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מבוא



הציר האסטרטגי   

,  ה מתחשבת באופיה של קבוצת הלימוד ההטרוגנית מבחינה גילאית"תכנית הלימוד מותאמת היל

המתבטאים , וכן בדפוסי הלימוד של תלמיד עם רמת מחוייבות וכושר למידה, אינטלקטואלית ותרבותית

המחוון המותאם מאפשר למורה להעניק ציון חיובי לתלמיד  . ה/ברמת הנוכחות ושיתוף הפעולה של התלמיד

לו גם של )מתוך הבנה שסדרתיות , עם מינימום תוצרים באמצעות מסגרת אסטרטגית של עבודה בסדרות

מטכניקה  , מרישום לציור, מימד-מימד לתלת-מדו:  לדוגמא.  יוצרת משמעות(  מספר עבודות מצומצם

.     לטכניקה ועוד

הציר הדידקטי

ובתנאי שבתנאיי מינימום ניתן יהיה לכמת עת עשייתו  " לפרש, להבין, לחוות, להתבונן"מושתת על עקרונות 

.שבתכנית לימוד' תיק עבודה'לשם כך ניעזר בכלי .  ל"ש12-או 10-ציון כיחידה ל/של התלמיד לכדי הערכה

תרגילי חובה 2-3התכנית בנויה באופן שהמורה יוכל להסתמך ולחזק ידע ויכולות קודמות ולהישען על  

טכניקות ומושגים מרכזיים להבנת היצירה  : הידע כולל. ה/יעודיים או  מוטמעים בעבודתם של התלמיד

גלגל  , פרספקטיבה, מימד-מימד ותלת-דו', קולאז, ציור, רישום: הפלסטית ותולדותיה מן המערב והמזרח

.שימושי ועוד/מלאכות ועיצוב מסורתי, קליגרפיה, קישוט, פרופורציות של גוף האדם, הצבעים



הציר האקולטוריסטי

/  לאומית/ מגדרית: ה/ה באוריינטציה למרכיבי הזהות והעניין שלו/תכנית הלימוד מכוונת להעצמת התלמיד

.  ועוד, קהילתית/ תרבותית/ דתית/ אתנית

כמקדמת שוויון והכלה של שלל התרבויות  תרבותית-הרבתכנית הלימוד מכירה בחשיבותה של הגישה 

והקהילות המרכיבות את החברה הישראלית מתוך הכרה בתיקון העוול ההיסטורי כלפי אוכלוסיות מודרות  

ה  /ומתוך הבנה שהרכיב התרבותי בזהותו של תלמיד, ועוד, אמונית, אתנית, מגדרית, מבחינה לאומית

.  ה היא קריטית להעצמתו ולהשתלבותו בחברה כשווה בין שווים"בתכנית היל

דימויים חזותיים ורעיונות מתוך עולמו  , הציר האוקולטוריסטי סביבו מודגשים מושגיםועל כך חשיבותו של 

.  ה/התרבותי והקהילתי של התלמיד



תיק עבודה



מערך לימוד ליצירה בפרספקטיבה  
של אמנות אתיופית בישראל

דיון בחשיבות השימור והלימוד של האמנות האתיופית ככלל מסורות 1.
קהילות ישראל ורקע היסטורי של יהודי אתיופיה

(מודרניסטיות-תרבותיות ובתמות פוסט-דיון ברב)

חשיפה לחומרים ויזואלים וטקטואליים של האמנות האתיופית  2.

יצירה/ תרגיל.   3



:  נקודות למורה

?מהו מקומה ומעמדה של היצירה האתיופית בישראל. א

?בכיתת האמנות" יצירה אתיופית"האם אפשר ליצור . ב

דיון. 1



מהו מקומה ומעמדה של היצירה האתיופית. א
?בישראל

את האמנות האתיופית בישראל אנו פוגשים

גישה ומדיניות  , בההצטלבות של הכרה

תרבותית וגישות פוסט מודרניות באמנות  -רב

ובתרבות



?מהי,תרבותיות-רב

אחרותתרבויותשלערכןואתקיומןאתהגוזרתהאתנוצנטריתלגישהבניגוד

-הרבהגישה,המערביתהתרבותעםבלעדיתהמזוההאחדלמרכזהשוואהמתוך

,סובלנירקאינווהזרהשונהכלפיהיחס.היררכיתלאלהיותשואפתתרבותית

עמדהמתוךמתנהלאינוהשונהעםהדיאלוג;הקלאסיהליברליזםכמצוות

.שלנוהסובייקטיביותעצםאתהמכונןכהליךאלא,ומתנשאתפטרונית

בכיתהלדיוןלשאלותהצעה

תרבותית-רבמדינההיאישראללדעתךהאם?

ועדייןלאומיתאואתניתמבחינהלנוהייחודיתהזהותאתלבטאנוכלכיצד

?ישראליםלהיות

אוייחודיתרבותישימורלטובתמשאביםלהשקיעצריכההמדינהלדעתךהאם

?בעצמההתרבותייםלצרכיהלדאוגצריכההקהילה



תרבותית  -נקודות להנחיית דיון לחשיבותה של הגישה הרב

עללהגןמבקשתתרבותית-הרבההשקפה,פוליטיתמבחינה-קהילתיותזכויות

אידאולוגיבידולתוך,ייחודייםחייםובאורחותבנורמותלדבוקמיעוטיםשלזכותם

הרובמתרבות

ומציעיחידבלשוןהמנוסח,הנאורותשלרוחהיציר,"תרבות"למושגבניגוד-ריבוי

הטרוגניותמצבימציעה.רביםבלשוןדוברתתרבותיות-הרב,ומהותניאוניברסלידגם

שלהבפוליטיקהודכאניתבאופייההיררכית,הומוגניתלתרבותכחלופהוריבוי

ההתבוננות,הומוגניותלאומיותביחידותהמתמקדותלתיאוריותבניגוד-דיאלוג

החיותהשונותהתרבויותאתובוחנתהלאוםמדינתגבולותאתחוצהתרבותית-הרב

אתניותזהויותביןאושונותתרבותיותזהויותביןדיאלוגבאמצעותלהומחוצהבתוכה

.נתונהתרבותהמרכיבות

והקשריםכוחמאבקיכיצדחוקרתתרבותית-הרבהעולםהשקפת-ריקליימינג

,אחרּותכגוןמונחים.ולאומיותגזעיות,מעמדיות,מגדריותזהויותַמְבניםהיסטוריים

ולהתחדשותלהעצמהמקורמשמשיםקולוניאליזם-ופוסטהבדלים,שוליות



למורהכלליותהגדרות-האמנותיהשיפוטוערכיפוסטמודרניזם

השניםמאהשלבאמנותמרכזייםזרמיםשניהםופוסטמודרניזםמודרניזם

,בצילום,באדריכלות,הפלסטיתבאמנותסגנוןהואמודרניזם.האחרונות

19-ההמאהמאמצעהחלרווחשהיה,בזהוכיוצאבתאטרון,בקולנוע,בספרות

והגואלהמופשט,הרציונליהממדאתמבליטזהסגנון.20-ההמאהאמצעועד

ידועה.החדשמפניהישןדחיית,הקדמהבאפשרויותמאמיןהוא:האמנותשל

"פשעהואקישוט"לוסאדולףהאוסטריהאדריכלשלאימרתוזהבהקשר

בתחומיםהמתפתחותחדשותאסתטיותמוסכמותמשקףהפוסטמודרניזם

הסגנוןשלכללייםמאפיינים.לימינוועדשעברההמאהמאמצעהחל,אלה

ציטטות,"נמוכה"ל"גבוהה"אמנותביןהפערצמצוםהםהפוסטמודרני

כפריהאמנותילמוצרולמודעותלפרודיהנטייה,סגנוניואקלקטיזםהיסטוריות

הייצוגדרכיפירוק,צריכה-מדיה-אמנותבצומתטיפול,והתחזותשעתוקשל

Lessונטורירוברטהאדריכלשלאימרתוידועה.העיליהמודרניזםשלוהשפות

is boreדהוןמיסשלהמפורסמתהאמירהעלכפרפראזה,משעמםהואפחות

Lessרוהה is more

)"הרעיונותשלהאנציקלופדיה"הבלוגמתוךוהוספותעיבוד)

http://haraayonot.com/idea/postmodernism-in-the-arts/

לונדון,פנקראססנטמלון,ויקטוריאניתאדריכלות
1861,סקוטגילברט'ורג'גסיראדריכל

באוהאוס בית רייספלד–אדריכלות מודרנית 
1935, ונסקי'פנחס ביז: אדריכל, 96הירקון ' רח

http://haraayonot.com/idea/postmodernism-in-the-arts/


שנותבתחילתהחלהישראללמדינתישראלביתאלייתע

בלתיבצורהכבודדיםתחילה,20-ההמאהשל60-ה

עלייהגלי.חוקיתבצורה1977משנתוהחלחוקית

1990–1979בשנים"אחיםבצעמ"”–משמעותיים

לישראלעלומכןלאחר.1991במאי"שלמהמבצע"ו

בישראלשכונויהודיםוצאצאיקווארהיהודי

מנובמברממשלתשל716החלטהלפי.פלאשמורה"

להסתייםמאתיופיההמאורגנתהעלייהצפויה,2015

אוכלוסייתמנתה2016שנתלסוףנכון.2020בנובמבר

58-כמהם)בישראלנפשאלף144-למעלאתיופיהיוצאי

).ישראלמאוכלוסיית1.67%שהיווצבריםאלף

בישראלאתיופים



חומרים. 2



אמנים אתיופים עכשוויים בישראל 

  עוסקים בתימות שונות ובשלל אמצעים ומדיות

מסורת וחידוש–ומחברים בין עבר והווה 

 מתמודדים עם קשיי  -מהם מהגרים ומהם ילידי הארץ

קליטה והשתלבות ויוצרים בתקופה בה הולכת וגוברת 

,  בעולם התעניינות גדולה באמנות של תנועות שחרור

וקהילות מן העולם השלישי ומחלקי העולם , מיעוטים

.  המשתחררים מעול הקולוניאליזם

רבים מהם מתכתבים עם אמנות אתיופית מסורתית

תודעה  ותמות מן התרבות האתיופית ועבודתם מייצגת 

קהילתית וחברתית מתקדמת



אדמהעלבעלותעלאיסורבהן,היסטוריותנסיבותשלתולדההואהשונותבאמנויותאתיופיהיהודישליסוקםע

ניידותלעבודותוחקלאותניידידלאנכסישלממקורותפרנסהלמקורותופניה(15-ההמאה,איסחקהנוצריהקיסר)

כרוקחותוהנשיםוכנסיותמבצריםשלמעוליםכבנאיםנודעוהגברים.וקדרותקליעה,אריגה,נפחות,בניה,נגרות:בהן

אמנות.ועשןבאשהשימושבשלוכישוףבמאגיהוכעוסקיםנמוךמעמדכבניסימנוםאלהמלאכות.וכמעטרותצבעים

1960-המשנות)מודרניתתופעההיאהפיסולאמנותואולם,אתיופיהיהודיבקרבשניםרבתמסורתהיאהקדרות

שלהקדרותמלאכתידועה.המזכרותולתעשייתהמערביתלתרבותהאתיופיתהתרבותשביןבמפגשומקורה(לערך

חיותועיצובכיורכללההמסורתייםאתיופיהיהודישלעבודתםכיהעובדהמרתקת.לגונדרהסמוךוורקההכפרנשות

ההנהגהשלנכונותההיאלכךההסבר.וצלביםטמאות

והכנסותיהבפרנסתההקהילהעללהקלהדתית

צרכיהלטובתההלכתייםהאיסוריםמןעיןולהעלים

לאהיאכיתימוכיןומתוךהקהילהשלהכלכליים

.זרהועבודהפולחןלצרכיממילאנעשית

סקירה היסטורית–אמנות אתיופית מסורתית 



סגנון

בחומריםבשימושמתאפיינתהאתיופיתהאמנות

.נאיביוהציורהפיסולסגנון.ובסיסייםטבעיים

בצבעוניותשימושניכרובקליעהברקמה,בציור

משליםמטפורותרובפיעלהםהדימויים.עזה

,תקוות:ומבטאיםלדורמדורשעובריםעםוסיפורי

סצינות,ואכזבותקשיים,לבומשאלותשאיפות

סצינותלירושליםכמיהה,הכפרחייהווי,ך"מהתנ

.בהוההשתלבותלישראלהעליהמן

יהודהאריהגור

הםאתיופיהקיסרי,האתיופיתהמסורתפיעל

יהודי,כןכמו.שבאומלכתהמלךשלמהצאצאי

צאצאיעצמםרואים(ישראלביתא)אתיופיה

,מתאריוכאחד,נשאאתיופיהקיסר.יהודהשבט

והאריה,"הכובשיהודהאריה"התואראת

עלוכןהאתיופיתהאימפריהדגלעלהופיע

קרית גת–מנהלת מרכז אהטה , לקיה ירדני.ומטבעותבולים



קדרות וכיור

פיסול

כלי אוכל

חפצי פולחן

קרית גת–מרכז אהטה 



ברכהפסלוני

ליצירתיותברכההינוהציפורעםה/האישפסלון

כלכלילשגשוגברכההינוהסלעםה/האישפסלון

לפוריותברכההינוהתינוקותעםה/האישפסלון

לחכמהברכההינוהספרעםה/האישפסלון

(אהטהמרכז,סנבטועדנה)

פיסול

בחברה האתיופית  

הפסלונים הם סמלים  

. בעלי ערך שימושי ורגשי

הם מסמלים את  

השאיפות והחלומות של  

ות הפסלים  /רוכשי

הורות , יצירתיות, לפוריות

הפיסול  .ושפע כלכלי

והקדרות מתאפיינים  

בפשטות סגנונית וללא  

.שימוש בגלזורות

תיבת אהבה



קליעה

היה נהוג להעניק סלסלת קש כמתנה לכלה  , יהדות אתיופיהבקרב 

.  אפסנה בסלסלת הקש את תכשיטיה, מצידה, הכלה. ביום חתונתה

נוסף של סלסלת הקש הוא לאחסון ושמירה של דברי מתיקה  שימוש 

.כגון סוכריות

(עמותת אלמז, מרכז אהטה)



טקסטיל ורקמה

ומאופיינתשרשרתתךעשויה,ֶטְלףנקראתהאתיופיתהרקמה

בצפיפותממולאהרקוםהשטח–מורכביםובדגמיםרבהבצבעוניות

עושרהאתמסמלתהרקמה.ממדיתתלתכתמונהנראהשהואעד

(קמיס)האישהבשמלתשהרקמהככל.האישהשלאושרהואת

שלהכלכליתיכולתהיותרגדולהכך,ובצבעיםבדגמיםעשירה

כסמל,צלביםרקמובתחילה.אליהבעלהכבודוגםאותההלובשת

נוספוהעשריםבמאההעולםליהדותהחשיפהעםאבל,אתיופי

מסמל,במסגרתותחוםמורכב,מסולסלהצמחדגם.דודמגןסמלי

לארץולעלותהגבולותאתלפרוץאתיופיהיהודישלרצונםאת

.ישראל

קבוצת אהטה, לקיה ירדני



אלדד טרקה

B6סטודיובוגר.אחרישנהוהגיעבאתיופיה1983.נ

אתבעבודותיומבטאטקסטילבמסלולושנקר

המסורתייםוהקעקועיםהצורות,האפריקאיתהצבעוניות

חדשותוצורותחדשיםחומריםעםאותםומשלב

.עכשווימראההיוצרותוממוחשבותידניותבעבודות

הסליםקליעת,האתיופיתהרקמהאתשחקר,טרקה

אלמזעמותתעםפעולהמשתףהאתניוהלבוש

2012בשנקר פרוייקט הגמר של אלדד תרקה 



2014מיצג, פייטה

זווידיתו יוסף סרי

.1991-בלישראלוהגיעה1983בשנתבאתיופיהנולדה

המורכביםמיצגיה.ספירבמכללתלאמנותהמסלולבוגרת

.רביםתרבותייםלמקורותמתייחסים



נירית טקלה

מתגוררת.6בגיללארץעלתה,1985-באתיופיהילידת

תחומית-רבלאמנותהספרביתבוגרת.אביבבצלויוצרת

היומיוםמחייהעולותבסוגיותנוגעותעבודותיה.בשנקר

כמוהעכשוויתהישראליתבמציאות"ישראלביתא"של

התרבותשלוהפולקלורהמיתוסים,הזיכרוןמתוךגם

האתיופית

2016, אקריליק על קנבס, צדק ליוסף סלמסה

2017, אקריליק על קנבס, האישה והאריה



2011מדיה מעורבת, נשים עובדות

טספאי טגניה

בוגר.1997לישראלהגיע.באתיופיהסיפהאבלהבכפר,1975.נ

העברמןוזכרונותסצנותמתאריםפסליו.מימד-אסכולה

.באתיופיההיומיוםמחייותמונותוהמשפחתיהביוגרפי

בטכנולוגיותאךמסורתייםמחומריםעשויותעבודותיו

תעשייתיםודבקיםוקלקרברזלעשוייםהבסיסים:מתקדמות

ושאיפהאקולוגייםעקרונותמייצגים.בננהבעליונעטפיםשונים

הטבעעםהרמונייםלחחיים

2014. דיוקן עצמי

1997, תרבות מסביב לבית



2010, (פורטרט עצמי), התעוררות

אור אברהם טמסה

2010, קמיס2009, זיכרון מהעבר

בני וודו

2009,  רחובות, פורטרט עצמי



עלמו אישתה

מוזיאון במזוודה

עורך  , בגר תואר שני באמנות וחינוך
הרצאות  ותצוגות של אמנות ותרבות  

אתיופית בבתי ספר ומוסדות חינוך  
ברחבי הארץ  

–קולקטיב ביתא 

אמנות יוצאי אתיופיה



יצירה/ תרגיל. 3

הנחיות למורה

 יצירה אתיופית"האם תלמיד יכול ליצור  "

 מייצגת עבור התלמיד" אמנות אתיופית"מה  ?

: 'סעיף א, נצטט מן הרציונל של תכנית הלימוד באמנות

,  התכתבות, אדפטציה, ציטוט, אטריבוט: יושם דגש על שימוש במושגים כגון"
"ואופן הבעתם ביצירה, מחווה, פאראפרזה

המורה יכול להנחות את התלמידים ליצור יצירה בהשראת חומרי הלימוד  
:שהוצעו בחשיפה לאמנות אתיופית וליצור בהתייחס למושגים לעיל

באמצעות טיפול ברדי מייד–אטריבוט 

של אלמנט מהאמנות האתיופית בתוך יצירה  " שתילה"באמצעות –ציטוט 
אישית בסגנון אחר

למשל פסלון  )להכין יצירה שמאמצת דפוס או פרקטיקה אתיופית –אדפטציה  
(מזל אישי

התייחסות ליצירה ספציפית ויצירת דיאלוג איתה  -פראפרזה / התכתבות
התייחסות לנושא החוזר באמנות אתיופית  , למשל)בפרספקטיבה אישית 

ועוד, פרפורמנס וצבע עור, מעמדן של נשים בקהילה:  עכשווית כגון

באמצעות התייחסות לגוף עבודות של אמן או לאסטתיקה האתיופית  –מחווה 
(  למשל לצבעי הדגל האתיופי ולסמלים שונים)



עבודת מחשב2011, ערב החתונה,  טגיסט יוסף רון

מרכז אהטה, רקמה, לקיה ירדני

יצירות לדוגמא

:ידי שתי אמניות אתיופיות-ביצירות שלפנינו נוכל להדגים את ההתייחסויות לאמנות אתיופית על

יצרה תמונת טבע דומם רקומה באמצעות תך לולאה המזוהה מאוד  , אמנית רקמה אתיופית, לקיה ירדני
.  בנה'ג–בתמונה מופיע הכלי המסורתי להכנת קפה . עם הרקמה האתיופית המסורתית

יצרה עבודת מחשב המתייחסת לרקמה המסורתית בבגדי הכלה  , תחומית-אמנית רב, טגיסט יוסף רון
.  האתיופית

עמוד על מאפייני השימוש וההתייחסות לאמנות אתיופית בעבודות אלה ונסה ליצור עבודה דומה  •



המשך–יצירות לדוגמא 

מימד מתוך תכנית הלימוד באמנות -הנחיות לביצוע עבודת תלת
אמנות אתיופית כרפרנס



המשך–יצירות לדוגמא 

(מתוך תכנית הלימוד באמנות)מערך להכנת פסלון 
פסלון מוגמר ממחיש התייחסות למאפייני  -6תמונה 

.תרבות ואמנות אתיופיים, זהות



גזירה בקיפול של מסכה  , תרגיל בסימטריה
התלמיד בחר להשתמשת בצבעי הדגל האתיופי  

2009אליהו -רמת, הסדנה לאמנות

המשך–יצירות לדוגמא 



מקורות קישורים ומצגות

ספרים וקטלוגים

אמנות אתיופית עכשווית בישראל, הנזיר והאריה
אמנות אתיופית מסורתית בישראל, קמעות וכמיהות

אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי–נשים והגירה 

קישורים

קולקטיב ביתא ישראל
https://www.facebook.com/pg/CollectiveBetaArt/posts/?ref=page_internal

מרכז אלמז
http://www.almaz.co.il/

קולקטיב ביתא ישראל
https://www.facebook.com/pg/CollectiveBetaArt/posts/?ref=page_internal

מרכז אהטה
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%94%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-

%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94-

%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA-227289200770073/

ויקיפדיה קדרות ביתא ישראל
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%90_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

האנציקלופדיה של הרעיונות
http://haraayonot.com/

בערב הוקרה לאמנות האתיופית, אמנים יוצאי אתיופיה מספרים על יצירותיהם5
https://www.youtube.com/watch?v=yFEC0TeosGI

על הקמה האתיופית–רקמה כביטוי אמנותי 
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/moreshet_yahadut_etyopya_omanut_hazutit_yesodi_presentation.pdf

אגודת יהודי אתיופייה
https://www.iaej.co.il

https://www.facebook.com/pg/CollectiveBetaArt/posts/?ref=page_internal
http://www.almaz.co.il/
https://www.facebook.com/pg/CollectiveBetaArt/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%94%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA-227289200770073/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%90_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://haraayonot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yFEC0TeosGI
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/moreshet_yahadut_etyopya_omanut_hazutit_yesodi_presentation.pdf
https://www.iaej.co.il/

