מערכת שעות  -אמנות יהודית  -שנת הלימודים תשפ"ב – סמסטר ב'

בע"ה,
שעות  /ימים
8 – 10

יום א'

יום ג'

יום ב

10 -12

21747-01
מבוא לאמנות יהודית – ציור ופיסול
במאה ה 19 -וראשית ה - 20-חובה
פרופ' מרים ריינר

2–0

12-14

21704-01
מבוא לאמנות כללית – מודרנית
חובה
ד"ר אליה ברטל

2–0

 – 21150-01הרצאה
 - 21151-01סמינריון
אדריכלות יהודית :מסע עולמי
פרופ' אליה רודוב

2– 2

14 -16

21707-01
מבוא לניתוח יצירות  -חובה
ד"ר מור פרסיאדו

2-2

mooc

21149-01
זהות יהודית והאקספרסיוניזם
המופשט האמריקאי
ד"ר מור פרסיאדו

2 -0

2 –0

21894-01
מארק שאגאל :אמן יהודי בין מערב
ומזרח
פרופ' מרים ריינר

21978-01
פבלו פיקאסו ולידת הקוביזם
פרופ' מרים ריינר

( 21234-01חלופה לקורס )21782
מציאות ואשליה :אמנות אירופאית
במאות ה 17-וה - 18-חובה
פרופ' איליה רודוב

16-18

קורסים
מתוקשבים
וקורס

21084-01
Soviet Jewish Art and the
East
פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ
הקורס יינתן באנגלית

יום ד'

 - 21198-01הרצאה
 - 21199-01סמינריון
עיצוב בתי כנסת עתיקים
ד"ר אייל ברוך

2– 0

2–2

2-0

2–0

 – 21994-01תואר ראשון
 – 21996-01תואר שלישי א'
 – 21997-01תואר שלישי ב'
מחלקתי
משולחנו של חוקר  -בינלאומי
חובה לתלמידי תואר שלישי ותואר ראשון
מורחב
מרצי המחלקה ,דוקטורנטים ואורחים מהארץ
וחו"ל
דו שבועי
מרכזת :פרופ' מרים ריינר

 - 21822-01אמנות בבתי כנסת :אדריכלות ועיצוב פנים – חובה ,ד"ר צבי אורגד ,סמסטר ב' 1 ,נ"ז
 – 21984-01המוזות לא שותקות :מלחמה וטרור בראי האמנות הישראלית (גם לתואר שני תרפיה) ,ד"ר מור פרסיאדו ,סמסטר ב' 1 ,נ"ז
 - 21403-01יהודים וסרטים מצוירים בברית המועצות , ,פרופ' מאיה בלקירסקי קאץ ,סמסטר ב' 1 ,נ"ז
 – 21082-01האמנות והנהורות  1865 - 1751פרופ' מאיה בלקירסקי – קאץ ,סמסטר ב' 1 ,נ"ז
 - 21112-01אמנות ופסיכואנליזה פרופ' מאיה בלקירסקי – קאץ ,סמסטר ב' 1 ,נ"ז

קורסי החובה מסומנים באדום
סטודנטים בדו חוגי מחויב בחמישה סיורים וחד חוגי בשישה סיורים

יום ה'

2-2

21051-01
הכרת חומרים :ציור ופיסול
באמצעות טפטוף
סדנה
ד"ר צבי אורגד
דו שבועי ,עד השעה 13.30
 1נ"ז

4– 0

