
שישי תרבות
בית ספר כמרחב תרבותי להעצמה

אגף אמנויות 
המזכירות הפדגוגית 

משרד החינוך



ליצור
השתתפות בפעילות יצירתית חווייתית במרחב
הבית ספרי, במגוון סדנאות, בהתנסויות
מעשיות אמנותיות ובמלאכות מסורתיות, 

על מנת לעודד ולפתח  את העשייה האמנותית
ככלי להעצמה אישית. להפגש

מפגשים עם הורים ובני משפחה
מקהילת בית הספר ומפגשים עם

קהילות בסביבת בית הספר: חברים,
שכנים ויוצרים מקומיים לשם הכרות
ועשיה אמנותית משותפת בימי שישי
ולשם בניית קשרים בין התלמידים לבין

הקהילה.
לצפות

חשיפה לדימויים חזותיים, ביקור בתערוכות,
צפייה באירועי במה וקולנוע, האזנה למופעים
של יוצרים ושל תלמידים בבית הספר ומחוצה
לו. סיורי תרבות אורבניים, ובמרחבים טבעיים
זאת לשם  העשרה והשראה, פיתוח הרגש

וההנאה האסתטית.

המרחב התרבותי בבית הספר

מחול: מתוך אירוע "מחוללים
אחדות" הפיקוח על החינוך למחול



 בית ספר ויצמן רחובות
מורה: מיכל לשם

הפנינג אומנויות
אמנויות

סדנאות בהנחיית אמנים
ויוצרים

במה צעירה
במה פתוחה לכישרונות צעירים

סיורי אמנות ותרבות 
במרחב הציבורי

הסביבה החוץ כיתתית כמקור 
השראה ליצירה

גילוי יוצרים ואמנים
בקהילה

השכן בדלת ממול

מחול: בי"ס יפה נוף
 תלמידה: אמילי ארבוב 

המורה: שלי אלמוג

אמנות חזותית: "יד ביד" בבית ספר חופית,
חיפה.מורים: נרדין עודה ורז גלבר.

אמנות חזותית: מפגש עם נירה
לב, ציירת נאיבית ריאלי אחוזה

מורה: סיגל לברון

תיאטרון: בית ספר אריסון לאמנויות
תל אביב מורה: רותי בן דור



הפנינג אמנויות
סדנאות בהנחיית אמנים ויוצרים

תוצרים מצופים

מפגשים עם אמנים יוצרים מכל תחומי האמנויות חשיפה לעולם המחול והתנועה,
לעולם הקולנוע והתיאטרון, האמנות והצילום, מוזיקה ושירה  באמצעות  ציירים
ופסלים, מספרי סיפורים, מפעילי תיאטרון בובות, שחקנים, מלחינים רקדנים
וכוריאוגרפיים. פעילות בשיתוף סל תרבות, כמו כן ניתן  לרתום את קהילת בית

הספר: מורים, הורים ותלמידים בוגרים במעורבות פעילה ובהנחיית סדנאות. 

יצירה במסגרת סדנאות: עיצוב בית הספר, ציורים על קירות- גרפיטי, הכנת כלי
נגינה, עיצוב במה, הכנת תלבושות, צילום סרטוני וידאו, צילומי סטילס, התאמת
סאונד ועוד... תכנון אירוע בית ספרי בהנחיית האמנים כמו: תיאטרון במרחב ספרי,
מיצגים, שירת המונים, פלאש מוב, ריקודי עם וריקודים בז'אנרים שונים,  תערוכות,

סרטוני רשת, פודקאסטים, מופעי תיאטרון מחול, מוזיקה ושירה.  
 בית ספר ויצמן רחובות

תיאטרון: בית ספר אריסוןמורה: מיכל לשם
לאמנויות מורה: רותי בן דור



אמנות חזותית: ביס יגאל
אלון גבעתיים

 מורה: שירן בן יהונתן

ת
מנויו

פנינג א
ה

מוזיקה: בית ספר אריסון
לאמנויות מורה: רותי בן דור

מחול: מקיף גילה ירושלים
מורה: אורלי כהנוב

 

אמנות חזותית: בית ספר ויצמן
רחובות מורה מיכל לשם

קולנוע ותקשורת: תיכון יצחק
שמיר, פ"ת. צילום: נעה פיטוסי

קולנוע ותקשורת



ת
מנויו

פנינג א
ה

אמנות חזותית: מפגש עם האמן אריק בוקובזה
בית ספר ויצמן רחובות, מורה מיכל לשם מוזיקה: בית ספר אלנור

 שגב שלום

מוזיקה: בית ספר הכפר הירוק-
מפגש עם קובי אשרת

מוזיקה



במה צעירה
במה פתוחה לכישרונות צעירים

תוצרים מצופים

העצמה ועידוד היצירה האישית האמנותית באמצעות חשיפת כישרונות
צעירים, במה פתוחה לתלמידים יוצרים במופעי מוזיקה, מחול, תאטרון,
צילום וכלל האמנויות. שיתוף, יידוע והכרות עם התלמידים המציגים

במסגרת קהילת בית הספר: חברים, תלמידים מורים, והורים.

מופעים על במה וברחבי בית הספר באמנויות. בשירה ובנגינה, הצגת
תערוכות יחיד, ביתני אמנות, יריד תכשיטים ועבודות יד, הקרנת סרטי

תלמידים, פיסול חי ברחבי בית הספר מיצגים ומיצבים.

מחול: בי"ס יפה נוף
 תלמידה: אמילי ארבוב 
המורה: שלי אלמוג



אמנות חזותית: תלמידי חטב הרצוג
חולון המורה ליטל אריאלי עקיבא

ה
עיר

ה צ
מ
ב

תיאטרון: בי"ס מצפה ברנע באשקלון, 
המורה נטלי אליהו



מוזיקה: בית ספר יגאל אלון
קדימה צורן

מורה: רועי בן שימול

קולנוע ותקשורת: 
 בית ספר גבע גבעת עדה 

מורה: לילך אגמון
מוזיקה: אריאל קניזר, 

בית ספר "מרחבים", ראשל"צ

מחול: מקיף גילה ירושלים
מורה: אורלי כהנוב

ה
עיר

ה צ
מ
ב



פעילות יצירתית בהשראת המפגשים, כתיבת סיפור תיעוד, תיעוד מצולם,
הכנת תיק אמן, פודקאסטים או סרטוני רשת, אוצרות ותערוכה של

האמנים במרחב הבית ספרי, סדנאות משותפות.

גילוי יוצרים ואמנים בקהילה
השכן בדלת ממול  

מפגש בלתי אמצעי בין התלמידים  לבין יוצרים הנמצאים בקהילה:
מורים, הורים סבים וסבתות או קרובי משפחה העוסקים בתחביבים
(מלאכת מחשבת) ובאמנויות השונות, קיום שיח רגשי ואישי עם האמנים:
הסיפור מאחורי היצירה והיוצר-היכרות עם  הזהות  והשורשים וארץ

המוצא , מקורות השראה, טכניקות מסורתיות

תוצרים מצופים

אמנות חזותית: מפגש עם נירה לב, ציירת נאיבית
ריאלי אחוזה, מורה: סיגל לברון



אמנות חזותית: מפגש עם הציירת הדס שטיין
ציירת ביס ויצמן רחובות מורה מיכל לשם

אמנות חזותית: מפגש עם  איל מויאל הורה ואמן
בתערוכתו  בבניין העיריה בקרית מוצקין , 

ביס רבין קריית מוצקין

אמנות חזותית: מפגש עם האמן אמיר ניר 
בית ספר אלאנואר מסעדה
מורה :אמאל סראי אלדין

ה
היל

ק
ם ב

מני
א
ם ו
גילוי יוצרי



אמנות חזותית: מפגש עם גל נדב הורה ואמן  
ביס ויצמן רחובות, מורה מיכל לשם

אמנות חזותית: מפגש עם רותי גוהר אמנית סריגה
ביס ויצמן רחובות, מורה: מיכל לשם

קולנוע ותקשורת: מפגש בינדורי-  אנקורי ראשל"צ
מורה: ענבר רוטשילד 

בשילוב בית הקשיש בנס ציונה 

ה
היל

ק
ם ב

מני
א
ם ו
גילוי יוצרי



אמנות חזותית: "יד ביד" בבית ספר חופית, חיפה.
מורים : נרדין עודה ורז גלבר.

 סיורי אמנות ותרבות במרחב הציבורי
הסביבה החוץ כיתתית כמקור השראה ליצירה

תוצרים מצופים

סיורים במרחבים הציבוריים בישוב, גלריה, מוזיאון, היכל תרבות,
קונסרבטוריון, מבנים ציבוריים, אדריכלות עירונית ונוף, בתי כנסת,
מתנ"ס מקומי ,פסלי חוצות וכיכרות אנדרטאות ועוד... הכרות מתוך

התבוננות.

תערוכות צילום בעקבות הסיורים, סרטוני וידאו המתעדים את
הפעילויות האמנותיות, את המרחבים האורבניים, ואת המרחבים
הגאוגרפיים של העיר. פודקאסטים, תיעוד מצולם או שיתוף מקצועות
לימוד בגישה בינתחומית (טבע, ספרות, גאוגרפיה, מורשת, היסטוריה ) 



 אמנות חזותית: בית ספר
בין ההדרים , מורה: תו זמיר

קולנוע ותקשורת: סיור צילומים בשוק מחנה יהודה
תיכון הראל מבשרת ציון צילום :הילה ברזני

חב הציבורי
מר
ת ב

תרבו
ת ו
מנו

קולנוע ותקשורת: בי"ס אנקורי ראשל"צ  סיורי א
תלמידה:ענבר רוטשילד 

קולנוע ותקשורת: סיור צילומים
בשוק מחנה יהודה תיכון הראל

מבשרת ציון 
צילום :הילה ברזני



תחנת הרכבת בשדרות
עמי שנער ואמיר מן, 

בית הכנסת החורבה, 
הרובע היהודי בירושלים

מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
באוניברסיטת תל־אביב מקימל

אשכולות אדריכלים

קולנוע  ותקשורת: סיור צילומים בשוק מחנה
יהודה תיכון הראל מבשרת ציון 

צילום :הילה ברזני

חב הציבורי
מר
ת ב

תרבו
ת ו
מנו

סיורי א


