
ביטוי אישי

אמנות בגן העתידי
'ליצור אסמבלאז



'אסמבלאז
החזותיתמונח בשפת האמנות 

?מהו



’אסמבלאז
Assemblage

יצירת אמנות המורכבת מחומרים ומחפצים יומיומיים 
תלת ממדי פיסולי או תבליטישלוקטו ועוצבו יחד למבנה 

assembler -לקבץ, ללקט, לאסוף: צרפתית



?'מדוע אסמבלאז

מאפשר ביטוי אישי

מקור להתנסויות חושיות 

מאפשר חקר וגילוי

מאפשר חשיבה יצירתית 

–מקדם תהליכי חשיבה 

צפייה ותכנון של תהליכים  , קישור בין מעשה לתוצאה

מקדם רכישת מיומנויות 

,  לשיתוף פעולה, הזדמנות לאינטראקציות-בפעילות משותפת 

להעשרת השפה ויכולת הביטוי

...מאד מהנה, פעילות מהנה



'אמצעי חיבור ליצירת אסמבלאז

דבקים❑

אטבים❑

מהדקים❑

חוטי מתכת❑

שדכנים❑

ניירות דבק❑

חוטים❑

(ומחורר)סיכות מתפצלות ❑

גומיות שונות❑

(  ים'סקוצ)צמדנים ❑

מגנטים❑

ברגים❑

מסמרים❑

....?ומה עוד



גם ללא הדבקה ומחברים' ניתן ליצור אסמבלאז



?איך מתחילים 

אוספים



, חפצים יומיומיים קטנים, פריטים
קטנטנים 

וגם גדולים
'  ליצירת אסמבלאז

, על השטיח, על הרצפה, על השולחן, בתוך מסגרת ריקה

,  על כיסא, על לוח קיר, בדירעתעל , על מצעים שונים

על האדמה  , על הדשא, בחוץ על החול

...?והיכן עוד





יבנה, י עגנון"גן ש



נשתמש בפריטים בשימוש חוזר  

,שאריות עץ, שאריות בדים, חלקי משחקים, קופסאות, פקקים

,  ניירות אריזה, חוטים, חלקי פירוק של מכשירים

...כרטיסים, קולבים, אבזמים, בקבוקי פלסטיק

?ומה עוד







מכל הבא ליד  פריטים

...כלי אוכל, ם"סכו, כפתורים, מטבעות, אטבים, מהדקים

?ומה עוד











מגנטים







בהשראת צבעי פירות הדר' אסמבלאז













פריטים גדולים
..צינורות, חישוקים, יריעות בד, קרטונים, ארגזים, חפצים

?ומה עוד









מים' אסמבלאז
במגש שקוף ושטוחופריטים קטנים צבע טיפטוף, מעט מים

( צבע מאכל או גואש)



הוד השרון, גן תדהר



בהשראת יצירות אמנות' אסמבלאז

נתבונן ביצירת אמנות
…בקווים, בצבעים, בצורות, בכתמים, שבהבפרטים 

נשאל את הילדים אלו פריטים אפשר לאסוף  בהשראתה
ע ליצור עם הפריטים יצירה משלהםנצי



תל אביב, אשכול לב





,  1926-1928, נוף כינרת, ראובן רובין

באדיבות מוזיאון בית ראובן, שמן על בד



טבע' אסמבלאז













וצל' אסמבלאז







'יצירות אסמבלאזאפשר להציע לילדים לעצב 

כאיורים לסיפור שממציאים או לסיפור או שיר שמכירים

ספר מאוירולהכין להדפיס, את היצירות אפשר לצלם

: בספרים' איורי אסמבלאז-להשראה ולהעשרה 

מה’ספריית פיג–לנה גוברמן : איורים, מאת לבי דאוןברחוב ירמיהו 

הוצאת מטר, נוי-איה גורדון: איורים, מאת איריס ארגמןבכיסים של גילי 

הוצאת זמורה , מאת רינת הופר שחברה והדביקהשירים מקופסאות גפרורים 

?מכירים? ומה עוד

כאיור' אסמבלאז



הוצאת זק, מאת אמיר דןמעשה בגבעה ירוקה-לספר ' איור אסמבלאז

תל אביב, אשכול לב



,משחקים ומשוחחים אודות מנהגיו וסמליולקראת חג , אם

,בחורף שרים ומספרים על גשם מטריות וענניםאם 

...ועוד, באביב על הפריחה

בפריטים ובחפצים, חומריםבכבר ידעו מה לעשות הילדים 

תמיד אפשר להציע גם פריטים מרמזים

על פי רעיונותיהם, כרצונם' הניחו להם לעצב אסמבלאז

ומעגל השנה' אסמבלאז





לאפשר  חשוב תמיד

חופש יצירה

הרגשי  , בכל גיל חוסמת את הביטוי האישי" תוצרים"הכוונת הילדים להפקת 

ומרחיקה את הילדים מהתנסות ומיוזמה מחקר וגילוי ומהעזה  

הכוונה חוסמת את חדוות היצירה

רומחזקת את תלות הילדים במבוג



מהגן' שתפו אותנו  ביצירות אסמבלאז

sigalam2@education.gov.il

https://www.facebook.com/groups/966341483883020

