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אוכלוסיית יעד

תלמידים בעלי נטייה לתחום האומנות והתיאטרון

תיאור 

במסלול הבינתחומי "אומנויות היצירה" בחטיבת הביניים, נחשפים התלמידים למגוון אומנויות 

רחב, מתחומי האומנות הפלסטית, העיצוב, הפיסול, הרישום ואומנות התיאטרון. במסלול קושרים 

בין התיאוריה לפרקטיקה, בוחנים את הזיקה שבין היוצר ליצירה ומפיקים יצירות מבוססות חקר 

בטכנולוגיות חדשניות. 

במסגרת לימודי המסלול מתקיימות התנסויות למידה ב"בצלאל", האקדמיה הישראלית הלאומית 

לאמנות ולעיצוב ובסטודיו למשחק "ניסן נתיב".

תכנית הלימודים 
תכנית הלימודים הינה תלת שנתית, בכל שנה בכיתות ז'-ט' נילמדות 4 שעות שבועיות, אותן 	 

לומדים תלמידי המסלול וזאת בנוסף למערכת השעות הרגילה. 

הלמידה משלבת בין הממדים העיונים והמעשיים. היא מתקיימת בסביבת למידה מותאמת: 	 
סטודיו לתיאטרון, סטודיו לאומנות, חדר מוסיקה ומעבדות מחשבים.                     

בכיתות ח' ו-ט' תלמידי המסלול בוחרים קורסי העמקה בהתאם לתחומי התעניינותם. הלמידה 	 
מתקיימת בקבוצות קטנות, תוך שימת דגש על פיתוח הכישורים האמנותיים וחתירה למיצוי 

הפוטנציאל האישי. 

במקביל ליחידות לימוד שונות מתקיימות סדנאות מונחות ומגוון של פעילויות העמקה והעשרה.	 

הלימודים במסלול מלוות בכיתות אמן, במסגרתן התלמידים נפגשים עם אמנים יוצרים.	 

פעילויות העשרה - מעטפת התכנית	 

הלמידה במסלול מלווה בפעילויות העשרה בתוך ביה"ס ומחוצה לו. 	 

התלמידים מבקרים במוזיאונים שונים, עוברים הכנה לצפייה נבונה וביקורתית של הצגות, 	 
מבקרים בתיאטראות, צופים בהצגות קלאסיות ומודרניות ומקיימות שיח עם שחקן.

במסגרת הלימודים משתתפים התלמידים בסדנאות שונות כגון: סדנה לעיצוב תפאורה ואביזרים 	 
נלווים להצגות תיאטרון, סדנת חיתוך עץ והדפס, סדנת דיוקן, סדנת פיסול, סדנת צילום, 

סדנת מוסיקה ועוד
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למידה בחטיבה העליונה – במקצועות בחירה מוגברים לבגרות

תיאטרון 5 יח"ל – שילוב של לימודים עיוניים ומעשיים 	 

אמנויות העיצוב 	 

בגרות עם זכאות לתעודה טכנולוגית-מדעית ברמות 11 או 15 יח"ל 

עיצוב - 5 יח"ל 	 

אמנות שימושית - 5 יח"ל 	 

מבוא לכימיה - 1 יח"ל / ביולוגיה - 5 יח"ל / כימיה - 5 יח"ל	 

תנאי קבלה 
השתתפות ביום מיון שיכלול:

ראיון אישי	 

יצירת תיק עבודות הכולל 3–5 תוצרים	 

מבדק בחשיבה יצירתית ועיונית ובסדנת משחק 	 

בנוסף, התנהגות טובה מאוד	 

השתתפות במגמה מחייבת לימודים בביה"ס בו פועלת המגמה. למועמדים שיעמדו בתנאי 

הקבלה תאושר העברה לביה"ס בו המגמה.

תמונות מספרות  
ביטוי אישי מתוך בחירה - תיאטרוןביטוי אישי מתוך בחירה - אומנות
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