
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 אמנות בגן העתידי  -המוזה שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 4543: מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל: 

תחום האמנות החזותית בחינוך הקדם יסודי שני היבטים עיקריים. היבט אחד עוסק בטיפוח ההבעה והיצירה בחומרים,  ל
הילדים. במסגרת זו הילדים יוצרים מתוך חופש בחירה, במגוון חומרים המונגשים להם בסדנת היצירה בגן כאורח חיים בגן 

בכל יום. לרשות הילדים עמדת חומרים פתוחה, מצעים, צבעים וכלים שונים. עושר החומרים והשיטות מאפשרים לילדים 
 .לויליצור על פי נטיית ליבם, לבד או בשיתוף פעולה, תוך כדי חקר וגי

ילדי הגן במסגרת זו נחשפים היבט שני עוסק בתרבות החזותית, בחשיפת הילדים לדימויים חזותיים ובחינוך לצריכת תרבות. 
מושגים בשפת האמנות, הבעת רעיונות ופעילות בשימוש תוך  התבוננות ושיח סביב יצירהלהזדמנויות ליצירות אמנות, ל

 ה משחק ויצירה בהשראת

האם ילדי הגן יכולים להבין  -עמדות שלנו כגננות ביחס לשילוב אמנותידע והבשני היבטים אלו. נחקור את הבקורס נעסוק 
בקורס  מה בין יצרנות לאמנות? מה התפקיד שלי כגננת?מה יכולים ילדי הגן להרוויח מחשיפה ליצירות אמנות? אמנות? 

  על פי תפיסתשיח ומשחק סביב יצירות אמנות בגן  ויצירה עה, הבאישיורגעים בגן המעודדים ביטוי  , חומריםמרחבים נחקור
 הגן העתידי. 

 

 גננות  :קהל היעד

-אמפגשים , בפסג"ה פא"פ, מפגשים בזום -)מפגשים סינכרונים יהיברידקורס  –שעות  30 :היקף ומבנה הקורס

 ינכרונים(ס

  

את  בחור ללהחליט ו היברידי וגמיש(,) Hyflex הייפלקס בשיטתללמוד  שר ללומדיםפבשנת הלימודים תשפ"ב נא

  :ההשתתפותאחד ממסלול 

   פבמפגש פא"ולהשתתף  פסג"ה )להיות(  השתתפות במפגש פא"פ ב •

   ( בזמן אמת) זום למשל   סינכרונית מרחוק באמצעות )להיות(  השתתפות   •

 בטופס ייחודי  שיישלח ע"י הפסג"ה לפני המפגש. יעדכנו את בחירתםהמשתתפים 

 

 הארות:

 מפגשי בחירה אלו מסומנים בסילבוס. מפגשים(. 2-3חלק מהמפגשים )בין בלמידה זו תתקיים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/
https://webacademix.co.il/k-center-article/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-hyflex-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 התו הסגול.מספר המשתתפים בכיתת הלימוד יהיו על פי 

 

  10 :מס' מפגשים

  שלישי  :יום הקורס

  23/11/2021 :מועד פתיחה

 דלית סהרון מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 אמנות בגן העתידי  -דלית סהרון, מדריכה בתוכנית המוזה
 

 לקבלת גמול  הפיתוח המקצועי דרישות 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

כל משימות הקורס כולל משימת גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת  •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס(  סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 לטפח סביבה חינוכית המעודדת ביטוי אישי באמצעות הבעה ביצירה   1

 ת שיח דיאלוגי עם ילדי הגן בתהליך יצירה יולפתח מיומנו 2

 בשיח יצירת אמנותבהתבוננות לטפח מיומנויות של  3

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 הנחות יסוד  -העתידיאמנות בגן  •

 ארגון סביבה חינוכית בגן לקידום התבוננות וביטוי אישי של הילדים  •

 הכרות עם מאגרי מידע וחשיבה ביקורתית בבחירת יצירת אמנות לגן •

 במדיה אמנות סוגים שונים חשיפה ל •

 רכיבים יישומים 

 עמדת חומרים המעודדים ביטוי אישי יצירה הכולל הקמה/הרחבה של מרחב  •



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 סביב יצירת אמנות ושיח התבוננות , למשחק -הרחבה של גלריה בגןהקמה/ •

 פיתוח פעילות בגן סביב מושג מתחום הדעת •

בקורס  פירוט המפגשים  

 מרצה מקום    נושא  תאריך  יום בשבוע 

אמנות בגן העתידי חקר   23/11/2021 שלישי  יום
 מושגים ותפיסות 

   הייפלקס  19:00 16:30
 ( )היברידי וגמיש 
 בפסג"ה ובזום 

 דלית סהרון 

  -האמנות בגןסביבת  07/12/2021 שלישי  יום
  הגן כמרחב לביטוי אישי

 דלית סהרון  בזום  19:00 16:30

שיח אמנות בדרך דיאלוגית  21/12/2021 שלישי  יום
   ?מה האמנות מספרת לנו

 ומה אנו מספרים על האמנות?

 דלית סהרון  בזום  19:00 16:30

 מפגש העשרה:   04/01/2022 שלישי  יום
מאגרי מידע באמנות 

 לשימוש הגננת 

 דלית סהרון  סינכרוני -א  

גלריה ואוצרות בגן מרחב   11/01/2022 שלישי  יום
 מוזיאלי אינטראקטיבי בגן

 דלית סהרון  בזום  19:00 16:30

לראות  איור בגן הילדים/ 18/01/2022 שלישי  יום
  /ערכת אמנות-אמנות

 תיאטרון בגן 

 הייפלקס   19:00 16:30
 )היברידי וגמיש( 

 בפסג"ה ובזום 

 דלית סהרון 

 מפגש העשרה:  25/01/2022 שלישי  יום
מאגרי מידע לגננת אמנות 

 בפורטל הפדגוגי

 דלית סהרון  סינכרוני -א  

 רפאלה   בזום  19:00 16:30 מפגש עם מאיירת  01/02/2022 שלישי  יום
 צרפתי 

  /  אלים ראמנות ואמנים יש 15/02/2022 שלישי  יום
 הנגשת חומרים וטכניקות 

 דלית סהרון  בזום  19:00 16:30

 שולמית  בזום  19:00 16:30 מפגש עם מאיירת  01/03/2022 שלישי  יום
 צרפתי 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   הקורס תמטל

 מטלת הקורס כוללת שלושה חלקים  

 תיעוד יומן למידה  .1

יישום אחד הנושאים הנלמדים על פי בחירה. יש להציג נימוקים לבחירה, תהליך היישום )תצלומים, שכתוב   .2

 שיח(, תובנות מהיישום. חלק זה ניתן לבצע בזוגות.  

 כתיבת רפקלציה אישית .3

 דרכי הערכה 

 במודל )הסבר יימסר( -בסוף כל מפגש מועד הגשה:  30%אחוז הציון:  יומן למידה .1

 15/03/2022מועד הגשה:  50%אחוז הציון:    יישום בגן .2

 15/03/2022מועד הגשה:  20%אחוז הציון:    רפלקציה .3

 בבילוגרפיה

וים  עשייה חינוכית בגן הילדים: קו  (2010משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי ) -מסמך מדיניות

   מנחים לצוות החינוכי.  ירושלים: משרד החינוך, גף פרסומים.

, משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך (. מדריך לצריכת תרבות לגיל הרך1991אגם, ר ) .1

 יסודי, החינוך המשלים. ירושלים.

לבים התפתחותיים בתגובותיהם האסתטיות של ילדים, ( ש1975)פארסונס, מ., ג'ונסטון,מ., דירהאם,ר.  .2

 אביב -פריית הפועלים: תלס) 172-145עמ' ) , לקראת חינוך אסתטי(עורכת)בתוך: לאה דובב 

 המרכז לחינוך טכנולוגי. ,  חולון .20-עיונים באמנות המאה ה  (.1996הדס, נורית ) .3

כיצד  (. 1984.וינפלד, י ) . מודן: בן שמןיספר האמנות הראשון של –מדריך אוקספורד (. 2007וולף, ג') .4

(. מי בכלל צריך חינוך  2012עברון, נ. )-אגף הנוער. ירושלים.כהן –. מוזיאון ישראל מתבוננים בתמונה

 . 56-59פ"ו   הד החינוך,לאמנות? 

 מכון מופת שותפויות בתי ספר ומוזיאונים בישראל. שיח פדגוגי במרחב המוזיאוני.(. 2018מוגדם  ) .5

 . א"ח: תל אביב. דיאלוג בין ילדים לאמנות מודרנית(. 1991ן, ח )מירו .6

, ספריית  לקראת חינוך אסתטי(. הילד כצרכן אמנות פעיל. בתוך: דובב, ל. )עורכת(,  1975מירון, ח ) .7

 אביב.-הפועלים: תל

 ספריית) פארסונס זמננו. מכון מופ"ת.- (, דיאלוג עם אמנות, הדרכה דיאלוגית לאמנות בת2013שליטא ר' ) .8

 (כותר

https://kotar.cet.ac.il/
https://kotar.cet.ac.il/
https://kotar.cet.ac.il/
https://kotar.cet.ac.il/


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 מקורות נוספים להשראה והעשרה 
 
 תחום האמנות בגן  -אתר האגף לחינוך קדם יסודי .1

 לאמנות  המורה  - יםפודקאסטמאגר  .2

 סדרת ההרצאות "מושג באמנות" בהגשת יאיר גרבוז •

 התמונה המלאה עם ירון וילנסקי  •

 גני הילדים -המרחב הפדגוגי .3

 דורים בתחום האמנותמאגר שי .4

 
 
 

 וובילוגרפיה 
   משרד החינוך –  המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה 
 העתידי אמנות בגן  -דלית סהרון, מדריכה בתכנית המוזה

 
 
  

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/art/Pages/art-menu.aspx
https://basis.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa
https://basis.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa
https://basis.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%e2%80%93-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa
https://omny.fm/shows/tel-aviv-radio/playlists/playlist-1
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94
https://pop.education.gov.il/kindergarten/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=31967&Classes=39917&page=1
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=31967&Classes=39917&page=1
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=31967&Classes=39917&page=1
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

