מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח – אמנות יהודית

בע"ה,
שעות  /ימים
8 – 10

יום א'

10 -12

 – 21-225-01הרצאה
 – 21-226-01סמינריון
מסע מאחורי הקלעים :אמנים
יהודיים נשכחים במוזיאונים ישראלים
ד"ר מרים ריינר

12-14

21-136-01
אמנות רוסית אוונגרדית
ד"ר מרים ריינר
-------------------------------------21-216-01
רמברנדט ואמנים יהודיים
ד"ר מרים ריינר

14 -16

21-230-01
הכרת טכניקות באמנות :כתבי יד
עבריים ,הכתב והעיטור
גב' רזי פלדמן
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 1נ"ז
---------------------------------------------21-976-01
הכרת טכניקות באמנות :תבליט
גב' רזי פלדמן
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 1נ"ז

16-18

יום ב
21-256-01
אנוכי במערב וליבי במזרח
ד"ר אליה ברטל
-----------------------------------------21-215-01
דמות היהודי הנודד בפונקלור ,אמנות
ובספרות
ד"ר מרים ריינר

2–2

0–2

2–0

0–4

21-217-01
אמנות ישראלית :ראשית ללא אחרית
ד"ר אליה ברטל
-------------------------------------------21-867-01
שאלת הזהות היהודית באמנות
המאה ה20-
חובה לתלמידי מורחב ותעודת הוראה
ד"ר מרים ריינר

21-746-01
מבוא לאמנות יהודית – העת העתיקה
וימי הביניים  -חובה
ד"ר איליה רודוב
---------------------------------------21-747-01
מבוא לאמנות יהודית – ציור ופיסול
במאה ה 19 -וראשית ה - 20-חובה
ד"ר מרים ריינר
 – 21-227-01הרצאה
 - 21-228-01סמינריון
הטוב הרע והמצויר :אמנות ומוסר
ד"ר אליה ברטל

0–2

2-2

2-0

0–2

21-707-01
מבוא לניתוח יצירות  -ח ובה
ד"ר מור פרסיאדו

2-2

2–0

0 –2

2–0

2–2

4–0

21-757-01
אמנות הפסיפס בעת העתיקה
ד"ר אייל ברוך
--------------------------------------21-760-01
אדריכלות ואמנות בתי כנסת עתיקים
ד"ר אייל ברוך

יום ג'
21-258-01
מפירנצה לרומא :דרכי אמנות הרנסנס
במאות ה 15-וה16-
ד"ר אירינה צ'רנצקי

0–2

2– 0

21-259-01
טיציאן והאמנות הוונציאנית בתקופתו
ד"ר אירינה צ'רנצקי
----------------------------------------21-260-01
2-0
יהודים בקרב הנוצרים :יחסי גומלין
בין-תרבותיים באמנות ימי הביניים המאוחרים
ד"ר אירינה צ'רנצקי
0-2

21-706-01
מקורות ועיבוד מידע בתולדות האמנות -
חובה
ד"ר איליה רודוב
-----------------------------------------21-213-01
אוונגארד :תיאוריה ופרקטיקה
ד"ר מור פרסיאדו

21-701-01
מבוא לאמנות כללית -העת העתיקה
וימי הביניים  -חובה
ד"ר איליה רודוב
------------------------------------21-704-01
מבוא לאמנות כללית – מודרנית  -חובה
ד"ר מור פרסיאדו

0 –2

0–2

0-2

2–0

18– 20

כל סטודנט/ית במחלקה הלומד/ת באחד ממסלולי הלימוד חייב להירשם לקורסי הסיורים בהתאם להיקף הסיורים שהוא חייב :מורחב  6 -סיורים
דו ראש מובנה ודו ראשי לא מובנה  5 -סיורים

יום ד'
21-822-01
אמנות בבתי כנסת:
אדריכלות ועיצוב פנים  -חובה
ד"ר איליה רודוב
----------------------------------------21-232-01
מבוא לאמנות כללית – אמנות
אירופאית בתקופת הרנסנס  -חובה
ד"ר איליה רודוב

יום ה'
0-2

2 –0

21-738-01
ארכיטקטורה בעולם היווני והרומי
ד"ר אייל ברוך
---------------------------------------------21-858-01
ירושלים בתקופת בית שני :היבטים אדריכליים 2 - 0
ואמנותיים
ד"ר אייל ברוך
0–2

21-914-01
אמנות יהודית באמריקה – בין
הזדהות קבוצתית להיטמעות
ד"ר מור פרסיאדו
---------------------------------------21-223-01
מהשוליים למרכז :יוצרות באמנות
ישראלית
ד"ר מור פרסיאדו

21-261-01
אמנות ככלי חברתי ,חינוכי וטיפולי
ד"ר דפנה מרקמן סינמנס
משעה 14 – 10
 2נ"ז
--------------------------------------21-191-01
2–0
יום במוזיאון :סדנה אוצרות
ד"ר איליה רודוב
בין השעות 16 – 10
דו שבועי
 2נ"ז

0- 4

0–2

2–0

21-257-01
מודרניזם ופוסט מודרניזם באדריכלות ישראלית 0 – 2
ד"ר אליה ברטל
---------------------------------------------21-234-01
2– 0
מציאות ואשליה :אמנות אירופאית
במאות ה 17-וה - 18-חובה
ד"ר איליה רודוב

 – 21-994-01תואר ראשון
 – 21-996-01תואר שלישי א'
 – 21-997-01תואר שלישי ב'
2-2
סמינר מחלקתי
סטודיו משלה :נשים ומגדר באמנות יהודית וישראלית
חובה לתלמידי תואר שלישי ותואר ראשון מורחב
מרצי המחלקה ,דוקטורנטים ואורחים
דו שבועי

21-231-01
אמנויות פלסטיות :הכרת חומרים
מר צבי אורגד
דו שבועי ,עד השעה 17.30
 2נ"ז

4 –4

