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מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

816102אמנות שימושית תולדות האמנות ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

20.01
היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם 

המודרני
תשנ"ז/1996י'

הערה: 

על התלמיד להכיר, לדעת, לנתח ולהסביר את היצירות האלה מכל ההיבטים של תכנית הלימודים 

)כלומר, כל הנושאים, המונחים, הבעיות והשאלות המוזכרים בתכ"ל, עד עמוד 35, כולל(.

מספרי היצירות מרשימת

שמות היצירות שייכללו בבחינהיצירות החובה שייכללו בבחינה

 דני קראוון, כיכר לבנה, פארק אדית וולפסון, תל–אביב,14

 1976—1988, בטון לבן, עץ זית, מים, חליל רוח, זכוכית ודשא,

18 × 50 × 30 מ' )5(

 מנשה קדישמן, התרוממות, כיכר הבימה, תל–אביב,15

1967—1974, פלדת קורטן, 15 מ' גובה )2(

ניקי דה סנט פאל, הגולם, קריית היובל, ירושלים, 1971—1972, 16

פיברגלס צבוע

יעקב אגם, מים ואש, כיכר דיזנגוף, תל–אביב, 1986, פח מעורגל, 17

מים ואש )גז( ומוזיקה, 3.40 מ' גובה )2(

פרנצ'סקו גויה, ה–3 במאי 1808, שמן על בד, 266 × 345 ס"מ25

מפקד משטרה וייטנאמי מוציא להורג ברחוב שבוי וויטקונג, 26

1968

 משה גרשוני, תשיר חייל, 1981, צבעי זכוכית ורישום על נייר,29

70 × 100 ס"מ

דוד ריב, תל–אביב — עזה, 1988, אקריליק על נייר, 36

6 × )100 × 70 ס"מ(

גוסטב קורבה, שלום אדון קורבה, 1854, שמן על בד39

אונורה דומייה, נוסעי המחלקה השלישית, 1856, שמן על בד,  40

87 × 67 ס"מ

אדוארד הופר, ציפורי לילה, 1942, שמן על בד, 144 × 76.2 ס"מ42

דורותיאה לנג, אם נוודית, 1936, צילום43

אדוארד מונק, הזעקה, 1893, שמן ופסטל על קרטון, 74 × 91 ס"מ48

וינסנט ואן גוך, דיוקן עצמי, 1887, שמן על בד49

ג'קסון פולוק, ערפל אזוביון, 1950, שמן, אמייל וצבע אלומיניום 53

על בד, 287 × 216 ס"מ

אנה טיכו, סלעים ליד מוצא, 1943, עיפרון60
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מיקוד קיץ תשע"ג

מספרי היצירות מרשימת

שמות היצירות שייכללו בבחינהיצירות החובה שייכללו בבחינה

אדגר דגה, מתווה לציור שיעור ריקוד, 1874, עיפרון על נייר, 63

30 × 44 ס"מ

אנדרה מאסון, מלחמת הדגים, 1927, חול, ג'סו, שמן, דיו ופחם 76

על בד, 36 × 73 ס"מ

צ'אק קלוז, סוזאן, 1972, ציור מצילום, 227 × 252 ס"מ86

מרסל דושאן, מונה ליזה, 1919, רפרודוקציה מטופלת ברישום 89

עיפרון, 12 × 20 ס"מ

ריצ'ארד המילטון, מה למעשה עושה את הבתים של היום כה 90

שונים וכה מושכים, 1956, קולאז'

אדגר דגה, רקדנית בת 14, 1881, ברונזה ורדי–מייד, 42 × 98 ס"מ 96

אדגר דגה, מתווה עירום לרקדנית, 1878—1879, ברונזה, 72.4 ס"מ  

גובה

ג'ורג' סיגל, כיכר טיימס בלילה, 1970, יציקת גבס, ניאון, עץ, 97

פלסטיק, 61 × 96 × 106 ס"מ

קלאס אולדנבורג, אסלה רכה, 1966, ויניל ממולא בקאפוק, צבע 100

אקריליק

דוד סמית, קובי 19, 1964, פלדת אל–חלד, 105 × 156 × 287 ס"מ 103

נחום גאבו, ראש בנוי, 1915, עץ, 45 ס"מ גובה108

 ראול האוזמן, רוח זמננו, 1919, עץ וחפצי מתכת שונים,110

20 × 21 × 32.5 ס"מ

מרסל דושאן, גלגל אופניים ושרפרף, 1913, רדי–מייד114

אלכסנדר קאלדר, מלכודת הסרטן וזנב הדג, 1181939

קלוד מונה, ערימות שחת בחורף, 1890—1891, שמן על בד, 131

60 × 120 ס"מ

רנה מגריט, החדר הקשוב, 1953, שמן על בד, 55 × 45 ס"מ143

פאבלו פיקאסו, המנגן העיוור, 1903, שמן על פנל, 83 × 121 ס"מ144

וינסנט ואן גוך, ליל כוכבים, 1889, שמן על בד, 36 × 90 ס"מ171

 וינסנט ואן גוך, שדה תירס עם עורבים, 1890, שמן על בד,173

50 × 100 ס"מ

פיט מונדריאן, קומפוזיציה באדום, צהוב וכחול, 1921, שמן על 177

בד

יצירות מופת

 "ונוס מווילנדרוף", 30,000 — 25,000 לפנה"ס, אבן גיר, גובהאמנות פרה–היסטורית

11 ס"מ, וינה

 המלך חפרן, האלף השלישי לפנה"ס, אבן דיוריט שחורה,מצרים 23

168 ס"מ גובה

הבריכה, האלף השני לפנה"ס, ציור קיר מקבר, נו–אמוןמצרים 35
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מיקוד קיץ תשע"ג

מספרי היצירות מרשימת

שמות היצירות שייכללו בבחינהיצירות החובה שייכללו בבחינה

ליאונרדו דה וינצ'י, הסעודה האחרונה, 1495, שמן, טמפרה רנסנס 43

ופרסקו, 420 × 910 ס"מ, כנסיית סנטה מריה דלה גרציה, מילנו

 ליאונרדו דה וינצ'י, מונה ליזה, 1503—1506, שמן על עץ,רנסנס 44

53 × 77 ס"מ

מיכלאנג'לו בואונרוטי, דוד, 1501—1504, שיש, 434 ס"מ גובהרנסנס 54

 יאן ואן אייק, נישואי ארנולפיני, 1434, שמן על עץ אלון, רנסנס 83

69 × 82 ס"מ

פיטר ברויגל, חתונה כפרית, 1567, שמן על לוח, 114 × 163 ס"מרנסנס 104

 יצירות חלופיות, מתוך 

הנספח למגזר הדתי

ז'אק לואי דוד, נפוליאון חוצה את האלפים, 1801, שמן על בד, 2

232 × 272 ס"מ

אנדריאה דל ורוקיו, דוד הצעיר, 1470, ברונזה, 159 ס"מ גובה3

מיכלאנג'לו בואונרוטי, משה, 1513—1516, שיש, 235 ס"מ גובה, 8

סן פייטרו וינקולי, רומא

מרק שאגאל, דיוקן עצמי עם שבע אצבעות, 1912, שמן על בד, 9

105 × 125 ס"מ

רמברנדט ואן ריין, משה עם לוחות הברית, 1659, שמן על בד, 12

135 × 167 ס"מ

ז'אק לואי דוד, מות מארה, 1793, שמן על בד, 128 × 165 ס"מ14

 יאן ורמיר, הסטודיו של האמן )סדנת האמן(, 1665—1670, 16

שמן על בד, 100 × 120 ס"מ

ג'ובאני לורנצו ברניני, דוד, 1623 שיש, 170 ס"מ גובה17
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מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

816201אמנות שימושית תולדות האמנות א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

20.02
 תולדות האמנות מהעת העתיקה 

עד האימפרסיוניזם
תשנ"ו/1996י"ב

י"בתולדות האמנות המודרנית20.02
תשנ"ח

1998—1997

י"באמנות יהודית על רקע האמנות הכללית20.02
מהדורת ניסוי

תשס"ב/2001

תלמידים הנבחנים לפי התכנית הכרונולוגית:

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

חלק א' של השאלון

 פרק שני —

תרבויות המזרח הקדום

2.1.3

מקירינוס ומלכתו, האלף השלישי לפנה"ס, אבן צפחה, 145 ס"מ 24

גובה

הנסיך רע–חותפ והנסיכה נופרת )+ שני פרטים(, האלף השלישי 25

לפנה"ס, אבן סיד צבועה, 120 ס"מ גובה

מכסה הקבורה של תות–ענח'–אמון )+ פרט( האלף השני לפנה"ס, 28

עץ מצופה זהב, משובץ אבני טורקיז ואודם, 220 ס"מ גובה

פסלי רעמסס השני בכניסה למקדש הסלע, האלף השני לפנה"ס, 29

אבן חול נובית, 20 מ' גובה, אבו סימבל

פסל רעמסס השני, האלף השני לפנה"ס, אבן חול נובית, 20 מ' 30

גובה, אבו סימבל

פסל סופר המלך )מבוגר(, האלף השלישי לפנה"ס, אבן גיר 31

צבועה, 54 ס"מ גובה, מקבר בסאקארה

דמות שפחה, האלף השני לפנה"ס, עץ צבוע33

2.1.4

ציד הציפורים, האלף השני לפנה"ס, ציור קיר מקבר האציל 36

נבמון, נו–אמון

המשתה )מנגן עיוור ואורחים( )+ פרט(, האלף השני לפנה"ס, 38

ציור קיר מקבר האציל נא–חת, נו–אמון

המשתה )נגינה במחול(, האלף השני לפנה"ס, תבליט צבוע מקבר 39

האציל נבמון, נו–אמון
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

עבודה בשדה, האלף השני לפנה"ס, ציור קיר מהקבר של מנה40

כיסא תות–ענח–אמון, האלף השני לפנה"ס, עץ מצופה תבליט 44

זהב ומשובץ אבני טורקיז ואודם

משפט המתים, האלף השני לפנה"ס, ציור על פפירוס45

 פרק שלישי —

יוון העתיקה

3.1

 כד חרס )קראתר( תהלוכת לוויה, המאה השמינית לפנה"ס, 1

123 ס"מ גובה

קלוביס וביטון, המאה השישית לפנה"ס, אבן, 2 מ' גובה8

קורוס, המאה השישית לפנה"ס, שיש, 195 ס"מ גובה9

פפלוס קורה, המאה השישית לפנה"ס, שיש, 122 ס"מ גובה12

זאוס/פוסידון, המאה החמישית לפנה"ס, ברונזה, 210 ס"מ גובה14

 הרכב מדלפי )+ פרט(, המאה החמישית לפנה"ס, ברונזה,15

180 ס"מ גובה

כד חרס )אמפורה(, אכילס ופנתסילאה, המאה השישית לפנה"ס17

כד חרס )אמפורה(, אייקס ואכילס משחקים בקובייה, המאה 18

השישית לפנה"ס

כד חרס )אמפורה(, אתנה ודיוניסוס, המאה השישית לפנה"ס )2(21

3.4

הפרתינון, פסלי הגמלון — איריס, קורה ודמטר, המאה החמישית 33

לפנה"ס, שיש

הפרתינון, פסל הגמלון, דיוניסוס, המאה החמישית לפנה"ס, 34

שיש

מקדש הארכתיאון, קריאטידות, המאה החמישית לפנה"ס, 39

אקרופוליס, אתונה

זורק הדיסקוס, שיש, 155 ס"מ גובה, העתק רומי לפי מקור 41

מברונזה של מירון, המאה החמישית לפנה"ס

נושא הרומח, שיש, העתק רומי לפי מקור של פוליקלטוס, המאה 42

החמישית לפנה"ס

אתנה פרתנוס, שיש, העתק רומי לפי מקור של פידיאס, המאה 43

החמישית לפנה"ס, היה עשוי עץ זהב ושנהב, 12 מ' גובה

ניקה רוכסת את סנדלה, המאה החמישית לפנה"ס, תבליט אבן 44

מאפריז המעקה של מקדש אתנה–ניקה באקרופוליס, אתונה

כד חרס )ליקיתוס( — מצבת קבורה, המאה החמישית לפנה"ס45

מצבת הגסו, המאה החמישית לפנה"ס, 158 ס"מ גובה46

3.5

הרמס ודיוניסוס, שיש, 216 ס"מ גובה, העתק רומי לפי מקור של 48

פרקסיטלס, המאה הרביעית לפנה"ס
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

אפולו בלבדר, שיש, 216 ס"מ גובה, העתק רומי לפי מקור יווני 52

מברונזה של לאוחרס, המאה הרביעית לפנה"ס

3.6

הגאלי הממית עצמו ואת אשתו, העתק רומי, המאה השלישית 57

לפנה"ס

הגסנדרוס, פולידורוס ואתנודורוס, הלאוקון, המאה השנייה 58

לפנה"ס, שיש, 244 ס"מ גובה

זקנה שיכורה, 92 ס"מ גובה59

ניקה מסמוטרקי, המאה השנייה לפנה"ס, שיש, 240 ס"מ גובה60

 פרק רביעי —

רומא הקיסרית

הקולוסאום, המאה הראשונה לספירה, רומא15

הקולוסאום, תרשימי חתך17

 פרק חמישי —

ימי הביניים

5.4

תכנית הר הבית, המאה השביעית לספירה, ירושלים3

כיפת הסלע, מראה חוץ, המאה השביעית לספירה, ירושלים4

כיפת הסלע, תכנית קרקע, המאה השביעית לספירה, ירושלים5

כיפת הסלע, מבט מלמעלה, המאה השביעית לספירה, ירושלים6

כיפת הסלע, חלל פנימי, המאה השביעית לספירה, ירושלים7

כיפת הסלע, פסיפסי פנים, המאה השביעית לספירה, ירושלים9

איורים מתוך המאקאמות של אל–חארירי:47

מחרב  א. 

שיירה ב. 

שוק עבדים ג. 

יחיא אל–ואסטי, המאה ה–13 לספירה, בגדד )3(

יוסף וזוליחה, מיניאטורה של הצייר ביהזאד, מתוך "בוסתן" של 48

סדי, המאה ה–15 לספירה, איראן

 פרק שישי —

ביטוי הרנסנס באיטליה ומצפון 

לאלפים

6.1

ג'וטו די בונדונה, הקינה על מות ישו, 1306, פרסקו, 185 × 200 11

ס"מ, קפלה ארנה, פדואה 

6.2

פיליפו ברונלסקי, קאפלה פאצ'י, בחצר כנסיית סנטה קרוצ'ה, 16

1430, פירנצה
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

פיליפו ברונלסקי, קאפלה פאצ'י, תכנית קרקע וחתך אורך, 17

כנסיית סנטה קרוצ'ה

פיליפו ברונלסקי, קאפלה פאצ'י, פנים וחוץ, 1430, פירנצה )2(18

לאון בטיסטה אלברטי, סנטה מריה נובלה, חזית, 1455—1470, 19

פירנצה

מזאצ'יו, השילוש הקדוש, 1428, פרסקו, 670 × 320 ס"מ, סנטה 22

מריה נובלה, פירנצה

מזאצ'יו, גירוש אדם וחווה, 1425—1428, פרסקו, 200 × 90 ס"מ, 23

קפלה ברנקצ'י, סנטה מריה דל קמינה, פירנצה

מזאצ'יו, תשלום המס, 1425—1428, פרסקו, 250 × 600 ס"מ, קפלה 24

ברנקצ'י, כנסיית סנטה מריה דל קמינה, פירנצה

פיירו דה–לה–פרנצ'סקה, דיוקן הנסיך מאורבינו, 1472—1473, 25

דיפטיכון, טמפרה על לוח, 135 × 79 ס"מ

פיירו דה–לה–פרנצ'סקה, דיוקן הנסיכה מאורבינו, 1472—1473, 26

דיפטיכון, טמפרה על לוח, 135 × 79 ס"מ 

סנדרו בוטיצ'לי, פרימוורה, 1478, טמפרה על עץ, 203 × 314 ס"מ 33

סנדרו בוטיצ'לי, הולדת ונוס )+ פרט(, 1482—1484, טמפרה על 34

בד, 172 × 287 ס"מ

6.3

 לאונרדו דה–וינצ'י, המדונה בין הסלעים, 1508, שמן על עץ,47

120 × 189 ס"מ

לאונרדו דה–וינצ'י, המדונה בין הסלעים, 1485, שמן על לוח ובד, 48

119 × 197 ס"מ

לאונרדו דה–וינצ'י, רישום עובר, 1510, דיו50

לאונרדו דה–וינצ'י, רישום ראשים52

 מיכלאנג'לו בואונרוטי, הפייטה היפה )+ פרט(, 1498, שיש,53

195 × 174 ס"מ 

מיכלאנג'לו בואונרוטי, דוד )+פרט(, 1501—1504, שיש, 434 ס"מ 54

גובה

מיכלאנג'לו בואונרוטי, תקרת הקפלה הסיסטינית, תרשים של 56

תכנית התקרה

מיכלאנג'לו בואונרוטי, בריאת האדם, 1511, תקרת הקפלה 57

הסיסטינית, פרסקו, הוותיקן, רומא

מיכלאנג'לו בואונרוטי, החטא והגירוש מגן עדן, 1509—1510, 58

תקרת הקפלה הסיסטינית, פרסקו, הוותיקן, רומא

הסיבילה הלובית, 1510, פרסקו61

מיכלאנג'לו בואונרוטי, יום הדין האחרון )+ פרט(, 1536—1541, 62

פרסקו, 13.30 × 17.00 מ'
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

מיכלאנג'לו בואונרוטי, העבד הגוסס, 1514, שיש, 63  א. 

245 ס"מ גובה

מיכלאנג'לו בואונרוטי,  העבד המרדן, 1513—1516, שיש,   ב. 

215 ס"מ גובה

מיכלאנג'לו בואונרוטי, הפייטה הפלורנטינית, 1548—1556, שיש, 64

226 × 150 ס"מ

מיכלאנג'לו בואונרוטי, משה, 1513—1516, שיש, 235 ס"מ גובה, 67

סן פייטרו אין וינקולי, רומא )2(

6.5

הירונימוס בוש, ישו נושא הצלב98

הירונימוס בוש, עגלת השחת )טריפטיכון הכולל: שלוש 99

שקופיות: גן עדן, גיהנום, פנל מרכזי(

 פיטר ברויגל, הציידים בשלג )ינואר(, 1565, שמן על עץ, 100

117 × 154 ס"מ 

פיטר ברויגל, העיוורים, 1568, שמן על עץ, 56 × 154 ס"מ102

 פיטר ברויגל, מחול כפרי, 1565—1566, שמן על לוח, 103

164 × 114 ס"מ

פרק שביעי —

הבארוק באיטליה )שלהי 

המאה ה–16 והמאה ה–17(

מיכלאנג'לו דה קרבג'יו, בכחוס, 1589, שמן על בד, 85 × 95 ס"מ19

מיכלאנג'לו דה קרבג'יו, הארתו של פאולוס הקדוש, 1600—1601, 20

שמן על בד, 230 × 175 ס"מ

מיכלאנג'לו דה קרבג'יו, הקריאה למתאוס )+פרט(, 1597—1598, 21

שמן על בד, 340 × 322 ס"מ

מיכלאנג'לו דה קרבג'יו, הסעודה באמאוס, 1600—1601, שמן על 23

בד, 196 × 141 ס"מ

מיכלאנג'לו דה קרבג'יו, דוד עם ראש גוליית, 1605—1606, שמן 26

על בד, 115 × 98 ס"מ

פרק שמיני —

צרפת, ספרד, הולנד ופלנדריה 

במאה ה–17

ולאסקז, לאס מנינאס )+פרט(, 1656, שמן על בד, 280 × 320 ס"מ29

 ולאסקז, שואב המים מסביליה, 1619, שמן על בד, 30

106 × 82 ס"מ

פיטר פול רובנס, דיוקן עצמי עם איזבלה ברנדט, 1609, שמן על 34

עץ, 136 × 178 ס"מ
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

 פיטר פול רובנס, בת–שבע מקבלת את איגרת המלך דוד,38

1636—1638, שמן על בד

 יאן וארמיר, שיעור במוסיקה, 1662—1664, שמן על בד,44

73 × 65 ס"מ

 יאן וארמיר, רוקמת התחרה, 1669—1670, שמן על בד על לוח,45

25 × 21 ס"מ 

יאן וארמיר, נוף דלפט, 1660, שמן על בד, 98 × 116 ס"מ46

יאן וארמיר, יוצקת החלב, 1660, שמן על בד, 45 × 41 ס"מ47

 רמברנדט ואן ריין, משמר הלילה )+פרט(, 1642, שמן על בד, 49

359 × 131 ס"מ

רמברנדט ואן ריין, דיוקן עצמי עם ססקיה, 1635, שמן על בד, 51

131 × 161 ס"מ

רמברנדט ואן ריין, משה עם לוחות הברית, 1659, שמן על בד, 65

167 × 135 ס"מ

 רמברנדט ואן ריין, ברכת יעקב לבני יוסף, 1656, שמן על בד,66

210 × 175 ס"מ

 מינדרט הובמה, השדרה במידלהרניס, 1689, שמן על בד,70

103 × 141 ס"מ

פיטר קלאס, טבע דומם, 1660, שמן על עץ, 59 × 42 ס"מ75

פרק תשיעי — 

 זרמי מחשבה 

וביטוייהם באמנות

9.2

 קספר דוד פרידריך, הנזיר מול הים, 1808—1810, שמן,15

171 × 110 ס"מ

 קספר דוד פרידריך, מנזר ביער אלונים, 1809—1810, שמן,16

171 × 110 ס"מ

 קספר דוד פרידריך, שני אנשים מתבוננים בירח, 1819, שמן,19

44 × 35 ס"מ

ויליאם טרנר, שריפת בתי הפרלמנט בשנת 1834, 1835, שמן על 26

בד, 123 × 93 ס"מ

ויליאם טרנר, ספינת העבדים משליכה לים את המתים 28

והגוססים, הטייפון בא, 1840, שמן על בד, 91 × 122 ס"מ

ויליאם טרנר, סופת שלג: ספינת קיטור מחוץ לנמל, 291842

 תאודור ג'ריקו, קצין בחיל הקלעים, 1812, שמן על בד,32

190 × 287 ס"מ

 תאודור ג'ריקו, רפסודת המדוזה, 1819, שמן על בד,34

716 × 491 ס"מ
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

אז'ן דלקרואה, החירות מובילה את העם )+ פרט(, 1830, שמן על 37

בד, 325 × 260 ס"מ

אז'ן דלקרואה, נשות אלג'יר, 1834, שמן על בד, 225 × 175 ס"מ38

פרנצ'סקו גויה, משפחת קרלוס הרביעי )+פרט(, 1800—1801, שמן 47

על בד, 336 × 280 ס"מ

9.3

 גוסטב קורבה, מסתתי האבנים, 1849, שמן על בד,60

149 × 129 ס"מ 

 גוסטב קורבה, מנפות החיטה, 1853—1854, שמן על בד, 61

167 × 131 ס"מ

 גוסטב קורבה, סטודיו האמן )+ פרט(, 1855, שמן על בד,64

598 × 359 ס"מ

 אונורה דומייה, חובבי האמנות, 1856—1865, אקוורל, 68

94 × 35 ס"מ

אונורה דומייה, במעלה מדרגות היכל המשפט, 1860, ליטוגרפיה72

אונורה דומייה, הכובסת, 1860, שמן על עץ, 37 × 30 ס"מ73

פרנסואה מילה, המלקטות, 1857, שמן על בד, 111 × 84 ס"מ85

 פרנסואה מילה, תפילת הערב )אנג'לוס(, שמן על בד, 1857, 86

55 × 66 ס"מ
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מיקוד קיץ תשע"ג

תלמידים הנבחנים לפי התכנית המודרנית:

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

חלק ב' של השאלון

חלק א' של תכנית הלימודים:

המאה התשע–עשרה

פרק שני —

רומנטיקה

קספר דוד פרידריך, הנזיר מול הים, 1808—1810, שמן על בד15

 קספר דוד פרידריך, מנזר ביער האלונים, 1809—1810, שמן,16

110 × 171 ס"מ

ויליאם טרנר, חניבעל חוצה את האלפים בסופת שלג, 1812, 23

שמן, 237 × 146 ס"מ

ויליאם טרנר, ספינת העבדים משליכה לים את המתים, הטייפון 28

בא, 1840, שמן על בד

ויליאם טרנר, גשם, קיטור וסערה, 1844, שמן על בד31

 תאודור ג'ריקו, קצין בחיל הקלעים, 1812, שמן על בד,32

190 × 287 ס"מ 

תאודור ג'ריקו, רפסודת המדוזה, 1819, שמן על בד34

אז'ן דלקרואה, מות סרדנפל )+פרט(, 1827, שמן על בד36

אז'ן דלקרואה, החירות מובילה את העם, 1830, שמן על בד37

אז'ן דלקרואה, נשות אלג'יר, 1834, שמן על בד38

פרק שלישי — 

ריאליזם ונטורליזם

ג'ון קונסטבל, שדה דגן, 811826

פרנסואה מילה, המלקטות, 1857, שמן על בד85

פרק רביעי — 

אימפרסיוניזם

אדוארד מאנה, ארוחת בוקר על הדשא, 1863, שמן על בד90

אדוארד מאנה, אולימפיה, 1863, שמן על בד92

אדוארד מאנה, דיוקן אמיל זולה, 1868, שמן על בד94

אדוארד מאנה, הבר בפולי ברז'ה, 1882, שמן על בד98

קלוד מונה, התרשמות )אימפרסיה(, זריחת השמש, 1873, שמן 101

על בד

קלוד מונה, תחנת סן לזאר, 1877, שמן על בד103

קלוד מונה, קתדרלת רואן, הכניסה המרכזית ומגדל סן רומן, 115

רושם של בוקר, הרמוניה בלבן, 1892—1894, שמן על בד

קלוד מונה, קתדרלת רואן, אור שמש מלא — הרמוניה בכחול 117

וזהב, 1894, שמן על בד

אוגוסט רנואר, מולין דה לה גלאט )+פרט(, 1876, שמן על בד, 127

172 × 129 ס"מ
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

אוגוסט רנואר, סעודת השייטים, 1881, שמן על בד128

אוגוסט רנואר, מתרחצות, 1887, שמן על בד, 170 × 118 ס"מ129

אדגר דגה, התזמורת, 1868, שמן על בד, 46 × 56 ס"מ135

אדגר דגה, האישה השותה אבסינת, 1876, שמן על בד138

אדגר דגה, רקדנית על במה, 1877—1878, פסטל140

אדוארד מייברידג', סוסים, 1878, צילום סדרתי141

אדגר דגה, מגהצות, 1884, שמן על בד148

אדגר דגה, האמבט, 1886, ברונזה149

אדגר דגה, נערה בגיגית רחצה, 1886, פסטל151

אדגר דגה, סוס מזדקף, 1890, ברונזה, 41 × 27 ס"מ152

אוגוסט רודן, האיש החושב, 1880, ברונזה163

אוגוסט רודן, הנשיקה, 1901—1904, שיש168

פרק חמישי — 

פוסט–אימפרסיוניזם

 ג'ורג' סרה, אחר–הצהריים בלה גראנד ז'אט, 1886, שמן על בד,5

308 × 207 ס"מ

 טולוז לוטרק, מולן רוג', 1892—1895, שמן על בד,10

120 × 138 ס"מ

פול גוגן, החזון לאחר הדרשה, 1888, שמן על בד19

פול גוגן, דיוקן עצמי על רקע ישו הצהוב, 1889, שמן על בד27

פול גוגן, מי אנו, מאין אנו באים ולאן אנו הולכים, 1897, שמן 38

על בד

חלק ב' של תכנית הלימודים:

המאה העשרים

פרק שני — 

פיקאסו והקוביזם

תקופת גוזול

 פאבלו פיקאסו, שתי ערומות, 1906, שמן על בד, 32

93 × 151 ס"מ

פאבלו פיקאסו, דיוקנה של גרטרוד שטיין, 1906, שמן על בד33

השלב האפריקאי

פאבלו פיקאסו, העלמות מאביניון, 1906—1907, שמן על בד36

פאבלו פיקאסו, העלמות מאביניון )פרט(, 1906, שמן על בד. צד 41

ימין — מסכה )שבט דן, חוף השנהב(

קוביזם פיסולי

פאבלו פיקאסו, שלוש נשים, 1908, שמן על בד43

ז'ורז' בארק, בתים בלה–אסטק, 1908, שמן על בד51

קוביזם אנליטי

פאבלו פיקאסו, ראש אישה, 1909, ברונזה47
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

דיוקנו של דניאל הנרי קאנווילר, 1910, שמן על בד56

קוביזם סימולטני )הרמטי(

פאבלו פיקאסו, איש עם מקטרת, 1911, שמן על בד )אובל(60

פאבלו פיקאסו, יפתי )Ma jolie(, 1911—1912, שמן על בד61

קוביזם סינתטי

פאבלו פיקאסו, טבע דומם עם מקלעת קש, 1912, קולאז' שמן, 62

חבל, בד, נייר על בד

פאבלו פיקאסו, טבע דומם עם כינור ופירות, 1913, קולאז' נייר63

פאבלו פיקאסו, כוס האבסינת, 1914, ברונזה צבועה71

פרק רביעי — 

חקר ההבעה והרגש

אדוארד מונק

אדוארד מונק, ריקוד החיים, 1890—1899, שמן על בד155

ג'יימס אנסור, דיוקן עצמי עם מסכות, 1899, שמן על בד159

אקספרסיוניזם גרמני

ארנסט לודוויג קירשנר, המניפסט של קבוצת הגשר, 1906, 162

חיתוך עץ

ארנסט לודוויג קירשנר, עירומה תחת שמשייה יפנית, 1909, 166

שמן על בד

 ארנסט לודוויג קירשנר, הפוסעים אל הים, 1912, שמן 170

200 × 147 ס"מ

ארנסט לודוויג קירשנר, כיכר פוטסדאם, 1914—1915, שמן על בד172

צילום, כיכר פוטסדאם בתחילת המאה173

ארנסט לודוויג קירשנר, דיוקן עצמי כחייל, 1915, שמן על בד174

אמיל נולדה, הריקוד סביב עגל הזהב, 1910, שמן על בד181

אמיל נולדה, הסעודה האחרונה, 1909, שמן על בד183

פרק חמישי — 

אמנות בשירות אידאולוגיות

פוטוריזם

אומברטו בוצ'וני, מטרייה, 1912, שמן על בד106

אומברטו בוצ'וני, רעשי הרחוב חודרים אל הבית, 1911, שמן על  107

בד

אומברטו בוצ'וני, צורות מיוחדות במינן של התמשכות בחלל, 115

1913, ברונזה

ג'ינו סווריני, הירוגליף דינאמי של הבל טברין, 1912, שמן על 116

בד

ג'אקומו בלה, נערה צעירה רצה על המרפסת, 1912, שמן על בד,  122

125 × 125 ס"מ

ג'אקומו באלה, דהרת המכונית + אור + קול, 1913, שמן על בד130
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

לואיג'י רוסולו, מוסיקה, 1911, שמן על בד, 140 × 225 ס"מ135

מרסל דושאן — מבשר הדאדא

מרסל דושאן, עירום יורד במדרגות, מס' 2, 1912, שמן על בד202

מרסל דושאן, מדוע שלא תתעטשי, רוז סלאבי, 1921, כלוב, 208

קוביות שיש, מד–חום

מרסל דושאן, המזרקה, 1917, משתנה עשויה חרסינה + כתובת 209

בשחור

דאדא

מאן ריי, מגהץ צבוע )מתנה(, 1921, רדי מייד211

פרנסיס פיקאביה, מכונה, הסתובבי מהר, 1916—1918, גואש על 216

קרטון

מרסל ינקו, מסכה, 1919, נייר קרטון, חוטים, גואש, פסטל220

ז'אן ארפ, קולאז' עם ריבועים לפי חוקי המקריות, 1916—1917, 222

ניירות קרועים מודבקים

מקס ארנסט, הכוכע עושה את האדם, 1920, נייר, עיפרון, דיו 227

וצבעי מים על נייר

ראול האוזמן, ראש מכני — רוח זמננו, 1919, אסמבלאז' מעץ 11

וחלקי מתכת )השלמה(

פרק שביעי — 

הסוריאליזם

סוריאליזם ביומורפי

מקס ארנסט, I. מנהגיו של עלה.  II. הפליט. 1925—1926, פרוטאז'251

 מקס ארנסט, אירופה לאחר הגשם, 1940—1942, שמן על בד,253

55 × 148 ס"מ 

חואן מירו, אימהות, 1924, שמן על בד257

חואן מירו, נוף קאטאלוני )הצייד(, 1923—1924, שמן על בד260

סוריאליזם וריסטי

סלוואדור דאלי, הרואה ואינו נראה, 1929—1933, שמן על בד235

סלוואדור דאלי, שינה, 1937, שמן על בד237

 סלוואדור דאלי, קאניבליזם של סתיו, 1936, שמן על בד,239

65 × 65 ס"מ 

רנה מגריט, תענוג, 1926—1927, שמן על בד240

רנה מגריט, המצב האנושי I )חייו של אדם עלי אדמות(, 1934, 242

שמן על בד

רנה מגריט, זו אינה מקטרת, 1928, שמן על בד243
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

פרק שמיני — 

פיסול בין שתי מלחמות עולם

אלברטו ג'אקומטי, שתי דמויות זעירות, 1945, 1 × 1 × 4 ס"מ, 298

מתכת ועלי זהב 

קונסטנטין ברנקוזי, מאיאסטרה )+ פרט(, 1910—1912, שיש לבן299

קונסטנטין ברנקוזי, ציפור הזהב, 1919, נחושת קלל300

קונסטנטין ברנקוזי, ימין — ציפור בחלל, 1924, ברונזה מוזהבת301

שמאל — ציפור בחלל, 1930, ברונזה מוזהבת  

קונסטנטין ברנקוזי, העמוד האינסופי, 1937, ברזל יצוק303

פסל שאקמול, אל הרוח והגשם, המאות ה–12 וה–11 לפנה"ס, 304

מקסיקו

הנרי מור, דמות שוכבת )דמות מסובה(, 1929, אבן הורנטון, 305

חומר

הנרי מור, קומפוזיציה בת ארבעה חלקים, 1934, אבן אלבסטר309

הנרי מור, דמות מסובה, 1957—1958, אבן314

פרק עשירי — 

מבשרי הפופ ואמנות הפופ 

)פופ ארט(

אנדי וורהול, קמבל — פחיות מרק, 1962, צבע פולימר סינתטי על 365

בד

אנדי וורהול, בקבוקי קוקה קולה, 1962, שמן על בד366

אנדי וורהול, התרסקות מטוס, 1963, אקריליק369

רוי ליכטנשטיין, טקה טקה, 1962, צבע מגנה על בד373

 רוי ליכטנשטיין, קמנו לאיטנו, 1963, שמן ומגנה על בד 17

)השלמה(

קלאס אולדנבורג, החנות, 1962, חומרים שונים377

קלאס אולדנבורג, מאוורר רך ענק, 1966—1967, ויניל ממולא 379

בקאפוק צבוע אקריליק

קלאס אולדנבורג, שני צ'יסבורגרים עם כל דבר, 1962, גבס 381

צבוע
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

חלק ג' של תכנית הלימודים:

אמנות ישראלית

פרק ראשון — 

בצלאל של שץ 1906—1929

בוריס שץ, בצלאל בונה המשכן ליד ארון העדות, 1918, גבס2

אפרים משה ליליאן, מאי היהודי, מתוך הספר "שירת הגטו", 7

1903, איור

אפרים משה ליליאן, משה שובר את הלוחות, מתוך ספר תנ"ך 10

בגרמנית, 1908, איור

זאב רבן ויעקב שטרק, כרזה לתערוכת בצלאל, 1913, איור11

פרק שישי— 

משנות השישים ואילך — בין 

מופשט לדימוי

אריה ארוך, רחוב אגריפס, 1964, טכניקה מעורבת על לוח עץ111

יגאל תומרקין, הוא הלך בשדות, 1967, ברונזה129

 יגאל תומרקין, פרומתאוס, 1968—1969, ברזל וברונזה, 131

108 × 129 × 200 ס"מ
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מיקוד קיץ תשע"ג

תלמידים הנבחנים לפי התכנית "אמנות יהודית על רקע האמנות הכללית":

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

חלק ג' של השאלון

2.5

ארץ–ישראל — ממקדש הורדוס 

עד "מקדש מעט"

בית–הכנסת בברעם — הצעת שחזור, המאות השלישית24

והרביעית לספירה

בית–הכנסת בברעם — המאות השלישית והרביעית לספירה:25

חזית המבנה א. 

פרט ב. 

בית–הכנסת בכפר נחום — מראה כללי, המאות הרביעית 26

והחמישית לספירה

בית–הכנסת בכפר נחום — מבט לתוך פנים המבנה, המאות 27

הרביעית והחמישית לספירה

בית–הכנסת בכפר נחום — שחזור החזית, המאות הרביעית 28

והחמישית לספירה

תבליט ארון הקודש/ארון הברית )מקדש על גלגלים( — כפר 29

נחום, אבן גיר, המאות הרביעית והחמישית לספירה

2.6

סוריה — דורא אירופוס

דורא אירופוס — שחזור ציורי הקיר, סוריה, אמצע המאה 32

השלישית לספירה

דורא אירופוס:35

גומחת ארון הקודש א. 

תרשים ארון הקודש ב. 

דורא אירופוס — ציורי קיר, אהרון במשכן/מקדש שלמה, סוריה, 36

אמצע המאה השלישית לספירה

דורא אירופוס — ציורי קיר, ארון הברית בידי פלשתים, סוריה, 37

אמצע המאה השלישית לספירה

דורא אירופוס — ציורי קיר, נס המים במדבר, סוריה, אמצע 39

המאה השלישית לספירה

דורא אירופוס — ציורי קיר, אסתר ואחשוורוש, סוריה, אמצע 40

המאה השלישית לספירה
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

3.1

התקופה הביזנטית המוקדמת

תחתית זכוכית עם עלי זהב, נמצאה בקטקומבה יהודית ברומא 43

 )המאות השלישית והרביעית לספירה(, עם סמלים יהודיים, 

ארון קודש עם מגילות, מנורות, שופר, ארבעת המינים, כדים 

ואריות

ציור קיר מקטקומבה יהודית — תיאור של ארון הקודש 44

והמנורות, רומא, המאה הרביעית לספירה

בית–הכנסת בחמת טבריה — פסיפסי הרצפה, מראה כללי, 52

המאה הרביעית לספירה

בית–הכנסת בחמת טבריה — פסיפסי הרצפה, גלגל המזלות ופנל 53

ארון הקודש והמנורות, המאה הרביעית לספירה

בית–הכנסת בציפורי: 57

תכנית הפסיפסים, המאה החמישית לספירה א. 

בית–הכנסת בית–אלפא — פסיפסים, מראה כללי, המאה 64

השישית לספירה

בית–הכנסת בית–אלפא — שלושת הפנלים של הרצפה, המאה 65

השישית לספירה

בית–הכנסת בית–אלפא — פסיפסי הרצפה, פנל ארון הקודש 66

והמנורות, המאה השישית לספירה

בית–הכנסת בית–אלפא — עקדת יצחק, המאה השישית לספירה68

3.2

אמנות מוסלמית ואדריכלות 

מוסלמית

כיפת הסלע בירושלים — המאה השביעית:62

מבט מבחוץ א. 

חתך איזומטרי ב. 

כיפת הסלע בירושלים — תכנית קרקע, המאה השביעית63

כיפת הסלע בירושלים — קישוטי הפסיפסים, המאה השביעית 64

)שלוש שקופיות(

המסגד הגדול בקורדובה — תכנית קרקע, המאה העשירית 70

לספירה

המסגד הגדול בקורדובה — חזית המבנה, המאה העשירית 71

לספירה

המסגד הגדול בקורדובה — יער עמודים, מבט לאולם התפילה, 72

המאה העשירית לספירה

המסגד הגדול בקורדובה — המחרב, שיבוצי שיש בתוספת של 73

כתב, המאה העשירית לספירה
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

3.3

האמנות של יהודי ספרד 

והקהילות של יהודי ספרד

בית–הכנסת סנטה מריה לה בלנקה, טולדו, פנים, 1260 )נבנה 76

בשנת 1205 על–ידי יוסף אבן שושן( 

בית–הכנסת סנטה מריה לה בלנקה, טולדו, ליתוגרפיה של פנים 77

המבנה מ–1846. למטה: חתך ותכנית קרקע, 1260

אל–טרנזיטו — בית–הכנסת של שמואל הלוי אבולעפיה, טולדו, 78

:1356

משמאל, המבנה מבחוץ. באמצע, מבט לכיוון התקרה.  א. 

מימין, מבט לקיר ההיכל

מבט לאולם ולקיר ההיכל ב. 

בית–הכנסת אל–טרנזיטו, טולדו, פרט מעיטור המבנה בסגנון 79

מודחר, 1356

הגדת הזהב — אדם קורא לחיות בשם, בריאת חוה, קין והבל, 107

נוח, ברצלונה, 1320 לערך

הגדת הזהב — סיפורי משה. נושאי הציור: משה והסנה הבוער, 108

משה, ציפורה ובניהם חוזרים למצרים ופוגשים באהרן, הפיכת 

המטה לנחש, משה ואהרן לפני פרעה, ברצלונה, 1320

הגדת סרייבו, ברצלונה, המחצית הראשונה של המאה 111

הארבע–עשרה: 

בריאת העולם: למעלה — הימים הראשון, השני והשלישי,  א. 

למטה — הימים הרביעי, החמישי והשישי, ושבת מנוחה

הגדת סרייבו, ברצלונה, המחצית הראשונה של המאה 112

הארבע–עשרה:  

מימין — מתן תורה א. 

הגדת האח להגדת ריילנדס — איור למרור זה שאנו אוכלים, 115

קטלוניה, המאה הארבע–עשרה

3.5

אמנות יהודית בארצות אשכנז

בית–הכנסת מעץ, וולפה, פולין, 137:1643

צילום המבנה מבחוץ א. 

שחזור המבנה ב. 

צילום ארון הקודש ג. 

חתך המבנה ד. 
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

המחזור המשולש, כרך ב', מתן תורה, פיוט לשבועות "אדון 155

אמנני", גרמניה, 1320

הגדת ראשי הציפורים, איור לפיוט דיינו, תיאור מתן תורה, 156

קרבן הפסח וירידת המן, גרמניה, סוף המאה השלוש–עשרה

הגדת ארנה מיכאל, מנהג אשכנז, עמוד מעוצב כמבנה 157

ארכיטקטוני )מבצר עם צריחים וחומה ובתוכו מסובים לשולחן 

הסדר(, גרמניה, 1400

4.2

הרנסנס באיטליה

פיטר ברויגל, ריקוד כפרי, שמן על לוח עץ, 1565—1371566

פיטר ברויגל, קציר התבואה, שמן על לוח עץ, 1381565

פיטר ברויגל, ציידים בשלג, שמן על לוח עץ, 1391565

4.3

תקופת הבארוק

רמברנדט ואן ריין, משמר הלילה, שמן על בד, 1491642

רמברנדט ואן ריין:155

עקדת יצחק, שמן על בד, 1635 א. 

עקדת יצחק, תחריט, 1655 ב. 

רמברנדט ואן ריין, ברכת יעקב לבני יוסף, שמן על בד, 1561656

רמברנדט ואן ריין, משה עם לוחות הברית, שמן על בד, 1571659

6.1

זרמים וסגנונות בציור 

באירופה

וינסנט ואן גוך, אוכלי תפוחי האדמה, שמן על בד, 2121885

וינסנט ואן גוך:215

בית קפה לילי מבחוץ, שמן על בד, 1888 ב. 

וינסנט ואן גוך, החמניות, שמן על בד, 2171888

וינסנט ואן גוך, החדר בארל, שמן על בד, 2181889

וינסנט ואן גוך, דיוקן עצמי עם אוזן חבושה, שמן על בד, 2191889

וינסנט ואן גוך, הכיסא של גוגן, שמן על בד, 1888—2201889

וינסנט ואן גוך, הכיסא של ואן גוך, שמן על בד, 1888—2211889

וינסנט ואן גוך, שדה תירס עם עורבים, שמן על בד, 1890. נמצא 222

בערכה של תכנית הלימודים "היבטים בהבנת האמנות על רקע 

העולם המודרני )1 יח"ל(
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מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

6.2

אמנות בזהות יהודית 

מחודשת באירופה בתקופת 

האמנציפציה

מוריץ אופנהיים, החתונה היהודית, קידושין — תמונות מחיי 10

המשפחה היהודית, שמן על בד, גרמניה, 1861

מוריץ אופנהיים, שבת אחר הצהריים, גרמניה, שמן על בד, 11

1866

מוריץ אופנהיים, ברכת האב לבניו בערב שבת, גרמניה, 131882

יוסף ישראלס, חתונה יהודית, שמן על בד, 201903

איזידור קאופמן, שבת, שמן על בד, 251920

7.1

 זרמים שונים 

באמנות המודרנית

אנרי מאטיס, הפס הירוק, שמן על בד, 2271906

אנרי מאטיס, חלון פתוח בקוליור, שמן על בד, 2281905

אנרי מאטיס, שולחן האוכל — הרמוניה באדום, שמן על בד, 229

1908

אנדרי דרן, סירות בקוליור, שמן על בד, 2301905

מוריס ולמנק, העצים האדומים, שמן על בד, 2311906

פאבלו פיקאסו, הטרגדיה, שמן על בד, 2321903

פאבלו פיקאסו:233

היהודי הזקן, שמן על בד, 1903 א. 

משפחת ליצנים, שמן על בד, 1905 ב. 

הלוליינים, אם וילד, גואש על בד, 1905 ג. 

סלבדור דאלי, השנה, שמן על בד, 2481937

רנה מגריט, זו אינה מקטרת, שמן על בד, 2491928

רנה מגריט, המצב האנושי I, שמן על בד, 2501934

7.2

מאיירים מודרניים

גוסטב דורה, אברהם ושלושת המלאכים, ליתוגרפיה, צרפת, 26

1865

גוסטב דורה, עקדת יצחק, ליתוגרפיה, צרפת, 281865

7.3

אסכולת "בצלאל"

זאב רבן, איורים להגדה, לחד גדיא, צבע מים על נייר, 391926

זאב רבן, שחורה אני ונאוה, איור לשיר השירים, 401923

זאב רבן, על משכבי בלילות, איור לשיר השירים, 411923
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הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

זאב רבן ויעקב שטרק, כרזה לתערוכת בצלאל, הדפס אבן, 421913

א.מ. ליליאן, אברהם, מתוך איורים לספר התנ"ך בגרמנית, 441908

א.מ. ליליאן, משה שובר את הלוחות, מתוך איורים לספר התנ"ך 45

בגרמנית, 1908

7.4

אסכולת פריז היהודית

מארק שאגאל, החתונה )חתונה רוסית(, שמן על בד, 501909

מארק שאגאל, החתונה, שמן על בד, 1910—511911

מארק שאגאל, שבת, שמן על בד, 521910

מארק שאגאל, אני והכפר, שמן על בד, 531911

מארק שאגאל, שערי בית העלמין, שמן על בד, 561917

מארק שאגאל, חתונה, שמן על בד, 571944

מארק שאגאל, שלושת הנרות, שמן על בד, 1938—591940

מארק שאגאל, משה שובר את לוחות הברית, שמן על בד, 61

1956—1955

7.5

שנות העשרים

נחום גוטמן, רועה העזים, שמן על קרטון, 701926

נחום גוטמן, מנוחת צהריים, שמן על בד, 711926

נחום גוטמן, נושאת האלומה, שמן על קרטון, 721926

נחום גוטמן, שבת בטבריה, שמן על בד, 741928

נחום גוטמן, איורים להגדה של פסח — הכנות ליציאת מצרים, 75

1936

נחום גוטמן, איורים להגדה של פסח — המצרים טובעים בים 76

סוף, 1936

ראובן רובין, הרוקדים ממירון, שמן על בד, 771926

ראובן רובין, סדר ראשון בירושלים, שמן על בד, 781959

ראובן רובין:80

ירושלים, שמן על בד, 1925 א. 

המאורסים, שמן על בד, 1929 ב. 

7.6

אמנות כנענית

 

אברהם מלניקוב, האריה השואג, תל–חי, 811924

יצחק דנציגר, כבשים בנגב, ברונזה, 1955—821964

יצחק דנציגר, הקרבן, אבן חול נובית, 831944

יצחק דנציגר, שבזיה, אבן חול נובית, 841939

יצחק דנציגר, מלך הרועים, פליז, 1964—851966

משה קסטל, כותל תהילה לירושלים, תבליט מבזלת, 861971

משה קסטל, שיר תהילה לגליל, תבליט מבזלת, 871965
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הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים והיצירות שייכללו בבחינה20.02 שייכללו בבחינה

7.7

 אסכולות שונות באמנות 

ארץ–ישראל

יעקב שטיינהרדט, יהודים מתפללים לאור הנר, שמן על בד, 89

1920

יעקב שטיינהרדט, ערב שבת, חיתוך עץ, 901919

יעקב שטיינהרדט, יעקב מברך את בניו, שמן על בד, 911923

מרדכי ארדון, טריפטיכון לנופלים, שמן על בד, 1955—1021956

מרדכי ארדון, בפאתי ירושלים, שמן על בד, 1031962

שמואל בק:106

פרדס III , שמן על בד, 1944 א. 

שמע ישראל, שמן על בד, 1991 ב. 

הגטו של ההיסטוריה היהודית,   ג. 

שמן על בד, 1976

7.8

אמנים יהודיים מודרניים 

בארצות–הברית

ברנט ניומן, הציווי )The command(, שמן על בד, 1081946

ברנט ניומן, ברית )Covenant(, שמן על בד, 1091949

ברנט ניומן, השם The name( II(, שמן על בד, 1101950
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סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

891102עיצוב יסודות העיצוב 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

תשנ"ח/1998י'יסודות העיצוב20.07

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה20.07 שייכללו בבחינה

פרק א' —

מבוא

כל הפרק

פרק ב' —

 יסודות השפה החזותית 

ושימושיהם

)line( הקו  1

צורה ונפח  2

צבע  3

מרקם  4

פרק ג' —

עקרונות השפה החזותית

קומפוזיציה  1

פרק ה' —

תהליך העיצוב

1, 2, 3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7 )פתיחה( 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6

פרק ו' —

תקשורת חזותית

4 ,3 ,1



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

891202עיצוב היבטים בעיצוב בתקופה המודרנית 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

20.10  
 היבטים בתולדות העיצוב 

)בתקופה המודרנית( — כיתות י"א, י"ב
י"ב

תשנ"ט

1999—1998

הפרקים בתכנית הלימודים

 20.10 שייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה*

* יש להתאים את הנושאים ואת רשימת השקופיות המפורטים במיקוד זה 

לרשימת היצירות שפורסמה במיקוד המקדים.

 פרק א' —

מבוא

במה עוסק מקצוע תולדות העיצוב?  2

לודוויג מיס ואן דר רוה, כורסה/כיסא ברצלונה,   227

1929, פלדת אל–חלד, ריפוד ועור שחור

ג'ו פונטי, כיסא "סופר לג'רה", 1960, עץ צבוע   413

שחור ומקלעת קש

אופנת "יוטיליטי", אנגליה, מלחמת העולם השנייה  346

אל ליסיצקי, דוכן דרשה ללנין, 1920  195

סלבדור דאלי, ספת "מיי ווסט"  8

טלפון סנופי, בהשראת דמות של כלב מסדרת   9

קומיקס אמריקאית מאת צ'ארלס מ. שולץ. 

ארצות–הברית, שנות החמישים

פרק ב' — 

 השפעת התפתחות 

 הטכנולוגיה והתעשייה 

על העיצוב

יישומם של טכנולוגיות ושל תהליכי ייצור מהפכניים   1

באנגליה ובצרפת במאות ה–18 וה–19

ג'וזף פאקסטון, חממות ב"קיו גארדנס", לונדון,   21

ברזל יצוק, 1844

ג'וזף פאקסטון, ארמון הבדולח, לונדון, 1851  22

מוזיאון "אורסיי", פריס )לשעבר תחנת הרכבת קה   24

ד'אורסיי(

שיטות השיווק לצריכה המונית  2

דפים מקטלוג "סירס וריבאק", 1897  35

השפעות המהפכה התעשייתית על גישות בתחום   4

העיצוב בבריטניה

ריהוט מתערוכת "ארמון הבדולח", 1851  69

כלים מתערוכת "ארמון הבדולח", 1851  70

- 1 -



מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

 20.10 שייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה*

* יש להתאים את הנושאים ואת רשימת השקופיות המפורטים במיקוד זה 

לרשימת היצירות שפורסמה במיקוד המקדים.

פרק ג' —

 התגבשות התפיסות 

 החזותיות בעיצוב עד 

מלחמת העולם השנייה

האסתטיקה של המכונה — ביטוי המודרניזם בין שתי   3

מלחמות העולם

פרנק לויד רייט, בית רובי, אוק פארק, שיקגו,   163

אילינוי, 1909 — תכנית קרקע

פרנק לויד רייט, בית רובי, אוק פארק, שיקגו,   164

אילינוי, 1909 — מבט חוץ

פרנק לויד רייט, בית קאופמן )"בית המפל"(,   165

פנסילבניה, 1934—1935, מבט מהמפל

פרנק לויד רייט, בית קאופמן — מבט על מההר אל   166

הבית

פרנק לויד רייט, בית קאופמן — פנים, ריהוט  167

רוסיה:

אל ליסיצקי, כרזה: "הכה את הלבנים באדומים",   191

1920

ולדימיר טאטלין, דגם למונומנט לאינטרנציונל   194

השלישי, 1919

אל ליסיצקי, דוכן דרשה ללנין, 1920  195

גרמניה — באוהאוס:

למטה — ליונל פיינינגר, חיתוך עץ לכרזה עבור   196

פתיחת הבאוהאוס בוויימר, 1919

יוסט שמידט, כרזה מסכמת לתערוכה הבינלאומית   202

של הבאוהאוס, ליתוגרפיה,  65 × 75 ס"מ; וולטר 

גרופיוס, סל לניירת, אלומיניום; יוסט שמידט, נייר 

מכתבים לבאוהאוס

מרסל ברוייר, כיסא "ואסילי", 1926, צינורות פלדה   203

 בציפוי ניקל בכיפוף קר, בד מסיב ממורק,

70 × 75 × 76 ס"מ 

וילהלם ואגנפלד וקרל ג'וקר, מנורת שולחן )דגם   207

פטרייה(, זכוכית, 1923—1924

וילהלם ואגנפלד, מערכת מכלי אחסון "קובוס",   215

זכוכית, 1938

וולטר גרופיוס, בניין הבאוהאוס בדסאו,   216 

1926 — מבט כללי, סדנאות

לאסלו מוהולי נוג', בניין באוהאוס, דסאו,   217 

1926, מבט מצפון

- 2 -



מיקוד קיץ תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

 20.10 שייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה*

* יש להתאים את הנושאים ואת רשימת השקופיות המפורטים במיקוד זה 

לרשימת היצירות שפורסמה במיקוד המקדים.

אריק קונסמולר, באוהאוס, דסאו, מבט מדרום,  218 

מעונות הסטודנטים

מרגרט שוטה ליהוצקי, מטבח "פרנקפורט", 1927  224

לודביג מיס ואן דר רוה, ביתן לתערוכה   225

הבינלאומית בברצלונה, 1927

פנים הביתן, ברצלונה  226

לודביג מיס ואן דר רוה, כורסת ברצלונה, 1929,   227

רצועות פלדת אל–חלד בציפוי כרום, עור שחור על 

ריפוד

צרפת — פוריזם:

לה קורבוזייה )שארל לואי ז'אנרה(, ביתן "הרוח   228

החדשה", לתערוכה הבינלאומית, פריס, 1925 — 

חוץ

לה קורבוזייה )שארל לואי ז'אנרה(, ביתן "הרוח   229

החדשה", לתערוכה הבינלאומית, פריס, 1925 — 

פנים

לה קורבוזייה, כורסת עור על שלד מתכת, 1928  230

לה קורבוזייה, וילה סבואה, פואסי סור סן )ליד   232

פריס(, 1929—1939

קוקו שאנל לבושה חליפה בעיצובה, 1930   238

פרק ד' —

עיצוב, משטרים ופוליטיקה

השפעת המשטרים על העיצוב  1

צ'ארלס בארי וולבי פוג'ין, בתי הפרלמנט, לונדון,   310

אנגליה, 1836—1868

תומס ג'פרסון וג'יימס הובאן, הבית הלבן,   311

וושינגטון, ארצות–הברית, 1792—1800

ספינת אוויר צפלין ברחבת מסדרים, נירנברג,   327

1936

פרדיננד פורשה, מכונית "פולקסוואגן", תוכננה   328

בשטוטגארט, מוצגת בעצרת נאצית בנוכחות 

היטלר, 1934

ולדימיר טאטלין, דגם עץ — מונומנט לאינטרנציונל   194

השלישי, מוסקבה, 1919

אל ליסיצקי, רישום הצעה לדוכן דרשה ללנין,   195

1920

- 3 -
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הפרקים בתכנית הלימודים

 20.10 שייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שייכללו בבחינה*

* יש להתאים את הנושאים ואת רשימת השקופיות המפורטים במיקוד זה 

לרשימת היצירות שפורסמה במיקוד המקדים.

עיצוב בעת מלחמה )שתי מלחמות העולם( ובהשפעת   2

המלחמה בעת שלום 

אנגליה: אופנת "יוטיליטי", מלחמת העולם השנייה  346

לואי קרטייה, שעון "טנק", 1917   347

פרק ה' —

התגבשותם של מרכזי עיצוב 

החל משנות החמישים

ארצות–הברית   1 

תרבות השפע ואמנות הפופ והשפעתן על העיצוב:

סממני חברת השפע האמריקנית: אלביס פרס–  375

לי; מרק קמפבל; קולאז' של ריצ'ארד המילטון; 

הטרנזיסטור הנייד הראשון של חברת סוני, 1955

קופסת שימורים של מרק קמפבל, שנות השלושים  376

אנדי וורהול, הדפס של מרק עגבניות קמפבל על   377

שקית קניות, 1966, הדפס רשת, 42 × 60 ס"מ

ריימונד לוי, חפיסת סיגריות "לאקי סטרייק",   379 

שנות השלושים )עיצוב גרפי שהפך בשנות 

השישים ל"איקונת–פופ"(

סממני תרבות שנות השישים, מילטון גלייזר,   381

עטיפת תקליט של בוב דילן בהשפעה פסיכדלית; 

טיפוגרפיה פסיכדלית בהשפעת תרבות הסמים — 

כתות המזרח הרחוק; אופ ארט; תעשיית החלל

מילטון גלייזר, כרזה לתקליט של בוב דילן, 1966,   382

ליתוגרפיה, 55 × 73 ס"מ

אנגליה וארצות–הברית  2 

תקופת השיקום באנגליה וסגנון הפופ:

ג'ורג' נלסון, כיסא מרשמלו, ארצות–הברית, 1956,   392

צינורות פלדה בציפוי לכה, אלומיניום, כריות 

ויניל, 77 × 80 × 131 ס"מ 

ריקודי רוק בלונדון, סוף שנות החמישים  393

פסטיבל פופ, ליברפול, שנות השישים  394

היינץ אידלמן ושות', כרזה לסרטם של החיפושיות   396

"צוללת צהובה", 1968

דוגמאות לעיצובי פופ בריטיים: קליף ריצ'רד,   397

אריזות קרטון: חנות למוצרי מזון עם ארונות 

כקופסאות שימורים; מיקטורן בדגם הדגל הבריטי; 

ציור קיר מרחוב קרנבי, לונדון
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הפרקים בתכנית הלימודים

 20.10 שייכללו בבחינה
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לרשימת היצירות שפורסמה במיקוד המקדים.

פיטר מורדוך, כיסא מתקפל מקרטון קשיח וצבעוני,   398

1957

אופנת הפופ באנגליה ובארצות–הברית:

אופנת מרי קוואנט שנמכרה בבוטיק "באזאר",   399

1955, לונדון: שמלת מיני

צרפת  4

כריסטיאן דיור, שמלה, אופנת "המראה החדש"   462

)NEW LOOK(, פריס, 1947

כריסטיאן דיור, חליפה, אופנת "המראה החדש"   463

)NEW LOOK(, פריס, 1947

קוקו שאנל, חליפה אופיינית, לאחר מלחמת   465

העולם השנייה

ארצות סקנדינביה )פינלנד, דנמרק, שבדיה(  6

אלבאר אלטו, עגלת תה, עץ לבוד, קש וקרמיקה,   472

1938

ריהוט לגן ילדים להרכבה עצמית מעץ אשור,   479

שנות החמישים

ארנה יקובסן, כיסא "נמלה", 1952, עץ לבוד ורגלי   483

פלדה בציפוי כרום, גומי, 51 × 52 × 77 ס"מ, 

בצבעים שונים; פול הניגסן, אהיל מתכת מצופה 

אמייל, 1957

ארנה יקובסן, כורסת "ביצה", עוצבה עבור מלון   484

SAS , בסיס: פלדה. מושב: פוליאוריתן מוקצף, 

1958

יפן  7

מבט לאולם ה"פניקס", המקדש הבודהיסטי של   491

בודואין, אוג'י )ליד קיוטו(, המאה השלוש–עשרה

עיצוב סלעים על–פי "מוטיב ההר". הגן הדרומי,   492

מקדש טופוקו, קיוטו

מראה הגן היפני המסורתי — מתוך מתחם מקדש   493

או–קאריקומי, דאצ'יג'י

עיצוב פנים מסורתי: מחצלות )טאטאמי(, דלתות   494

הזזה מנייר אורז )אקונומה(. פרופורציות על בסיס 

מודולרי, בנייה מעץ
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פנים בית יפני מסורתי, חלל מרכזי, מראה לכיוון   495

הגן

חדר התה, מתחבר ישירות לגן האורנים  496

טקס תה מסורתי; כלי הקרמיקה לטקס  497

כלי חרסינה מטקס התה המסורתי; כלים   498

)אגרטלים( דמויי "שקיות נייר"; קופסת עץ בשיבוץ 

מתכת, 1972

קאצו קימורה, אריזות מסורתיות ומודרניות   499

למוצרי מזון, 1979; קופת עץ ממודרת; משי וכותנה 

קשורים בצרורות

איסמו נוגוצ'י, מנורה עומדת עם אהיל מנייר אורז   500

על שלד תיל, רגל מעץ, 1952 )בהשפעת טקס 

הדלקת נרות מכוסים ב"אהילי" נייר אורז: אקארי(

התפתחות יפן המודרנית:

יוסאקו קמקורה, כרזות לאולימפיאדת טוקיו, 1964,   511

צילום והדפס

כרזת פרסומת לווקמן "סוני", 1980, צילום  512

איסי מיאקה, חליפת מכנסיים מסריג, קשירה   520

באריג, דמוי קימונו, שנות השמונים

פרק ו' —

מגמות בין–לאומיות בשנות 

השבעים והשמונים

המודרניזם החדש ודימויי התעשייה )סגנון ה"הייטק"(  1

ריהוט בחנות "אסטרו הום", לונדון, שנות השבעים  527

רודני קונסמן, כיסאות "אומסטק", מתכת מחוררת   528

בצבעים עזים, 1971

מריו בליני, כורסת "צינור" על בסיס מסתובב,   529

פוליאוריתן מוקצף, 1979

אדריכלות:

מקורות ההשראה ל"הייטק" )"פוסט תעשייתי"( —   531

ארובות חרושת

 ,EXPO–באקמינסטר פולר, כיפה גיאודזית, הוצגה ב  532

היריד העולמי בקנדה, 1967

פריי אוטו, אוהל האיצטדיון האולימפי, מינכן,   533

1972, לוחות פלסטיק גמיש על מוטות פלדה

פריי אוטו, פרט מאוהל האיצטדיון האולימפי,  533א 

מינכן, 1972
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רנצו פיאנו וריצ'ארד רוג'רס, מרכז פומפידו, פריס,   534

1971—1977 — חזית

רנצו פיאנו וריצ'ארד רוג'רס, מרכז פומפידו, פריס,  534א 

1971—1977 — הצד האחורי

י.מ.פיי, פירמידת הכניסה ל"לובר", פריס,   536 

1983—1993 — חוץ

י.מ.פיי, פירמידת הכניסה ל"לובר", פריס,   536א 

1983—1993 — חוץ

י.מ.פיי, פירמידת הכניסה ל"לובר", פריס,   536ב 

1983—1993 — פנים

המודרניזם המאוחר והפוסט–מודרניזם באדריכלות   3

ועיצוב

פיליפ ג'ונסון, בניין AT & T, ניו–יורק, 1978  575

צ'ארלס מור, פיאצה ד'איטליה, ניו–אורליאנס,   577

1974—1980 — פרט

צ'ארלס מור, פיאצה ד'איטליה, ניו–אורליאנס,  577א 

1974—1980 — פרט

צ'ארלס מור, פיאצה ד'איטליה, ניו–אורליאנס,  577ב 

1974—1980 — פרט

ממפיס:

קטלוג מוצרים מתערוכה בלונדון, 1982, ריהוט,   590

כלים ותאורה

אטורה סוטסאס, מנורת שולחן "טאהיטי", 1981,   591

מתכת ולמינט

אטורה סוטסאס, חלון ראווה במילנו עם מוצרי   592

"ממפיס", שולחן תלת–רגל; פיטר שיר, קומקום 

תלת–רגל; אטורה סוטסאס, מנורה בעלת ראש 

משולש

אטורה סוטסאס, כוננית "קרלטון", 1981, עץ   593

מצופה למינט, פלסטיק מדופף, 40 × 190 × 195 

ס"מ

אטורה סוטסאס, מיטת "זירת איגרוף" עם תצלום   594

קבוצתי של חברי "ממפיס", 1981

מאסונורי אומדה, כוננית "רובוט", 1981  595
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צ'ארלס ג'נקס, מערכת כלים לתה/קפה "פיאצה",   601

1983, לחברת "אלסי"

ריצ'ארד סאפר, קומקום "המערב הפרוע" )מכסה   602

דמוי הדק אקדח, וברתיחה — שריקת רכבת(, 1983, 

לחברת "אלסי"

פאולו פורטוגזי, סטנלי טייגרמן, רוברט ונטורי,   603

הנס הוליין, תכשיטים בדימויים ארכיטקטוניים: 

צמידים וטבעות

רון ארד, סטודיו "ONE OFF", מושבים משתנים,   606

מזרנים ומושבים במעטפת P.V.C ממולאים חרוזי 

פוליסטרן מוקצף

עיצוב, חברה וסביבה  4 

"טראנס הייטק", דימויי הרס של התעשייה והציביליזציה

רון ארד, סטודיו "ONE OFF", מערכת   629

סטריאופונית, בטון על רשת ברזל, שנות השמונים, 

לונדון

אלכס לוקיאדה, טלפון, יציקת מלט על רשת ברזל,   630

שפופרת בציפוי זהב, לחצנים מחרוזי זכוכית, 

ניו–יורק, 1980

קבוצת "סייט" )SITE(, פרויקט מתקלף, רשת חנויות   638

BEST, ריצ'מונד, וירג'יניה, 1972

פרק ח' —

העיצוב בישראל — ציוני דרך 

בגיבוש הזהות

הטמעת מטען תרבותי ולאומי  1 

האוטופיה של "בצלאל הישן":

זאב רבן, "כיסא אליהו", 1925—1928, עץ אגוז,   648

שטיח צמר, רקמה על משי וקטיפה, תבליט שנהב, 

קמע אמייל וכסף, גובה 102 ס"מ

זאב רבן ויעקב שטרק, כרזה לתערוכת "בצלאל",   652

1913, הדפס אבן

מגמות לוקאליות ואוניברסאליות באדריכלות ארץ   4

ישראלית

אלכסנדר ברוולד, בניין הטכניון הישן, חיפה,   711

1910—1924 — צילום ישן

אלכסנדר ברוולד, בניין הטכניון הישן, חיפה —  711א 

חזית וצד 
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אלכסנדר ברוולד, בניין הטכניון הישן, חיפה —  711ב 

כניסה

יוסף ברסקי, גימנסיה הרצליה, תל–אביב,   712 

1911—1909

זאב רכטר, בית אנגל, רחוב רוטשילד פינת מאז"ה,   721

תל–אביב, 1933

זאב רכטר, בית אנגל, רחוב רוטשילד פינת מאז"ה,  721א 

תל–אביב, 1933 — פרט

- 9 -


