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בע"ה אייר תשפ"א

בנות מגמת אומנות היקרות,
אין לכן מושג עד כמה אני מתרגשת לכתוב מילות ברכה לקטלוג הראשון של המחזור 

הראשון של מגמת אומנות בבית החינוך נריה בנות. מבחינתי מדובר בחלום המתגשם לו אל 
מול עינינו. בנות שמילא אותן הקב"ה ברוח אלוקים, בחכמה, בתבונה ובדעת, ממש צאצאותיו 

של בצלאל בן אורי, פותחות את התערוכה הראשונה בנריה בנות ומציגות  את עבודותיהן. 
השבוע חגגנו את יום ירושלים והעלנו אותה על ראש שמחתנו. בירושלים, הנקראת גם "יפה 
נוף" ו"כלילת יופי" עומד היום מוסד חשוב ומכובד הנקרא "ְבַּצְלֵאל" שהוא אקדמיה לאמנות, 

עיצוב וארכיטקטורה. בית הספר נוסד בשנת 1906 על ידי בוריס שץ והיה בית הספר הראשון 
לאמנות בארץ ישראל במאה ה-20. בחגיגות הפתיחה לבצלאל שלח הרב אברהם יצחק 

הכהן קוק אגרת ברכה לפרופסור בוריס שץ וכך כתב הרב קוק: "אחד מסימני-התחיה 
המובהקים היא "תחיית האמנות והיופי העברי בא"י... מלבב המחזה ומרהיב לראות את 

אחינו רבי הכשרון, גאוני היופי והאמנות". 

כך בירך הרב קוק את תלמידי המחזור הראשון בבצלאל ובהשראת מילותיו מברכת גם אני 
אתכן ואומרת לכן היום: אחד מסימני התחיה המובהקים של בית הספר הוא תחיית 

האומנות והיופי העברי בתיכון נריה בנות. מלבב המחזה לראות את בנותינו רבות הכישרון, 
גאונות היופי והאומנות.  אכן בנות יקרות, כולנו שמחים בכן, בתהליך שעברתן וביצירות 
המקסימות שלכן. חדווה היקרה הובילה אתכן צעד צעד לקראת הרגע הזה, כל אחת מן 

המקום שבו היתה אל המקום שאליו ביקשה להגיע בתהליך אישי ארוך ומעמיק. אתן 
החלוצות שלנו ואנחנו גאים בכן מאד!  ולמרות הקורונה המלווה אותנו בשנתיים האחרונות 

ומלווה גם אתכן כמגמה, ולמרות ובזכות הלידה המשמחת של נהורה המתוקה הבת של 
חדווה, הנה עומדות רגלינו בשערי תערוכת הגמר שלכן. 

אשרינו שאנו זוכים ואשריכן שאתן זוכות. 

תודה למועצה שלנו, לרשת דעת ולפיקוח על כל העזרה בפתיחת המגמה החשובה הזאת. 
תודה  לחדוה על הובלה אישית מקצועית ומעמיקה. תודה להורים שליוו את הבנות ונתנו אמון 

במגמה החדשה שלנו  ובתהליכים הנפלאים הקורים כאן ותודה לכן בנות אהובות על 
שהגעתן עד הלום בזכות ההתמדה שלכן, בזכות העבודה הקשה ובזכות האמונה שלכן במי 
שאתן ובמה שאתן יכולות לעשות.  אני מקווה שברגעים האלה כשאתן מסתכלות בתוצרים 

היפים שלכן, אתן שמחות על כל הדרך המופלאה שעברתן.   
אברך בשם כל באי בית הספר- שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

דרורית



בס"ד

אוריה ,תאיר, שיר, מעיין, אוריאן, רחלי, אור ושהם
תלמידות יקרות !

זכיתן, ואתן החלוצות של מגמת אמנות בנריה בנות.
בעבר, ניצבתן בפני דילמה אמיתית של בחירת מגמה ובחרתן ללכת עם הלב.

הרווחתן שנתיים של לימוד וחוויה דרך חשיפה לשפה חדשה ומפגש מחודש עם עצמכן.
טעמתן מהי הנאה וסיפוק מיצירה אישית וגיליתן דרכים חדשות של ביטוי והבעה דרך צבע, 

חומר וצורה.

סללתן דרך לבאות אחריכן והבאתן משהוא חדש ורענן לתוך כתלי בית הספר.
קטלוג זה, הינו תמצית תהליך הלמידה שלכן דרכו אתן קוצרות את פירות עמלכן.                                                                                                      

בשנה לא פשוטה זו, בה מגבלות הקורונה הקשו על תהליך עבודה רציף, מצאתן דרכים 
להיות פעילות וליצור. שעות של חוויה ועבודה בסדנא לצד למידה מרחוק הולידו תערוכה 

יפה ומרשימה.

הנושאים שבחרתן לפרויקט לקוחים מעולמכן האישי. כל אחת מכן הייתה קשובה לליבה ועם 
הרבה אומץ ותעוזה נגעה בלב של כולנו.

כל אחת מכן עברה תהליך משמעותי משלב בחירת הנושא ועד להצבתו בחלל התערוכה.
תהליך העבודה היה מאתגר ולא פשוט, הבנתן שצריך ואפשר למרות הקושי (והקורונה) 

להמשיך וליצור, למדתן שתהליך משמעותי המוביל לתוצאות טובות מצריך סבלנות, כנות 
ודבקות במטרה. 

הצלחתן ובגדול!!
יצרתן תערוכה יפה העוסקת בנושאים שונים וטכניקות מגוונות.                                                                                              

יצרתן תערוכה מכובדת שללא יגיעה ועמל לא הייתה יוצאת לפועל.
גאה ומתרגשת להיות חלק מתהליך משמעותי עבורכן,

מברכת שעם השנים תדעו להמשיך ולהוציא לפועל כישורים נוספים הטמונים בכן.

באהבה, 
חדוה



המוזיקה בחיי | שהם אשוש
טכניקה: קולאז, ציור דיגיטלי

המוזיקה תופסת בערך 90% מחיי היום יום שלי. אני שומעת מוזיקה כל יום וכל היום. 
לרוב אני אוהבת להקשיב למוזיקה לבד. גם בזמן שאני יוצרת אני שומעת מוזיקה.

חלק מהציורים שלי נעשים בהשראת המוזיקה. חלק מהדמויות בעבודותיי הם אמני מוזיקה 
שונים. המוזיקה מתחברת אצלי להווה וגם לעבר דרך הזיכרונות שלי. המוזיקה מתקשרת גם 
לדמיון שלי. לכל שיר שאני שומעת, נוצרת סיטואציה דמיונית בראש שלי עם אותן האנרגיות 

שהשיר נותן. 

בעבודתי יצרתי קולאז' מלבני של חמישה חלקים המתחלק לשלושה נושאים של תמונות 
ויצירות השונים אחד מהשני אך גם קשורים אחד לשני. בנוסף לקולאז' המלבני, ישנם גם 

גיטרה ותוף מרים שעליהם ציירתי דימויים שונים בקו שחור הממלאים את חלל האובייקט. 
בחרתי להוסיף כלי נגינה מכיוון שאלו מתקשרים למוזיקה, מספרים את הסיפור שלי ויוצרים 

אווירה מוזיקלית. 



חלקים מגופי | שיר אלעזרי
טכניקה: רישום וציור בטכניקות שונות על נייר

בפרויקט שלי בחרתי לעסוק בגוף שלי.
בחירה זו נובעת מהרצון להעביר מסר על דימוי גוף של נערות בגילי.

אני מזמינה את כולן לאהוב ולקבל את הגוף שלהן בדיוק איך שהוא!!
מגיל צעיר נושא דימוי הגוף מאוד העסיק אותי. הבנתי שהגוף שלי הוא מעין "מקדש פרטי" 

שאני צריכה לשמור עליו. גם בפן הנפשי וגם בפן הבריאותי. תמיד הרגשתי צורך לשנות את 
מראה גופי ולא משנה מה המשקל שלי. ההתעסקות בגוף גרמה לי לחוסר ביטחון ולהבנה 
שאני רוצה לטפל בעצמי באופן מבוקר ומסודר עם אנשי מקצוע נכונים שיעזרו לי לעשות 

שינוי מהותי  ולא זמני. הצורך והרצון לרזות ולהיות כמו "דוגמנית  פלקט" הרחיקו אותי 
מעצמי וגרמו לי לרצות להיות מישהי אחרת. הבנתי שזה אומר לוותר על עצמי,על מי שאני.   

עם השנים הבנתי שזו התעסקות חיצונית,שלא מועילה לי,ועושה לי לא טוב. השלמתי עם 
המראה שלי מתוך הבנה שזו אני וזה גופי ואם אני לא אקבל את עצמי איך שאני אז לא אוכל 

להתקדם..

בעבודותיי  ציירתי את חלקי גופי, מלאים,גדולים ללא נסיון לייפות או להסתיר משהו. אני 
מביאה את עצמי איך שאני לפרונט. גדול, נוכח ויפה.

הצבתי את היצירות במרחב ובמרכז תליתי מראה דרכה אני מזמינה את הצופים להסתכל על 
עצמם ולאהוב את מה שהם רואים.



המשפחה שלי-האור שבי | אוריה שפילמן
טכניקה: מיצב, פיסול דמויות בסלוטייפ ותאורת חשמל

הנושא שבחרתי לעשות עליו את הפרויקט הוא המשפחה הפרטית שלי.
אני בכורה מתוך תשעה אחים והמשפחה שלי תופסת הרבה מקום ומשמעות בחיי. אני חלק 

ממשפחה מאוחדת ומיוחדת עם זרימה ופשטות, אני אוהבת את השמחה שיש בבית איך שכל 
אחד מהמקום שלו נותן לכולם מהטוב שלו, לכן בצורה הכי פשוטה בחרתי להביא אותנו. את 

הביחד שלנו ואת כל אחד בנפרד שמוסיף את האור המיוחד שלו.

את תהליך העבודה התחלתי בפיסול דמות בסלוטייפ ועם הזמן החלטתי ליצור את המשפחה 
כולה. בפיסול כל אחת מהדמויות היה תהליך מחבר ומשמעותי עם אותו אח/אחות. כל אחד 

עמד בתנוחה אחרת כך שאציב אותם יחד בסיטואציה משפחתית מגובשת. לאחר שלב יצירת 
הדמות ישבתי שעות על גזירות והדבקות חלקים כדי "להלביש" ולעצב את הדמויות שיקבלו 
יותר אישיות וחיים, גם את כל זה בחרתי להמשיך עם המסקנטייפ הלבן והשקוף כדי לשמור 

על  קו נקי בעבודה. את הדמויות הארתי בתאורה מלאכותית והנחתי על בסיס חזק כי בשבילי 
משפחה זה הבסיס החזק להכל בחיים. בסוף לא משנה מה יקרה רק המשפחה תישאר . 

אני רוצה שהצופה בעובדה יראה את היופי של הביחד וינסה לחפש את האור במשפחה שלו 
ולהאמין באור הזה גם אם לפעמים בבית לחוץ, צפוף ומעצבן.



אני בקורונה | תאיר חיו
טכניקה: צבעי עפרון וצבע אקריליק על קנווס

נושא הפרויקט שלי הוא איך הקורונה תפסה אותי כנערה בקבוצת סיכון מהיבטים שונים 
בחיי. הפרויקט שלי הוא אוסף של מספר עבודות יחד, כל עבודה מבטאת היבט אחר 

מתפקודי בזמן הקורונה. העבודות נמצאות סביב עבודה אחת מרכזית, ובה דימוי של ריאות 
אדם, העשויה מעיסת נייר. מאז שאני קטנה אני סובלת מדלקות 'סמויות' בריאות ללא הסבר 
רפואי מוכר, זוהי הסיבה שאני נמצאת בקבוצת סיכון. בזמן הקורונה עברתי תקופה מאתגרת 

ולא פשוטה שהשפיעה רבות על חיי ולכן בחרתי בנושא זה. כל יצירה מבטאת צד נוסף עליו 
השפיעה הקורונה על חיי. הריאות  שבמרכז הן הסיבה לבדידות, לקשיים החברתיים 

והלימודיים ולמרחק החברתי גם במעגל הקרוב מאוד אלי. הזמן קיבל משמעות נוספת עבורי 
בתקופה זו שכן שבועות ימים ושעות הייתי ספונה בביתי גם כאשר הוסרו המגבלות מחשש 

שאדבק בשל הריאות החלשות שלי.

בציור הגלובוס שאזוק בחוטי ברזל אני מזדהה עם תחושת המחנק של הסגרים שפקדו את 
היקום, אני נשארתי בבידוד גם כשכולם יצאו לחופשי. ביצירה נוספת בידדתי את עצמי 
במרחב הציבורי וביצירה נוספת המרווח הצר בין הדמויות מספר על הניתוק והקושי גם 

במעגל הקרוב. המסכה הפכה לחלק ממני והלמידה מרחוק לא שיפרה את הרגשתי.
התהליך שעברתי במהלך הכנת העבודות בפרויקט היה קצת קשה אך מספק ומאתגר, 

שמחתי נורא שהצלחתי לבצע את הרעיונות שלי וכל זה בצל הקורונה. רציתי לפרוק 
ולהעביר לצופה את התחושות ,הרגשות והקשיים שעברו עלי בתקופה משונה ומאתגרת זו.



דוגמא אישית | מעיין מאור
טכניקה: עיצוב חלל מבואה

בחרתי לעסוק בנושא דימוי גוף. 
כבר כמעט שלוש שנים אני בתהליך של דיאטות והתעסקות כמעט בלתי פוסקת בגוף שלי, 

במראה שלי. יצרתי חלל בו הצופה יחווה אותי, את מה שאני מרגישה וחווה יומיומית בתהליך 
שלי. כאשר הצופה ניגש לשירותים הוא רואה על הדלת גוף שהוא כביכול מודל השאיפה 
שלי. הוא נכנס לחדר כשיש לו בראש את השאיפה ההרסנית לגוף כביכול מושלם ובגדר 

המידות "הנכונות". כשיכנס לחדר הוא יראה למה השאיפה הזו מובילה אותי, לאילו רגשות 
והתנהגות. 

העיניים על הקירות באות לבחון, לחקור. אני מרגישה שתמיד בוחנים ויבחנו אותי לפי 
המראה החיצוני שלי, זה הרושם הראשוני שלי, הן באות ליצור תחושה של חוסר נוחות, בחינה 

והתבוננות תמידית. השתמשתי גם במראות, שהן ההתבוננות האישית שלי. הביקורת שאני 
תמיד מפנה כלפי עצמי. שעות לעמוד מול המראה ולהתמודד עם איך שאני נראית. את 

המראות לא הצבתי שלמות אלא שברתי אותן, השבירה מבטאת את הניסיון שלי להשתחרר 
מההתעסקות הזו. לנסות לאהוב את עצמי ולהבין שזו אני, לא לנסות כל הזמן לשנות 

ולהשתנות. על דלתות השירותים הדבקתי עיתונים שמציגים כביכול נשים במראה אידיאלי. 
העבודה גרמה לי להתחיל תהליך עם עצמי, להבין שמי שאני זה הכי טוב שיש, לא לנסות 

לשנות כל הזמן ולהשתנות לפי מה שהחברה מכתיבה שנכון ואידיאלי. להשתחרר 
ממוסכמות החברה. ולהיות שלמה עם עצמי.



תדברי כבר | אוריאן ישראלי
טכניקה: מיצב, פיסול ותמונות סטילס.

לצערנו במציאות של היום הסטטיסטיקה קובעת שאחת מתוך שלוש בנות תעבור אונס ואחת 
מתוך אחת תעבור הטרדה מינית. לא כל אחת שתעבור תקיפה או הטרדה מינית בחייה תהיה 

מסוגלת לספר את זה, בחרתי לעסוק בפרוייקט שלי בנושא כדי לעודד בנות לספר מה שהן 
עברו. זו לא בושה לעבור תקיפה מינית, זו בושה להיות התוקף.

עברתי בחיי הטרדה ותקיפה מינית, לא פעם ולא פעמיים. במשך שנתיים לא סיפרתי על זה 
לאף אחד ובעקבות זה התפתחו אצלי בעיות אמון, התקפי חרדה והפרעות אכילה.

בפרויקט שלי יצרתי דמות שחורה, מרוסקת, יושבת כפופה וכנועה, היא לא יכולה לדבר או 
לעשות משהו כי היא קשורה. צילמתי סידרה של תמונות הקשורות לנושא אך כל אחת יכולה 

לשדר משהוא שונה. אספתי באנונימיות סיפורים על הטרדות כדי שכל מי שיראה את 
הפרוייקט שלי יידע שזה לא בושה לספר, שזה חשוב לדבר. את כל זה מיקמתי בחלל קטן 

וסגור כי הנושא הזה הוא אינטימי, אישי וקשה לדבר עליו, אך למרות זאת השארתי פתח 
קטן,כדי שכל אחד יבין שגם אם מה שהוא עבר ״סגר״ אותו רגשית, יש פתח לשינוי, אפשר 

לדבר, אפשר לשנות, אפשר לגדול ולצמוח מהכל. אם אפילו מישהי אחת תקבל את האומץ 
לדבר על מה שהיא עברה ותיפתח, אני אדע שעשיתי את שלי וששום דבר לא היה לחינם.



פסולת הארץ | רחלי שמחון
טכניקה: מיצב מחומרי מחזור: פקקים, עיתונים, שקיות ועוד

בשלב הראשון של בחירת הנושא לפרוייקט חשבתי על  התבוננות ביופי של ארץ ישראל , 
ציור וצילום של חלקים מהארץ ונופיה.

התחלתי לצלם נופים ושמתי לב שרוב הארץ מלוכלכת ומזוהמת בפסולת.
זה זעזע אותי לראות את זה ולכן החלטתי להפוך את כיוון העבודה לפסולת.

חשבתי מה אוכל לעשות והחלטתי להשתמש בפסולת למיחזור בכדי לדלל את הזבל 
בארץ וגם להפוך אותו למשהו יפה, אספתי זבל בדרך לבית הספר וממנו יצרתי את 

העבודות.

החלטתי לעשות חדר ראווה מפסולת.
בחדר יש בובה עם שמלה שעשויה מעיתונים ומעליה כובע שעשוי מפקקים.

הבובה מונחת על שטיח שעשוי גם הוא מפקקים.
בנוסף יש מנורה העשויה מדיסקים משומשים, חלון שעשוי מקלקר ופקקים, נעלי בית 

העשויות מבלוק קרטון וניירות ויסוצקי, וקישוט ליופי העשוי מגלילי קרטון.
הרעיון הכללי הוא מיחזור, שנזכה לשמר את ארצנו היפה!



ברוכים הבאים לעולמי | אור סויד
טכניקה: עפרון, פחם ואקריליק על קרטון. גודל: 100X70 ס"מ

דרך היצירה שלי אני מבטאת את כל הבלאגן שעובר לי בראש.
חלומות, רצונות, תחביבים וקשיים. דרך היצירה שלי אני פורצת את גבולות הריאליזם  ונותנת  

לעצמי להשתחרר ולמציאות  שסביבי להשתנות. אני יוצרת מרחב וסיטואציות חדשות 
שמשקפות תחושות ורגשות שלי.

לפרויקט אני קוראת ״ברוכים הבאים לעולמי״  כי דרך היצירה אפשר להכיר אותי יותר ולהבין 
מה עובר לי בראש. עבודתי כוללת שש עבודות גדולות על קרטון ביצוע .

ברב העבודות השתמשתי בטכניקה של רישום בעיפרון המסמל את הכתיבה שאני כל כך 
אוהבת. גם מוטיב הספר חוזר על עצמו בעבודות ומסמל את אהבתי לקריאה. צבע התכלת 

מסמל עבורי חופש ומרחב. ואני מנסה לשדר שיחרור,מסתורין ודמיון.                                                                                                
כל עבודה מזמינה התבוננות ופרשנות אישית של הצופה. אני רוצה שהצופה ירגיש את 

החופש והשחרור בלהיות מה שהוא רוצה. להסתכל במראה כמו בעבודה הסופית, עם פול 
ביטחון ולהיות שלם עם הביטחון הזה ועם עצמו.




