מדינת ישראל

סוג הבחינה :בגרות לבתי–ספר על–יסודיים
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז2007 ,
סמל השאלון816201 :
תמונות 54 — 1
נספח:

משרד החינוך

תולדות האמנות א'
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א .משך הבחינה :שלוש שעות.
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה חלקים.
חלק א' — תולדות האמנות מהעת העתיקה ועד האימפרסיוניזם

 100נקודות

חלק ב' — תולדות האמנות המודרנית )המאה ה– ,19המאה ה–,20
אמנות ישראלית(

 100נקודות

חלק ג' — אמנות יהודית על רקע האמנות הכללית

 100נקודות

עליך לענות על חלק אחד בלבד:
חלק א' )פרקים ראשון ,שני ,שלישי( — שאלות 10 — 1
חלק ב' )פרקים רביעי ,חמישי(

— שאלות 20 — 11

— שאלות 30 — 21
חלק ג' )פרקים שישי ,שביעי(
יש לענות על שש שאלות ,על–פי ההנחיות הרשומות בכל חלק ובכל פרק.
ג.

חומר עזר מותר לשימוש :מילון עברי–לועזי  /לועזי–עברי.

ד .הוראות מיוחדות:
.1

אין להשתמש באותה יצירה להדגמת שתי תשובות שונות ,אלא אם כן בכל אחת
מהתשובות יש התייחסות להיבטים שונים של אותה יצירה.

.2

התמונות לכל השאלות מרוכזות בנספח המצורף לשאלון .קרא את השאלה ,אתר בנספח
את התמונה )או התמונות( המתייחסות אליה ,עיין בה )או בהן( וענה על השאלה.
התמונות בנספח מסודרות על–פי סדר השאלון.

.3

ציין על–גבי כריכת המחברת ,ליד מדבקת הנבחן ,על איזה חלק ענית.
בשאלון זה  13עמודים ו– 14עמודים של נספח.
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר,
אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!
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תולדות האמנות א' ,חלק א',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

השאלות
חלק א' :תולדות האמנות מהעת העתיקה ועד האימפרסיוניזם
) 100נקודות(
פרק ראשון :העת העתיקה )פרהיסטוריה ,מצרים ,יוון ,רומא( ) 32נקודות(
ענה על שתיים מבין השאלות ) 3—1לכל שאלה —  16נקודות(.
שאלה 1
תבליטים
בתמונה  1מוצג תבליט מכּס תות ענח–אמון ,ובתמונה  2מוצג תבליט של תהלוכת הקיסר ממזבח
ארה פאקיס.
) 6נק'(

א.

תאר את הנושא בכל אחד מן התבליטים.

) 6נק'(

ב.

תאר שני מאפיינים סגנוניים בכל אחד מן התבליטים.

) 4נק'(

ג.

הסבר כיצד מבטא התבליט שעל כס תות ענח–אמון את תפיסת העולם הדתית
במצרים העתיקה.

שאלה 2
לאוקון ובניו
בתמונה  3מוצג הפסל "לאוקון ובניו".
) 5נק'(

א.

תאר את נושא הפסל.

) 2נק'(

ב.

ציין לאיזו תקופה או סגנון באמנות יוון שייך הפסל.

) 9נק'(

ג.

ציין שלושה מאפיינים של הסגנון ,או של התקופה ,והסבר כיצד הם באים לידי
ביטוי בפסל.

המשך בעמוד 3
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תולדות האמנות א' ,חלק א',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 3
מקדשים
בתמונה  4מוצג מקדש הפרתנון ,ובתמונות  5ו– 6מוצג מקדש הפנתאון.
) 4נק'(

א.

הסבר לְמַה שימש כל אחד מן המקדשים.

) 6נק'(

ב.

תאר כל אחד מן המקדשים .בתשובתך התייחס לצורה החיצונית.

) 6נק'(

ג.

תאר את החלל הפנימי של מקדש הפנתאון.

פרק שני :ימי–הביניים ,רנסנס ,בארוק ,יודאיקה ) 51נקודות(
ענה על שלוש מבין השאלות ) 8 — 4לכל שאלה —  17נקודות(.
שאלה 4
קפלה פאצ'י
בתמונות  7ו– 8מוצג המבנה "קפלה פאצ'י" ,שתכנן האדריכל ברונלסקי.
) 7נק'(

א.

הסבר מדוע נחשב ברונלסקי לאדריכל חשוב של הרנסנס )הבא שתי סיבות(.

) 10נק'(

ב.

ציין שניים ממאפייני הרנסנס ,והסבר כיצד הם באים לידי ביטוי ב"קפלה
פאצ'י".

שאלה 5
רצפות פסיפס
בתמונה  9מוצגת רצפת פסיפס מבית–הכנסת בחמת טבריה ,ובתמונה  10מוצגת רצפת פסיפס
מבית–הכנסת בבית–אלפא.
) 2נק'(

א.

ציין שניים מהנושאים המשותפים לשתי רצפות הפסיפס.

) 8נק'(

ב.

תאר אחד מן הנושאים שציינת ,והסבר את משמעותו.

) 7נק'(

ג.

תאר שני הבדלים סגנוניים בין שתי רצפות הפסיפס.

המשך בעמוד 4
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תולדות האמנות א' ,חלק א',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 6
דיוקנאות
בתמונה  11מוצגת היצירה "דיוקן הנסיכה מאורבינו" ,של פיירו דה–לה–פרנצ'סקה ,ובתמונה
מוצגת היצירה "מונה ליזה" ,של דה–וינצ'י.

12

) 12נק'(

א.

תאר כל אחת מן היצירות .בתשובתך התייחס לעיצוב הדמויות ולתיאור הנוף.

) 5נק'(

ב.

הסבר מדוע בתקופת הרנסנס חזרו הציירים לצייר דיוקנאות.

שאלה 7
בארוק איטלקי
בתמונה  13מוצגת היצירה "דוד עם ראש גוליית" ,של קרבג'יו ,ובתמונה  14מוצגת היצירה "דוד",
של ברניני.
) 2נק'(

א.

הסבר את המונח "בארוק".

) 10נק'(

ב.

בכל יצירה ,תאר שני מאפיינים של סגנון הבארוק.

) 5נק'(

ג.

תן הסבר לבחירה של קרבג'יו להציג את גוליית בדמותו שלו )דמות קרבג'יו(.

שאלה 8
דיוקן קבוצתי
בתמונה  15מוצגת היצירה "משתה חיל המשמר האזרחי" ,של הלס ,ובתמונה  16מוצגת היצירה
"משמר הלילה" ,של רמברנדט.
) 6נק'(

א.

הסבר את ההבדל בין שתי היצירות מבחינת אופן הצגת הנושא.

) 6נק'(

ב.

תאר שני מאפיינים של סגנון הבארוק המשותפים לשתי היצירות.

) 5נק'(

ג.

הסבר מדוע הייתה היצירה "משמר הלילה" נקודת מפנה בחייו וביצירתו של
רמברנדט.

המשך בעמוד 5
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תולדות האמנות א' ,חלק א',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

פרק שלישי :מניאו–קלאסיקה ועד אימפרסיוניזם ) 17נקודות(
ענה על אחת מבין השאלות ) 10 — 9לכל שאלה —  17נקודות(.
שאלה 9
הסטודיו של האמן — הזרם הריאליסטי
בתמונה  17מוצגת היצירה "הסטודיו של האמן" ,של קורבה.
) 4נק'(

א.

תאר את הרקע לצמיחת הזרם הריאליסטי באמנות.

) 5נק'(

ב.

הסבר שני מאפיינים של הזרם הריאליסטי באמנות.

) 8נק'(

ג.

הסבר כיצד משתקפת החברה הצרפתית ביצירה "הסטודיו של האמן".

שאלה 10
הציור האימפרסיוניסטי
בתמונה  18מוצגת היצירה "שותי האבסינת" ,של דגה ,ובתמונה  19מוצגת היצירה "סעודת
השייטים" ,של רנואר.
) 7נק'(

א.

בכל יצירה ,תאר שני מאפיינים אימפרסיוניסטיים.

) 10נק'(

ב.

תאר את האווירה בכל אחת מן היצירות ,והסבר כיצד היא נוצרת .בתשובתך
התייחס לצבעוניות ולקשר בין הדמויות.

המשך בעמוד 6
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תולדות האמנות א' ,חלק ב',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

חלק ב' :תולדות האמנות המודרנית )המאה ה–,19
המאה ה– ,20אמנות ישראלית( ) 100נקודות(
פרק רביעי :מניאו–קלאסיקה ועד אמנות המאה ה– 85) 20נקודות(
ענה על חמש מבין השאלות ) 18—11לכל שאלה —  17נקודות(.
שאלה 11
אירוע היסטורי
בתמונה  20מוצגת היצירה "זה גרוע יותר" ,של גויה ,ובתמונה  21מוצגת היצירה "הטֶבח ברחוב
טראנסנונן" ,של דומייה.
) 4נק'(

א.

ציין מהו האירוע המתואר בכל אחת מן היצירות.

) 9נק'(

ב.

תאר כל אחת מן היצירות ,והסבר מהי הביקורת החברתית שמבטא כל אחד מן
האמנים ביצירתו.

) 4נק'(

ג.

הסבר כיצד הטכניקה שבה השתמשו האמנים משרתת את הביקורת החברתית
שלהם.

שאלה 12
פוינטליזם
בתמונה  22מוצגת היצירה "אחר–הצהריים בלה–גרנד ג'ט" ,של סרה.
) 8נק'(

א.

הסבר מהו "פוינטליזם" ,ומה מטרת הטכניקה הפוינטליסטית.

) 9נק'(

ב.

תאר את היצירה מן ההיבטים האלה:
—

הנושא

—

עיצוב הדמויות

—

הצבעוניות

המשך בעמוד 7
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תולדות האמנות א' ,חלק ב',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 13
פול גוגן
בתמונה  23מוצגת היצירה "החזון לאחר הדרשה" ,ובתמונה  24מוצגת היצירה "לעולם לא עוד".
) 4נק'(

א.

תאר את נושא היצירה "החזון לאחר הדרשה".

) 7נק'(

ב.

הסבר את החידושים של גוגן ביצירה "החזון לאחר הדרשה" מבחינת תפיסת
החלל ומבחינת הצבעוניות.

) 6נק'(

ג.

הסבר את משמעות היצירה "לעולם לא עוד" .בתשובתך התייחס לנושא היצירה
ולסמליות שבה.

שאלה 14
שלבים בקוביזם
בתמונה  25מוצגת היצירה "דיוקנו של דניאל הנרי קאנווילר" ,של פיקאסו ,ובתמונה  26מוצגת
היצירה "טבע דומם עם מקלעת קש" ,של פיקאסו.
) 3נק'(

א.

ציין לאיזה שלב בסגנון הקוביסטי שייכת כל אחת מן היצירות.

) 9נק'(

ב.

בכל יצירה ,הסבר כיצד באים לידי ביטוי שני מאפיינים של השלב שציינת
בסעיף א' )סך–הכול — ארבעה מאפיינים(.

) 5נק'(

ג.

הסבר מה הייתה הסיבה לשינוי הסגנוני שחל בקוביזם.

שאלה 15
פוטוריזם
בתמונה  27מוצגת היצירה "דהרת המכונית  +אור  +קול" ,של באלה ,ובתמונה  28מוצגת היצירה
"צורות מיוחדות במינן של התמשכות בחלל" ,של בוצ'יוני.
) 6נק'(

א.

הסבר מהי התנועה הפוטוריסטית ,וציין רעיון מרכזי אחד שהתנועה
הפוטוריסטית דגלה בו.

) 11נק'(

ב.

בכל אחת מן היצירות ,תאר שני מאפיינים של הפוטוריזם )סך–הכול — ארבעה
מאפיינים(.

המשך בעמוד 8
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תולדות האמנות א' ,חלק ב',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 16
גישות חדשות בפיסול
בתמונה  29מוצג הפסל "מאוורר רך ענק" ,של אולדנברג.
) 6נק'(

א.

הסבר מהי אמנות הפופ ,מה היו הסיבות לצמיחתה ,וממה הושפעה.

) 6נק'(

ב.

הסבר את החידושים של אולדנברג בפסל מבחינת השימוש בחומרים ומבחינת
הטכניקה.

) 5נק'(

ג.

הסבר מהו המסר החברתי של היצירה.

שאלה 17
מקס ארנסט
בתמונה  30מוצגת היצירה "הפיל סלבס" ,ובתמונה  31מוצגת היצירה "הפליט".
) 6נק'(

א.

הסבר מאפיין סוריאליסטי אחד בכל אחת מן היצירות.

) 6נק'(

ב.

תאר שני דימויים או סמלים ביצירה "הפיל סלבס" ,והסבר את משמעותם.

) 5נק'(

ג.

הסבר מהי טכניקת הפרוטאז' ,ומדוע ארנסט משתמש בה.

שאלה 18
ציור "שדה צבע"
בתמונה  32מוצגת היצירה "איש גיבור נשגב" ,של ניומן ,ובתמונה  33מוצגת היצירה "ללא
כותרת" ,של רותקו.
) 3נק'(

א.

הסבר מהו ציור "שדה צבע".

) 10נק'(

ב.

הסבר כיצד כל אחד מן האמנים משתמש ביצירתו בצבע .בתשובתך התייחס
לצבעוניות ולאופן הנחת הצבע.

) 4נק'(

ג.

הסבר את משמעות השימוש בקו ביצירה "איש גיבור נשגב".

המשך בעמוד 9
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תולדות האמנות א' ,חלק ב',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

פרק חמישי :אמנות ישראלית ) 15נקודות(
ענה על אחת מבין השאלות .20—19
שאלה 19
ירושלים
בתמונה  34מוצגת היצירה "ירושלים" ,של רובין ,ובתמונה  35מוצגת היצירה "בפאתי ירושלים",
של ארדון.
הסבר כיצד בחר כל אחד מן האמנים לתאר את נוף ירושלים .בתשובתך התייחס להיבטים
האלה:
— הסגנון
— הצבעוניות
— תפיסת החלל
— האווירה

שאלה 20
אופקים חדשים
בתמונה  36מוצגת היצירה "יחיעם" ,של זריצקי.
) 7נק'(

א.

הסבר איזו מהפכה שאפה קבוצת "אופקים חדשים" לחולל באמנות הישראלית.

) 8נק'(

ב.

תאר בעזרת שני אמצעים אמנותיים כיצד מבטא זריצקי ביצירה את השקפת
העולם של קבוצת "אופקים חדשים".

המשך בעמוד 10
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תולדות האמנות א' ,חלק ג',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

חלק ג' :אמנות יהודית על רקע האמנות הכללית ) 100נקודות(
פרק שישי ) 15נקודות(
ענה על אחת מבין השאלות .22—21
שאלה 21
ציורי קיר — ציד הציפורים
בתמונה  37מוצגת היצירה "ציד הציפורים".
) 3נק'(

א.

הסבר לאיזו מטרה נוצרה היצירה.

) 4נק'(

ב.

הסבר ,על–פי היצירה "ציד הציפורים" ,את היחס למעמדות במצרים העתיקה.

) 8נק'(

ג.

תאר שלושה ממאפייני הקאנון המצרי בציור דמות האדם ביצירה.

שאלה 22
רצפות פסיפס
בתמונה  38מוצגת רצפת פסיפס מבית–הכנסת בחמת טבריה ,ובתמונה  39מוצגת רצפת פסיפס
מבית–הכנסת בבית–אלפא.
) 5נק'(

א.

תאר את ארבעת הנושאים המוצגים ברצפות הפסיפס.

) 5נק'(

ב.

בחר שניים מן הנושאים המוצגים ברצפות הפסיפס ,והסבר מדוע בחרו להציג
אותם בבתי–הכנסת.

) 5נק'(

ג.

ציין שני הבדלים סגנוניים בין שתי רצפות הפסיפס ,והסבר מה הייתה הסיבה
להבדלים האלה.

המשך בעמוד 11
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תולדות האמנות א' ,חלק ג',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

פרק שביעי ) 85נקודות(
ענה על חמש מבין השאלות ) 30—23לכל שאלה —  17נקודות(.
שאלה 23
כתבי–יד
בתמונה  40מוצג דף מתוך תנ"ך לנינגרד השני ,ובתמונה  41מוצג דף מתוך תנ"ך קניקוט הראשון.
) 5נק'(

א.

הסבר מהי מיקרוגרפיה בכתבי–יד יהודיים ,ותאר את אופן השימוש
במיקרוגרפיה בתנ"ך לנינגרד השני.

) 4נק'(

ב.

תאר מאפיין סגנוני אחד השייך לתקופה שבה נוצר תנ"ך לנינגרד השני.

) 3נק'(

ג.

הסבר מהו קולופון ,והיכן נהגו למקם אותו בכתבי–יד.

) 5נק'(

ד.

תאר את הקולופון בתנ"ך קניקוט הראשון ,והסבר את ייחודו.

שאלה 24
דוד וגוליית
בתמונה  42מוצגת היצירה "דוד" ,של ורוקיו ,ובתמונה  43מוצגת היצירה "דוד עם ראש גוליית",
של קרבג'יו.
) 6נק'(

א.

הסבר כיצד מתוארת דמותו של דוד בכל אחת מן היצירות.

) 6נק'(

ב.

ציין לאיזו תקופה שייכת כל יצירה ,והסבר שני מאפיינים סגנוניים הבאים
לידי ביטוי בכל אחת מהן.

) 5נק'(

ג.

הסבר כיצד מתקשרת דמותו של קרבג'יו ליצירתו "דוד עם ראש גוליית".

המשך בעמוד 12

- 12 -

תולדות האמנות א' ,חלק ג',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 25
עיטורים אשכנזיים
בתמונה  44מוצג דף מתוך כתב–היד תנ"ך האמברוזיאנה ,ובתמונה  45מוצג ציור של קיר המזרח
בבית–הכנסת סאנדומיירז'.
) 3נק'(

א.

ציין אילו עיטורים משותפים לכתב–היד ולציור של קיר המזרח.

) 7נק'(

ב.

תאר את הסצנה המצוירת בדף מתוך תנ"ך האמברוזיאנה ,והסבר את
משמעותה.

) 7נק'(

ג.

ציין מרכיב אדריכלי אחד בציור של קיר המזרח ומרכיב עיטורי אחד
בכתב–היד ,והסבר את משמעותם בתפוצת אשכנז.

שאלה 26
בתי–כנסת
בתמונה  46מוצג בית–הכנסת רבן יוחנן בן זכאי ,ובתמונות  48 , 47מוצג בית–הכנסת הפורטוגזי
באמסטרדם.
) 7נק'(

א.

ציין לאיזו תפוצה שייכים שני בתי–הכנסת ,והסבר מה אפשר ללמוד מן
התמונות על האופי של הקהילות.

) 10נק'(

ב.

תאר את שני בתי–הכנסת .בתשובתך התייחס לחלל הפנימי ,למיקום הריהוט,
להיכלות ולתיבות.

שאלה 27
מנורות חנוכה
בתמונות  50 , 49מוצגות מנורות חנוכה.
) 3נק'(

א.

ציין לאיזו תפוצה שייכת כל מנורה.

) 8נק'(

ב.

תאר כל אחת מן המנורות ,וציין מהו מקור ההשראה המשותף לשתיהן.

) 6נק'(

ג.

הסבר השפעה סגנונית אחת על כל אחת ממנורות החנוכה.

המשך בעמוד 13
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תולדות האמנות א' ,חלק ג',
קיץ תשס"ז ,סמל 816201

שאלה 28
בתמונה  51מוצגת היצירה "יהודים מתפללים ביום כיפור" ,של גוטליב.
) 7נק'(

א.

הסבר מה המשמעות של נושא היצירה בעיני האמן.

) 10נק'(

ב.

ציין מיהן הדמויות המצוירות ביצירה ,והסבר מה הקשר שלהן לאמן.

שאלה 29
אמנות מופשטת
בתמונה  52מוצגת היצירה "הציווי" ,של ניומן ,ובתמונה  53מוצגת היצירה "ממעמקים
קראתיך יה" ,של עוקשי.
) 2נק'(

א.

ציין לאיזה זרם אמנותי משתייכת יצירתו של ניומן" ,הציווי".

) 7נק'(

ב.

הסבר מהי אמנות מופשטת ,ובמה היא תורמת להעברת המסר של כל אחת מן
היצירות.

) 8נק'(

ג.

בכל אחת מן היצירות ,הסבר שני אמצעים אמנותיים שהאמן השתמש בהם כדי
לתאר את הנושא.

שאלה 30
אמנות ישראלית
בתמונה  54מוצגת היצירה "סדר ראשון בירושלים" ,של רובין.
) 8נק'(

א.

תאר את היצירה .בתשובתך התייחס לסגנון ,לצבעוניות ולתפיסת החלל.

) 5נק'(

ב.

הסבר את המשמעות הסמלית של הדמויות ביצירה.

) 4נק'(

ג.

הסבר את משמעות המיקום של דמות האמן ליד שולחן הסדר ,ואת אופן
העיצוב של דמותו.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

נספח

לשאלון  ,816201קיץ תשס"ז ) 14עמודים(

תמונות לחלק א’ ) 5עמודים(

תמונה  1לשאלה — 1

תמונה  2לשאלה — 1

תות–ענח–אמון ואשתו ,תבליט ִמכֵּס תות–ענח–אמון,
האלף השני לפנה"ס

תהלוכת הקיסר ,תבליט,
פרט מתוך מזבח ארה פאקיס ,המאה הראשונה לפנה"ס

תמונה  3לשאלה — 2
לאוקון ובניו ,המאה השנייה לפנה"ס
המשך בעמוד 2
-1-

נספח לשאלון  ,816201קיץ תשס"ז

תמונה  4לשאלה — 3
מקדש הפרתנון ,אתונה ,יוון 438 — 447 ,לפנה"ס

תמונה  5לשאלה — 3

תמונה  6לשאלה — 3

מקדש הפנתאון ,חוץ ,רומא ,המאה הראשונה לספירה

מקדש הפנתאון ,פנים ,רומא ,המאה הראשונה לספירה
המשך בעמוד 3
-2-

נספח לשאלון  ,816201קיץ תשס"ז

תמונה  7לשאלה — 4

תמונה  8לשאלה — 4

קפלה פאצ’י ,חוץ ,פירנצה ,פיליפו ברונלסקי1430 ,

קפלה פאצ’י ,פנים ,פירנצה ,פיליפו ברונלסקי1430 ,

תמונה  9לשאלה — 5

תמונה  10לשאלה — 5

רצפת פסיפס ,מראה כללי,
בית הכנסת בחמת טבריה ,המאה הרביעית לספירה

רצפת פסיפס ,מראה כללי,
בית הכנסת בבית–אלפא ,המאה השישית לספירה
המשך בעמוד 4

-3-

נספח לשאלון  ,816201קיץ תשס"ז

תמונה  11לשאלה — 6

תמונה  12לשאלה — 6

דיוקן הנסיכה מאורבינו,
פיירו דה–לה–פרנצ’סקה1473 — 1472 ,

מונה ליזה ,ליאונרדו דה–וינצ’י1506 — 1503 ,

תמונה  13לשאלה — 7

תמונה  14לשאלה — 7

דוד עם ראש גוליית ,מיכלאנג’לו דה–קרבג’יו1610 — 1609 ,

דוד ,ג’אנלורנצו ברניני1623 ,
המשך בעמוד 5
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נספח לשאלון  ,816201קיץ תשס"ז

תמונה  15לשאלה — 8
משתה חיל המשמר האזרחי ,פרנס הלס1627 ,

תמונה  16לשאלה — 8
משמר הלילה ,רמברנדט ואן ריין1642 ,

תמונה  17לשאלה — 9
הסטודיו של האמן ,גוסטב קורבה1855 ,

תמונה  18לשאלה — 10

תמונה  19לשאלה — 10

שותי האבסינת ,אדגר דגה1876 ,

סעודת השייטים ,אוגוסט רנואר1881 ,
המשך בעמוד 6
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נספח לשאלון  ,816201חלק ב’ ,קיץ תשס"ז

תמונות לחלק ב’ ) 4עמודים(

תמונה  20לשאלה — 11

תמונה  21לשאלה — 11

זה גרוע יותר ,פרנציסקו גויה1812 ,

הטבח ברחוב טראנסנונן ,אונורה דומייה1834 ,

תמונה  22לשאלה — 12
אחר–הצהריים בלה–גרנד ג’ט,
ג’ורג’ סרה1886 ,

תמונה  23לשאלה — 13

תמונה  24לשאלה — 13

החזון לאחר הדרשה ,פול גוגן1888 ,

לעולם לא עוד ,פול גוגן1897 ,
המשך בעמוד 7
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נספח לשאלון  ,816201חלק ב’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  25לשאלה — 14

תמונה  26לשאלה — 14

דיוקנו של דניאל הנרי קאנווילר,
פאבלו פיקאסו1910 ,

טבע דומם עם מקלעת קש,
פאבלו פיקאסו1912 ,

תמונה  27לשאלה — 15
דהרת המכונית ֹ+אור+קול,
ג’אקומו באלה1913 ,

תמונה  28לשאלה — 15
צורות מיוחדות במינן של התמשכות בחלל,
אומברטו בוצ’יוני1913 ,

תמונה  29לשאלה — 16
מאוורר רך ענק,
קלאס אולדנברג1967 — 1966 ,
המשך בעמוד 8
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נספח לשאלון  ,816201חלק ב’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  30לשאלה — 17

תמונה  31לשאלה — 17

הפיל סלבס ,מקס ארנסט1921 ,

הפליט ,מקס ארנסט1926 — 1925 ,

תמונה  32לשאלה — 18

תמונה  33לשאלה — 18

איש גיבור נשגב ,ברנט ניומן1951 — 1950 ,

ללא כותרת ,מרק רותקו1951 ,
-8-
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נספח לשאלון  ,816201חלק ב’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  34לשאלה — 19

תמונה  35לשאלה — 19

ירושלים ,ראובן רובין1925 ,

בפאתי ירושלים ,מרדכי ארדון1962 ,

תמונה  36לשאלה — 20
יחיעם ,שמן על בד ,יוסף זריצקי1960 ,
המשך בעמוד 10
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נספח לשאלון  ,816201חלק ג’ ,קיץ תשס"ז

תמונות לחלק ג’ ) 5עמודים(

תמונה  37לשאלה — 21
ציד הציפורים ,קטע מציור קיר ,האלף השני לפנה”ס

תמונה  38לשאלה — 22

תמונה  39לשאלה — 22

רצפת פסיפס ,מראה כללי,
בית הכנסת בחמת טבריה ,המאה הרביעית לספירה

רצפת פסיפס ,מראה כללי,
בית הכנסת בבית–אלפא ,המאה השישית לספירה
המשך בעמוד 11
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נספח לשאלון  ,816201חלק ג’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  40לשאלה — 23

תמונה  41לשאלה — 23

דף מתוך תנ”ך לנינגרד השני ,מצרים1010 ,

דף מתוך תנ”ך קניקוט הראשון ,ספרד1476 ,

תמונה  42לשאלה — 24

תמונה  43לשאלה — 24

דוד ,ברונזה ,אנדריאה ורוקיו1470 ,

דוד עם ראש גוליית ,שמן על בד,
מיכלאנג’לו דה קרבג’יו ,ספרד1610 — 1609 ,
-11-
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נספח לשאלון  ,816201חלק ג’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  45לשאלה — 25
ציור של קיר המזרח בבית–הכנסת
סאנדומיירז’ ,פולין,
המאה ה– — 19המאה ה–20
תמונה  44לשאלה — 25
דף מתוך כתב–היד תנ”ך האמברוזיאנה,
גרמניה1238 — 1236 ,

תמונה  47לשאלה — 26
בית הכנסת הפורטוגזי ”עץ החיים” באמסטרדם,
צילום ,מבט מעזרת הנשים לעבר האולם1675 ,

תמונה  46לשאלה — 26

תמונה  48לשאלה — 26

בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי ,פנים,
ירושלים ,המאה ה–16

בית הכנסת הפורטוגזי עץ החיים באמסטרדם,
תחריט נחושת 1675 ,
המשך בעמוד 13
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נספח לשאלון  ,816201חלק ג’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  49לשאלה — 27

תמונה  50לשאלה — 27

מנורת חנוכה ,נחושת ופליז ,המאה ה–18

מנורת חנוכה ,כסף מוזהב1814 ,

תמונה  51לשאלה — 28
יהודים מתפללים ביום כיפור ,מאוריצי גוטליב1878 ,
המשך בעמוד 14
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נספח לשאלון  ,816201חלק ג’ ,קיץ תשס"ז

תמונה  52לשאלה — 29

תמונה  53לשאלה — 29

הציווי ,שמן על בד ,ברנט נוימן1946 ,

ממעמקים קראתיך יה ,שמן ואקריליק על בד,
אבשלום עוקשי1963 ,

תמונה  54לשאלה — 30
סדר ראשון בירושלים ,שמן על בד ,ראובן רובין1959 ,
-14-

