
צ  ''ראשל' מגמת אמנות מקיף י



:ביןמגמת האמנות פרי שיתוף פעולה 
’מקיף י-שם אלברט איינשטייןעל שנתית -החינוך הששקריית 

.רמת אליהו , והסדנא לאמנות

:סגל המגמה
רכזת המגמה, רבסקייוליה 

רמת אליהו, מורה במגמה ובסדנא לאמנות, רוזנבלוםבלזר דיה 



מגמת אמנות חזותית

בעלי יכולת  , המתעניינים בתחום האמנות, סקרנייםלתלמידים מגמת האמנות החזותית מיועדת 

.  הבעה בתחומים שונים של יצירה חזותיתוהעמקה וכישרון חשיבה 

, תיאוריה, תולדות האמנות,ארט-וידאו, צילום סטילס, פיסול, רישום, ציור: תכנית הלימודים כוללת

.  אישיתוהנחייה , אוצרות וביקורת

אמנות  , בדגש על תקופה היסטורית נבחרת, כוללים שיעורים בתולדות האמנותהעיוניים הלימודים 

התלמידים נחשפים ליסודות אמנות מסורתית ולשיח האמנותי  . מודרנית ועכשווית-פוסט, מודרנית

.  העכשווי



לאמנות רמת אליהובסדנא עובדים לקראת פרויקט הגמר ' יבתלמידי 

עבודה בתהליך, גל אורןעבודה בתהליך, מאיה גדש



רישום טבע דומם בשחור לבן

'שכבה י



"יציאה מהמסגרת"תרגיל בנושא 

'שכבה י



ברוךנוי , ללא כותרת יל'חן אברג, ללא כותרת

"'קולאג"תרגיל 



ציור דיוקנאות

אורי לוי

לי מלקה גל אורן ברנדשפיגלדור 



דורברנדשפיגל, ארט פופגל אורן, הריקוד

בצבעי אקריליקציור 



"הזבוב", דורברנדשפיגל

"הנמראק", לי מלכה"ינשוף", נוי ברוך עדי שליט

"חיהדיוקן של "תרגיל 



גל אורן

שיר לוי

עמארהמחמד אבו 

ציור בנושא אישי



.  ציטוט אמנותי בעיבוד פוטושופ": מחווה לאמן"תרגיל 
טלליבסקיבהנחיית האמן שמחה 

'שכבה יא



Work in progress-יציקת פוזיטיב-יצירת תבנית-פיסול מהתבוננות

חומרי יציקה  
:  שונים בתכנון

שוקולד  
, בצבעים

, קריסטלים
,  סיליקון
,  גבס, שעווה

מסטיקים



'יבכיתה , אברגילחן 

מודל מצולםתרגיל 



'יבכיתה , גל אורן

תרגיל מקט



קפלון ודיה בלזרלוסיאנהבסדנה לאמנות עם האמניות " מודל אדריכלי"יציקות גבס 



'כיתה יא, דנונוליאור 

תרגיל עיבוד בובות ראווה



חלק משמעותי בתרגיל הזה עסק  
,  התלמידה כאן. בתצוגת הפסלים

, השתמשה בסלו טייפ תעשייתי, שיר
, הירשהורןבהשראת האמן תומאס 

על מנת להעמיד את הבובה על  
.רגליה השבורות בכוונה

'כיתה יא, שיר לביא



השתמשו  , ואבינישתמר , ביצירה זו התלמידות
בנתוני החלל של כיתת הסדנה והשתילו את 

ובכך ביצעו מהלך של הפוך  , הבובה מאחורי חלון
,  עור-הבובה הלבנה הפכה לכהת-על הפוך

, ובמקום להיות ניצבת בתוך החדר ופונה החוצה
.ופונה פנימה, כתלויה באוויר, היא ניצבת בחוץ

ואבינישתמר נגוסה 
'כיתה יא, טרקן



. סיור לילי במתחם סינמה סיטי לצילום התרחשות אורבנית": שטח"צילומי 
טלליבסקיבהנחיית האמן שמחה 

הסדנה לאמנות רמת אליהו, שיעור עריכת וידאו בחדר מחשבים



בסדנה לאמנות רמת אליהו עם האמנים בוריס קרביץ ודיה בלזר" יסטית-DADAשירה "סדנת 



לאמנות רמת  בסדנא פמןימפגש עם אמן גיל 
אליהו ופעילות לקראת תערוכתו



תל אביב, לאמנותביקור בגלריית המדרשה 

ביקור במוזיאון הקומיקס חולון



וינשטייןמפגש עם אמן גל 

ביקור במחלקה לאמנות של אקדמיה שנקר

מפגש עם סטודנטים



תקוה לאמנות עכשוויתביקור ופעילות במוזיאון פתח 



ביקור תלמידי מגמת האמנות בתערוכה של אמנים מקומיים בבניין עיריית  ראשון לציון



ביקור במוזיאון תל אביב לאמנות



סדנת הדפס רשת במוזיאון תל אביב לאמנות  


