
 

 

 

 "מוטיבציה מייצרת את האינטליגנציה רגשית דרך אמנות יצירה"

תכנית לימוד ייחודית וחדשנית המיועדת לתלמידי בתי הספר בכל שכבות  

 הגיל, 

 כאשר החזון שעומד מאחוריה מתבסס על בניית מערך הדרכה והנחיה להוראת 

 האמנות בהתבסס על אינטליגנציה רגשית.

 

 התכנית:התחומים שעוסקת בהם 

 כשרת מנהיגות צעירהתכנית עוסקת בה*ה

 *קהילתיות: צמצום אלימות וונדליזם
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  מ,גלריה רובא בע"

 ,6/8/2016הוקם ב  ,"השמים הם הגבול": המוסד  

 { :פלסטית " חזותית"  שכולל פרויקטים  }חוגי אמנות יצירה 

 " אמנות יצירה בהתבסס על אינטליגנציה רגשית"

 "יעדים לצפון"

 "אמנות ארצי"

 "בית חם", " עיר ללא אלימות".

כפרים וערים בצפון, מכל הגילאים וכל  36בסיום כל הפרויקטים שלנו , שכולל 

תלמידים ויותר,"  הפסטיבל שמסיים את 1000השכבות" גיל רך עד תיכון  

 קטיפת הפרי והצגת העבודות של כל הפרויקטים. 

 "אלבטוף." 20/2/2012ב הייתה

,  צפוןמכפרים וערים  43:  " 2017בשנה הזו "שלנו משתתף בפרויקטים 

מכל הגילאים וכל השכבות" גיל רך עד תיכון   משולש, רמת הגולן .

תלמידים ויותר,"  הפסטיבל שמסיים את קטיפת הפרי והצגת העבודות 1500

 "טורעאן". 2/2/2015ב של כל הפרויקטים. 

 .הצוות שלנו הוא צוות מיומן ומנוסה בהעברת סדנאות העצמה ומנהיגות

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 החזון 

החזון העומד מאחורי התכנית מתבסס על בניית מערך הדרכה והנחיה להוראת 

 האומנות בהתבסס על אינטליגנציה רגשית.

 תכנית של כתיבת משמעות רב מהלך אני מנסה להוביל , האחרונות בשנים

באומנות אשר ישפיע הן על הלומד והן על המלמד על ידי ניהול גלריות  לימודים

 באופן התכנסו התוכנית כתיבת למען בחלקים נרחבים בארץ. אומנות ויצירה

  רכזים קבוצת הצטרפה יותר מאוחר ובשלב רציניים אנשי מקצוע קבוצת קבוע

 .לעשייה שהיו שותפים

 התחלנו בפגישות האומנות בתחום התכנית כתיבת של למדי מאוחר בשלב

אומנותית שקיבלו הכשרה  אוריינטציה בעלי מורים ומורות רכזי אינטנסיביות עם

  בנושא האינטליגנציה הרגשית אשר הודרכו על ידי.

שהיא תכנית ייחודית  התוכנית פרטי את בכתב מעלים אנו בו זה לשלב נכון

 וחדשנית הפועלת בשני מישורים עיקריים: 

 א. פיתוח מקצועי של סגל מנחים אשר יעביר את התכנית לשטח.

ו את התכנית  ויבקרו בגלריות אשר יהוו ב. קבוצות של תלמידים אשר יקבל

 עבורם השראה להמשך התכנית.

ללומד לפתח את ההעזה שלו ולהגביר את הביטחון העצמי  מאפשרת התוכנית

 מכיתה א' אמנותי החל בקרבו על ידי זימון פעילויות אמנותיות והפלגה במסע

התלמיד  י"ב כאשר השיא של הפעילות יוכתר בפרויקט אמנותי פרי עמלו.  ועד

 וצרכיו:

 משתתפים, 12הלומדים יחולקו לקבוצות כאשר כל קבוצה לא תעלה על 

דרישות קבלה לכל תלמיד אינן הכרחיות ובמקביל כל תלמיד מתבקש לספר על 

יכולותיו ומהו מתכנן להיות בעתיד, מהשיח העולה נדרש כל תלמיד לחשוב על 

 \יצירה אומנותית באמצעותה הוא ינסה להמחיש את רצונותיו לגבי המקצוע

 משלח היד שהוא בחר.

כים לימודיים ורגשיים מיוחדים אנו משתדלים לקבל לתכנית תלמידים עם צר

במידה והכישרון האומנותי קיים ובמידה ואנו חושבים שיוכלו להתפתח במקצוע 



 

 

הביטחון האישי ואת האמון ביכולות הלימוד האישיות  האומנות ובכך לחזק את

 שלהם בשאר המקצועות.

 

 הרציונל 

 התכנית הינה תכנית חדשנית אשר תתמקד בפיתוח שפה של תרבות חזותית

בקרב הלומדים על ידי חשיפתם לטקסט מילולי והפיכתו לטקסט חזותי 

באמצעות שימוש במיומנויות טכניות הקשורות לאומנות. הלומד נדרש להיעזר 

בביצועים הקוגניטיביים אשר ברשותו ולהתנסות במיומנויות אחרות המקדמות  

קר, קוגניציה, חשיבה ביקורתית ופרשנית, ח-למידה משמעותית כגון: מטא

 שאילת שאלות, ביטוי מילולי של רעיונות. 

לתכנית יש תרומה אדירה בגיבוש הזהות האישית, החברתית והלאומית של 

תחומית והקשרית ופיתוח שיח דיאלוגי -הלומד והיא מאפשרת למידה בין

 אומנותי , יצירתיות פיתוח הדמיון וחיזוק הביטחון העצמי.

חשוב  ליצור מנגנון הערכה מגוון כדי להעריך את התכנית בצורה ראויה, 

התואם את תהליך היצירה ואת שכבת הגיל, הכולל בין היתר: תוצרים, הערכה 

 מעצבת, מחוונים, משוב והערכה מסכמת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :תכנים חשובים לתכנית 

 "פריצת דרך"  -אינטליגנציה רגשית כ

ות / לחשוף  היא יכולת ואוסף מיומנויות נלמדות או נרכשות העוזרות לנו לזה

רגש הפנימי המופנם בתוך האדם. לאהוב את עצמנו כפי שאנו ולקבל האחר 

 כפי שהוא,  שזה מסע חשוב להתנהל בחייו היומיום .

היכולת לעשות אינטגרציה "בין השכל לבין הרגש", וזה עוזר להבין טוב יותר 

 את המודעות האישית ואת התנהגות היוצרת הרצויה.

אחרים: זיהוי הרגש שהם מביעים, כיצד ניתן לעבוד  היכולת להבין אנשים 

 איתם או מולם.

 

 אוריינטציה נכונה מקבלת תוצאה שלמה .

במפגשים הראשוניים  מכוונים את התלמיד בסדנת האמנות דרך הטכניקות 

המסייעות לו  לחפש את מטרותיו,  להיות אדון לעצמו שירגיש חופשי בעולמו, 

והרגש על חייו, שעוזרות לו  לעשות היכרות ולהיפרד מהשליטה של השכל 

 עמוקה עם פנימיותו הנסתרת ולפגוש את העולם בלא מחיצות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תיאור התכנית 

הקורס נועד להקנות מיומנויות, מושגי יסוד ועקרונות חשיבה לאדם העוסק       

ביצירה האמנותית, היכרות עם חומרים וטכניקות, התמודדות עם מושגים  

 ראשוניים בשפת האמנות ופיתוח בסיס לחשיבה אישית.

 

התלמיד יתנסה בתרגילים המטפלים בפיתוח מיומנויות, פיתוח חשיבה     

יון, מציאת נקודת מוצא לעבודה, איסוף מקורות וכו', כל זאת דרך ,בנית רע

נושאים מרכזיים באמנות כגון:  קו, כתם, קומפוזיציה, פורמט, חלל, פירוק 

והרכבה, דיוקן, נוף, טבע,  אמנות חברתית, צילום כנקודת מוצא, ציטוט, מחווה 

 ועוד

חינת רגש חשיפה  התלמיד לעולם האסתטיקה והקשר בין  האמנויות מב

 והבעה, לבין אמת וייצוג.

 

הקורס לאמנות פלסטית יקיים סדנאות עבודה ולימוד בכל תחומי העשייה 

 העכשווית )ציור, פיסול ,רישום   והדפס  ( 

הסדנאות מתקיימות בקבוצות קטנות. ניתן להתאים סדנאות לנושאים ולצרכים 

 שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פרויקט הגמר 

פרויקט הגמר יסכם את הנלמד בקורס ויוגש בתום סמסטר ב'. הגשת הפרויקט 

 ". ?" , 2019תלווה בתערוכה שתתקיים בפסטיבל ארצי 

 קהל היעד 

 יב' -תלמידים מבתי ספר שונים מכיתות ז'

 היקף התכנית 

  25 *2   " ,התכנית תכלול קורס אשר יועבר פעם  "שעות 50מפגש ,

 ים כל שיעור.בשבוע .השעורים בני  שעתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 להלן תכנית מוצעת לקורס המיועד לתלמידים:

יום  הנושא

 ותאריך

יחידות הלימוד 

 לימוד

שעות 

 לימוד

 מטרות

אמנות, 

יצירה 

ואינטליגנציה 

 רגשית

  והגדרת  הכרות  

 -אינטליגנציה רגשית

  אמנות והמושג

 בשאלה דיון יצירה 

  תוך?  אמנות מהי,

 ליצירות התייחסות

 ולטכניקות שונות

 בשדה הנהוגות

 . האמנות

איך מיישמים את 

המטרה דרך העשייה 

בטכניקות לאמנות 

 יצירה ?

היכרות והגדרות:  10

 על מידע להקנות

  הפלסטית האמנות

 החוש את ולעודד

 יכולת את, היצירתי

 האומנותית ההבעה

 היצירתית והסקרנות

 חומרים בעזרת

  שמקנים.  פלסטיים

ידע מעשי ועיוני 

במגוון אמצעים של 

 .אמנות

רישום 

 כאומנות

 הדפס -רישום 

 רישום טכניקות

, גיר,פחם, קו. בעפרון

 . טקסטורות,  כתם

 – לרישום נושאים

, נוף, דמות, פורטרט

 .דומם

 – ליישום נושאים

, פרספקטיבה

 .וצל אור, קומפוזיציה

 הרישום סדנאות 10

 מושגי להקנות נועדה

 עם  לקשר, יסוד

 של ההיסטוריה

 ולתת הציור אמנות

 כלי  הלומד בידי

 לפיתוח עבודה

. כישוריו

 ולהכנת,האישיים

 בעלת עבודות סדרת

, ומשמעות רצף

 מורה בהנחיית

 עקרונות לימוד.הקורס

 והרישום הציור

 ציור ובהם הבסיסיים



 

 

 התבוננות לפי ורישום

 הצבע יסודות, 

 .חומרים והכרת

 ציור  סדנת ציור

 פסטל צבעי – צבע

. שחור בריסטול על

 .צבעוני קולאז' 

. עץ על אקריליק

 בד על אקריליק

  "קנבס".

 בגואש  טכניקות

 .ושמן פנדה,

 

 

 וגם הצבע יסודות   10

 מתוך ציור סדנת

 סדנת או התבוננות

 שפה ופיתוח ציור

 תהליכי פיתוח, אישית

 על בדגש, יצירה

 הבין המרחב  הבנת

 לבין האישי

 .הקולקטיבי

 

פיסול - עבודה   סדנת פיסול

בתחומי התלת ממד. 

חמר,קרמיקה, 

 בפיסול טכניקות

.בנייר ופיסול  חופשי   

 לבצע ניתן בקורס

 כלי:  כגון עבודות

, קופסאות, קיפול

 מפיות מחזיקי

 בובות  דמויות,

 - כסאות, נפחיות

 בטכניקות והכול

 נייר עיסה. של שונות

צבע. בשילוב   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאפשרת הסדנא

 עבודה בכלי התנסות

 ובחומרים מקצועיים

 לעבודת רלוונטיים

 לגעת הכוח .פיסול

 וסמלי רגשי בעומק

 משחרר ,דופן יוצא

 נפשי ורגש לחץ

 .עצמית והבעה

 



 

 

 פרוייקט

תצוגה 

 סופית

 הגמר עבודת 

 באחת באמנות

 הטכניקות ממגוון

, ציור: הקיימות

 .הדפס, רישום, פיסול

 "תערוכה "

פסטיבל "אמנות ארצי 

2019."?", 

 

 

 

   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי במדיום להתמקד

   ,התלמיד בחירתו

 מוצא נקודת

לתלמיד  והתפתחות

 האמנות בשדה

 תוכן גמר עבודה.

 בידי עצמאי באופן

 בהנחיית,  התלמיד

 . לאמנות המורה

   סה"כ

 

  שעות20
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