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יוון

בשנת 1300 לפנה"ס לערך, פלשו אל אדמת יוון שבטים הודו-אירופיים. הפולשים החריבו את התרבות האגאית. באופן 

כללי, הדבר הוביל לכך שהתרבות האגאית נחלקה לשתיים: התרבות המינואית והתרבות המיקנית. שבטים אלו תרמו 

לעולם המערבי, את הבסיס התרבותי שלו, הידוע בכינוי "התרבות הקלאסית".

מבחינה גיאוגרפית, יוון הינה, ארץ פתוחה, הררית ללא הרבה אדמה שאנשיה ייבאו גידולי שדה. הם היו דייגים וסוחרים וקשרו 

קשרים עם העולם )לא סגורים כמצרים(. הפתיחות אפיינה אותם. במאה ה-8 לפנה"ס התחילה יוון להתפשט ולהקים 

מושבות במצרים, באסיה ובדרום איטליה, וכך התפתחו גם קשרי מסחר. התרבויות, שבמזרח התיכון, השפיעו על התרבות 

היוונית בתחומי המדע הפילוסופיה והאמנות. 

אופי השלטון:

בניגוד למצרים שהייתה בעלת השלטון הריכוזי )מלך, כוהנים, פקידים...(, ביוון, בגלל חוסר מקום הוקמו מושבות מחוץ ליוון, 

לדוגמא: בתורכיה, בקרתים ובאיטליה. יוון הייתה ה"דמוקרטיה" הראשונה. התפתחו בה יחסי שויוניות )ללא האשה(. אציל 

ומתחתיו חקלאים. יוונים רבים התפרנסו מגידול זיתים וגפנים וייצרו יין ושמן. ביוון התפתחה תרבות ספורט. הספורט היה 

בעירום )עם כניסה רק לגברים( ולכן ניתנה לאמנים הזדמנות ללמוד על גוף האדם. באופן כללי, התרבות הייתה פתוחה 

ללא הכתבה של הוראות נוקשות כמו במצרים.

אמונתם הייתה אמונה במיתולוגיה, המספרת על קיום האלים בני זאוס שהוא האל הראשי דמותו של זאוס אנושית ומלאה 

יצרים. האדם היווני הרגיש עצמו קרוב לאלים ולא היה לו מוטיב הפחד מפני האלים. האמנות והאדריכלות סבבו סביב 

האלים. במשך 200 שנה חקרו היוונים את גוף האדם. לא הייתה סכמה קבועה. אלא התפתחות.

האמנות היוונית מתחלקת לארבע תקופות עיקריות:

• לפנה"ס התקופה המוקדמת: מאה 7-10	

• לפנה"ס התקופה הארכאית: מאה 5-7	

• לפנה"ס התקופה הקלאסית: מאה 4-5	

• לפנה"ס התקופה ההלניסטית: מאה 1-4	

המקדש היווני

המבנה החשוב ביותר באדריכלות היוונית העתיקה הוא המקדש. מרבית המקדשים היוונים לא שרדו בשלמותם, אולם 

השרידים מאפשרים לעקוב אחרי שלבי התפתחותו של המקדש היווני. היוונים שמרו על המבנה הבסיסי של המקדש במשך 

כל התקופות. צורתו של המקדש כפי שנקבעה במאה ה-7 לא השתנתה במשך דורות רבים, השינויים שהתחוללו באו לידי 

ביטוי רק בשיטת הבנייה וביחסים שבין הצורות במבנה.

המקדש היווני נועד להכיל את פסל האל שלכבודו הוקם. טקסי הפולחן התקיימו בחוץ, מסביב למזבח שהוקם ברחבה 

שלפני המקדש. המקדש היווני הוקם במקום אשר נחשב כמקום התגלותו הראשונה של האל. המקדשים נבנו בדרך כלל 

במקומות גבוהים ובולטים.

מבנה המקדש:

מראה מבחוץ: 

מבחוץ נראה המקדש כשדרת עמודים הניצבת על רחבה גבוהה.

שדרת העמודים הקיפה אולם סגור שאין בו חלונות, בתוכו הוצב פסל האל.

שדרת העמודים שהקיפה את המקדש נועדה להסתיר את הקירות האטומים של משכן 

האל - הפסל.

לאולם היה פתח אחד שהיה מקור האור היחידי ושימש גם כשער הכניסה שהיה תמיד 

פתוח. גג המקדש היה משופע ולכן נוצרו בחזיתו ובעורפו משולשים - גמלונים.



אמנות יהודית על רקע אמנות כללית   /   יוון      /   4

היוונים הקפידו על סימטריה ויחסים נכונים בין ממדי הבניין לחלקיו. הפרופורציות הנכונות הבטיחו את חוזקו של הבניין, יופיו 

ויציבותו.

מראה פנים:

בתוך המקדש ניצבו שתי שורות עמודים ששימשו תמיכה לגג. עמודים אלה נבנו במרחק קטן מקירות משכן האל. בהתחלה 

היו העמודים עשויים מעץ ולאחר מכן מאבן. מספר העמודים תמיד היה זוגי והרווח ביניהם שווה. 

המשכן - האולם שהכיל את פסל האל - היה מוקף בשדרת עמודים, לשם הביאו המאמינים את המתנות והמנחות. כאשר 

התרבו המנחות נבנה בחלק האחורי של המקדש חדר נוסף לאחסון.

חזית המקדש:

חזית המקדש מחולקת לשלושה חלקים עיקריים - הבסיס, העמודים והגג. היחס בין המידות של החלקים האלה נקבע 

על פי קנה מידה משותף, על פי חישובים מתמטיים ושיקולים אסתטיים. למרות שאין הבדלים גדולים בין חלקי המבנה של 

המקדשים, הם שונים זה מזה בסוג העמודים, בסוג הכותרת בחלק העליון של העמודים, ובצורת האפריז שמעל לעמודים. 

ההבדלים נבעו מסגנונות בנייה שונים: הסגנון הדורי, הסגנון היוני והסגנון הקורינטי. 
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סוגי האורדרים במקדשים היווניים

האדריכלות היוונית מתבססת על צורת העמוד ועל היחס בין קוטרו לגובהו של העמוד. הסגנון של העמוד והאלמנטים 

הנלווים אליו קבעו את "הסדר" או את האורדר )order( של העמוד המקדש היווני. המרכיבים הקובעים היו: בסיס העמוד, 

גזע העמוד, צורתו והחריצים שבו, צורת כותרת העמוד והֶאנַטּבלָטּוָרה )המרכיב הנישא על העמודים( - כל אלה היו 

מרכיבים שקבעו את הסדר או האורדר. תכונותיהם הייחודיות של המרכיבים והיחס ביניהם היו למעשה סגנון המקדש.

המקדשים נבנו באחד משלושת האורדרים )הסגנונות( הבאים: דורי, יֹוני וקורינתי. האורדרים התפתחו עם השנים מסגנון 

מסיבי ורציני עד לסגנון מפואר ומתהדר. הפרופורציות שבין העמודים נקבעו בתקופה הקלאסית על פי חתך הזהב והייתה 

התאמה בין שלושת הממדים )אורך, רוחב וגובה(. כמו כן הייתה התאמה בין החלקים האופקי, האנכי והנישא: בין בסיס 

המקדש האופקי, הסטילֹוָּבט, בין העמודים ובין האנטבלטורה והגג. 

שיטת הבנייה של המקדש מתבססת על עמוד וקורה ללא חומר מילוי ביניהם, אלא על פי התאמה מושלמת כשבמרכז 

העמודים היו ווים לחיזוק. היחס בין המידות של חלקי המקדש נקבע על פי קנה מידה משותף, על פי חישובים מתמטיים 

ושיקולים אסתטיים. יש הבדלים בין האורדרים של המקדשים, השונים זה מזה בצורת העמודים ובבסיסם בכותרת ובצורת 

האפריז שמעליהם. ההבדלים נבעו מהתפתחות האורדרים השונים על פי סדר הופעתם: הסגנון הדורי, הסגנון היֹוני, הסגנון 

הקורינתי. 

האורדרים או הסגנונות הארכיטקטוניים התקשרו לאזורים גאוגרפיים. האורדר הדורי, שהוא המוקדם ביותר, התפתח ביוון 

עצמה. האורדר היֹוני התפתח באיים הקיקלאדיים שבים האגאי ולחופי אסיה הקטנה. את האורדר הקורינתי, שהתפתח במאה 

ה-5 לפנה"ס, אימצו הרומאים שגם פיתחו אותו בהרחבה.

מרכיבי האורדר הדורי

יחסית לאורדרים האחרים האורדר הדורי הוא הפשוט ביותר. העמוד הדורי צומח ישר מבסיס המקדש. כותרת העמוד 

מזכירה בצורתה כרית מעוגלת. העמוד הדורי הולך ונעשה צר כלפי מעלה וגובהו מחושב ביחס לקוטר שלו וביחס לרווח 

שבין העמודים. העמוד נעשה מחלקים עגולים בצורת תופים ויש בו חריצים )קנלורות( חדים. החוקרים סבורים שהקנלורות הן 

מעין תעלות שמחקות את החריצים בעמודי העץ שהיו במקדשים הקדומים. 

האדריכל, הסופר והמהנדס הרומאי ויטרוביוס חיבר את הספר "על אודות האדריכלות" ושם תיאר את אדריכלות העולם 

העתיק. ויטרוביוס כתב במאה הראשונה לפנה"ס על העמוד הדורי שהוא מבוסס על פרופורציות של גוף הגבר. גם חוקרים 

אחרים נוטים לאפיין את העמוד הדורי כעמוד גברי משום שהיה כבד ועבה יחסית לעמוד היֹוני. 

כל החלק העליון שמעל כותרת העמוד נקרא אנטבלטורה ובאורדר הדורי הוא מחולק לשלושה חלקים: 

, הוא החלק התחתון ביותר של קורת הגג האופקית הנשענת על כותרות העמודים. אורך  • החלק הראשון, הארכיטרב	

הקורה של הארכיטרב מגיע למרכז הכותרת ומשם מתחילה הקורה הבאה, ולכן זה גם המרחק הקבוע שבין העמודים. 

, הוא רצועה אופקית שנמצאת מעל הארכיטרב. באורדר הדורי האפריז מחולק חלוקה משנית  • החלק השני, האפריז	

לטריגליפים ומטופות. הטריגליפים הם שלושה פסים אנכיים בולטים מסותתים באבן, והמטופות היו מרכיב ארכיטקטוני 

מרובע שנמצא בין הטריגליפים. בדרך כלל עוטרו המטופות בתבליטים מפוסלים שהתקשרו למיתוס של המקדש או 

העבירו מסר רעיוני. 

, שסגר את האנטבלטורה מלמעלה במעין מסגרת בולטת מאבן מסותתת  • החלק השלישי היה הכרכוב )או הקרניז(	

ושעליו נשען הגג והגמלון. אותו כרכוב/קרניז הקיף גם את הגמלון במסגרת.

   

מרכיבי האורדר היֹוני 

לעומת האורדר הדורי, האורדר היֹוני )נקרא לעתים איֹוני( מגושם פחות, עדין יותר ומעוטר יותר. להבדיל מהעמוד הדורי, 

העמוד היֹוני נשען על בסיס, גזע העמוד גבוה יותר ומעודן והחריצים )הקנלורות( פחוסים ופחות חדים. הכותרת 

מעוצבת בצורת שתי ספירלות )או וֹולּוטֹות( דמויות קרניים מסולסלות או מגילה מגולגלת כלפי מטה. הרווח בין שני חלקי 

הספירלה היה מקושט ב"ביצים וראשי חצים", עיטור אופייני לכותרת היֹונית. גם צוואר העמוד היה מעוטר לעתים בדגם 

קישוטי שטוח. ויטרוביוס כתב שהעמוד היֹוני מבוסס על פרופורציות של גוף האישה. גם חוקרים אחרים נוטים לאפיין את 
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העמוד היֹוני כעמוד נשי על שום עדינותו והפרופורציות הצרות שלו. יש לציין שבמקדשים מהסגנון היֹוני היו לעתים מקרים 

שבהם שילבו דמויות נשים כפסלי עמוד. אחת הדוגמאות לכך הן הקריאטידות בֶאֶרכֵתאֹון באקרופוליס שבאתונה.

האנטבלטורה באורדר היֹוני מחולקת לשלושה חלקים: 

. חלוקה זו נעשתה במטרה  • הארכיטרב, הקורה האופקית הנשענת על כותרות העמודים, מחולקת לשלוש רצועות	

ליצור רושם מעודן ופחות כבד. 

ת מכוסה בתבליטים לכל אורכה )לא היו מטופות וטריגליפים(. • האפריז באורדר היֹוני היה רצועה מפוסל	

 . • הכרכוב שסגר את האנטבלטורה מלמעלה היה מעוטר בחלקו התחתון בשיניות	

ההבדלים העקרוניים בין הסגנון הדורי לסגנון היוני:

•העמוד היוני ניצב על בסיס, לעמוד הדורי אין בסיס. 	
•העמוד היוני גבוה וצר יותר מהעמוד הדורי. 	

•הסגנון הדורי גברי יותר והכותרת שלו מורכבת מצורות גיאומטריות, לעומת-זאת הכותרת היונית נראית כמו קרניים  	
של אייל.

•האפריז הדורי מחולק לטריגליפים ומטופות, בסגנון היוני האפריז רצוף. 	

מרכיבי האורדר הקורינתי

הסגנון הקורינתי דומה לסגנון היֹוני וההבדל העיקרי ביניהם הוא צורת הכותרת. למעשה האורדר הקורינתי התפתח כווריאציה 

מפוארת של האורדר היֹוני. האורדר הקורינתי מהודר ומקושט יותר מקודמיו. בגלל מראהו המפואר היה אורדר זה מועדף 

על הרומאים שהשתמשו בו בהרחבה בבנייני ציבור. לפי ויטרוביוס, את האורדר הקורינתי המציא הארכיטקט והפסל 

ָקאליָמאכּוס בסוף המאה ה-5 לפנה"ס. המסורת מספרת שהפסל ָקאליָמאכּוס שאב את השראתו לעיצוב הכותרת מצמח 

הקֹוציץ, הָאָקנתּוס. 

כמו העמוד היוני, העמוד הקורינתי הוא דק, גבוה וניצב על בסיס אך הכותרת מגולפת בהדר רב יותר. ויטרוביוס כתב 

שבעוד העמוד היֹוני מבוסס על פרופורציות של גוף האישה, העמוד הקורינתי מבוסס לדעתו על פרופורציות של גוף נערה. 

הכותרת של העמוד מתרחבת כלפי מעלה כגביע והיא מעוטרת בעלי ָאַקנתּוס ובוולוטות )ספירלות( צמחיות היוצאות 

מעלי האקנתוס. האנטבלטורה באורדר הקורינתי דומה לאורדר היֹוני אך מפוארת יותר ומעודנת. הארכיטרב מחולק לשלוש 

רצועות דקות יותר ומעליו אפריז מפוסל שמעוצב בצורה רצופה כמו בסגנון היֹוני. הכרכוב העליון הקורניז שמעל הגמלון 

מעוטר במוטיב צמחי חוזר. 

•במקדש היווני פסלי  	
הגמלונים, המטופות 

וכל החלקים הקישוטיים 

העליונים היו צבועים. 

•בבנייה היוונית, כאשר  	
מקדש מסוים שייך 

לאחד הסגנונות 

)אורדרים(, יופיעו בו 

מרבית מרכיבי הסגנון 

ובדרך כלל אין שילוב 

בין סגנונות שונים.

אפריז
אפריז

כרכוב

3 קורות

וולוטות 
)סלילים 
חלזוניים( אכינוס )מעוטר 

במחרוזות 
פנינים, עלים, 

גלים, ראשי 
חץ...(

בסיס

ארכיטרב
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התקופה הקלאסית

התרבות היוותה עמוד שידרה עיקרי בחיי האנשים, ביוון העתיקה. חלק מתרבות זו היו תחרויות האולימפיאדה אשר התארגנו 

אחת לארבע שנים - והיו מיועדות אך ורק לגברים. האנשים הופיעו בתחרויות בערום ובשל כך ניתנה הזדמנות לפסלים 

לראות את גוף האדם בתנועה וכך, לחקותו בפסלים. גם נושא המקדשים הלך והתפתח. 

המקדשים נמצאו בעיר העליונה = באקרופוליס, שם נמצאו כל המבנים החשובים של העיר )אקרופוליס = העיר העליונה. 

אקרו = עליון, פוליס = עיר(. בתכנון העיר לקחו, המתכננים בחשבון את התמונה הטופוגרפית של האזור ואת תנאי הסביבה 

והטבע. 

המקדש היה בנוי למעשה על מסד טבעי - סלע האם ועליו בנו את המתחם המקודש של ההר כולו, בעוד שהעיר עצמה 

התפתחה למרגלות האקרופוליס. בצורה זו כאשר האנשים היו נושאים עיניהם לאלים הם נשאו אותם כלפי מעלה וראו את 

המקדשים.

התקופה הקלאסית ביוון תרמה, למעשה, את תמצית התרבות המערבית, כשהכוונה אינה רק לאמנות, אלא גם בתחומי 

תרבות ומדע. התקופה הקלאסית קשורה במיוחד בתרומה היוונית בתחום הדמוקרטיה ומפורסם בעיקר אחד ממנהיגיה 

- פריקלס, שעמד בראש הפוליס, העיר-מדינה, האתונאית. אחד המפעלים הקשורים בשמו של פרקילס הוא בנייתם 

מחדש של שני מקדשים המקודשים לאלה אתנה על האקרופוליס )העיר העלינה(, כאות תודה לאלה הפטרונית של אתונה 

ועל עזרתה לעם האתונאי במלחמתו נגד הפרסים. אחד מהם ידוע כמקדש "אתנה פרתנוס", ומכאן כינויו- פרתנון, מקדש 

הבתולה. 
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מקדש הפרתנון, מראה כללי, המאה ה-5 לפנה"ס
הפרתנון היה מקדשה של האלה אתנה פרתנוס, "האלה הבתולה" במיתולוגיה היוונית, 

שהייתה הפטרונית של העיר אתונה ונחשבה לאלת החוכמה, אלת האסטרטגיה של 

המלחמה הצודקת ופטרונית האמנויות והמלאכות. בנייתו של המקדש החלה בשנת 

446-447 לפנה"ס והוא הושלם בשנת 438 לפנה"ס. הפרתנון נבנה בהשגחתו הכללית 

של הַּפסל פידיאס, שהיה גם אחראי על העיטור ועל הפיסול הארכיטקטוני. האדריכלים 

שתכננו ובנו את הפרתנון היו איקטינֹוס וָקליקָרֶטס. 

הפרתנון מייצג את שיא האדריכלות היוונית הקלאסית. זהו מבנה מונומנטלי 

עשוי כולו משיש לבן שהובא מהרי פנטליקוס. הפרתנון נחשב למקדש 

הקדום הגדול ביותר שנבנה ביוון היבשתית, אולי בכדי להכיל את הפסל 

הגדול של האלה אתנה. המבנה בנוי בסגנון הדורי במיטבו, הפרופורציות 

מושלמות באיזון ובהרמוניה בין חלקיו. יחסי הגודל בין בסיס המקדש, 

העמודים והגג נבנו על פי קנה מידה אחיד הנקרא חתך הזהב. אך היחס 

בין העמודים התבסס לא רק על חישובים מתמטיים אלא גם על שיקולים 

אסתטיים. במבנה נעשו תיקונים אופטיים ליישור עיוותי הפרספקטיבה. 

איקטינוס וקליקרטס יצרו קימור קל ברצפת המקדש כך שהעמודים 

בקצוות נטו נטייה קלה אל הנאוס. האשליה האופטית )אנטאזיס ביוונית( גרמה לכך 

שהעמודים ייראו ישרים לכל מי שצופה במקדש, מומחיות שמעידה על תחכום של אנשי 

התקופה. קוטר העמודים, המרחק ביניהם ועוביים לא היה אחיד כדי לתקן את עיוותי 

הראייה הטבעיים, וכדי ליצור רושם הרמוני מושלם. 

בחזית הפרתנון ובצד האחורי היו שמונה עמודים, ולאורך המבנה היו 17 עמודים. 

הכניסה לתוך המקדש הייתה ממזרח דרך הפרונאוס, שם ניצבו שישה עמודים בשורה 

הפנימית. אותה צורה הייתה גם מאחור. תופי העמודים חוברו זה לזה ללא חומר מקשר 

בזכות הדייקנות בעבודת הסיתות. הפתח של הנאוס היה רחב מאוד כדי לאפשר 

לקהל לראות היטב את פסל האלה אתנה שניצבה בחלקו הפנימי של הנאוס. יש להניח 

שתקרת הנאוס הרחב דרשה תמיכה נוספת של עמודים, ולכן לאורך הנאוס הייתה שורה 

של עמודים בשתי קומות שיצרו צורת ח', מעין תפאורה מרשימה סביב הפסל הענק של 

האלה אתנה. בחלק האחורי היה חדר קטן יותר מופרד מהנאוס ובו ארבע עמודים שתמכו בתקרה. זה היה הֶאדיטֹון, בית 

האוצר, ועל פי הסברה הוחזקו בו אוצרות הברית האטית-דלית. המבנה היה סגור בדלתות עץ כבדות משני צדדיו. לא היו 

בו חלונות ולכן האור היחידי שחדר פנימה היה אור יום כשהדלתות היו פתוחות או תאורת לפידים בלילה. 

אף שהפרתנון בנוי על פי האורדר הדורי יש בו מרכיבים יֹוניים, כמו האפריז שבו מתוארת התהלוכה הפנאתנאית. האפריז 

מוקם גבוה על קירותיו החיצוניים של הנאוס, מאחורי שורת העמודים שהקיפה את המקדש, ועוצב בתבליט שטוח. הצבעים 

שבהם נצבע האפריז הדגישו אותו. חשוב לציין שאפריז כזה הוא יוצא דופן במקדשים יווניים, שכן בדרך כלל אפריז יֹוני הופיע 

בחלק החיצוני והגלוי של המקדש. סבורים שמטרת האפריז הייתה להדגיש את ייחודו של המקדש, את האלה אתנה ואת 

חשיבות החגיגות הפנאתנאיות שנערכו לכבודה. סיבה נוספת להימצאותו של האפריז היה לתת ביטוי למרכיבים כלל-

הלניים כדי להבליט את שלטונה הכלל-הלני של העיר אתונה ושל אתנה, האלה הפטרונית של הפוליס. 

הפרתנון היה מפעלו הגדול ביותר של השליט האתונאי פריקלס, והוא נחשב גם היום לאחד המבנים המפורסמים בעולם. 

ב-1987 הכריזה עליו אונסק"ו כעל אתר מורשת עולמית. הַּפסל פידיאס, שהיה מקורב לפריקלס, קיבל ממנו מינוי להיות 

האחראי על הפיסול ועל כל המפעלים האמנותיים שהתבצעו באקרופוליס באותה תקופה. כאשר פידיאס תכנן את הצגת 

הפסל אתנה פרתנוס בתוך הפרתנון, הוא ביקש ליצור בעבור הפסל מקום עם תפאורה הולמת. במקום ליצור שתי שורות 

עמודים משני צדי הנאוס כדי לתמוך בתקרה, הציב פידיאס סדרת עמודים בצורת ח בשתי קומות בגובה הרב שאפשר 

את הכנסת הפסל הענק. העמודים שהקיפו את הפסל משלושת צדדיו הוסיפו לו הדרת מלכות. ידוע שפידיאס עצמו יצר 

באתונה שני פסלים: האחד היה פסל אתנה פרתנוס, שגובהו היה כ-12 מטר וראשו היה רחוק אך מטר וחצי מהתקרה. 

-1-
המשך בעמוד 2

לשאלון 816201, קיץ תשס"ג (15 עמודים)נספח 

 (5 עמודים)לחלק א'תמונות 
o×K� ÊU×²�ö�816201   nO�  ¨ 2003® 15©W×H�

  —uB�«‰Ë_«  r�IK�®   5© U×H�

W×HB�«  w�  l³²¹2 

 עבודה בשדה,—תמונה 1 לשאלה 1 
ציור קיר ממסטבה של מנה, אלף 3 לפנה"ס

…—uB�« 1 ‰«R�K� 1 — ¨qI(«  w�  qLŽ

¨tM�  W³D��  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ— œöO*«  q³�  Y�U¦�«  n�_« 

 האופה ולקוחותיו,—תמונה 2 לשאלה 1 
ציור קיר מפומפיי, מאה 1 לפנה"ס

…—uB�« 2 ‰«R�K� 1 — ¨tMzUÐ“Ë  “U³)«

œöO*«  q³�  ‰Ë_«  ÊdI�«  ¨wá�uÄ  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ—

—תמונה 3 לשאלה 2 
מקדש הארכתיאון, אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

…—uB�« 3 ‰«R�K� 2 —
œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuO²Oš—_«  b³F�

 קריאטידות,— מקדש הארכתיאון —תמונה 4 לשאלה 2 
 אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

 מקדש הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 5 לשאלה 2 
 מראה כללי—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

 הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 6 לשאלה 2 
 תכנית—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

…—uB�« 6 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«

WDš  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√

…—uB�« 4 ‰«R�K� 2 — ¨ «bOðU¹d�  ≠  ÊuO²Oš—_«  b³F�

ÆœöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√

2 41 3

…—uB�« 5 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«  b³F�

ÂUŽ  dEM�  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√

אדיטון נאוס פְטירון אכסדרת 
עמודים
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החלק הפנימי של הפסל היה עשוי עץ ומעליו ציפוי של זהב ושנהב, והוא עמד במקדש חמוש במגן, חנית וקסדה. )פידיאס 

אף פיסל את פסל האל זאוס מאולימפיה בסגנון ובטכניקה דומים לפסל אתנה פרתנוס.( הּפֶֶסל השני היה, כאמור, 

פסל הברונזה של אתנה פרומכוס. פידיאס עצמו לא פיסל באבן. את עבודות השיש שבוצעו בשביל הפרתנון והפיסול 

הארכיטקטוני עשו סדנה של אומנים שעבדו בפיקוחו ותחת חסותו. כשפריקלס ירד מגדולתו ומתנגדיו התנכלו לפידיאס, 

הוא הואשם במעילה ובגנבת הזהב שהיה חומר הגלם של פסל אתנה. יש סברה שפידיאס נאסר, נשפט ומת בכלא )ראה 

הרחבה על הפיסול הארכיטקטוני בהמשך(. 

מעט מאוד שרד מהפאר והיופי של הפיסול הארכיטקטוני של מקדש אתנה פרתנוס. מקדש הפרתנון נמצא היום בתהליך 

של שיקום מואץ כדי להציל את מה שנשאר. המבנה נשאר בשלמותו עד שנת 1687, שבה התנהלה מלחמה בין טורקיה 

לוונציה. במהלך הקרב נורה פגז ונציאני לעבר הפרתנון, אשר שימש כמחסן אבק שרפה של הטורקים. המבנה ספג מכה 

אנושה שהותירה אותו חרב. בנוסף לכך בתחילת המאה 19 ביקר באקרופוליס הלורד אלגין שהיה השגריר הבריטי בקושטא 

)איסטנבול של היום(. אלגין טען שהשיג מהטורקים היתרים להסיר תבליטים ופסלים רבים מהפרתנון והעביר אותם למוזאון 

הבריטי בלונדון, שם הם מוצגים עד היום. ממשלת יוון הנוכחית מנהלת משפטים בין-לאומיים להשבת אוצרות האומנות 

שנלקחו ממנה, בינתיים ללא הצלחה.

חלקי המבנה:

• - המשכן עצמו הכיל שני חדרים ובהם שתי שורות של עמודים. בחדר המזרחי הוצב פסל האלה מעשה ידי  מראה פנים	

פידיאס. החדר המערבי )האחורי( הוא קטן יותר ושימש כחדר אוצר שהכניסה אליו הייתה מעורף הבנין.

• - המקדש עמד על בסיס בצורת שלוש מדרגות ארוכות. אל המשכן הובילו מדרגות כדי להגביהו  מראה מבחוץ	

להדגיש את חשיבותו. המשכן מוקף בשתי שורות עמודים בחזית ובעורף, בצדדים הארוכים בשורת עמודים אחת.

• - סגנון הבנייה של הפרתנון הוא דורי טיפוסי - העמודים, הכותרות, המטופות והטריגליפים. האפריז  סגנון המבנה	

המקיף את המשכן הוא יוני מובהק, יש כאן חריגה מהסגנון הדורי של הבניין. הפרופורציות בין חלקיו מושלמות.

עיטורי הפרתנון:

עיטורי המקדש כללו פסלים בגמלונים - הגמלון המזרחי והמערבי, תבליטים במטופות, ותבליטים באפריז הרצוף שנמשכים 

לאורך ארבעת צדדיו של קיר המשכן.

: בגמלונים יש פסלים חופשיים ותלת ממדיים. הגמלונים מציגים שני נושאים חשובים במיתוס של  • הפיסול בגמלונים	

האלה אתנה. בגמלון המזרחי תוארה לידת אתנה מראשו של זאוס. בגמלון המערבי תוארה התחרות בין אתנה 

לפוסיידון על השליטה באתונה, כמובן שאתנה ניצחה בתחרות.

: צורת הגמלון המשולשת הכתיבה את הקומפוזיציה של הנושא. הקומפוזיציה מתאימה את  • הקומפוזיציה בגמלונים	

הפסלים לצורה המשולשת של הגמלון כך שיש דמויות שעומדות במרכז, ובהתאם לשיפוע הגמלון יש דמויות שיושבות, 

כורעות ועד לדמויות שוכבות בקצוות.

: במטופות תוארו ארבעה סיפורים מיתולוגיים סיפור בכל צד. אחד הנושאים היה קנטאורמכיה -  • תבליטי המטופות	

סיפור מהמיתולוגיה היוונית, הקרב בין הלאפיתים לקנטאורים. למרות שמדובר בתבליט הצליח האמן ליצור תחושת 

עומק, ולעיתים מתוארים אברי גוף בצורה תלת מימדית.

: כל צד של המבנה תאר נושא אחד, אבל הנושא נפרש על גבי המטופות כך שכל מטופה  • הקומפוזיציה במטופות	

הכילה שתי דמויות בלבד. בדרך זו הסיפור מתואר על גבי כל המטופות שבאותו צד תוך כדי הליכה לאורך הבניין.

מבנה הפרתנון לאורך השנים.

הפרתנון נבנה במאה ה 5 לפנה"ס. במאה ה 6 לפנה"ס הפך להיות מבנה של כנסייה.

התורכים שינו הפכו אותו למסגד. במהלך מלחמותיהם התורכים הפכו אותו למחסן נשק ואבק שריפה שכן הוא היה במקום 

גבוה ואסטרטגי. הוונציאנים השליחו לעברו פגז וכל הגג קורס. האזור הפך להיות אי של חרבות ואנשים פרטיים התחילו 

לבנות סביבו בתים והשתמשו בחלקי המקדש לבנייה משנית. הלורד אלנג'ין הבריטי שהבין את חשיבות המבנה וחלקיו, אסף 

חלקים ממנו והביאם אל הבריטיש מוזיאון שבלונדון. 
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הפיסול ביוון

הפיסול ביוון לעומת הפיסול במצרים:

הפיסול ביוון )פיסול ארכאי( הפיסול במצרים

הנצחת החיים עצמם, הבעת התפעלות לטבעי, ליפה, למושלם הנצחת המת - חיים שלאחר המוות מטרה

פסלי אלים, ספורטאים אנשי אצולה מלכים ומלכות הדמויות

פיסול בשיש )אבן רכה(. השיש רך יותר ולכן הפיסול בו הרבה 

יותר "מעוגל". גם יציקת הברונזה אפשרה פיסול יותר מעוגל, 

היות והברונזה מעניקה לדמות צורה עגולה, ומבריקה יותר

פיסול באבן קשה ולכן פיסול זוויתי יחסית חומרים

הראש הוא אמת המידה. הגוף, גודלו פי 7 מהראש. )קאנון זה 

נשמר עד ימינו(.

שימוש ברשת, כשהרגל היא אמת המידה קאנון

בתקופה זו החלו לעסוק בספורט. גילו עניין בגוף האדם. לאט 

לאט התחילו להתעניין בשרירים ובתיאור נכון של גוף האדם.

הדמויות לבושות ואין התייחסות לגוף האדם לבוש

גריעה מגוש סלע ריבועי אך עבודה מכל צדדיו של הפסל. גם 

הגב חשוב, שמירה על גושיות

גריעה מגוש סלע ריבועי. רק החזית חשובה טכניקה

יש חיפוש של תנועה ושל הבעה. הפיסול הארכאי הושפע 

מהאמנות המצרית ואופייני לו - חצי חיוך קפוא "החיוך הארכאי" 

)השאר ללא הבעה(. הפסל פחות כבד ומאסיבי מהפיסול 

המצרי. אוזן גדולה ולא במקום, עצמות לחיים בולטות,  

עיניים בולטות וענקיות, ידיים מאוגרפות צמודות לגוף, שיער 

מתולתל צמוד לגוף.

נשים: מטופלות  כמו הגברים, ההבדל ביניהם הוא שנשים בהירות 

וגברים כהים. האישה לבושה. לעיתים האישה איננה בפסיעה

מאסיבי, כבד, קפוא. ללא הבעה סגנון

כמעט ואין שימוש בחללים כמעט ואין שימוש בחללים חללים

הפסל מאבד את נוקשותו ותוך כמה מאות שנים נעשה חי, 

שרירי, ובנוי בהרמוניה תוך הבלטת הידע האנטומי

הפסל המצרי נותר קפוא במשך אלפי שנים מסורת

הפיסול ביוון:

הפיסול הארכאי: )750-700 לפנה"ס(

במאה ה-8 לפנה"ס התחילו אנשי יוון להקים מושבות במצרים, באסיה הקטנה ובדרום איטליה. במקביל, הם פיתחו גם 

קשרי מסחר במקומות אלו. כתוצאה מקשרים אלו למדו היוונים להכיר תרבויות מפותחות משלהם במזרח התיכון.

בהשפעת מצרים פיתחו היוונים סוג חדש של פיסול דמויות אדם. דמויות אלו מתארות שני טיפוסים. דמות הגבר מכונה 

קורוס דמות האשה מכונה קורה.
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פפלוס קורה, פיסול יווני ארכאי, המאה ה-6 לפנה"ס, שיש, 1.22 מ'
ביוון הקדומה היה קיים מנהג עתיק לשתף נשים צעירות בחגיגות העם. פסלי העלמות מתארים 

את הדמויות המשתתפות בחגיגות אלו. הן נושאות מנחות, ועל פניהן חיוך כמו החיוך של העלמים 

המנצחים בתחרויות.

קֹוֵרה )ביוונית: κoρη - בת או בחורה( הוא כינוי לפסלי נשים ונערות שנעשו ביוון בתקופה 

הארכאית. ה"קורה" שימשו כמנחה לאלה אתנה והן הוצבו במקדשה שבאתונה הקדומה. הקורי 

עוצבו לפי דגם דומה ובו רגלה השמאלית של הקורי מונחת קדימה, ידה השמאלית צמודה אל הגוף 

ואוחזת בבגד ואילו ידה הימנית מונחת על החזה וכנראה החזיקה מעין מנחה.

בשונה מפסלי הקורוס אשר ביטאו את אידאל העירום הגברי, הופיעו פסלי הנערות בביגוד היווני 

המסורתי שכלל פפלוס )ביוונית: πέπλος; באנגלית: Peplos(, כיתון )ביוונית: χιτων; באנגלית: 

Chiton( והימטיון. 
פסלי הקורה היווניים, כמו גם פסלים ותבליטים אחרים היו צבועים בצבעים עזים. פסלי הקורה 

הראשונים היו עשויים עץ ועמדו מחוץ למקדשים. השימוש בצבע עזר לשמר אותם. במקביל לכך 

ביטא השימוש בצבע גם את השאיפה לנטורליזם. בכך ניסו להעניק לשיש מראה חי יותר. שרידים 

מצבעים אלו מהם עדיין אפשר למצוא על חלק מן הדמויות ועל הביגוד אותו הן לובשות.

הנשים תוארו לבושות, כנראה משום שלא השתתפו בתחרויות הספורט. לכן עיקר עינינו של האמן היה תיאור הבגד והיחס 

בין הגוף והבגד. פסל הקורה הקדום היה נראה כמו גליל דמוי עמוד מחורץ בתוספת של ידיים וכפות רגליים, במרוצת השנים 

קיבל יותר אנושיות. בתחילה, האמנים הדגישו את החזה ואת הברך, ובכך שברו את נוקשות הפסל אחר כך שחררו את 

הבגד מהגוף תוך יצירת קפלים עשירים. 

פסל זה מציג דמות של עלמה-נערה, מהתקופה היוונית הארכאית. הקורה הייתה פסל אשר הוקדש לאלים והסברה היא 

שהדמות אוחזת בידה המושטת סל ובו מנחת פירות או פרחים לאלים. לרוב דמותה קפואה, חזיתית, צורתה עגולה, רגליה 

צמודות )ללא תנועת פסיעה ברגל(. פניה עגולות, עיניה בולטות ללא הבלטת עצמות הלחיים, סנטרה עגול ומודגש ועל 

שפתיה "חיוך ארכאי", שיערה מסוגנן נופל על כתפיה וגבה בקבוצות. על פסלי קורה מוצאים שרידי צבע וידועה שהדמות 

הייתה צבועה בצבעים נטורליסטיים, מה שנתן חיות ואנושיות לפסל. הצורה העגולה דמוית העמוד של הקורה מעידה על 

המקור.

שימוש נוסף שנעשה בדמויות אלה הוא כפסלי עמוד התומכים את קורת הגג )לדוגמא, הקריאטידות במבנה אוצר הסיפני 

בדלפי(. הפסל נקרא "פפלוס" קורה על שם הבגד שהנערה לובשת, מעין שמלה קצרה ללא שרוולים שלבשו נשות יוון 

הקדומה מעל הטוניקה. הפפלוס בפסל זה נוקשה וישר, ללא קפלים, בניגוד לחיטון )גם הוא בגד יווני עליון(, העשוי מאריג דק 

שופע בקפלים, אשר היה באופנה מאוחר יותר. 

במשך הזמן נוצרו שתי מגמות: 

•להבליט עד כמה שניתן את הגוף שבתוך הבגד, ליצור בגד מאוד שקוף.  	
•להגיע לשליטה מלאה בעיצוב קפלי הבגדים. 	

מאפייני הפיסול הנשי בתקופה הארכאית: פסלי קורה:

• עיצוב הגוף: גופה של הקורה מתואר כעמוד גלילי או גזע עץ, שמודגש בעיקר בחלק התחתון של הגוף.	

: הפסל כמעט ללא חללים, היד המושטת מוסיפה מימד של חלל לפסל. • גושיות	

: התנועה סטטית, קפואה וחזיתית, יד אחת צמודה לגוף, השנייה מחזיקה דבר מה - כנראה מנחה לאלים. • תנועה	

: חיוך לא טבעי במטרה להעניק חיות לפסל ולהתקרב לנאמנות למציאות. החיוך הארכאי מדגיש את  • החיוך הארכאי	

הלחיים והסנטר.

• הבגד: עשוי בד חלק ועבה, הבד צמוד לגוף במטרה להדגיש את החזה והמותן, הגוף בולט מתחת לבגד.	

: השיער מאורגן בשלושה תלתלים מסוגננים מכל צד. התלתלים מונחים על הכתפיים כדי להדגיש את החן הנשי.  • סגנון	

העיניים בולטות בצורת שקד. יש סימטריה בין שני חלקי הפנים.
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הפיסול במעבר מהסגנון הארכאי לסגנון הקלאסי:

הפיסול היווני עבר תהליך ובמהלכו נוצרה התפתחות הדרגתית של פסלי האדם. הפסלים הפכו בהדרגה יותר נטורליסטים, 

ויותר נכונים מבחינה אנטומית. גם הפרופורציות השתנו עד שנקבע קנה מידה של אידיאל היופי, שבו הראש נכנס 7 פעמים 

בגוף, וכל הגורמים מגיעים לשלמות.

היוונים העריצו את גוף האדם. היו להם אידיאלים שקשורים בבריאות הגוף והאמינו בנפש בריאה בגוף בריא. הם חשבו שהגוף 

המושלם מייצג גם שלמות רוחנית וזיהו את היפה עם הטוב. היוונים עסקו בטיפוח הגוף ובתחרויות הספורט - האולימפיאדה 

שאנו מכירים היום היא המשכה של המסורת היוונית. בתחרויות הספורט הגברים התעמלו בעירום כך שלאמנים הייתה 

הזדמנות ללמוד לרשום, להכיר ולפסל את הגוף האנושי המושלם. נשים לא הורשו להשתתף בתחרויות הספורט.

ראשית הפיסול הקלאסי:

ההתמודדות עם דמות הקורוס הקפואה, והניסיון להפיח בה רוח חיים, הגיע לשלמות באמצע המאה ה- 5 לפנה"ס, 

בתקופה הקלאסית. החזיתיות נשברת, אמת המידה לתיאור דמות האדם היא הראש. אידאליזציה של גוף הגבר המתואר 

כצעיר ושרירי, הבעה מאופקת למרות מאמץ הגוף, אנטומיה מדויקת ונכונה, תפיסת הרגע בן שתי תנועות. 

פוליקלייטוס קבע את החוקים )הקאנון ( ואת צורת הפסל היווני, שהיה לדוגמא לדורות לעתיד - את המבנה הקלאסי של 

דמות האדם.

מאפייני הפיסול הקלאסי:

• פעמים בגוף. פרופורציות - הראש נכנס 7	

• - תווי הפנים קלאסיים אופייניים אף ישר מתחבר למצח. הבעה מאופקת, מעין אדישות המעידה  חוסר הבעה בפנים	

על רמה רוחנית גבוהה.

• - אמת מידה לפיה כל החלקים בגוף מחושבים באופן מתימטי אחיד החוזר על עצמו בכל הגוף, כך שהיחסים בין  קאנון	

חלקי הגוף הם מושלמים עם פורפוציות אנושיות.

• - הגוף מושלם מבחינה אנטומית, כל פרטי הגוף מתוארים בטבעיות עם הדגשה בעיקר על השרירים  אנטומיה מדויקת	

והעצמות הבולטות מבעד לעור המתוח.

• - או קונטרה פוסטו - תנוחה נינוחה וטבעית, בה הדמות נשענת על רגל אחת הנושאת את כל כובד  עמידה כיאסטית	

הגוף בעוד הרגל השניה חופשית, כך החלק העליון והתחתון של הגוף פונים מעט לכיוונים שונים. 

בהתאם לתנוחה זו, היד שכנגד כל רגל נמצאת בתנועה הפוכה: רגל חופשית כנגד יד חופשית, זהו 

.x מערך שיוצר את האות

הרכב מדלפי + פרט, פיסול יווני טרום קלאסי, המאה ה-5 לפנה"ס, ברונזה, 
1.80 מ' )שתי שקופיות(

"הרכב מדלפוי" )ביוונית: ἡνίοχος או "ֶהנִיֹוכֹוס", "אוחז המושכות"; בתעתיק לטיני: Hêniokhos( הוא 

פסל ברונזה שנותר מקבוצת פסלים לזכר נצחון פוליזלוס, אחי גלון שליט גלה. הניצחון האולימפי אליו 

מתייחס אירע בין השנים 474-478 לפנה"ס, הפסל הוקם בערך ב-470.

פסל זה מהווה את אחת הדוגמאות היפות והבולטות לפיסול יווני בברונזה מהתקופה הקלאסית. 

הפסל התגלה בשנת 1896 בעת חפירות ארכיאולוגיות במקדש אפולו בעיר דלפי, והוא מוצג במוזיאון 

הארכיאולוגי בה.

בבסיס הפסל מופיעה כתובת ביוונית שפרושה הוא: "פוליזלוס הקדיש אותי... עשו אותו 

משגשג, כבדו את אפולו". כתובת זו מציינת את פוליזלוס )Polyzalus(, טיראן המושבה 

היוונית גלה )Gela( שבסיקיליה, כמזמין הפסל, לזכר ניצחון ספורטיבי של קבוצת רכבים במרוץ 

מרכבות במשחקים שנערכו בדלפי בשנת 474 לפנה"ס.

סגנון הפסל ממקם את הפסל בראשיתה של האמנות הקלאסית ביוון. תנוחת הפסל סטאטית 

ביחס לסיטואציה המתוארת. הפרופורציות של הפסל אינן מושלמות לפי האידיאל הקלאסי - 

ראשו קטן מעט וגופו מוארך, עם זאת הפסל הוא בעל דיוק אנטומי גבוה. בייחוד בולט הדבר 

בעיצוב שיערו של הרכב.
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הדמות לובשת בגד המחולק לחלקים ובעל קפלים רבים המסודרים בקפידה ונופלים בצורה סימטרית. פניו של הפסל שלוות 

ומאופקות בהתאם לאידיאל הקלאסי, אך אין בהם את אותה אטימות המופיעה בפיסול הארכאי. יתר על כן, עיניו של הפסל 

עוצבו בעזרת חומר לבן ובתוכו נקבע האישון העשוי שני עיגולים של אוניכוס )שהם( חום. מילוי זה משווה לעיניים מבע חי, ער 

ומאופק כאחד. הפסל מציג דמות רכב, המפוסל בגובה קומת אדם ובידו הימנית הוא מחזיק שרידי מושכות. ידו השמאלית 

של הפסל חסרה. הדמות הייתה כנראה חלק ממערך פיסולי של מרכבה אשר הייתה רתומה לשני סוסים. ייתכן כי לצד 

דמות הרכב הופיע בפסל גם בעל המרכבה, אשר גופו נוטה מעט לכיוונו. 

הרכב עומד בבטחה על שתי רגליו הנשענות על קרקעית המרכבה והמושכות בידיו. ראשו קטן יחסית. השיער בפעם 

הראשונה עשוי "נחשים קטנים" הפונים בכיוונים שונים, שערות שטוחות אך עם חיות משלהן. מעל המצח עובר פס )סרט( 

שמתחתיו יוצאות פאות מסולסלות ובולטות. 

הגבות הן קו דק המפריד בין המצח הנמוך לשטח המשופע הרחב, שיוצר קשת רחבה מעל העין. לקווים המגדירים את העין 

צורת גלים: חור העין ממולא בחומר לבן בתוכו נקבע האישון העשוי שני עיגולים של אבן שהם. אף ישר ורחב, פה ישר עם 

שפתיים עבות הבגד הארוך מחולק לשלושה חלקים, שמשתנים בהתאם לסרט העובר תחת ידיו. החלק התחתון של הגוף 

מאורך )כי הסתכלו עליו מלמטה(. הידיים והרגליים מדויקות מבחינה אנטומית. הפסל מבטא ריכוז וגאווה של המנצח הבוטח 

והולך לקבלת הפרס בשקט ובבטחה. )מניחים שהאמן הוא בן סיקיליה או דרום איטליה(.

החידושים הקלאסיים בפסל:

: לפסל חיות רבה כתוצאה מהשיבוץ בעיניו - חור העין ממולא בחומר לבן ובתוכו משובץ האישון, מילוי זה משווה  • חיות	

לעיניים מבע חי, ער ומאופק.

: הפנים של הפסל רציניות, אין חיוך ארכאי, הפה פתוח. הפסל כולו מבטא ריכוז וגאווה כיאה למנצח  • רצינות ואיפוק	

הרוכב לקראת הפרס בשקט ובבטחה. רואים כאן דמות רצינית ומאופקת, הדמות שולטת ברגשותיה ומרוסנת למרות 

הניצחון בתחרות. זהו תמצית הסגנון הקלאסי.

• אופייניים לסגנון הקלאסי, האף ממשיך את המצח בלי שקע. תווי פנים:	

: כפות הידיים והרגליים מתוארות בדייקנות רבה מבחינה אנטומית. • אנטומיה נכונה	

: קפלי הבגד בחלק העליון של הגוף נופלים בצורה טבעית ונותנים הרגשה ממשית של הגוף מתחת לבגד, לעומת  • הבגד	

זאת החלק התחתון עדיין מזכיר מאוד את הסגנון הארכאי כמו עמוד מחורץ.

שרידים מהפיסול הארכאי:

הקפלים בחלק התחתון של הפסל נופלים בכבדות ונותנים לפסל מראה של עמוד, כמו בפסלי הקורוס. השיער המסוגנן 

היורד מתחת לסרט בצורת פאות מסולסלות ובולטות. יש מעבר משיער ארוך לשיער קצר, אך עדיין מסוגנן.

בתקופה הקלאסית יוון הייתה בשיאה מבחינת השליטה בעולם. אישים בולטים בתקופה זו : פיתגורס, סוקרטס אפלטון, 

פריקלס - אחד ממנהיגי יוון שעמד בראש הפוליס, "העיר מדינה" האתונאית. בנה מחדש את הפרתנון לאלה אתנה. יוון 

הייתה אימפריה - ששלטה על הרבה ערי מדינה. היא נחשבה שיא הדמוקרטיה. מועצת העם בחרה שליט שהיה לו אינטרס 

למצוא חן בעיני האזרחים. לכן הוקמו מוסדות תרבות שעזרו באירגון החברה. היוונים למדו ספורט ומתמטיקה והקימו 

גמנסיות לילדים. הפיסול הקלאסי מתאפיין במיזוג ריאלי עם האידיאלי. 

•החיוך הארכאי נעלם, הרצינות רבה יותר, פני הפסלים מאופקות יש ביטוי למעלה החשובה ביותר והיא האיפוק הפנימי. 	
•הפלסטיות רבה יותר ויש יחסים נכונים 	

•אנטומיה מושלמת 	
•האמן היווני הצליח לעלות לאחר תקופה ארוכה של ניסויים וחיפושים, את הסדר ואת הצורה, את הפרופורציות  	

הנכונות ואת החוקיות הפנימית. בכל ענפי האמנות ציור, פיסול, אדריכלות - הגיעו אמני יוון לשלמות שנחשבת לאחת 

מנקודות הפסגה של אמנות העולם, שבמהלך ההיסטוריה שאפו לחזור אליה.
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אתנה פרתנוס, שיש, העתק רומי ממקור של פידיאס מהמאה ה- 5 לפנה"ס
אתנה )או אתיני, יוונית: Αθηνά( היא אלת החוכמה והמלחמה במיתולוגיה היוונית. כמו כן, על 

פי האמונה ביוון, היא הייתה אחראית על שמן הזית ועל האריגה. על פי המיתולוגיה אתנה מעולם 

לא הייתה ילדה, ונוצרה מבוגרת כשהיא חמושה בנשק. היא בתולה תמידית )פרתנוס(. הפרתנון 

באתונה, יוון הוא מקדשה המפורסם ביותר. בפנתאון האולימפי, אתנה לא נולדה מיחסים שבין אל 

לאלה, אלא מראשו של זאוס, והייתה לבתו האהובה ביותר. הולדתה מתוארת במספר גרסאות 

שונות. 

אתנה הייתה פטרונית של אריגה ואומניות אחרות, כמו כן - חוכמה וקרב. בשונה מארס, אשר 

היה חמום-מוח ולא מהימן בקרב, אתנה התרכזה באסטרטגיה וטקטיקות. אתנה עזרה ליוונים 

במלחמת כנגד טרויה, וליוותה את אודיסאוס הערמומי בדרכו הביתה, והייתה בעצם פטרוניתו.

אתנה מתוארת באמנות הקלאסית כאישה הלובשת שריון, נושאת רומח ומגן עם ראשה של 

הגורגונה מדוזה מוטבע עליו. בצורה זו היא תוארה בפסל הזהב והשנהב המפורסם של פידיאס 

בפרתנון באקרופוליס שבאתונה. פסל זה אבד במהלך ההיסטוריה. 

"פידיאס בן כאראמידס איש אתונה" )במילים אלה חתם על עבודותיו(, היה הַּפסל שעיצב את 

הּפֶסל המקורי אתנה פרתנוס. פידיאס נחשב לַּפסל הגדול והחשוב ביותר של המאה ה-5. הּפֶסל 

המקורי, שעמד בפרתנון בתוך הנאוס, לא שרד. הוא היה עשוי משלד עץ מצופה בשנהב באברי 

הגוף, זהב לתיאור הגלימה וחלקי השריון, בתוספת שיבוץ של אבנים טובות. הּפֶסל הוצב בפרתנון 

כדי לסמל את גדולתה של האלה אתנה מגִנת העיר. הפסל עורר הערצה בגלל החומרים היקרים, 

הגודל המרשים והצבעוניות. הּפֶסל והעיטורים שהיו בנאוס נצבעו בידי פאנאיניוס אחיו של פידיאס. בריכת המים שלפני 

הדמות יצרה השתקפות מרשימה של דמות האלה העוטה שריון, מגן וחנית. בנוסף לכך התפאורה של העמודים בצורת "ח" 

שעמדו בשתי קומות זה מעל זה, יצרו רקע מרשים לפסל הענק שהגיע לגובה של מטר וחצי מתחת לתקרה. 

הפסל אתנה פרתנוס הוא העתק רומאי שנעשה משיש על פי עבודתו של פידיאס בקנה מידה קטן יותר. אתנה ניצבת 

חמושה, בתנוחת קונטרה-פוסטו, כשהיא אוחזת בידה השמאלית את המגן וביד ימין נשענת על עמוד כשהיא אוחזת 

בידה את הּפֶסל של ניקה, אלת הניצחון ובת הלוויה של המנצחים. האלה ניקה משמשת ביצירות אמנות כעין אטריבוט 

נוסף לאתנה המנצחת. ניקה הייתה אחראית לכל ניצחון שהוא וגם בתחרויות ספורט. ניקה מתוארת עם כנפיים וגלימה 

מתנופפת.

על ראשה של אתנה קסדה מכונפת שבמרכזה הספינקס, סמל החוכמה, ומשני הצדדים שני סוסים מכונפים המסמלים חיי 

נצח ומתקשרים לגורגונה שהייתה אמם. על כתפי אתנה מונח "האֵאגיס", עור עז עם זנבות נחשים וראש גורגונה במרכז, 

שניתן לאתנה על ידי זאוס כדי להתגבר על מכשולים. ליד המגן התפתל נחש שהיה סמל לאל קדמון הקשור לאדמה ומסמל 

את האופי של בני אתונה. על המגן היה תבליט עם תיאור של האמזֹונֹוַמכיה ובה פידיאס העז לתאר את פריקלס ואת עצמו 

בתבליט על המגן כשני יוונים הלוחמים באמזונות. מלחמת היוונים בענקים תוארה בצד הפנימי של המגן ועל בסיס הּפֶסל 

היה תבליט שתיאר את מלחמת היוונים בקנטאורים. המיתוסים הללו התפרשו כניצחון התרבות על הברבריות בהקשר כללי 

או כניצחון היוונים על הפרסים בהקשר אקטואלי. 

יש גרסאות סותרות ביחס למיקום המדויק של החנית, שהיה האטריבוט של אתנה כאלת המלחמה. הדעה המקובלת היא 

שהחנית נשענה על רגלה השמאלית ועל כתפה השמאלית של אתנה. 

סגנון של הֶּפסל

ההעתק הרומי עוצב בצורה ריאליסטית שמחקה את המציאות. קפלי האריג נופלים בצורה נטורליסטית ומבליטים את 

הברך הבולטת באנטומיה מדויקת. הפרופורציות נכונות. הּפֶסל מקרין הדרת כבוד, הרמוניה, איזון ושווי משקל צורני. יחד 

עם זה יש בו ריחוק, איפוק )אתוס( ואידאליזציה. אפשר לשחזר את הצורה של הּפֶסל המקורי מתעתיקים שונים, אך אף אחד 

מהם לא הגיע לשיעור קומתו של הּפֶסל המקורי. הפיסול של פידיאס יצר הערצה אצל הצופה. על פי כתבים מוקדמים ידוע 

שהּפֶסל השאיר רושם אדיר על המתבונן לא רק בגלל גודלו אלא בעיקר בגלל ההתפעמות שיצר אצל הצופה. עד אז פסלי 
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הפולחן לא היו מרשימים כל כך מבחינה חזותית מכיוון שעתיקותם וקדושתם היו קריטריונים מספיקים לענות על חשיבותם. 

פידיאס יצר מסורת פיסול חדשה. הפסלים שלו ביטאו נרטיב ומיתוס הקשורים באלים. 

היוונים בני התקופה העריצו את האלה אתנה בשני רבדים: ברובד החושי, הוויזואלי, האסתטי וברובד אינטלקטואלי 

של הבנת הסיפור. פרשנות של סמלים בעלי משמעות איקונוגרפית העלתה את ההנאה מהּפֶסל לרובד גבוה יותר. הצופה 

יכול היה לקשר בין הסמלים, המוטיבים והנושאים השונים שהופיעו בתבליטי הפרתנון ולהבין את המשמעות המלאה של 

המסר. הצופה היה צריך להפעיל את שכלו כדי להבין את הסיפורים והערכים המיוצגים. הפסלים לא היו רק מרשימים, אלא 

האיקונוגרפיה הצריכה פעולה מחשבתית. 

גובה הפסל הגיע במקור ל- 12 מטרים. אתנה הייתה האלה הפטרונית של העיר אתונה, והפסל נעשה לאחר הניצחון 

של היוונים על הפרסים. היוונים האמינו שהאלה אתנה הביאה את הניצחון. הפסל הענק הוצב במקדש שהוקם לכבודה - 

הפרתנון. הפסל המונומנטאלי, היה מגולף בעץ ומצופה בזהב ובשנהב כיאה לתיאור אלה חשובה.

בידיה האטריבוטים נחש וגורגונות )דמויות נשיות מפלצתיות ואכזריות בעלות שיער העשוי מנחשים חיים וארסיים, שנודעו 

ביכולתן לאבן את המביט בהן( המיצגות את המלחמה שבתבונה.

קפלי הבגד של האלה נופלים בצורה טבעית, ומגלים את תנועת הרגל בפסיעה - קונטרה פוסטו* - הבגד מתרומם עם 

קיפול הבגד. יש אידיאליזציה, פנים רציניות ומאופקות המעניקים לה רוחניות של אלה.

תנוחת ה"קונטרה פוסטו" נחשבת לתנוחה הקלאסית באמנות של יוון העתיקה. בקאנון הקלאסי הדמות נמצאת במצב של 

בין עמידה להליכה. רגל אחת של הדמות מונחת קדימה ישרה וכנגדה היד הנגדית מכופפת. כך נופל משקל הגוף על רגל 

אחת. בתנוחה זו, כתפי הדמות נוטות מעט ואילו קו המותן של הדמות נוטה לכיוון הנגדי כך שהגוף מקבל תנוחה המזכירה 

את האות S. לעתים מקבל הגוף גם נטייה סיבובית מסוימת בכתפיים או במותן. הצלבה בין פרקי הגוף נקראת גם מבנה 

'כיאסטי' )מונח הלקוח משם האות היוונית χ, "כי"(. היא יוצרת תחושה של שלמות וקומפוזיציה המכילה הרמוניה של ניגודים 

ומשלימה את תנוחת הקונטרה פוסטו.

לפסל זה כל המאפיינים הקלאסיים :

• פעמים בגוף פרופורציות של 1:7 - הראש נכנס 7	

•היחסים בין חלקי הגוף מושלמים 	
• - כל פרטי הגוף מתוארים בנטורליזם אנטומיה מדויקת	

• - הישענות על רגל אחת הנושאת את כל כובד הגוף, בעוד הרגל השניה חופשית בהתאם, היד שכנגד  עמידה כיאסטית	

כל רגל בתנועה הפוכה. עמידת קונטרפוסטו

• - הבעה מאופקת. אדישות המעידה על רמה רוחנית גבוהה אתוס	

• - גוף מושלם וצעיר אידיאל יופי	

• - פני שטח חלקים וממורקים היוצרים אשליה של עור אמיתי ליטוש	
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התקופה ההלניסטית:

בשנת 330 לפנה"ס ניצח אלכסנדר מוקדון את מלך פרס, שיעבד את הממלכה הפרסית, והמשיך בכיבושיו בדרכו 

להודו. אלכסנדר מוקדון מת בדרך, עם מותו החלה מלחמת ירושה ארוכה עד שנחלקה האימפריה בין שלושה יורשים. 

היוונים הכובשים שאפו להפיץ את דתם, שפתם ותרבותם בארצות המזרח. התוצאה הייתה שילוב של אלמנטים יווניים עם 

אלמנטים מזרחיים. שילוב זה מכונה הלניזם. הסגנון ההלניסטי משתנה מאזור לאזור.

התקופה ההלניסטית ראשיתה במאה ה- 3 לפנה"ס ומסתיימת בערך במאה הראשונה לספירה. הפיסול ההלניסטי 
מתחלק לשלוש אסכולות שונות:

- שומר הפיסול יותר מכל זרם אחר על המורשת הקלאסית, אם כי ניכרים מספר שינויים, כגון: דמות  • על אדמת יוון 	

הגבר נחושה יותר, קיימת בגוף תחושה של תנועה, המתבטאת בגוף ובקפלי הבד.

• - מתפתחת צורת פיסול המכונה ז'אנר, כלומר, חיי יום-יום לדוגמא אישה זקנה או ילדים  מצרים או אלכסנדריה	

ותינוקות. הפיסול הוא יותר ראליסטי ולראשונה הילדים מתוארים כילדים שגופם שונה מגוף המבוגר.

• - המורשת הקלאסית מתחלפת עם המורשת המזרחית הנוטה להבעה חזקה של הרגש. המרכז  באסיה הקטנה	

החשוב נמצא בפרגמון שם התפתחה אסכולת פרגמון.

מאפייני הפיסול ההלניסטי:

• - ביטויי רגשות אנושיים עזים בהבעות הפנים ובתנועות הגוף, כגון: כאב, סבל, פחד וכו' ביטוי הרגש	

, בד מתבדר ברוח, צעד רחב ופתוח,  • 	s הגזמה בתנועה - גוף מפותל בתנועה סיבובית, תנועה חריפה בצורת האות

תנועות ידיים מתפרצות לחלל.

• פעמים בגוף. פרופורציות של גוף לפי 1:8 - הראש נכנס 8	

• - תיאור של גילאים שונים, תווי פנים אישיים, תיאור של נושאים שוליים מהמציאות ריאליזם	

• - קומפוזיציה אלכסונית, דמויות בתנועה מתפרצת, התרחשות סוערת דינאמיות	

• - תפיסת רגע של התרחשות דרמתית בחיי אנוש, רגע של מעוף או הליכה תפיסת רגע	

• - הגזמה בעיצוב שרירים כדי להפגין כוח ועוצמה אנושיים. כוח	

• - לראשונה מופיעה דמות האישה בעירום מלא, גופה רך, או בבגד דמוי בד המכסה טפח ומגלה טפחיים,  ארוטיקה	

העור מלוטש. 
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זקנה שיכורה, פיסול הלניסטי, סוף המאה ה-3 לפנה"ס, שיש, 92 ס"מ
זקנה שיכורה הוא ּפֶֶסל הלניסטי השייך כנראה לאסכולה של אלכסנדריה שבמצרים, אסכולה 

שעסקה בין השאר בתיאורי ז'אנר. היסטוריונים של אמנות ראו ביצירה אישה זקנה שיכורה במלוא 

עליבותה כייצוג של עוני ומעמד נמוך בגלל המראה הריאליסטי המזעזע של הדמות. עם זאת, 

התיאור החזותי של הדמות משקף את גילה אבל לא את מעמדה ותפקידה.

היום ידוע שהּפֶֶסל מתאר את אחת הנשים מהמעמד הגבוה שהשתתפו בפסטיבל שהתקיים 

בתקופת השושלת התלמית באלכסנדריה שבמצרים. לגבי מטרת הפסטיבל הדעות חלוקות. על 

פי גרסה אחת פסטיבל ההוללות נערך לכבוד האל אדוניס ובו חגגו את המוות והתחייה של האל, 

שחילק את חייו בין האלות אפרודיטה ופרספונה ולעתים קרובות זוהה עם האל תמוז. על פי גרסה 

אחרת פסטיבל ההוללות נערך כפולחן לכבוד האל דיוניסוס.

הזקנה יושבת על הרצפה, תנוחה המציגה אותה בעמדת נחיתות. החלק עליון של הגוף חשוף. 

הדמות מפותלת בתנועה מורכבת וראשה נוטה מעט לאחור. הבד זורם ומדגיש את מתאר הגוף 

הזקן. היא אוחזת בידיה כד ומביטה מלמטה לעבר הצופה. הריאליזם הושג על ידי האור והצל של 

קפלי האריג, מרקם הגוף הקמל, הכתף החשופה והצוואר המגויד. הפנים הגרומות מלאות בקמטים 

עמוקים והפה הפעור בשכרות מדגיש את עליבות הדמות. האישה זקנה אך לא ענייה: היא שייכת 

לנשות המעמד הגבוה שהשתתפו בטקס הדיוניסי, ובמהלך הטקס או אחריו נראה שהאישה התיישבה 

על הארץ באפיסת כוחות. 

הזקנה אוחזת בידיה כד הלניסטי מטיפוס לגינוס. על כתף הכד יש תבליט מעוטר בצמח הקיסוס 

המתקשר לפולחן דיוניסוס. כד מסוג זה התפרסם במיוחד בהקשר לפסטיבל דיוניסוס שהתקיים באלכסנדריה ונקרא 

לגִינֹופֹוְריָה. הראשון שהתחיל לקיים את הפולחן היה תלמי ה-4 שהיה חסיד נלהב של הפסטיבלים לכבוד דיוניסוס, ולכן 

אפשר להסיק שהּפֶֶסל שימש הקדש לפסטיבל זה, והכד המתואר עליו קושר את הּפֶֶסל לפסטיבל. 

בפסל זה באים לידי ביטוי כל המאפיינים של הפיסול ההלניסטי: ביטוי ראליסטי של הגיל והקמטים, התנוחה המבטאת סבל, 

אין אידיאליזציה אלא הצגת המציאות, ביטוי אקספרסיבי רגשי, שלמות ודיוק.

תקופה וסגנון:

•תקופה הלניסטית, סגנון הלניסטי 	
•סגנון ריאליסטי 	

•סגנון הבעתי, אקספרסיבי 	

תיאור היצירה:

דמות של אישה זקנה, שיכורה, כורעת על הרצפה ובידה כד יין. בגדיה סתורים וקרועים, החלק העליון של גופה חשוף. 

הדמות מפותלת, מתנועעת בחלל, ראשה נוטה מעט הצדה, תנועתה מורכבת. הבד של בגדיה זורם והקפלים מדגישים 

את גופה הזקן. היא רזה, לבושה סחבות, שיכורה. גופה הרזה מעיד על אומללות ושכרות. תנוחת גופה והבעתה מעידים על 

סבל, ייאוש ועליבות.

מאפייני הסגנון והתקופה:

•תיאור ריאליסטי, קרוב למציאות, אין מניעה להראות כיעור או זקנה. 	
•תיאור אקספרסיבי, בא לידי ביטוי בהצגת הסבל, הכאב והפחד. 	

•תנועה מוגזמת, תיאור של תנועה מורכבת המדגישה את המורכבות של הגוף. 	
•הגזמה, תיאור של התרחשות סוערת. 	

•תיאור של רגע השיא, תיאור השיא הדרמטי. 	
. • על–פי הקנון ההלניסטי, יחסי הגודל של הגוף 8 : 1	

נספח לשאלון 816201, חלק ג‘, קיץ תשס“ח
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תמונות לחלק ג‘ )10 עמודים(

תמונה 34 לשאלה 21 :

זקנה שיכורה, סוף המאה השלישית לפנה“ס

תמונה 35 לשאלה 21 :

דיוקן גברת פלבאית, רומא, המאה הראשונה לפנה“ס
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שאלות מבגרויות )תשובות בהמשך(

1. מתוך שאלון בגרות 2003

יש להתייחס רק להבטים השייכים לפרתנון ]הארכתיאון איננו במיקוד[.

2. מתוך שאלון בגרות )2007(

3. מתוך שאלון בגרות 2008 )יש להתייחס רק ל- "זקנה שיכורה"(

תולדות האמנות א', חלק א'- 2 -

סמל 816201, קיץ תשס"ג

המשך בעמוד 3

השאלות

חלק א': תולדות האמנות מהעת העתיקה ועד האימפרסיוניזם
     (100 נקודות)

 (32 נקודות)פרק ראשון: העת העתיקה (פרהיסטוריה, מצרים, יוון, רומא)

 16 נקודות).—3 (לכל שאלה — מבין השאלות 1שתייםענה על 

שאלה 1
ציורי קיר

2 מוצגים ציורי קיר.–בתמונות 1 ו

ציין לאיזה סגנון או תקופה שייך כל אחד מהציורים.א.(2 נק')

ציין באיזה סוג מבנה ממוקם כל אחד מהציורים, והסבר באיזו טכניקה נעשהב.(4 נק')
כל ציור.

תאר את הנושא של הציור "עבודה בשדה" (תמונה 1), והסבר את משמעותו.ג.(4 נק')

 מאפיינים סגנוניים בכל אחד מהציורים.שניהסבר ד.(6 נק')

שאלה 2
מקדש יווני

6 מוצג מקדש הפרתנון.–4 מוצג מקדש הארכתיאון, ובתמונות 5 ו–בתמונות 3 ו

 מביניהם,שלושה . בחר 1–4בתמונה 6 מסומנים ארבעה חלקי מבנה בספרות א.(4 נק')
וציין את שמו של כל אחד מהם.

ציין באיזה סגנון/אורדר נבנה כל אחד מהמקדשים.ב.(3 נק')

 מבין המרכיבים האדריכליים בשני המקדשים.שנייםהשווה ג.(9 נק')

-1-
המשך בעמוד 2

לשאלון 816201, קיץ תשס"ג (15 עמודים)נספח 

 (5 עמודים)לחלק א'תמונות 
o×K� ÊU×²�ö�816201   nO�  ¨ 2003® 15©W×H�

  —uB�«‰Ë_«  r�IK�®   5© U×H�

W×HB�«  w�  l³²¹2 

 עבודה בשדה,—תמונה 1 לשאלה 1 
ציור קיר ממסטבה של מנה, אלף 3 לפנה"ס

…—uB�« 1 ‰«R�K� 1 — ¨qI(«  w�  qLŽ

¨tM�  W³D��  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ— œöO*«  q³�  Y�U¦�«  n�_« 

 האופה ולקוחותיו,—תמונה 2 לשאלה 1 
ציור קיר מפומפיי, מאה 1 לפנה"ס

…—uB�« 2 ‰«R�K� 1 — ¨tMzUÐ“Ë  “U³)«

œöO*«  q³�  ‰Ë_«  ÊdI�«  ¨wá�uÄ  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ—

—תמונה 3 לשאלה 2 
מקדש הארכתיאון, אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

…—uB�« 3 ‰«R�K� 2 —
œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuO²Oš—_«  b³F�

 קריאטידות,— מקדש הארכתיאון —תמונה 4 לשאלה 2 
 אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

 מקדש הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 5 לשאלה 2 
 מראה כללי—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

 הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 6 לשאלה 2 
 תכנית—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

…—uB�« 6 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«

WDš  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√

…—uB�« 4 ‰«R�K� 2 — ¨ «bOðU¹d�  ≠  ÊuO²Oš—_«  b³F�

ÆœöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√

2 41 3

…—uB�« 5 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«  b³F�

ÂUŽ  dEM�  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√
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לשאלון 816201, קיץ תשס"ג (15 עמודים)נספח 

 (5 עמודים)לחלק א'תמונות 
o×K� ÊU×²�ö�816201   nO�  ¨ 2003® 15©W×H�

  —uB�«‰Ë_«  r�IK�®   5© U×H�

W×HB�«  w�  l³²¹2 

 עבודה בשדה,—תמונה 1 לשאלה 1 
ציור קיר ממסטבה של מנה, אלף 3 לפנה"ס

…—uB�« 1 ‰«R�K� 1 — ¨qI(«  w�  qLŽ

¨tM�  W³D��  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ— œöO*«  q³�  Y�U¦�«  n�_« 

 האופה ולקוחותיו,—תמונה 2 לשאלה 1 
ציור קיר מפומפיי, מאה 1 לפנה"ס

…—uB�« 2 ‰«R�K� 1 — ¨tMzUÐ“Ë  “U³)«

œöO*«  q³�  ‰Ë_«  ÊdI�«  ¨wá�uÄ  s�  jzUŠ  vKŽ  WLÝ—

—תמונה 3 לשאלה 2 
מקדש הארכתיאון, אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

…—uB�« 3 ‰«R�K� 2 —
œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuO²Oš—_«  b³F�

 קריאטידות,— מקדש הארכתיאון —תמונה 4 לשאלה 2 
 אקרופוליס, אתונה, מאה 5 לפנה"ס

 מקדש הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 5 לשאלה 2 
 מראה כללי—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

 הפרתנון, אקרופוליס,—תמונה 6 לשאלה 2 
 תכנית—אתונה, מאה 5 לפנה"ס 

…—uB�« 6 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«

WDš  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√

…—uB�« 4 ‰«R�K� 2 — ¨ «bOðU¹d�  ≠  ÊuO²Oš—_«  b³F�

ÆœöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√  ¨fO�uÐËd�√

2 41 3

…—uB�« 5 ‰«R�K� 2 — ¨fO�uÐËd�√  ¨ÊuMŁ—U³�«  b³F�

ÂUŽ  dEM�  ≠  œöO*«  q³�  f�U)«  ÊdI�«  ¨UMOŁ√

קיץ תשס"ז ,816201 לשאלון נספח

3 בעמוד המשך
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— 5 לשאלה 3 תמונה

לספירה הראשונה המאה רומא, חוץ, הפנתאון, מקדש

— 6 לשאלה 3 תמונה

לספירה הראשונה פנים, רומא, המאה הפנתאון, מקדש

— 4 לשאלה 3 תמונה

לפנה"ס 438 — 447 יוון, הפרתנון, אתונה, מקדש

5. מתוך שאלון בגרות 2010

4 בעמוד המשך

א',- 3 -  חלק א', האמנות  תולדות

816201 סמל תשס"ז, קיץ

3 שאלה
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הפנתאון. מקדש מוצג ו–6 ובתמונות 5 הפרתנון, מקדש 4 מוצג בתמונה

המקדשים. מן שימש כל אחד לְַמה הסבר א.  (4 נק')

החיצונית. לצורה המקדשים. בתשובתך התייחס מן אחד כל תאר ב.  (6 נק')

הפנתאון. מקדש של הפנימי החלל את תאר ג.  (6 נק')

נקודות) 51) יודאיקה בארוק, ימי–הביניים, רנסנס, שני: פרק

— 17 נקודות).  שאלה השאלות 4 — 8 (לכל שלוש מבין ענה על

 4 שאלה

פאצ'י קפלה

ברונלסקי. שתכנן האדריכל "קפלה פאצ'י", המבנה מוצג ו–8 7 בתמונות

סיבות). שתי (הבא של הרנסנס ברונלסקי לאדריכל חשוב נחשב מדוע הסבר א.  (7 נק')

ב"קפלה  ביטוי לידי הם באים והסבר כיצד הרנסנס, שניים ממאפייני ציין ב.  (10 נק')
פאצ'י".

 5 שאלה

רצפות פסיפס

ובתמונה 10 מוצגת רצפת פסיפס  טבריה, בחמת מבית–הכנסת פסיפס רצפת 9 מוצגת בתמונה
מבית–הכנסת בבית–אלפא.

הפסיפס. רצפות המשותפים לשתי מהנושאים שניים ציין א.  (2 נק')

משמעותו. והסבר את הנושאים שציינת, מן אחד תאר ב.  (8 נק')

רצפות הפסיפס. שתי בין הבדלים סגנוניים שני תאר ג.  (7 נק')

המשך בעמוד 11

תולדות האמנות א', חלק ג', קיץ תשס"ח- 10 - 

סמל  816201

 חלק ג': אמנות יהודית על רקע האמנות הכללית )100 נקודות(

פרק שישי )15 נקודות(

ענה על אחת מבין השאלות 21—22.

שאלה 21

פסלי נשים

בתמונה 34 מוצגת היצירה "זקנה שיכורה", ובתמונה 35 מוצגת היצירה "דיוקן גברת פלבאית". 

ציין לאיזו תקופה )או סגנון( שייכת כל אחת מן היצירות.  א.  )4 נק'( 

תאר כל אחת מן היצירות. בתשובתך התייחס לאופן ההצגה של כל דמות,  ב.  )5 נק'( 
למעמד החברתי שלה ולהבעתה.

בכל יצירה, הסבר שניים ממאפייני התקופה )או הסגנון( שציינת.  ג.  )6 נק'( 

שאלה 22 

בית–הכנסת בציפורי

בתמונות 36—41 מוצג בית–הכנסת בציפורי. 

הסבר מהו הייחוד של תכנית רצפת הפסיפס בבית–הכנסת בציפורי.  א.  )5 נק'( 

תאר את גלגל המזלות ברצפת הפסיפס, והסבר את ייחודו.   ב.  )4 נק'(  

ציין שני נושאים המופיעים בפסיפס בית–הכנסת בציפורי ואינם מופיעים  ג.   )6 נק'(  
בפסיפסים בבתי–כנסת אחרים, והסבר את משמעותם. 
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שאלה 21

פיסול יווני

בתמונה 36 מוצג הפסל "פפלוס קורה".

הסבר מדוע נקרא הפסל "פפלוס קורה". ציין לאיזו תקופה באמנות יוון הוא שייך. א.  )4 נק'( 

תאר שלושה מאפיינים סגנוניים של הפסל. ב.  )5 נק'( 

ציין שם של פסל מתקופה מאוחרת יותר באמנות יוון, והסבר כיצד הוא מבטא את ההתפתחות הסגנונית   ג.  )6 נק'( 

בפיסול היווני.    
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1. 2003 )לחלק המתיחס לפרתנון(:

2. 2007 )לחלק המתיחס לפרתנון(:

הצעה לפתרונות



אמנות יהודית על רקע אמנות כללית   /   יוון      /   24

3. 2005 )לחלק המתיחס לניקה מסמותרקי(:

4. 2008 )לחלק המתייחס לקנה שיכורה(:

- 1 -

הנחיות להערכהפתרון ניקוד השאלה
בנק'

ניקוד
ב־%

דגם תשובות לשאלון תולדות האמנות א' חלק ג', סמל 816201, קיץ תשס"ח

 מדינת ישראל
משרד החינוך

פסלי נשים  15

תקופה או סגנון: א.   4 
"הזקנה השיכורה" — אחד מבין:

תקופה הלניסטית, סגנון הלניסטי  —

סגנון ריאליסטי  —

סגנון הבעתי, אקספרסיבי  —

"דיוקן גברת פלאבית" — אחד מבין:   

התקופה הרומית העתיקה, הקדומה  —

סגנון אידיאליסטי, השפעה קלאסית–הלניסטית  —

סגנון ייצוגי רשמי  —

תיאור שתי היצירות: ב.   5 
 "זקנה שיכורה"

דמות של אישה זקנה, שיכורה, כורעת על הרצפה ובידה 
כד יין. בגדיה סתורים וקרועים, החלק העליון של גופה 

חשוף. הדמות מפותלת, מתנועעת בחלל, ראשה נוטה מעט 
הצדה, תנועתה מורכבת. הבד של בגדיה זורם והקפלים 

 מדגישים את גופה הזקן.
האישה נראית מן המעמד הנמוך. רזה, ענייה, לבושה 

סחבות, שיכורה. גופה הרזה מעיד על אומללות וחולי. 
תנוחת גופה והבעתה מעידים על סבל , ייאוש ועליבות.

"דיוקן גברת פלאבית"    
פרוטומה של אישה אלמונית מתקופה פלאבית. בתיאור 
האישה יש אידיאליזציה: תווי פניה חלקים, סימטריים 

ומושלמים, ראשה זקוף, תלתליה עשויים היטב, מסוגננים. 
ראשה של האישה נוטה מעט לצד שמאל, תנועה קלה 

 שיוצרת עניין בפסל הייצוגי. גיל האישה אינו מוגדר.
הבעת הפנים של האישה שלווה ומאופקת, וניכר עליה 

שהיא שייכת למעמד הגבוה, מעמד האצולה הרומית: רק 
אנשים ממעמד הגבוה יכלו להרשות לעצמם להזמין פסלי 

דיוקן כאלה, ורק נשים מן המעמד הגבוה יכלו להרשות 
לעצמן תסרוקת מסוגננת ומורכבת כזו, המעידה על כך 

שהן מקבלות טיפול ממשרתת אישית.

21

50% לציון כל תקופה )או   
 סגנון( 

)50 × 2(

 25% לאופן הצגת הדמות 
)25 × 2(

25% לתיאור המעמד   
 החברתי וההבעה 

)25 × 2(

100

100
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 25% לכל מאפיין
)25 × 4( 

100

מאפיינים של הסגנון )או של התקופה(: ג.   6 
"זקנה שיכורה" — שניים מבין המאפיינים האלה:

תיאור ריאליסטי, קרוב למציאות, אין מניעה להראות   —
כיעור או זקנה.

תיאור אקספרסיבי, בא לידי ביטוי בהצגת הסבל,   —
הכאב והפחד.

תנועה מוגזמת, תיאור של תנועה מורכבת המדגישה   —
את המורכבות של הגוף.

הגזמה, תיאור של התרחשות סוערת.  —

תיאור של רגע השיא, תיאור השיא הדרמטי.  —

על–פי הקנון ההלניסטי, יחסי הגודל של הגוף 8 : 1 .  —

"דיוקן גברת פלאבית" — שניים מבין המאפיינים    
האלה:

שילוב של יסודות קלאסיים ויסודות הלניסטיים.  —

תיאור ריאליסטי — תיאור של דיוקן אמיתי של אישה   —
צעירה שניכרים בה סימני מעמדה. 

פרטי הבגד ריאליסטיים, מותאמים לגוף.  —

תיאור אידיאליסטי קלאסי, פנים שלוות חסרות   —
הבעה, מאופקות. 

תנועת ראש נרמזת ומאופקת  —

פרופורציות מושלמות, מבוססות על הידע הקלאסי.  —

התסרוקת המסוגננת מדגישה את האיפוק של הדמות.  —
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א. מיהי האלה אתנה )אחת מבין האפשרויות(:

•אלת החוכמה, ביתו של זאוס מלך האלים 	
•אלה פטרונית, מגינת העיר אתונה 	

•אלת האסטרטגיה במלחמה. אלת תכסיסי המלחמה, הצועדת בראש הצבא 	
•אלה המגנה על בעלי המלאכה ובמיוחד על הנפחים. הטווים והאוגים ואחראית לשמן הזית ולאריגה 	

•האלה שניצחה את האל פוסידון בתחרות על השליטה בעיר אתונה 	
•האלה שעזרה לגיבורים מיתולוגיים והגנה עליהם 	

ב. תיאור הפסל

אתנה לבושה כיתון ועליו פפלוס ארוך המגיע עד לכפות רגליה. למותניה קשורים שני נחשים שזנבותיהם שזורים. היא עומדת 

בתנוחה כיאסטית: רגלה השמאלית מכופפת מעט, ומשקל גופה נוטה לגלה הימנית. היא חמושה: ידה השמאלית אוחזת 

במגן וברומח. ידה הימנית אוחזת בפסל ניקה, ועל ראשה מגן

הפסל המקורי היה עשוי עץ מצופה זהב ושנהב: זהב בחלקי הבגד והשריון, ושנהב בחלקי הגוף החשופים. הפסל המקורי היה 

גדול מאוד, גובהו היה כשנים עשר מטרים.

ג. אטריבוטים הנראים בפסל )שלושה מבין האטריבוטים(:

אתנה מחזיקה בידה השמאלית מגן ועליו נחש - סמל לאל האדמה ארכתאוס

אתנה מחזיקה בידה הימנית פסל של ניקי - אלת הניצחון

הרומח, הקסדה והמגן מסמלים את היות אתנה אלת המלחמה

במרכז הקסדה של אתנה נראה הספינקס ומצדדיו שני סוסים מכונפים. הספינקס מסמל את החוכמה.

על החזה של אתנה נמצא האגיס ובו תיאור של מדוזה גורגונה, המרמז על היות אתנה פטרונית של גיבורים כמו פרסאוס, 

שנלחם במדוזה

הפסל המקורי הוצב בתוך הנאוס של מקדש הפרתנון, באקרופוליס של אתונה

ד. הפסל עוצב בסגנון הקלאסי של יוון הקדומה.

•מאפייני הסגנון )או התקופה( - דניים מבין: 	
•תנועת קונטרה-פוסטו, תנוחה נינוחה שבה הדמות נשענת על רגל אחת הנושאת את כובד הגוף, והרגל השנייה חופשית 	

•הגוף שמתחת לבגד מתואר באנטומיה נכונה ומושלמת 	
•קפלי הבגד נופלים בצורה טבעית, נצמדים באופן טבעי לרגל ומגלים את תנועת הרגל 	

•אידיאליזציה של הדמות: תיאור אידיאלי מושלם, פרופורציות מושלמות, פנים ללא קמטים או פגמים 	
•פנים רציניות ומאופקות 	
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שאלות סיכום - יוון

1. הפיסול הארכאי ביוון העתיקה
א. צייני והסבירי שני מאפיינים סגנוניים של פסל הקורה המעידים על השפעה מצרית.  

ב. צייני והסבירי שני מאפיינים סגנוניים של פסל הקורה המעידים על התפתחותה של מגמה יוונית    
    חדשה.

2. הרכב מדלפי
א. מהו נושא הפסל?  

ב. לאיזו תקופה שייך?  
ג. הסבירי שלושה מאפיינים המביעים על תקופתו.  

ד. מה הטכניקה בה נעשה הפסל. תארי אותה.  

3. המקדש היווני
א. היכן נערך הפולחן לאלי יוון?  

ב. כיצד השפיע המקום שבו נערך הפולחן על עיצוב המקדש היווני ועל קישוטו?  
ג. פרטי שלושה מרכיבים אדריכליים האופיניים למקדש היווני.  

4. אדריכלות מקדשים
א. לפנייך שלוש כותרות. צייני לאיזה סגנון מתאימה כל כותרת.  

ב. פרטי ארבעה הבדלים בין שני הסגנונות  
ג. פרטי שלושה מרכיבים המשותפים לשלושת הסגנונות, והסבירי את תפקידם במבנה.  

6. הפרתנון
א. לכבוד מי נבנה המקדש? מדוע?  

ב. באיזה תקופה הוקם? ובאיזה סגנון נבנה?  
ג. הסבירי שלושה מאפיינים אדריכליים במקדש הפרתנון.  

7. הסבירי 3 מאפיינים לכל סגנון פיסולי ביוון העתיקה. הדגימי כל מאפיין בעזרת הפסלים. 


