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עצים ביצירות אומנות  
דויטשכנרת : עם המורה

דויטשוכנרת רוזנבאוםענת : כתיבה ועריכה



-שאלתי עץ פעם 

"?איך זה להיות עץ, עץ"

https://he.m.wikipedia.org/wiki/



?מה נעשה היום

.על יצירות אומנות העוסקות בנושא העץנלמד •

.נתוודע ליחסי הגומלין בין האדם לטבע•

.ניצור בעצמנו פסל של עץ•



(.  'יט', דברים כ" )כי האדם עץ השדה"•

מאז ומתמיד מתקיימים יחסי גומלין בין  

.האדם לטבע

זה באמצעות  אומנים מביעים נושא •

,  פיסול, צילום: יצירה במדיומים שונים

-או עבודה עם החומר גלם עצמוציור 

.העץ
1909-1910העץ האדום מונדריאןפיט 

https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/avond-evening-the-red-tree-1910

https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/avond-evening-the-red-tree-1910


נפתח בחידה

שייצר  " ארבע עונות"לפניכם סדרה של ארבע יצירות הנקראות •
ימבולדו'ארצוזפה 'גהאמן האיטלקי 

.התבוננו בחומרים מהם מורכבת כל יצירה•

.נסו לקשר בין העונה לתמונה המתאימה•



https://www.wikiart.org/en/giuseppe-arcimboldo/summer



"חורף"ליצירה שלפניכם קוראים •

המיוחד ביצירה זו הוא שימוש בטבע  •
.כחומר גלם לבניית הפורטרטים

הביטו ביצירה ונסו לגלות ממה היא  •
.מורכבת

נסו לגלות לפחות שלושה סוגים של  •
.חומרים

Giuseppe Arcimboldo - Winter, 1573

https://www.wikiart.org/en/giuseppe-arcimboldo/summer



"אל נא תעקור נטוע"אומנות אקולוגית מירי ישראלי מתוך , גזע עץ בוכה

"  גזע עץ בוכה"לפניכם היצירה •
מירי ישראלישיצרה האומנית 

ביצירההתבוננו •

?מאילו חומרים היא מורכבת•

?מהן התחושות שעולות בכם•

מדוע לדעתכם נקראת היצירה  •
?  "אל נא תעקור נטוע"

https://www.wikiart.org/en/giuseppe-arcimboldo/summer



דוד בוחן ביצירותיו  –האמן צדוק בן-עכשיו לומדים
ולסביבהנושאים הקשורים לטבע האנושי 

"  כי האדם עץ השדה"התבוננו ביצירה •

של " גזע עץ בוכה"במה שונה היצירה •

?מיצירה זומירי ישראלי האומנית 

?ממה הוא מורכב: עץ-התבוננו בפסל•

?עשוימאיזה חומר הוא •

החומר  ,  האם יש קשר בין שם היצירה•

-ממנו היא עשויה והדימויים שבה 

(מצפור הפרטיזנים יד ושם)השדה כי האדם עץ , צדוק בן דוד?למקום שבה היא מוצבת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%9F_%D7%93%D7%95%D7%93



לומדיםעכשיו 
פסל זה נוצר ידי  . התבוננו על פסל עץ נוסף•

.2011בשנת פיין רוקסיהאמן האמריקאי 

עשוי מפלדת אל חלד ומתנשא לגובה  , הפסל•
.  מטריםעשר -שלושהשל 

זהו אחד מסדרת פסלי עצים הפוכים  •
הניצבים בשיווי משקל על  , העשויים פלדה

.ענפיהם כאשר שורשיהם פונים אל על

-קחו לכם רגע למחשבה

?מה לדעתכם רצה האומן להביע בפסל זה•

?  "הפוכים"האם קיימים בטבע עצים •
Roxy Paine

התהפכות" (Inversion)",2008 , ירושלים, מוזיאון ישראל, גן הפסלים. חלד-אלפלדת 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_



רגע של התבוננות

עשה ביצירהסמיתסוןרוברט •
שימוש במוטיב העץ שאינו  " עץ מת"

.  נטוע באדמה

-התבוננו ביצירה

האם לדעתכם מוצגת לפניכם יצירת  •
?אמנות

1969, עץ מת, סמיתסוןרוברט ?מהו הרעיון אותו מנסה להביע האמן•

https://www.wikiart.org/en/robert-smithson/dead-tree-1969



התבוננות רגע של 

:  יצר את היצירהווייוייאי האמן •
2010, "דאונינגעצים במכללת "

האם אלו עצים  , התבוננו על היצירה•
?טבעיים

?עשויה היצירה ממה •

מה לדעתכם רצה האומן להביע  •
?באמצעות פסל זה

2016, דאונינגעצים במכללת , ווייוייאי 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ai_Weiwei_Trees_Downing_College_B.jpg



2000,העץ הנדיב, בוקי שוורץ, גן סיפור

".העץ הנדיב"יצר את הפסל , פסל ישראליבוקי שוורץ

שוורץ מתעניין בצורות גאומטריות  

. ובפסלים מודולריים

בפסליו מופיע אלמנט שחוזר על עצמו  
.בצורות חיבור מיוחדות

?מהו האלמנט החוזר ביצירה זו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8



האמן וינסנט ואן גוך–עכשיו לומדים 

1853גוך נולד בהולנד בשנת –ואן •

-גילה את ייעודו האמיתי 27בהיותו בן •
.להיות אמן

ואן גוך עשה שימוש עז ומלא הבעה  •
בצבעים בדרך משיכות המכחול  

.והצורניות

גוך לידי ביטוי את -הביא ואן, ביצירותיו•
.רגשותיו ומצב רוחו

Vincent van Gogh, Self-Portrait with Straw Hat,1890

https://www.wikiart.org/en/vincent-van-gogh



רגע של התבוננות

-התבוננו ביצירה•

התייחסו  ? מה אתם רואים: תארו•

.כתם וסגנון העבודה, קו, לצבע

תחושה עוברת בכם כאשר אתם  איזו •

?צופים ביצירה

מה היה מצב רוחו של האמן  -נסו לנחש•

?בעת ציור עץ זה

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Road in Provence by Night, by Vincent van Gogh, 1890



1891,!(מופתע)טייגר בסערה טרופית , אנרי רוסו

בסערה  טייגר"את היצירה -עכשיו לומדים 
.הנרי רוסויצר האמן " טרופית

.  מעולם לא היה ביער שכזה, רוסו•
.  את התמונה הוא צייר מדמיונו

,  הוא בחן מודעות וחוברות פרסום•
ציורים וצילומים שנקרו על דרכו  

ולמד איך נראים המקומות  
.  שעליהם חלם ואותם צייר

?  מה אתם רואים בתמונה•

?  אילו עצים וצמחים אתם מזהים•

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau



הנרי רוסותמונות נוספות של האומן 

1910, קופי אדם בחורשת התפוזים,אנרי רוסו  1844, שחקני הכדורסל, הנרי רוסו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%

D7%A5:Henri_Rousseau_-_The_Football_Players.jpg
https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/apes-in-the-orange-grove



1909" עץ החיים"גוסטב קלימט 

עץ "היצירה שלפניכם  נקראת •
גוסטב  ויצר אותה האומן " החיים

קלימט

?מאיזה חומר היא עשויה•

מדוע לדעתכם היא נקראת עץ •
?  החיים

https://www.flickr.com/photos/elevenhounds/6205218904



?מה להכין לקראת הפעילות

מה  , נייר לציור

שיש בבית
ניירות צבעוניים  

ועיתוני צבע שיש  

בבית



הצעות ליצירות  



אתגרמשימה 

בחרו עץ הנשקף  , מאחד החלונות בבית כשאתם מתעורריםהביטו •
.צלמו אותו בעזרת מצלמה או בעזרת הטלפון הנייד, מהחלון

12:00, רצוי שעה בה יש עדיין אור, בחרו שעה אחרת במהלך היום•
.צלמו את אותו העץ מאותה הנקודה, בצהריים או שעת השקיעה

?מה אתם רואים, השוו בין שתי התמונות•

?  מה דומה ומה שונה•

.ניתן לצלם סידרה של תמונות לאורך היום•



שתי תמונות של עץ בשעות שונות של היום

דויטשכינרת : צילום



אוסטרליםתקריב של מספר עצים 
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