
במה לאמנויות

המחלקה לכיתות ותכניות שח"ר

המנהל הפדגוגי
אגף א' חינוך ילדים  ונוער בסיכון

אגף א' אמנויות

המזכירות הפדגוגית

באמצעות להעצמה  מית  נתחו בי תכנית 
ואתגר ר  מב" תות  כי י  ד לתלמי ות  י ו האמנ

' י בשכבה 

כאן  - ב  תשפ" לשנת  שום  רי

גישה בינתחומית סביב "רעיונות גדולים".
חווית למידה סדנאית, ומשמעותית.

מציאת חיבורים בין תחומי האמנויות
לתחומי הדעת הנלמדים בכיתה.

שיתוף פעולה בין אגף א', חינוך ילדים
ונוער בסיכון, לבין אגף אמנויות.

פיתוח מעורבות חברתית בבית הספר
ובקהילה.

3 ש"ש מתוך סך השעות הניתנות לכיתות
שח"ר לטובת העשרה באמנויות.

התכנית מתבססת על החינוך לאמנויות כמנוע לשינוי אישי
וחברתי וכן ככלי המסייע בפיתוח חוסן רגשי ומקדם מיומנויות

השתלבות עבור תלמידים ונוער בסיכון. המיזם נשען על התפיסה
כי בכוחן של האומנויות לזמן כלים בכדי לגבש מחדש את עצמיותו

של התלמיד, מתוך חומרי חייו ונתוני סביבותיו.

פדגוגיה טיפולית להעצמה רגשית, לגילוי
כישרונות חבויים, ולביטוי אישי.

Fl
ow

to
pi

a,
 W

an
dy

 L
et

ve
n

למידע נוסף: דנה גבאי - 050-8895885, שרה מלכא 052-3900926

https://forms.gle/4zr4XQEe84jX1PM48


 ההתנסות בלימודי תיאטרון נותנת מענה
למיומנויות המאה ה-21, כגון: יצירתיות, חשיבה
ביקורתית, פתרון בעיות, שיתופיות ועבודת
צוות, אחריות אישית וחברתית. התלמידים
לומדים ומתנסים בשפת התיאטרון, בתפקידי
היוצרים, בסגנונות וסוגי תאטרון. כל אלו
מתגבשים לכדי תוצר בימתי, המבטא את
התהליך שעברו.

לימודי יסודות השפה הקולנועית, והתנסות עם
אמצעי מבע מפתחים הערכה ומודעות עצמית,
וחושפים את החוזקות הטמונות בתלמידים.
לימודי הקולנוע דוגמים נושאים כגון פיתוח
דמיון, שימוש בחלום ליצירת מציאות, גילוי
העצמי והובלת שינויים בחיים, ומעבדים אותם

לידי סרט שיופק באמצעות התלמידים.

לימודי מוזיקה יעודדו עיסוק במגוון רחב של
תרבויות וסוגות וידגישו את  טיפוח היכולות 
 האישיות של התלמידים בשלושה ערוצים  -

כמאזינים, כמבצעים וכיוצרים. 
לימודי המוזיקה ייעשו באמצעים טכנולוגיים

מתקדמים. יושם דגש על תחום הביצוע- נגינה
ושירה, והתוצרים יוצגו במופע סיום. 

עשייה מוזיקלית קבוצתית תורמת לשיפור
האקלים הרגשי בקבוצה ולפיתוח כישורי
אינטראקציה חברתיים. לימודי המוזיקה

מסייעים לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה,
חשיבה ביקורתית, רב תחומית, פרשנית

ורפלקציה. 
 

לימודי האמנות החזותית מקדמים פיתוח
חשיבה יצירתית, והכרות עם תכונות של
חומרים ויישומים למשמעות רעיונית. בתהליך
של  חקר המוביל ליצירה, ומשלב ידע עיוני
ומעשי, נחשפים התלמידים לאופני מבע שונים,
ומפתחים את "טביעת האצבע" הייחודית להם.
התהליך מגיע לשיאו, בתערוכה שתציג  את
תוצרי התלמידים, ואת התהליך שעברו. 

תאטרון

קולנוע ומדיה

מוזיקה

אמנות חזותית

לימודי המחול משלבים תיאוריה, ביצוע ויצירה
בראי התרבות העכשווית: ההיפ הופ והרימייק
(Remake), תוך שימוש ביישומים כגון יוטיוב
(Youtue) וטיקטוק (Tiktok). למידה חוויתית זו
תתרום לקידום ושיכלול מיומנויות קוגניטיביות
(חשיבה יצירתית וביקורתית), רגשיות (מודעות
והכוונה עצמית), חברתיות (מודעות והתנהלות
חברתית) וגופניות כאחד. בסיום ההתנסות
יתקיים מופע בו יוצגו התוצרים התנועתיים
ופרשנותם באופן פיזי או מצולם.

מחול


