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 . כשלג המביעים יופי וערגהבהירים  מייצגיםניצני הכריזנטמות בגן שלי בדרכם להיות ב צופהאני כאשר סוג מסוים של התרגשות מציף אותי 

 

. הם הציורים המוקדמים ביותר המוכרים לנו, בערך שנה 31,000ציורים אלו בני . ום צרפתמדר Chauvetיום אחד בחנתי את ציורי הקיר מהמערה של שובה 

דבר שהדגיש את  ,הראשים של שלוש מהן תוחמו על ידי רקע לבן.  יוצא דופן של קבוצה של לביאות שצוירו עם פחם שחור גבמיוחד בייצו תשומת ליבי התמקדה 

. רמה מדהימה של רישום חשבתי לעצמי - והפרופורציות המושלמות, האוזניים הקטנות והעגולות כיוון המבט, וחותהלסתות המת, הנחיריים. המתח בתנוחה שלהם

אך עדיין לא , היו טובות משלנו, זה נכון להניח שיכולות הראייה של הקדמונים שלנו. בראשונה לגבי מרחק. משמעות ציורים אלו התבהרה לי לפתע, לאחר זמן מה

היות קרובים אליהן על מנת להבחין בדקויות של היו חייבים ל ,במערת שובההאנשים שציירו את הלביאות ,באופן כזה . הראייה של עיטים למשלהגיעו ליכולות 

כולת הי .הייה עליהם לזכור היטב את כל האינפורמציה החזותית שקלטו ואחרי כן לצייר אותם על הקירות במחשכי ופיתולי המערה הריקה. הפרטים החזותיים

כמו חצי קופים בדרך כלל אותם  דמיינו ,"חיפוש האש" בעקבות סרטים כמו .משנה את תפישתנו לגביהם, גברים ונשים אלו שלהמרשימה ביותר לית אהחזותית מנט

ו מלאי הערכה לאמנים הראשונים כאלו  שמשאירות אותנ, בציורים אלו אנו רואים בני אנוש עם יכולות ביטוי חזותיות כל כך מפותחות ובולטות. חכמיםפרימטים 

 .  בהיסטוריה שלנו

 

מצאתי את עצמי מול פרסומת ענקית שהייתה תלויה על צדו ,ירדתי מהכביש המהיר וחציתי את המעבר של רחוב ההלכה  כאשר, אחד קיציבדרכי לבית הספר בוקר 

היא הראתה בקבוק ענקי של בירה בצבע ירוק שמייד הייה מזוהה . לעשרים מטראני מעריך שגובהה של הפרסומת אולי הייה קרוב . של בניין בצד הימני של הגשר

אך מה שאני כן זוכר שקצף מפותל הקיף את הבקבוק וכאילו יצא מהפייה , אינני יכול לזכור אם הייה טקסט על הכרזה עצמה. כבקבוק של בירת הייניקן ההולנדית

. כאשר הבקבוק עם צווארו המזדקר כלפי מעלה מזכיר אובייקט פאלי ופרסומת זבלעצמי את השיוך החבוי אני מצליח לפרש , המשך הנסיעהבלאחר זמן קצר . שלו

 ).או בחולשתה(בהחלט ייצוג של פנטזיה גברית במיטבה  –אני חושב שאין צורך לפרט מה מייצג הקצף המבעבע 

 

סביר להניח . כאשר הוא מתמקד בפרטים החזותיים בלבדו אשר הייה צופה בזירה זעכשיו דמיינו לרגע מה הייה חושב לעצמו ארכיאולוג או אנתרופולוג עתידי כ

 .רגה ראשונהמדההנחה תהייה שלבקבוק הירוק הזה חשיבות תרבותית חברתית מ, בדומה לאובליסקים המצריים מהעבר ,שבעקבות הגודל והמיצוב שאין להחמיצו

לא נמצאו ארטיפקטים המעידים ) Chauvet(במערה של שובה  . הניצפת על ידי חוקר דמיוני בעתיד מייצגת את השאיפות ואת ההשראות של תרבותה כזוחשיבות 

 צגיםוהמי, מקרנפים מתנגחים ועד עדרי צבאים ,מה שנמצא היא סדרה מרשימה של ציורי קיר המתארים מגוון של בעלי חיים. על נוכחות או שימוש אנושי



במידה מסוימת אנו יכולים לחשוב . שלהואולי גם החלומות התרבות האנושית השאיפות   אלו הם הייצוגים היחידים של ,יבאותו רגע היסטור. בפרופורציות מושלמות

 .  מדברים אלינו בחרש ללא מילים, בעת שגם הלביאות של שובה וגם בקבוק הבירה הירוק של הייניקן, על סגירת מעגל בהבעה האנושית של משמעות

 

הבדלים אשר יחמיאו לאבות הקדומים שלנו ואשר יהיו די . נוכל למצוא הבדלים משמעותיים בינם, ויים המרוחקים שנות דור של היסטוריהאם נשווה בין שני הדימ

ג של אנו צופים באמצעים חזותיים שנמצאים בחזית הייצו, הכוונה היא להראות כיצד כיום כמו בעבר .אך זאת לא המטרה כאן. ביקורתיים  לחברה העכשווית שלנו

יהיה קשה מאוד . כיום הצונאמי החזותי הולך וגובר ומציף אותנו במסרים גלויים וחבויים כפי שאף פעם לא חווינו במהלך ההיסטוריה שלנו. התרבות האנושית

בהתחשב בעלויות . הרבה יותר פשוט לסקור ולהבין את המסרים והעמדות המיוצגות בפרסומת לבירה. לשחזר את התהליך המחשבתי של  האמנים משובה

לא בהיבטים הצורניים שלו או בתכנים , הוא מקרי או אקראי, אנו יודעים ששום דבר הקשור בפרסומת למותג זה, זוובמאמץ שהושקע בהפקה של פרסומת בירה 

 . שהיא אמורה להעביר

 

מקורה מהמילה  "תיאוריה"באנגלית המילה  . הקשור לחזותיותלנו היבט חשוב  מזכירים הם  גם ,מיוון העתיקה  רבי החכמה ולמלומדינלרגע  לפנותאני רוצה 

 :מגדירה אותה כך ) באנגלית( שויקיפדיה  Theoriaרייה -או-היוונית  תי

 

" + מבט"thea מ , " צופה"  theorosמ  ,"להתבונן, לערוך השערות, לשקול", theoreinמהמילה היוונית " דברים שמסתכלים עליהם, השערה, הרהור"

horan "גם המילה היוונית . זה מייצג מצב שלהיות צופה או משקיף". לראותTheoria וגם הלטינית  contemplatio  בעיקר מתייחסות להתבוננות

הקדומים בהתייחסות  בהתחשב במסורות פילוסופיות ותיאולוגיות  המונח הייה בשימוש אצל היוונים. בדברים גם בעיניים או בתובנה השכלתנית

תובנה  ,)ברית חדשה 34–6:22, מתי"  (העין של הנפש" או  ) הגיוני, תבונתי, שכלתני(  nousפייה ואז תובנה דרך התודעה שנקראת נוס לחוויה או צ

 ).  Noesis(של מהות וישות 

 

 ,רות תובנות אינטלקטואליות עמוקותכי במקום לחוות חוויות אשר מייצ, "תיאורה"נראה כאילו העמדה העכשווית שלנו היא במידה מסוימת בניגוד למושג היווני 

כאשר , כאן אנו יכולים להבחין בפרדוקס עכשווי. ההנחה שלנו שהחוויות החזותיות שלנו הן בעיקרן רגשיות וחושניות וכאלו שאינן מצריכות כל מאמץ שכלתני מאיתנו

בי יטירובנו תופשים אותן רק באופן אינטוא, אידיאולוגיות ותשוקות, עמדות, עם מגוון מפותל של מערכות סמלים) לא טבעיות(אנחנו חיים בסביבות חזותיות מיוצרות 

זאת או אפילו  ואציהאפשר לטעון כי סיט. תזה דומה למדי למצב בו היינו מנסים לקרוא אך היינו יכולים לזהות רק חלק מאותיות האלפבי. תועם מעורבות מינימאלי

, אם נחשוב על כך . שהקניונים הגדולים הם המקדשים הגדולים שלה, נום למטרות המסחר או לחברה הצרכנית שלמתאים באופן מושל ,זה מצב עניינים קשה ומביך

כיום הממלכה העיקרית של התרבות הם מסחר וצריכה  ,וכמו שבקבוק הבירה הירוק מעיד על כך ,נראה כי כל אמצעי הפיתוי מבוססים על אמצעים חזותיים

 . החזותית



 

בקבוק , הלביאות מייצגות את הייצוג היחידי והייחודי של זמנןשהתשובה היא שבעוד  ?עיקריים בין הדימויים של הלביאות ובקבוק הבירהאז מהם ההבדלים ה

נאמר כי המעבר מימי הביניים  .תוירטואליו ,תאינטרטקסטואלי, תרב מימדי, תשכבתי -רב , תחושנישהוא גם  יתקענ תויזואלי צהמטריהבירה היא רק הקצה של 

בתקופה חדשה המוארת על ידי נאורות ופריחה של כל  אאל ,לרנסאנס התרחש כאשר האנשים הבינו יום אחד שהם אינם חיים עוד בימים הקודרים של ימי הביניים

ה אותנו מתקופה היסטורית אחת לדור קונספטואלי מצאים באמצע של תקופת מעבר בתוך תעלה דמיונית המעביראנחנו אולי נ .המאמצים וההישגים התרבותיים

או התפישה החברתית תרבותית שבמסגרת המאמצים האנושיים ליצור , הייה החיבור בן המדע לאמנות, אחד המאפיינים הבולטים של תקופת הרנסנס. חדש

   .  משמעויות ותובנות הם נמצאים על אותו מישור או באותה חשיבות בדיוק

 

כרגע הוא חלק מהאוסף הבריטי ( 1505בשנת  י'דה וינצשנוצר עלי ידי ליאונרדו ,זה רישום של ענף פטל בגוון אדמדם . הרישומים הכי אהובים עליחשבתי על אחד מ

את העולם כולו  –כאילו ענף קוצני זה מייצג דבר הרבה יותר גדול מעצמו , מצאתי בו משהוא מאד מושך, תגובתי הראשונה לרישום הייתה אינטואיטיבית. )המלכותי

התאימה במדויק  ,הבחנה זאת. הפרקטליםשל ייצוגי  תדומה במידה רבה לפיתולים ולספיראלו, תפשתי כי המבנה המיוצג בו, לאחר התבוננות ארוכה. והאין סוף

הישגיו של ליאונרדו  . שאין שני להןתיות משולבת עם יכולות הבעה אמנו,היכולת שלו להיות בחזית הידע  של התפישה המדעית . להערכתי להישגיו של ליאונרדו

. חברתי תרבותי עצום בהיקפו והשפעתו ים מתייחסים למהפך פרדיגמאטה .חשיבות עכשווית הרבה מעבר לאמנות בלבד יבעל םה, ברישום קטן זה יםהמיוצג

 התייחסות למאפיינים שלו ניתן למצוא בספרו של דניאל פינק  
Daniel Pink “A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” 

אולי יהיו מוחלפים על ידי  ,של המוח השמאלי היום םבספר זה טוען דניאל פינק שמכיוון שהרבה מהתפקידים הליניאריי.  )"ראש אחר"בעברית הספר נקרא (

באופן כזה .  רה שלנו מאשר הם נחשבות היוםיותר רלוונטיות  לחביהיו הרבה  ,היכולות שנמצאות היום אצל מעצבים ואמנים .טכנולוגיות חדשות של העתיד

זה בניגוד חד למה  . ו מקום מרכזי בחברה ובכלכלהסיתפ ,שונות תמדיסציפלינו וחומרים המקוריות והיכולת לארוג היבטים, הגמישות המחשבתית, שהיצירתיות

אך הן בהחלט ברמת חשיבות שניה ליכולות טכנולוגיות או לכתיבת קוד , יות ומשעשעותכאשר היכולות של אמנים ומעצבים אולי נחשבות ססגונ ,שקורה היום

שם הספר של ). בעל חשיבות משנית" ( רך"בעוד השנייה נתפשת כידע ) בעל חשיבות רבה" (קשה"אחת נתפשת כידע ה ,באופן כוללני. בתכנות מחשבים למשל

מובאות לידי ה יכולות אלו .הטובות ביותר הסינתזה והסינרגיה ,אלא למי יש את יכולות האינטגרציה, על מימכיוון שכאן זה לא המצב מי ישלוט , פינק קצת מטעה

יאפיינו את העידן החדש במאה , כפי שניתן לראות בפעילותו המגוונת והמרתקת של ליאונרדו לאורך חייו, אופקיים-רבוחיבורים  תביטוי במטריצות של פעילויו

      .   הנוכחית 

 

כאשר אנו מתקדמים בצעדים בטוחים . האנושי לקיוםו חוויהפועלות כמטפורות רב שכבתיות ל, ותר ויותר אני מגיעים להבנה כי החוויות החזותיות המושכלות שלנוי

צעים מגוונים שלא נחוו מועבר ומשודר באמה ,)אני משתמש במושג עם מודעות ברורה למגבלותיו( חזותיות השדה בבדרכנו קדימה במאה החדשה  )או מהוססים(



הגישות המאפיינות את זמננו היא ההבנה שבמקום לטעון כי גישה אחת נמצאת ת אח .עלינו לענות לאתגרים החינוכיים הנגזרים מכך בדחיפות יתרה, בעבר

התרבות החזותית מהווה של  ין מדיות שונותב כאשר המודל המשלב ,באופן כזה . עלינו לשלב בן גישות שונות באופן אופקי והרמוני ,הבעדיפות היררכית לשניי

היא שסוף סוף נוכל להוציא את החינוך החזותי , החשיבות של גישה כזאת .ומשולב אני מאמין שעלינו לפתח גישות ואסטרטגיות לחינוך חזותי מקיף ,דוגמא

לתחומי תוכן  יםזהיהיו , בעתיד מעמדו וחשיבותו של החינוך החזותי כי, אין לי ספק כלל. שבו הוא נמצא היום ולהעמידו במקום דומיננטי בחינוך בכלל "גטו"מה

    .   שהיום נתפשים כהכרחיים לקיום ולקדמה שלנו,חינוכיים אחרים 

 

יותר  שלא ייתפהחינוך החזותי , בניגוד להיום, עתידי זה יבמהפך פרדיגמאט. לפתחו של עידן חדשאנו נמצאים במעבר לימינאלי  , נראה כי בהקשר של חינוך חזותי

החינוך החזותי יתפוש את חשיבותו כאשר נאמץ את התפישה כי הוא זה שיאפשר לנו ליצור ולהבין משמעויות בסביבות . חינוכית פריפריאלית לא שגרתיתכפעילות 

חשיבה לפיתוח  גם מתאים ביותרותי החינוך החז .אך קיימת כאן תובנה נוספת". עידן הקונספטואלי"שדניאל פינק כינה כ  כפיאו  תרובדיו-מורכבות ורב

כאשר תפישה והכרה  . יכולות אלו יהיו רלוונטיות לא רק לתחומי תוכן חזותיים אלא גם למדע והנדסה לדוגמא. ת פתרון ובעיות בצורה מקוריתוקונספטואלית ויכול

נקודה חשובה . סגת ההישגים האנושיים במאה העשרים ואחתכזאת שתוביל אותנו  בבטחה לפ, תהייה השפעה כפולה ומדהימהלחינוך החזותי , כזאת תיושם

בהתייחסות לחינוך חזותי  ן הואאהרעיון המרכזי כ, ה אחת דחקה את רגליה של השנייה בחשיבותהדיסציפלינ בו, בניגוד לעברשחשוב להדגיש היא ש ביותר

     . עתידכאלו שאנו כבר מזהים היום וכאלו שנזהה וניישם ב ,אינטגרציה ושיתופי פעולהכ

 

 (חוויה חזותית התפישה ולתפקיד הלאמן זה תפקיד מרכזי בפיתוח החשיבה האמנותית הקשורה . חשוב המתגורר בקליפורניה ילא מזמן דיברתי עם אמן אמריקא

(perceptionכל : " י בדבריו של פיטר גרינווינזכרת ,ולמרות הכבוד הרב שאני רוכש לו, ובאמצעיים הפיזיים שהוא משתמש הרהרתי בעבודתו. באמנות עכשווית

 "פאלטה"עלינו לדמיין שיש לנו , באופן דומה". שלא עושה זאת נהפך מייד למאובןכל מי , האמנים והיוצרים שבאמת חשובים משתמשים בטכנולוגיות של תקופתם

שלנו יש גם תכונות פיסיקליות וגם וירטואליות ותפקידנו " צבעים"ל, לא כמו לאמנים של העבר אך . "ציורים"והאתגר שלנו הוא ליצור סוג חדש של  ,חדשה של צבעים

   .   עלינו ליצור" ציורים"בראשית עלינו לרכוש מיומנויות בשליטה באמצעי ביטוי כה מורכבים ובשנית עלינו להחליט איזה סוג של . הוא כפול

 

ספק אין אך , הם אינן מקובלות עדיין כתפישה הפרדיגמתית פדגוגית החדשה. שלהם המשמעויות של חינוך חזותי היום הינן ברורות בהיבטים ההתחלתיים ,עבורי

יום אחד יקרא שמה  של שכולנו יכולים להשתתף בפיתוחבתוכנו מכיוון  פעוםצריכה לוהתלהבות תחושה של התרגשות  .דש נמצא על סף דלתנושאתוס חזותי ח

   . או כל שם אחר יותר מתאים שנמציא לו ,זותיותאו העידן החדש של הח ,דור החזותי השלישי או הרביעיה

 

 

 בהקשר זה ניתן לראות את ההיבטים הבאים במגוון הקשרים 



 

 

 The Future is Here: Four parallel concepts that will shape and influence many of our upcoming endeavors and perceptions  

Concept Collaboration Integration Synergy Synthesis 

Definition 

to work jointly with others or 

together especially in an 

intellectual endeavor. 

To end the segregation of and 

bring into equal membership in 

society or an organization. 

May be defined as two or more 

things functioning together to 

produce a result not 

independently obtainable at the 

same time.   

the combining of often diverse 

conceptions into a coherent 

whole; also : the complex so 

formed.   A process of 

“condensation” were wider 

disparate elements are distilled 

into a coherent matrix, 

platform or approach.    

    

 

Quote 

“The best companies are the 

best collaborators. In the flat 

world, more and more 

business will be done through 

collaborations within and 

between companies, for a very 

simple reason: The next layers 

of value creation - whether in 

technology, marketing, 

biomedicine, or manufacturing 

- are becoming so complex 

In engineering, system 

integration is the bringing 

together of the component 

subsystems into one system and 

ensuring that the subsystems 

function together as a system. In 

information technology, systems 

integration is the process of 

linking together different 

computing systems and 

software applications physically 

“An open world is a world of 

great opportunity and challenge. 

It requires changes in our 

individual behaviors and 

attitudes and it demands major 

institutional adjustments. 

Transformation initiatives at a 

large stage are very hard to 

accomplish – this is where 

leadership and strong, 

courageous actions are 

The   Great   Synthesizers:  

The further we push out the 

boundaries of knowledge and 

innovation, the more the next 

great value breakthroughs—

that is, the next new hot-selling 

products and services—will 

come from putting together 

disparate things that you would 

not think of as going together. 

Search engine optimizing, for 



that no single firm or 

department is going to be able 

to master them alone.” 

From “The World is Flat” by 

Thomas Friedman 2006 

or functionally, to act as a 

coordinated whole. 

The system integrator brings 

together discrete systems 

utilizing a variety of techniques 

such as computer networking, 

enterprise application 

integration, business process 

management or manual 

programming.  

Source Wikipedia 

required. Business and 

Academia will have to find much  

better synergy to face the 

challenges of tomorrow’s world. 

Best academic thinking and best 

enterprise practice are required 

to develop the “perfect storm” 

towards an open world.” 

 

 Richard Straub 2008 

example, brings together 

mathematicians and marketing 

experts. The next great 

breakthrough in bioscience is 

going to result from computer 

engineers who can map the 

human genome working with 

pharma companies that can 

turn these insights into life-

saving drugs. This synthesis is 

where the new jobs are going 

to emerge. 

 

On the Value of Creativity  

 

Where does this come from?  

Marc Tucker said that “from the 

one thing we know about 

creativity is that it typically 

occurs when people who have 

mastered two or more quite 

differently fields, use the 

framework for one to think a 

new and afresh about the 



other.”  Intuitively, we know 

this is truth.  DaVinci was an 

artist, scientist, and inventor.  

DaVinci was a great lateral 

thinker.  if you spend your 

whole life in one silo, you will 

never have either the 

knowledge or the mental agility 

to do the synthesis, to connect 

the dots, which is usually where 

the next great breakthrough is 

found. 

From “The World is Flat” by 

Thomas Friedman 2006 
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Michelangelo Study for the 
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Leonardo Blackberries 1505 
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Blackberries 1505 
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Smartphone  

 



and     

 

We are going to observe and experience more and more horizontal structures and formations unlike the vertical ones of the past 

 

On the role of imagination 

 

Photograph by Sarah Moon 2001 

 

“The future belongs to a very different kind of person with a very different 

kind of mind – creators and empathizers, pattern recognizers and meaning 

makers. These people – artists, inventors, designers, storytellers, 

caregivers, consolers, big picture thinkers – will now reap society’s richest 



rewards and share its greatest joys.” 

— Daniel Pink, author of A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age 2005 

 

 


