
אמנויות'אגף א
החינוךמשרדהפדגוגיתהמזכירות



תכנית חברתית
ב"ללימודי אמנויות בחט

יחידות סמסטריאליות בחתך רב גילאי

מנהלת אגף אמנויות, מיקי בנאי



רציונל

התפיסהניצבתב"בחטאמנויותללימודיהחברתיתהתכניתבבסיס
.חברתילשינויכמנועלאמנויותהחינוךשל

שלחשיבותןעללהצביעהתכניתמבקשתלאמנויותהחינוךדרך
זהותולהעשירלהעצים,לייצגיכולתהעלעמוד,לחברההאמנויות

אתלבססוכן,בפרטהעכשוויתהישראליתזוואת,בכללותרבות
החברתיתבמציאותבאמנויותההשקעהשלהקריטיתחשיבותה
.בישראלהנוכחיתוהחינוכית



:תהתוכנימטרות 
באמצעות,חברתיתראיהעלבדגש,בהןוהתנסותהשונותהאמנויותעםהיכרותב"חטתלמידילכלללאפשר•

.תוכןוממוקדותגילאיותרבסמסטריאליותיחידות
הספרבבתיחברתיתמעורביםולהיותומכישוריהםמיכולתםלתרוםבאמנויותהעוסקיםלתלמידיםלאפשר•

.חברתיתותרומהקהילתיתמעורבותדרךבתחומםאישיתובצמיחהבמיצוילהםלסייע,אותםהסובבתובקהילה
שלוההבעההפיענוחיכולתאתבהתאםולפתח,מסריםהעברתשלתקשורתיכתהליךהאמנותתפקידאתללמד•

.התלמידים
.עליהםהמבוססתאמנותיתיצירהולעודד,התרבותייםמקורותיהםעםהתלמידיםהיכרותאתלהעמיק•
הערכייםלשינוייםמגיביםאמניםשבובאופןולדון,וחברהיצירה,אינדיבידואלייוצרשביןהיחסיםאתלהדגיש•

.הישראליתבחברהשחלווהחברתיים
תחומיוביןהאמנויותתחומיביןחיבוריםוכן,התלמידיםשלהיצירהבתהליכישוניםמדיהבאמצעישימושלעודד•

.החינוכייםולאקליםלסביבההתורמתאמנותיתעשייהלטובת,הדעת
בתחומיפורמליים-ובלתיפורמלייםמוסדותעםבתאום,והקהילהס"ביהשלהדדיתלמעורבותקשריםלקשור•

.(קולנועאולמות,פיסמרכז,ס"מתנ,קונסרבטוריון,מוזיאון)האמנויות
.הציבוריבמרחבבהפקותלהתנסותלכוון•
.חברתיתבזיקהומקומיתעולמיתאמנותעםהמתכתבים,דרךפורציפרויקטיםשליוזמותלעודד•



:עקרונות יסוד בתכנית
למעורבותשלהםהמוטיבציהטיפוחבאמצעותהתלמידיםשלהערכיהבסיסאתמחזקתהתכנית:ערכיבסיס•

לחיזוקתסייעהתכנית.ותרבותיתחברתיתעשייה,זהותשלבהקשראישיתוצמיחהולמיצויפעילהחברתית

.כלפיהןוהמחויבותולמדינהלחברה,לקהילההשייכות,העצמיהערךתחושת

שללעולמםרלוונטיותסוגיותואיתורובסביבהבחברההתבוננותתהליכיעלמבוססתהתכנית:חברתיהקשר•

.הציבוריבמרחבענייןבעלישותפיםוגיוסאיתורהואהתכניתשליסודעקרון.התלמידים

הלמידהמרחביפתיחתאתומעודדתהלימודסביבותשלפיזישינוימקדמתהתכנית:לימודסביבות•

הענייןובעליהתרבותמוסדות,הקרובההקהילה,הספרבית–המיידיהציבוריבמרחבופעולהלהתבוננות

.הקרובים

שלפעילהלמידה-עדכנייםפדגוגייםעקרונותעלמושתתתהתכנית:עכשווית,התנסותית,גמישהפדגוגיה•

למידה,האחריםוהתחומיםהאמנותביןהמשלבתבינתחומיתהוראה,מתמשכתהתנסותמתוךהאמנויות

.עליונהבחטיבהללמידהכבסיסהאמנויותתחומיבכלמיומנויותטיפוח,המגזריםלכלומותאמתספירלית



האוטונומיה.המקומיוהמרחבהחברתיותהסוגיות,האמנותתחומיבבחירתאוטונומיה:בחירה•
.האמנותייםהאמצעיםבבחירת-היצירהבפעולתגםביטוילידיתבוא

הנלמדיםלנושאיםהקשריםהבניית.האמנויותתחומיכללביןהחיבורהבניית:אינטגרטיביות•
.הספרבביתהחברתייםובחייםהשוניםהדעתבתחומי

בדילמותדיון,ודעותרעיונותהחלפת,חופשישיחעלתתבססהלמידה:פדגוגייםאמצעים•
.ב"וכיו,התבוננותמתוךפרשנות,אישיתדעההבעת,וקונפליקטים

פרויקטבביצועאותםוידריךהתהליךלאורךתלמידיואתילווההמורה:פרויקטמבוססתלמידה•
ומגמותגישות,אמנותייםכליםשללימודתוך,והעולמיתהמקומיתהאמנותעםהמתכתבקבוצתי

.משמעותיתועשייהביצירההמלווהעיוניתלמידהיכלולהפרויקט.האמנותבתחוםחברתיות
תודגש.ושכלתנייםרגשייםכניםושכלתנייםרגשייםתכניםשלרפלקטיביעיבוד:רפלקציה•

לתהליכיםהבנהלטפחבמטרה–בחברהשלהוהייצוגהיצירהתהליכישלהערכיתהמשמעות
.חייםכאורחלמעורבותוחתירהחברתיתרגישותומאידךאישיים

:עקרונות פדגוגיים



בקהילהאמנות-חזותיתאמנות

•Placemaking/'גישה:'מקוםלעשות
מופשטמרחבהופךמההבוחנתפילוסופית

גישהמתוך.ומשמעותזהותבעללמקום
מופעיםכולובעולםנולדוזופילוסופית

במרחביצירתיתהתערבותשלמרתקים
ביתבשכונת,ספריהביתבמרחבהציבורי

.בקהילה,הספר

בשיתוףאמנותעבודת-קולקטיביתאמנות•
שבהאחתיצירהלכדיתלמידיםביןפעולה

.בתוצאהפעילחלקלוקחיםכולם

מתפקדתהאמנות-אקטיביסטיתאמנות•
ופעילותחברתיתלמחאהומדיוםכזירה

.תרבותית
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https://drive.google.com/open?id=1r2MUARlQkpuelv61LoxnONgX9ZU-vV5T


חיבור והעצמה, שיתוף–מוזיקה 
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ואתתלמידיםמלמדיםתלמידים–ההמוןונגינתשירה
אתהמייצגשירנבחרסמסטרבכל.כולההקהילה

בהקשרנושאיםאוהשנתיהנושא,ספריהביתהנושא
,כלים)נגינהתפקידילומדיםהתלמידים.השנהלמעגל

בהתאםאותםועורכיםמקליטים,(קולות)ושירה(תיגוף
.לקהילהומפיצים,המוצעלעיבוד

,למוזיקההמורה-ספריהביתהמרחבעםבשיחמוזיקה
,אחריםדעתבתחומילשיעוריםחובר,וכאמןיוצרכמורה
לתלמידיםומאפשרמחדהדעתתחומיאתמעשיר
.המוזיקהמעולםמשמעותיתטעימה

לתלמידיםאפשרותמתן–וקולייםכלייםהרכבים
ולפתחהמוזיקליותיכולותיהםאתלהעציםהמעוניינים

ומגמתהקהילתיהקונסרבטוריוןבשיתוף.כישוריהםאת
.העליונההחטיבהשלהמוזיקה

https://drive.google.com/open?id=19nIrT36YRdy5VU4gkP73Ysd9aPQ4hDTY


הפקה, שפה, צפייה–קולנוע 
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והמעורבותלחינוךקשריוצרתהתוכנית–"שינוייוצריםסרטים"
אשרחלקיםלשלושהתחולקהתוכנית.הבינייםבחטיבותהחברתית

כיתה,תלמיד,"ערכיתאחריות"בנושאייעסוקמהםאחדכל
.וקהילה

שלוניתוחצפייה-ובטלוויזיהבקולנועביקורתיתצפייה
המחולליםהחדשיםהמדיהבאמצעיתכנים/טלוויזיהתכניות/סרטים

,לאדםמוסריתוהתנהגותאכפתיותשלערכיםעלדגששימת,שינוי
מתוךהדמוקרטיהעקרונותוהבנתלמידה.ולסביבתנולחברה

.שינוייוצריבתכניםהתבוננות

זיהוי:וכתיבהלתחקירחזותית/הקולנועיתבשפהושימושיישום
לשנותמעונייןהתלמידאותווהנושאהאישייםהצרכיםהבנתוחקר

בשפהשימושתוך[קהילה-ס"ביה-כיתה-אני]השוניםבמעגלים
כסיפורהפקתולקראתוהתסריטהתחקירלכתיבתהקולנועית

.ויזואלי

הפקתלשםבמצלמהשימוש:ושיתופםשינוייוצריםסרטיםהפקת
משותפתעשייה.לתלמידהנוגעתהבעיהעלשנכתבוסרטים

.הרצויהשינוילהובלתצוותבעבודת

https://drive.google.com/open?id=1uxUVhdj7snSIOOu7Yx_WT295_-n5RjuT


תאטרון במרחב הקהילתי
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לבניתכבסיסהתאטרוןבשפתשימוש-רחובתאטרון
אירועים,בחגיםאירועים,טכסיםבמסגרתבימתיאירוע

,הפנינג,תהלוכות,המשפחהיוםלדוגמתחברתיים
חייםפסלים,ירידים,קרנבלים

מתיעוד,הבמהועלהקלעיםמאחורי-השורשים
אישייםשורשים:בימתילאירועהמשפחתיתהמורשת

עלהתבססות-ישראליתוזהותתרבותכמשקפים
עבודתכתיבתבמהלךהנאספיםביוגרפייםהחומרים

:שוניםבתחומיםלמורשתםוהתייחסותשורשים
חינוכיים,חברתיים,דתיים,תרבותיים,היסטוריים
.ואמנותיים

-מוזיאליתאטרוןמקוםומשחקיםהזמןבמרחבנעים
במוזיאוןמדריכיםתלמידים,היסטורימוזיאוןלהחיות
היסטוריאירועעלהמבוססבימתיאירועיצירת.היסטורי

.הספרביתבמרחבאומוזיאוןשלבמרחבוהמבוצע

https://drive.google.com/open?id=1bxCderWQlxqki2R-2RSZMQebDBDnwkhM


גוף במרחב הציבורי-מחול ותנועה 
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חקירת האפשרויות לפעולה  -התבוננות מחודשת במרחב בית הספר
אמנותית במרחב הלימודי

–מתוך מחוות יומיומיות של החברה הישראלית פיתוח שפה תנועתית 
חקירה והתנסות של ההשפעה ההדדית בין פעילות יומיום וטקסים  

בהשראת  , ממלכתיים לבין עיצוב מחוות הגוף של הפרט ושל הקבוצה
"תנועה ציבורית"

וחקירת  מופיע-מודלים של יחסי קהלהיכרות עם -הקיר הרביעי
האפשרויות ליישום בתהליך היצירתי

חקירת האינטראקציה הייחודית של  –גוף במרחב הציבורי המקומי
פיסול חי בסביבה הבית  –הגוף עם המרחב הארכיטקטוני המקומי 

תלוי אישור  )Willi Dornerבהשראת הכוריאוגרף . ספרית
(הכוריאוגרף

.  גיבוש יצירה מקורית: אינטגרציה ויישום–פרויקט תנועה תלוית מקום 
משפט תנועתי ייחודי שיכול להתבצע רק בחלל הספציפי בבית  

ביצוע שלו באחת ההפסקות ותיעוד הפרויקט באמצעים  . הספר
.דיגיטליים

https://drive.google.com/open?id=1Hy7I2P3ZLwL7axGjO5AIAFiP_ssvA3gw


עיר פוגשת אמנות
אשדוד, קריית גת, אשקלון


