
 אומנות חזותית 
 

מה נלמד בתכנית   שכבת הגיל 

 הלימודים 

 חומרי עזר  מיקוד

 יסודי: 

אומנות החזותית היא  ה

מאפשרת לתלמידים  

באמצעות  ביטוי עצי 

צבעים, חומרים  

מביאה  היא  . וצורות

חוויית  לידי ביטוי את 

העולם הסובב אותנו, הן  

עולם החוויות הפנימי  

חיי הפרט  האישי והן 

 והקהילה.  

הוראת האומנות  

מתרחשת באמצעות  

קשת רחבה של  

פעילויות, ובראשן 

,  יצירה בחומר ובצבע

היכרות עם יצירות  

ותצוגת    מתקופות שונות

 עבודות במרחב. 

קישור לתכנית הלימודים  

 ביסודי 

 

 

 

 

בשנה זו אנחנו מאפשרים  

למורה לבנות תכנית  

גמישה על פי אבני הדרך  

המודולריות בתוכנית  

 .  (12)עמ'    הלימודים

 

התכנית השנתית תיבנה  

בהתאם לתכנים השנתיים  

לאומנות  ותכנים ייחודיים  

המותאמים לקהל  

 . ולמצב הקורונה הלומדים

 מצגות באתר מפמר 

 

פירוט לפי שנה בתיק  

 תלמיד 

 

מאגר שיעורים מוקלטים  

 במרחב הפדגוגי 

 

 

 חטיבת ביניים: 

בתכנית הלימודים  

באומנות חזותית  

לחטיבת הביניים אנו  

עוסקים בכל שנה  

מדיומים   6בלמידת 

שונים של יצירה  

אומנותית: ציור,  

רישום, פסול, צילום,  

כרזה, אנימציה ומדיה  

בנוסף   דיגיטלית.

עומדות לרשות המורים  

ערכות הוראה 

בינתחומיות שונות כגון  

בתכנית שורשים  

ואומנות, הגירה  

ואומנות, תרבות  

ישראלית ואומנות ועוד.  

אנו מפעילים גם תכנית  

יחודית של פעולה  י

חברתית שנקראת  

 "ארטיביזם".  

אנו מאפשרים  השנה  קישור לתכנית הלימודים 

למורים בחירה רבה בכל  

 הקשור בחומרי הלמידה. 

הם יכולים ללמד על פי  

המדיומים או לבחור  

באחת מהתכניות  

 הבינתחומיות. 

  

לקראת שנת תשפ"א  

ולאור הלימודים בצל  

דגש    הקורונה, אנו שמים 

יצירתי של    על פיתוח

על  חומרי למידה מקוונים 

ידי המורים מתוך  

שיתופיות ובהדרכה 

   צמודה.

תכנית אמנות  

 השתתפותית וארטיביזם 

 

תכנית תעשו מקום  

 לאמנות 

 

 תיק תלמיד 

 

מאגר ההקלטות לחטיבת  

 הביניים במרחב הפדגוגי 

 

תכנית שורשים באמנות  

 החזותית 

 

תכניות בינתחומיות  

 משולבות אמנות 

 חטיבה עליונה: 

 

תלמידי מגמות האומנות  

נבחנים באופן עיוני  

ובאופן מעשי בסדנת  

 האומנות.  

יש לקיים תערוכת גמר  

אם לא   –לכל תלמיד 

   תכנית הלימודים

 

 מפרט להבחנות חיצונית 

 

חומר הלימודים במבחן  

החיצוני צומצם 

והמיקוד יפורסם בהתאם  

 להנחיות. 

קישור למיקוד יפורסם  

 .בהמשך

 

יהיו  השתלמויות מורים 

 : בדגש עלהשנה 

 

 תיק תלמיד 

 

 אתר מפמ"ר 

 

מאגר הקלטות שיעורים  

 במרחב הפדגוגי 
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יתאפשר במרחב הפיזי  

 במרחב הווירטואלי. אז 

אם לא יאפשר לצאת  

למוזיאון התלמיד/ה 

יוכל לכתוב עבודה על  

ביקור וירטואלי  

במוזיאון גדול בארץ או  

 בעולם. 

 

 

 

   הביתיהסטודיו 

דיגיטלית  יצירה במדיה 

תצוגת עבודות ברשת  

 שימוש בצילום ווידאו 

שיתופיות מורים ביצירת  

שיעורים ללמידה מרחוק  

 באמנות 

 

  
 


