
 אמנות חזותית 

 רכזת המקצוע: ענבר גולדברג

 "האמנות היא תשוקת האדם להביע את עצמו, 

        לרשום את תגובת אישיותו לעולם שבו הוא חי."                                

 איימי לואל  -                     

 המשלבת בין עשירה תכנית לימוד מעשית ציעה מגמת האמנות החדשה בתיכון אהל שם מ

 ותוססים ! לצד לימודים תיאורטיים מרתקים , אמנות דיגיטלית ל  אמנות פלסטית  

 לימודים באוירה אחרת!   ✓

 !ועוד הארט, אנימצי-הדפס, צילום, אמנות דיגיטלית, וידאו ציור, רישום,מעשיים:  שיעורי סדנה ✓

ולהקשרים  פיענוח ופירוש יצירות אמנות תוך הבנת הקשר שבין השפה החזותית לתכנים :  עיוניים שיעורים ✓

 התרבותיים והחברתיים 

 הנחייה וליווי אישי של כל תלמיד בשיעורי הסדנה ובפרויקט הגמר ✓

 ביקורתית  ו בינתחומיתכישורי חשיבה יצירתית, טיפוח , ואישיסגנון פיתוח  ,הרחבת יכולת הביטוי האמנותית ✓

 ת השתלבות במקצועות העתיד המבוססים רובם ככולם על עיצוב חוויה ותקשורת חזותית יכול ✓

 מה עוד מחכה לכם כאן?  

 אמן ופעילויות יצירה מגוונות סדנאותסיורי אמנות רחוב, בתערוכות במוזיאונים וגלריות, ביקור  –ימי מגמה  ✓

 יציאה לפעילות אמנותית בפארק הירקון, בקריית המוזיאונים ובסביבה האורבנית הסמוכה –למידה מחוץ לכיתה   ✓

 קהילתי-חברתי-בעל ערך סביבתי קבוצתי פרויקט אמנותייצירת   –ארטיביזם  ✓

 בפני קהילת בית הספר  תערוכות ותצוגות עבודות התלמידים ✓

 בתי ספר גבוהים לאמנות פעולה עם   ףשיתו ✓

 ת לתלמידים מתאימים השתתפות בתכניות מצוינו  ✓

 :מגמת האמנות החזותית  ילהשתלב בוגר ו כלהתחומים המקצועיים העתידיים בהם יו

         תקשורת חזותית, וגרפי עיצוב צילום, אדריכלות ועיצוב פנים, עיצוב אופנה,  אמנות ותרבות, עיצוב תעשייתי,

 ...ועוד אנימציה, חוויות משתמש בתוכנות בהייטק, עיצוב אתרים ברשת האינטרנט עיצוב

 כנית הלימודים: ת 

 : יח"ל 5של לימודים מעשיים ועיוניים בהיקף של ים  שלוש שנפני על ת מתפרש התכנית באמנות חזותית 

 והבנתה אמנות תולדות הבחינת הבגרות העיונית ב  –הערכה חיצונית  -יח"ל  2.5

 תערוכת גמר אישית והצגת תלקיט עבודות + שני פרוייקטי הערכה חלופית    –הערכה פנימית  -יח"ל  2.5

יח"ל באמנות, בכתיבת עבודת   10- לתלמידים מצטיינים שיראו יכולת במחקר וכתיבה תוצע אפשרות להרחיב ל ✓

 המלווה בעבודת אמנות מעשית )החל מכיתה י"א(. אקדמיתגמר 

 תנאי הקבלה: 

 תלמידים יצירתיים וסקרנים שאוהבים ומתעניינים באמנות  ✓

   דף הנחיהבהתאם ל לבחירה  הגשת יצירה מעשית ✓

  לדף הנחיהיבה יצירתית קצרה בהתאם כת הגשת משימת ✓

 צע בחינת קבלה.באינם נדרשים ל, חזותית בכיתה ט' מסלול אמנותשהשלימו בהצלחה את  םתלמידי    

  ,'עבודת  הצטרפות מאוחרת למגמה בי"א מותנת בהשלמת חומרים והגשת המגמה מתחילה בכיתה י 

 השלמה עד תום מחצית א'.

 

 אשכול אמנויות

 

https://drive.google.com/file/d/1sksYy_jLOfFjg4N_xJ2dDDir9YkqHTyi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A5xYObrv83wGF_Q2uZ9H64yLMn0J1MEP/view?usp=sharing

