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יוצרים בחפצים בעקבות האמן חנוך פיבן •

אנה טננבאום: המורהעם
ר סיגל ברקאי"ד: עיבוד ועריכה

פיבןכל היצירות והספרים במצגת ברשות ובאדיבות האמן חנוך 

.כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה. והוצאת עם עובד

ג-כיתות ב–חזותית אמנות •



הקדמה
מה אתם חושבים האם זהו דיוקן •

?של אותו אדם•

זהו דיוקנו של האמן -ניחשתם נכון

תמונה אחת היא צילום  . חנוך פיבן 

בעת שהתמונה השנייה מורכבת  

.מחפצים שונים



עלה  , האמן הישראלי חנוך פיבן נולד באורוגוואי

.ולמד אמנות בארצות הברית12לישראל בגיל 

בשונה מאמנים  . לחנוך פיבן סגנון יצירה ייחודי

הוא  , במכחולים וצבעיםרבים שמשתמשים 

.בוחר ליצור בחפצים



הספרים של חנוך פיבן



?לשיעורמה להביא 

,  פקקי שעם: לדוגמה)אספו חפצים שונים בבית והניחו אותם בסלסלה •

פקקים של בקבוקי  , צעצועים קטנים, קשתות וגומיות לשיער, טושים ישנים

('גלילי קרטון של נייר טואלט כד,  אטבי כביסה, שתיה

שישמש כמצע ליצירה  , בריסטול צבעוני או דף לבן•

או כפפות צמרכפפות חד פעמיות •

(אם אין בבית אפשר לצייר עם טוש)זזות עיניים •

מצלמה או טלפון נייד כדי לצלם את התוצרים•



,  עתה נקשיב לסיפור ונתבונן כיצד

בעזרת חפצים מוכרים מהסביבה הקרובה

מלא בקסם  , שלנו יוצר חנוך פיבן עולם מרתק

.הדמיון



































משימת התבוננות

פרי יצירתו של חנוך פיבן  , התבוננתם בתמונות

?שמתם לב לפריטים ולחפצים שהרכיבו את התמונות•

האם יש משהו מיוחד בצורות  , איזה חומרים בחר האמן ליצירה •
?שלהםובצבעים 

?האם לדעתכם היה ניתן לראות בתמונות מצבי רוח של הדמויות•

?מה הרגשתם בעת התבוננות בתמונות של הסיפור•

?  האם הייתם רוצים להיות חלק מהסיפור•



משימת התבוננות

.  ראיתם דוגמאות שונות שהמחישו יצירה בחפצים•

אתם מוזמנים לעבור שוב בבית ולבדוק אם יש חפצים  עתה 

.נוספים שתרצו להביא ולהשתמש בהם



בביתנו ללא שימוש" שוכבים"אנו מוקפים בחפצים רבים ורבים מהם •

שימו לב להבדלים הרבים בין חפצים והשתמשו בתכונות החפץ בהתאם  •

.'עבה או דק וכד, שקוף או אטום, האם חפץ רך או קשה: לרעיון שלכם

אמנות מאפשרת לנו לתת לחפצים משמעות חדשה ושונה  •

יצירה בחפצים מפתחת את הדמיון ואת היצירתיות•

בעזרת יצירה בחפצים אתם יכולים ליצור שתופי פעולה מעניינים עם  •

חברים או עם בני משפחה בעת היצירה

עכשיו לומדים



:לפני שתתחילו ליצור חשבו

?איזו דמות אני רוצה ליצור מהכפפה שלי•

?מה מיוחד בדמות הזאת•

?האם זו דמות מוכרת או דמיונית•

?איזה חפצים מתאימים לי ליצירת הדמות•

וליצור  הורים /האם אני רוצה ליצור לבד או עדיף להזמין אחים •
?בצוותא

רגע של מחשבה  



משימת יצירה

קחו בריסטול צבעוני או את הדף הלבן והניחו עליו את הכפפה•

?למה הן יכולות להפוך ביצירה שלכם, השתמשו בהן–" אצבעות5"לכפפה יש •

?התבוננו בסלסלה עם החפצים וחישבו במה תרצו להשתמש לדמות שלכם•

הניחו את הכפפה בתנוחה  , אחרי שיצרתם את הדמות וצלמתם אותה–גוון המשימה •

.  אחרת ובאמצעות אותם חפצים הפכו אותה למשהו אחר

אם אתם בוחרים ליצור עם כל המשפחה אפשר ליצור תמונה משפחתית שלמה על •

לאחר סיום עיצוב הדמויות  . כשכל בן משפחה מעצב דמות אישית, גבי שולחן אוכל
עיר דמיונית/כוכב לכת דמיוני/יער–אפשר ליצור מהחפצים את הסביבה של הדמויות 

.  זכרו לצלם את המשימה ולשלוח למורה לאמנות •

!בהצלחה •



עריכה וצילום אנה טננבאום-דוגמאות ליצורי הכפפה



:לסיכום

לא חייבים לדעת לצייר כדי לעסוק באמנות•

פשוט המשיכו  לגלותו לכל אחד יש סגנון יצירה שלו ועל מנת •

ליצור ולהתנסות כל הזמן

שתורמת בכל תחומי החיים  , יצירתיות זו תכונה נפלאה•

!אמנות היא כלי נהדר לכך–וכדאי מאוד לפתח אותה 
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