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ו  -אמנות לכיתות ד

התבוננות מבפנים החוצה–' מבעד לחלון': נושא השיעור

תו רובין: עם המורה

ר סיגל ברקאי"ד: עיבוד ועריכה



?היוםנעשהמה

...  נפתח חלון–אומרים שכשנסגרת דלת •

.נתבונן קצת ביצירות אמנות שנעשו מתוך הבית מתוך התבוננות החוצה•

!נלמד היום על נושא לציורים שאתם יכולים לעשות מבלי לצאת מהבית •

...נחשוב על משמעות המושג חלון באמנות•

:כמובן שגם תתנסו בעצמכם אז תדאגו שיש לכם את הדברים הבאים•



?לשיעורלהביאמה

שאריות מכל , דבק, מספריים, בצבעים לבחירתכםהצטיידו נא * 
...דפים ומה שבא לכם, פלסטלינה, מיני סוגים



,בכיףמתחילים 

,  אז קודם כל

! תפתחו את החלון



הגדרה מילונית  



:אדריכליהוא אלמנט החלון "

אופרטי , בקיר של מבנהפתח 

,ואווירהמכניס פנימה אור , ציבורי

"החוצהמבט מן הפנים ממסגר 

,  בן שושןסאביןליאת 

המחלקה להיסטוריה ותאוריה

2018, 12מפתח,בצלאל

חלון ודימוי של חלון 

מאטיסאנרי , 1912, שמן על בד', יר'בטנגחלון '



החלון בתולדות האמנות–לומדיםעכשיו

תפנים  

,  אוסף בית ראובן, שמן על בד, 1967, חלונירימונים על , ראובן רובין

מ"ס 68x56: מידות



החלון בתולדות האמנות–לומדיםעכשיו

תפנים  

חוץ

,  אוסף בית ראובן, שמן על בד, 1967, חלונירימונים על , ראובן רובין

מ"ס 68x56: מידות



החלון בתולדות האמנות–לומדיםעכשיו

תפנים  

חוץ

דרך  -חוץ
החלון

,  אוסף בית ראובן, שמן על בד, 1967, חלונירימונים על , ראובן רובין

מ"ס 68x56: מידות



ראובן רובין

1893-1974

חי ופעל , נולד ברומניה
בתל אביב

האסכולה הארץ 
ישראלית



1905, שמן על בד,  בקוליורחלון פתוח , מאטיסאנרי 



1905, שמן על בד,  בקוליורחלון פתוח , מאטיסאנרי 

צבעים זוהרים ונקיים•



1905, שמן על בד,  בקוליורחלון פתוח , מאטיסאנרי 

צבעים זוהרים ונקיים•

פוביזם-'חיות הפרא'•



מאטיסאנרי 

1869-1954

צרפת 

פוביזם 



מחשבה  רגע של 

?  זה ציור או חלוןהאם •

?קורה כאןמה •

צייר דברים  מגריטרנה הצייר •

שנראים אמתיים אבל בעצם הם  

.לא יכולים לקרות

למה לדעתכם הוא קרה לציור  •

?  "המצב האנושי"הזה 

1933שמן על בד  ', המצב האנושי, 'מגריטרנה 



מגריטרנה 

1967-1898

בריסל  , בלגיה

סוריאליזם  



החלון באמנות הישראלית  

ראובן רובין אהב מאד את העיר  •

.תל אביב–שלו 

כשצייר את עצמו הוא אהב •

להוסיף את הרקע של עירו  

.האהובה

בציור הזה הוא מתאר אירוע  •

היסטורי חשוב שבו ספינת אוויר  

.נראתה בשמי תל אביב

אוסף מוזיאון  , שמן על בד, 1929פורים , הצפלין בשמי תל אביב , ראובן רובין 

66X81, תל אביב 



חלונות באמנות של זאב רבן 

:מידעניתמשימה •

נקרא זאב רבן הסגנון שבו יצר האמן •

"אמנות בצלאל"

וחפשו עוד  ( אינטרנט)היכנסו למרשתת •

"בצלאל"שנוצרו בסגנון חלונות עם עבודות 

.נסו להסביר מהו הסגנון הזה•

?האם אתם מוצאים עוד חלונות של זאב רבן•

. 20-תחילת המאה ה, ' לפלסטינהבואו '

.כרזה בעיצובו של זאב רבן



/אהבתה של תרזה דימון 
לאה גולדברג  

ֵמַחּלֹוִני ְוַגם ֵמַחּלֹוְנָך
,אֹותֹו ַהּנֹוף, אֹותֹו ַהַגן ִנְשָקף

ְויֹום ָתִמים ֻמָתר ִלי ֶלֱאֹהב
.ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִלְטָפה ֵעיְנָך

מּול ַחּלֹוְנָך ְוַגם מּול ַחּלֹוִני
,ַבַּלְיָלה ָשר אֹותֹו ָזִמיר ַעְצמֹו

ְוֵעת ַיְרִטיט ִלְבָך ַבֲחלֹומֹו
.ְוַאֲאִזין לֹו ַגם ֲאִניֵאעֹור

ֶשבֹו ָכל ַמַחט, ָהאוֶרן ַהָזֵקן
,ֶאת ַמָבְטָך נֹוֵשאת ְכַטל ָטהֹור

-ִעם ֹבֶקר ְיַקְדֵמִני ִבְבָרָכה 

,ְדָבִרים ַרִבים ְמאד ָאַהְבנּו ַיַחד
ַאְך לֹא ָזַרח ְבֶאְשַנְבָך ָהאֹור

.ֵעת ְבִדידּוִתי ָנְגָעה ִבְבִדידּוְתָך



–אור וצל בצילום חלון 
.צלמו מתוך הבית שלכם החוצה דרך החלון

תו זמיר , צילום חלון ביישוב כליל תו זמיר  , בכליל , צמח מבעד לחלון

?מה יצא•

?מה רואים•

?מה לא רואים•

למה כשאנחנו מצלמים  : חשבו•

ממקום חשוך למקום מואר חלק  

?מהצילום נראה מאד כהה



? ואם מהחלון שלי אין נוף 

גם אם זה  , כל מה שתצלמו מבעד לחלון•
הבניין לידכם יכול להיות בסיס ליצירת אמנות  

.בנושא

אתם יכולים להחליט שאתם משתמשים  •
ומוסיפים משהו שהייתם רוצים לראות  בדימיון

...דרך החלון 



...עכשיו אתם יוצאים לעבודה

איתם, הביאו לכם חומרים•

תרצו לעבוד בעקבות            

...הצילומים שיצרתם 



ומביניםמסכמים

.דימוי מענייןבאמנות החלון הוא •

להסתכל מבעד לחלון יכול להיות הזדמנות  •

.מעניינת ליצור אמנות בכל מיני טכניקות

לצלם מתוך חדר מבעד לחלון זו החלטה  •

.יצירתית שיוצרת תמונה מאד ניגודית

1933,  שמן על בד, נוף מהחלון, ישראל פלדי 
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