
העיצוב אמנויות
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

שימושית 816102אמנות ב' האמנות תולדות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

20.01
רקע העולם על האמנות היבטים בהבנת

המודרני
תשנ"ז/1996י'

הערה: 

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

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

מרשימות היצירות מספרי

שייכללו בבחינה בבחינהיצירות החובה שייכללו היצירות שמות

ירושלים6 ,1966 קנדי, יד רזניק, דוד

8(2) 1965 ירושלים הספר, וארמנד ברטוס, היכל קיסלר פרדריק

תל–אביב,11 רבין, והתקומה, כיכר אנדרטה השואה תומרקין, יגאל

גובה מ' 7.50 ופוליקרבונט, קורטן פלדת ,1975

13,1968—1963 שבע בבאר הנגב לחטיבת אנדרטה קראוון, דני

(3) מ' 20 × 100 × 100 צאלה, מים, אור, רוח, עצי בטון,

15,1974—1967 תל–אביב, הבימה, התרוממות כיכר קדישמן, מנשה

(2) גובה מ' 15 קורטן, פלדת

בד,25 על שמן ,1815—1814 ה–3 במאי 1808,  פרנצ'סקו גויה,

ס"מ 345 × 266

ברונזה,27 ,1885—1884  אוגוסט רודן, אזרחי קאלה,

ס"מ 206 × 237 × 195

ס"מ33 349 × 77 שמן לבד, ,1937 גרניקה, פיקאסו, פאבלו

האייל:34 קורטן, פלדת ,1985—1982 יצחק, עקדת קדישמן, מנשה

יצחק:  250 ס"מ; × 50 המקוננות: 30 × הנשים 350 ס"מ; × 70 × 80

ס"מ 240 × 220

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

ס"מ 70 × 100 × 6

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

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

ס"מ 67 × 87

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

צילום43 ,1936 אם נוודית, דורותיאה לנג,

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

בד,52 על שמן ,1927—1926 המאוים, המתנקש מגריט, רנה

ס"מ 195 × 155
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מרשימות היצירות מספרי

שייכללו בבחינה בבחינהיצירות החובה שייכללו היצירות שמות

אלומיניום53 וצבע אמאיל שמן, ,1950 אזוביון, ערפל פולוק, ג'קסון

ס"מ 216 × 287 בד, על

האמן בפעולה54 של צילום ג'קסון פולוק,

עיפרון60 ,1943 מוצא, ליד סלעים טיכו, אנה

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

ס"מ 44 × 30

ופחם76 דיו שמן, ג'סו, חול, ,1927 הדגים, מלחמת מאסון, אנדרה

ס"מ 73 × 36 בד, על

ברישום89 מטופלת רפרודוקציה ,1919 ליזה, דושאן, מונה מרסל

ס"מ 20 × 12 עיפרון,

כה90 היום של הבתים את למעשה עושה מה המילטון, ריצ'ארד

קולאז' ,1956 מושכים, וכה שונים

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

ס"מ 106 × 96 × 61 פלסטיק,

צבע100 בקאפוק, ממולא ויניל ,1966 רכה, אסלה אולדנבורג, קלאס

אקריליק

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

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

ס"מ 120 × 60

בד132 שמן על ,1926 משפחתי, רובין, ראובן

ס"מ133 260 × 391 בד, על שמן ,1910 הריקוד, מאטיס, אנרי

בד,136 על שמן ,1784 ההוראטים, שבועת דוד, לואי  ז'אק

ס"מ 428 × 331

137,1914 הרחוב, של והמלנכוליה המסתורין קיריקו, דה ג'ורג'יו

ס"מ 87 × 71 בד, על שמן

פילדלפיה141 גובה, מ' 13.5 ,1976 כביסה, אטב אולדנבורג, קלאס

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

בד146 שמן על ,1897 מונמרטר, שדרות פיסארו, קמיל

ס"מ150 100 × 65 אבן, ,1908—1907 הנשיקה, ברנקוזי, קונסטנטין

בד,153 על שמן ,1931 הזיכרון, התמדת דאלי,  סלבאדור

ס"מ 36 × 25

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

בד,172 על שמן ,1888 מבפנים, לילי קפה בית גוך, ואן  וינסנט

ס"מ 89 × 70

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

ס"מ 100 × 50

בד,178 על שמן ,1943—1942 ווגי, בוגי ברודווי מונדריאן,  פיט

ס"מ 127 × 127
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מרשימות היצירות מספרי

שייכללו בבחינה בבחינהיצירות החובה שייכללו היצירות שמות

מופת יצירות

גובהפרה–היסטוריה גיר, אבן לפנה"ס, 25,000—30,000 מווילנדרוף",  "ונוס

וינה ס"מ, 11

43 שמן, טמפרהרנסנס ,1495 האחרונה, הסעודה וינצ'י, דה ליאונרדו

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

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

ס"מ 82 × 69

11 243 ס"מ בארוק שיש, ,1624—1622 ודפנה, אפולו ברניני, ג'יאנלורנצו

גובה

24 בדבארוק שמן על ,1598—1596 יצחק, עקדת קרבג'יו, דה מיכלאנג'לו

מתוך  חלופיות,  יצירות

הדתי למגזר הנספח

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

ס"מ4 65 × 65 בד, על שמן ,1936 סתיו, של קניבליזם דאלי,

ס"מ7 40 × 20 קולאז', ,1920 בבית, האוסמן, טטלין ראול

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

ס"מ 120 × 100 בד, על שמן

ס"מ גובה17 170 שיש, ,1623 דוד, ברניני,

ס"מ18 320 × 280 בד, על שמן ,1656 לס–מנינס, ולאסקס,
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

שימושית 816201אמנות א' האמנות תולדות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

20.02
העתיקה מהעת האמנות  תולדות

האימפרסיוניזם עד
תשנ"ו/1996י"ב

המודרנית20.02 האמנות תשנ"ח/1997-8י"בתולדות

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

תשס"ב/2001

הכרונולוגית: לפי התכנית הנבחנים תלמידים

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה* שייכללו הנושאים פירוט

היצירות לרשימת הזה במיקוד המפורטים הנושאים את להתאים יש *

שפורסמה במיקוד המקדים.

א' של השאלון חלק

קבורה:2.1.1  אדריכלות

10 ,5—4 שקופיות

חופשי:2.1.3  פיסול

33 ,31 ,29—28 ,25—24 שקופיות

ובתבליט:2.1.4 בציור ומקדשים קברים  עיטורי

45 ,44 ,39—38 ,36 שקופיות

הקלאסית:3.4 ואדריכלות בתקופה  אמנות

31 ,25 ,23 שקופיות

ההלניסטית:3.6.2 בתקופה  הפיסול

60—56 שקופיות

הפרובינציות:4.1 ובערי ברומא  אדריכלות

20 ,17 ,15 ,12 ,11 ,8—6 שקופיות

הביזנטית:5.3  האימפריה

64—62 ,60—58 ,55—53 שקופיות

אירופה:5.5 במערב הביניים  ימי

106 ,83 ,81 ,79 ,78 שקופיות

הראשונים:6.2 הרנסנס  ביטויי

41 ,38 ,37 ,35—33 ,30 ,24—22 שקופיות

 הרנסנס בשיאו:6.3

75 ,73 ,67 ,64—61 ,58—56 ,54 ,53 שקופיות

לאלפים:6.5 מצפון  האמנות

98 ,96 ,95 שקופיות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה* שייכללו הנושאים פירוט

היצירות לרשימת הזה במיקוד המפורטים הנושאים את להתאים יש *

שפורסמה במיקוד המקדים.

באיטליה:7  הבארוק

26 ,22 ,21 ,19 שקופיות

ביטויים8 — השבע—עשרה במאה ופלנדריה הולנד ספרד, צרפת,

 בציור:

75 ,70 ,66 ,58 ,51 ,49 ,44 ,43 ,35 ,34 ,30 ,29 שקופיות

 הניאוקלסיקה:9.1

השקופיות כל

 הרומנטיקה:9.2

השקופיות כל
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המודרנית: התכנית לפי הנבחנים תלמידים

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

ב' של השאלון חלק

של תכנית הלימודים: א' חלק

התשע–עשרה המאה

ראשון  ניאוקלסיקה:פרק

12—3 יצירות

 רומנטיקה:פרק שני

38—14 יצירות

שלישי ונטורליזם:פרק ריאליזם

65—60 ריאליזם — יצירות  .I

רביעי  אימפרסיוניזם:פרק

129—90 יצירות

חמישי אימפרסיוניזם:פרק  פוסט

111—97 יצירות

של תכנית הלימודים: ב' חלק

העשרים המאה

ראשון והפוביזם:פרק מאטיס

12—1 יצירות — פוביזם  .I

20—15 יצירות — הפוביזם לאחר מאטיס  .II

והקוביזם:פרק שני פיקאסו

,33 יצירה — גוזול תקופת פיקאסו, פאבלו  .I 

42—36 יצירות — האפריקאי השלב

,51—43 יצירות — פיסולי קוביזם הקוביזם,  .II

— יצירות 47—56 קוביזם אנליטי  

רביעי והרגש:פרק ההבעה חקר

159—155 יצירות — אנסור וג'יימס מונק אדוארד  .I

183—162 יצירות — הגשר גרמני, אקספרסיוניזם  .II

חמישי אידיאולוגיות:פרק בשירות אמנות

227—211 יצירות — דאדא  .V

שביעי הסוריאליזם:פרק

261—251 יצירות (מופשט) — סוריאליזם ביומורפי  .I

,243—235 יצירות (פיגורטיבי) — סוריאליזם וריסטי  .II 

השלמה מרשימת 16

שמיני העולם:פרק שתי מלחמות בין  פיסול

303—299 יצירות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

עשירי ארט"):פרק ("פופ ואמנות הפופ הפופ מבשרי

363—359 יצירות — הפופ מבשרי  .I

373—365 יצירות — הפופ אמנות  .II

שלושה–עשר המושגית:פרק האמנות

403 יצירה — כשפה אמנות  .I

400 יצירה — אדמה אמנות  .III

של תכנית הלימודים: ג' חלק

ישראלית אמנות

מירושליםפרק שני והמעבר הארץ–ישראלי הציור העשרים: שנות

 לתל–אביב:

37—16 יצירות

רביעי "כנענית":פרק אמנות הארבעים:  שנות

75—68 יצירות

שביעי התשעים:פרק שנות עד השבעים משנות

180—177 יצירות — גוף ואמנות מיצג  .III
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הכללית": על רקע האמנות יהודית באמנות "פרקים הנבחנים לפי התכנית תלמידים

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה* שייכללו הנושאים פירוט

השקופיות לרשימת הזה במיקוד המפורטות השקופיות את להתאים יש *

שפורסמה במיקוד המקדים.

ג' של השאלון חלק

המערב:2.3 — ערש תרבות העתיקה  יוון

22 ,19 ,18 ,15 ,11 שקופיות

תעמולתי:2.4 ופיסול מונומנטלית אדריכלות — הקיסרית רומא

40 ,38 ,27 ,25 שקופיות

מעט":2.5 "מקדש עד הורדוס ממקדש — ישראל  ארץ

31 ,29 25 א'—ב', 28, שקופיות

— בתי–כנסת3.1.2 והתלמוד המשנה ארץ–ישראל בתקופת

 ועיטוריהם:

68—66 ,63—60 ,59—57 ,54 ,53 שקופיות

מוסלמית:3.2 ואדריכלות מוסלמית  אמנות

 86 ,85 ,74—72 שקופיות

בספרד בימי–הביניים:3.3.1.1  בתי–כנסת

77 ,76 שקופיות

ספרד:3.3.1.2 יהודי של בקהילות  בתי–כנסת

88 שקופית

מזרחיים:3.3.2.1  כתבי–יד

97 94 א'—ב', 95, שקופיות

ספרדיים:3.3.2.2  כתבי–יד

102—101 שקופיות — תנ"ך  ספרי

111 ב', 115 ,110 ,109 שקופיות — הגדות

בימי–הביניים:3.5.1.1 האשכנזיים  בתי–הכנסת

122 ,121 ,118 ,117 שקופיות

אירופה:3.5.1.2 במזרח האשכנזיים  בתי–הכנסת

134 ,133 ,131 ,127 ,126 שקופיות

מעץ: כנסת  בתי

143 137 א'—ג', 142, שקופיות

אשכנזיים:3.5.2 יהודיים  כתבי–יד

,153—151 שקופיות מכלול —  ספרי

154 ב', 157 שקופיות — והגדות מחזורים

השפלה:4.2 בארצות  הרנסנס

138 ,137 שקופיות

הולנד:4.3.3 — הבארוק  תקופת

163 ,158 שקופיות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה 20.02 שייכללו

בבחינה* שייכללו הנושאים פירוט

השקופיות לרשימת הזה במיקוד המפורטות השקופיות את להתאים יש *

שפורסמה במיקוד המקדים.

איטלקיים:4.4.2  כתבי–יד

174 ,173 ,171—169 שקופיות

השונות:5 מהקהילות ומצווה קדושה  תשמישי

95 ,93 ,92 ,90 ,89 ,62 ,61 ,55 ,54 שקופיות

6.1.3:(1860—1850) ונטורליזם  ריאליזם

184 ,180 שקופיות

 אימפרסיוניזם:6.1.4

199 ,198 ,196 ,195 שקופיות

 פוסט–אימפרסיוניזם:6.1.5

222 ,219 ,218 ,217 ,212 שקופיות

המודרנית:7.1 באמנות שונים  זרמים

245 ,244 ,243 ,233 ,232 שקופיות

"בצלאל":7.3  אסכולת

44 ,43 ,35—33 שקופיות

היהודית:7.4 פריז  אסכולת

57 ,54 ,51 ,48 שקופיות

העשרים:7.5  שנות

67 ,65 שקופיות

בארצות–הברית:7.8 מודרניים יהודיים  אמנים

111 ,110 ,109 שקופיות
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

891102עיצוב העיצוב יסודות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

תשנ"ח/1998י'יסודות העיצוב20.07

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה20.07 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

הקו (line)ב'  1

ביניהם והיחסים ורקע צורה 2.3

הצורה שימושי 2.4

צבע .3

המרקם תפקידי 4.3

המרקם שימושי 4.4

קומפוזיציהג' 1

חלל לתיאור אמצעים 2.3

חלל לתיאור שיטות 2.4

בעיצוב החלל שימושי 2.5

חללים של פסיכולוגיות השפעות 2.6

צרכיםה' ואיתור זיהוי 1.1

ותהליכים חומרים 2

החומר פונקציונליות 3.1

פסיכולוגי כערך החומר 3.3

המוצר צריכת על המשפיעים גורמים 4

העיצוב המעצב בתהליך שיקולי 5

הפרקו' כל — המוצר ביקורת
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

891202עיצוב המודרנית בתקופה בעיצוב היבטים

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

20.10  
העיצוב בתולדות  היבטים

י"ב י"א, כיתות — המודרנית) (בתקופה
תשנ"ט/9–1998י"ב

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה  20.10 שייכללו

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

זה במיקוד המפורטים השקופיות רשימת ואת הנושאים את להתאים יש *

המקדים. היצירות שפורסמה במיקוד לרשימת

מבואא

האמריקאית"ב'2 ב"שיטה ההמוניים והצריכה הייצור

הנע: הסרט בשיטת והייצור הסטנדרטיזציה — 

32—30 ,28 שקופיות

המונית: לצריכה השיווק שיטת — 

35 שקופית

לשלוחותיוג'1 ה"אר–נובו"

90—84 שקופיות —

101—92 שקופיות — האורגנית המגמה —

136—130 שקופיות — סקוטלנד הסכמתית, המגמה —

152—153,ג'2 — שקופיות שפה חזותית כוללת החיפוש אחר —

א' 153

191—195ג'3 שקופיות — קונסטרוקטיביזם —

227—196 שקופיות — הבאוהאוס גרמניה, —

245—267ג'4 שקופיות — הפופולארי והטעם "אר–דקו" סגנון —

273—288ג'5 שקופיות — הזורם הקו סגנון —

האורגני:ה'1 העיצוב — הברית  ארצות

361—358 שקופיות

 איטליה:ה'3

435—413  שקופיות

 ארכיזם:

454 שקופית

 יפן:ה'7

519—511 ,500—491 שקופיות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה  20.10 שייכללו

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

זה במיקוד המפורטים השקופיות רשימת ואת הנושאים את להתאים יש *

המקדים. היצירות שפורסמה במיקוד לרשימת

באדריכלות ובעיצוב:ו'3 והפוסט–מודרניזם המודרניזם המאוחר

601 577—577ב', שקופיות

בפרויקטים העובדים פוסט–מודרניים, ומעצבים קבוצות מגמות,

 בינלאומיים:

603—590 שקופיות

הציונות:ח'1 להגשמת כביטוי ישראל במדינת  העיצוב

663—662 שקופיות

הארץ:ח'2 מתוצרת צריכה מוצרי  פרסום

698—695 שקופיות

וניאו–מודרניזם:ח'4 מודרניזם פוסט התשעים,  שנות

751 שקופית


