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אסופת תקצירי עבודות הגמר של מוסמכות ומוסמכי התכנית בשנת תשע”ח

“השאלה החשובה בחינוך לאמנות היא תמיד השאלה שטרם נשאלה.

נפתחת במקבץ של דימויים חזותיים מתוך עבודותיהם .תוכן עניינים חזותי

שעוד לא התמודדו עם הניסיון לענות עליה ]...[ .השאלה המהותית היא איך

שמשרטט פרופיל מתומצת של תחומי עניין ,סקרנות ותשוקות של המסיימות

נוכל לדעת את מה שעדיין איננו יודעים איך לדעת” (רוגוף.)2008 ,

והמסיימים .זהו אסיף ודיוקן חזותי של ימי שני בשבוע במהלך שנתיים .מידי

אני רוצה לסיים בציטוט מדברים שכתבה שרית פולס ,אחת מבינכן\ם,

שבוע לאורך שנתיים נפגשנו כולנו; הכותבות והכותבים ,המרצות והמרצים עם

לקטלוג תערוכת המצטיינים תשע”ז .שרית חשבה שהכתוב הוא רק פרי אחד

מילים ומחשבות ששרטטו מערכת ענפה ,מורכבת ומשולבת של יחסי גומלין בין

מהפירות המתוקים שצמחו על ענפיו של עץ הדעת (חינוך לאמנות) במהלך

עקרונות פוליטיים ותהליכים חברתיים ,בין הנחות מוצא תרבותיות ואמנותיות

הלימודים בתכנית .ואני חשבתי שהדברים נכונים גם עבורנו.

לאסטרטגיות פעולה ,הוראה ותצוגה .זהו העץ רב הפארות שהמושג והתחום
‘חינוך לאמנות’ התגלו לנו בעדו.

עיון בקטלוג זה ,המכיל את תוצרי יצירתכם ,הוא רגע מרגש שמהווה חלק

עבודות הגמר פורשות תפיסה הרואה בחינוך לאמנות אתר של אפשרויות

משיאו של מסע ארוך שהחל עם הצטרפותכם למגמת האמנות .במסע מאתגר

למפגש ,לשיחה ,לפעולה .מגוון הנושאים רחב אבל בבסיסו מאפיין משותף

ומשמעותי זה ,צעדנו יחד ,מורים ותלמידים ,והוא כלל עליות ומורדות ,תהומות

והוא שאלות שנולדו מתוך הקיים והנראה ,והן מבקשות לבחון את היש ולחרוג

ופסגות ,וגם חלקים חדגוניים ושגרתיים .למדנו שלכל חלק במסע ,יש תפקיד

אל (שעדיין) בלתי נראה.

ומשמעות ואם מקצרים את הדרך מאבדים חלק ממשמעות זו .נוכחנו ,במהלך

הגעתם עם תשוקה ללמוד ,לצלול למעמקי אי הידיעה ,לפגוש בעושר

הדרך ,שאין פתרון יחיד לבעיה ,ושצריך לבחון כל דבר לגופו ,לבחור ולהעז.

מחשבתי ולגמוא ממעיינות הדעת .אולי זה אינו הניסוח המדויק בו השתמשתן\ם

הבנו שכדי להתקדם צריך לעבוד קשה ,להתמיד ,ולא לוותר גם כשקשה .עתה,

בראיונות הקבלה לתכנית ,ואלו גם לא היו המושגים באמצעותם דברתם .אבל

זה הזמן ,שלכם ושלנו ,לדפדף בקטלוג הנפלא הזה וליהנות מפירות המסע.

תשוקה ,שאיפה ודחיפות זרחו מעיניכן\ם כשדברתם\ן על לימודים .גם החשש.

אולם ,יש כאן טעם נוסף שחשוב להדגיש  -תובנות מסע זה תלווינה אתכם בכל

אני תקווה שאתם\ן מסיימות ומסיימים עם צמא גדול ,תשוקה עזה ושאלות

מסע אחר שתעשו בחייכם ,ולא חשוב באיזה זמן ,תחום ,מקום ,או עניין .החשוב

רבות יותר.

הוא ,ובזה נוכחתם במסע הנוכחי ,שתישארו נאמנים לעצמכם ולאמת שלכם.

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר
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צילום משותף;
אמנות ושפה כגשר בין בני נוער
יהודים וערבים
נעמי אופק
מנח ה :ד" ר נ ו ר ית כה ן ע ב ר ו ן

בין השסעים הרבים בחברה הישראלית בולט השסע בין המיעוט הערבי
(פלסטיני) לבין הרוב היהודי .ההפרדה ביניהם ניכרת ברוב המסגרות החברתיות
ובאה לידי ביטוי בשפה ,באזורי המגורים ,בשירות הצבאי ,במערכת החינוך
6

ועוד (יונה ושנהב .)2005 ,הדומיננטיות של הלאומיות היהודית ממיינת את
אלה השייכים לקולקטיב היהודי-הציוני ואת אלה שהודרו ממנו ,ואינה מעודדת

תצלום מתוך הפרויקט

זכויות שוות לאחרונים (פרס ובן רפאל .)2006 ,מרבית בני הנוער היהודים
מייחסים לערבים בישראל מאפיינים שליליים ובהתאם מביעים כלפיהם רגשות
שליליים ומטילים ספק באשר לזכויותיהם כאזרחי המדינה (קופרמינץ ואחרים,
 .)2007תפיסה זו משפיעה על מעמד השפה הערבית ולימודה ,ועל אף היותה

היא חלק מגישה חינוכית טרנספורמטיבית המאתגרת את הסדר החברתי

שפה רשמית שנייה בישראל ,השימוש בה מוגבל ביותר (לוסטיגמן.)2008 ,

באמצעות פיתוח חשיבה רפלקטיבית-ביקורתית המעלה שאלות ומאפשרת

במערכת החינוך העברית נקשר הצורך בלימוד השפה הערבית בצורכי

לתלמידים לבחון את הנחות היסוד שלהם אשר מזינות את הסכסוך (בר-טל

מודיעין של הצבא ,כ”דע את האויב” (פרגמן .)2014 ,גישה אלטרנטיבית

ורוזן .)2010 ,ייחודם של המפגשים הוא בשילובן של פעילויות צילום העוסקות

ללימוד השפה הערבית היא כאל שפה אזרחית ,ובה בחרתי כמורה לערבית.

במבט על המציאות ודיון בו בדיאלוג בין תלמידים המשתייכים לשתי הקבוצות

לצורך מימושה ערכתי מפגשים בין תלמידים משכבת ח’ בבית-ספר יהודי מתל-

מבלי להתעלם ממורכבות המציאות ומהקונפליקט המבנה את המבט בה

אביב לבין תלמידים ערבים משכבת ח’ בחטיבת ביניים במשולש .המפגשים

( .)2013 ,2007 in Chin ,Cohen Evronבאמצעות הצגת התצלומים בתערוכה

נועדו לאפשר את חווית השפה מעבר לשיעור בביה”ס ,כשפה “חיה” בהקשר

בתל-אביב ובמשולש ,קשרתי את איסוף הידע לפעולה חברתית (פאול-בנימין

התרבותי שלה ,ולאפשר דיאלוג עם תלמידים ‘אחרים’ ,בני אותו הגיל ,שהשפה

ואלפרט .)2007 ,Mertens ;2016 ,זימנתי את התלמידים להראות לעולם

הערבית היא שפת אימם.
ثقافية” אותה יזמתי בשנת תשע”ז
התכנית “שותפות תרבותית  2017مشاركة
ّ
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את העמדה שלהם לגבי המרחב שהם חיים בו והמרחב שהם מתארחים בו,
והתצלומים המשיכו להדהד ולפעול במרחב כאשר נוצרו מפגשים בינם לבין

נעמי אופק
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צופים אחרים (אזולאי  2006אצל זלט ויקיר.)2007 ,Rose ;2015 ,
על-מנת לבחון את תהליכי התקשורת אשר נוצרו במסגרת משימות
הצילום המשותפות ואת תרומת משימות אלו להיכרות ,לשיח ,לשיתוף

מרבית בני הנוער
היהודים מייחסים
לערבים בישראל
מאפיינים שליליים
ובהתאם מביעים כלפיהם
רגשות שליליים ומטילים
ספק באשר לזכויותיהם
כאזרחי המדינה
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הפעולה ולשינוי היחס כלפי הקבוצה
האחרת ושפתה ערכתי חקר מקרה
(Case

.)Study

הממצאים

איסוף

נעשה באופן רב-שלבי ומעגלי הנע בין
הקול הפרטי לקול הקולקטיבי ואפשר

הוראה משותפת
()Co-teaching
בגישה אינטרדיסציפלינרית
ואינטגרטיבית
בדגש על מקצוע אמנות

התבוננות הוליסטית (;2007 ,Mertens

טליה אושרי

;2010 ,Sweetman, Badiee & Creswell

מנחה :ד״ר ורד חרותי

פאול-בנימין

ואלפרט,

הממצאים

אספתי

איכותניים

וכמותיים

.)2016

באמצעות
לפני

את
כלים

התכנית

ואחריה וכן באמצעות איסוף וניתוח

שינוי ושדרוג מקצועי הם המרכיבים המרכזיים בקריירה של המורה והם

התוצרים החזותיים שלוו בטקסטים פרשניים אותם יצרו במשותף התלמידים

הכרח בעולם הדינאמי והמשתנה שלנו .בעבודה זו ערכתי מחקר אשר מבוסס

על-מנת להאזין לקולם המילולי והלא מילולי (.)2006 ,Colman

על צפייה בשלושה קורסים במסגרת של מרכזים ללימוד מחוננים בשנת תשע”ז.

מתוך המחקר עולה כי השימוש בשפה השלישית ,שפת האמנות ,בה לא

קורסים אלו הועברו בשיטה של הוראה שיתופית ( .)co-teachingהמחקר בחן

היה לקבוצה מסוימת יתרון על פני האחרת ,אפשר לתלמידים לגשר על פערי

מהן ההשפעות של שיטת ההוראה השיתופית ,המשלבת הוראת אמנות עם

השפה אשר מפרידים ביניהם במפגש ומחוצה לו ולהתבונן באופן המציב את

דיסציפלינה נוספת למערך הלמידה וההוראה; אילו אינטראקציות נוצרו בין

מראות המציאות אל פניהם ,המציאות אותה כל אחד “מדמיין” ומצלם באופן

המורים השונים ,גם מבחינת התכנים הנלמדים (בניית הקורס ,אמצעי המחשה,

שונה .שילובן של משימות הצילום במפגשים יצר מוטיבציה לשתף פעולה.

סדנאות) וגם מבחינה אנושית –אחריות ללמידה ,חלוקת תפקידים ,התחייבות

הדיאלוג בין התלמידים היהודים והערבים סביב יצירת התצלומים ובחירה

כלפי האחר; והאם עצם השותפות של מורה לאמנות הביאה רובד חדש ,חשוב,

משותפת של התצלומים שיוצגו בתערוכה הפתוחה לציבור התרחש במקביל

מעניין וחיובי או שלילי לעבודה יחדיו.

בכמה רבדים; המשימות קידמו היכרות עם ה’אחר’ והסביבה שלו ואפשרו

ההוראה השיתופית החלה כמהלך של הוראה בחינוך המיוחד (,Fried

לתלמידים לראות את ה’אחר’ לא רק כנציג הקבוצה האחרת אלא כבן נוער עם

 )2008כאשר נוצר שיתוף פעולה בין מורים בעלי תחומי דעת שונים .למורים

קווי דמיון משותפים (אגמון .)2006 ,הן עודדו את התלמידים ללמידה זה מזה

אלו כישורי כתיבה תכניות עבודה מתאימות ללימוד באמצעות שיטות למידה

ולשיתוף פעולה גם במקרים בהם לא נמצא מכנה משותף ביניהם .המשימות

מגוונות .על מורים אלו היה להסתגל לשילוב בניהול כיתה כולל הרגלי עבודה,

זימנו לתלמידים התבוננות אשר נעה מהתבוננות במרחב וב’אחר’ אל עבר

התנהגות וכדומה .היה עליהם להתאים את עצמם לשילוב בקצב הלמידה

התבוננות פנימה אותה שיקף ה’אחר’ המתבונן בהם ובמרחב שלהם .התבוננות

של הוראה הטרוגנית .כיום ,השיטה נהוגה גם בחינוך הרגיל ובהצלחה רבה.

במרחב המוכר והזר דרך עיני ה’אחר’ אפשרה להרחיב את נקודת המבט על

השיטה דורשת תנאים מוקדמים שיביאו להצלחתה והם :תכנון זמן משותף

ה’אחר’ תוך יצירת מודעות ליחסים הא-סימטריים ולמבט המבנה אותם ופתחה

לכתיבת תכניות עבודה ,קשרי עבודה תקינים בין השותפים לעשייה ותמיכה

צוהר לשינוי היחס כלפי ה’אחר’ ושפתו למרות מיעוט המפגשים.

של הנהלת בית הספר.

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

טליה אושרי
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בחנתי שלוש מורות מומחיות כל אחת בתחום דעת אחר כאשר שלושתן
לקחו חלק בהוראה שיתופית עם מורה לאמנות .מהמחקר עולה שהשיתופיות

המורים הועשרו מעצם
השיתופיות ,כל אחד
בנקודת חיבור אחרת-
דבר זה גרם להם להרגיש
נתרמים ,אפשר להם
להתחבר ולהנגיש את
הידע שלהם לאחר

שהתרחשה ,גם בהקשר המקצועי וגם
בהקשר

האישי,

לימודיים

הועילה

בתהליכים

ובאינטראקציה

האישית.

שיתופיות זו תרמה רבות לשתי המורות
בקורסים השונים.
כאשר

מורה

לאמנות

מגיע

לשיתופיות כזו ,המורה השני נחשף
להוראה המבוססת על פעולה יצירתית,
לאופני הבעה והערכה אישית ,לשיח
וביקורת קבוצתית .כל אלו מאפשרים מתן

הערכה חלופית ,הנובעת מהערכה אישית וקבוצתית של התוצר האמנותי -
דבר שלא נהוג בתחומי דעת אחרים ()2011 ,Murawski & Lochner
המורים הועשרו מעצם השיתופיות ,כל אחד בנקודת חיבור אחרת -דבר
זה גרם להם להרגיש נתרמים ,אפשר להם להתחבר ולהנגיש את הידע שלהם
לאחר ,להעריך את התלמידים מזווית שונות ולחלק את נטל העשייה בין שניים.
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על כן ,כל הצדדים יצאו נשכרים והרגישו שייכים לקבוצה נבחרת וחיונית.
החקר התבסס על ראיונות אישיים בהם המורים ספרו על החוויה של
השיתוף ,שאלונים מובנים לצורך השוואה בין דעותיהם של מורים שונים וגם
על תצפיות בשיעורים בהם נבחנה דרגת השותפות בכל הרבדים של הקורס.
להוראה שיתופית יש פוטנציאל גדול לקידום התלמידים ומורים .מורים
אשר יבחרו ללמד בשיטת ההוראה המשותפת ,ימצאו שותפים אקטיביים
לעשייה ויחוו שיתוף ואחריות הדדית בתכנון ובהוראת הקורס .כמו כן ,המורים
הללו יוכלו להביא עמם תחומי עניין אישיים וחדשים מהדיסציפלינה אותה
מאיר פיצ׳חדזה ,כורסא בנוף ,שמן על בד1991,

הם נוהגים ללמד ,תחומים שאינם נכללים בתוכנית הלימודים ,אבל יוסיפו נדבך
נוסף ללמידה .מעמדו של המורה לאמנות ישתנה ממעמד של מורה בשוליים,
למורה שמהווה ציר מרכזי ומלכד בהוראה של התחומים הנלמדים .שינוי זה
יאפשר חשיפה בו-זמנית לאמנות ולתהליכי החשיבה והלמידה האופייניים
לתחום לתלמידים ולמורים כאחד .כמו כן ,הוראה מסוג זה ,מזמנת התנסות
בהליכי העבודה שייחודיים לאמנות ,ומאפשרת למידה משמעותית המבוססת
על תהליך אישי וקבוצתי ,תוך חשיפה לביקורת כמו כן גם לרפלקסיה אישית.

טליה אושרי
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“בעקבות אוצרות“
אוצרות כהליך פדגוגי
בבית הספר היסודי
יפעת אלוק
מנח ה :ד״ ר ו ר ד ח ר ות י

עבודה זו בחנה תכנית לימודים המבוססת על אוצרות כהליך פדגוגי בבית
הספר היסודי .ממחקרים ומאמרים שפורסמו בנושא עולה כי הליך האוצרות
כפדגוגיה בבית הספר תורם ואפקטיבי מכמה היבטים .הוא מרחיב את הידע
12

ומעשיר את התלמידים במושגים משפת האמנות ,מפתח חוש אסתטי ,תורם

13

לפיתוח חשיבה ביקורתית ,מטפח ריבוי דעות ומעודד חשיבה עצמאית וביטוי
אישי יצירתי ( .)2006 ,Burtonדרך ההוראה הדיאלוגית תומכת ומחזקת את
יתרונות התהליך ,מעודדת ריבוי דעות וביטוי ייחודי (גור .)2007 ,הגלריה הבית
ספרית ושלבי הקמת התערוכה בגלריה ,מהווים את השלב הסופי ,החשוב
בתצוגת העבודות וחשיפתן ,ובמקביל מקדמים יצירתיות ומניעים להשתתפות
פעילה (שטייניץ.)2003 ,
העבודה התבססה על שיטת המחקר האיכותנית ועל סוגת חקר מקרה.
המחקר התבצע בקרב תלמידי כיתות ה’ ו’ בבית הספר יסודי במסגרת שעורי
אמנות ,והוא נמשך כשלושה חודשים ,במהלך השליש האחרון של השנה.
התכנית התבססה על  15מערכי שיעור בהם התנסו התלמידים בתרגילים שונים
הקשורים בעבודת האוצר :משלב החשיבה על רעיון ,דרך איסוף ובחירת חומרים,
יצירת עבודות ועד להקמת התערוכה בגלריה בית ספרית .השיעורים התנהלו
בדרך של הוראה דיאלוגית ,והתלמידים היו שותפים שווים לבחירות ולהחלטות.
המחקר כלל נתונים מכלי מחקר שונים :שאלונים ,תצפיות ,צילומים
וראיונות ,אשר שימשו בסיס לניתוח ולמסקנות שעלו .מניתוח הממצאים עלה

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

בעקבות האוצרות  -אוצרות בבית הספר

כי התהליך ,חרף מגבלות שונות ,הצליח ל”חבר” בין התלמידים לשיעור ,הוסיף
ידע ,נחווה כתהליך מעניין ומהנה ,הפעיל את התלמידים והגביר את מידת
מעורבותם בשיעור .חלק מהתלמידים חשו שהתהליך היה קצר מידי ודחוס

ממצא חשוב שעלה היה
כי ההליך האוצרותי
כפדגוגיה מתאים במיוחד
לתלמידים המתקשים
להיות מעורבים בשיעורי
אמנות סטנדרטיים ,אם
בשל קושי במיומנויות
טכניות או בשל קשיי
ריכוז הגורמים לשעמום,
תסכול והתנגדות
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באופן יחסי לזמן .אחרים הציעו להאריך
את משך התכנית ,להוסיף מפגשים

בלחיצת כפתור  /תנועה חוזרת
פעולת הגוף כפרקטיקה בתהליך
למידה בעידן הדיגיטלי

עם אוצרים ולשמוע מהם על עבודתם,
לבקר בתערוכות ,ליצור קבוצת אוצרים

ש ני בר די מרי

שתהיה אחראית על תערוכות בבית

מנחה :ד״ר ברונפלד-ש טיין חוה

הספר ולהקים גלריה בית ספרית .ממצא
חשוב שעלה היה כי ההליך האוצרותי
כפדגוגיה מתאים במיוחד לתלמידים
המתקשים להיות מעורבים בשיעורי
אמנות סטנדרטיים ,אם בשל קושי
במיומנויות טכניות או בשל קשיי ריכוז

חוויות הקיום העכשווית המאופיינות במידיות ,נגישות ובתחושת ה”כאן

הגורמים לשעמום ,תסכול והתנגדות.

ועכשיו” ,היא נקודת המוצא של העבודה .כחברה מערבית ,צרכנית ודיגיטלית

התהליך שלווה בתרגילים מפעילים

החווה תחלופה מואצת של מידע ,דימויים חזותיים ופיתויים ,אנחנו פחות

ועודד יצירתיות ועצמאות הניע תלמידים

מאטים ,משתהים ,מתעכבים להתבוננות וחווים את המרחב סביבנו על שלל

אלו ליטול חלק פעיל ולגלות יוזמה ויצירתיות .ממצא זה תואם גם לממצאיו של

פרטיו (אנשים ,חפצים ,סאונד וכדומה) .בעקבות כך ,ניתן לראות כיצד העידן

בליוויט )2008 ,Blewett(.

הדיגיטלי מתפקד כמעצב תודעה ,משנה סביבה ,דפוסי פעולה גופניים ,תרבות

המסקנה העולה מהמחקר הנוכחי היא כי תרומתו של ההליך האוצרותי

ונורמות חברתיות .הטכנולוגיה והדיגיטציה מספקות לנו מגוון אפשרויות

כפדגוגיה בבית הספר היסודי רבה לכלל התלמידים .הוא תרם הן לתלמידים

ויכולות היוצאות מגדר גבולות ופעולת הגוף האנושי לבדו .השינויים המהירים

המשתתפים ,הן לשיעור עצמו והן לאוכלוסיית בית הספר כולה שזכתה ליהנות

שמאפשרת הדיגיטציה והשינויים הגופניים האיטיים (תהליכים ביולוגיים,

כצופים ,מתערוכות איכותיות ומלמדות .המחקר מציע לשלב את הליך האוצרות

הפנמה ועיכול אינפורמציה ,רכישת מיומנות) המתרחשים בגוף עובדים בדיס

הפדגוגי כחלק מתכנית הלימוד באמנות ,באופן רחב ומתמשך כדי ששיעורי

הרמוניה .כרקדנית ,כוריאוגרפית ומורה למחול השינויים הללו הביאו אותי

אמנות יהפכו להיות אקטיביים יותר ומשמעותיים עבור התלמידים.

לתחושה של פער בחוויית הגוף .הרגשתי צורך לשאול ולבחון מחדש מהו
תהליך למידה? מהן השלכותיו על הגוף כאובייקט והגוף כסובייקט?
הגוף האנושי ,הגשמי ,הוא הכלי איתו אנו נעים ודרכו חווים ולומדים
את העולם .הטכנולוגיה כמדיום מזמנת ריגושים ,מגדירה מחדש את פונקציות
השימוש בגוף ומציפה אתגרים לגבי מושג הלמידה .על כן ,שאלת המחקר
בוחנת את השינויים שחלו בשני מושגים פדגוגיים-חינוכיים :מאמץ גופני
ואינטראקציה ישירה ( )face to faceבתהליך למידה בעידן הדיגיטלי .במרכז
הדיון על הגוף האנושי בעבודה עומדת הגותו של הפילוסוף מוריס מרלו פונטי

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

שני בר דימרי
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תצלום מתוך יצירת המחול רגש
הדברים שהיו ,שני בר דימרי

( .)Merleau-Pontyבהגותו לגוף החי יש מקום מיוחד .הגוף מהווה את היסוד
הראשוני והבסיס להכרה .התפיסה מתוארת כתהליך דינאמי הדורש פעולה

הגוף האנושי ,הגשמי,
הוא הכלי איתו אנו נעים
ודרכו חווים ולומדים
את העולם .הטכנולוגיה
כמדיום מזמנת ריגושים,
מגדירה מחדש את
פונקציות השימוש בגוף
ומציפה אתגרים לגבי
מושג הלמידה

גופנית ותנועה .מכאן שלגוף יש תפקיד
מפתח בתהליך למידה :יש לאמנו ,לחזור
על פעולות על מנת לעבד מידע ,לשכלל
את תפקודו ולארגן את הגוף במרחב
הלמידה.
בלחיצת

כפתור.

כיום,

כאשר

המסכים ,הניידים והאפליקציות השתלטו
על שגרת היומיום ומרחבי הלמידה ישנה
הפחתה בעירוב הגוף .מחקרים הראו
שמערכות טכנולוגיות שמגבילות את
המחווה הגופנית משפיעות לרעה על
החשיבה והתקשורתיות של המשתמש.

ה’ילידים הדיגיטליים’ ,התלמידים שלנו ,מחפשים הכרה מידית ,נמצאים
בתקשורת מתמדת עם חברים ומשפחה בכל רגע נתון ,וחווים את הכלים
הדיגיטליים כהארכה של גופם .החברות של הילדים ,כיום ,שונה בתכלית .הם

16

מתווכים על ידי מסך ברשתות חברתיות ,בהתכתבויות מידיות במכשיר הנייד
וכדומה .העבודה מאירה כי תהליך למידה ,בין היתר ,הינו תהליך חברתי .לכן
לשינויים אלה באינטראקציה ישירה ישנה השפעה על הגוף כאובייקט והגוף
כסובייקט בתהליך למידה והשלכה על תחושת שייכות ,אמון באחר והתמודדות
עם בחירות גופניות ומילוליות בזמן אמת.
פעולה חוזרת .כמי שמאמינה בהיות הגוף מכשיר משוכלל ,בחרתי ביצירת
עבודת גמר יישומית .סוגת המחקר בה עשיתי שימוש הינה מחקר מבוסס אמנות
( .)ABRבמהלך כשנה לצד המחקר העיוני ביצעתי מחקר תנועתי .תיעדתי את
שלבי התפתחות היצירה ביומנים ,קטעי וידאו שתיעדו את החזרות ובדימויים
חזותיים שהיוו השראה .במסגרת תכנית ‘כלים’ לכוריאוגרפיה יצרתי יצירת
מחול חדשה‘ .רגש הדברים שהיו’ סולו לגוף מבצע הנשען על ה”כאן ועכשיו”.
גוף שקודד מתוך התבוננות במניפולציות שהעידן הדיגיטלי מפעיל על גופנו,
התבוננות על שהשתנה בתנועת הגוף במרחב ,והאופן שבו אנו משתמשים
וזורקים ,רוקמים יחסים חברתיים.
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שני בר דימרי
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לצמוח מתוך אמנות
בית ספר לאמנויות
לקהילה הבדואית
א ב ר ה ים ג ׳ ר ב י ע ו מ נ ס ו ר פ ר א ו ו נ ה
מנח ה :ד״ ר ר ות י ג ינז ב ו ר ג

מטרתו של מחקר זה היא לבחון אפשרות הקמת בית ספר לאמנויות עבור
ילדי הקהילה הבדואית ב”גוש שגב שלום” .לשם כך בדקנו את תפיסתם של
מורים לאמנויות ושל מורים למקצועות שונים אחרים באשר להקמת בית ספר
18

כזה באזור .המושגים המרכזיים שהדריכו אותנו בבחינה זו היו חינוך לאמנות,
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רב תרבותיות ,חינוך לרב תרבותיות במגזר הערבי בכלל ובמגזר הבדואי בפרט,
וחינוך לאמנויות בגישה הרב תרבותית .מושגים אלו הרכיבו את המסד תיאורטי
שביסס וחיזק את העמדה שלנו בדבר הצורך להקמת בית ספר לאמנויות במגזר
הבדואי .בתי ספר אמנם מבקשים לעצב את אישיות הילד ולהכיר ביכולותיו,
אך בית ספר לאמנויות עשוי לפעול לשוויון הזדמנויות רב יותר כשפעולה זו
היא מתוך יחס שוויוני למגוון התרבויות בתוכו בהשוואה לבתי ספר אחרים.
היצירה המשותפת בבית ספר לאמנויות תחווה ככזו המאחדת בין התרבויות
באופן ישיר ,וככזו המובילה לחיזוק חברתי בין התרבויות בתוך בית הספר
ומחוץ לו .בית ספר לאמנויות עשוי לתרום להגברת האמון של התלמידים
במערכת  -סוגיה חשובה בימינו ,ולצמצם את הפערים בין התרבויות השונות.
המחקר נערך בשיטה איכותנית וכלל שלושה כלים :תצפיות אשר נערכו
בשלושה בתי ספר לאמנויות; ניתוח מסמכים באתרי בתי הספר :חזון בית
הספר ,דבר המנהלים ,תקנון בית הספר ,אגרת לפתיחת שנת הלימודים ,מערכת
השעות ,מגזין בית הספר ,סקירות מצולמות ,לוח אירועים .נערכו ראיונות
מובנים עם  19מורים ומורות ,חלקם מורים לאמנות וחלקם מורים למקצועות
ילדי אשכול אלורוד עזאזמה ב
מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

אחרים ,וכן ריאיון עומק עם יועץ להקמת בתי ספר לאמנויות.
המשתתפים במחקר טענו כי עבור עתיד הילדים ,בית ספר אשר יפתח
בפני הקהילה דלתות אל העולם החיצון עשוי להיטיב עם התלמידים ודרכם

בתי ספר אמנם מבקשים
לעצב את אישיות הילד
ולהכיר ביכולותיו ,אך
בית ספר לאמנויות עשוי
לפעול לשוויון הזדמנויות
רב יותר כשפעולה זו היא
מתוך יחס שוויוני למגוון
התרבויות בתוכו בהשוואה
לבתי ספר אחרים

עם הקהילה כולה .היצירה תסלול את
הדרך לעיסוק בדברים מטיבים .היא

שירי דורון פרלה

תסייעה להבנות את הייחוד של כל

מנחה :ד״ר ברונפלד-ש טיין חוה

ילד יחד עם קבלת המגוון והשוני בתוך
חברת הילדים .בבית הספר לאמנויות
הם ילמדו שפה אחת המאחדת את כולם,
“שפת האמנות” ,שפה מאחדת ומרגיעה
המאפשרת קירוב לבבות והידוק חברתי.
בית ספר לאמנויות עשוי להיות בעתיד
משכן לחשיבה תלת ממדית יוצרת ,בית
ספר המאפשר חשיבה יוצרת העשויה

משנת  96אני עוסקת בהוראה ובאמנות במקביל ,בשנים האחרונות שמתי

להוציא את הקהילה אל האור ,וליצור

לב לזליגה ולעירוב של שני התחומים בפרקטיקה שלי  .תהליך זה העלה בי

אווירה אמנותית רחבת אופקים הכוללת אמנות ומדע יחד.
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‘אמן-מורה’...
יש חיה כזאת?

שאלות אודות היתרונות והחסרונות שבכך ,שאלות מתחום הפדגוגיה ,האתיקה

מתוך ממצאים אלו ,אנו בוחרים לחזק את תרומת החינוך הרב תרבותי

והאמנות .נקודת מוצא זו היוותה את נקודת הפתיחה למחקר בנושא ‘אמן-

בלימודי האמנות לחברה בכלל ,ולקהילה הבדואית בנגב בפרט ,וככלי העשוי

מורה’ בו חקרתי את הגישות והמודלים התיאורטיים והפרקטיים של המושג

לטפח את הילד הבדואי ולהוות אמצעי נוסף לחיזוק הזהות שלו .בעקבות

‘אמן-מורה’ .המודלים מתארים זהות דואלית קונפליקטואלית אשר לא תמיד

המחקר התחזק בקרבנו הצורך להקים בית ספר לאמנויות כבית ספר יסודי

מובחנת על פני השטח ( )2013 ,Thornton ,2010 ,Daichendtבראיונות עם

צומח ,אשר ישרת את היישוב שגב שלום ואת האזור כולו.

‘אמנים-מורים’ בדקתי את פרקטיקות ההוראה השונות הנובעות ממצב זה דרך
פריזמה של הוראה דיאלוגית .ניתוח חזותי של עבודות מורים ותלמידים הביא
להתפתחות המחקר לכדי תערוכה בנושא שנקראה ‘צומת  ’Tוהוצגה בגלריית
המדרשה באוגוסט  .2017התערוכה לוותה בקטלוג.
בתערוכה הוזמנו ‘אמנים-מורים’ להציג יצירות שהם רואים בהן השפעות
מתחום ההוראה שלהם או שיש בהן דיאלוג עם תלמידיהם .במעשה זה נדרש
‘האמן-מורה’ לרפלקציה אישית העוסקת בתהליכי זיקה ‘בובריאניים’ .בובר
כתב רבות אודות דמות המורה המתהווה דרך רפלקציה אישית מתמשכת
המושפעת מהוראה דיאלוגית עם התלמיד (אבנון .)2009 ,בטקסטים המלווים
את הקטלוג מופיעים ביטויים רבים ושונים לתהליכי רפלקציה אלו.
שאלת החקר הורכבה משתי סוגיות .סוגיה אחת עוסקת ב ‘אמן-מורה’
וסוגיה שנייה ,נגזרת מהראשונה עוסקת בדיאלוג .לשאלת החקר יש חשיבות

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר
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מרכזית לשדה החינוך לאמנות בפרט ולמשמעויות העולות ממנו לשדה החינוך
בכלל הן בממד העיוני והן הפרקטי .במחקר נבחן המשא ומתן של תשוקות
ושאיפות מתחרות ואולי סותרות ש’אמנים-מורים’ צריכים ליישב כדי לקיים את
שתי הזהויות וליצור תנאי הוראה מיטבית מחד ותנאי יצירה מיטבית מאידך.
לדיון מושכל ,מודע ורפלקסיבי במורכבות מעמדו של המורה ,בעל הזהות
המקצועית הכפולה ,יש חשיבות רבה על רקע המשקל ההולך וגדל הניתן

“להיות מורה זו
יצירת האמנות הגדולה
ביותר שלי “
ג’וזף בויס

בשנים האחרונות לאישיותו של המורה.
השינוי שחל במעמד במורה מעמדת
‘יודע-כל’ לעמדת ‘מנחה עבודת חקר’
מאפיין את החברה הדיגיטלית בה
נוכחות ידע זמין ורב ברשות התלמיד,
יצרה צורך בדמות מחנכת דיאלוגית
שתדע ליצור עם התלמיד אווירת חקר

משותפת .שפע המידע ואופי החינוך הרב-תרבותי מזמן מקום לשיקולי המורה
בהרכבת מערכת הלימודים .בקוריקולום המופיע באתר המפמ”ר לאמנות
מנוסחת ההנחיה ל”העצמת המורים להעמיק בנושאים הקרובים לליבם” .היום
יותר מתמיד מוזמן ה’אמן-מורה’ למרחב החינוכי הציבורי ומודל ההוראה
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שהוא מגלם יוצר מודל מיטבי המשמש השראה למורים לאמנות ולמורים
ממקצועות נוספים בתחומי ההערכה חליפית ,תחום בו נדרשים כל המורים
ליצירתיות ויחסי זיקה דיאלוגית .יותר מתמיד חשוב לחקור את הדיאלוג בין
האמן למורה ובין ‘האמן-מורה’ לתלמיד בתרבות בה שדות התקשורת זולגים
זה אל זה בפייסבוק ,באינסטגרם ,בטוויטר ובווטצאפ .במצב בו הקווים בין עולם
התלמיד לעולם המורה אינם ברורים חשוב להציף סוגי דיאלוג שונים ולהעלות
לדיון שאלות אתיות ופדגוגיות.
אמן מורה’ ,יש חיה כזאת?
יש חיה כזאת ולה מגוון קווי מתאר וצבע כמספר ה’אמנים-מורים’
המתווים איש איש את דרכו“ .כל אמן הוא זאב בודד וכולנו ביחד להקה של
זאבים בודדים” נהג לומר מורי ורבי ,האמן רפי לביא .בעבודה זו ניסיתי לתת
ב’להקה’ סימנים :על המשותף ועל המבדיל ,על המחויבות ועל האחריות ועל
גזרות שדה הפעולה.

הזמנה לתערוכה ,צומת  Tגלריית המדרשה,
הירקון  ,19אוגוסט 2017
שירי דורון פרלה
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מסע אל האי וודאות -
אי וודאות כפרדיגמה
חינוכית רצויה
אורי דרוקמן
מנח ה :פ ר ו פ ׳ א פ רת ב י ב רמ ן

הסוגיה אותה בחנתי בעבודה היא מקומה של תחושת אי ודאות בתוך
תהליכים חינוכיים והיכולת לבסס מתודות חינוכיות על מצב זה .הכוונה בעיקר

מדרגות ,תצלום ברוח העבודה

ליכולת של פדגוגיות הדוגלות בחינוך כמצב פתוח וסובלני יותר כלפי אי ודאות,
24

לייצר השפעה רחבה ,לא רק בפן האקדמי ,אלא גם על התרבות הבית ספרית
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הכללית ומנגד ,על חווית החינוך והלמידה של היחיד .בשימוש במושג אי ודאות,
התכוונתי למנעד רחב של תחושות ומאפיינים של מצבים שהם תולדה של אי

החופשי’ של עמנואל קאנט ,בו השתמש כדי לתאר את המנגנון ההכרתי

ודאות אך גם מייצרים אותה ,תחושות ומאפיינים אשר במידה רבה מודרים

המתחולל אצל האדם בזמן שהוא מתעמת עם ה’יפה’ ומנסה לשפוט אותו

מהמעשה החינוכי הקונבנציונאלי למרות יכולתם לתרום תרומה משמעותית

מבחינה אסתטית .המושג השני הוא המושג ‘יכולת שלילית’ אותו טבע המשורר

לתהליכים יצירתיים ,לדוגמא :כישלון ,טעות ,עמימות ,חופש ,סיכון וספק.
את סוגיית אי הוודאות בחנתי ממספר זוויות שונות .הראשונה היא הזווית
של הפילוסופיה ,בעיקר זו של החינוך .בחלק זה דנתי באופן בו תופסים רנה
דקארט ,ג’ון דיואי וז’אן פיאז’ה את שאלת אי הוודאות בהקשריה החינוכיים
והלימודיים .דנתי במתודה האישית של דקראט ,מתודה שהוא מפתח לעצמו
בחיפושו אחר האמת .למרות היותה של המתודה הזו מקרה פרטי ,ניסיתי

לאמנות ,ובעקבותיה
גם לחינוך לאמנות יש
יחס מיוחד למצבים
של אי ודאות

הרומנטי ג’ון קיטס כדי לבטא את
הכישרון הגדול ביותר שיש למשוררים
הגדולים – היכולת ללכת ,בחיפוש אחר
היופי ,אל עבר מחוזות של אי ודאות ולא
להתפתות לפתרונות ותשובות מידיים.
הזווית השלישית דרכה דנתי בשאלת

לגזור ממנה רעיונות אשר עשויים להיות רלוונטיים לחינוך באופן רחב יותר.

אי הוודאות ,היא זו של החינוך לאמנות.

דיואי עסק רבות באופן בו מתפתחת המחשבה ובמידת הטבעיות של תהליך

הדיון כאן יצא מנקודת הנחה בסיסית ,שלאמנות ,ובעקבותיה גם לחינוך

זה .אצל פיאז’ה ,הוצגו רעיונות בנוגע לאופן בו מתקיימים ומתפתחים

לאמנות יש יחס מיוחד למצבים של אי ודאות ,יחס אשר באופן עקרוני בא לידי

תהליכים קוגניטיביים .נקודת המבט השנייה היא מהזווית של מחשבת האמנות

ביטוי בכך שאי ודאות לא נתפסת בהכרח כגורם מפריע או מעכב באמנות אלא

והאסתטיקה .כאן ,הדיון התמקד בשני מושגים – הראשון הוא מושג ה’משחק

לעיתים קרובות כמשהו שניתן לעבוד אתו ולצאת מתוכו לתובנות חדשות.
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אורי דרוקמן

השפעות מפגש
אינטרדיסציפלינרי שמשלב
אמנות על עמדת המורים
המעורבים
אגט הימלהוך
מנח ה :ד״ ר ב ר ונ פ ל ד -ש ט י י ן ח וה

על רקע התקופה בה אנו חיים ,הוראה-למידה אינטגרטיבית מהווה
אמצעי לריענון דרכי הוראה ולמידה .כשההוראה-למידה אינטגרטיבית
משלבת אמנות יש ביכולתה להעשיר את תהליך הלמידה בשפה ובכלים נוספים.
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בדיונים על מצבה של מערכת החינוך נאמר מחד שיש צורך בפיתוח היצירתיות
אצל התלמיד ,ומאידך יש לפרוץ את הגבולות הדיסציפלינריים המפרידים בין

Vitruvian Man- The Golden Spiral

התחומים .המושג “למידה אינטגרטיבית” מתייחס לכל סוגי הלמידה המשלבים
תחומי דעת שונים .בעבודת הגמר שלי התמקדתי בבחינת ההשפעה של מפגש
אינטרדיסציפלינרי המשלב אמנות על עמדת המורים המעורבים .מטרת המחקר
היתה לסייע בהבנה של דרכי חשיבה אינטרדיסציפלינרית ובשיפור הוראה

שני מורים או יותר יוצרים יחידת לימוד משולבת שמהווה אינטגרציה נושאית

אינטגרטיבית ,כמו גם לבחון תפיסות שונות של מורים למבנה הוראתי משולב.

ומתודולוגית בין תחומי הדעת .לשיטת הוראה זו יש פוטנציאל רב ללמידת

קשרי הגומלין בין תחומי דעת שונים מהווים את יתרונותיה של הגישה

עמיתים ולהפריה הדדית.

האינטגרטיבית בהבנת המציאות ובפתרון בעיות .זיהוי עקרונות משותפים

המחקר התבסס על שיטת המחקר האיכותני וסוגת המחקר היא חקר

בתחומים שונים מוביל לפריצות דרך .הוראה-למידה אינטגרטיבית קליטה יותר

מקרה .השיטה התאימה למחקר הנוכחי היות ואני ככותבת העבודה מצויה

ומספקת חוויית למידה משמעותית .תכנית לימודים אינטגרטיבית מאפשרת

בשדה המחקר ,השתתפתי במפגשים במהלך השנה ומתוך כך ,היטיבתי להבין

הכללת נושאים ערכיים ומוסריים החוצים תחומי דעת ויכולה לתרום בהבנת

את נקודת מבטם של המשתתפים-נחקרים .המחקר נערך בבית ספר תיכון אזורי

מושגים מקיפים ופיתוח כישורים בוני חשיבה שיתאימו לכל הדיסציפלינות.

במרכז הארץ ,אוכלוסיית המחקר כללה מורים מארבעה תחומי ידע שונים:

יש למקם את האינטגרציה האמנותית במרכזה של פרדיגמה חדשה שתכיר

מתמטיקה ,היסטוריה ,ספרות ותנ”ך .עם מורים אלו ניהלתי דיאלוג הוראתי

ביתרונות יצירתיות ,חשיבה אמנותית ושל תהליכי יצירה (.)Marchall ,2014

במסגרת שילוב תכנים מתולדות האמנות בשיעורים מדיסציפלינה אחרת .גוף

הוראה אינטגרטיבית קשורה בטבורה להוראה משותפת ( )co-teachingבה

הנתונים כלל שאלונים פתוחים שכללו שש שאלות .הללו הקיפו את תחומי

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

אגט הימלהוך
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הנושאים אותם רציתי לברר :תרומת השילוב לתחום ההוראה ולנושא ההוראה,
התמקדות במורה עצמו ,בעמדותיו לגבי התרומה ,חשיבות וותק בהוראה
ומאפיינים נדרשים להוראה משותפת מיטבית.
לשאלת ההשפעות של המפגש על עמדות המורים נמצאו שלוש תמות

מטרת המחקר
היתה לסייע בהבנה
של דרכי חשיבה
אינטרדיסציפלינרית
ובשיפור הוראה
אינטגרטיבית ,כמו גם
לבחון תפיסות שונות
של מורים למבנה
הוראתי משולב
28

מרכזיות :מרכזיותו ותרומתו של תחום

פיגומים וחפירות
חקירה חזותית כדרך לקידום
תהליכי יצירה של תלמידי אמנות

האמנות; שיתופי פעולה ולמידת עמיתים
ומאפיינים נדרשים; פתיחות ,ביטחון,
סקרנות ,ותק.

המורים ציינו שחשוב

שלמה וי נברגר
מנחה :ד״ר ברונפלד-ש טיין חוה

להצליב בין התחומים אותם הם מלמדים
עם תחום האמנות .ההצלבה מרחיבה
את

אופקי

הפרספקטיבה

התלמידים

(מתמטיקה),

האמנותית

סייעה

לתלמידים להבין כיצד הצליחה תנועה
אחת/איש אחד לסחוף אחריו אומה

גולת הכותרת של לימודי האמנות בתיכונים היא פרויקט הגמר של התלמידים

שלמה (היסטוריה) .העשרה אמנותית

המוצג בסוף כיתה יב’ .פרויקט הגמר מביא את כישרונם ,יכולותיהם וידיעותיהם

תרבותית והצלבת התחומים עם צירי

לכדי מיצוי וביטוי .בפרויקט הגמר ניתן לראות כיצד התלמידים מצליחים ליצור

זמן שונים ,מנקודות מבט תרבותיות שונות (ספרות) ,והמפגש הבינתחומי תורם

תערוכה ייחודית ואישית הנובעת מניסיונם במהלך שנות לימודיהם .הדרך

ומותיר חותם משמעותי (תנ”ך) .שיעור כזה מעורר בקרב התלמידים חוויה

להצלחה בפרויקט זה תלויה במרכיבים רבים ועשויה מתהליך ארוך שעוברים

רגשית ומחשבתית באופן שייזכר לאורך זמן.

התלמידים .הפרויקט מלווה בהנחיה צמודה של המורים לאמנות ומהווה אתגר

התמה השנייה עסקה בשיתופי הפעולה האינטגרטיביים .נמצא כי הללו
חושפים את המורים ללמידת עמיתים ולהפריה הדדית .מהממצאים עלה כי יחס

אף עבורם .עבודה זו בחנה את מתודת החקירה החזותית ,כנגזרת של החינוך
לאמנות כתרבות חזותית ,בתהליך העבודה של תלמידים בדרך לפרויקט גמר.

המורים כלפי מקצוע האמנות ודרכי התבוננותם ביצירות אמנות השתנו .כמו כן

החינוך לאמנות כתרבות חזותית ( )VCAEמציע מבט אחר על הוראת

עלה כי היחשפות לשיח פרשני הציפה דיונים ודילמות לא מוכרות ששינוי את

אמנות ומביא באמתחתו מספר מתודות להשגת היעדים של גישה זו .החינוך

דרכי ההוראה .התמה השלישית עסקה בנושא של מאפיינים נדרשים .המורים

לאמנות כתרבות חזותית מציע להביט על החינוך לאמנות כהרחבת המבט אל

היו חצויים ביחס לחשיבות הניסיון והותק ביכולת של מורים להשתלב במסגרת

התרבות בה אנו חיים ,והפעלת סדרה של פעולות לצורך הבנתם ויצירת תגובה

זו וללמד הוראה אינטגרטיבית .מספר מורים העידו כי ישנה עדיפות לפתיחות

אמנותית ביחס לתרבות זו)2002 ,Duncum( .

וסקרנות של המורה על פני ניסיון ,ואחרים הדגישו את חשיבות הביטחון העצמי
של המורים שבמרבית המקרים הוא נגזרת של ניסיון ההוראה שהמורה צבר.

שאלת המחקר היתה :כיצד חקירה חזותית או שילוב מתודות מחקר
עשויים לסייע בקידום תהליכי יצירה של תלמידים?
בעבודה בחנתי כיצד ניתן לקדם את תהליכי היצירה של התלמידים לקראת
פרויקט הגמר .כיצד לעזור להם ליצור את המחקר האמנותי שלהם ,ועל מצע זה
לכוון את עשייתם האמנותית לכדי פרויקט גמר איכותי .התלמידים ערכו חקירה
חזותית אישית בשני כיוונים מקבילים .הראשון יצירת מאגר דימויים מבוסס

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

שלמה וינברגר
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כשסוקרטס פגש את אדם ורטה
מהפוליטיקה לפוליטי:
התגלגלותו של מושג
לשדה החינוך
עופר טבצ׳ניק
מנחה :פרופ׳ אפרת ביברמן

מיצב 'ּביג ּבמּבּו' ,דאג ומייק סטרן ,מוזיאון ישראל

מהי פוליטיקה? ההבנה שפוליטיקה עוסקת בחיים על כל היבטיהם,
התודעה לפוליטי ולנוכחותו בחיי היום-יום ,התקיימה מרגע כינונו של המושג
כחלק מהחיים והפילוסופיה של הפוליס היוונית.
תפישה רחבה זו עומדת כיום בניגוד לאופן שבו אנו חווים את המושג
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במרחב הציבורי הישראלי ,ובמיוחד במערכת החינוך .קו שבר זה ביחסים בין
רשת באתר  Pinterestבו ליקטו דימויים שונים הקשורים בדרך זו או אחרת

הפוליטיקה לחיים הציבוריים עומד במוקד עבודה זאת.

לעבודתם ,בין אם קישור נושאי ,מושגי או אסתטי ,חזותי .בנוסף ובמקביל יצרו

היחסים האינטימיים בין הפוליטיקה למושאה  -בני האדם בקהילתם -

התלמידים עבודה בספר סקיצות ששימש

עומדים כיום בסתירה לנושאי הלימוד ,לצורת הלימוד ולפדגוגיה החינוכית

לניסוי ,משחק ,ביקורת ותגובה לדימויים

הדומיננטית במערכת החינוך .במרכזה של סתירה זו ניצבת ההתעלמות

שנאספו על ידם.

מהקשר הגורדי שבין הפוליטיקה לחינוך שהתכונן מאז משפטו של סוקרטס.

שאלת המחקר היתה:
כיצד חקירה חזותית או
שילוב מתודות מחקר
עשויים לסייע בקידום
תהליכי יצירה של
תלמידים?

מטרתה של חקירה חזותית זו היא

ההתעניינות בחינוך מצד השלטון ,השוק והתאוריה היא צידו הגלוי והישן

להוביל את התלמידים מתוך ידע ,ניסיון

של משבר זה ,משמעותו האמיתית כבר ניכרת בדחיקתו המתמשכת של הדיון

וביטחון אל פרויקט גמר איכותי .הנחת

הפוליטי אל מחוץ לגבולות בית הספר והמרחב הציבורי.

היסוד שעמדה בבסיס עבודה זו היא

תחושת הדחיפות השוררת במערכת החינוך בדבר הצורך לתת מענה

שחקירה חזותית מהווה מתודה פורה

למשבר מתרכזת באופן סיזיפי ברפורמות ובתוכניות לימוד חדשות לבקרים,

ויצירתית המאפשרת את הביטוי של כל תלמיד ותלמיד.

שרובן ככולן שאובות ממערך קיים של ידע ופרקטיקות חינוכיות ,או מאופנות

בחינתה של מתודת החקירה החזותית יכולה לתת כלי יעיל וממוקד בידי

פדגוגיות שמתחפשות לחדשניות :למידה משמעותית ,למידה אישית ,למידה

המורים לאמנות המנחים פרויקטים בתיכונים ואף להרחיב כלי זה להוראת

מקוונת ועוד .ניסיון זה שב ומתעלם משאלות מוקדמות יותר באשר למהות

אמנות בכיתה.

החינוך ומהות בית הספר ,שבהן עסק כבר סוקרטס והיו הבסיס להקמת

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

עופר טבצ׳ניק
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האקדמיה האתונאית .הצבתן של שאלות ישנות אלו מחדש וקישורן לשאלה
מהי פוליטיקה היא לפיכך המהלך המחקרי המרכזי של עבודה זו ,המרחיבה
אותן ושואלת שאלות גם באשר למהות החינוך לאמנות ומידת נחיצותו.
מהלך זה מחייב להקדים ולבחון את ההגדרות השונות למושג פוליטיקה,
ואת הצורה שבה הן מעצבות הן את הדיון הן את הפדגוגיה שעוסקת בו ,וכן את
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העבודה בוחנת את
המושג פוליטיקה בכמה
צמתים פילוסופיים
היסטוריים :החל
במשפטו של סוקרטס
בשנת  304לפנה”ס,
עבור בריב הפקולטות של
קאנט בסוף המאה ה ,81
המפנה הלשוני בשפה
אחרי מלחמת העולם
השנייה ,שפת הקודים
האתיים באקדמיה
ונוכחותו בשימוע של
אדם ורטה

המשמעות הפוליטית הנגזרת מהם.
הדיון במושג פוליטיקה ובמושגים
הנלווים לו ,כמו הפוליטי ,בנקודות הזמן
ההיסטוריות שבו כוננו ,ובהשפעה של
מהלך זה על הדיון הפוליטי המתקיים
כיום במערכת החינוך ובחינוך לאמנות
כחלק ממנה ,הוא שעומד בליבו של
המחקר.
העבודה

בוחנת

את

המושג

פוליטיקה בכמה צמתים פילוסופיים
היסטוריים :החל במשפטו של סוקרטס
בשנת

403

לפנה”ס,

עבור

בריב
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הפקולטות של קאנט בסוף המאה ה,18-
המפנה הלשוני בשפה אחרי מלחמת
העולם השנייה ,שפת הקודים האתיים
באקדמיה ונוכחותו בשימוע של אדם
ורטה ,וכלה בדרכים השונות שבהן
האמנות והוראת האמנות מתמודדת עם

המושג כשהוא מוטל לפתחן .צמתים אלו ,המשקפים עימות בין תפיסות מחשבה
שונות ,השפיעו באופן דרמטי על מהלכו ,גבולותיו ,מאפייניו ותנאי התקיימותו
של המושג .ההתרכזות בפוליטיקה ובמושגים הנלווים לה ,ובקשר ביניהם לבין
פעולת החינוך עולה ממטרת העבודה :לייצר מצע תאורטי לדיון במושג ולאופן
התקיימותו בפעולת החינוך .העמדתן של תפיסות תאורטיות שונות זו ליד זו
וקישורם של מושגים שונים לרגע ההיסטורי שבו התכוננו מאפשרים להנחות
ישנות לזוז הצידה ולתובנות חדשות לעלות על פני השטח.

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

מימין :סוקרטס ,פילוסוף יווני
משמאל :סוקרטס ,כדורגלן ברזילאי ,ד״ר לרפואה,
מוביל מחאה פוליטית

מָן“
“ואמרו ָ
א ּ
השפעות של השקפה דתית
ותרבותית על עשיית אמנות
לביאה כהן
מנח ה :פ ר ו פ ' א פ רת ב י ב רמ ן

רקיע ,פורת סולמון

בשנים האחרונות ישנה מגמה של היווצרות שיח אמנותי בגלריות ובקבוצות
עצמאיות של אמנים דתיים שחברו יחד בכדי ליצור בשדה האמנות העכשווית.
אך אמנים עצמאיים שמזהים עצמם כדתיים והציגו במוזיאונים משמעותיים הם
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בודדים .לתופעה זו ניתנו הסברים כגון הדרה מכוונת של אמנים דתיים מהשיח
בנימוקים שונים ,ולחילופין הצבעה על מגבלות הלכתיות שמונעות מאמן דתי

תהיה .מתוך כך ישנם חסמים ומכשולים העומדים בפניו.

חופש פעולה אמנותי .עם זאת ,הסברים אלו אינם עומדים על עומק התופעה ועל

חקרתי חמישה צמדים של מושגים שעלו מטקסטים על דמותו של האדם

אפשרות ההתרה של הבעיה ,אם אכן קיימת כזו אפשרות .בעבודתי אני מבקשת

הדתי ומטקסטים על דמותו של האדם המערבי או האמן ,אשר מאפיינים את

לבדוק דווקא את ההקשר התרבותי ,החברתי וההשקפתי של הציבור הדתי-

התשתית ,ההפוכה לכאורה ,העומדת בבסיס שתי הזהויות :הזהות המערבית-

לאומי ,שלא מאפשר או לא מזמן אמנות חזותית שתמצא את מקומה בשדה

חילונית והזהות הדתית-לאומית .צמדי המושגים אותם בחנתי הם:

האמנות .בעבודתי עסקתי באינטראקציה בין עולם הדת והמסורת היהודית ובין

• קהילה מול אינדיבידואל

עולם האמנות המערבית המודרנית ,כפי שזו באה לידי ביטוי בחייהם ועבודתם

• טקסט מול דימוי חזותי.

של שלושה אמנים דתיים עכשוויים .מטרה מרכזית של העבודה היא לשפוך אור

• משמעות מול אובייקט ניטרלי /חשיבה חפה ממשמעות.

על האופן שבו משפיעה דתיות (או ליתר דיוק דתיות יהודית) על אמן .במהלך

• גבולות מול חופש.

העבודה אני סוקרת טקסטים משמעותיים בתפיסת העולם הדתית-לאומית

• שמרנות ומסורתיות מול חדשנות והתפרצות.

במקביל לטקסטים מההגות החילונית המודרנית .בהמשך אני בוחנת את הסוגיה

שלושת האמנים שחקרתי הם הילה קרבלניקוב פז ,שירה זלוור ופורת

לאור יצירות של שלושה אמנים שגדלו והתחנכו בחברה ובחינוך הדתי-לאומי

סלומון .שלושתם נולדו למשפחות דתיות וחונכו בחינוך הממלכתי דתי.

ואשר פועלים ומוכרים בשדה האמנות הישראלית העכשווית.

שלושתם למדו את לימודי האמנות שלהם בבתי ספר שאינם מגזריים ומקובלים

הנחת המחקר היא שזהות האמן הדתי העכשווי נמצאת בתפר בין
עולמות .הוא אוחז הן בזהותו כאמן והן בזהותו הדתית ,תהיה הגדרתה אשר

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

כבתי ספר מקצועיים לאמנות ושלושתם מציגים את עבודותיהם בתערוכות
יחיד ובתערוכות קבוצתיות במוזיאונים ובגלריות מוכרות.
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מצאתי כי בהיבט של המתח בין האינדיבידואל לקהילה ישנו ניסיון
ביצירות של שלושתם לייצג את ההוויה הדתית מחד גיסא ,למשל בהיבט

הנחת המחקר היא
שזהות האמן הדתי
העכשווי נמצאת בתפר
בין עולמות .הוא אוחז הן
בזהותו כאמן והן בזהותו
הדתית ,תהיה הגדרתה
אשר תהיה .מתוך כך
ישנם חסמים ומכשולים
העומדים בפניו
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של טקסים והווי ,ומעשה של הזרה
מאידך גיסא בהתבוננות ביקורתית על
אותן חוויות דתיות .בהיבט של המתח

פיתוח חשיבה יצירתית בגישת
‘חינוך אותנטי לאמנות‘
ויישומה בבית הספר היסודי

בין הטקסט לדימוי החזותי הטקסט
מתפקד בתוך חלק מהיצירות החזותיות

ע נת ליפ נר סלומון

על הסקאלה שבין משמוע לבין יצירת

מנחה :ד״ר דליה מרקוביץ ׳

מתח גם כשהוא מופיע כטקסט ממש
ביצירה ומכוון את הצופה למבט
מסוים על הדימוי וגם בשם הניתן
ליצירות .בהיבט של מחויבות ליצירת
משמעות מול היכולת ליצור אובייקט
חף ממשמעות נמצא כי כמעט כל

בעבודה זו חקרתי את גישת “החינוך האותנטי לאמנות” כאמצעי לפיתוח

היצירות שנבחנו בעבודה זו מאופיינות בגודש סמלי רווי משמעויות .בהיבט

חשיבה יצירתית אצל תלמידים באמצעות יישומה במסגרת עבודתי כמורה

של חופש מול גבולות יש לציין כי שלושת האמנים דנן אינם מביאים לידי ביטוי

לאמנות בבית-הספר יסודי ממלכתי ,ותוך התייחסות לחוקרים נוספים בתחום

ביצירותיהם דבר אשר עשוי להיתפס כבלתי קביל להצגה פומבית בעולם הדתי.

החינוך לאמנות ולגישות פילוסופיות רווחות בתחום .הנחת היסוד של המחקר

אף אחד מהם איננו מציג עירום ביצירתו ו/או מסרים פרובוקטיביים המקובלים

היא שהדרך ליצירתיות בשיעורי אמנות הנלמדים במסגרת בית-ספרית,

בקרב אמנים מן השורה .יחד עם זאת ניתן לראות כיצד האמנות משמשת

מתחילה בפיתוח הממד האותנטי הייחודי של התלמיד .השאלות שעמדו

בכמה יצירות ככלי חיצוני הבוחן את הגבולות הפנימיים בציבור הדתי בהיבט

בבסיס העבודה היו :כיצד ניתן לפתח חשיבה יצירתית בגישת החינוך האותנטי

התיאולוגי או הפוליטי של העולם הדתי .ואילו בהיבט של פריצה וחדשנות

לאמנות ,וכיצד ניתן ליישמה במסגרת כיתה בבית הספר היסודי.

מול עולם מסורתי ושמרן האמנים הנדונים דווקא מפגינים חדשנות חומרית
ורעיונית גם אם הם בוחרים להתנהל מתוך ו/או בתוך שדה מסורתי ושמרן.

המונח “חינוך אותנטי” נזכר לראשונה ב 2001-על ידי פלוקרט הנסטרה
( .)2001 ,Haanstraהנסטרה מתייחסת אליו בהקשר של תאוריות למידה בחינוך

לסיכום ,אני סבורה כי מחקר אודות האינטראקציה בין עולם האמנות

ובפסיכולוגיה התפתחותית .ההוראה בגישה האותנטית מעוגנת בשגרת היום-

לעולם הדתי בחייהם של אמנים דתיים בישראל של ימינו הוא מקרה מבחן

יום של התלמידים וכוללת אירועים המתרחשים גם לאחר שעות הלימודים

מעניין לסוגיות מרכזיות המנסרות בעולם התיאורטי של האמנות כבר מאות

הפורמאליות ( .)2015 ,Heijnenלפיכך התכנים הנלמדים בה ובאמצעותה אינם

בשנים .אני מאמינה שהיחס בין מעגלי זהות עשוי לא רק להפרות את המעשה

תלושים ממציאות חייהם ,אלא יונקים ממנה ומתקשרים אליה (גד.)2006 ,

האמנותי ,כפי שאני חשה בחיי שלי ,אלא גם להעמיק את ההבנה של המעשה

החינוך לאמנות על-פי ג’ודית דינהם ( )2014 ,Dinhamמתקיים באווירה

האמנותי ושל האדם בכלל.

לימודית נעימה וחיובית ,המעודדת קשר ואינטראקציה עם האחרים :כבוד
הדדי בין מורה לתלמיד ,שיתופי פעולה אמנותיים בין התלמידים ,היכרות עם
הרקע האתנו-מעמדי של התלמידים והעשרת ההבעה הרגשית דרך היכרות עם
אמנים מתרבויות שונות .הוראה אותנטית לאמנות מספקת אם כן הזדמנויות

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר
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להתנסות ולחקירה במגוון דרכי הבעה וטכניקות (אמנות ,מוסיקה ,שירה,
ריקוד ,טכנולוגיה) ,ומעודדת את התלמידים לביקורת ורפלקציה על אודות
התוצרים האמנותיים שלהם.
זאת ועוד ,הגישה לחינוך אותנטי שואפת לקשור בין אמנות עכשווית

הגישה לחינוך אותנטי
שואפת לקשור בין
אמנות עכשווית לתרבות
החזותית ,המתקיימת
בסביבה הדיגיטלית
ומהווה חלק חשוב
מעולמו ומשגרת יומו של
התלמיד .פרטי התצלום:
ארתור טרס ,סיוטים של
ילדים ,צילום שחור-לבן
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לתרבות החזותית ,המתקיימת בסביבה
הדיגיטלית ומהווה חלק חשוב מעולמו
ומשגרת יומו של התלמיד (,Heijnen
 .)2015שילוב המדיה הדיגיטלית על
פי גישת החינוך האותנטי מאפשר לכל
תלמיד להתבטא באופן ויזואלי ויצירתי
וזהו יתרונה החשוב של הגישה .החינוך
לאמנות בגישה האותנטית כאשר הוא
משולב ומקושר למדיה הדיגיטלית,
מאפשר

לתלמיד

לבטא

את

עצמו

באמצעים ובתכנים רלוונטיים עבורו.
שילוב מדיה דיגיטלית בחינוך לאמנות
מאפשר להתפתח ולהגיע לאוכלוסיות

תלמידים שטרם נחשפו לתחום זה .המורה לאמנות בעידן הנוכחי צריך לחשוב
כיצד לנצל יתרון זה של המדיה הדיגיטלית ולהפוך את תחום החינוך לאומנות
לתחום מרכזי ומשפיע בבית הספר.
מחקר זה נשען על מתודולוגיה איכותנית .במסגרתו ניתחתי מערכי
שיעור ,דיאלוגים עם תלמידים בנושא עבודתם בכיתה ובבית .ניתחתי משובים
על שיעורי המולטימדיה .באמצעות תוצרים ומשובים אלה בדקתי את הקשר
בין הוראה אותנטית לאמנות לחוויית הלמידה .בכך בקשתי לתרום להרחבת
התובנות הנוגעות לאפשרויות ולמגבלות ,הטמונות בשילובה של גישת החינוך
אותנטי בחינוך לאמנות בבתי-הספר היסודיים בישראל.

ארתור טרס ,סיוטים של ילדים ,צילום שחור-לבן

ענת ליפנר סלומון
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לוח וגיר ,תמונה על הקיר
המרחב המוזיאלי כמרחב למידה;
הוראת תולדות אמנות במרחב
התצוגה של מוזיאון ישראל:
צפייה ,פרשנות והדרכה
ורד סורוקה

שתי מפות מסלול מתוך הפרויקט
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מחקר זה בוחן את השפעת המרחב המוזיאלי על תהליך ועל חווית הלמידה

לחוות את המרחב המוזיאלי באופן חופשי ועצמאי .במהלך הצפייה הם נדרשו לבחור

בשיעורי תולדות אמנות .תהליך זה מתבסס על שינוי במרחב ההוראה ממרחב

באופן אינטואיטיבי יצירות המתקשרות זו לזו ,יצירות שהפעילו ורגשו אותם ,ללא

הכיתה אל המרחב המוזיאלי ומבוסס על צפייה ,פרשנות והדרכה מול יצירות מקור,

הוראה ברורה מהמורה .בהמשך הפעולה העצמאית הם חברו לקבוצה וביחד קשרו

תוך התייחסות לחוויה האישית והחברתית במוזיאון והתנועה ביניהם.

בין היצירות ,הפעם באופן מנומק ,תוך התייחסות לתמה מאגדת שבונה הקשר ונרטיב

המחקר מתייחס לתיאוריות ומושגים שבוחנים את חוויה הצפייה

חדש בין היצירות .השלב האחרון היה בניית הדרכה פעילה המבוססת על תכנון

האינטראקטיבית במוזיאון ואת אופני ההדרכה המוזיאליים המערבים את הצופים.

מסלול מקשר בין היצירות .את ההדרכה מימשו התלמידים במוזיאון באירוע סיום

במיוחד מתמקד המחקר במודל ההדרכה האינטראקטיבית ,שמתייחס לשלושת

התהליך מול הוריהם .כמו כן ,כדי להכיר את המהלכים השונים במוזיאון המאפשרים

ההקשרים בהם חווה הצופה את הביקור במוזיאון :ההקשר האישי שעמו הגיע

הקמת תערוכה ,התלמידים נפגשו עם בעלי תפקידים שונים במוזיאון (אגף החינוך,

המבקר למוזיאון ,ההקשר הפיזי של המרחב המוזיאלי וההקשר החברתי שכולל

ההדרכה ,ספריה ואוצרות) .בנוסף ,בכל מפגש יוחד זמן עצמאי להתבוננות אישית

את האינטראקציה של הצופה עם האנשים שסביבו במרחב המוזיאלי (& Falk

ורישום אל מול יצירה אותה בחרו .באופן כזה תהליך הלמידה במרחב המוזיאלי

 .)1992 ,Dirkingמודל ההדרכה הדיאלוגית (שליטא )2013 ,אינו מתמקד ביצירת

מדגיש ומפעיל את שלושת ההקשרים ,האישי ,הפיזי והקבוצתי (,Falk & Dirking

האמנות וגם לא בחוויה של הצופה ,אלא בעיקר בדיאלוג שבין שניהם .ההדרכה

 )1992ומקדם שלב נוסף של למידה בעזרת בנייה והפעלה של הדרכה בשיטה פתוחה

הדיאלוגית מקדמת רב שיח של המשתתפים והמעשה הדיאלוגי מאפשר ריבוי

ודיאלוגית הנעה בין האישי לקבוצתי.

של פרשנויות אודות היצירה .נקודת המוצא להדרכה הדיאלוגית היא תפיסת

המחקר התקיים במוזיאון ישראל ,כאשר המשתתפים היו תלמידי מגמת

“הצופה כפרשן” .צופה שיוצר פרשנות אודות היצירה ביחס לחוויותיו האישיות

אמנות מתיכון בחולון .גוף הנתונים התבסס על שאלונים מובנים שהתלמידים ענו

והתרבותיות ,כך שהיא הופכת להיות משמעותית עבורו ( .)2003 ,Barrettבאופן

עליהם ,על רישומים שהתלמידים רשמו מול יצירות המקור“ ,סיפור דרך” המנמק

כזה ,הצופה הפעיל יכול לבנות את הנרטיב העצמאי שלו משלל הפרשנויות ולא

את ההקשרים שהתלמידים יצרו בין היצירות ומפות מסלול מעוצבות שכל קבוצת

בהכרח בעקבות הנרטיב שהוכתב לקהל על ידי הממסד המוזיאלי.
תהליך הלמידה שהתקיים במוזיאון כלל כמה שלבים :תחילה ניתן לתלמידים

מח זור ת ש ע״ו  -אסופת ת ק צ יר י ם של ע בו דות גמר

תלמידים יצרה בעקבות התמה שבחרו ,המקשרת בין היצירות.
בחינת הממצאים מראה שאופן הלמידה המבוסס על מהלך אקטיבי של
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התלמידים ,באופן עצמאי וקבוצתי ,במרחב המוזיאלי מאפשר למידה אינטראקטיבית
ודיאלוגית .הבניית המסלולים בין היצירות על ידי התלמידים עודדה אותם באופן

תהליך הלמידה במרחב
המוזיאלי מדגיש ומפעיל
את שלושת ההקשרים;
האישי ,הפיזי והקבוצתי

ניכר לפתוח את “נרטיב העל” שמוצע על
ידי המוזיאון ,ולבנות נרטיב חדש משלהם
בין היצירות .בתשובה לשאלונים התלמידים

משמעות הדיאלוג בחינוך
לאמנות בחברה רב-תרבותית
ותרומתו לתלמיד

התייחסו להשפעה של המרחב על הלמידה
דרך שני נושאים מרכזים שהיו משמעותיים

שרית פולס

עבורם ,האחד הוא האפשרות לדיאלוג

מנחה :ד"ר גינזבורג רותי

פרשני אודות היצירה ,דיאלוג שיש בו ריבוי
של פרשנויות והוא כולל הקשרים ואסוציאציות מגוונות .ממצאים אלו מתיישבים
עם טענותיה של ון-אסן ( )2016הנושא השני הוא השפעת חופש הבחירה והתנועה
במרחב המוזיאלי על קליטת היצירות והפרשנות .הסביבה המוזיאלית נתפסה על
ידי מרבית התלמידים כסביבה פתוחה ומזמנת נגישות למידע מגוון ומאפשרת
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למידה בקבוצה ולמידה אישית .המרחב המוזיאלי איפשר שיטוט בין המוצגים בו

שילוב תלמידים בפרויקטים של “אמנות בקהילה” חשוב במיוחד בחברה

כל אחד מהתלמידים נע במסלול על פי עניין אישי .ממצאים אלו מתיישבים עם

רב-תרבותית ולנוכח השתלטות התקשורת הדיגיטלית על עולמנו ,המביאה את

עמדתו של ג’ורג’ היין ( )1991 ,Heinהרואה במרחב המוזיאלי מקום להתנסות חווית

הצעירים לאדישות כלפי הסובב אותם ולהסתגרות בעולמם הפרטי .שילוב מעין

לימוד פעילה ,בו תהליך הלימוד אקטיבי ,במהלכו הלומד נע במרחב ,בוחר את הסדר

זה הנחקר בעבודה זו יכול להעלות את מעורבותם החברתית של תלמידים ואת

בו יצפה ביצירות .הממצאים העלו שבמקביל לתחושת החופש במרחב המוזיאלי,

ההבנה שביכולתם להשפיע ולצור שינוי בחברה בה הם חיים.

לחלק מהתלמידים התעורר קושי .שנבע מחוסר התמצאות במרחב .והוביל לכך

החידוש שמביא המחקר המוצג בעבודה זו הוא בחידוד תרומתו של

שהלומד לא התפנה לחוויית הגילוי וההפתעה שהשיטוט זימן לו .למרות קשיים אלו

הדיאלוג בחינוך לאמנות עבור תלמידים שמשתתפים בפרויקטים של “אמנות

הממצאים מראים באופן מובהק כי מערך הלמידה שיצא ממרחב הכיתה אל המרחב

בקהילה” .תרומתו של דיאלוג זה בהקשר הרב-תרבותי הוא בכך שהוא מעיד

המוזיאלי הינו גורם משפיע ומכריע על חוויית הלומד .כמו כן ,ניכר מהממצאים

שבפרויקטים כאלה בהם שותפים בני תרבויות שונות ,מזמן הדיאלוג שינוי

שמשך ההתבוננות הארוך ביצירות מקור לצד חופש הבחירה במה להתבונן וכמה

שיכול להוביל את התלמידים המשתתפים לתהליך התפתחות אישי ,המושתת

זמן לשהות אל מול היצירה ,הפכו את התלמידים המשתתפים במחקר ,לאקטיביים

על ההכרה בזכותם לבטא ולהגדיר את זהותם ועל זכותם להשמיע את קולם.

ופתוחים יותר לדיאלוג עם חבריהם בלמידה במרחב המוזיאלי ,מאשר בבית הספר.

משמעותו של הדיאלוג במישור ההעצמה הנשית הוא בכך שהוא מצביע

המרחב המוזיאלי מהווה אתר פעיל ומפרה ללמידה משמעותית בשל

על יכולתו של הדיאלוג בחינוך לאמנות להביא תלמידות לשיפור בתחושת

האפשרויות המפעילות הטמונות בו .התוכנית מאפשרת תהליך למידה רפלקטיבי,

השליטה בחייהן ולהתחזקות הערך העצמי שלהן ,כמו גם לאפשר להן להתבונן

אישי וקבוצתי כאחד בשלבי הלמידה השונים; צפייה חופשית ,בחירה ,פירוק

באופן ביקורתי על מעמד האישה בחברה בה הן חיות .תרומתו של הדיאלוג

וחיבור ,קישור והבניית פרשנות ונרטיב .שלב הכנת ההדרכה במסלול הנבחר

בתחום החינוך לאמנות “מבוסס קהילה” בכך שהוא מעיד שפרויקטים של

ומימושה בפועל מאפשרים גם הם הבנה רפלקטיבית אישית על התהליך ,שיח

“אמנות בקהילה” מחזקים את הקשר בין התלמידים לבין הקהילה שבמרחבה

קבוצתי ולמידה משותפת .מכאן ,הוראת תולדות האמנות המשלבת למידה במרחב

נעשים הפרויקטים ותורמים לתחושת השייכות של התלמידים לקהילה.

המוזיאלי הופכת להיות ,אינטראקטיבית ,דיאלוגית ,ומשמעותית ללומד.
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תרבותיות ,בהעצמה נשית ,בקידום רעיונות פמיניסטיים ובאמנות “מבוססת
קהילה” .הבחירה למקד את המחקר בדיאלוג בנושאים אלה נבעה מאופי
המקרה הנחקר ,שהוא ציור קיר בנושא פמיניסטי שנעשה במרחב הקהילתי
בכפר דרוזי ,על-ידי תלמידה ממוצא דרוזי ובהנחייתי -מורתה הישראלית-

יכולתו של הדיאלוג
בחינוך לאמנות להביא
תלמידות לשיפור
בתחושת השליטה בחייהן
ולהתחזקות הערך העצמי
שלהן ,כמו גם לאפשר להן
להתבונן באופן ביקורתי
על מעמד האישה בחברה
בה הן חיות

חילונית .ציור הקיר עוסק במפגש בין
עולם הנשים הדרוזי המסורתי ובין
עולמה של התלמידה .התלמידה היא
נערה ממוצא דרוזי שנולדה לתרבות
מסורתית בה מעמד האישה נמוך משל
הגבר .היא עצמה נחשפה לתרבות
הישראלית-חילונית

המכירה

בזכות

האישה לקבוע את עתידה ואת תנאי
חייה .הדיאלוג בחינוך לאמנות סביב
הנושא הפמיניסטי הביא את התלמידה
לבחון את נושא מעמד האישה בעדה
הדרוזית ולתובנה שהשוני בינה ובין

נערות דרוזיות בנות גילה הוא בחשיפה לתרבות אחרת המאפשרת לה לבחון
את הנושא באופן ביקורתי .למרות ,חתירת התלמידה לשינוי במעמד האישה
בעדה הדרוזית היא רוכשת כבוד רב לנשים הדרוזיות המסורתיות והדבר בא
לידי ביטוי בתכני ציור הקיר .הדיאלוג של התלמידה איתי ,מורתה לאמנות ,ועם
הקהילה הדרוזית ,שבמרחבה צויר ציור הקיר ,חשף מחד את המורכבות של
הנושא וגם פתח את הפתח לדון בו דרך יצירה אמנותית.
דליה לטיף ושרית פולס ,ציור קיר “נשים יוצרות״,2014 ,
פוליאור על קיר בטון 10 X 3 ,מ׳ לערך ,צויר בכפר דרוזי,
צילום יואב אלקובי

דיאלוג בחינוך לאמנות “מבוסס קהילה” נוצר בציור קיר זה בזכות שיתוף
תושבי הקהילה הדרוזית בציור .שיתוף זה העלה את התובנה שבכוחה של
יצירת אמנות הנעשית במרחב הציבורי לקרוא לתגובה של הקהילה ולהביא
לשיתוף פעולה ולדיאלוג פורה וחיובי בין השותפים ליצירה ,סביב המטרה
המשותפת להם .הדיאלוג בחינוך לאמנות בגישה רב-תרבותית שנוצר בתהליך
ציור הקיר נבע משיתוף הפעולה בין התלמידה בת העדה הדרוזית לביני-
מורתה הישראלית חילונית .הדיאלוג ביננו העלה שיחס חיובי לריבוי של
השקפות עולם ואורחות חיים חייב לעמוד בבסיס דיאלוג רב-תרבותי ,כמו גם
שעל המורה להכיר את סיפור חייו ותרבותו של תלמידו והכרות זו הכרחית
לקיום דיאלוג רב-תרבותי.
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זהויות ומיפוי קהילתי בחשיפה
תיירותית של קהילות
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רוקמות התחרה ,חורפיש ,סיור לימודי

כאדריכל העוסק בתכנון תיירותי לקהילות ברחבי הארץ ,עבודתי מתמקדת
באיתור וניתוח זהויות תרבותיות המאפיינות את הקהילה והסביבה והפיכתן למוקדי
משיכה תיירותיים שיסייעו לפתח ולחזק את הקהילה .כלי מרכזי בתכנון מסוג זה
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הוא מיפוי המצב הקיים של הזהויות התרבותיות בקהילה ובסביבתה .כיום המיפוי

תכנים על הקהילות ,לרבות תוכני תרבות ואמנות ,הם מידע שאינו קיים .בשל חוסר

כולל מיפוי פיזי של תא שטח שעליו מוצגות שכבות מידע שאפשר לקרוא אותן

מוטיבציה של הרשויות הממלכתיות והמוניציפליות האחריות לספק את המידע

כשכבה נפרדת או כמארג של שכבות.

הדרוש למיפוי ,מוטלת האחריות על הקהילות עצמן .הקהילות הן שיכולות לגרום

יצירת שכבות מידע של נתונים עבור מיפוי כרוכה במשאבים רבים ולכן
המיפוי הנגיש כיום לקהל הרחב הוא מיפוי שהפיקו רשויות ממלכתית ומקומיות.

איתור וניתוח זהויות
תרבותיות המאפיינות את
הקהילה והסביבה והפיכתן
למוקדי משיכה תיירותיים

לכך ששכבות מידע אלה יוצגו במיפוי הציבורי.
ואולם בהיעדר משאבים ,ידע והכשרה מקצועיים ,גם הקהילות אינן מקדמות

מיפוי זה משמש להן כלי תכנוני ושיווקי

את המיפוי והשגת המידע הנדרש .ההשפעה של היעדר המידע והמיפוי גדולה

לעשייתן .בדרך כלל רשויות אלו

והיא עשויה לפגום במוטיבציה של הקהילה לפתח את משאביה התרבותיים .חוסר

מעניקות עדיפות למיפוי ולנתונים על

המוטיבציה של הקהילות חוברת לחוסר המוטיבציה של הרשויות הממלכתיות

פני נושאים ופרויקטים מרכזיים בעלי

והמוניציפליות ,וכך מיפוי ציבורי של הקיים ממשיך להציג מידע חסר ולא עדכני.

השפעה על כלל האוכלוסייה .קהילות,

כאשר כבר מחליטים להפנות משאבים לתכנון קהילתי שייעודו לפתח ולשמר את

בהיותן קטנות ובשל אופי ייצוגן השונה

מורשתה התרבותית של הקהילה ,היעדר שכבות מידע של מיפוי המצב הקיים

מאופני הייצוג המקובלים ,אינן נכללות

יכול לגרום בסבירות גבוהה לכך שתוצרי התכנון לא יובילו לשימוש נכון במשאביה

בסוג זה של מיפוי .יש אפוא מחסור בנתונים ומידע שוטף על הקהילות המסופקים

התרבותיים של הקהילה .כך ייעלמו ההזדמנויות לפתח את הקהילה.

מצד הרשויות והגופים המנהלים את המידע .כמו כן אין נתונים על ההיסטוריה

בעבודת המחקר התוויתי את הכלים למיפוי מצב קיים של הזהויות התרבותיות

והייצוגים התרבותיים של הקהילות .המיפוי הנגיש היום לציבור כולל לרוב מידע על

בקהילה ,מידע שישמש את הקהילה ,את חבריה ,את מוסדותיה ומוסדות ציבוריים

גבולות ועל נתונים ותשתיות פיזיים .בשאר השכבות מוצגים נתונים על התושבים.

הקשורים אליה.
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אומנות בשדה האמנות
ומחוץ לו ,במאה ה21-
ענת אלכסנדרה שוואב
מנח ה :ד״ ר ד ומ ינ יק א י יזנ ב ר ג ל ו י

בעבודתי דנתי במעמדה של האומנות בעולם המערבי העכשווי ,במאה
ה .21-מאז ומעולם ,ובכל רחבי תבל ,עסק האדם בידיו בחומר ,ויצר .מלאכת
היד שימשה את האדם ליצירת כלים לצרכיו ולקישוט סביבתו .אך מלבד הזווית
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האנתרופולוגית ,עברה האומנות מסע היסטורי מטלטל .לא מובן מאליו ,כי

תצלום מתוך הפרויקט

במאה ה ,21-בני האדם עדיין כמהים לחומר.
נדמה שלא התפתחה תרבות אנושית ,מבלי מסורת של יצירה .בתרבויות
השונות ברחבי העולם ,התפתחו עם השנים מסורות שונות הקושרות את האדם

נראה שהאומנות
עברה מסע הישרדות,
מול גורמים ותנועות
בחברה האנושית
המערבית במאות השנים
האחרונות ,וכנגד כל
הסיכויים ,עדיין עמנו

אל החומר ,ואנו רואים זאת גם היום ,בעידן
המתועש ,הקפיטליסטי והטכנולוגי שאנו

על מנת לנסות ולענות על השאלה ‘מה מקומה של האומנות בשדה

חיים בו .נראה שהאומנות עברה מסע

האמנות במאה ה ,21-ומחוץ לו?’ ,התמקדתי בנקודה ההיסטורית ,בה נפרדו

הישרדות ,מול גורמים ותנועות בחברה

האמנות והאומנות לתחומים נפרדים .שאלתי מתי במהלך ההתפתחות

השנים

הטכנולוגית בעולם ,נוצרה הבנה כי יש לשמור על מלאכת היד ולהעבירה

האחרונות ,וכנגד כל הסיכויים ,עדיין

הלאה לדורות הבאים .סקרתי את המאמצים שנעשו לשמור עליה ,ואת

עמנו .דווקא בעידן בו אנו יכולים לייצר

הסיבות שהשאירו את הידיים של בני האדם “מגרדות” בעידן בו הכל זמין

כל העולה על רוחנו במהירות ובזול ,ישנה

בלחיצת כפתור.

האנושית

המערבית

במאות

תחייה של מלאכת היד .האדם לא רק
שלא הפסיק ליצור בעקבות אלטרנטיבות

הייצור הקיימות ,אלא מלאכת היד הפכה להיות המקור למוצרים איכותיים
ומיוחדים ,ופעמים רבות גם לתעודת הזהות של היוצר ,שנושא איתו את מסורתו.
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