

השלכות הביקור ניכרות גם על תהליכי הלמידה בכיתה ועל 

הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות של התלמיד. 

המורות  והן  התלמידים  הן  כולם;  המשתתפים  ידי  על  הודגשה  הקבוצתי  הביקור  של  חשיבותו 

והן  מהמחקר  הן  שעולה  כפי  המוזיאלית,  הסביבה  הביקור.  של  ניכרות  השפעות  על  הצביעו 

בהשוואה לסקירת הספרות שמוצגת לאורך העבודה יכולה לשנות אנשים. ההשפעה מחלחלת גם 

לסביבה ולמשפחה, כפי שעולה מדברי התלמידים שהובילו גם את הוריהם לבקר במוזיאון בעקבות 

הביקורים שערכו הם עצמם. 

עוד נמצא כי אופן ההדרכה והאמצעים שבהם משתמשים משפיעים מאוד על ההבנה וההפנמה של 

המסרים שמבקשים להעביר באמצעות הלמידה. חשוב לציין גם את החדשנות של פעילות מעין 

זו בקרב התלמידים הערבים ואת ההשפעה שחלחלה גם להוריהם שאינם מורגלים בצריכת תרבות 

מוזיאלית. 

מסקנות: על מנת שהילדים יחוו חוויה אסתטית, הם זקוקים לכלים שילמדו אותם כיצד להתמודד 

עם יצירת האמנות ולראותה כחלק מהמרכיב החזותי, התרבותי והערכי של החברה שבה המוזיאון 

מבקש להתמקד והמחנכים להשיג. 

המלצות: במוזיאונים בישראל חסרה התייחסות לקהלים של מיעוטים, כמו הציבור הערבי, המזרחי, 

החרדי והנשי שאינם צורכים תרבות מוזיאלית כחלק מתרבות הפנאי שלהם. ישנה הדרה מהתרבות 

של פלח אוכלוסייה גדול והדבר מחלחל גם לתלמידים בביקוריהם במקום. המוזיאון באום אל פחם 

הוא סנונית ראשונה לשינוי זה.

מנחה: ד"ר רותי גינזבורג
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חן בלילי

הוראה  למידה  לתהליכי  המיינדפולנס  מדיטציית  תרומת  את  לבחון  ביקשתי  זו  בעבודה 

"קשיבות".  הוא  בעברית   )mindfulness( מיינדפולנס  המילה  פירוש  אמנות.  בשיעורי 

לרגע  מרגע  שיפוטית  בלתי  כ"מודעות   )Kabat-Zinn( קבט-זין  ידי  על  מוגדרת  הקשיבות 

מלאה  לב  תשומת  היא  המשמעות  מילולי  בתרגום  מנטליים"1.   ולמצבים  גופניות  לתחושות 

המאפשרת  החושים  למגוון  מודעות  תכונה.  ולא  מצב  הוא  זה  במובן  מיינדפולנס  התודעה.  של 

הנוכחי.  בזמן  מתרחשת  תמיד  החושים  חוויית  המחשבות,  לתוכן  בניגוד  בהווה.  מיקוד   למתרגל 

מכאן שמיינדפולנס הוא שם כולל להוויה ברגע עצמו. בכדי שנוכל להיות במיינדפולנס עלינו לסגל 

כשיטת  מוגדרים  מדיטציה  או  מדיטטיבי  תרגול  תרגולים.  באמצעות  מסוים  חיים  אורח  לעצמנו 

תרגול עצמי עתיקת יומין שבמרכזו עומדת היכולת להימצא בתשומת לב מודעת לרגע נתון. ּבֹוְננּות 

היא המילה בעברית שקבעה האקדמיה ללשון למדיטציה והיא מדגישה את הקשר הלשוני למילה 

התבוננות – שילוב של הסתכלות והבנה. 

זו גישה רדיקלית המבקשת להתגבר  זו גישה חדשנית אך מיינדפולנס כחינוך  מיינדפולנס בחינוך 

ולהשתחרר מתבניות חינוך מסורתיות2.  בעידן הנוכחי, כשהגירויים הוויזואליים והחיצוניים מגוונים 

ורבים, בפני כל תלמיד עומדות הכרעות שעליו לקחת, בינו לבין עצמו בזמן הווה. אותן הכרעות בין 

ואף  הלימוד  בכיתת  מקום  מקבלות  אינן  המורה,  לדברי  או  בבטן  הרעב  לתחושת  "להקשיב"  אם 

המורה אינו מוכשר להתייחס אליהן או לטפל בהן. במובן זה על התלמיד "להסתדר" איתן בעצמו 

ולהיות אחראי על חינוכו הוא. "מנקודת מבט חינוכית מיינדפולנס היא מעבדה שבה לומד האדם לא 

להפריע לעצמו. הוא מלמד את עצמו שיעור בקשב. בשיעור זה הוא התלמיד הסורר, המורה החומל 

וחומר הלימוד שעשוי מחוויותיו מרגע לרגע".  

http://tovana.org.il/he/about-us/our-teachers/651-jon-kabat-zinn :1             תובנה, ג'ון קבט זין, מתוך מורי תובנה, אוחזר מתוך
http://mindfulness.co.il/2015/11/education-3 :2            פדרמן אסף, )2015(, מיינדפולנס כחינוך?, מודעות קשובה. אוחזר מתוך

 )mindfulness( תרומת תרגול המיינדפולנס
לתהליכי למידה - הוראה בשיעורי אמנות 

לי
לי

ן ב
ח

לשלב  בחרתי  ממלכתי,  יסודי  ספר  בבית  האחרונות,  בשנתיים  לאמנות  כמורה  תפקידי  במסגרת 

האמנות  שיעור  את  לייצר  צורך  חשתי  המיינדפולנס.  בגישת  מדיטטיבי  תרגול  האמנות  בשיעורי 

בין  הקשר  לזה.  וזה  לעצמם  התלמידים  של  והקשב  היצירתיות  לפיתוח  לגיטימית  כפלטפורמה 

כגון:  רבים  מושגים  מפגש.  נקודות  במספר  הנושק  קשר  הוא  אמנות  לבין  )מיינדפולנס(  קשיבות 

התבוננות, מודעות, רגשות, תחושות, חוויות, קשב ותשומת לב אינם זרים לתחום האמנות ולתהליכי 

בארגון  ומתמקדת  מכוונת  המדיטטיבי  המתרגל  של  וגם  האמן  של  עשייתו  גם  בכיתה.  יצירה 

הסובב,  לעולם  ופתיחות  קשב  רבת  התבוננות  באמצעות  שלהם  והתגובות  הרגשות  המחשבות, 

התהליכים  בשני  האמנות(.  )ובשדה  האישי  בניסיונם  פרטיות,  בחוויות  ומיקוד  עצמית,  רפלקציה 

הללו דרושים יצירתיות, ערנות ומודעות לצמיחה הפנימית של העצמי דרך חוויות יצירתיות. מכאן 

ששיעורי אמנות עשויים להיות קרקע פורייה לשילוב מיינדפולנס בתהליכי למידה הוראה במהלך 

השיעור, כאשר המורה מקבל כלים נוספים להעצמת התלמיד, התפתחותו האישית והאמנותית.

שילוב  כיצד  לבחון  ביקשתי  בעבודה 

להועיל  יכול  מיינדפולנס  תרגול 

לשיעורי אמנות ולחינוך לאמנות? האם 

תרגול מסוג זה עשוי לענות על צרכים 

עבור  השיעורים  במסגרת  יומיומיים 

המורה ועבור התלמיד? האם השילוב 

בפתרון  להועיל  עשוי  השניים  בין 

המתמקדים  חינוכיים  קונפליקטים 

בתקשורת, ניהול הכיתה, העמקה של 

התכנים ועוד? והאם האפשרות ליצור 

לתרגול  פורה  מרחב  קיים  בה  כיתה 

באמצעות  קשיבות  של  ריטואליים 

לתרום  יכולה  קשובה,  אמנות  יצירת 

המשפיעים  הוראה  למידה  לתהליכי 

על התלמיד ועל המורה כאחד?

בחקר מקרה זה אומצה שיטת מחקר 

צילומי מחברות קשיבות,  האמנות,  בכיתת  מיינדפולנס שהועברו  תרגילי  על  איכותני שהתבססה 

וידאו של ראיונות התלמידים על ייחודיות בית הספר, משובים ורפלקציות של תלמידים על שעורי 

האמנות ועל תהליכים לימודיים. כמו כן נבחנו תצלומים של עבודות תלמידים.

הוראה- לתהליכי  המיינדפולנס  לתרומת  הנוגעות  משמעותיות  תובנות  חמש  עלו  הממצאים  מן 

למידה בשיעור אמנות. התמות שנמצאו הן: שיפור ופיתוח מיומנויות קשב, ריכוז והתבוננות )פנימית 

וכלפי חוץ(, שיפור במודעות חושית ובביטוי רגשי, שיפור )ביכולת( החשיבה היצירתית והיצירתיות, 

הפחתת חרדה, שיפור באקלים הכיתתי. התמות נוגעות בשני רבדים מרכזיים: הרובד של התלמיד 

בתרומת  מתמקדות  התובנות  או  התשובות  כי  אף  הכיתתי.  האקלים  של  והרובד  עצמו  מול 

המיינדפולנס לשיעורי אמנות, ניכר כי חלקן תורם גם לשיעורים אחרים ולפעולת החינוך בכלל. כל 

ביחד משרטטות תמונה  וכולן  הנוגע לתרומת המיינדפולנס,  אחת מהתמות משקפת מרכיב אחר 

מקיפה ובהירה לגבי תרומת התרגול המדיטטיבי.

מנחה: ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 
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סונדוס לחאם

בלב  המצוי  במבנה  לדון  מאפשרת  היא  שכן  תובנות,  לבניית  חשיבות  רב  כלי  היא  אמנות  יצירת 

שממנה  הראשונית  המחשבה  נקודת  הייתה  גם  זו  היסטורי-תרבותי.  בהקשר  האמנותית  היצירה 

זה  ובמקרה  אמנות,  יצירת  של  וניתוח  קריאה  תהליך  מציעה  העבודה  הנוכחית.  העבודה  נולדה 

מיניאטורות של הספר "כלילה ודמנה" הנחשב כספר בעל מטענים תרבותיים, אמנותיים והיסטוריים. 

הערך האמנותי והדידקטי לצד הערך הספרותי וההיסטורי הם המניע לבחירה הממוקדת ב"כלילה 

ודמנה" כמקרה בוחן לדיון בגישה האינטגרטיבית בחינוך לאמנות, וכנקודת מוצא להצעה לתכנית 

לימודים אינטגרטיבית.

ההודי שנכתב  צירוף שמותיהן של שתי הדמויות המרכזיות בספר המשלים  הוא  ודמנה"  "כלילה 

בסביבות שנת 300 בקשמיר, במטרה להנחות שליטים בענייני שלטון. הליבה של "כלילה ודמנה" היא 

חמישה סיפורים ראשיים; 1. האריה והשור, 2. הידידות של: היונה, העורב, העכבר, הצב והצבי, .3. 

הינשופים והעורבים, 4. הקוף והצב, 5. הנזיר והסמור. במהלך מאות אחדות הספר תורגם מסנסקריט 

לשפות פהלווית וסורית, והגרסה הערבית תורגמה על ידי אבן אלמוקפע במאה ה-8 עם תוספת של 

סיפורים כמו "משפט דמנה" ו"הנזיר והאורח". תרגומים נוספים לפרסית, טורקית, מונגולית ולשפות 

נוספות הופיעו במהלך המאות עד לימינו אלה.  

המיניאטורות של "כלילה ודמנה" עברו התפתחות סגנונית ובשלב מסוים ניתן היה לראותן במנותק 

של  המקור  את  להבין  לנסות  אותי  הובילו  זו  התפתחות  מאחורי  שעמדו  הנסיבות  מהטקסט. 

המיניאטורות, המאפיינים האסתטיים שלהן, מיקומן בתרבות אסלאמית, והקשר בינן לבין טקסטים. 

הבחירה בעידן אמנותי כל כך מסוים איננה מקרית, התקופה בה דנה העבודה היא התקופה המזוהה 

 .)14 ה-  מאה  עד   8 ה-  )מאה  האסלאמית  האמנות  תולדות  מתוך  כפרק   )Grabar )2000 ידי  על 

חשיבותו של ציור בתקופה זו נעוצה בקיומן המתמשך של היצירות בעידן של ספרות אסלאמית-

 מיניאטורות "כלילה ודמנה":
בחינת מודל אינטגרטיבי בחינוך לאמנות
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ערבית עשירה. מרווח זמן זה איננו רק אוסף של פרטים המשויכים לסדר כרונולוגי, הוא ממקם את 

זו  שאפתנית  השקפה  בכלל.  האמנות  תולדות  ובתוך  בפרט,  האסלאם  תרבות  בתוך  הזו  האמנות 

מבקשת תשומת לב במיוחד בתרבות של היום.

סיפורי "כלילה ודמנה" מצטיינים במוסר ובלקח טוב. הספר מדגיש את ניצחון המוסר והצדק, השכר 

והעונש בעולם הזה. חיזוק האמונה בטוב והשאיפה לעשיית מעשים טובים הם בין מטרות הספר. ולא 

רק זאת, חוקרים רבים מבחינים במטענים חדים וביקורתיים כלפי המשטר המיוצג על ידי השליט. 

בספר מוטמעים ערכים ונושאים פוליטיים כגון: המטרה מצדיקה את האמצעי, דמות השליט, שימור 

הכוח השלטוני, כוח כלכלי, שחיתות שלטונית ויחסי ידיד-אויב.

ואופן העברתם  ודרך הצגתם  לאורך השנים,  נושאים שהעסיקו מחנכים  ומשלים הם  מוסר השכל 

קיבלו תשומת לב רבה. עם זאת, התייחסות לספר "כלילה ודמנה" כמקור ליצירות אמנותיות חסרה 

בבתי ספר הערביים, והתייחסות למיניאטורות בתכנית הלימודים דלה. דיון במיניאטורות משמעו 

האסתטיים- המרכיבים  ניתוח  קורא.   – ציור   – מילה  ביחסי  או  ודימוי  טקסט  ביחסי  באיור,  דיון 

הצורניים של יצירת האמנות ודיון פנימי בהקשרים ובמגעים בשדה האמנות עצמו עשויים להאיר 

תהליכים היסטוריים ותרבותיים רבי משמעות. חקירה לעומק של המיניאטורות ושל ההקשרים בהם 

הן נטועות הובילה אותי להיעזר בגישה האינטגרטיבית במטרה לקרוא מחדש את היצירות, ולהציג 

תהליך מחשבתי אינטגרטיבי המאפשר גיבוש של ראיות ותובנות חדשות. 

תכננתי יחידת הלימוד בגישה אינטגרטיבית המציעה מודל ותהליך קריאה מחדש של מיניאטורות 

היסטוריים  יחסים  של  ובדיקה  ויזואלית,  התבוננות  מבקשת  היחידה  ודמנה".  מ"כלילה  נבחרות 

ותרבותיים אשר השפיעו על עיצוב המיניאטורות של "כלילה ודמנה". התהליך מתבסס על שיטת 

של  רמות  שלוש  בעלת  היא  שנבנתה  הלימוד  יחידת   .)2009( פאנופסקי  של  האיקונולוגית  ניתוח 

כמו,  צורניים  מאפיינים  נבחנים  ובה  המיניאטורות,  של  פורמליסטי  ניתוח  ראשונה  רמה  ניתוח. 

קומפוזיציה, צבעוניות, קווי מתאר, אור וצל ועוד. ברמה השנייה נבדקים נושאי המיניאטורות, יחסי 

השלישית  ברמה  צורניים-איקונוגרפיים.  ויחסים  הדמויות  של  סמליות  משמעויות  ציור-סיפור, 

נבדקות משמעויות איקונולוגיות, תובנות ומשמעויות של הסמלים.

מנחה: ד"ר מצדה גלבר
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מיכל פל ברכה

בעשורים האחרונים הולכת וגוברת התופעה של כניסת מופעי מחול למרחבי המוזיאונים ומתקיימים 

יותר ויותר מופעים המנהלים דיאלוג פעיל עם חללי התצוגה השקטים של המוזיאונים ועם הקהל. 

העבודה שלהלן עוסקת במפגש שבין עולם המחול לחלל המוזיאלי ובהשפעת המפגש על חווית 

נוכחות המחול במרחבי התצוגה המוזיאליים הפכה לאחת התופעות  בו  הצפייה. בעידן העכשווי, 

אופני  של  אפשרויות  לאינספור  נחשפים  אנו  המוזיאלי,  האמנות  בעולם  והמרכזיות  התרבותיות 

תצוגה וחוויות צפייה מגוונות. שאלת המחקר התייחסה למשמעות כניסת המחול למרחב המוזיאלי 

וכיצד, אם בכלל, היא משנה את חווית הצפייה של הקהל. העבודה דנה במספר שאלות נוספות: האם 

יש בכוח השינוי המרחבי להשפיע על תהליכים חינוכיים, מחשבות, התנהלות, חוויות והתנהגויות של 

קהל הצופים? האם הכוחות המוסדיים והמבניים שולטים ומכתיבים דפוסי חשיבה, בחירה וייצוג, או 

אולי אופני התצוגה הנוכחיים מאפשרים לצופה להפקיע את המונופול של "יודעי דבר", להשתתף 

ולהיות חלק מהאמנות, להשפיע על תוצריה ולהבנות מגוון משמעויות משתנות? 

וכן  כניסת המחול למרחבי התצוגה המוזיאליים,  לתופעה של  נבחנו המקורות  ודיון  בחינה  לצורך 

השפעות המעבר ממרחבי הופעה מסורתיים למרחבי תצוגה. סקירת הספרות העיונית התמקדה 

בשלושה שדות שהתופעה העכשווית נוגעת להם והמעידים עליה: השדה המוזיאלי, שדה המחול 

לשילוב  בסיבות  החדשה,  במוזיאולוגיה  עסק  המוזיאלי  השדה  חקר  והקהל.  )כוראוגרף/רקדן( 

הבינתחומי ולשינוי התוכני והמרחבי מהפרספקטיבה המוזיאלית. במקביל דנה העבודה בהשלכות 

הפדגוגיות הנובעות מאותם שינויים. המעבר ממרחב ההופעה המסורתי למרחב התצוגה המוזיאלי 

מעבר  בעקבות  שנעשו  השינויים  ונבחנו  והכוריאוגרפיה,  המחול  עולם  של  מהפרספקטיבה  נבחן 

ודן  הצופה,  של  מהפרספקטיבה  במוזיאון,  במחול  הצפייה  לשאלת  התייחס  הקהל,  חקר  זה. 

בטרנספורמציה שבין צופה למשתתף. 

לרקוד במוזיאון
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הקודים  פיענוח  העבודה.  התבססה  עליה  המחקר  סוגת  היה  חזותי  מחקר  המשלב  מקרה  חקר 

החזותיים והקודים התרבותיים המבנים את חווית הצפייה ובחינה של היחסים בין השינוי המרחבי 

קריאה  ובאמצעות  צופים,  עם  מובנים  חצי  ראיונות  באמצעות  נעשו  במוזיאון  הצפייה  לחוויית 

פרשנית וניתוח חזותי של מופעי מחול. העבודה בחנה שישה מופעי מחול של היוצרים יסמין גודר, 

נעה שדור, ענבל פינטו ואבשלום פולק, דנה רוטנברג ומיכל פל ברכה. המופעים "נע באוזן", "פרחקיר" 

עבודת  תקווה.  פתח  במוזיאון  התקיים  ו"קליימיקס"  אביב  תל  במוזיאון  התקיימו  ו"אנטרופיה" 

המחול "תיבות תצוגה" הועלתה במוזיאון בת ים "מובי", והמופע הנוסף "טרמינל" הוצג במוזיאון 

אשדוד לאמנות- מרכז מונארט במסגרת התערוכה "פואטיכאן".

הבחינה העלתה שינויים משמעותיים בחוויות הצפייה בעקבות כניסת המחול למוזיאון. המוזיאון, 

בין אם כאתר תצוגה או כאתר חינוך, "אומר" משהו אחר על אמנות מעצם הכנסת המחול בין כתליו. 

הוא מרחיב את היריעה המסורתית של הגדרת אמנות ומגדיר מחדש אלו תחומים אפשר שיכללו 

במסגרתו. הגדרות חדשות אלו משנות במקביל את קהל היעד, והציפיות ותחומי העניין של הבאים 

בין כתלי המוזיאון מגוונים יותר. בעוד שבעבר הזכות "להציץ" לתוך חדרי האוספים הייתה שמורה 

למתי מעט, כיום הנגשת המוזיאון לציבור רחב ומגוון היא אחת מהמטרות המרכזיות של מוזיאונים. 

המוזיאון כאתר חינוך שם היום דגש על צרכי הקהילה והמוקד מוסב מן האובייקט לצופה.

נמצאו שלוש תמות מרכזיות שעניינן שינויים בחוויית הצפייה וביתר דיוק במעבר מצופה למשתתף, 

גופנית. התמות שעלו הן: בין צפייה  מחוויית צפייה לחוויית השתתפות ומחוויה רטינלית לחוויה 

רטינלית להשתתפות גופנית, "קהל בתנועה"- בין אינטראקטיביות לאינטראקציה, "חיים במוזיאון"- 

בין סטטיות לדינמיות. במקביל, הממצאים העלו כי חוויות הצפייה הן הטרוגניות, דינמיות ובלתי 

ניתנות לפרשנות אחת מדויקת, זאת באנלוגיה למופעי המחול עצמם שרוקמים עור וגידים בכל פעם 

מחדש ויוצרים חוויה מחודשת.

מנחה: ד"ר חוה ברונפלד-שטיין 
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אסתר שושני

בהם  נתבונן  בו  האופן  חפצים,  ידי  על  נקבע  חיינו  הייתה משוכנעת שאופן  באבא,  שלנו,  הסבתא 

על  למדתי  ממנה  המרחב.  ידי  על  מעוצבים  שאנו  משוכנעת  הייתה  .היא  סביבנו  יוצבו  בו  והאופן 

אסתטיקה ואת הערגה ליופי ]...[ הבית שלה היה המקום בו למדתי להתבונן על דברים, בו למדתי 

היא  עצמי.  את  להכיר  למדתי  בדברים  עמוסים  בחפצים,  מלאים  בחדרים  למרחב.  להשתייך  כיצד 

 .)hooks, 1991, pp. 103( הגישה לי מראה

המרחב הביתי והאסתטיקה שהוא מגלם הפכו בעשורים האחרונים לחלק ממאבק פוליטי על סוג 

האסתטיקה הראוי להיות מושא ללמידה ולמחקר )Mason, 2005(. מאבק זה טומן בתוכו השלכות 

סמויות על האופן שבו תלמידים תופסים את המרחב הביתי שלהם - לאור הראוי ולאור מה שאינו 

ראוי להיות מוצג במרחב הפרטי. בעבודה זו ביקשתי לבחון אלו משמעויות אנו מעניקים לחפצים 

אופן  והאם  נוספות,  משמעויות  לו  מקנה  החפץ  מצוי  שבו  הביתי  המרחב  האם  הביתי;  מהמרחב 

ההתבוננות משפיע על המשמעות שאנו מעניקים לחפץ.

מאפייניו הייחודיים של המרחב הביתי מאפשרים להפכו למקרה בוחן; הבית הפרטי הופך להיות 

מעין "אתר אנתרופולוגי", ובחינה מעמיקה של הפריטים המצויים בבית מאפשרת למתבונן לגבש 

הבנות באשר לאורח החיים של המתגוררים בו, הרגלי הצריכה שלהם, היחסים החברתיים והכלכליים 

אומצה  זה  מקרה  בחקר  ועוד.  בחייהם  שונים  אספקטים  על  שמים  הבית  שבעלי  הדגשים  בבית, 

שיטת מחקר איכותני שהתבססה על ראיונות שראיינו תלמידים את בני משפחתם אודות חפץ בעל 

ולמשמעויות  וחומריים  חזותיים  להיבטים  תוכן שהתייחס  ניתוח  בוצע  משמעות מהמרחב הביתי. 

התלמידים  שיצרו  ארט  וידאו  יצירות  על  התבססה  העבודה  בנוסף,  חפצים.  לאותם  שיוחסו 

והעוסקות בשינוי משמעות או הוספת משמעות לחפץ מהמרחב הביתי. המענה לשאלות המחקר 

ביצירות  המשתתפים  ושל  המרואיינים  של  ולא-מילוליות  מילוליות  תגובות,  בחינת  תוך  התבצע 

הווידיאו ארט של התלמידים. 

המשמעויות המוענקות לחפצים מהמרחב הביתי 
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בראיונות  כל המשתתפים  ודפוסי פעולה בעלי מכנה משותף.  הממצאים העלו מספר מאפיינים 

והללו  סימבולית-נוסטלגית,  ומשמעות  פונקציונלית  משמעות  הביתי  מהמרחב  לחפץ  ייחסו 

נמצאו כמשמעויות הכרוכות זו בזו. נקודת מבט זו התבטאה הן באופן השימוש בחפץ והן ברגשות 

משמעות  גם  לחפץ  ייחסו  מהמרואיינים  ניכר  חלק  המרואיינים.  אצל  עורר  שהוא  ובתחושות 

גיאוגרפית ומשמעות היסטורית, אולם נמצא כי משמעויות אלו אינן כרוכות זו בזו. ממצאים אלה 

עלו בקנה אחד עם תיאוריות מתחום התרבות החזותית והחומרית, המצביעות על כך שחפצים 

מהמרחב הביתי מהווים אלמנט חשוב ומשמעותי בעיצוב הזיכרון האנושי )Jones, 2007(, בעיצוב 

הקודים החברתיים שמכתיבים את התנהלותנו )Crane & Boyone, 2006(, באופן שבו אנו מעבירים 

 Harris( ובחוויה הרגשית של בני אדם ,)Eerkens & Lipo, 2007( אינפורמציה וידע בעל משמעות

Sorensen, 2010 &(. ממצא בולט נוסף שעלה מתוך הראיונות שערכו התלמידים עם בני משפחתם 

מהמרחב  משמעות  בעל  שחפץ  ניכר  משמעותו.  את  לחפץ  מקנה  הביתי  המרחב  בו  האופן  הוא 

הביתי זוכה למיקום מרכזי במרחב בו הוא מצוי. כלומר, בעבור בני הבית, מיקומו של החפץ במרחב 

הביתי מחזק את מעמדו כחפץ משמעותי.

כמו כן, ביצירות הווידיאו ארט של התלמידים, ניכרה משמעות הומוריסטית. הממצאים העלו כי 

מציגה  והיא  התלמידים,  של  האמנות  ביצירת  מכריע  תפקיד  מגלמת  הומוריסטית  משמעות 

משמעות חדשה המשוחררת מהציווי שהנורמה החברתית מכתיבה לחפץ ולמשתמשים בו. מכאן 

ניתן לומר שיצירת האמנות מאפשרת לתלמידים להתנסות ולחוות את התהליך המורכב העומד 

ההומוריסטית  שהמשמעות  לומר  ניתן  האמנות.  בשדה  ליצירה  המוענקת  המשמעות  מאחורי 

הצריכה,  תרבות  של  המסורתית  התיאוריה  נגד  יוצאת  התלמידים  של  ארט  הווידיאו  ביצירות 

על  שנעשית  פסיכולוגית  מניפולציה  של  תולדה  הם  אנשים  של  וההנאות  שהרצונות  הגורסת 

מייצרת  בכך שהעבודה  ביטוי  לידי  באים  אינטרס באמצעות תרבות ההמונים. הדברים  בעלי  ידי 

הפעולה   .)Mason, 2005( הצרכן  של  והפרשנות  החופש  על  מגבלות  שמציבים  אובייקטים 

מתעלמת  התלמידים  בעבודות  האמנותית 

התיעוד  בפעולת  לחפץ  שהוענקו  מהפרשנויות 

מזמנת  היא  ובכך  המשפחתי,  הריאיון  באמצעות 

ומאפשרת לו פרשנות חדשה ומפתיעה. 

אמנות  מושאי  של  הייעודיים  המרחבים  מול  אל 

וגלריות,  מוזיאונים  כדוגמת  אמנות  והוראת 

החומרית  התרבות  על  דגש  שמה  העבודה 

והוראת  ללימוד  כמקור  הביתי  במרחב  והחזותית 

בחפצים  העוסקת  האמנות  הוראת  אמנות. 

באופן  התבוננות  מחד,  מזמנת,  הביתי  מהמרחב 

"אמנות",  המושג  על  חושבים  תלמידים  שבו 

אמנות.  שדה  של  הגבולות  ועל  אמנות  חפצי  על 

את  להרחיב  לתלמידים  מאפשרת  היא  במקביל 

לגבי  מחדש  ולשאול  אמנות,  מהי  של  הדיון  גבול 

של  תצוגה  ואופני  אמנות  מרחבי  אמנות,  חפצי 

הגמר  עבודת  של  תרומתה  כן,  אם  זוהי,  אמנות. 

הנוכחית לשדה החינוך לאמנות.

מנחה: ד"ר אורנה ועדיה
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אלימלך תמר 

הוראת היסטוריה בשילוב אמנות 
לאור הגישה האינטגרטיבית 
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האינטגרטיבית.  הגישה  לאור  אמנות  בשילוב  ההיסטוריה  מקצוע  בהוראת  עוסקת  זו  גמר  עבודת 

המהפכה  בנושא  העוסקת  ח',  לכיתות  היסטוריה  מספר  לימוד,  יחידת  ניתחתי  זו  במסגרת 

התעשייתית. המטרה הייתה לבחון את היחסים בין מרכיבי הספר – טקסט מילולי, טקסט חזותי 

יישומית שתשלים את  ומנגנון פדגוגי, לחשוף מה חסר בספר הלימוד, ולהציע בעקבות כך הצעה 

המרכיבים שזיהיתי כחסרים או שאינם מקבלים התייחסות הולמת בספר הלימוד. 

גישת המחקר האיכותני, שעניינו בדיקת המשמעות של הדברים, סייעה בידי לגבש עבודה זו. ניתוח 

התוכן של יחידת הלימוד בה בחרתי להתמקד העלה כי ישנה הלימה מלאה או חלקית בין הטקסט 

המילולי, הדימוי החזותי והמנגנון הפדגוגי. ברוב המקרים, המנגנון הפדגוגי ביקש לייצר סינתזה בין 

שלושת מרכיבים אלה. מצאתי כי קיימים יחסים של שוויון או המחשה בין המידע המילולי למידע 

החזותי, במקרה זה מהווה הטקסט החזותי המחשה של הטקסט המילולי. יחסים של הוספת מידע, 

כאשר הדימוי מוסיף מידע שאינו מופיע בטקסט המילולי. כמו כן מצאתי כי המנגנון הפדגוגי מתרכז 

בעיקר בהיבט התיאורי של הדימוי. התלמידים נדרשו לתאר מה רואים, להתייחס לפרטים המרכיבים 

לשער  מסקנות,  להסיק  המילולי,  הטקסט  אל  אותו  ולקשר  הדימוי  מן  מידע  להפיק  הדימוי,  את 

השערות, לערוך השוואה בין דימויים ואף לבחון מרכיבים צורניים של דימוי. 

אמנם מן הממצאים עלה כי הדימויים שבספר הלימוד נועדו להמחיש, להסביר או להוסיף מידע אל 

הטקסט המילולי, אולם, התלמידים לא נדרשו, בשום מקרה, להתייחס אל הדימוי מבחינה אמנותית. 

בדימוי  הצופה  מבט  את  למקד  ביקשתי  ומלואו"  "עולם  באמנות  הרואה  האישית  תפיסתי  מתוך 

החזותי ולהפיק ממנו את המרב האפשרי, למקסם את הפוטנציאל הגלום בדימוי חזותי. ביקשתי 

לשלב בהוראת ההיסטוריה גם את הוראת האמנות זאת לאור הגישה האינטגרטיבית המאפשרת 

לשלב בין תחומי ידע ומעודדת שילוב באמצעות אמנות. 

שצברו  הידע  את  המשלבות  הוראה  יחידות  מספר  של  בכתיבתם  התמקדה  היישומית  הצעתי 

התלמידים מן הטקסט המילולי ועשייה אמנותית המתבססת על הדימוי מספר הלימוד. ביקשתי 

ובחוויה  ביצירה  להתנסות  לתלמידים  ולאפשר  אמנות  לסדנת  גם  היסטוריה  שיעורי  את  להפוך 

אמנותית. כפעילות הכנה לעבודה המעשית של התלמידים, הצעתי כי התלמידים ילמדו מושגים 

מעולם האמנות )התבוננות, תיאור היצירה, קומפוזיציה, תפיסת חלל, אופי קו וכתם, מקורות האור 

ביצירה, מרקם וניתוח תוכן(. כמו כן הצעתי לקיים מדרש תמונה על פי מודל ה"הוראה הדיאלוגית" 

של רחל שליטא )2013(, לכל דימוי המופיע בספר. 

מנחה: ד"ר אורנה ועדיה
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אורית סגל

הפועלים  המנוגדים  הכוחות  את  הסותרים  במסריו  משקף  בישראל  הספר  בבתי  החזותי  המרחב 

בחברה הישראלית. בשנים האחרונות נדרשים מנהלי בתי ספר, בעידוד משרד החינוך, להתוות דרך 

חינוכית על ידי ניסוח ואימוץ חזון בית ספרי. החזון הוא התמונה המיטבית העתידית של בית הספר 

לאור השקפת עולם שלמימושה הוא מחויב )אתר משרד החינוך, 2007(. חזון בית הספר, בדומה לחזות 

בית הספר, נתפס ככרטיס הביקור של המוסד. במקביל נדרשים המנהלים להתערב במרחב החזותי 

באמצעות הצגה של אותו חזון. מרחב חזותי מוגדר כסביבה לימודית פיזית של בית הספר הכוללת: 

מקרית  סביבה  היא  סביבה  שכל  טען   )1959( דיואי  מנהלה.  וחדרי  כיתות  מסדרונות,  מבנים,  חצר, 

פעולתה  על  דעת  נתינת  הותקנה במחשבה תחילה, מתוך  עד שלא  החינוכית,  מבחינת השפעתה 

החינוכית. 

העבודה בחנה את הזיקה המתקיימת בין חזות בית ספר לבין החזון הבית-ספרי, וכן נבדק תפקידה 

זו. נבחנו השותפים ההכרחיים במלאכת התרגום של חזון  זיקה  של המורה לאמנות בזיהוי וטיפוח 

וזה  האידיאולוגי  זה  הנראטיבים  שני  בין  היחסים  מערכת  ונבחנה  החזותית,  והגשמתו  הספר  בית 

החזותי. המחקר נערך בבית ספר יסודי ממלכתי ערבי בו התנהל תהליך ממושך לגיבוש ועיצוב החזון 

הבית -ספרי במישור האידיאולוגי והחזותי. בתהליך השתתפו מנהל בית הספר, נציגת משרד החינוך 

והפיקוח במסגרת 'תכנית מרום' ומורה לאמנות. ערכתי מחקר פעולה ביקורתי בו ניתחתי את הנרטיב 

החזותי שנכח על קירות בית הספר בטרם כניסתי לתפקיד ובמהלך תפקידי. כמו כן, ערכתי תשעה 

ראיונות עם בעלי תפקידים שונים בבית הספר, וניתחתי תצלומים שצולמו על ידי מורים בצוות. 

בין החזון לחזותי:
מערכת היחסים המתקיימת בין הנרטיב 

האידיאולוגי המופיע בחזון בית הספר 
לבין הנרטיב החזותי המופיע במרחב בית ספר 

יסודי ממלכתי ערבי
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לבין  בין חזון בית הספר  בנוגע לפערים המתקיימים  כי קיימת תמימות דעים  מן הממצאים עולה 

1. אי הסכמות אידיאולוגיות,  ייצוגו במרחב החזותי. הפערים מתקיימים בשלושה מישורים:  אופני 

פיזיות ואסתטיות בניסוח ובייצוג החזון בין משרד החינוך לצוות בית הספר; 2. הבדלים בין-אישיים 

בתפיסת החזון בין המורים השונים בצוות בית הספר; 3. פערים בין החזון המילולי ובין ביטויו החזותי 

המקבילים לפערים המתקיימים בין דרישות ההנהלה ומשרד החינוך ובין צרכי המורים. 

כמו  התצלומים  במרחב,  החזון  וייצוג  יישום  בדבר  החינוכי  לצוות  ההנהלה  בין  הפערים  אף  על 

הראיונות, סיפרו על געגוע למקום עתיק וביתי, והשימוש בדימויים חזותיים על מנת לבקר או לחזק 

את הנרטיב ההיסטורי נמצא כמוטיב מרכזי במרחב החזותי של בית הספר. 

אי ההסכמות, ההבדלים והפערים גילו כי היעדר שיחה ודיונים רפלקטיביים בין השחקנים החברתיים 

האמונים על גיבוש החזון ועיצובו, מנציחים את הפער ומייתרים את תפקידו של החזון הבית ספרי 

ואת תפקידו החינוכי של המרחב החזותי. לכן, במישור החזותי, מתן כלים לפיתוח היכולת לחקור את 

הסביבה, לחפש בה בעיות ולהיות מודע לעמדות כלפיה הם דרכי פעולה הכרחיים בעת הדיון אודות 

יחסי הגומלין בין החזון לחזות. עיצוב מרחב למידה הוא תהליך רצוף של התהוות, הנוצר באמצעות 

מערכת יחסי גומלין בין מורים, תלמידים ומומחים. זהו תהליך תלוי זמן, מקום ובני-אדם, הנותן ביטוי 

ובידע ומסייע בהבניית ידע הקשור בשאלות קיומיות ותרבותיות. מכאן  לפרט תוך שימוש במידע 

הצורך להתייחס לסביבה הלימודית כמכלול שלם ופועם ולצוות החינוכי כחלק בלתי נפרד מסביבה זו. 

המחקר מצא כי יש להגביר את המודעות של הצוות החינוכי בבית הספר להכרח בתהליכי עומק 

משותפים, מבוססי לימוד ודיאלוג בין כל הדרגים. קריאה רבת משתתפים של המרחב החזותי על 

ידי באי בית הספר תוכל לספק מידע מקיף ולהצביע על הנרטיב האידיאולוגי של המקום. הטענה 

הסביבה  וטיפוח  בעיצוב  הספר  בית  קהילת  את  לשתף  הצורך  היא  בעבודה  השני  כחוט  שעברה 

הלימודית. טענה זו קוראת למורה לאמנות לפעולה ענפה המחייבת את נוכחותה כמנחה של דיאלוג 

סביב הצרכים של כלל הקהילה. תפקידה של המורה לאמנות בהקשר זה הוא תפקיד מכריע בחינוך 

לרב תרבותיות. כאשת מקצוע ביכולתה להרחיב את יכולת ההסתכלות ואופני הראיה, לאפשר מרחב 

של דמיון ויצירה, לחבר ולזהות קשרים והקשרים שונים ולחנך לאור ערכים אסתטיים. 

הספר  בית  ובמקביל,  וכלכליות,  חברתיות  פוליטיות,  מהחלטות  ישיר  באופן  מושפע  חזותי  מרחב 

שבוי במבנה של עצמו. במידה ונתייחס לחזון כאל מפתח לכל פעולה עתידית במרחב הבית ספרי, 

רב-תרבותית  גישה  נפעיל 

שאלות  של  תחומית  ובין 

הסודות  את  החושפות 

מערכות  בתוך  החבויים 

מאחורי  והסיפורים  היחסים 

והמרחב  החוזים  החזון, 

שמסביבם,  החזותי 

קוהרנטי  בסיס  יתקבל 

הנרטיבים,  שני  בין  לחיבור 

לסביבה  להתייחס  ודרך 

הספר  בית  של  הלימודית 

המורכבת  אחת  כיחידה 

מחזון וחזות.

מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'
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העבודה הנוכחית בחנה את מעמדו של החינוך לאמנות בבית ספר יסודי כפי שהוא משתקף מנקודת 

מבטם של תלמידים. לימודי האמנות לבתי הספר היסודיים מעוגנים בחוק יסוד משנת 1951, הקובע 

כי חובה ללמד אחת מהאמנויות )מחול, תיאטרון, אמנות חזותית( במשך שעתיים שבועיות במהלך 

זה במערכת שעות הלימודים מעיד על מעמדם השולי  זמן מצומצם  היסודי.  בית הספר  כל שנות 

של האמנויות בהשוואה למקצועות הליבה הנתפסים כחיוניים יותר. האמנות, בניגוד למקצועות כמו 

מתמטיקה או לימודי קודש, נחשב למקצוע לא יוקרתי ולא תמיד בעל חשיבות. השאלה אותה בחנה 

העבודה היא כיצד תופסים תלמידים את מקצוע האמנות בבית הספר, ובאיזה אופן עשוי השימוש 

עמדות  את  לשנות  אף  ואולי  אמנות,  לימודי  חשיבות  על  השיח  את  לעודד  השתתפותי"  ב"ווידאו 

המשתתפים?

שיטת המחקר שנבחרה היא שיטת המחקר האיכותני בגישה נרטיבית והכלי המחקרי המרכזי היה 

והשתתפותיות  ויזואליות  במתודולוגיות  התמקדות   .)Participatory video( השתתפותי"  "ווידאו 

מהווה תחום וכלי מחקר הולך ומתרחב בקרב חוקרי אקדמיה ואנשי מקצוע העובדים עם קהילות. 

בין  היא   ורפלקטיביים  חברתיים  לימודיים,  תהליכים  בהנעת  ההשתתפותי  הווידאו  של  יעילותו 

אני  עצמי.  את  מקליטה  אני  עצמי.  שירות  לחלוטין  הוא  כתהליך,  השתתפותי,  "וידאו  לכך.  הסיבות 

המעמד הנחות של החינוך לאמנות 
בבתי ספר יסודיים  
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מקליטה אחרים. אנו מקליטים אחד את השני. אנו צופים לבד. אנו צופים יחד. אנו מגיבים וחושבים 

 Milne, E "על מה שראינו. אנו דנים ומהרהרים, אנו חולקים מחשבות עם אחרים, זה תהליך יעיל

ממד  בעלי  מאפיינים  שישה  השתתפותי"  ל"ווידאו   .)).J , Mitchell, C &De .Langen, 2012:100

מחדש,  המשגה  באמצעות  3.התערבות  תוכן,  בחיבור  שותפות   .2 יצירתיות,  עידוד  רפלקסיבי:1. 

של  לסובייקטים  הסרטים  יוצרי  בין  הדוקה  5.זיקה  לקהלים,  הסרטים  יוצרי  בין  הדוקה  4.זיקה 

הסרטים, 6.תקשורת רפלקסיבית. נערכו ראיונות חצי מובנים עם שמונה תלמידי כיתה ו' הלומדים 

ולצלמו  שיח  לקיים  הזדמנות  ניתנה  לתלמידים  השתתפותי.  ווידאו  באמצעות  ראיונות  וכן  אמנות 

ובאמצעותו לבחון את מעמד הוראת האמנות בבית הספר מנקודת מבטם. 

ללימודי אמנות. מרבית התלמידים  לא מייחסים חשיבות רבה  כי אכן התלמידים  הממצאים הראו 

הסכמה  בכך.  ספק  אף  והטילו  האמנות  לימודי  של  העתידיות  התרומות  לגבי  הבנה  חוסר  ביטאו 

גורפת עלתה לגבי חשיבות האמנות כתורמת להתפתחות היצירתיות ולחופש הביטוי. בנוסף עלתה 

החשיבות של אמנות כמקרבת בין תרבויות שונות.

במקביל עלה כי השיחות והדיונים סביב לימודי אמנות גרמו לשינויים במחשבה של התלמידים לגבי 

ולעבוד במשותף על  יצירת הווידאו ההשתתפותי עודד את חברי הקבוצה לפעול  התחום. תהליך 

הסוגיה. כמו כן, התהליך החברתי של יצירת הווידאו  היה בעל יתרון והביא לשינוי ולשיפור עמדות. 

למחשבה  התלמידים  עברו  הספר,  בבית  להצלחה  מובילה  ואיננה  חשובה  לא  שהאמנות  ממחשבה 

התלמידים,  בקרב  שינוי  לחולל  ההשתתפותי  הווידאו  של  יכולתו  רבות.  מיומנויות  משפרת  שהיא 

והפוטנציאל של הכלי לעורר רפלקטיביות הוכחו במשמעותיים.

סוזנה קרמר 
מנחה: ד"ר רותי גינזבורג
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אורנה זקן הלר

קורנל  של  בספרה  ביטוי  לידי  שבאות  כפי  המנדלה  ציור  עקרונות  את  לבחון  ביקשתי  זו  בעבודה 

מערבית  אמנות  בהוראת  תיאוריות  לאור  לריפוי"  מוארים  סמלים  "מנדלה:    )Cornell, 2006(

עם  מערבי  ציור  של  פרקטיקה  המשלב  הדרכה  ספר  זהו  תרבותית.  רב  בגישה  אמנות  ובהוראת 

אמנות, פילוסופיה, מדיטציה בודהיסטית ופסיכותרפיה. בחרתי לחקור נושא זה בעקבות התנסותי 

חינוכי  כלי  בחובה  טמון  כי  התובנה  בי  עלתה  זו שבמהלכם  בפרקטיקה  האחרונות  השנים  בחמש 

בהוראת אמנות.

נושא זה של שילוב פרקטיקות של הוראת אמנות מערביות ומזרחיות הביא אותי בעבודה זו להעמיד 

את תפיסות האמנות בעולם המערבי אל מול תפיסות האמנות במרחבים תרבותיים לא מערביים 

תוך כדי בדיקת השלכותיהם על הוראת האמנות בעולם המערבי בכלל ועל הגישה להוראת אמנות 

שאינן  לתרבויות  המערבי  העולם  של  התייחסויות  לדיון  העמדתי  כן,  כמו  בפרט.  תרבותית  רב 

מערביות, השלכותיהן על הוראת אמנות בגישה הרב תרבותית ויישום של פרקטיקות הוראה זו.

המוטיב הצורני המרכזי בעבודה הוא דגם המנדלה. השימוש בו על הקשריו התרבותיים, פילוסופיים, 

ציור  אמנות  אסיה,  מזרח  במדינות  הבודהיסטית  בתרבות  ובעיקר  בעבודה  נסקרים  פולחניים 

המנדלות בטקסי ה"קולאם", פולחן מנדלת החול, במשנתו של קרל יונג ויישומן בפורמטים שונים 

במוסדות הוראה ברחבי ארצות הברית.

במחקר זה אומצה שיטת מחקר של ניתוח תוכן פרשני היות ומסד הנתונים בעבודה זו מבוסס על 

טקסט. מתוך ניתוח זה חולצו תמות מרכזיות בתחום הוראת האמנות, האמנות כשפה, ציור מתוך 

התבוננות, אמנות כביטוי אישי, שילוב תכנים בתכנית הלימודים, פדגוגיה המקדמת הוראה צודקת, 

הפחתת הדעות הקדומות, בניה והתמרה של ידע והערכה ופרשנות.

שילוב פרקטיקות של יצירת אמנות מתרבויות 
אחרות עם מסורת הוראת האמנות המערבית
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מן הממצאים הסתמן כי ניתן לבחון פרקטיקה מתחום הפסיכותרפיה לאור תאוריות בתחום הוראת 

אמנות. כמו כן, שני הצירים התמטיים; פרקטיקות של הוראת אמנות מערבית והוראת אמנות בגישה 

הרב תרבותית, מצטיירים על פניו כנפרדים, אך למעשה הם שזורים האחד בשני. דרים בכפיפה אחת, 

באופן  השני  את  האחד  המשלימים  ומהמערב  המזרח  מן  ודימויים  פרקטיקות  ז'אנרים,  תפישות, 

בלתי ניתן למידור.

מתוך העבודה עולה כי פרקטיקת הוראה זו של ציור מנדלות יכולה לשמש כלי המסייע לתלמיד 

כלפי  קדומות  דעות  ושבירת  סובלנות  פיתוח  התרבותית,  מסביבתו  הרחוקה  זרה  תרבות  בהבנת 

הכובד  משקל  את  המעבירה  חזותית  באמנות  יצירה  חווה  זו  בשיטה  המתנסה  התלמיד  ה"אחר". 

מהיוצר אל האחדות עם הטבע, קבלה עצמית וקבלת האחר המובילה אל ערבות הדדית וחמלה 

ציור  של  שילוב  להיום,  נכון  ועוד.   ורכושנות  מהיצמדות  משיפוטיות,  שחרור  הקבוצה,  חברי  בין 

מנדלות לא מתקיים בשעורי אמנות בתוך מוסדות חינוך אלה רק ככלי עזר למורים ומרצים למטרות 

זו מידע רב היכול לשמש את המורה לאמנות המעוניין לשלב בכיתת הלימוד  חברתיות. בעבודה 

אדפטציות רב תרבותיות של פרקטיקות הוראת אמנות. תכנית לימודים בתחום האמנות הנעדרת 

בה פרקטיקת הוראה היברידית מזרח\מערב כדוגמת שיטת קורנל לציור מנדלות לוקה בחסר. ניתן 

להמשיך ולפתח כיוון הוראה זה ולתת לו ביטוי במדיומים אמנותיים נוספים בשילוב מחקר הבוחן 

את השפעת הפרקטיקה על תלמידים.

מנחה: פרופ' אפרת ביברמן
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פאדיה חטיב

מחקר זה עוסק במניעים לבחירת הסטודנטיות הערביות ללמוד הוראת האמנות. המחקר נערך בקרב 

סטודנטיות ערביות שלומדות הוראת אמנות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. במסגרת זו בחנתי 

דומים/שונים  אלו  מניעים  והאם  ההוראה,  לימודי  את  לבחירתן  והחיצוניים  הפנימיים  המניעים  את 

לאלו שהניעו אותן לבחור ללמוד בתחום האמנות. כמו כן ביקשתי לבחון כיצד תופסות הסטודנטיות 

הערביות את מעמד האמנות בחברה הערבית, וכן את תכניותיהן כמורות לעתיד.

למחצה  מובנים  עומק  ראיונות  על  שהתבססה  איכותני  מחקר  שיטת  אומצה  זה  מקרה  בחקר 

במדרשה,  ולומדות  ה"משולש"  באזור  שגרות  צעירות  ערביות  סטודנטיות  חמש  עם  שהתקיימו 

הפקולטה לאמנויות במכללה האקדמית בית ברל. תגובות המשתתפות נותחה ניתוח תוכן.

מן הממצאים עלה כי חלק ניכר מהמשתתפות תלו את בחירתן בהוראת האמנות במניעים פנימיים 

כמו: אהבת התחום מאז גיל הילדות המוקדמת, וזאת למרות המחסור הקיים בלימודי אמנות בבתי 

הספר הערבים בישראל. מניע פנימי נוסף היה הרצון לתרום לפיתוח תחום האמנות במערכת החינוך 

הערבית בישראל ולתקן את תפיסת העולם הקיימת ביחס לתחום זה בחברה הערבית. שאיפה זו 

באה לידי ביטוי ברצון של הסטודנטיות להיות מורות ואמניות גם יחד.

בחירת  על  המשפחה  של  השפעה  ישנה  כי  מעיד  שנמצא  ביותר  הדומיננטי  החיצוני  המניע 

בתפיסת  המתחוללים  השינויים  על  מצביע  זה  מעניין  ממצא  אמנות.  הוראת  ללמוד  הסטודנטיות 

הנכרת  העלייה  כי  למסקנה  מובילים  אלו  מאפיינים  האמנות.  תחום  חשיבות  את  הערבית  החברה 

בשנים האחרונות במספר המורים שמתמחים ומלמדים אמנות בבתי הספר הערבים בישראל, מעידה 

על תחילתו של שינוי ביחסה של החברה הערבית למהות וחשיבות האמנות, וכן מעידים על הכוונה 

לחולל שינוי במעמד התחום ולהעלות את קרנו. 

בחירת סטודנטיות ערביות ללמוד הוראת אמנות
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מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'



32

*****

רינה רביבו בן-שושן

זו עוסקת בחשיבות ההתנסות במדיומים שונים באמנות כאמצעי להתפתחות קוגניטיבית  עבודה 

ולשיפור הבעה יצירתית. ההנחה היא שלמדיום עצמו יש השפעה על התפתחות התפיסה החזותית 

במדיומים  התנסות  באמצעות  ילדים  לומדים  "מה  המחקר:  שאלת   .)Eisner,2001,Winner,2013(

שונים במסגרת שיעורי האמנות?" נתמכת בעקרונות החינוך לאמנות בגישה היצירתית קוגניטיבית 

))Golomb,1995, Eisner 2001, Rose,2007, שאחד ממאפייניה הוא הוראת האמנות כשפה. העבודה 

לתלמידים  המזמן  למידה  בתהליך  המצדדים  במחקרים  ונתמכת  הגישה  מאפייני  את  סוקרת 

התנסויות מגוונות בחומר, שאת תוצאותיהם ניתן להעריך באמצעות התחקות אחר תהליכי עבודה 

ותוצרי התלמידים.

עבודת המחקר בשדה, נעשתה בשיטת המחקר האיכותני ונערכה במסגרת שיעורי האמנות בכיתה 

ג' במשך שנת לימודים אחת .לצורך בחינת תהליכי הלמידה נבנתה סדרת התנסויות בכתה שהציבו 

נותחו  הילדים  תוצרי  נבחנו.  בו  למדיום  הייחודיות  מדיומליות  בעיות  עם  התמודדות  לתלמידים 

הפורמליסטית,  בגישה  וצילום,  פיסול  ברישום,  אמנות  יצירות  לניתוח  מודלים  באמצעות  והוערכו 

שלושה  של  עבודה  תהליך  בניתוח  התמקדו  המחקר  ממצאי  כשפה.  האמנות  בעקרונות  הנתמכת 

ילדים באותו גיל כמייצגים שלוש רמות שונות ברצף ההתפתחותי של התפיסה החזותית והחשיבה 

ניתן  ומהמסקנות  הזמן,  בתקופת  שלהם  האישיים  להישגים  ביחס  נותחו  עבודותיהם  המדיומלית. 

להכליל ולשער ביחס לשאר התלמידים.

מה לומדים ילדים באמצעות התנסות 
במדיומים שונים באמנות פלסטית?
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מנחה: ד"ר אורנה ועדיה

מניתוח הממצאים עולה שמשימות מאתגרות, ממוקדות בתרגילים המצריכים התמודדות עם פתרון 

הילדים.  בתוצרי  ניכרות  המדיומלית שתוצאותיה  החשיבה  להפנמת  תרמו  אכן  מדיומליות,  בעיות 

משתנות  מידות  ועל  השונים,  במדיומים  המושג  בהפנמת  הבדלים  על  מצביע  הממצאים  ניתוח 

של הפנמה בקרב התלמידים שנבדקו. יישום והפנמה של מושגים משפת האמנות נצפה אצל רוב 

נצפו  משמעותי,  למידה  בתהליך  מדיומלית"  "חשיבה  המושג  התגבשות  של  ניצנים  התלמידים. 

במדיומים של הרישום והפיסול. מדיום הצילום הציב בפני התלמידים בעיות מדיומליות שלא נפתרו 

באופן יעיל ההולם את המדיום, הסיבה לכך נעוצה, ככל הנראה, בעובדה שלתלמידים לא היו מספיק 

התנסויות קודמות שהיו ממוקדות בסוג כזה של התבוננות, ותוצריהם הם תוצר של התנסות ראשונה 

במדיום ככלי הבעה אמנותי. 

ממצאים אלו תורמים להבנת תהליכי החשיבה של הילדים ולאופנים שהם בוחרים לייצגם. הכרות 

ומעקב אחרי אופני החשיבה של ילדים ודרכי ההתמודדות שלהם עם בעיות מדיומליות, עשוי לחשוף 

קוגניטיביות  ובמיומנויות  שלהם  הפרקטיות  בפעולות  המתבטא  הלמידה  התפתחות  תהליך  את 

שיתפתחו אצלם. הידע החדש שרכשו עשוי לשפר את דרכי ההוראה של המורים, ולהוות אבן דרך 

בבניית תכנית לימודים באמנות שתהיה מדויקת, מקדמת ומותאמת לצרכיהם של התלמידים, אשר 

ביכולתה לספק כלים פרקטיים לעבודה שיזמנו התמודדויות חדשות, יהוו אתגר ומניע ליצירה אצל 

התלמידים ויתרמו לשיפור הישגים שישרתו אותם בחייהם בעתיד. 
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נירית כהן

האם וכיצד באה לידי ביטוי תפיסת המורה 
לאמנות את תהליך היצירה של התלמיד 

באופן ליווי תהליך זה
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מנחה: ד"ר אורנה ועדיה

עבודה זו התמקדה בתפיסותיה של המורה לאמנות את תהליך היצירה של הילד, באופני התגובה 

המורה  תופסת  בו  האופן  את  בדקתי  העבודה,  במסגרת  בבסיסם.  העומד  וברציונל  שלה,  והליווי 

לאמנות את תהליך היצירה של תלמידיה ובאילו אופנים, תפיסה זו משפיעה על התנהלותה בזמן 

פתיחת השיעור, תהליך העבודה של התלמיד והצגתו. כמו כן, ביקשתי לבדוק האם קיימת הלימה 

בין האופן בו היא תופסת את תהליך היצירה, לבין אופן התנהלותה בפועל.

למחצה   - מובנים  אישיים  ראיונות  על  שהתבססה  האיכותני,  המחקר  שיטת  אומצה  בעבודה 

האמנות  שיעורי  על  שערכתי  ותצפיות  יסודי  ספר   - בבית  לאמנות  מורות  שלוש  עם  שקיימתי 

בהנהלתן. את המחקר ליוו גם שיחות שערכתי עם מספר תלמידים במהלך עבודתם וכן תצלומים 

המתעדים את עבודתם בזמן השיעור ואת ליווי המורה לאמנות את תלמידיה. 

כל  – מנת להבין מהי תפיסתה של  ניתוח הראיונות, על  המענה על שאלת המחקר התבצע תוך 

מורה באשר לתהליך היצירה של הילד. כמו כן נעשה ניתוח התצפיות, על – מנת לבחון את אופן 

התנהלותה של כל מורה בפועל. לבסוף, בדקתי את היחס בין תפיסתה של כל אחת מהן את תהליך 

היצירה של התלמיד, לבין אופני התגובה/ פעולה שלה, הלכה למעשה.

הממצאים העלו מספר מאפיינים בעלי מכנה משותף. הבולט שביניהם הוא תפיסתן של המורות את 

תהליך היצירה של הילד כביטוי עצמי. שלושתן העידו בראיונות עמן, כי הן מכירות בחשיבות הרבה 

הקיימת בביטוי עולמו האישי של הילד, דמיונו ועולם התוכן שלו - ביצירותיו. כמו כן, שלושתן רואות 

באופני התגובה שלהן כלפי הילד כמאפשרים את אותו ביטוי עצמי – אם על – ידי בחירת נושאי 

הלימוד הלקוחים מתחומי העניין שלו, נתינת מרחב פעולה גדול בבחירת הנושאים והחומרים בהם 

יעבוד, בהקשבה לרעיונותיו ונתינת מקום רב לפרשנותו האישית את התכנים שנחשף אליהם. בכך, 

תואמת גישתן של שלושת המורות את גישתם של לוונפלד )1957( וריד )1945(.

נותנות חשיבות גם לתפיסת תהליך היצירה של הילד  עוד עולה מן הנתונים, כי שלושת המורות 

כפתרון בעיות. הן מצדדות בגישתו של לוונפלד )1956(, כאשר הן מסבירות בראיון עמן את שאיפתן 

למצב בו יתמודדו התלמידים בכוחות עצמם עם הבעיות שהם נתקלים בהן במהלך תהליך היצירה 

ויוכלו להגיע למספר פתרונות אפשריים. זאת למען חיזוק ביטחונם העצמי והיכולות שלהם כלומדים 

עצמאיים. במידה ותינתן עזרה לתלמיד המתקשה בעבודתו הן תעזורנה לו במספר אופנים: נתינת 

או  מדויקים,  עבודה  שלבי  של  בפניו  פירוט  עבודתו,  על  בעצמן  הדגמה  עבודה,  להמשך  רעיונות 

גישתן  אלו,  במקרים  המכשול.  על  להתגבר  שהצליחו  אחרים  תלמידים  של  בעבודתם  התבוננות 

תואמת לגישתה של ברטון )2011( שטענה כי על המורה לקחת חלק בתהליך פתרון הבעיות שעובר 

הילד ולא להניח לו להתמודד עמן בכוחות עצמו. עליה לעזור לילד לקשור את עולמו האישי והחוויות 

.)Burton, 2011( האישיות שלו, לפתרונות הדרושים לו על – מנת שיוכל להתקדם בעבודתו

כי למרות ששלושת המורות סיפרו על תפיסתן את תהליך  הוא,  מן המחקר  נוסף שעלה  ממצא 

היצירה של הילד ועל האופן בו הן רואות את תפקידן ואת אופן הליווי שלהן את התלמיד, בפועל, 

נמצאו מקרים בהם נתגלתה הלימה להתנהלותן בשיעור ומקרים בהם נתגלתה חוסר הלימה בין 

תפיסתן להלכה להתנהלותן למעשה.

חשיבותה של העבודה הנוכחית לשדה החינוך לאמנות, היא ביכולתה לשמש כלי עבור המורה, באשר 

לאופני תגובה אפשריים, בעת ליווי התלמיד בתהליך יצירתו. כאשר מורים יהיו מודעים, למטרות 

תהליך היצירה – על שלביו השונים - ולצרכים השונים שהוא ממלא בעולמו של הילד, יוכלו להיעזר 

ואת  בעבודתם  שלהם  מטרותיהם  את  ולהעריך  לבחון  זו,  בעבודה  שהובאו  התגובה  אופני  במגוון 

דרכם החינוכית.
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גרציה כהן

גן הילדים כסביבה חינוכית ללימוד אמנות
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מנחה: ד"ר דליה מרקוביץ'

העבודה בחנה את שילובו של החינוך לאמנות כחלק אינטגרלי מסדר היום של גן ילדים ממלכתי-

יהודי. נבחנו תרומתו והשפעתו של החינוך לאמנות על ילדי הגן תוך קידום מטרות הגן וטיפוחן של 

המיומנויות המקובלות בתחומי הדעת השונים על פי תכנית הלימודים הקדם יסודי. 

אייזנר )Eisner, 1972( טען כי חשוב לעודד יצירה ולטפח את כושר ההתבוננות, הפרשנות והערכה 

כחלק מחינוך לאמנות החל מגיל הגן. החינוך לאמנות בגיל הרך מתייחס לשני היבטים. האחד עניינו 

שפה, הבעה אישית וחוויית יצירה, והשני חוויית התבוננות ביצירות אמנות ופתח לעולם תרבותי 

רחב.

לשם בירור שאלת המחקר ערכתי מחקר פעולה במסגרת גן לגילאי 4 – 5 בו אני משמשת כגננת. 

את  חוקרת  הגננת  באמצעותם  נתונים  וניתוח  תכנון  איסוף,  המשלבת  תכנית  הינו  פעולה  מחקר 

משמעותי  לשינוי  לתרום  הגננת  יכולת  ושכלול  תובנה  בהתבוננות,  מתמקד  המחקר  פעולתה. 

נערכו  בתצפיות.  והתמקד  יומיומיות  פעילויות  במהלך  נעשה  הנתונים  איסוף  הנלמד.  במצב 

הבאות: הפעילויות  נצפו  ובמסגרתן  סטילס,  וצילומי  ווידאו  באמצעות  שתועדו  תצפיות,   חמש 

התבוננות  ואינטגרטיבי-  תחומי  בין  ללימוד  כמסד  אמנות  ביצירת  התבוננות   •

לתחום  האמנות  תחום  בין  לשילוב  כמסד  )"נדנוד"(  קנדינסקי  של  ברפרודוקציה 

צורות,  למידת  יצירה,  התבוננות,  כישורי  טיפוח  היתה  הפעילות  מטרת  המתמטיקה. 

קבוצתי.  שיח  ועידוד  האמנות  שפת  הכרת  המתמטיקה,  בתחום  ושיום  זיהוי  מנייה,   גופים, 

של  ברפרודוקציה  התבוננות  בין-תחומי-  ולימוד  לשילוב  כמסד  אמנות  ביצירת  התבוננות   •

גוטמן. של  יצירתו  בעקבות  שנכתב  עמיר  אנדה  של  טקסט  לצד  הים"(  שפת  )"על  גוטמן   נחום 

השונים.  במדיומים  בבית  או  בגן  שיצרו  תוצרים  מציגים  הילדים  בה  פעילות  גלריה"-  "שיח   • 

לנושא  בהתאם  שונים  בחפצים  התבוננות  מתוך  ממדית  דו  יצירה   – התבוננות  מתוך  ציור   •

הדמיון. ועולם  המציאות  עולם  בין  המשלבת  ויצירתית  קוגניטיבית  התנסות  מטרתה  בגן.   הנלמד 

לנושא  יצירה תלת ממדית מתוך התבוננות בחפצים שונים בהתאם   - פיסול מתוך התבוננות    •

וטיפוח איכויות הפיסול בחומרים שונים.  הנלמד בגן. מטרתה מפגש והתנסות עם חומרים שונים 

פיתוח  לשם  חוזר  בשימוש  בגרוטאות  ופיסול  בחומרים  התנסות  פעילויות  בגרוטאות-  פיסול    •

היצירה החופשית הדמיון והיצירתיות.

הילד  לבין  הנלמד  והתוכן  הסביבה  בין  ודינאמיים  הדדיים  הקשרים  נוצרו  ההתנסויות  במהלך 

את  ההולמת  תחומית,  רב  בלמידה  האמנות  מעולם  תכנים  שילבה  החזותית  הסביבה  הלומד. 

הגישה האינטגרטיבית, וסיפקה הקשרים בין עולם המציאות לעולם הדמיון אצל ילדים באמצעות 

המדיומים השונים באמנות, בדרך של התנסות וחקירה שזימנו תהליכי למידה בפעילויות חופשיות 

של בחירה ורצון ובפעילויות מובנות.

חווייתית  משמעותית,  תרומה  בעלת  היא  אמנות  באמצעות  בגן  למידה  כי  העלתה  העבודה 

ברמה  היתה  הגן  לילדי  לאמנות  החינוך  של  התרומה  כי  מלמדים  המחקר  ממצאי  מורכבת.  אך 

לאופני הטמעתו של  חולצו ארבע תמות המתייחסות  והלימודית. מניתוח הממצאים  התפיסתית 

החינוך לאמנות במארג חיי היום יום של ילדי הגן: הפוטנציאל של סביבת למידה פתוחה ומגוונות 

תכנים  של  הפוטנציאל  חברתיים;  תהליכים  של  מקדם  כגורם  האמנות  החינוכית;  ומשמעותה 

אמנותיים, חווייתיים ויצירתיים לתהליכים פדגוגיים, ופיתוח תהליכי החשיבה הילדית והיצירתיות 

בפעילות החופשית והמובנית.

למידה  גלריה,  שיח  באמצעות  עמיתים  :למידת  כגון  מגוונות  הוראה-למידה  דרכי  זימן  המהלך 

שיתופית לחיזוק הקשר הבין -אישי אצל ילדים באמצעות פרויקט אוצרות בגן, למידה רב תחומית 

באמצעות שילוב בין תחום האמנות למתמטיקה ולספרות. הילדים שוחחו ביניהם, שיתפו פעולה 

ליצירת  הגיבו  הם   וציירו.  ,כתבו  פיסלו  לשני,  אחד  האזינו  ביצירות,  התבוננו  משותפות,  ביצירות 

תהליכים  האמנות.  משפת  מושגים  גם  ושילבו  עולמם  מתוך  ומושגים  במילים  והשתמשו  אמנות 

אלו )דיבור, האזנה, קריאת טקסט חזותי וציור( התרחשו בגן במקביל ובאינטראקציה עם הסביבה. 

חיזקה  הילדים,  בין  לאינטראקציה  תרמה  ותומכת  פתוחה  אוריינית  חזותית  לסביבה  החשיפה 

פעולות קוגניטיביות וביטוי אישי ויצירתי, עוררה מוטיבציה ופעולות לוויסות עצמי. 

ניתן  הטרוגנית.  בגן שאוכלוסייתו  הקבוצתי  הלמידה  בתהליך  על קשיים  הצביע  במקביל המהלך 

היה להבחין בשונות בין הקבוצות ובהבדלים ביכולות קוגניטיביות ורגשיות בין ילדים מקבוצות גיל 

שונות. אצל אחדים ניכר היה חוסר בשלות ללמידה שהתבטא בזמן קשב, חוסר רצון, הסחות דעת 

והיעדר מוטיבציה, בעוד אחרים רכשו מילים ומושגים משפת האמנות, טיפחו הרגלי למידה, רכשו 

ידע מעולם האמנות, יצרו הקשרים וביטאו חוויות ומחשבות באמצעות עשייה אמנותית.
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נעה צורן

דימויי משפחה באמנות ישראלית 
בראי הפסיכואנליזה 
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מנחה: פרופ' אפרת ביברמן

ממדיום  עכשווית  ישראלית  אמנות  ביצירות  משפחתי  דמיון  של  החזותיים  בגילוייו  דנה  זו  עבודה 

הצילום והווידאו-ארט. קריאה פרשנית במאמרו המכונן של פרויד על האלביתי מרחיבה את המהלך 

שהוא מציע וממקדת את השלכותיו על התחום החזותי. כמו גם בכיוון ההפוך, מאפשרת ליצירות 

כי  טוענת  המחקר  יוצא  ממנה  היסוד  הנחת  החזותיים.  בהיבטיה  האלביתי  חווית  על  אור  לשפוך 

לעומת המבט המוכר לעבר מבעים חזותיים המתייחסים לנושא המשפחה, המעורר תחושות חיוביות, 

החיובית  התחושה  מופרת  שידונו  היצירות  בכל  אלו.  אינן  העולות  התחושות  בהם  מקרים  ישנם 

נבחרה  אלו  תחושות  לבחינת  תקינות.  וחוסר  זרות  אימה,  תחושות  מעורר  במשפחתי  והעיסוק 

תשתית פסיכואנליטית והיא המושג שטבע זיגמונד פרויד- האלביתי.

 פרק ראשון מביא סקירה נרחבת של המושג בעיקר דרך מאמרו המכונן של פרויד על האלביתי אך 

בירור  האלביתי.  של  החזותיים  במאפייניו  תוך התמקדות  שלו,  אחרים  רלוונטיים  כתבים  מתוך  גם 

מאפיינים אלו מסייע להבין מה הם התנאים ליצירת רושם אלביתי בדימוי חזותי, ומה הופך דימוי 

שעוסק במשפחה, בקרבה ובמוכר למנוכר ומרתיע? הפרק השני מבקש להוסיף לתיאוריה האלביתית 

ממד חזותי חדש והוא ההיבט הפרקטלי. תוספת המציגה את הגילוי הפרקטלי בחשיבה המתמטית 

ומסבירה את אפשרות השתלבותו כמאפיין אלביתי נוסף. לאחר שני פרקים אלו מובא דיון במושג 

בהם  מקרים  אותם  על  אור  שופך  פרויד  של  ממשנתו  זה  דיון  ארכאית.  מורשת  היינו  "פילוגנזיס", 

לו  ואין  תחושת האדם, למשל כאשר הוא מתבונן בדימוי חזותי, אינן תואמות את האירוע שלפניו 

תקדימים בתולדות חייו ונפשו כדי לפרש אותן. או אז מציע פרויד לפנות אל מרכיבי נפשו אותם ירש 

מדורות אחורה ומשם לפענח את שעלה בו.

לאחר הנחת התשתית המושגית הרחבה הזו, מגיע פרק הניתוח החזותי. פרק זה בוחן יצירותיהם של 

שלושה אמנים ישראליים עכשוויים: גיא בן-נר, רונה יפמן ואלינור קרוצ'י, בהן הם משלבים ביצירתם 

)בווידאו או בתמונה(.  את בני משפחתם מקרבה ראשונה: הן בתהליך היצירה והן בתוצר המצולם 

לבחינה חזותית של היצירות נבחרו שתי מתודות בשילוב ביניהן: האחת ניתוח פסיכואנליטי שכאמור 

נשען על המושגים מתוך התיאוריה הפרוידיאנית של האלביתי. השנייה היא מתודת הניתוח הסמיוטי 

שנשענת על הסמיולוגיה ככלי לניתוח חזותי. שתי המתודות הנבחרות מאפשרות התמקדות בשני 

כפי  הוויזואליים  למרכיביו  הדימוי  "מתפרק"  בעזרתן  ובדימוי.  בצופה  הרושם:  היוצרים את  אתרים 

מושגי האלביתי,  בעזרת  הצופה  חווית  "הרכבת"  הצופה.  לסובייקטיביות של  נתפסים מבעד  שהם 

מסייעת לפרשנות להעמיק מבעד למרכיבים העולים מן ה'מודע' לעבר אלו שמקורם ב'לא-מודע'. כך 

נבנית תמונה מפורטת של ההתנסות הסובייקטיבית בדימוי. 

שימוש  נעשה  בהם  בדימויים  הבחירה  מסקנות:  כמה  מזדקרות  היצירות  של  החזותי  הניתוח  דרך 

רגע  רבות  )פעמים  רגע  והנצחת  לתיעוד  היומיומי  משימושה  המוכרת  צילום,  של  בפרקטיקה  

מציאות  של  הוא  הראשוני  הרושם  אז  אלביתית.  חוויה  ליצירת  נכונה  קרקע  מייצרת  משפחתי( 

אלא  ואשליה  בדיון  לא מתוך  הצופה,  הסובייקט  מגיע מתחושות  והמפתיע  המוזר  והרושם  רגילה 

דווקא מהמקום המוכר והידוע לו מראש. נושא שחוזר ביצירות הוא הביתיות שהופכת לאלביתית, 

על  לצילום,  הנבחרים  ואם באמצעות האתרים  וקרובים,  דומים  בקרובי משפחה,  דרך הבחירה  אם 

יחסי המשפחה וה"נורמליות" שבתוכה כביכול צולמו. משותפת לכול היצירות היא נוכחותו של תוכן 

שהוסתר והוצנע וכעת נגלה ומשבש את הנראה ומתעלה על מה שמפענחת המחשבה. היבט אלביתי 

בין האמן  הדמיון  ביחסי משפחה.  בדימוי העוסק  כשאנו מביטים  אותנו במתח מערער  זה משאיר 

האמנים  כל  אלביתי.  אפקט  בהם  יש  המצולמת,  בדמותו  העיסוק  בעצם  דמותו  והכפלת  לקרוביו, 

הביאו היבט זה ביצירתם ועשו בו שימוש ליצירת רושם מתעתע ובלתי מפוענח. החזרתיות ביצירות 

מובאת כמקרית: חזרה על תווי פנים מעצם העיסוק בדמויות דומות. חזרה על סצנות משפחתיות 

באה  כאן  נוחות.  אי  ומעוררת  מוזרה  תחושה  מבנה  הזו  החזרתיות  זאת  עם  ויחד  בנאליות  כביכול 

לידיי ביטוי הצעתי לחלץ מהמבנה הפרקטלי שבטבע את ההיבט החזותי האלביתי של החזרתיות-

שלא במתכוון. המרכיבים הללו כולם הם התנאים ליצירת רושם אלביתי בדימוי חזותי. נוכחותם היא 

שתהפוך דימוי שעוסק בקשר משפחתי, ממוכר למנוכר ונינוח למרתיע.




