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פתח דבר
פתיחת התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות במכללה האקדמית בית-ברל בשנת הלימודים
תשס"ט ,הייתה אירוע מרגש .היא ציינה את האפשרות להרחיב את הלימודים האקדמיים של
החינוך לאמנות בישראל מתכניות הכשרת מורים לאמנות למסגרת לימודים המאפשרת מרחב
יצירה ,מחקר והגות בתחום .האסופה של תקצירי הגמר היישומיות של בוגרות התכנית בשנת
תשע"ה ,מאפשרת להתרשם מפירות אלה .היא מכילה מחד מקבץ מקרי של בוגרות ומאידך
היא מאפשרת התרשמות מרוחב היריעה של הנושאים בהם עוסקת התכנית ,יריעה שעבודות
אלה מרחיבות עוד יותר.
עבודות הגמר היישומיות מהוות את שיאם של הלימודים ומזמנות כתיבה ומחקר המביאים לידי
ביטוי את התפתחותן המקצועית והאישית של המורות ,האמניות והאוצרות המשתתפות בתכנית.
הן עורכות אינטגרציה בין שדות הידע השונים אליהם נחשפו הסטודנטיות במהלך הלימודים.
שדות הידע המשמשים כמסד למחקר יישומי בתחום העניין של המשתתפות בתכנית כוללים
מושגים ,תיאוריות ומתודות מתחומי התרבות החזותית ,האסתטיקה ,החינוך לאמנות ,החינוך
המוזיאלי ,עשיית אמנות בתחומי מדיה מגוונים ,ההיסטוריה של האמנות ותיאוריה וביקורת האמנות.
באמצעות אלה נפרשת תפיסה רחבה של תחום החינוך לאמנות הרואה באמן ,במורה לאמנות,
באוצר ובמבקר האמנות כנוטלים חלק בהמשגת תחום האמנות ובבחינת תפקידיו החברתיים.
מכאן שעבודות הגמר היישומיות בוחנות בדרכים שונות את משמעות פעילותם של המחנכים
לאמנות כמאפשרים יצירה וכמתווכים בין הנעשה בעולם האמנות והדימויים החזותיים לבין קהל
הצופים .הן בוחנות באמצעות חקרי מקרה ,מחקרים חזותיים ומחקר פעולה את העשייה בתחום
החינוך לאמנות בסביבות מגוונות הכוללות מרחבים ציבוריים ומוסדות תרבות וחינוך המשרתים
אוכלוסיות וגילאים שונים.
רוחב היריעה של הנושאים בהן דנות עבודות הגמר היישומיות מצביע על הכיוונים השונים בהם
התכנית מאפשרת למשתתפיה להתפתח .חלקן עוסקות בסוגיות תיאורטיות שיש להן השלכות
להוראת האמנות .כזו היא עבודתה של עליזה חיון בנושא ״השפה החזותית של אטלס הדימויים״,
שבחנה באמצעות שלושה גופי עבודה של אטלס דימויים כיצד נבנית משמעות וויזואלית .בעבודה
מוצג ניתוח האופן בו דימויים ויזואליים משפיעים ומושפעים זה מזה וכיצד הנחתם זה לצד זה
מאירה בדרך של השוואה את הדמיון הוויזואלי המייצר זיקות גם בין תכנים משתנים .חשיבות עבודה
זו לחינוך לאמנות היא בסימון השפה הוויזואלית כשפה מרכזית בעולמנו ,הדורשת לימוד ,הכרות
ושליטה בכדי לתת לתלמידים את הכלים לקריאה מושכלת של העולם החזותי שמקיף אותם.
עם הצפת המרחב בטקסטים חזותיים המשקפים את ערכי החברה ובו זמנית משווקים אותם
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ומכוננים אותם ,התעצם הצורך בקריאה הביקורתית של עולם הדימויים החזותי .משימה זו הפכה
להיות המטרה המרכזית בגישה של החינוך לאמנות כתרבות חזותית .1הגישה מרחיבה את מקורות
הידע ומושאי ההתייחסות מעבר לאלה המופיעים בעולם האמנות הממודר ומתייחסת גם לטקסטים
החזותיים המקיפים אותנו במרחב החזותי ולהשפעתם על המבט וההמשגה של הצופים .המושג
"מרחב חזותי" ,אופן חקירתו ,וקביעת גבולותיו הושפעו מהשינויים שחלו בתרבות המערב במאה
ה .20-שינויים אלה כוללים את התפתחות הסמיוטיקה ,הרחבת גבולות מושג האמנות ,התפתחות
תרבות ההמונים החזותית וההשפעה הבין-תרבותית שחלה בעקבות הגלובליזציה .בגישה זו עוסקות
מספר עבודות גמר יישומיות.
מעיין שחר מימון וענת מיה בוחנות את השפעת הדימויים החזותיים המקיפים את התלמידים על
עבודותיהם .מעיין שחר מימון עוסקת בעבודה ״כשפרי הפלטיפוס הפך לפסל״ באופן בו תלמידי
חטיבת הביניים “מטפלים" בדימויים הלקוחים מהמרחב החזותי ובתפקידם כמרכיב ביצירתם .היא
בוחנת הן את יחס התלמידים לדימוי והן את תפקידו בתהליכי היצירה .ענת מיה בוחנת בעבודתה
״ייצוגים מגדריים ביצירות של בני נוער״ את השפעתם של ייצוגים מגדריים נשיים או גבריים בתצלומים
שמקורם במרחב החזותי האינטרנטי על עבודתם של תלמידי תיכון במגמת אמנות .מעבודתה עולה
שהתלמידים לא מודעים למסרים המגדריים המוטמעים בדימויים שהיוו מקור ליצירתם ולא מודעים
למסרים המגדריים אותם הם משכפלים באופן בו הם מייצגים את הדמויות בציוריהם .עבודה זו
מדגישה את חשיבות פיתוח המבט במרחב החזותי בו שוהים התלמידים חלק ניכר משעות ערותם.
על פי ממצאיה של אתי אמינוף ,מבט ביקורתי זה נעדר מתכנית "אמנות כתרבות חזותית" ()2010
אותה הוציא משרד החינוך .בעבודתה ,״תכנית לימודים באמנות בישראל על פי הגישה של חינוך
לאמנות כתרבות חזותית ()VCAE״ מוסיפה אתי דוגמאות לדרכי הוראה שפותחו במקומות אחרים
בעולם המצליחות לפתח מבט ביקורתי במרחב החזותי ובדימוים שבו באמצעות שימוש במחקר
חזותי כדרך הוראה.
תמר גרינברג מנתחת את האופן בו התלמידים יוצרים ברשת .עבודתה ״ייצוגי "האני" של נוער
מנותק ברשת״ עוסקת באופנים בהם נערות במצוקה חושפות עצמן באתרי תוכן חברתיים .רבות
מהנערות מעלות לאתרי תוכן חברתיים דימויים חזותיים בהן הן מוצגות בתנוחות "פתייניות" שחוזרות
על עצמן .דימויים אלה נתפסו על ידן כמסייעות להבניית תדמית של נערה פופולארית במישור
החברתי ,וכאמצעי למשיכת תשומת לבם של בני המין השני (נערים) .לאור ממצאים אלה מוצעת
תכנית התערבות המבקשת להעניק לנערות במצוקה כלים ביקורתיים מעצימים שיאפשרו להן
להשתמש ברשתות החברתיות מתוך מודעות עצמית.
1 Duncum, P. (2002). Visual culture Art Education: Why, What and How, The International Journal of Art & Design Education 21.1, 14-23.
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הפוטנציאל של השימוש באינטרנט בכלל ובמחשב בפרט בעבודת המורים לאמנות הוא הנושא
המרכזי בקורס אותו חקרה אירית מילוא ,קורס שהועבר על ידה במסגרת של הכשרת אקדמאיים
להוראת האמנות בפקולטה לאמנויות ,במכללה האקדמית בית ברל .ממחקרה על ״פלטפורמות
שיתופיות בהכשרת מורים לאמנות״ עולה שהשימוש בפלטפורמות דיגיטליות שיתופיות ,תרם
באופן משמעותי לתהליך ההבניה המקצועית של המתכשרים להוראה .הכתיבה הרפלקטיבית
בבלוג הקורס אפשרה לסטודנטים לעבד במשותף ידע וסוגיות תיאורטיות לאור בעיות שהתעוררו
בשדה המעשי ולמצוא מענה לשאלות פרקטיות באמצעות "האבקה" בין המשתתפים .ניתוח תוצרי
הלמידה של מטלת הגמר בקורס מצביע על הצלחת הסטודנטים להשתמש בפדגוגיה המותאמת
לעידן הדיגיטלי כמורים לאמנות ולקולנוע .ממצאי המחקר הוצגו בכנס הבין לאומי "לחנך את דור
הרשת :היבטים פוליטיים ותרבותיים" שהתקיים במכללה האקדמית בית ברל (.)2015
בדומה לעבודת הגמר של אירית מילוא ,גם עבודות הגמר של מירב אורים ,לירז חפץ-פרידלנד,
ואסתר מוסקל בוחנות את השימוש שעשו בפרקטיקות ,דרכי הוראה ותכניות לימודים אותן תכננו
כמורות לאמנות .מעבר להשבחת הוראתן הרפלקטיבית ,חקירת תרומתן של מגוון הפעילויות
והפרקטיקות שיושמו במסגרות חינוך שונות ,יכולה לקדם את עשייתם של מורי אמנויות נוספים
ולחזק את מעמדו של החינוך לאמנות במערכת החינוך בארץ.
מירב אורים ערכה השוואה בין שני מודלים אותם פיתחה בכדי לאפשר לתלמידים לחקור ,לפרש
ולהבין יצירות אמנות באופן עצמאי .בעבודה ״הבנת יצירת אמנות על פי המודלים הפרשניים
של ארווין פנופסקי וארנסט גומבריך״ היא מציגה את תוצאות הפרשנות של שתי יצירות על
ידי שתי קבוצות שונות ,קבוצת ילדים בכיתה ו' וקבוצת נשים .בעבודה נמצא כי המודל הפרשני
שנבנה על פי התיאוריה של גומבריך הוביל את משתתפי המחקר לפרשנויות שונות של היצירה,
פרשנויות שהושפעו מניסיון חייהם וגילם.
לירז חפץ-פרידלנד בחנה את היתרון של שילוב צילומים בפרויקט "מפגש בין דורי" בו מעורבים
משרד החינוך ,המשרד לאזרחים וותיקים ובית התפוצות .עבודתה ״מפגש בין דורי סביב סיפורי
ילדות ככלי חינוכי-אמנותי״ מתארת את האינטראקציה המתרחשת במפגשים בהם כותבים תלמידי
בית-ספר יסודי את סיפור חייהן של נשים מבוגרות ומלמדים אותן מיומנויות מחשב בסיסיות .מניתוח
המתרחש במפגשים עלה שהם תורמים לחוויה של העצמה של כל המשתתפים בהם; סיפורן של
הנשים קשות היום זכה לאוזן קשבת ותיעוד ,והילדים נהנו מתחושת האחריות והידע כמורים ומיצירת
תיעוד היסטורי מהם ילמדו אחרים שיבקרו בבית התפוצות .בשונה מהסיפורים על ילדותן של הנשים
שתיארו עבודה ,הגירה לישראל וחתונה מוקדמת ,נמצא שהילדים יכלו לחוש קרבה לתמונות הילדּות
של הנשים שהציגו אותן בהקשרים דומים לאלה של ילדים כיום.
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במרכזה של העבודה ״בית-הספר מבעד לעדשת המצלמה״ תיארה אסתר מוסקל פעולת התערבות
חינוכית  -אמנותית אשר פותחה כמחקר פעולה עם קבוצה של חמש עשרה תלמידות כיתה ו'
בבית-ספר יסודי ממלכתי-דתי .פעולת ההתערבות ,שכללה צילום מתעד של בית הספר והצעות
לשיפור המפגעים בו ,עוררה את מודעות התלמידות לחזות בית-הספר ותרמה לתחושתן שיש
להן כוח לפעול במציאות ,להשפיע וליצור בה שינוי.
את הפער בין העבודות והמחקרים המעידים על חשיבות שילוב האמנויות בבתי הספר לבין
עמדתם של מורים אחרים בבית הספר לגבי התחום ,בחנה מיכל לוי .מעבודתה בנושא ״חשיבות
תפקידו ומעמדו של החינוך לאמנות בעיניי הסגל החינוכי בבית הספר״ עלה כי למרות החשיבות
המוענקת לחינוך לאמנות בספרות המקצועית ולמרות התפקידים הפסיכולוגיים ,הקוגניטיביים
והחברתיים המיוחסים לו ,בעיניי מורים רבים שיעורי האמנות נתפסים כשיעורים לא הכרחיים,
שתוצרתם אמורה "לקשט" את החלל הבית ספרי ולשמש לעיצוב תפאורות .לדעתם שיעורים
אלה אינם ממשמעותיים לעתיד התלמידים ויכולים לשמש כפתרון מערכתי עבור תלמידים
המתקשים בלימוד מקצועות "רציניים" .בעבודה מועלית ההצעה לצמצם פער זה באמצעות
השתלמויות בית ספריות אותן יערכו המורות לאמנות לעמיתיהן.
על הניגוד בין הקיים במערכת החינוך לבין הפוטנציאל עמדה גם מרינה בן צבי .במסגרת עבודתה
בנושא ״עיצוב ביקורתי ככלי חינוכי״ ,היא מציגה גישה אלטרנטיבית להוראת עיצוב גרפי בבתי ספר
תיכוניים .במקום תפיסה הרואה בעיצוב גורם מתווך בין הלקוח ובין קהל היעד ,גישה המשרתת
את עולם השוק והפרסום ,מציגה מרינה בן צבי גישה המתמקדת באחריות החברתית הכרוכה
בעיצוב ובוחנת מנקודת מבט אתית את מטרת המוצר ,את דרך העבודה ואת תנאי העבודה בגוף
המזמין .מטרתה העיקרית של תפיסה זו ,שהתפתחה בהשפעת תיאוריות ביקורתיות ,היא פיתוח
תפיסה ביקורתית עצמאית של הלומדים וחתירה לשינוי חברתי.
בעוד שעבודתה של מרינה עוסקת בשאלות אתיות של תחום העיצוב באופן כללי ,מתמקדות
מספר עבודות גמר יישומיות בעיצוב המרחב החזותי כזירה של מאבקי כוח ,אידיאולוגיות שונות,
חינוך ופוליטיקה .כדי לנתח את האופנים שבהם עיצוב מוסדות חינוך מבנים את התודעה ,עשו
עבודות אלה שימוש במתודות המחקר החזותי.2
העבודה ״ייצוגים חזותיים בגני-ילדים בחברה מרובת תרבויות״ שכתבה שרה דוד מבוססת על
מחקר שבחן דימויים חזותיים של משפחות שאותם בחרו גננות להציג במרחב של גן-הילדים
לקראת יום-המשפחה .המחקר מצביע על פער בין הייצוגים בתצלומים לבין מראה הילדים בגן,
הרכב משפחותיהם וחלוקת התפקידים במשפחותיהם וביקש למצוא לו הסברים.
גלית פגוט התייחסה למרחב החזותי במעון יום המשרת ילדים בגיל הרך ולדרכים לשפרו לשם
2 Rose, G. (2012). Visual Methodologies: An introduction to researching with visual materials, London: Saga.
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יצירת מרחב חינוכי מיטבי .עבודתה ״מעון היום  -המרחב החזותי כחלל מחנך״ בחנה את התפיסה
החינוכית המשתקפת מבעד לעיצוב המרחב החזותי של מעון היום ואת מידת ההתאמה בין המרחב
החזותי של המעון לבין צרכיהם של הילדים המתחנכים בו .מתוך התצפיות עלה שפינות דלות
במעון לא זימנו את הילדים לפעילות בהן ,ועיצוב המרחב החזותי לא עודד לימוד באמצעות גילוי
ופעילות עצמאיים .בדומה לממצאים בעבודתה של שרה דויד ,גם מעבודה זו עלה כי הגננות אינן
מודעות לחשיבות עיצוב המרחב החזותי כמחנך ומבנה ערכים.
בעבודה ״מבואות הכניסה של בית הספר הממלכתי בישראל :היבטים אידיאולוגיים״ עסקה סיגל גנון
בעיצובן של מבואות הכניסה בבתי הספר כחלק מהסביבה הלימודית ובאופן בו הן משקפות את
האידיאולוגיה הממלכתית המוצהרת .מחקרה מצביע על כך שרוב הדימויים במבואות הופקו על ידי
מעצבים חיצוניים שנעזרו בבתי דפוס ובמאגר דימויים ממוחשב ועברו עריכה גרפית .דימויים אלה
בדרך כלל לא שיקפו התייחסות לאוכלוסיית הלומדים בבית הספר מעבר לזהותם הלאומית.
בשונה ממחקריהן של שרה דוד וגלית פגוט ,בו הגננות לא היו מודעות להשפעה של הדימויים אותן
הן בוחרות להנכיח במרחב ,ענת ברם ,מצאה בחקר המקרה שערכה מודעות גבוהה להשפעה זו.
הממצאים בעבודתה ״קירות מדברים :הטקסט החזותי במרחב המשותף בבית ספר לחינוך מיוחד״
מעידים על החשיבות הרבה המיוחסת למרחב המשותף על ידי מקבלי ההחלטות בבית הספר ועל
רצונם ליצור בו אווירה ייחודית .בשונה מבתי הספר שסקרה סיגל גנון ,מגוון העבודות המוצגות
בבית הספר העידו על העשייה המבוססת על יכולותיהם ועל כוחותיהם של הפרטים הלומדים בו
(ולא על מגבלותיהם וליקוייהם) בהתאם לגישה ההומניסטית בחינוך המיוחד ועל עקרונות הוראה
המקובלים בחינוך המיוחד .במרחב זה הועבר המסר שלכל יצירה ולכל תלמיד יש מקום בין אם
בעבודה קבוצתית ובין אם בעבודת יחיד לצד יצירתיות וכבוד לאמנות.
בחינה ביקורתית של המרחב החזותי הופנתה גם אל מחוץ לכותלי מוסדות החינוך .אורלי רומן
בחנה את הצבתן של יצירות אמנות במרחב הציבורי והדיאלוג שנוצר עם הציבור באמצעות מפגש
בין קבוצת תלמידי כתה ט' לבין עבודות האמנות המוצבות בשדרות רוטשילד .בעבודתה ״קוביה
לבנה ,קוביה שחורה :אמנות כדיאלוג במרחב הציבורי״ מצאה אורלי שתנאי הצפייה וההתבוננות
האינהרנטיים למרחב הציבורי הניבו התנהלות חופשית ודמוקרטית של התלמידים .זו באה לידי
ביטוי בטשטוש הגבולות שבין התייחסותם לאמנות גבוהה ,לעיצוב או לגרפיטי במרחב ,לצד
הצורך בתיווך לעבודות האמנות המוצבות בו .שימוש בתובנות שנוצרו ממפגש בין אמנות לבין
הקהל במרחב ציבורי ,עשתה אורלי רומן כאוצרת של תערוכה "אבן נייר ומספריים" שהתקיימה
ב 2015-במרכז מסחרי שבבניין עזריאלי.

|7

בחינת מרחב ציבורי שונה לחלוטין והמבט ממנו העסיקו את רינת טואיטו יפת בעבודה ״תצלומים
של עזרות נשים בבתי כנסת״ .העבודה בחנה את מרחב עזרת הנשים כמרחב דתי ממוגדר הפועל
בתוך סטרוקטורה של כוח וסדר .המרחב הנפרד לנשים ,מרחיק אותן ואת מבטן מהמרחב
המרכזי וממוקדי הקדושה בבית הכנסת בו נמצאים הגברים .המבט אל המתרחש וחסימתו מבנים
ומעצבים את הסיטואציה האנושית אל ומתוך עזרת הנשים .המבט אינו עוד מדיום הקולט ומספק
פרספקטיבה חיצונית ,אלא הוא מכונן את הראייה ומבנה משמעות וזהות .מחקר זה שימש את
רינת להצעה של יחידת לימוד באמנות יהודית לתלמידי החטיבה העליונה בנושא :צילום ,מרחב,
מגדר .תכנית הלימודים מציעה לבחון את המושג "מרחב ממוגדר" ואת האופן שבו המבט ויחסי
הכוח מכוננים על ידו באמצעות חינוך לאמנות בגישה רב-תרבותית ביקורתית ,שיח אמנותי
פמיניסטי יהודי ושיח אמנותי כללי גם יחד.
הגישה הרב-תרבותית לחינוך לאמנות היא נקודת מוצא של עבודות גמר יישומיות שנולדו מתוך
התבוננות במורכבות התרבותית ,מעורבות ותגובה לגבי אי השוויון וההיררכיות הריבודיות המתקיימות
בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית .דיון בחינוך לאמנות בהקשר חברתי-פוליטי זה ממקם
את יצירת האמנות ואת ההתבוננות בדימויים החזותיים כמעוררי אי-שקט פורה המאלץ אנשים
לבחון את מציאות חייהם .3הוא מדגיש את אפשרות המחנכים לאמנות לעסוק בקריאה ביקורתית
באמצעות פרקטיקה של “ ,4”unlearningשל שיבוש המבט שהוטבע באמצעות החינוך על
ידי חשיפת מנגנוני הייצוג ואמצעי הייצור האידיאולוגיים ,ההיסטוריים והתרבותיים של יצירת
הטקסטים החזותיים ומנגנוני הפצתם.
עבודתה של יעל סרלין ,״בין ארכיון ציבורי לאלבום משפחה  -חקר מקרה :יהודי כפר טינריר
שבהרי האטלס״ ,משוואה את אופני הייצוג של יהודי כפרי האטלס בשנות החמישים בתצלומים
בשני המקורות ובאופן בו הם משמשים כ"מחוז זיכרון" .בהשוואה בין מקורות התצלומים בלט
הפער בין המבט הפנימי המשפחתי ,המאופיין בהסכמה ובשותפות ,לבין המבט החיצוני ,הבוחן,
מקטלג ,וממסדר אשר נעדרת ממנו תפיסה חזותית מכובדת וראויה של יהודי האטלס .תהליך
התבוננות זה שימש את יעל סרלין הן לעשייה אמנותית שלה עצמה והן לבניית מערך ההוראה/
למידה אותו הציעה לנערות שהיגרו מאתיופיה ,אותן היא מלמדת אמנות .עבודתה מציגה חינוך
לאמנות בגישה רב-תרבותית בה שיקול הדעת של המורה בבחירת הנושאים ודרכי ההוראה
נעשה מתוך כבוד למגוון הערכים התרבותיים והאמונות של התלמידים בכיתה ומודעות לכך
שהן המורה והן כל אחד מהתלמידים נושא עימו מטען תרבותי משלו.
 3במושג זה משתמשת מקסין גרין ( ,)2005הומניזציה באמצעות האמנויות ,בתוך נ .אלוני (עורך) ,כל שצריך להיות
אדם ,מסע בפילוסופיה חינוכית ,עמ' ,486תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת.

4 Rogoff, I. (2002). Studying Visual culture. In: N. Mirzoeff, (Ed.), The Visual Culture
Reader, (pp.14-26). New York & London: Routledge.
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דרך התמודדות שונה עם האתגרים בהוראת אמנות לנערות שהיגרו מאתיופיה ,מציעה חגית
אונגר אשר בחנה תכנית לימודים באמנות בגישה רב-תרבותית אותה היא מלמדת עם רב
במסגרת "בית מדרש יוצר" .עבודתה ״חינוך לאמנות בגישה רב-תרבותית ככלי לביטוי עצמי
של תלמידות מאוכלוסיה מוחלשת״ סוקרת את האופנים בהן בחרו התלמידות להתמודד עם
חוויות של אחרּות ומגוון תחושותיהן נוכח הגזענות הסובבת אותן .האופנים השונים בהם ביטאו
התלמידות את זהותן והשתייכותן נעו בין חשיפת התגובות גזעניות שהופנו כלפיהן ,גאווה ביחס
לזהותן האתיופית ושאיפה לשלבה בזהות ישראלית ,וגילויי זהות היברידית המשלבת יחד השפעות
תרבויות שחורות-גלובאליות.
תמר ניסים התמודדה עם אוכלוסיה מוחלשת שונה בחברה הישראלית .במסגרת פרויקט של
משרד החינוך "אמן-מורה" היא לימדה בשני בתי ספר בכפר קאסם ,כפר המהווה אחד מסמלי
הסכסוך המקומי .הרקע לעבודתה ״"זהות נרקמת סביב שולחן" ,השפעותיו של חינוך לאמנות
רב תרבותי על זהותה של מורה הבאה ללמד את תרבות "האחר"״ ,היא בחירתה ללמד את
התלמידות רקמה פלסטינאית ,המהווה מרכיב מרכזי בתרבות זו .אולם עבודתה איננה מתמקדת
בתכנית הלימודים ובהשפעתה על התלמידות ,אלא בשינוי התודעתי-חינוכי שהיא עברה כמורה-
אמנית יהודייה השייכת לקבוצה ההגמונית ,ומלמדת את תרבות "האחר" .העבודה מציגה את
השפעת המפגשים על זהותה המגדרית ,הלאומית והמקצועית בעקבות היפוך התפקידים בין
מיעוט לרוב ,תחושות הזרות וחוסר ההבנה הנובעים מאי ידיעת השפה הערבית .במקביל לבירור
שאלות של השפעת המפגש על הזהות נבחנה בעבודה האפשרות ליצור "גשר-קשר" באמצעות
מלאכת הרקמה כשפה נשית אלטרנטיבית .את ממצאי המחקר שערכה ,הציגה תמר ניסים בכנס
בינלאומי "לא בחצר האחורית שלי :הכלה בין תרבותית במערכות חינוכיות" שהתקיים במכללה
האקדמית בית ברל (.)2015
ד"ר נורית כהן עברון
ראש התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות
המכללה האקדמית בית ברל
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השפה החזותית של אטלס הדימויים;
כיצד נבנית משמעות וויזואלית?
עליזה חיון
מנחה :פרופ' אפרת ביברמן

העבודה עוסקת בשפה החזותית של אטלס דימויים .היא בוחנת את האופן בו דימויים ויזואליים
משפיעים ומושפעים זה מזה וכיצד הנחתם זה לצד זה מאירה בדרך של השוואה את הדמיון
הוויזואלי המייצר זיקות גם בין תכנים משתנים .ההשוואה נערכה בין שלושה גופי עבודה המכונים
אטלסים :אטלס מנמוזינה ( )Mnemosyne Atlasשל אבי וורבורג ( ,)Aby Warburgהיסטוריון
אמנות וחוקר תרבויות שעבד על האטלס בין השנים  1924ל ,1929-שהותיר את האטלס בלתי גמור
בשל מותו הפתאומי ; האטלס ( )Atlasהמתמשך של האומן הגרמני גרהרד ריכטר (Gerhard
 )Richterהנאסף מאז עבר ריכטר ממזרח גרמניה למערבה ב 1962-ונמשך עד היום; ואימאז'-
אטלס ( )Imageatlasשיצרה האמנית האמריקאית טרין סימון ( )Taryn Simonבשיתוף פעולה
עם האקטיביסט ואיש המחשבים ארון שוורץ ( )Aaron Swartzב ,2012-והוא בנוי על מנוע
חיפוש התמונות של גוגל.
כרקע לניתוח השוואתי בין האטלסים פניתי לבדוק את ההיסטוריה של הופעתו של מודל האטלס
המדעי כפי שהתפתח לראשונה במאה ה ,16-והפך לפופולארי במיוחד במאה ה 19-ככלי להצגת
ידע מדעי ותוצאות מחקרים .רקע היסטורי זה חושף את חשיבותה של טכנולוגיית הצילום
בהתפתחות האטלסים ושפתם החזותית .האטלס ככלי מדעי ביקש להציג איסוף נתונים ומסקנות
באופן אובייקטיבי ומדויק תוך קטלוג ,מיון והצגה של הממצאים וטכנולוגית הצילום היוותה עבור
יוצרי האטלסים פתרון מועדף .מתוך סקירה זו הוצאתי את מאפייני האטלס המדעי במטרה
לבחון אותם בהשוואה לאטלסים  -מושאי מחקר זה.
החלק השני של הסקירה ההיסטורית מתמקד בהתפתחות גישות תרבותיות ,אמנותיות והיסטוריות
בראשית המאה ה ,20-שהובילו לשינוי חשיבתי בתחומים אלו וכולם היו קשורים בהופעת הצילום
והשפעתו על ראיית העולם .כחלק משינויים אלו מופיע לראשונה גישתו הבינתחומית החדשה של
ורבורג המשלב באטלס שלו בין החזותי לתרבותי ולהיסטורי ,ומציג לוחות של אוספי רפרודוקציות
המעלים זיקות בין תבניות ייצוג מתקופות ,מקומות ותחומים שונים.
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עבודת המחקר התעמקה בהתחקות אחר המתודולוגיות ששימשו את יוצרי האטלסים התרבותיים
בבניית האטלס וביצירת משמעות ,תוך השוואה בניהם והשוואה למודל האטלס המדעי .מתוך
ההשוואה עולה שהכלי החזותי של האטלס שימש את יוצרי האטלסים התרבותיים בדרך הפוכה
לזו של יוצרי האטלסים המדעיים .האטלס המדעי ביקש להוות הוכחה ויזואלית לתהליך ניסוי
אובייקטיבי ,בעוד האטלס התרבותי ביקש לחתור תחת כל מבנה הידע קודם ולהציגו באופן
ביקורתי בעזרת חשיפת תבניות ויזואליות של דימויים מתחומים שונים .בהשוואה בין שלושת
האטלסים עולה ההבדל בגישותיהם ביחס לשימוש בצילום ,כך שכל אטלס פועל על הזיכרון
באופן אחר .ניתוח האטלסים דרש התייחסות לתיאוריות צילום שונות המסבירות את ההבדלים
המבניים בניהם .בכדי לבסס את הגישות השונות של כל אטלס ודרך שימושו בצילום פניתי
לבחון אותם ביחס לתיאוריות צילום של וולטר בנימין ( ,)Walter Benjaminזיגפריד קראקוואר
( ,)Siegfried Kracauerווו .ג'י .טי מיטשל (.)W.J.T. Mitchell
במהלך המאה ה 20-עבר שדה האמנות תהליך שינוי שהתחיל בתפיסת המודרניזם המדגישה
היבדלות ,תיחום והגדרת השפה בתוך המדיום והסתיים בפריצת גבולות השפה אל עולמות
ויזואליים שונים של התרבות החזותית ,המושפעים והמשפיעים על שדה האמנות בתהליכי דיפוזיה
נמרצים .תופעת התניידות הגבולות המתחמים את האמנות משאר הייצוגים הוויזואליים באה לידי
ביטוי כסנונית ראשונה בעבודת האטלס של אבי ורבורג .אבי ורבורג שהיה חוקר תולדות האמנות,
סימן לראשונה את פוטנציאל ההשוואה של דימויים חזותיים מתחומי ידע שונים ככלי להעמקת
הבנת תהליכים חברתיים היסטוריים .הוא הניח זה לצד זה דימויים ויזואליים של יצירות אמנות,
מגזרות עיתונים ודימויים קוסמולוגיים וניסה להצביע על כוחה של השפה הוויזואלית לחשוף
תהליכים היסטוריים חברתיים עמוקים שנסתרו מהבנה קודם לכן .ורבורג היה סבור שבדימוי
החזותי האמנותי והאחר טמון זיכרון עמוק שעולה מתוך תהליך ההשוואה בין תבניות ויזואלית,
וזיקות אלו מייצרות מחשבה מטפורית ותובנות חדשות .בעקבות עבודתו הייחודית של ורבורג,
שלא הושלמה בשל מותו בטרם עת ,הופיעו אטלסים נוספים בשדה האמנות ומתודולוגית עבודתו
הפכה נפוצה בקרב אמנים ויוצרים אחרים.
חשיבות עבודה זו לחינוך לאמנות היא בסימון השפה הוויזואלית כשפה מרכזית בעולמנו ,הדורשת
לימוד ,הכרות ושליטה בכדי לתת לתלמידים כלים לקריאה מושכלת של העולם החזותי שמקיף
אותם .מתוך ניתוח מתודולוגיות האטלסים זיקקתי שבעה עקרונות לקריאה ביקורתית של רצף
דימויים היוצרים בניהם זיקות בדרכים שונות .קריאה זו אינה מנותקת מהבנה היסטורית של
הדימויים והבנת הסמליות הנסתרת והגלויה שלהם בתרבות .לאור מסקנות ניתוח השפה החזותית
של האטלסים ניסחתי שבעה עקרונות לקריאת רצפי דימויים המתייחסים זה לזה ומייצרים בדרך
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של דמיון ויזואלי ,זיקות הבונות הבנות חדשות .תקוותי שעקרונות אלו הם ישמשו כלי בידי מורים
לאמנות ללימוד השפה החזותית בדרך השוואתית המעוררת חשיבה מטפורית.

אטלס וורבורג ,לוח  ,79לוח הסיום
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כשפרי הפלטיפוס הפך לפסל;
דימויים פופולאריים המופיעים ביצירות התלמידים
בשעורי האמנות
מעיין שחר מימון
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

העבודה מבוססת על מחקר נוכחותם של דימויים מן התרבות החזותית בעבודות תלמידים
במסגרת שיעורי האמנות .נוכחותו של מכשיר הסלולאר המאפשר גלישה בפס רחב ,העצימה
את המגמה של נוכחות הדימויים החזותיים הפופולאריים בחיי התלמידים .בשיעורי האמנות,
המהווים פלטפורמה המאפשרת חשיבה ועשייה חופשית ,מתרחש מהלך בו תלמידים בוחרים
לשלב ביצירתם דימויים נפוצים מעולמם התרבותי והצרכני ( .)Duncum, 2007כיצד מהלך
זה משרת את יצירתם? כיצד ניתן להתייחס למהלך זה במסגרת שעורי האמנות בבית הספר?
חוקרים רבים דנו בסוגיות העולות מהיחס המתקיים בין התרבות החזותית לנעשה בחדר האמנות
בבית הספר ( .)Freedman & Stuhr, 2004בדיונים אלה באו לידי ביטוי תפיסות עולם פדגוגיות
שביקשו להתייחס להשפעתה של התרבות הצרכנית-טכנולוגית (בורדייה ;1984 ,קליין)2002 ,
המהווה יותר מאי פעם ,מרכיב שיש להתייחס אליו בכובד ראש בשל היותו כה מהותי בחיי
התלמידים .סוגיות הנוגעות ליחסי כוח ,השפעה ,דיון ,ויכוח ,פרשנות ועוד ,חודרות אל השיח הפדגוגי
ונוכחות באופן הנמצא מתחת ומעל פני השטח ( ;Wilson & Thompson, 2007סילברסטוֿןֿ,
 ;2006קליין ;2002 ,אזולאי .)1999 ,יצירות התלמידים מכילות בתוכן רכיבים חזותיים המאפשרים
דיון משמעותי אודות סוגיות אלה .נוכחות זו וההתייחסות המעשית אליה ,מאפשרים דיון אודות
הסדר ,ההיררכיה ומקומו וכוחו של התלמיד כאדם לייצר שינוי ,ויכוח ,שאלה ,פרשנות או נקודת
מבט אישית נוספת וייחודית בעולם המשתנה תדיר.
במחקר בחנתי מקבץ קטן ,מתוך עשרות עבודות ,בהן מתרחשת חדירה של דימויים פופולאריים.
העבודות שנעשו במסגרת שיעורי אמנות רבים ומגוונים ,מייצגות עולמות תוכן עדכניים באמצעות
מקורות חזותיים הלקוחים מתוך המחשב ,הסלולאר ,הקונסולות ,הפרסומות ,המותגים ועולם
הפופ בכללותו .דימויים אלו ,הנתונים לשינויים ברוח התקופה ,ישתנו קרוב לודאי בעתיד בהתאם
לשינויים החיצוניים המתרחשים בעולם (.)NAEA, 2009
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המחקר התמקד באופן בו התלמידים “מטפלים" בדימוי ובתפקידו כמרכיב ביצירה .הוא בחן
במחקר איכותני סמיוטי (פן )2011 ,את מהלכי הבחירה של התלמידים ,חשיבותו של הדימוי
עבורם ,הקשר של הדימוי לעולמם והאופן בו הוא מעורר מוטיבציה לעבודה.
מתוך ניתוח העבודות של התלמידים ניתן להבחין במספר מאפיינים של התייחסות לדימויים
הפופולאריים:
* חיבור בין דימויים :שימוש בדימויים פופולאריים וחיבורם לדימויים אחרים המושאלים מעולמו
האישי של התלמיד לצורך יצירת רעיון “חדש" המייצג איווי או כמיהה של התלמיד ביחס לדימוי
הנבחר וביחס לעצמו בהקשר לדימוי.
* עבודות בהן הדימוי מעמת מותגים עם עמדות פוליטיות וחברתיות .מחד ,הנכחה חזותית של
הדימוי הפופולארי ,ומאידך מחיקתו טשטושו ,עיוותו ,פירוקו -על מנת ליצור היגד מתריס ,מורד,
"מקלקל" של הדימוי הפופולארי ו”התדיינות" חד צדדית עם ערכים אותם מיצג הדימוי.
* התנגדות לשטיחות של מקור הדימוי הווירטואלי ויצירתו כדימוי ממשי ,תלת מימדי .תרגום הדימוי
לפסל או חומר הניתן לאחיזה ובעל נוכחות פיזית קיימת הנתונה למרותו של התלמיד.
* שימוש בדימוי פופולארי תוך הסטתו על מנת להציג סוגיות מהותיות הנוגעות להתבגרות ,ליחסים
הורים ילדים ,למקובלות חברתית ,או להתאמה לסביבה.

 ,Abercrombie & Fitchמותג אופנה אמריקאי פופולארי ,גואש על נייר ונייר העתקה.

"לא הכל מושלם" אמרה נ" .זה אולי מותג ,אבל סביבו יש הרבה בלגאן .ילדים קטנים מייצרים אותו באיזו מדינה רחוקה
וסובלים כדי שנוכל ללבוש את הבגדים האלה...אני לא חושבת שאנשים מודעים לדברים שקורים מסביב .ילדים בתיכון
לובשים את המותג ולא חושבים על מה שיש מאחורי זה" .אני גם לובשת את המותגים ,אבל אני גם מתנגדת אליהם,
אנחנו במשפחה מתנגדים לכל העניין עם המותגים .אבל זה גם חזק נורא וקשה לא ללכת עם הזרם".
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ייצוגים מגדריים ביצירות של בני נוער
ענת מיה
מנחה :ד"ר נורית כהן עברון

עבודה זו מבקשת לבחון את האופן בו הייצוג המגדרי בא לידי ביטוי ביצירות של בני נוער
המתארות דמויות נשיות וגבריות .ייצוג מגדרי הוא מושג מורכב המצביע על דימוים המעוצבים
ומעצבים מסרים ואידיאולוגיות חברתיות-מגדריות .מטרת המסרים המגדריים היא להשריש
תבניות חברתיות וסדרים חברתיים המושתתים על פי המין איתו נולד האדם ,כך שיראו טבעיים
ולא תוצר מלאכותי ,תרבותי (בארת.)2003 ,
העבודה מבוססת על חקר מקרה בו שימשתי כמורה וכחוקרת .הוא אפשר לי לעקוב מקרוב אחר
המהלכים והשיקולים בהם נקטו תלמידים בבואם לייצג את הדמות הגברית או הנשית שבחרו
לצייר .מתוך ניתוח עבודות התלמידים והראיונות שקיימתי איתם עולה שהייצוגים המגדריים
אותם בחרו התלמידים היו קשורים לעיסוק בזהות המתגבשת שלהם .בדומה לממצאי מחקרה
של פרידמן ( ,)Freedman, 1994עלה מתוך הראיונות שרוב התלמידים לא היו מודעים לייצוגים
מגדריים נשיים או גבריים שנכחו בתצלומי המקור אותם בחרו מתוך המרחב החזותי האינטרנטי,
שהיוו השראה ליצירתם ועליהם ביססו את עבודתם.
התלמידים בחרו בדימויים חזותיים המאופיינים בייצוג מגדרי סטריאוטיפי ,ייצוג שכלל תנוחות
גוף וארגון מרחב בהתאם לסטריאוטיפים מגדריים ( .)Goffman, 1979; Bordo, 1997הם לא היו
מודעים למסרים המגדריים המוטמעים בדימויים שהיוו מקור ליצירתם ובהמשך לא היו מודעים
למסרים המגדריים שייצגו הדמויות שהם עיצבו .ממצא זה בולט לאור מודעות התלמידים לייצוגי
כוח ותרבות אחרים ,אותם ביטאו הן בניתוח והן בשיקולי הדעת בבחירת אמצעי ההבעה ביצירה.
עוד עולה מהמחקר שהתלמידים מיעטו להביע עמדה ביקורתית ביצירתם .מתוך ממצאים אלה
עולה המסקנה שישנה חשיבות רבה לפיתוח המבט הביקורתי בשיעורי האמנות ,מבט שיעזור
לתלמידים להתמצא במרחב החזותי במקיף אותם.
בדומה למחקרה של פרידמן ( ,)Freedman, 1994רק אחוז קטן מהתלמידים הביע ביקורתיות
לגבי הייצוגים הסטריאוטיפיים .אולם ,בשונה ממחקרה ,בו רוב הבנות בחרו ליצור ייצוגים נשיים,
במקרה הנחקר ,רוב התלמידות בחרו לייצג דמויות גבריות .אלה שהציגו דמויות נשיות ,הציבו
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אותן באופן שונה מהצבת דמויות הגברים; הדמויות הנשיות מוצגות בכל מלוא גופן ,הקומפוזיציה
הנוצרת מפיתול הגוף לא מאוזנת וא-סימטרית .הגוף הנשי חשוף בחלקים ניכרים ממנו .בשיער
נוצרת תנועה .הידיים נשלחות אל הגוף במטרה להסתיר את החלקים החשופים ומהלך זה מייצר
תחושת פגיעות .מגע הידיים רך ומלטף ,כהבחנתו של גופמן ( .)Goffman,1979ידי האישה
נוגעות בגופן כמו בחפץ ( .)Berger,1972הצבעוניות בגווני אדומים וורודים ,צבע המזוהה עם
גלאים צעירים ,ומשדרת ילדותיות .תחושת הילדותיות בייצוגים הנשיים נוצרת גם בשל הסטת
מבטן ,שניתן לפרשו כביישנות.

		
מקורות הדימוי בהם השתמשה התלמידה לציור דמותה של ריאהנה.
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תכנית לימודים באמנות בישראל
על פי הגישה של חינוך לאמנות כתרבות חזותית ()VCAE
אתי אמינוף
מנחה :ד"ר חוה ברונפלד-שטיין

העבודה בוחנת את תכנית הלימודים "אמנות כתרבות חזותית" 5לאור הגישה של חינוך לאמנות
כתרבות חזותית ( .)Visual Culture Art Educationהגישה החלה להתגבש במהלך שני
העשורים האחרונים ,בתגובה להכרה בהשפעתם המכרעת של דימויים חזותיים ,על עיצוב זהותם
ותודעתם של תלמידים ,ועל האופן שבו מובנה הידע אודות העולם ,כחלק ממבנה חברתי .אי
לכך התעורר הצורך להתייחס אל השדה החזותי כאל תופעה רחבה וההמשגה של החזותי מעבר
להגדרה המסורתית של מושג האמנות.
גישת החינוך לאמנות כתרבות חזותית יוצרת קושי ואתגר עבור מורי האמנות ומעצבי מדניות
בתכנון לימודים לאמנות .היא חותרת תחת הנחות יסוד בדבר הקאנון האמנותי בכך שהיא
מתייחסת לדימויים פופולאריים מצויים וליצירות אמנות כמקורות ליגיטימיים ללימוד התרבות
החזותית ובאופן בו היא מתמקדת בקהל הרחב של הצופים -הצרכנים ולא רק בקהל אליטיסטי,
אקסקלוסיבי ומצומצם.
מקריאה פרשנית של תכנית הלימודים "אמנות כתרבות חזותית" ,כמו גם מניתוח ראיונות עם שניים
מבכירי הכותבים אותה ,עלה כי התכנית מרחיבה את תחומי האמנות המסורתיים .היא מתמקדת
בשישה מדיומים אמנותיים ובהעמקת ההכרות עם האמצעים התקשורתיים הננקטים לפי כל מדיום
בנפרד ,אך היא איננה מכוונת להתבוננות ופרשנות מעבר לאמנות  -לנראות ולחזותיות ,כלומר
לחשיפת המנגנונים לכינון התודעה באמצעות החזותי .חסר בה דיון בקונטקסט של הטקסטים
החזותיים כחלק מפרקטיקות חברתיות ,פוליטיות וכלכליות ,וככלי טרנספורמטיבי ,להבנת המציאות
ולשינוייה באופן מודע ומתוך אחריות אזרחית .חסרות בתכנית המאפיינים היסודיים של חינוך
לאמנות כתרבות חזותית ,המתווים עיסוק בסוגיות מרכזיות בשילוב מספר דיסציפלינות כמו:
יחסי כוח (חברתיים ,כלכליים ,אתניים ,מגדריים ,תרבותיים) ,מבט ,פיתוי ,אידיאולוגיה ,תנאי ייצור,
הטכנולוגיה והשפעותיה ,כוחות השוק או הממד הפוליטי של דימויים חזותיים.
 5אמנות כתרבות חזותית :תכניות לימודים לחטיבת הביניים  )2010(,ירושלים :האגף לתכנון ולפתוח תכניות למודים.

ליאת דניאלי
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מניתוח זה ניתן ללמוד כי התכנית איננה מצליחה לממש באופן ממצא את מטרות הגישה של
חינוך לאמנות כתרבות חזותית ( )VCAEכפי שהתכוונה לעשות .הממצאים מצביעים על כי
קיימת הלימה חלקית בין רציונאל הגישה של חינוך לאמנות כתרבות חזותית לרציונאל התכנית
אמנות כתרבות חזותית .כמו כן מטרות הגישה אינן ממומשות במרכיביה האופרטיביים :מטרות-
על ומטרות כלליות ,עקרונות ,פרקטיקות יישום בדרכי הוראה-למידה-הערכה.
הפרק היישומי של העבודה מציע המלצות כבסיס למתווה מחודש לתכנית למודים בישראל.
אחת מהפרקטיקות החסרות בתכנית הלימודים בישראל ,אותה מציע דנקם ( (Duncum, 2010
היא קריאה אינטרטקסטואליות ( .)Intersexualityהיא מאפשרת התייחסות של טקסט מסוים
לטקסט אחר ונשענת על התכונה של קשרים ריזומטיים .הדימויים מתייחסים לטקסטים תרבותיים
אחרים כגון ספרים ,שירים ומוסיקה .דנקם מציע לבחון קשרים בין טקסטים חזותיים על בסיס
מסוגי קשרים שונים :קשרים הנשענים על אסוציאציות חופשיות של תלמידים וגם על בסיס
קשרים לנושאים שיש להם פוטנציאל לחקירה יותר עמוקה .הוא מציע שכל דימוי יקושר לדימוי
אחר כהיפרלינק ושהתלמיד יעבה אותו כהמשך וכהרחבה של החקירה בין אם באמצעות הגדרה,
תוצר של דיון או כאנקדוטות אישיות.

התנסות בקריאה אינטרטקסטואליות ( )Intersexualityמאפשרת התייחסות של טקסט מסוים לטקסט אחר ונשענת
על התכונה של קשרים ריזומטיים.

דיה בלזר
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ייצוגי ה"אני" של נוער מנותק ברשת
תמר גרינברג
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

העבודה לומדת את האופנים בהם נערות במצוקה חושפות עצמן
באתרי תוכן חברתיים .רבות מהנערות מעלות לאתרי תוכן חברתיים
דימויים חזותיים בהן הן מוצגות בתנוחות "פתייניות" שחוזרות על
עצמן .לאור זאת ביקשתי לבחון הסיבות בעטיין בוחרות נערות
במצוקה לייצג עצמן באמצעות דימויים חזותיים מעין אלו .עוד
נבחנו הצרכים הרגשיים עליהם מבקשת הצגת עצמי חזותית זו
לענות והאופנים בהם משפיע הדימוי העצמי של נערות במצוקה
על אופי הדימויים החזותיים המועלים לרשתות החברתיות.
העבודה מבוססת על מחקר איכותני .המחקר כלל ראיונות
השלכתיים ושאלות פתוחות שנערכו עם חמש נערות במצוקה
בין הגילאים  .19-16מן הממצאים עולה כי הדימויים שהועלו על
ידי הנערות לרשת נתפסו על ידן כמסייעות להבניית תדמית של
נערה פופולארית במישור החברתי ,ובנוסף הן משמשות כאמצעי
למשיכת תשומת לב מבני המין השני (נערים) .עוד נמצא כי תמונות הגוף גורפות כמות גבוהה
יותר של תגובות ו׳׳לייקים׳׳ מאשר תמונות פנים .זאת ועוד ,הנערות מודעות להבדלים בין תמונות
"רגילות" המועלות לרשת לבין תמונות "פתייניות" והן יודעות כיצד לעשות בהן שימוש על מנת
להשיג את מטרתן החברתית .לאור זאת נמצא כי דימויים חזותיים אלו משמשים כאמצעי להעצמה
וככלי לביטול תחושת הנחיתות והזרות של הנערות ,על אף שבעצם השימוש במשאביהן המיניים
הנערות משחזרות ומנציחות את מצבן.
לאור הממצאים מוצעת תכנית התערבות העושה שימוש באמצעים חזותיים .היא מבקשת להעניק
לנערות במצוקה כלים ביקורתיים מעצימים שיאפשרו להן להשתמש ברשתות החברתיות מתוך
מודעות עצמית .העיסוק הביקורתי וההכרות עם ערכים אישיים באמצעות חינוך לאמנות יכול
להוות אמצעי להשגת הזדהות והשתייכות חברתית שחסרה כל כך לנערות אלו .זאת ועוד ,יש
להמשיך ולחקור תחום זה של נערות במצוקה בכלל והשימוש שהן עושות ברשת בפרט כיוון
שהעולם הווירטואלי מהווה כיום את אחת הזירות המרכזיות המשפיעות על הסדר החברתי.
באמצעות חינוך לאמנות יינתנו לנערות במצוקה אלטרנטיבות לפעולה במרחב החברתי (הממשי
והווירטואלי) שבו הן מרגישות מודרות ,מהלך המבקש להביא להעצמתן.
| 19

פלטפורמות שיתופיות בהכשרת מורים לאמנות
אירית מילוא
מנחה :ד"ר נורית כהן עברון

העבודה מבוססת על מחקר שבחן קורס אותו לימדתי במסגרת תכנית להסבת אקדמאים להוראת
אמנות וקולנוע בפקולטה לאמנות במכללה האקדמית בית ברל .הקורס זימן שימוש בפדגוגיה
המותאמת להבניית ידע משותפת בפלטפורמות דיגיטליות ואפשר לסטודנטים להתנסות בלמידה
המבוססת על תיאוריות קונסטרוקטיביסטיות  -קונקטיביסטיות .לאור גל הרפורמות החינוכיות
שמטרתן להתאים את ההכשרה להוראה לפדגוגיה המותאמת לרוח הזמן ולתרבות הדיגיטלית,
ביקשתי בעבודה זו לבחון את הלמידה השיתופית בהכשרה להוראת אמנות וקולנוע ,גם בכדי
לאמת או לסתור תפיסות רווחות ביחס למטרות רפורמות אלה ,וגם בכדי להבין את התהליכים
וליישמם באופן ומשמעותי.
המחקר בחן אילו אינטראקציות של למידה שיתופית התרחשו בקורס בלמידה מרחוק מלאה,
מהו הערך המוסף של השיתופיות ,ההפריה ההדדית וההאבקה המתרחשת באינטראקציות
אלה ,לתהליכי הלמידה וההכשרה להוראת אמנות וקולנוע והאם ניכרת למידה המאפשרת
יכולת יישום של התוכן ,אשר נלמד רק בסביבות אלה .בכדי לענות על שאלות אלה בחנתי
את ה 'למידה משתתפת' הנוכחת בבלוג המשותף בפעילויות השונות המתאפשרות בממשקי
הפלטפורמה ללמידה מרחוק ( ,)Nachmias, et al., 2000ובפלטפורמות שיתופיות מחוצה לה
( ,)Freedman, et al., 2013בהן הסטודנטים התנסו במודלים שהדגימו דרכי שיתופיות כמרכיב
חשוב בהכשרתם להוראה (בשן והולצבלט.)2013 ,
מהמחקר עולה שהלמידה השיתופית ,שהתרחשה בתיווך טכנולוגיות מידע ,התעשרה באינטראקציות
שפרצו את גבולות הזמן והמרחב המוגדרים בדרך כלל כ'שיעור' .בחינת התהליכים האישיים
והקבוצתיים ,מצביעה על תרומת הכתיבה הרפלקטיבית המושהית גם לתהליכי הבניית הידע
הקולקטיבית וגם להפנמת תכני הקורס .תוצאות המחקר מצביעות על כך שהכתיבה הרפלקטיבית
בפלטפורמות הדיגיטליות השיתופיות ,תרמה באופן משמעותי לתהליך ההבניה המקצועית של
המתכשרים להוראה .היא אפשרה להם לעבד ביחד ידע תיאורטי מופשט לאור בעיות המתעוררות
ביישומו ולראותו מתקיים בשדה המעשי של ההוראה באופן פרקטי .באופן זה ,האינטראקציות
השיתופיות חיזקו את הקשר בין התיאוריה לבין הפרקטיקה (.)Dooly & Sadler, 2013
ההפריה ההדדית התבטאה בשיתוף וצבירת פרטי מידע ממבחר מקורות חיצוניים שנאספו על
ידי משתתפי קהילת הלמידה בהסתמך על מיומנויות איתור מידע שנועדו לחקירה (Eiserman,
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 .)et al., 2013מממצאי המחקר הכמותיים והאיכותניים עולה כי קבוצת הלימוד התעשרה
באמצעות שיתופים ממקורות חיצוניים מסוגים שונים; הסטודנטים והסטודנטיות שיתפו בבלוג
תוכן שהיה רלוונטי להם .הם יצרו קשרים בין צמתים של רעיונות בתהליך שחיבר את המקורות
להקשר של התוכן הנלמד והנגיש אותו לעמיתי הלימוד שלהם .כל סטודנט ששיתף ,לא רק
נתרם בעצמו ,אלא גם מתח את גבולות מרחב הלמידה באמצעות יצירת נגישות למקורות ושדות
נוספים שהפכו חלק ממרחב הלמידה המשותף.
למרות שמטרת המחקר הייתה להתחקות אחר התהליכים הקוגניטיביים ,ניתוח הכתיבה בבלוג
הקורס הציג את האינטראקציה החברתית ואת העדויות לנוכחות הקהילה הלומדת המתלכדת
כחיוניות ללמידה שיתופית .ללכידות זו ,המספקת תחושת שייכות למשתתפים בקהילה הלומדת
בסביבות מתוקשבות אסינכרוניות ,יש השפעה מכריעה על המוטיבציה לשיתוף בידע ולהצלחת
הלמידה (.)Nachmias, et al., 2000; Garrison & Arbaugh, 2007
סטודנטים שלקחו חלק ביצירה אמנותית קולקטיבית ,לה תרמו ביצירה אמנותית עצמית משלהם
המשלבת עיבוד דיגיטלי ,הבינו ביחד את כוחה של הקבוצה הפעילה אמנותית להתבטא בסוגיות
חברתיות בוערות.
ניתוח תוצרי הלמידה של מטלת הגמר בקורס מצביע על יכולתה של המורים לאמנות וקולנוע
המתחילים ליישם פדגוגיה המותאמת לעידן הדיגיטלי ,לה הוכשרו בקורס .בתוצרים אלה הם
תכננו מערכי שיעורים בהם תפקידי המורה התמקדו בהדרכה ,הנחייה ,הכוונה ותווך .הם שמו
דגש על פיתוח מיומנויות תקשורת ועבודה שיתופית בקרב התלמידים ,עוררו תהליכי למידה
ויצרו סביבות למידה המאפשרות למידה פעילה ,קונסטרוקטיבית ומשמעותית ,המחליפה את
ההוראה המסורתית של המורה כ"מפקיד" (לוין ואחרים.)2014 ,

דוגמה לנוכחות של 'למידה משתתפת' ותהליך "האבקה" בבלוג של הקורס
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הבנת יצירת אמנות על פי המודלים הפרשניים
של ארווין פנופסקי וארנסט גומבריך
מירב אורים
מנחות :פרופ' אפרת ביברמן וד"ר נורית כהן עברון

סוגיית ההתמודדות עם פרשנות של יצירת אמנות והתובנות המתעוררות מכך הבשילה אצלי
בעקבות עבודתי כמחנכת לאמנות עם קהלים שונים ,להם אני מגישה נושאים וחומרים שונים
ליצירה .על חשיבות העיסוק בפרשנות יצירות כחלק מחינוך לאמנות טוענת דובב ( ,)1982כי
היא מאפשרת התנסות בסובלנות לעמימות והקשבה לדעות שונות .על פי דובב מטרת חינוך
לאמנות היא לאפשר הנאה בעזרת התבוננות ופרשנות של יצירות אמנות אשר באמצעותם
מבטא התלמיד חשיבה עצמאית שאין בה תועלתיות.
מצאתי כי בתכניות הלימודים באמנות של משרד החינוך קיימות כוונות ליצור למידה המבוססת על
פרשנות מתוך התבוננות ,כך שהתלמידים ידעו לפענח ולפרש יצירת אמנות ממספר נקודות מבט
ולהציג נקודות מבט שונות משל עצמם .בניגוד לכוונות אלה ,מצאתי כי במערכי השיעור הקיימים
בתולדות אמנות ,תפקיד המורה הוא להסביר את משמעות היצירה ולהקנות ידע אודותיה ,ללא
הפניה למודל פרשני על פיו התלמידים יצליחו לפרש ולהבין את משמעותה של היצירה בעצמם.
בעקבות ההבנות של דובב וטרי ברט ( )Terry Barrett, 2002על תרומת הפעילות הפרשנית,
מצאתי לנכון לבחון שני מודלים שיאפשרו לתלמידים לפרש ולהבין יצירות אמנות.
בעבודה נבחנו שני מודלים פרשניים המתבססים על שתי תיאוריות פרשניות; האחת של ארווין
פנופסקי ( )Erwin Panofskyוהשנייה של ארנסט גומבריך ( .)Gombrich Ernestהמודלים
נוסו בפרשנות של שתי יצירות אמנות שונות ושתיהן הוצגו לשתי קבוצות משתתפים ,האחת נשים
מבוגרות והשנייה ילדים בכיתה ו' .משתתפי המחקר בחנו באמצעות המודל הפרשני שנבנה על
פי התיאוריה של ארווין פנובסקי את יצירתו של גוסטב קורבה 'בוקר טוב אדון קורבה' (.)1854
המודל הופנה ללמידת משמעותה של היצירה מתוך התעמקות במוטיבים ובסמלים מתוך ידע
היסטורי ,ספרותי ואמנותי מהתקופה בה נעשתה היצירה .הוא כיוון למצוא את המשמעות אליה
כיוון האמן על פי גילוי השינויים בסמלים ובמוטיבים האמנותיים ביצירה .באמצעות המודל
שנבנה בהתאם לתיאוריה של ארנסט גומבריך נבחנה משמעותה של יצירתו של רנה מגריט
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'החדר הקשוב' ( .)1952התיאוריה של גומבריך מפנה את המתבונן לחפש משמעות ביצירה על
פי הבנתו המושפעת מניסיון חייו ותרבותו .מתבונן מפרש דמויות ואובייקטים גם מרומזים ולא
ברורים ,על ידי שמטיל עליהם משמעות התלויה בדמיונו ובהיכרותו הסובייקטיבית עם צורות
ומשמעותן לגביו .על פי תיאוריה זו מתבונן אינו מתחשב בכוונת האמן שיצר את היצירה גם אינו
מתחשב בדעתו ופרשנותו של משתתף אחר.
העבודה מצביעה על כי ניתן לאפשר הן לילדים והן לנשים להבין משמעותה של יצירת אמנות
באמצעות חקר עצמי .בעבודה נמצא כי המודל הפרשני של גומבריך הוביל את המשתתפים
לפרשנויות מגוונות של היצירה שהושפעה מניסיון חייהם וגילם .על פי מודל זה משתתפי המחקר
הבינו כי הפרשנות היא סובייקטיבית ולכן שונה ,כך הבינו על שונותם הם .על פי המודל של
פנובסקי רוב משתתפי המחקר הגיעו לפרשנות אליה כיוון האמן .השלב הראשון ובו הבנת
המוטיבים ביצירה המראים על תקופתה ,הובן טוב יותר על ידי הנשים .לעומת זאת השלב השני
במתודה ובו חיפוש משמעות בסמלים ,הובן טוב יותר על ידי הילדים.

דפי מחקר שנבנו בעקבות המודלים הפרשניים של ארווין פנופסקי וארנסט גומבריך
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מפגש בין דורי סביב סיפורי ילדות ככלי חינוכי אמנותי
לירז חפץ -פרידלנד
שם המנחה :ד"ר נורית כהן -עברון

העבודה בוחנת כיצד מציגים תלמידי בית הספר ונשים מבוגרות את ילדותם ואילו קשרים עשויים
להיווצר בניהם במפגש בין דורי המזמן שיתוף פעולה ביניהם .המפגש נערך במסגרת תכנית בשם
"הקשר הרב דורי" בה מעורבים משרד החינוך ,המשרד לאזרחים וותיקים ובית התפוצות .תלמידי
בית הספר היסודי לימדו את הנשים מיומנויות טכנולוגיות והנשים סיפרו לתלמידים סיפורי ילדות
שנשזרו בתמונות ילדות .התלמידים כתבו את סיפורי הנשים ושלחו אותם לאתר במוזיאון בית
התפוצות אליו נאספים סיפוריהם של האזרחים הוותיקים .התלמידים אף הם סיפרו לנשים על
ילדותם ושיתפו בצילומים שלהם .בתום הפרויקט השתתפו התלמידים בסדנת צילום בה יצרו
התלמידים צילומים של עצמם בעקבות התבוננות בתמונות הילדות של הנשים.
מתוך ניתוח הראיונות ,התצפיות ,הסיפורים והתמונות ניתן ללמוד על ההבדלים באופן בו בני
התקופות השונות מציגים את ילדותם ,אך גם על דברים דומים .כמו כן ניתן לעמוד על גילויי
אמפתיה שנוצרו במפגש הדיאלוגי .המפגש אפשר לנשים להשמיע את קולן ,וייחס לסיפורן ערך
מעצם תיעודו בכתב והעברתו למוסד ציבורי/ממסדי .התלמידים ,שהפכו למורים במפגש זה ,זכו
לחוויה מעצימה ולתחושה שלידע שבידיהם יש ערך .בנוסף ,היצירה של התלמידים ,הן באמצעות
תיעוד סיפורי הנשים והן באמצעות יצירת הצילומים בדיאלוג עם תצלומי הנשים  -אפשרה להם
לבחון את עולמם שלהם תוך בחינת דברים דומים ושונים בין שני העולמות.
השוני בין תאור הילדות בסיפורים של הנשים לבין זה של הילדים תואם את תפיסתה של מרזל
( ,)2008כי סיפורי חיים מושפעים בעיקר ממאפייני התרבות של האדם שמספר אותם .מתוך
השוואה בין סיפורי הילדות ותמונות הילדות של הנשים המבוגרות לבין אלו של התלמידים ניתן
להבחין כיצד התרבות והטכנולוגיה השפיעו על חוויות הילדות ועל אופן ייצוגן .הוספת המרכיב
החזותי לסיפורן של נשים קשות יום ,אפשרה להמחיש לתלמידים את שאירע וכך נוצר מפגש מלא
יותר עם התמונות של אותם מקומות ואנשים עליהם שמעו בסיפורים .אולם ,מעבר להמחשה,
יצרו הצילומים גשר נוסף בין הדורות .בעוד שהסיפורים על הילדות של הנשים היו סיפורים על
עבודה ,הגירה לישראל וחתונה מוקדמת ,תמונות הילדות הציגו את הנשים בהקשרים דומים
לאלה של הילדים כיום :עם חברות ,בבית הספר ,במשפחה ועל שפת הים .מתוך חקר מקרה
זה יכולים מורים לאמנות והיסטוריה לשאוב רעיונות לפעילות עם תלמידיהם המתבססת על
שיתוף עם חברי הקהילה ,במטרה ליצור העצמה חברתית.
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תמונותיה של מרים הסר וסיפורה תועדו על ידי התלמידים והועלו לאתר בית התפוצות

נולדתי בשנת  1936בטורקיה ,בעיר אנקרה .אנחנו במשפחה ארבעה אחים .בטורקיה למדתי בבית ספר עממי שקראו
לו איסטיקלל .היה לי כיף בבית הספר והייתי תלמידה טובה .בארץ ישראל למדתי בשיעורי ערב .כשהייתי קטנה אהבתי
להתגלש על השלג והקרח .באותה תקופה ,כשהייתי ילדה שיחקנו בקלאס וקפיצה על חבל .היינו הולכים יחד לראות
סרטים בקולנוע .אני הערצתי את השחקנית האמריקאית שירלי טמפל.
עליתי ארצה בשנת  .1949הייתי בת  ,13עליתי עם משפחתי -הורים  4אחים וסבתא ,בסך הכול  7נפשות .שטנו באנייה
שבמקור תפקדה להובלת פרות .השיט נמשך  17ימים מאיסטנבול שבתורכיה לחיפה .היות והגענו בזמן כניסת שבת היינו
צריכים לחכות באנייה עד יום ראשון בבוקר .רק אז העבירו אותנו לשער העלייה ליד חיפה .שם קיבלנו אוהל משפחתי
ומזון בחדר אוכל .תוך שבוע ימים עברנו בדיקות רפאיות בקופת חולים של ההסתדרות הכללית .לאחר שבוע הסיעו
אותנו לבית העולים בבאר יעקב ,במחנה העולים גרנו באוהל .היינו שבעה נפשות מהמשפחה שלי ועוד בסדנת הצילום
יצרו התלמידים את תצלומיהם מתוך דיאלוג עם התצלומים של הנשים שאת סיפוריהם הם תיעדו.
אורח ,יחד היינו  8איש .לאחר  40יום הגענו ליד תל אביב ,באזור אבו כביר ,שם גרנו בבית עם  4משפחות נוספות לתקופה
של שנה .היה לנו קרוב משפחה שגר בתל אביב ,הוא הזמין את אבי אליו והראה לנו שיש בית ריק שאפשר להיכנס
לגור בו בינתיים ,באבו כביר .הבית הזה היה שייך לאפוטרופוס הכללי והיה מיועד להריסה .אחר כך בנו פחונים ביפו ג'
והעבירו אותנו לשם .גרנו שם שנתיים ואז ,עברנו לשיכונים לעולים שבנו ביפו .עד היום אחי גר בבית הזה .הוא שיפץ אותו.
כשהתחתנתי ,הייתי בת שמונה עשרה .שכרנו חדר אחד .גרנו עם משפחה נוספת עם מטבח משותף ואמבטיה משותפת.
בשבילנו החדר היה יותר יפה מבית מלון.
אני עבדתי עד גיל הפנסיה .עבדתי בטקסטיל ,סריגים .במפעל שלנו היו מכונות סריגה .טיפלנו במכונות ,גזרנו ותפרנו .עשינו
סוודרים לגברים ,לאוכלוסיה דתית ,בעיקר בבני ברק וירושלים .זה היה דגם שהם אהבו ללבוש מתחת לחליפה בחורף.
היה עם שרוול ובלי שרוול .עבדתי שלוש שעות כל יום במפעל וארבע שעות במכירות בחנות .אחרי  22שנה המפעל נסגר.
עבדתי בעוד כמה מקומות עד שיצאתי לפנסיה .כלתי הייתה מראה לאורחים את מה שאני סרגתי בעבודת יד לילדים.
עבדתי במקום הזה גם בתיקון אומנותי .מה שהיה לא כל כך טוב ,אם היה חור ,הייתי מתקנת במקום .עבדתי שם כל כך
הרבה שנים ,כך שידעתי את כל העבודה מא' ועד ת' .הבוס שלי היה מבוגר .הוא היה ניצול שואה .למפעל קראו "ג'רסי ברס".
כשיצאתי לפנסיה ,לפני  18שנים ,הגעתי למתנ"ס לבית צדיק .זה כמו הבית שלי .התחלפו הרבה אנשים ,אבל מלכה ואני
נשארנו הכי ותיקות .יש לי שני ילדים בן ובת ,לבת קוראים נירה ולבן בני ,שניהם למדו לתואר ראשון .נירה למדה הוראה
לחטיבת הביניים אבל התקבלה לעבודה כסגנית מנהלת בבית ספר דוד אלעזר .בני למד לתואר טכנאי רפואי ,הוא עובד
היום בתל השומר.
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בית הספר מבעד לעדשת המצלמה
אסתר מוסקל
מנחה :ד"ר נורית כהן עברון

התלמידים מבלים בבית-הספר ובסביבתו כשש שעות ביום ויותר מ 1000-שעות בשנה .במהלך
זמן משמעותי זה ,מקיימים התלמידים אינטראקציה תמידית עם הסביבה הפיזית במודע או
שלא במודע .לסביבת בית-הספר יש השפעה על בריאותו ,תפקודו ורגשותיו של התלמיד (2008
 .)Ghaziani,מחקרים מצביעים על כך שסביבת לימודים עשירה,מאתגרת ,מטופחת ואסתטית,
יקדמו אצל התלמיד תחושת הזדהות ושייכות שתעודד יחס של כבוד לסביבה ולזולת ובזכותם
תפחת תופעת ההשחתה והאלימות בבתי-הספר (שמחה.)2003 ,
לאור חשיבות הסביבה הפיזית חזותית של בית הספר ,ולאור העובדה שבמקרים רבים האחריות
על נושא זה מוטלת על המורה לאמנות ,נראה שחשוב לבחון כיצד אכן ניתן לשלב את הנושא
כחלק מתכנית לימודי האמנות .עבודה זו בוחנת כיצד ניתן לרתום את החינוך לאמנות על מנת
לעורר את מודעות התלמידים לסביבה הפיזית חזותית של בית-הספר?
במרכזה של העבודה מתוארת פעולת התערבות חינוכית-אמנותית אשר פותחה כמחקר פעולה.
המחקר נערך עם קבוצה של חמש עשרה תלמידות כיתה ו' בבית ספר יסודי ממלכתי-דתי במסגרת
שיעורי האמנות .תכנית ההתערבות תוכננה כחלק מהגישה המתייחסת לאמנות כתרבות חזותית
ודוגלת בשילוב ועירוב של נושאים פוליטיים ,חברתיים ,סביבתיים ואקולוגיים כחלק מתכנית
לימודי האמנות.
מטרתה של פעולת ההתערבות החינוכית-אמנותית הייתה לזמן את התלמידות להתבוננות מחודשת
במרחב הפיזי-חזותי המוכר של בית הספר .הפעולה נועדה ליצור אצלן שינוי במודעות הן לגבי
חזות בית-הספר כפי שהיא כיום ,והן לגבי האחריות האישית שיש לכל אחת מהן למצב מתוך
תקווה כי מודעות זו תאפשר להן לפעול בתוך הסביבה (במקרה זה הסביבה החזותית) כדי לשנותה.
פעולת ההתערבות ,שכללה צילום מתעד של בית הספר והצעות לשיפור המפגעים בו ,עוררה
את מודעות התלמידות לחזות בית-הספר .מתוך תגובות התלמידות בתום התהליך ,עלה כי יש
קשר בין הסביבה הפיזית חזותית של בית-הספר לבין תחושת השייכות אליו .נמצא שסביבה
חינוכית מוזנחת של בית-הספר גרמה לתחושות שליליות כלפיו ולחוסר אכפתיות מצד התלמידים
לשמירה על הניקיון ועל מתקני בית-הספר .זאת ועוד ,האפשרות להציע רעיונות לשינוי חזותי
של בית-הספר ,לא רק שהיה מהנה עבור התלמידות (גורם שהוא חלק חשוב ומשמעותי בתהליך
האמנותי) ,אלא גם נתנה להן את התחושה שיש להן כוח לפעול במציאות ,להשפיע וליצור בה
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שינוי .הפעולה מהווה דוגמה לתהליך בו באמצעות חינוך לאמנות ניתן לגרום להעצמה ולשינוי
סביבתי ותודעתי בקרב התלמידים והקהילה.
ניתן לעקוב אחר תהליך העבודה באמצעות הדוגמאות המצורפות .בצילום בחרו התלמידות
לתעד את כיתת האם שלהן הממוקמת בקרוואן בחצר האחורית של בית-הספר .בקדמת התמונה
מופיע שביל גישה מרוצף המוביל לכיתה .הכיתה עצמה מופיעה במרכז התמונה ,קירותיה לבנים
ומלוכלכים ,החלון סגור ומסורג ומבעדו משתלשל ברישול הווילון או פיסת בד אחרת .מצד שמאל
למעלה מופיע חלק מעץ ערום ומאחורי המבנה נראה חלק מהנוף הטבעי של הסביבה.
המבנה בעל החלון המסורג משדר מראה מוסדי חסר צבע ,מוזנח ולא מזמין ומזכיר באסתטיקה
שלו אתר כליאה ואינו משדר מסר של כבוד והערכה ללומדים בו .הסביבה המצולמת אינה מקנה
ערכים אסתטיים אשר ,על פי אורטנר ( ,)2003הינם חשובים ביותר ועשויים להשפיע על התנהגותו
של התלמיד ועל יחסו לסביבה בהווה ובחייו הבוגרים .אורטנר מוסיפה כי באמצעות האופן שבו
מתכננים ,מעצבים ומטפחים את הסביבות הפיזיות החזותיות של בית-הספר מעבירים מסר סמוי
לתלמידים לגבי ערכו בהשוואה לסביבות אחרות בחיי היום יום של התלמידים .בסביבה מוזנחת,
מוסיפה אורטנר ,לא תיווצר איכות לימודים חיובית המשלבת חינוך לערכים ,לכבוד הדדי ולשמירה
על הרכוש והנפש .מסר זה נקלט על ידי התלמידות בכיתה ו' כפי שעלה בריאיון עם ע'" ...אין שום
תחושה נעימה ,נראה שלא אכפת לאנשים איך היא נראית .בית-הספר דואג רק לשביל ,הייתי
רוצה יותר מקום לשחק ,דשא" ...
בהצעת התלמידות ניתן לראות שהן מבקשות לטפח את הסביבה באמצעות אסתטיקה המאזכרת
בית פרטי צבעוני המוקף דשא ושבכניסתו עציץ" :בחרנו לצבוע את הכיתה מבחוץ בצבע שמח,
החלפנו את הווילונות בווילונות צהובים ,הוספנו עציץ פורח בכניסה ובמקום אדמה חשופה הוספנו
דשא ירוק" .על ידי מחיקת הנוף וצביעת המבנה בצבע וורוד זוהר יצרו התלמידות פנטזיה של
סביבה בלתי אפשרית .אולם ,גם הצעתן משדרת ניכור מסוים .נוסבאום ( ,)2002אלכסנדר ()2003
ואורטנר ( ,)2002טוענים כי סביבת למידה המשדרת לתלמידיה תחושה של ביתיות עשויה לתרום
לתחושת הביטחון של התלמידים אשר ינהגו באיפוק רב יותר וילמדו טוב יותר בסביבה מטופחת
מאשר בסביבה מוזנחת ובנוסף סביבת לימודים פיזית אסתטית תתרום גם לשיפור האקלים הבית-
ספרי ותיצור אוירה מיטבית העשויה להביא להפחתת חיכוכים ומעשי אלימות.

בית הספר מבעד לעדשת המצלמה
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חשיבות תפקידו ומעמדו של החינוך לאמנות
בעיניי הסגל החינוכי בבית הספר
מיכל לוי
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

עבודה זו עוסקת בתפקידו של תחום החינוך לאמנות ובחשיבות המיוחסת לו על ידי מורים מחנכים
בבית ספר תיכון מקיף בו אני מלמדת .חוסר הערכה וחוסר ידע של מורים ביחס ללימודי תחום
האמנות הינו תופעה רווחת .לאור זאת ,העבודה מבקשת לבחון את עמדתם של מורים בבית
הספר אשר מלמדים תחומי דעת אחרים.
בשונה מדעת מורים אלה ,הוגי דעות ,פילוסופים ופסיכולוגים רואים באמנות תופעה אוניברסאלית
אשר ממלאת תפקיד מרכזי וחשוב במגוון התרבויות בעולם .אפלנד ( )Efland, 1990טוען כי
האמנות נתפסת כבעלת השפעה כוללנית ,רב ממדית ,רב מערכתית המפתחת את האישיות
ומעודדת מעורבות פוליטית ,חברתית וכלכלית .כל אלו לדעת אפלנד ,משפיעים על חיי התלמיד
כיוצר וכפעיל חברתית .האמנות במערכת החינוך נתפסת כשמשמשת שפה לביטוי והבעה וגם
כפתח לעולם תרבותי עשיר ורב עצמה .לוונפלד ( )Lowenfeld, 1947שהתבסס על התיאוריה
הפסיכואנליטית של פרויד ,טען שעשיית אמנות הכרחית לגדילה פיזית ונפשית בריאה של הילדים.
גם ריד ( )Read, 1943סבור שהיצירה מקנה לילד את חווית חדוות הגילוי שבכוחו לברוא עולמות.
האמנות נתפסת כממלאת תפקיד גם בתחום השפה התנועתית  -חזותית  -שמיעתית המאפשרת
העברה ופענוח של מסרים שאי אפשר לבטאם במילים ( .)Elkins, 2001כמו כן היא משמשת כלי
למידה ראשוני לפיתוח היכולות והכישורים הבסיסיים של הלומדים ,ואף לפיתוח של היבטים
רגשיים וקוגניטיביים ( .)Arnheim, 1969, 1947הוראת האמנות בדרך הוליסטית אף נתפסת
כמאפשרת לתלמידים הזדמנות להיחשף ללמידה משמעותית ולהעמיק את יכולותיהם .בנוסף,
מחקרים משנות ה  90 -של המאה העשרים מצביעים על שמתן מרחב לביטוי אמנותי למתבגרים
מאפשר להם למצוא את מקומם בבית הספר ,אותו הם רואים בדרך כלל כמוסד מנוכר ומרוחק
מעולמם .בנוסף ,החינוך לאמנות תורם להפחתת בעיות המשמעת והאלימות ומשפר את האקלים
הבית ספרי (.)Fiske 1999
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החינוך לאמנות כתרבות החזותית מיישם את האקטואליות והרלוונטיות שלו בהתייחסותו באופן
ישיר לסוגיות חברתיות ,לשאלות מרכזיות בחיי התלמידים ולדימויים המעסיקים את התלמידים,
המחנכים והאמנים ( .)Duncum, 2001מטרת בחינת המרחב החזותי – תרבותי היא לעודד
אותם לבחון באופן ביקורתי את תנאי התרבות המכוננים את הבניית זהותם ,את האינטראקציות
החברתיות שלהם ואת השקפת עולמם.
למרות החשיבות המוענקת לחינוך לאמנות בספרות המקצועית ולמרות התפקידים הפסיכולוגיים,
הקוגניטיביים והחברתיים המיוחסים לו ,בישראל ממוקם תחום החינוך לאמנות בשוליים .הוא
נתפס כמותרות ,או כפעילות המתאימה יותר לילדי הגן והכיתות הנמוכות .הוא מוגדר כתחום
לימודי העשרה .יחס זה מונצח בצורה ברורה במערכת שעות הלימוד של התלמידים (בר חנא
לורנד.)2012 ,
במסגרת העבודה נערך מחקר איכותני שכלל ראיונות חצי מובנים עם מורים המלמדים בתיכון.
מן הממצאים ניתן לזהות שלוש התייחסויות עיקריות שמבטאים המורים ביחס לתחום החינוך
לאמנות .הראשונה תופסת אותו כתחום שמשמש כאמצעי טיפולי-תרפויטי ,קרי ,כמעודד ביטוי
רגשי ומרגיע .השנייה רואה בו תחום מעשי האמור למלא פונקציה קישוטית באמצעותה מעוטר
חלל בית ספר ,כלומר כתחום האמון על האסתטיקה הבית ספרית .השלישית רואה בו פתרון
לתלמידים מוחלשים לאור תפיסתו כתחום שאינו מצריך קוגניציה או יכולות לימודיות גבוהות.
לאור זאת הפך התחום למרחב המאפשר לתלמידים מוחלשים להצליח וזאת בניגוד לחוסר
ההצלחה הצפויה להם במגמות אחרות .רק מיעוט מבין המורים ייחסו לתחום החינוך לאמנות
תפקידים חברתיים.
ממצאי הראיונות מאששים את ההנחה כי תחום החינוך לאמנות זוכה להערכה מועטה כתחום
לימודי ,חברתי ואסתטי .יחס זה משקף את תפיסתו המוטעית של תחום החינוך לאמנות בבית
הספר בפרט ובחברה בכלל .התייחסות לחינוך לאמנויות כשייך לתחום שלישי בחשיבותו במשרד
החינוך ומוגדר כתחום העשרה ,עלולה להוביל לצמצום שעות ההוראה של התחום במערכת
החינוכית ולפגוע בתכלית העיקרית של החינוך הכללי .צמצום הוראת האמנות ימנע מתלמידים
רבים את החשיפה לתהליכי צמיחה והתפתחות אישית -רגשית ,קוגניטיבית ויצירתית לכוחה
של האמנות ככלי המעודד מעורבות חברתית ,קהילתית וביקורתית הן בחיים הבית ספריים והן
בחיי היום יום .לאור חשיבות עמדת מהמורים והמערכת ,מנסחת העבודה השתלמות בית ספרית
המבקשת לשנות את דפוסי החשיבה של המורים באמצעות הצגת האמנות כנדבך משמעותי
בתרבות החזותית בה אנו חיים כיום.
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עיצוב ביקורתי ככלי חינוכי
מרינה בן צבי
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

הוראת עיצוב גרפי בבתי ספר תיכוניים משקפת תפיסה הרואה בעיצוב גורם מתווך בין הלקוח
ובין קהל היעד .גישה זו משרתת את עולם השוק והפרסום ,ומתעלמת מהאחריות החברתית
הכרוכה בעיצוב .הגישה האלטרנטיבית ,המכונה עיצוב ביקורתי ,רואה בעיצוב אמצעי להעברת
מסרים חברתיים ואתיים .תפיסה זו התפתחה בהשפעת תיאוריות ביקורתיות וקשורה לראיית
התרבות העכשווית כתרבות חזותית רבת עוצמה ,אשר יש בכוחה לעצב ולהשפיע על התודעה
האישית-חברתית של הקהל הנחשף אליה .הוראת עיצוב ביקורתי הנסמכת על הגישות והדגשים
השונים של מעצבים ביקורתיים משתלבת בהדרגה בהוראה במסגרות אקדמיות.
בעבודה זו נחקרו גישות ומאפיינים בהוראת עיצוב ביקורתי במסגרות אקדמיות ,על מנת לבדוק
את האפשרות ליישמה במסגרות תיכוניות .המחקר מבוסס על ראיונות עומק שנערכו עם ארבעה
מעצבים ביקורתיים מובילים המלמדים במסגרות אקדמיות .מהממצאים עולים ארבעה עקרונות
עיקריים :מטרתה העיקרית של הוראת עיצוב ביקורתי היא פיתוח תפיסה ביקורתית עצמאית
של לומדים; האתיקה של העיצוב הביקורתי כוללת עשייה אקטיביסטית ,החותרת לשינוי חברתי.
כמו כן ,המעצב צריך לבחון מנקודת מבט אתית את מטרת המוצר ,את דרך העבודה ואת תנאי
העבודה בגוף המזמין .את הערכים האתיים מפנימים התלמידים דרך דיונים בכיתה והעשייה עצמה;
הדיאלוג בין כל השותפים לפעולת העיצוב הוא חלק בלתי נפרד מחשיבה ביקורתית ,הרואה
במרכז את תהליך העיצוב ,ולא את המוצר המופק .דיאלוג פתוח ביקורתי בין מורה לתלמידים
הוא דרך להפנמת חשיבה ביקורתית; הוראה דרך פרויקטים שמשקפים צורך אמיתי של הקהילה
והתלמידים מתעלת את תהליך הלימוד וההוראה לפעולה אזרחית אקטיבית.
אולם ,יישום הוראת העיצוב הביקורתי בגישה זו בבתי ספר תיכוניים מלווה במספר קשיים ,ביניהם
ההרגלים והיחסים ההיררכיים המתקיימים בין המורה לתלמיד ,וכן היותם של בני הנוער נטועים
בתרבות הפופולארית ובתוך כך מנותקים מהשיח הביקורתי .נראה כי הוראה מבוססת פתיחות
ודיאלוג מתמיד עם התלמידים עשויה למתן קשיים אלו.
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ייצוגים חזותיים בגני-ילדים בחברה מרובת תרבויות
שרה דוד
מנחה :ד"ר ברונפלד-שטיין חוה

העבודה מבוססת על מחקר המבקש לבחון דימויים וויזואליים של משפחות שאותם בוחרות גננות
להציג במרחב החזותי של גן-הילדים .המרחב החזותי הוא סביבה של מאבקי כוח אידיאולוגיות
שונות ופוליטיקה ,שבה מנסים השחקנים בעלי האינטרסים ,לעצב את המרחב החברתי ולהבנות
את תודעת הפרט.
על מנת לבחון את המסרים המבנים במרחב החזותי שבו שוהים ילדים בוצע מחקר במסגרת
ארבעה גני-ילדים בסביבות "יום המשפחה" .בתוך הגנים נתלו על ידי הגננות תצלומים אשר
לפיהם ניתן היה להבחין בייצוג משפחתי כזה או אחר .ייצוג משפחתי זה נקבע ונשלט על ידי
הגננות ועמדותיהן ואף על ידי הממונים עליהן (קרי ,משרד החינוך) .ייצוגי המשפחה נבחנו לפי
ארבע תמות שונות :אתניות במשפחה ,דפוס המשפחה ,תפקידים ורגעים משפחתיים ,סביבת הגן.
מתוך בחינת ייצוג האתניות המשפחתית בתצלומים ,עולה כי למעט גן אחד ,כל הגנים הציגו
תצלומים שבהם ישנו ייצוג הומוגני של מוצא אתני אשכנזי ,אף על פי שבחברה הישראלית
המגוון האתני הינו רב .הממצא השני ,הראה כי דפוס המשפחות שעלה מן התצלומים הינו
דפוס של משפחות גרעיניות מסורתיות .ייצוג זה איננו משקף את החברה הישראלית בעידן
הנוכחי ,שכן כיום המשפחה הפוסט-מודרנית היא לעיתים משפחה חד-הורית ,משפחה מקהילת
הלהטב"ים או משפחה מעורבת מבחינה אתנית .בבחינת התפקידים במסגרת המשפחה ,עלה
שרוב הצילומים מציגים תפקידים מגדריים מסורתיים ,כאשר הגבר הינו מדריך ואחראי ואילו
האישה לומדת ומסייעת במידת האפשר ואף היא זאת שמטפלת ומשגיחה על הילדים .גם
מאפיין זה איננו משקף את החברה בפועל ,שכן בעידן הנוכחי מוכרת זכותן של נשים להשתלב
במרבית תחומי החיים .בדומה לגברים גם הן מפרנסות ובמקביל הגברים נוטלים תפקיד בניהול
המשפחה .הממצא האחרון הראה כי סביבת הגן אמנם משקפת במידה רבה את סביבת המגורים
של הילד ואת שיוכו למעמד חברתי וכלכלי .כלומר ,גנים מבוססים נהנו מסביבה מטופחת ואילו
גנים המשויכים לאוכלוסיות מוחלשות סבלו מסביבה מוזנחת ולא מטופחת .עם זאת ,לא היתה
הלימה בין תצלומי המרחב בפנים הגן למראה שנשקף מבעד לחלון .המחקר הנוכחי העלה כי
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בכל הקשור לייצוגי משפחות ,קיים פער בין הסביבה החזותית המעוצבת על ידי הגננות בגני
הילדים לבין דפוסי המשפחות הקיימים באותם גנים.

ייצוג המשפחה בגן גליה( .צולם על ידי החוקרת)

כדוגמה לממצאים אתייחס לייצוג המשפחה שתלתה הגננת בגן גילה .בשלט ציטטה מעשרת
הדיברות" :כבד את אביך ואת אמך( "...שמות כ' י"ב) .הדמויות המעטרות את הטקסט היהודי
מייצגות משפחה אמריקאית בורגנית וזאת בשונה מהזהות החזותית/האתנית של הילדים הנמנים
על אוכלוסיית הגן .הוא ממחיש את כפל הפערים :פער אתני בין קהילת הגן שברובה ילדים
יוצאי אתיופיה לבין הטיפוסים המיוצגים בפלקט ,פער בין הדימוי הוויזואלי לבין התוכן המילולי,
שמקורו בטקסט יהודי מסורתי.
כפי שניבט מהייצוגים החזותיים של דפוסי המשפחות ,בתמה זו ,מונכחים קונפליקטים חברתיים
הרוחשים בשדה החברתי .נסיבות הייצור של התצלומים הנ"ל והצגתם בשדות זרים להם מעלה
שאלות עקרוניות .6מדוע נעדרו מהגנים ייצוגים של ילדים מקבוצות אתניות אחרות? מדוע
הפרופיל מצומצם למאפייני זהות אירופית – עור בהיר ,עיניים בהירות ושיער חלק ? התשובה,
מהדהדת לסוגיות כגון אפליה ,הגזעה ,שליטה וכוח .המראה האתני של הילדים הנעדרים מייצוגים
במרחב ,מתואר באמפתיה בשירו של המשורר רוני סומק"ֲ :אנַ ְחנּו יְ ָל ִדים ִעם ְׂש ַער ֶצ ֶמר ְּפ ָל ָדה,
ָהרֵ י ּגַ ַעׁש ִּב ְׁשמּורַ ת ָה ַעיִ ן"7...
על הפער בין הייצוגים בתצלומים לבין מראה הילדים בגן – "יְ ָל ִדים ִעם ְׂש ַער ֶצ ֶמר ְּפ ָל ָדה" –יעידו
דברי הגננת" :יש לי בגן  32ילדים .רובם ...ילדים אתיופיים ...יש שלושה ילדים יוצאי רוסיה ...השאר
עדות המזרח קיבוץ גלויות ."...לאחר שנשאלה הגננת" ,האם שמת לב כי המשפחות המופיעות
6 Rose, G. (2007). Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual
Materials (p.30). London: Sage Publications.
 7אוחזר מאתרhttp://sfile.f-static.com/image/users/195440 :
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בתמונות על קירות הגן הן אירופאיות בהירות עור כאשר רוב הילדים בגן הינם כהי עור?" ענתה:
"ממש לא שמתי לב ...פשוט התמונות נראו לי יפות ומתאימות למה שאני רוצה להסביר ...אני
תולה תמונות יפות שעושות טוב בעיניים".
בהקשר זה ,טוען פאנון ( )Fanonכי חוסר הכוונה ,האגביות של הפעולה וה"מובנות מאליה" של
המחשבה מצביעים על הפעלת מה שבורדייה ( ,)Bourdieuהיה מכנה "ההביטוס" ()habitus
הנרכש .על פי פאנון ( )Fanonהללו מקבעים את המבט הלבן על השחור והופכים את השחור
לנחות ,מה שמחזק בשחור את תסביך הנחיתות .8מבלי משים ,הגננת יוצרת דימוי גוף שלילי
בקרב הילדים יוצאי אתיופיה ועדות המזרח .היא משעתקת גישה רווחת הגורסת כי היופי הוא
מילה נרדפת לבהירי עור וזאת בניגוד לכהי-עור .מגמה זו של העדפת ייצוגים חזותיים של
טיפוסים אירופאיים על פני ייצוגים אתניים אחרים רווחת ,כפי שמציינת שוחט ,גם בתחומי
האמנות בישראל .9עניין זה מייצר עליונות מערבית-אשכנזית ,מול נחיתות ערבית-מזרחית .הד
לכך ניתן לשמוע בשיר של המשוררת הצעירה והמזרחית עדי קיסר ,10שהתחנכה במוסדות חינוך
ישראליים ,החל מהגן ועד לאוניברסיטה .לדבריה ,הייצוגים שנכחו במרחב בו גדלה והתחנכה,
היו זרים ומנוכרים .לא תאמו את הזהות הקהילתית שלה:
ּכּוׁשית
אּולי ִּבגְ ַלל זֶ ה ָקרְ אּו ִלי ַּב ֵּבית ֵס ֶפרִ ,
ִ"ּכי ַּב ֶט ֶלוִ יזְ יָ ה יֵ ׁש רַ ק ִּפרְ סֹומֹותֶׁ ,של ָּכל ִמינֵ י ְּבלֹונְ ִּדינִ ּיֹותַ ,
ַּב ַה ְפ ָסקֹותֲ ,אנִ י ָּב ֶא ְמ ַצעֹ ,לא ְל ָכאן וְ ֹלא ְל ָכאןֵ ...עינַ יִ ם ַמ ֲא ִׁשימֹותְ ,מ ַח ְּפׂשֹות ִּבי ְׁש ֵארִ ּיֹות ֲערָ ִבּיֹות" ...
ילדים אינם גזענים ,גורס וקסלר 11.החשיבה הדיכוטומית של ילדים עשויה להיות מושפעת
ממסרים מפלים וגזעניים שמעבירים להם המבוגרים בסביבתם .מבוגרים שיביעו עמדות גזעניות
עלולים לקבע את החשיבה התבניתית-הדיכוטומית של הילדים ולגרום לה להפוך בהמשך
לחלוקת העולם ל"אנחנו" ו"הם" ולתפיסת עולם גזענית ומפלה.

Fanon, F. (1986). Black Skin, White Masks (p.126). U.K.: Pluto Press. 8

 9שוחט ,א' ( .)2001היסטוריות שנויות במחלוקת :בין אירופוצנטריות לרב תרבותיות .בתוך זיכרונות אסורים( ,עמ'
 .)13-18תל אביב :בימת קדם.
 10אוחזר מהאתרhttp://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.2181481 :
 11וקסלר מ' ( .)2013הכיתה כמיקרוקוסמוס -התמודדות עם אמירות והתנהגויות גזעניות בתוך הכיתה.
אוחזר מתוךhttp://www.acri.org.il/education/wp-content/racism :

| 33

מעון היום  -המרחב החזותי כחלל מחנך
גלית פגוט
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

המרחב החינוכי ממלא תפקיד חשוב בהתפתחות הילד בכל התחומים :מוטורי ,תפיסתי ,חברתי
ורגשי .עבודה זו עוסקת בבחינת עיצוב המרחב החזותי במעון יום המשרת ילדים בגיל הרך
ובבחינת דרכים לשפרו לשם יצירת מרחב חינוכי מיטבי.
בחינת התפיסה החינוכית המשתקפת מבעד לעיצוב המרחב החזותי ומידת התאמתו לצרכיהם
של הילדים המתחנכים בו התבססה על תצפיות ,צילומים וראיונות שנערכו במעון ילדים יהודי-
חילוני .החומרים שנאספו נותחו לאור מידת הקשר שיצר המרחב הוויזואלי עם הילדים ,הנגישות
של הילדים למרחב זה והמידה בה עודד המרחב בחירה ועצמאות .עוד ניתן דגש לפינות משחק
חסרות ולתרומתו האפשרית של חינוך אסתטי בגיל הרך.
מן הממצאים עלה כי רוב הציוד והחומרים המצויים במרחב הנחקר לא היו נגישים לילדים.
כתוצאה מכך ,אפשרויות הבחירה שהעמיד המרחב בפני הילדים היו דלות מאוד .לא ניתן היה
להבחין בלמידה משמעותית המבוססת על פעילות עצמאית בפינות שבמרחב של המעון .ממצא
זה עומד בסתירה לצרכים ולדרך הלמידה המוגדרים בספרות המקצועית בשלב ההתפתחותי בו
מצויים הילדים עוד עלה כי מרחבים חזותיים שהיו דלים ,לא זימנו ילדים רבים לפעילות לעומת
מרחבים חזותיים עשירים ומגוונים בהם נצפתה פעילות ענפה וממושכת .בנוסף ,נעדרו מהמעון
הנצפה פינות רבות אשר מוצעות על ידי גורמים מוסמכים במשרד החינוך ומשרד התמ"ת.
במישור החזותי ,נמצא כי מראה לא הרמוני הבנוי כאוסף של פריטים ,דימויים וצבעים יצר בקרב
הילדים פעילות קצרה ולא ניתן היה לצפות בפעילות משמעותית .בנוסף ,לא נערך ניסיון של
ממש להפגיש את הצופים הצעירים עם אובייקטים ודימויים אסתטיים ,ולבסוף לא ניתן לומר כי
המרחב החזותי הינו תוצר של חשיבה חינוכית יצירתית מודעת המשקפת כיוון ,דרך או ערכים.
במרחב הנצפה ניתן לראות כי מרבית החלונות מכוסים בבריסטול כהה מבחוץ ,דבר המונע
מהילדים להתבונן החוצה ולהבחין בתופעות הטבע ובכל המתרחש מחוץ למרחב הפנימי .נותר
רק חלון אחד שאינו מוסתר בבריסטול ,והילדים נאלצים להצטופף כאשר מתרחש משהו מעניין
מחוץ למרחב הפנימי ולכן מסתירים אחד לשני" .הצטופפות מונעת מהילדים הנאה והזדמנות
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לחקירה" (קוגלמס ושמעוני .)1989 ,לשאלתי את הצוות מדוע נחסמו החלונות ,נעניתי כי החשכת
המרחב נחוצה למנוחת הצהריים .כבפועל יוצא ממצב זה ,בכל שעות היום האור העיקרי מגיע
מתאורה מלאכותית.
החלטה זו מונעת את יצירת קשרים בין פנים לחוץ (יחסים אוסמוטיים) .ההתייחסות לחללי
המבנים כנראים ורואים מהווה את אחד מהעקרונות המנחים של הגישה החינוכית רג'יו אמיליה,
המדגישים את חשיבות יצירת קשרי הראייה תוך מבניים והקשר החזותי בין פנים גן הילדים לבין
סביבתו החיצונית .קשר חזותי זה מאפשר מגע והתבוננות בתופעות טבע כמו גשם ,רוח ,אור,
ציוץ הציפורים ועוד ,המהווים חוויות תחושתיות חשובות ביותר לתינוקות ולפעוטות.
ממצאים אלו מעידים כי ניתן לשפר את ההתייחסות אל המרחב החזותי במעון כאל חלל מחנך.
על המרחב החזותי להבנות יחד עם ובזיקה לתפיסה החינוכית של המעון ושל משרד החינוך
ומשרד התמ"ת .מהלך מעין זה מחייב יצירת שיתוף פעולה הדוק עם מחנכים לאמנות ,אשר
ישכילו למצות את הפוטנציאל הטמון במרחב כחלל חינוכי מיטבי עבור ילדים בגיל הרך.

כיסוי החלונות בבריסטול כהה מונע את הקשר החזותי בין פנים גן הילדים לבין סביבתו החיצונית .קשר חזותי זה מאפשר
מגע והתבוננות בתופעות טבע המהווים חוויות תחושתיות חשובות ביותר לתינוקות ולפעוטות( .צולם על ידי החוקרת)
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מבואות הכניסה של בית הספר הממלכתי בישראל:
היבטים אידיאולוגיים
סיגל גנון
מנחה :ד"ר נורית כהן עברון

המבואות הן החלל הראשון אליו נכנסים באי בית הספר ,הן המעבר בין המרחב הסובב את
בית הספר לחלל הסגור בו נעשית פעילות שונה .הצבעים ,האובייקטים ,הסיסמאות והתמונות
המעטרות את המבואה מכילים מסרים חזותיים" .מסרים חזותיים אלו יוצרים את הווי הבית-
ספרי ומסייעים בהעברת האידיאות והיעדים של המוסד החינוכי ,בצורה מודעת ובלתי מודעת"
( אלבוים  -דרור ,2002 ,עמ' .)87
המודעות להשפעת עיצובם של המרחבים הפיזיים והחזותיים היא חלק מתפיסה המעגנת את
החינוך לאמנות כתרבות חזותית ,המתייחסת להיבטים חזותיים לא רק של אובייקטים המשויכים
לעולם האמנות ,אלא למרחב החזותי כולו כאל טקסטים הדורשים פענוח .הסביבה הפיזית של
בית הספר מהווה מערכת סמיוטית מגוונת המורכבת מקודים חזותיים סמויים וגלויים הבאים לידי
ביטוי במבנה בית הספר ,בעיצובו ,בדימויים המוצגים בו ,בטקסטים ובארגון החלל של הסביבה
הלימודית .באמצעות צילום של כניסות לבתי ספר בחנתי מהי האידיאולוגיה שאותה משרתת
מערכת סימנים זו ,וכיצד היא משפיעה על התהליך החינוכי ועל המתחנך.
העבודה התייחסה לעיצובן של מבואות הכניסה של אחד עשרה בתי הספר .הן נבחנו כחלק
מהסביבה הלימודית ובאופן בו עיצובן מבטא את האידיאולוגיה הממלכתית והבית-ספרית
המוצהרת .המושג "סביבה לימודית" מתייחס לכל המרכיבים החינוכיים והפיסיים הנמצאים
במגע עם הלומד ומהווה את המצע שעליו ובאינטראקציה אתו מתרחש תהליך הלמידה .עיצוב
הסביבה הלימודית מהווה אמצעי מרכזי בישום והעצמה של המטרות החינוכיות של בית הספר
והממסד החינוכי .בנוסף ,נבחנו המבואות של בתי הספר גם כחלק מהמבנה הארכיטקטוני ,אליו
מתייחס פוקו כהטרוטופיה ,כמרחב הממשמע את הסובייקטים שבתוכם והמאפשרים שליטה
מרבית בהם (פוקו.)2008 ,
לצורך בחינת ההיבטים השונים בחנתי צילומים של כניסות לבתי ספר מהמגזר הממלכתי
והממלכתי-דתי ממרכז הארץ אותם ניתחתי באמצעות מתודולוגיה המבוססת על מחקר חזותי
( .)Rose, 2001את הצילומים השוואתי להצהרות בתי הספר כפי שפורסמו באתרים.
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מניתוח צילומי המבואות עולה כי מרחבי מבואות בתי הספר משמשים כאזורי פיקוח על העוברים
בהם מחד ואזורים מייצגים מאידך .ניתן להבחין שישנה מודעות גבוהה לצד האסטטי ולשילוב של
חדשנות באמצעים דיגיטליים חזותיים .אלה ניכרים בהשקעה של בתי הספר בעיצוב המבואות.
בכל המבואות שצולמו הייתה התייחסות למסרים הלאומיים .רוב הדימויים במבואות נעשו על ידי
מורה או מעצבים חיצוניים בהזמנת בית הספר והתלמידים לא היו שותפים בהכנה של המוצגים.
מוצגים אלה משווקים אסתטיקה מוזיאלית באופני התצוגה ובדימויים המשוכפלים המופיעים
בהם .דימויים אלה כוללים חיפוי קירות במדבקות שהופקו בבתי דפוס ,רפרודוקציות של צילומים
שנלקחו ממאגר דימויים ממוחשב ועברו עריכה גרפית .במקרים רבים תכנון המבואה נעשה ללא
התייחסות מעמיקה לאוכלוסיית בית הספר ,לא בכל המקרים נערכה בדיקת צרכים ושיתוף
פעולה בין המתכננים לבין הצוות החינוכי .נראה כי תכנון משותף יקדם את תחושת השייכות,
ביתיות ,אינטימיות וגאווה.

כניסה לחטיבת ביניים
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קירות מדברים :הטקסט החזותי במרחב המשותף
בבית ספר לחינוך מיוחד
ענת ברם
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

המהפכה החזותית אשר אפיינה את המאה העשרים צוברת תאוצה במאה נוכחית .מהפכה זו
אילצה את מוסדות החינוך להתייחס אל המימד החזותי ולהבין את חשיבותו הרבה .מבני החינוך
החדשים נראים מבחוץ כהיכלים ומכילים בתוכם סביבות למידה מגוונות כגון :כיתות לימוד וחדרי
מקצוע ,מעבדות ,מרחבי מנהלה ,וביניהם גם מרחבים ציבוריים משותפים ,רחבי ידיים .מרחבים
אלו ממוקמים מחוץ לכיתות הלימוד והוגדרו בעבר על ידי הגישה המסורתית כ"מרחבים לא
ייעודיים" .עבודה זו עוסקת בבחינת המרחבים הציבוריים המשותפים להלן ה"מרחב המשותף"
כסביבה לימודית ייחודית ,המספקת לתלמידים אפשרויות מגוונות וחווייתיות ללמידה עצמית
על פי קצב ועניין אישיים.
העבודה מתבססת על חקר מקרה בו נותחו תצלומים של טקסטים חזותיים ,מעשה ידיהם של
תלמידים בבית ספר לחינוך מיוחד ,שצולמו על ידי במשך שנת לימודים אחת שלמה במרחב
המשותף וראיונות עומק חצי מובנים עם הדמויות הרלוונטיות בבית הספר הנחקר .הממצאים
נותחו על פי המתווה לניתוח טקסטים חזותיים בסביבת הלמידה בכיתה של כהן ,בן פשט וברקוביץ
( )2006ומתוך כך אפיינתי את המרכיבים השונים של הטקסטים החזותיים ובחנתי את שיקולי
הדעת המנחים של בית הספר בתכנון ובעיצוב המרחב המשותף.
ממצאי המחקר התייחסו לחמש קטגוריות של מאפייני הטקסט החזותי בפינות שונות במרחב
המשותף :סוגי טקסטים; מיקום ואופן תלייה; אופן ההצגה; תכנים ושיוכם לתחומי דעת ואקטואליה;
והיוצר והמשתמש בטקסטים .בחינת מאפייני הטקסטים החזותיים בכל פינה העלתה הבדלים
חוזרים ונשנים בין שלוש הפינות הנבחנות .בפינה המרכזית במרחב המשותף הושקע עיקר
המאמץ :בפינה זו התקיימה התחלופה הגבוהה ביותר של הטקסטים ולשם כך נבחר מלכתחילה
אופן תלייה קל ונוח; רק בפינה מרכזית זו הופיעה הצגה מקובצת של יצירות המציגה את ה"ביחד"
הבית ספרי; נושאים אקטואליים גם הם הוצגו רק בפינה מרכזית זו .כתוצאה מכך ,הטקסטים
החזותיים קיבלו אופי שונה מאלו שהוצגו בפינות האחרות .הבדלים אלו נוצרו כתוצאה משיקולי
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הדעת שהפעיל צוות בית הספר .אלו השפיעו על התוצר הסופי ,על הטקסט החזותי שהתקבל
בכל פינה .ניתן להסביר ממצאים אלו בעובדה שפינה זו בעלת הנראות הגבוהה ביותר ,והיא
משמשת אוכלוסיות נוספות בנוסף לאוכלוסיית תלמידי בית הספר.
ממצאים אלו מעידים על החשיבות הרבה המיוחסת למרחב המשותף על ידי מקבלי ההחלטות
בבית הספר ועל רצונם של אלו ליצור בו אווירה ייחודית .מגוון העבודות המוצגות במרחב זה
העידו על עשייה פעלתנית רחבת היקף ,המבוססת על יכולותיו ועל כוחותיו של הפרט (ולא
על מגבלותיו וליקוייו) בהתאם לגישה ההומניסטית בחינוך המיוחד .היא יישמה עקרונות הוראה
המקובלים בחינוך המיוחד כגון :המחשה מגוונת ,חזרה ושינון .במרחב הועבר המסר שלכל יצירה
ולכל תלמיד יש מקום בין אם בעבודה קבוצתית ובין אם בעבודת יחיד לצד יצירתיות וכבוד לאמנות.
לסיום ,יש להכיר בייחודיות ובייעודיות של המרחב המשותף ,כמו גם בעוצמת השפעתו ובאפשרויות
השונות שהוא מציע ,שהרי "הקירות מדברים" ומספרים לנו בקול הילדים על החיים בבית הספר,
מהותו ,על העבודה עם הילדים והתוצרים שלהם .על כן ,יש לדאוג לתכנונו ,לארגונו ולעיצובו
כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים השנתית ובשיתוף פעולה בין מחנכי האמנות ,הצוות הפדגוגי
וההנהלה.

תצלום של תלמידים מצלמים
תלמידים ,מעשה ידיהם של
תלמידי בית הספר המוצג בחלל
במרחב המשותף .תלייתו מציגה
את התלמידים הן כיוצרים והן
כמונכחים.
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קוביה לבנה ,קוביה שחורה:
אמנות כדיאלוג במרחב הציבורי
אורלי רומן
מנחה :פרופ' אפרת ביברמן

האמנות במרחב הציבורי והדיאלוג שהיא מייצרת עם הציבור ,הם מעיסוקיה של עבודת גמר יישומית
זו .לאחר סקירה היסטורית ודיון תיאורטי מקיף בסוגיה ,בחנה העבודה את אופני ההתבוננות
ואת הדיאלוג שנוצר במפגש שבין קבוצת תלמידי כתה ט' בחטיבת הביניים לבין עבודות האמנות
המוצגות בשדרות רוטשילד.
שינויים מחשבתיים שבין תפיסות עולם מודרניות ופוסט מודרניות מהווים את הרקע לפריצת
גבולות הקוביה הלבנה אל עבר חללי תצוגה אלטרנטיביים ובהם המרחב הציבורי העירוני ,בד
בבד עם הרחבת גבולות המדיום האמנותי אל עבר שפע של תופעות ואובייקטים חזותיים .יחד
עם שינויים אלו באמנות ,בהצגתה ובתפיסתה ,משתנות גם המחשבות הקשורות לעיר ,לתכנון
העירוני ולתפקיד שעליה למלא עבור האנשים החיים בה .כל אלו מהווים את הרקע התיאורטי
לעבודה זו הרואה באמנות המוצגת במרחב הציבורי העירוני מוקד ליצירת קשרים בעלי משמעות
עם הציבור.
קשרים בעלי אופי זה עולים מתוך ההתבוננות המחקרית על מפגש התלמידים עם עבודות האמנות
שבשדרות רוטשילד .מפגש זה כלל סיור פתוח בשדרות במהלכו בחרו התלמידים את עבודת
האמנות שדיברה אל ליבם .מספר מאפיינים עלו מתוך התנהלות התלמידים במרחב הציבורי
ומתגובותיהם הכתובות והדבורות .בראש ובראשונה עלה הצורך בתיווך כלשהו של האמנות .תיווך
זה נע בין הצורך בהפניית המבט אל עבר עבודות האמנות ועד קבלת הסברי רקע היסטוריים
ואמנותיים מעמיקים על העבודות .יחד עם זאת ,הניבו תנאי הצפייה וההתבוננות האינהרנטיים
למרחב הציבורי התנהלות חופשית ודמוקרטית של התלמידים ,שבאה לידי ביטוי בטשטוש
הגבולות שבין אמנות גבוהה לנמוכה מחד ,וטשטוש גבולות דיסציפלינריים מאידך .התנהלות זו
הביאה לבחירת מגוון אובייקטים חזותיים כמו מבנה אדריכלי ,מנורת תקרה ,ספסלים צבועים,
סטיקרים חברתיים וכתובת גרפיטי ,בד בבד עם בחירת עבודות אמנות מונומנטאליות .תגובות
התלמידים למפגש עם עבודות האמנות נעו בין שמחה והתרגשות לבין סקרנות חשיבה ורצון
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ללמוד .תגובות אלו ליוו את התבוננותם של התלמידים במרכיביה הפורמליסטים והאסתטיים
של העבודה כמו גם באופן הקשר שלה למקום.
לכל אלו תרומה רבה בהבנת קשרי אמנות -מרחב ציבורי -קהל כפי שהם יכולים לבא לידי ביטוי
עבור הפרקטיקה של אוצרות המתמקדת במרחב הציבורי העירוני כמו כן להוות בסיס למפגשים
בעלי אופי פדגוגי הקשורים לסוגת החינוך לאמנות תלוית מקום ותלוית קהילה.

"אמנות היא האפשרות להביע את דעתך ",זהו ציטוט מדבריה של התלמידה שבחרה בסטיקרים בעלי מסר פוליטי
שהודבקו במרחב הציבורי של שדרות רוטשילד -כעבודת האמנות שדברה אליה ביותר.
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תצלומים של עזרות נשים בבתי כנסת
תכנון של יחידת לימוד באמנות יהודית,
לתלמידי החטיבה העליונה
בנושא :צילום ,מרחב ,מגדר
רינת טואיטו יפת
מנחה :ד"ר חוה ברונפלד-שטיין

עבודה זו עוסקת במרחב דתי ממוגדר ובזהות מגדרית ודתית הנבחנים באמצעות תצלומים של
עזרות נשים .אלה מהווים רקע לדיון אודות חינוך לאמנות ומשמשים מסד לתכנון יחידת לימוד
באמנות יהודית המיועדת לחטיבה העליונה ,העוסקת בנושאים :צילום ,מרחב ומגדר.
החלק התיאורטי מעלה את עמדתה של ההלכה היהודית לגבי הפרדה מגדרית במרחב .עמדה
זו נסמכת על תיאור "התיקון הגדול" שנעשה בבית המקדש בימי בית שני .מטרת התיקון הייתה
הפרדה בין המינים בכדי למנוע חריגה מכללי הצניעות במהלך שמחת בית השואבה .עם זאת
התחום הראשון בו יושמה ההפרדה היה בית הכנסת ,כמחליפו של המקדש כמרכז דתי ורוחני.
ההפרדה המגדרית הפכה לעניין מרכזי בשיח ההלכתי בעת החדשה ,ואף זוכה לעיסוק רב בקרב
פוסקי זמננו ומשיקה לנושאים הקשורים למעמדה של האישה הדתית בשיח הציבורי דתי .בעבודה
זו נידון הנושא דרך השיח הדתי-לאומי והפמיניסטי שצומח בקרבו.
לצורך בירור השאלות שהתופעה התרבותית ,חברתית ,מרחבית העלתה בפני ,ערכתי מחקר
נרטיבי ,שהוא סוגה במסגרת הרחבה של מחקר איכותני (אלפרט-שלסקי ,)2007 ,וכן ראיונות
מבוססי תצלומים ( )Kolb, 2008עם קבוצת מחקר ממוקדת (נשים דתיות -לאומיות) .מחקר
זה מדגיש את הפרשנות הסובייקטיבית שאנשים נותנים למציאות החברתית והתרבותית שהם
חיים בה תוך הדגשת התהליכים הסמויים במהלך התרחשותם.
הקריאה הפרשנית בראיונות התבססה על ניתוח שיח פוקויאני ועל היחסים הדיאלקטיים שבין
תצפית לפיקוח ,מעקב והשגחה ( ;Foucault,1977פוקו .)2009 ,2007 ,2003 ,במקביל התבססתי
על עקרונותיה הפרשניים של אזולאי המציגה את האופן בו אנו שותפים למשטר המבט הקובע
מה מותר לראות ,למי מותר ואיך מותר לראות ולהראות (אזולאי .)2010 ,2006 ,בעזרת קריאה
זו חולצו מספר תמות הנוגעות לסוגיה של מרחב עזרת הנשים :מרחב ,מרחב וזמן ,מרחב ומבט,
ומרחב עזרת נשים  -תצלומים.
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העבודה מעלה את מרחב עזרת הנשים כמרחב הפועל בתוך סטרוקטורה של כוח וסדר .מרחב
העזרה הנפרד ,ובתוכו מחיצה המסתירה את הנשים מרחיקים אותן מהמרחב המרכזי וממוקדי
הקדושה בבית הכנסת .במרחב זה הנשים בוחרות מקום המאפשר להן לעיתים להתחמק מפרקטיקת
המרחב הממושטר ולקבוע בו הרגלים השייכים רק להן .אפשרות זו מעלה את הפער בין שוליים
למרכז .השוליים מאופיין בתנודות ובשינוי מתמיד .לעומתו המרכז (מרחב הגברים) סדור ,ונתפס
כאקסיומה מוחלטת.
הפער בין שני המרחבים נקבע גם על ידי חלוקה של זמן .שכן ,חיוב בתפילה וזמן קבוע בעבור
ציבור הגברים ,התקבל כ"פטור" או בחלקים מסוימים של התפילה כאיסור ,בעבור נשים .חלוקה
זו יוצרת היררכיה מגדרית ,המגדירה יעוד שונה לכול מרחב וממקמת את הנשים בתחום הפרטי,
הבית .לכן יוגדר לה מרחב אחר אליו היא תגיע רק כשזמנה פנוי.
מנגנון נוסף המעצב את המרחב הינו המבט .המבט תפקידו לכונן את הראייה בהבניית משמעות
וזהות הוא אינו עוד מדיום הקולט ומספק פרספקטיבה חיצונית ,אלא מבנה ומעצב את הסיטואציה
האנושית אל ומתוך עזרת הנשים.
תצלומי עזרות הנשים נמסרו למרואיינות בכדי לעורר שיח אודות המרחב המדובר ,המימד
הוויזואלי כמאתגר מושגים מילוליים ,אפשר ביטוי של חוויות הנשים המרואיינות בתוך הקטגוריות
המרחביות והסמליות שלהן עצמן .התבוננות בממשות המצולמת של העזרה העניקה לנשים
המתבוננות יכולת לפתח פרספקטיבה דינמית אודות מרחב עזרת הנשים .התצלום אפשר אף
להחיות את השיח אודות העניין המשותף ויצר את התחושה שהן חלק מקהילה שעליה יש
לשאת ולתת .המצלמה ופעולת הצילום אפשרו לי לאצור בתוך הדימוי המצולם ,את האופן שבו
המרחב מאפשר להן לפעול בתוך בית הכנסת .ובעיקר להתמקד באופן שבו המרחב נתון להן
למבט ובתוכו גם האופן בו הן יכולות להיות נתונות למבט .התצלומים מצולמים מנקודת מבטה
של אישה מתפללת ,יושבת באחת מן השורות השונות בעזרה ,ממרכז העזרה ומשני צידיה ,קרוב
אל המחיצה או רחוק ממנה .בעת הצילום השתדלתי שזווית הצילום ואפילו המרחב הנתפס
בעין המצלמה ידמו או ישחזרו את מה שנקלט מזווית עיניהן של היושבות בעזרת הנשים ,וזאת
באמצעות שימוש בעדשה מתאימה.
התצלומים מאפשרים להתבונן בעיצוב החלל ,באיכויות החומריות ,בטקסט מילולי השזור במחיצה
או זה הנגלה מעבר לו ,על המסרים הגלויים והחבויים המשקפים ערכים ,תפיסה אסטטית
ותרבותית .אך יותר מכל ,דרך התצלומים אני מבקשת דווקא כאשר בית הכנסת מרוקן מן
הנשים המתפללות ,לשעתק את ההיגיון של המרחב הממוגדר ,הממדר את הנשים מן הריטואל
המתקיים במרכז בית הכנסת ולחשוף את המבטים ואת יחסי הכוח המצויים במרחב זה .במובן
זה מיקומה של המצלמה במרחב עזרת הנשים ,אשר הינו פרונטאלי אל המחיצה וסטטי על
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חצובה ,הוא אסטרטגי .מיקום זה מאפשר לשחזר את ההיגיון האופטי שבבסיס יחסי הכוח
הנתונים במרחב בית הכנסת.
התצלום אוצר בתוכו משמעויות רבות ,העולות באינטראקציה שבין המצלם ,התצלום ,וזה
המפענח או המתבונן בו (אזולאי .)2010 ,ההתבוננות שלי ושל המרואיינות בתצלומים מעלה
תפיסה ,מחשבה ,השקפה ,דעה ועוד .המציאות שהופכת להיצג בתצלום ,מעלה שאלות .הנראות
הנתפסת מבעד לתצלומים מפנה את תשומת הלב ,לאופן שבו אנו רואים ולדרך שבה תוכן זה
נמסר .מכאן שהעבודה מנסה להפיק תובנות על נקודות מבטן והתייחסותן של מרואיינות ,אל
מרחב עזרת הנשים כפי שהוא עולה מן התצלומים וסיפוריהן האישיים.
החלק היישומי של העבודה זו הנשען על החלק התיאורטיים והמתודולוגיים .הוא מבקש להוסיף
לתוכנית הלימודים הנוכחית ,במסגרת היחידה" ,אמנות יהודית  -תרבות חזותית" ,פרק הבוחן
את מרחב בית הכנסת מנקודת מבטן של נשים .הוא שם דגש על היחסים המגדריים המתקיימים
במקום ואופן כינונה של זהות נשית במרחב זה .נושא עזרת הנשים יהווה בתוכנית זו מקרה מבחן,
דרכו היא תציע לבחון את המושג מרחב ממוגדר והאופן שבו המבט ויחסי הכוח מכוננים על ידו.
מושגים אלו ייבחנו באמצעות חינוך לאמנות מתוך גישה רב-תרבותית ביקורתית ובמסגרת שיח
אמנותי פמיניסטי יהודי ושיח אמנותי כללי גם יחד.

מתוך עזרת הנשים .בית הכנסת "רבי מאיר בעל הנס"  ,2011גבעתיים( .צולם על ידי הכותבת)
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בין ארכיון ציבורי לאלבום משפחה
חקר מקרה :יהודי כפר טינריר שבהרי האטלס
כבסיס ליחידת לימוד היוצאת מתוך התצלום
המשפחתי
יעל סרלין
מנחה :ד"ר ברונפלד -שטיין חווה

עבודה זו מבקשת לבחון ולהתבונן ביחסים שבין ארכיון ציבורי לאלבום המשפחה דרך תצלומים של
יהודי כפרי האטלס בשנות החמישים .התצלומים אותם בחנתי אותרו משלושה מקורות; תצלומים
בודדים מתוך האלבום המשפחתי ,תצלומים מתוך הארכיון הציוני ,ותצלומים מאוסף התמונות של
אליאס הארוס הנמצאים בבית התפוצות מאז  .1999הארוס ,יהודי ממרוקו שמוצא משפחתו מטינריר,
היה שליח של אליאנס ובמסגרת שליחותו בשנות החמישים ,צילם כפרים רבים בהרי האטלס.
נוכח מקומם המרכזי של התצלומים במחקר הנוכחי ,העבודה נפתחת בדיון על צילום ועל תצלומים
כ"מחוז זיכרון" ,וכפעולה המתרחשת בין אנשים .עמדות אלו מקנות לתצלומים רלוונטיות תמידית
הקשורה בפרשנות ובקונטקסט בו הם מוצגים .העבודה ממשיכה ועוסקת בתצלומים מהאלבום
המשפחתי ובתצלומי ארכיון כשני הגופים המרכזיים אותם הצבתי זה ביחס לזה.
מתודולוגיה חזותית הייתה שיטת המחקר בה עשיתי שימוש כדי לדון בשאלה שהצבתי לגבי אופייה
של מערכת היחסים שבין האלבום הפרטי והמשפחתי לארכיון המוסדי ,ובין הבניית זיכרון לאומי
ואישי .בחנתי שלוש קטגוריות מרכזיות :תצלומי פורטרט ,תצלומי קהילה ,ותצלומי נשים .בכולם
בלט הפער בין המבט הפנימי המשפחתי ,מבט בהסכמה ובשותפות לבין מבט חיצוני בוחן ,מקטלג,
וממסדר .בתצלומי הארכיון תחת הקטגוריה של תצלומי פורטרט מצאתי שתי תמות משנה :הפללה
והגזעה .תמות אלו עלו באמצעות השוואת הממצאים לתצלומים של ברטיון ( )Bertillonוגולטון
( )Galtonמהמאה התשע עשרה .בדיון על הקהילה נוספו שני סרטים חשובים דרכם בחנתי יחסים
ותפיסות אודות הקהילה וחשיבותה .הסרטים היו "מטינריר לירושלים" ,סרטו של קאמאל השקאר
( ,)2013וסרטו של ארנן צפריר "מפאתי מערב" ( .)1962במסגרת הקטגוריה שעסקה בתצלומי הנשים
מצאתי הבדלים בין דימוי אקטיבי וחי של נשים לבין דימוי פסיבי שיש לעצבו מחדש ולחנכו .הפער
העמוק שעלה בין תצלומים פרטיים לבין אלו הרשמיים מייצג עמדה מוסדית נוקשה המתקיימת
בארכיון ואשר נעדרת ממנה תפיסה חזותית מכובדת וראויה של יהודי האטלס.
מתוך העדר זה ומתוך התפיסה שכל אדם הוא "נשא" של תרבות ביקשתי לנסח יחידת לימוד היוצאת
מתוך התצלום המשפחתי של כל תלמיד ותלמידה ובכך לתת מקום לנרטיב האישי ולדיבור על
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זהותו בתוך הכללי .ליחידה זו צירפתי את עבודותיה של תלמידתי וכן את עבודת הווידאו שיצרתי
במהלך עבודת המחקר ובהשפעתה .בעבודה זו סבתי מספרת את סיפורה האישי דרך המבט על
תמונות מהאלבום המשפחתי .העבודה אשר הוצגה במוזיאון ליוצאי צפון אפריקה ,משמיעה את
קולה של סבתי הפרטי בתוך החלל המוזיאלי ובכך מנכיחה בתוכו דברים שנעדרים מהשיח התרבותי.
כתיבת העבודה התחילה דרך מציאתו של תצלום משפחתי זה שהפתיע אותי .התצלום שלראשונה
ראיתיו אצל דודים בתוך ויטרינה היה של רב -סבי בעת הגיעו ארצה בשנת  ,1964עומד בנמל
התעופה לוד .סבתי מתארת שהוא צולם כי נשאר שם עומד מכיוון שלא הסכים להתפנות לשום
מקום מלבד צפת ,שם הייתה שאר שפחתו שעלתה לפניו .התצלום שהיה צילום עיתונאי שהופק
בזמן העלייה לארץ ,הביא אותי לערוך חיפוש ואיסוף של תצלומים משפחתיים נוספים מתקופה
זו וכן של קטעי עיתונות וארכיון שונים מתקופה זו .כך בעצם נולדה העבודה הזו ,דרך התבוננות
מחודשת בתצלום ושאלות אודותיו .תהליך משמעותי זה שעברתי מול תמונות המשפחה והצלבתם
עם חומרים שונים נגע בשני היבטים מרכזיים :האחד הוא התהליך האישי .דרך התמונות יכולתי
להעמיק את מחקרי אודות משפחתי והקהילה אשר הייתה חלק מחייהם של בני משפחתי ,כמו
גם לתהות על סיפורים וזיכרונות שאני נושאת עוד מילדות .דרך העמקת המבט בתמונות והרחבתו
על ידי מקורות נוספים זכיתי להעמיק ולברר חלקים שמרכיבים את זהותי .ההיבט השני והמרכזי
הוא היכולת לנתח ולהביט בתצלום ובמה שמעבר לו ולתת לו להוביל אותי אל אפיקים חדשים.
תהליך משמעותי זה הוא שהוביל אותי לקחת את היציאה מן התצלום המשפחתי ולנסחה כתוכנית
לימודים לתלמידותיי בתיכון.

בתמונה אבי אוחז בתצלום עיתונאי משנת  1964שמוסגר" ,עולים ממרוקו בנמל לוד" .מימין רב סבי דוד.
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חינוך לאמנות בגישה רב-תרבותית
ככלי לביטוי עצמי של תלמידות מאוכלוסיה מוחלשת
חגית אונגר
מנחה :ד"ר דליה מרקוביץ'

העבודה מבוססת על מחקר של תכנית לימודים בגישה רב-תרבותית בתחום החינוך לאמנות
אותה לימדתי עם רב במסגרת "בית מדרש יוצר" .במסגרת זו נבחנו האופנים בהם בחרו תלמידותיי,
בנות העדה האתיופית ,לבטא את זהותן .שיטת המחקר האיכותנית כללה ראיונות עם התלמידות,
תצפיות מוקלטות והתבוננות ביצירות שנוצרו במהלך המפגשים.
מן הממצאים עולה כי העיסוק בזהות מוחלשת באמצעות המבע האמנותי אפשר לתלמידות
להתמודד עם חוויות של אחרות ולבטא מגוון תחושות נוכח עימותן עם החברה הגזענית הסובבת.
מתוך הראיונות במחקר עולה כי בניגוד לסביבה התומכת בבית הספר ,התלמידות חוות התייחסות
גזענית מצד הסביבה וזוכות לתגובות פוגעניות נוכח צבע עורן .תגובתן לכך מבטאת עמדות
סימולטאניות של התכחשות ,כעס וגאווה במורשתן האתיופית .האופנים השונים בהם מבטאות
התלמידות את זהותן והשתייכותן נעו בין חשיפת תגובות גזעניות שהופנו כלפיהן ("אני כושית"),
גאווה ביחס לזהותן האתיופית ושאיפה לשלבה בזהות ישראלית ("אני אתיופית-ישראלית") ,וגילויי
זהות היברידית המשלבת יחד השפעות תרבויות שחורות-גלובאליות ("אני חלק מתרבות שחורה").
שבתאי ( ,)2001 ,1999החוקרת את הבניית זהותם של בני נוער וחיילים יוצאי אתיופיה ,ממיינת
אותם לטיפוסים ("השולי"" ,הישראלי" ו"המשלב") על פי מידת האתיופיות והישראליות של כל
טיפוס .היא טוענת כי רוב החיילים במחקרה תיארו חיים בתוך שני עולמות "אתיופי בסוף שבוע
וישראלי במשך השבוע" .נחקריה מסבירים כי הם נעים בין שני העולמות ובוחרים מכל עולם
את שמועדף עליהם .עם זאת ,הם מתארים עצמם כאתיופים שלמדו את המערכת הישראלית
ויודעים להתנהל בתוכה היטב .התנועה בין העולמות אינה תנועה בין שני עולמות שווים :העולם
האתיופי הוא הראשוני ,הבסיסי ,גרעין הזהות בעוד העולם הישראלי הוא תוספת .שבתאי מסבירה
תנועה לא סימטרית זו באמצעות המושגים זהות תרבותית וזהות חברתית .לטענתה ,החיילים
יוצאי אתיופיה מתארים עצמם כבעלי זהות תרבותית אתיופית וזהות חברתית ישראלית .גם אני
מצאתי אצל תלמידותיי שאיפה לאינטגרציה בין שתי הזהויות המתחרות (הישראלית והאתיופית).
לדוגמה ,בשיעור אמנות ,כאשר בקשתי מהתלמידות להביא דוגמאות לסיפורים או פתגמים
אתיופיים נתקלתי בקושי .למרות זאת ,לשאלה האם היית רוצה ללמוד על אמנות אתיופית,
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ענו רוב המרואיינות בחיוב .אם כי היו גם תגובות מזלזלות" :איזה אמנות כבר יש לאתיופים? רק
עושים כדים" ,טענה אחת התלמידות.
כדוגמה לממצאים ניתן לבחון עבודה אשר בחרה לתאר את הזהות האתיופית ואת הזהות
הישראלית שלובות זו בזו בקשר בל ינתק" .עליתי בגיל שש .מאז שאני זוכרת את עצמי שמעתי
דיבורים על החלום לעלות לירושלים ולישראל .כאשר הגשמנו את החלום הגענו למדינה בה
המנטאליות והאנשים שונים לחלוטין ממה שהיינו רגילים באתיופיה .נכנסנו לארץ עם שפה
ומנהגים שונים ,אבל עם הזמן התרגלנו ונכנסנו לחברה .יצרתי מגן דויד בחוט כחול אשר קצותיו
קשורים בצבעי אתיופיה .ישראל היא מרכז חיינו ואתיופיה קשורה בעבר .יחד עם זה ,את המנהגים
שלנו לא השארנו מאחור והמשכנו את המסורת בישראל" .פסל הגבס שיצרה מיטיב לבטא את
הקשר האתיופי-ישראלי בדימוי של שני לבבות הקשורים זה בזה והצבועים בצבעי דגל אתיופיה
ודגל ישראל .עצם העיסוק האמנותי בטכניקות המאומצות מאמנות המערב בדימויים הלקוחים
מהשורשים האתיופיים של התלמידות מאפשר להן ליצור אינטגרציה בין הזהות האתיופית
לזהות הישראלית-מערבית .תיאוריות סוציולוגיות הנשענות על המודל של ברי ()Berry, 1984
טוענות כי השונות התרבותית בין תרבות המהגר לבין תרבות המקור אינה מחייבת יצירת פער
בקרב המהגר בין הגאווה בשורשיו ובמורשתו האתנית לבין תרבות המקור בארץ החדשה (ברי
בתוך :שנהב-גולדברג ,ברנץ וגיזנבורג.)2012 ,
ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות החינוך לאמנות בגישה רב-תרבותית ככלי להעצמה
ולחיזוק הזהות ההיברידית של התלמידות .זאת ועוד ,המחקר מחזק את הצורך בגישה להוראת
אמנות בגישה רב-תרבותית המזמן עיסוק בזהות ומעודד את התלמידות לחקור את מורשתן
האתנית .הוא מחזק את הצורך למתן דגש לחינוך התלמידים לביקורתיות וליצירת שינוי חברתי.

אני ישראלית-אתיופית (קשרים) ,עבודה בגבס.
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"זהות נרקמת סביב שולחן"
השפעותיו של חינוך לאמנות רב תרבותי על זהותה של
מורה הבאה ללמד את תרבות ה"אחר"
תמר נסים
מנחה :ד"ר נורית כהן עברון

בשנת הלימודים תשע"ב לימדתי בכפר קאסם ,שהיא עיר ערבית במרכז הארץ .תלמידותיי
היו בכיתות ח' בחטיבת הביניים ,ובכיתות ו' בבית הספר היסודי .אני כיהודייה ,השייכת בחברה
הישראלית לרוב הדומיננטי ,בחרתי ללמד את המורשת התרבותית של ה"אחר" .נושא הלימוד
בפרויקט היה "רקמה הפלסטינאית" ,הנחשבת בעיני הפלסטינאים לאחד מסמלי הגדרת הזהות
הלאומית הפלסטינאית .לימודי "הרקמה הפלסטינאית" נעשו כחלק מתפיסת עולם הרואה בחינוך
רב תרבותי מנוף לשינוי חברתי .הבחירה ללמד את הרקמה הפלסטינאית כנושא לימודי אתגרה
את גבולות השיח הפוליטי המותר בתוך מערכת החינוך הישראלית .בחטיבת הביניים השתנה
הפרויקט במהלך השנה ועבר תהליכים של ניסוי וטעיה שהובילו להתקדמות ושינוי מחשבתי
וחינוכי .בבית הספר היסודי השפיע והושפע הפרויקט מהתהליך החינוכי בחטיבת הביניים ונעשה
במשותף עם מורה ורוקמת שיצרו מפגש חינוכי ופדגוגי מרתק שהוביל לשינוי בהירארכיה בין
חברות הצוות ובשינוי מחשבתי על האופן בו אפשר לישם חינוך רב תרבותי בקבוצות מודרות.
לימודי הרקמה היו מלווים בתהליך של ניסוי וטעיה וגם בתחושה עזה של מהלך פורץ דרך.
הצטרפותה של רוקמת מקצועית לצוות בית הספר היסודי שינתה את יחסי הכוחות ונתנה תוקף
לפרויקט בשני בתי הספר.
לפעולת הרקמה סביב השולחן המשותף היו השפעות שונות על כל אלה שנתלו בו חלק .בעוד
שאת השפעותיו על תלמידותיי תיעדתי כמורה והן היו בסיס להחלטותיי הפדגוגיות ,בעבודה זו
בחנתי את השפעות המפגש הרב תרבותי עלי ,כמורה-אמנית.
במקביל לתהליך החינוכי יצרתי יצירות האמנות המגיבות לתהליך שעברתי במהלך התקופה,
וכתבתי באופן שוטף על התהליך אותו עברתי ביומנים אישיים .יצירת עבודות האמנות וכתיבת
היומנים היו חללי פעולה פרטיים בהם יכולתי להשמיע את קולי במהלך אותה שנה בעבודה זו
הם משמשים כבסיס הנתונים עליו נשען המחקר בו בחנתי את השפעתו של הפרויקט על זהותי
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ועמדותיי ברמה האישית ,מגדרית ,לאומית ,מקצועיות ואמנותית .שינויי התודעה והזהות האישית
המתוארים בעבודה זו נבעו מהתמודדות עם השינוי שחל כתוצאה מהיפוך התפקידים בין מיעוט
לרוב ,והפניית תשומת הלב אל השינויים אותם עברתי בעקבות התהליך החינוכי.
מחקר נרטיבי וחזותי זה של מפגש רב תרבותי מוסיף נדבך להבנת המורכבות של הוראת אמנות
בגישה הרב-תרבותית ביקורתית ומצביע על העושר הטמון בדיאלוג בין תרבותי ,לא רק לתלמידים
אלא גם למורה.
...המארג הנרטיבי הוא קרום דקיק,
הנתון דרך קבע לאיום של התפוצצות.
שכן לא ניתן להחזיק בזהות המסופרת,
כאשר הגבול אובייקט /סובייקט מתערער,
כאשר אפילו החיץ בין חוץ לפנים נעשה לא ברור,
הסיפור הוא הראשון שנדרש לספק תשובות.
גם אם הוא ממשיך,
למרות הכול ,המבנה שלו משתנה:
הליניאריות שלו נשברת,
הוא מתקדם באמצעות הבזקים,
חידות ,קיצורי דרך,
עניינים בלתי שלמים,
תסבוכת חיתוכים
(קריסטבה ,2005 ,עמ' .)109-110

העבודה מכילה ניתוח של שלושה צילומים מתוך האלבום המשפחתי העוסקים בשלושה דורות
של נשים הלובשות כיסוי ראש בוכרי .כיסוי הראש היה פריט לבוש במשפחתה של סבתי שהגיעה
מבוכרה וגדלה בירושלים .בחתונתה היא לבשה את בגדיה המסורתיים שהגיעו מארץ מולדתה
אך עבור ביתה ונכדתה (אימי ואני) הפך בגד זה לתחפושת לפורים .יחד עם זאת עצם לבישת
הבגד היווה כאמצעי לעיצוב הזהות ושימור הזיכרון.
את עבודת הוידאו "שטח אש" צילמתי באזור אדוריים הנמצא בחבל לכיש בחורף  .2012בעבודה
זו התייחסתי למרחב הגיאוגרפי המשותף ליהודים וערבים ולאופן שבו נתפס מרחב זה באמצעות
הנוכחות הפרפורמטיבית בתוך הנוף .באזור בו צולמה עבודת הוידאו אפשר לראות בחודשי
החורף פריחה יוצאת דופן של כלניות .כאשר ניסיתי להבין את הסיבה לכמות הכלניות דווקא
באזור זה והבנתי שהתנאים לפריחה יוצאת הדופן נובעים מכך שזו שטח אש צבאי .המושג
"שטח אש" מתקשר לרוב עם חורבן והרס הנובעים מהשימוש בשטח זה לאימונים צבאיים .יחד
עם זאת כיוון שהשטח סגור ואין בו מטיילים ואין בו פיתוח ובניה הוא גם שטח שבו הטבע נשמר
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וכך התאפשרה לאורך שנים התפתחות הצמחייה ללא הפרעה .המתח בין הקצוות הללו שבין
השימוש הצבאי של המקום לבין העוצמה של הטבע רתקה אותי.
בעבודת הווידאו אני יושבת על כורסא בתוך שדה של כלניות ,לבושה בשמלה לבנה וסוודר
שחור .הווידאו מתחיל כאשר רועה בדואי צעיר עובר לידי עם עדר העיזים ושני כלבי רועים.
הרועה ועדר העיזים חוצים את הפריים מצד לצד .הרועה מתעלם מפעולת הצילום ועובר ביני
כאובייקט המצולם לבין המצלמה ובכך מפריע לפעולת הצילום .הוא סקרן ומתחיל לשוחח איתי
בערבית ,אני לא עונה ,הוא עובר לעברית ,ואני עדיין לא עונה אך מסמנת לו משהו עם הידיים.
כיוון שהוא לא מקבל ממני תשובה הוא פונה ומשוחח עם הצלם .הוא שואל את הצלם אם הוא
בעלי או אחי ,הצלם עונה שהוא בעלי ,והרועה מטיל בכך ספק .הנער ממשיך בדרכו עם העדר
והכלבים ורק קולו השר ממשיך להישמע .אני ממשיכה לשבת על הכורסא בתוך שדה הכלניות.

חתונה
		
סבא וסבתא -צילום

תמר בוכרית

"שטח אש" ,צילום מתוך וידאו
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