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 .במרכז החלון לאחר מכן גזירת חריץ עגול בגודל מטבעתהליך איטום החדר והחשכתו ו

 

 

 

 



 

 



 



 



 



  



 :ג"וחנ חינוךהקשר בין רעיון הקאמרה אובסקורה לבין 

 המציאותה יותר על להסתכל בפרספקטיבה רחב .מעבר לנסתר, מעבר לחשוך היכולת להסתכלחינוך עבורי הוא 

                                                                                        . תקווההרבה נדמה כי אין קשה וגם כאשר 

וון כל י כך"וע שלו הנקודות החזקות את, ולנסות למצוא בו את הטובמכיוונים שונים  בתלמידהביט אנו צריכים ל

                                                                                                        .ולתת לו כלים להמשך הדרך אותו להעצים, אותו

וליצור  להפיג את החושךדול ש נקודת אור זעירה יש בה כוח גאם י, הכל חשוךש במקרהגם , שראינו בתרגיל יכפ

מטרתי היא למצוא את נקודת האור בכל תלמיד , כך גם בתחום החינוך הגופני, חדשה ומיוחדת ,מוארת תמונה

ובין אם , קרקע עמלותתטובה בהאם היא  בין ,ובין אם הוא טוב בקפיצה לרוחק בין אם הוא טוב בריצה, ותלמיד

וכך לפתח , למופתבשיעור  תתמיד לעזור ומתנהג תפחות בתרגילים המעשיים אך מתנדב השמצליח התלמיד היא

גם באספקטים  את התלמיד להעשיר, ובד בבד ,שלהם הטבעיותות את הנקוד המשיך לחזקל, כל אחד בתחומו

.                                                  ויתפתחשתפר י, ייהנההתלמיד  בין כל המרכיבים י השילוב"ע. נוספים

האיר את הוא ל ,כמחנכים, נולעיתים לילדים קשה לקלוט את כל התמונה ותפקיד -של הסתכלות  נוסף כיוון

ה לגזירת הבריסטול דבר הדומ, תחומים חדשים ומגוונים בפניהםהציג דלתות חדשות ול להםפתוח ל, עיניהם

ל דבר אנו רואים את השתקפות החוץ בתוך כזו וחשיפת השמש דרך הנקב שנוצר כך שבסופו שהשחור במר

                                                                                                                                 .החדר

היינו ל שבה "הנ בהתנסותכמו ...התהליך, ההמתנה, ההתמדה, נוסף שאליו ארצה להתייחס הוא נושא ההשקעהפן 



צריכים לאטום את החדר לגמרי מכל הכיוונים עד להחשכה מוחלטת ולאחר מכן לנקב חור במרכז ולהמתין כמה 

רום לשינוי הלב והנשמה בכדי לג ונותנים אתכך גם בחינוך אנו משקיעים , דקות עד לקבלת התמונות על הקירות

אך לבסוף כשאנו , לאט לאט.. ים היא מתקבלת בשלביםולעית, כמובן היא לא מיידית, התוצאה, ולקבל תוצאות

                                                        ! אין סיפוק גדול יותר, קוטפים את הפירות והתמונה מתבהרת

כל תלמיד  -לתלמידיםדבר הדומה , הנוף המשתקף מחלוני הוא של עצים מסוגים שונים, במקרה או שלא במקרה

 -את תהליך החינוך בצורה מדהימהמשקף  העץ, כמו כן. כל תלמיד הוא עולם ומלואו, יוחדותלמיד הוא שונה ומ

משקים ומדשנים  ,כאשר משקיעים בגרעין -אדם בוגר הוא העץ; ילד קטן הוא כמו גרעין ,"כי האדם עץ השדה"

  .פירות גםנותן  כמו כןאותו לבסוף העץ גדל וצומח ו

 מכאן והלאה אנסה למצוא . רבות ממנוולמדתי  בתרגיל הקאמרה אובסקורה נהניתי מאוד מהתהליך

 הובילואנסה ל מקסיםה הפוכה אזכור שהנוף עדין ואפילו אם התמונ, בתלמידים שלי את נקודות האור שלהם

.                                                                               האידיאלילמצבה  ותגיעלמצב שבו התמונה תתהפך  את התלמיד

 יחשוב לזכור מאיפה התחלת כדי להבין מה, בתחום הספורט והחינוך הגופני ישנו דגש חזק על התהליך

יצוב ואני נוהגת לצלם את אירובי וע, אני עובדת כמדריכת כושר. יעאתה צריך להג המטרה שלך ולאן

לאן הן , כמובן, וגם ,השתפרועד כמה , עברויך הן ה תהלשלי מפעם לפעם כדי שיראו איז המתאמנות

ולכן אני  עבור התחום שלי ואפקטיבי ביותר מצויןאני חושבת שהשימוש בצילום הוא כלי  .צריכות להגיע

 .אשתמש בהם בעתיד בסביבה החינוכיתת בקורס ובטוחה שלבשמחה על הכלים שאני מק


