
  

 

  רשימת ספרות עזר לתחום אמנות פלסטית 

  

  אמנות כללית:

 

 אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול, הוצאת כתר 

 קורות האמנות, א. ה. גומבריך, הוצאת עם עובד 

 האמנות היהודית, בצלאל ססיל רות, מסדה 

 מבוא לרנסאנס האיטלקי, היינריך וולפלין, פרסומי הר הצופים  -האמנות הקלאסית

 ות בעידן הטכנולוגי, כל היחידות, האוניברסיטה הפתוחה אמנ

 פרספקטיבה, אביגדור פוסק, הוצאת גומא 

 תיאוריה ופרקטיקה, גילה בלס, הוצאת רשפים  -הצבע בציור המודרני

 דמות האדם בתולדות האמנות, משה ברש, מוסד ביאליק 

  

  אמנות ישראלית:

 

 100ן ישראל שנות אמנות ישראלית, יגאל צלמונה, מוזיאו

 סיפורה של אמנות ישראל, תמוז בנימין )עורך(, מסדה 

 אופקים חדשים, גילה בלס, הוצאת רשפים 

 שורו הביטו וראו, איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית, אליק מישורי, עם עובד 

  נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי, טל דקל, הוצאת רסלינג

 הווה הנע בסבך עברו הערבי, הוצאת בבל -זרחית חזות מ

 הנזיר והאריה אמנות אתיופית חזותית עכשווית בישראל, הוצאת אחותי

 

 

  אמנות כללית לתלמידים מתקדמים:

 

 אמנות ואשליה, א. ה. גומבריך, הוצאת כתר 

 אסתטיקה: מבוא פילוסופי, אוסוולנד הנפלינג )עורך(, האוניברסיטה הפתוחה 

 בוננות, ג'ון ברגר, הוצאת פיתום דרכי הת

  הלם החדש, רוברט יוז, הוצאת עם עובד

  על טבעה של האמנות, רות לורנד, סדרת מה דע, הוצאת דביר

 יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, וולטר בנימין, ספרית הפועלים הקיבוץ המאוחד 

 הצילום כראי התקופה, סוזאן זונטאג, הוצאת עם עובד 

  ים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר, ג'ורג'יו ואסארי, מוסד ביאליק חיי הצייר

 יונה ,הוצאת מאגנס -תולדות האמנות הקלאסית ,מיכאל אבי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  קישורים ברשת:
 

תכניות לימוד באמנות: אמנות כתרבות חזותית תכנית לימודים לחטיבת הביניים לבית הספר הממלכתי 

 והממלכתי־דתי/ משרד החינוך 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/Oman ut.pdf  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit 

/Omanut/TochnyotLimudim/HativaElyonaEyuni/  

 

 מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני )עמל.נט( 

ttp//:ww1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/Default.aspxhw  

 

  מפגשים מהסוג החזותי–)עמל.נט(  מסע בזמן   

http://atl.amalgroup.org.il/school/  

 

 אתר טקסטולוגיה 

http://textologia.net/?page_id=24840  

 

 גוגל ארט פרוג'קט 

project-ect/arthttps://www.google.com/culturalinstitute/proj  

 

  הספריה המקוונת של ישראל -כותר

http://www.kotar.co.il/  

 

 מאגר דימויים של הנשיונאל גלרי אוף ארט 

gov/en/page/show_home_page.htmlhttps://images.nga.  

 

 ערב רב, מגזין לתרבות, אמנות וחברה 

rav.com-http://erev/  

 

 

 מוזיאון ישראל בירושלים 

http://www.imj.org.il/  

 

 אביב לאמנות  -מוזיאון תל

http://www.tamuseum.org.il/he/default.aspx  

 

  ירושלים -המוזיאון לאמנות האיסלאם

.ilhttp://www.islamicart.co/  

 

 אתר מוזיאוני חיפה 

http://www.hma.org.il/  

 

 מוזיאון אשדוד לאמנות 

http://www.ashdodartmuseum.org.il/he  

 

 המשכן לאמנות עין חרוד 

http://museumeinharod.org.il/hebrew/  

 

 שבע  -באר -מוזיאון הנגב לאמנות

museum.org.il/page.php?id=106&tp://negevht-top=105  

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/Oman
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit
http://www1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/Default.aspxh
http://atl.amalgroup.org.il/school/
http://textologia.net/?page_id=24840
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art
http://www.kotar.co.il/
https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
http://erev/
http://www.imj.org.il/
http://www.tamuseum.org.il/he/default.aspx
http://www.islamicart.co.il/
http://www.hma.org.il/
http://www.ashdodartmuseum.org.il/he
http://museumeinharod.org.il/hebrew/
http://museum.org.il/page.php?id=106&top=105-http://negev


 

 בית האמנים –ירושלים   

http://www.art.org.il/  

 

 אביב  -תל -בית האמנים

http://artisthouse.co.il/        

 

 

 קישורים למצגות ברשת:
 

 אתר צפונט עם המון מצגות לחומרים אמנותיים שניתן לשאוב מהם המון רעיונות ליצירה דף אמנות של

 גם חומרים מתולדוות האמנות:

manut/home/matzegotarthttps://sites.google.com/a/cabri.tzafonet.org.il/o   

 

לינקים לעבודות עם חומרים זמינים שמאפשר התייחסות לטכניקות פשוטות. ממליץ לא להשאיר אותן 

  ברמת ה"עיצוב"

 ולכוון לתוצרים אישיים ונושאי משמעות:

 

 נייר

0H1CNc-https://www.youtube.com/watch?v=Dh2x&feature=youtu.be 

 

 מלט וגבס

0H1CNc-https://www.youtube.com/watch?v=Dh2x&feature=youtu.be 

 

http://www.art.org.il/
http://artisthouse.co.il/
https://sites.google.com/a/cabri.tzafonet.org.il/omanut/home/matzegotart
https://www.youtube.com/watch?v=Dh2x-0H1CNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dh2x-0H1CNc&feature=youtu.be

