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 . תולדות האמנותו כ
 

 חוג לימודים לב"א ולמ"א
 

 מטרת הלימודים

  להקנות לתלמידים הבנה בתולדות האמנות ככלי לראייה רחבה של
 התרבות וההיסטוריה האנושית.

   לטפח בתלמידים כושר הבנה והערכה של יצירות האמנות בכל
 התקופות וברחבי העולם.

 ידים בתהליכי ית והמעשית של התלמטלטפח את היכרותם התאור
 ובתחומי היצירה השונים של האמנות החזותית.

  להקנות הכשרה מדעית לתלמידים אשר יעסקו במחקר ובביקורת
 האמנות. 

  להכשיר את התלמידים לעבודה בהוראת תולדות האמנות ובשילוב
תיכוניים ובמוסדות  ספר-האמנות בתחומי הוראה אחרים בבתי

 להשכלה גבוהה. 

 גלריות לאמנות.בבודה במוזיאונים ולהכשיר תלמידים לע 

 .להקנות לתלמידים תשתית רחבה לכל עיסוק בייעוץ אסתטי ואמנותי 
 

 
 מבנה הלימודים

והחל משנה  חוגי-דומסלול במסגרת  היאתכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג 
)פרטים על מסלולי הלימודים  חוגי-חדב' ניתן להתקבל ללימודים במסלול ה

 .(22עמ' ראו 
 
  הבאים:מוצעים קורסי מבוא וקורסים מתקדמים בתחומים חוג ב

 לאסיתאמנות עתיקה וק -
 הביניים-אמנות ימי -
 אמנות הרנסאנס והבארוק -
 אמנות מודרנית ועכשווית -

 בתחומים אלה הקורסים ניתנים בהיקף נ"ז מצומצם:

 אמנות יהודית -
 ישראל-אמנות ארץ -
  אמנות מוסלמית -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N6
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 סדר הלימודים לתואר הראשון
 

 תלמידיםבה על כל החובית בהרכבת תכנית הלימודים, ירכדי לאפשר גמישות מ
  .לקורסים החוג בזמן ההרשמה תעם יועצ ולהפגש להתייעץ

 
מבואות לימוד הידי -יקבלו התלמידים בסיס רחב בתולדות האמנות על א'בשנה 

 מיתוסים קלאסיים באמנות חזותית) וקורסי עזר תקופותהמחולקים לפי 
 . ומקורות נוצריים לאמנות(

  ורס עזר אחד.מבוא אחד וק ניתן לדחות לשנה ב'
וקורס עזר  1לפחות מבואותבשלושה  06 קבלת ציון עובר -תנאי מעבר לשנה ב' 

    אחד.
 

נ"ז  2בסך  "אמנות כערך"קורס  אוהתלמידים ילמדו קורס אסתטיקה  ב' הבשנ
 ויתחילו לימודי התמחות.

 
 לימודי התמחות: 

  ב' השנ
 :בואות הבאיםמהמקורסים בשני נ"ז  4על התלמידים ללמוד  בסמסטר א'

אמנות מבוא ל. 2 ישראל-אמנות ארץמבוא ל. 2 אמנות יהודיתמבוא ל.1
 קורסים(. 2-)כל מבוא מחולק ל מוסלמית

 
 לעיל. המבואותמשלושת  נ"ז נוספות 4התלמידים יבחרו בסמסטר ב' 

 
  ג'-שנים ב' ו

 בכל שנה( 8 ) נ"ז 11, בהיקף של המעניינים אותםבחרו קורסים התלמידים י
במרבית הקורסים  בשתי תקופות לפחות.ג', -ב' יםקורסי ההתמחות לשנ מבין

  .הבמקום בחינהתלמידים נדרשים לכתוב עבודה בכתב 
 

סך  .נ"ז 8בהיקף  שפת מחקר ברמת מתחיליםמומלץ לתלמידים ללמוד 
 נ"ז יותר. 4-הנקודות הסופי שלהם יהיה ב

 
 במשך שנתיים, ,תבשתי תקופו שתי עבודות סמינריוניותהתלמידים יכתבו 

 בתיאום עם המרצה.
 

 מהלךכדי להכיר את יצירות האמנות המקוריות ישתתפו התלמידים ב
 .במוזיאונים ובאתרים שונים ,לימודיהם בסיורי לימודים בהדרכת מורי החוג
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 סדר הלימודים לתואר הראשון
 

 חובה פקולטתית: 
 נ"ז 2 תרג      1קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

 

    שנה א'

 נ"ז 26 שו"ת 2תקופותפי ל קורסי מבוא 4
 נ"ז 2 תרג מיתוסים קלאסיים באמנות חזותית

 נ"ז 2 תרג מקורות נוצריים לאמנות
 נ"ז 42                   

   שנה ב'

 נ"ז 2 שו"ת א' - "אמנות כערך"  או אסתטיקה
 "זנ 4 שיעור מבוא לאמנות יהודיתאו  ישראל-מבוא לאמנות ארץ

 אמנות מוסלמית או
 נ"ז 2 שו"ס שתי תקופות לפחותלשנה ב' ב התמחותקורסי 

 נ"ז 12                   
     ג'-שנים ב'

 נ"ז 4   קורסי החוגלימודי בחירה מתוך 
  נ"ז 0   מחוץ לחוגלימודי בחירה 

 נ"ז 11   

     שנה ג'
 נ"ז 2 סמ של שנה ג'  קורסי התמחות

 נ"ז ללא  3שתי עבודות סמינריוניות
 נ"ז 8    סה"כ                

 
 נ"ז 2  4"אבני פינה" מתכנית +קורס

 
  5נ"ז 11סה"כ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 146. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:    1

 ואילך. 22עמ' . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ראו ב    
 ב'(נפרדים )אחד בסמסטר א' ואחד בסמסטר  שני קורסיםהממחולק ל קורס מבוא   4

 .באותה שנת לימודיםחובה על התלמידים ללמוד את שניהם     
 נ"ז. 4-כתיבת העבודה אינה מזכה בנ"ז, אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי לתואר כ  3
 על התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע   4

 . 22עמ' " ראו אבני פינהלקורסי  "   
 ( 2נ"ז )במקום  1 בשנה ב' קורסי התמחות, ילמדו נ"ז 8בהיקף  שפת מחקר תלמידים הלומדים 5

 נ"ז(. 06)במקום  נ"ז 12סה"כ וב (0)במקום  נ"ז 2 מחוץ לחוגקורסי בחירה ו   

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N6
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N6
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 נהל עסקים יבאמנויות ומ לבוגר תכנית לימודים משותפת

 עם דגש בתולדות האמנות

 
 מטרת הלימודים

הבנה עסקית ואמנותית  משלבתמטרת התכנית היא להכשיר בוגרים שהשכלתם 
מיועדת  בו מוסדות תרבות ואמנות מאורגנים ומנוהלים. התכנית של האופן

למתעתדים להשתלב בתפקידים שונים בעולם האמנות בכלל ולמעוניינים לעסוק 
 בניהול מוסדות תרבות בפרט. 

במהלך לימודיהם בתכנית עם היבטים ערכיים, היסטוריים התלמידים נפגשים 
רונות העומדים בבסיס קיומם וביצועיים של ניהול מוסדות אמנות ושל העק

לעומק  לומדים תלמידיםידע מעשי הנדרש לעבודה מסוג זה. בנוסף, ה רוכשיםו
בצורה משמעותית לתחומי האמנויות  מתוודעיםאת תחום תולדות האמנות ו

. כמו האחרים הנלמדים במסגרת החוג למוסיקולוגיה והחוג ללימודי התאטרון
ם העוסקים בקולנוע, לימודי פרפורמנס, לקורסים נוספיהתלמידים נחשפים  כן

 .תרבות ויזואלית בת זמננו ועוד
 

 מבנה הלימודים
, תולדות האמנותבחוג ל םלימודיחוגי: -דוהיא במסלול  זו תכנית לימודים

. נוסף לקורסים בתולדות האמנות, נהל עסקיםילמ ללימודים בחוגבמקביל 
שיפה למגוון תחומי כוללים הלימודים גם קורסים ייעודיים העוסקים בח

פרויקט האמנות, בחוויה האמנותית, בניהול בישראל, ועוד. התכנית כוללת גם 
להתנסות בעבודה  תלמידיםבליווי אנשי מקצוע, שבמסגרתו זוכים ה מעשי

 בשטח במוסד תרבות ישראלי. 
התכנית מציעה לתלמידים מצטיינים את האפשרות לעבור בשנה השלישית 

וחד לתואר שני ובמסגרתו לסיים תואר מוסמך במנהל ללימודיהם למסלול מי
( MA)בתוך ארבע שנים מתחילת הלימודים או תואר מוסמך  (MBA)עסקים 

 . תולדות האמנותב
 

 תנאי הקבלה
 נהל עסקים.יעל מנת להתקבל לתכנית יש לעמוד בתנאי הקבלה של החוג למ
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 סדר הלימודים לתואר הראשון
 

 אגד קורסי אמנויות
  הקורסי חוב

 שנה א'
 נ"ז  1 שו"מ א' אמנות כאן ועכשיו: החוויה האמנותית

 
 'שנה ב

 נ"ז  1 שו"מ ב' אמנות כאן ועכשיו: החוויה האמנותית
 נ"ז 2 שיעור א' האמנות כערך וערך האמנות

 שנה ג'
נ"ז  2 שו"מ תרבות ואמנות בישראל: היבטים ארגוניים

   
 ג'-שנים א' - בחירהקורסי 

 נ"ז 16 )שלא מהחוג לתולדות האמנות( אמנויותה בתחוםקורסי בחירה 
 נ"ז   11  

 מבוא, תאוריה ומיומנויות  קורסי -חובה  קורסי

 שנה א'
 נ"ז 26  ארבעה מבואות לפי תקופות

 נ"ז   2    אמנות חזותיתבמיתוסים קלאסיים 
 נ"ז   2    יסודות נוצריים לאמנות

 ג'-שנים ב'
 נ"ז   2 6 ות של אמנות חזותיתאסתטיקה א': תאוריות אסתטיות נבחר

 אמנות יהודיתאו ו/ ישראל -אמנות ארץקורסים ב
 נ"ז  4   אמנות מוסלמית אוו/

 נ"ז    31   
 7ג'-'בשנים -  חובה - מתקדמיםקורסים 

 נ"ז   0   8קורסי בחירה בחוג לתולדות האמנות

 שנה ג'
 נ"ז  0   קורסי התמחות של שנה ג'

 נ"ז ללא   9עבודות סמינריוניות+כתיבת שתי   
 נ"ז  14   

 קורסי חובה מחוץ לחוג
 נ"ז  4  10תחום ניסויי -" אבני פינהקורס מתכנית "

 

 11נ"ז 11  דגש תולדות האמנות:הנ"ז בתכנית בסך ה

                                                 
   .חובה לתלמידי המסלול המשותף  6
 סמינריון במסגרת התכנית המשותפת עם מינהל עסקים, התלמידים ילמדו  במידה שיוצע  7

 סמינריון זה במקום אחד מהסמינריונים של החוג.    
 יש ללמוד לפחות קורס מתקדם אחד. בשנה ב'   8
 נ"ז. 4-כתיבת העבודה אינה מזכה בנ"ז, אך ציון העבודה ייחשב בשקלול הסופי לתואר כ  9
 נ"ז. 2בהיקף  ,במינהל עסקים" אבני פינהקורס מתכנית " בנוסף על התלמידים ללמוד 11

 קורסי בחירה בתחום האמנויות בשנה ב' , ילמדו נ"ז 8בהיקף  שפת מחקרתלמידים הלומדים   11
 נ"ז( ועל  06)במקום  נ"ז 12( ובסה"כ 16)במקום  נ"ז 1)שלא מהחוג לתולדות האמנות( בהיקף     
 .בסיס מקום פנוי    
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 סדר הלימודים לתואר השני
 

בשלב הלימודים המתקדמים יתמחו התלמידים באחת מהתקופות או הנושאים 
בלימודי התואר הראשון. אם יבחרו בתקופת התמחות אחרת,  התמקדובהם 

 יחויבו בלימודי השלמה.
 

חתך שאינם -התמחות גם בתקופות או בנושאיניתנת לתלמידים אפשרות ל
 של החוג. המוסמךלתלמידי  המדריך והיועץ, בהתייעצות עם בחוגמוצעים 

 
צוב  באקדמיה לאמנות ועילקחת קורסי בחירה תאורטיים  כמו כן ניתן

 אקדמיה".-פרויקט "עירב "בצלאל"
 

 מסלולים: שניהלימודים למ"א מתנהלים ב
 המחקרי )מסלול א'( .1
 מחקרי )מסלול ב'(-הלא .2

 
לימודי המוסמך, כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו  עלפירוט מלא 

 ".ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישיואילך בפרק הדן ב" 11עמ' 
 

נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים, חלות על 
 להלן:שהחובות  תלמידי החוג לאמנות

 
 

 מחקרי - מסלול א'

, מהן נ"ז 48משימות בכתב הוא היקף הלימודים במסלול זה, מלבד שפות זרות ו
נ"ז לפחות מלימודי החוג. יתרת לימודיהם ילמדו התלמידים בחוג או מחוצה  10

 לו, בהתייעצות עם המדריך האישי או עם יועצי החוג ללימודי מ"א. 
 חלוקת הלימודים היא כדלקמן:

 
 נ"ז  2 שו"ת תהפוכות הדיסציפלינה: מגמות משתנות בראי ההיסטו'

 נ"ז           2      שו"ת           ית: מבט חוצה גבולותהשפה החזות
 נ"ז 2 שו"ת לתלות את האוצר: פעולות מוזיאליות בעין ביקורתית

 נ"ז 12 שו"ת בחוג או מחוצה לו, מלימודי המ"א בחירהקורסי 
 נ"ז    2 סמ  ניםסמינריו

 נ"ז 2   סמינריון חוגי
 נ"ז  48  סה"כ                                                                      

 

 שפות מחקר
  .מתקדמיםברמת שפת מחקר נוספת כל התלמידים חייבים לקבל ציון עובר ב

שפה תיקבע בהתאם לנושא ההתמחות, בעצה עם המדריך ובאישור יועצי החוג ה
 ללימודי מ"א. 

מומלץ  לתלמידים מצטיינים, המתכוונים להמשיך ללמוד במסלול המחקרי,
  ש"ש(. 2ברמת מתקדמים ) שלישית, ללמוד שפת מחקר

 
 עבודות 

באחד מסמינריוני ההתמחות יש לכתוב עבודה סמינריונית באורך מלא  .1
  ובשני כתיבת רפראט.

file://vscifs/fhome/ms/lesleyb/My%20Documents/מלל%20מעודכן-2017/קבצים%20לאינטרנט-2017/95-94
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 עבודות 
אחד מסמינריוני ההתמחות יש לכתוב עבודה סמינריונית באורך מלא ב .4

  ובשני כתיבת רפראט.
 

 עבודות 

באחד מסמינריוני ההתמחות יש לכתוב עבודה סמינריונית באורך מלא  .3
  ובשני כתיבת רפראט.

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי בשנה השנייה יכתבו התלמידים  .4
 בתחום ההתמחות.

עת מחקר לדוקטורט. ניתן להמיר את העבודה הסמינריונית בהגשת הצ .2
אפשרות זו פתוחה רק בפני מי שיממש לימודים לתואר שלישי 

 באוניברסיטה העברית בשנה העוקבת. 
 

 בחינה מסכמת 
 )ולאחר סיום כל חובות שמיעת הקורסים, כולל שפה זרה(  בתום השנה השנייה

, ושנושא נרחבותייבחנו התלמידים בחינה מסכמת שתכלול לפחות שתי תקופות 
ים לבחור את אידם כשיעור או כסמינריון. התלמידים רש-ינה לא נלמד עלהבח

הבכירים. הבחינה המסכמת תתבסס על  החוג המורה הבוחן מבין מורי
יתקיימו שלושה ביבליוגרפיה שתסוכם בין התלמיד/ה לבין המורה הבוחן. 

 ידי שני מרצים.-מועדי בחינה בשנה. הבחינה תיבדק על
 
 

 

 רילא מחק - מסלול ב'

נ"ז  22 תוכן, מנ"ז 21 היקף הלימודים במסלול זה, מלבד עבודות בכתב, הוא
 מחוץ לחוג, בהתייעצות עם יועצי החוג למ"א.  12-מלימודי החוג ו

 )תלמיד במסלול ב' רשאי במהלך לימודיו לעבור למסלול א'(.
 

 חלוקת הלימודים בחוג היא כדלקמן:
 נ"ז  2 שו"ת ההיסטו' תהפוכות הדיסציפלינה: מגמות משתנות בראי

 נ"ז           2שו"ת                 השפה החזותית: מבט חוצה גבולות
 נ"ז 2 שו"ת לתלות את האוצר: פעולות מוזיאליות בעין ביקורתית

 נ"ז 24 שו"ת מלימודי המ"א, בחוג או מחוצה לו בחירהקורסי 
 נ"ז    2 סמ  ניםסמינריו

 נ"ז 2   סמינריון חוגי
 נ"ז 21  סה"כ                                                                      

 

 

 עבודות 

בנושא /תקופתב אחתהתלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות:  .1
, לפי בחירת חוץ לחוגבחוג או בסמינריון מבסמינריון  השנייהההתמחות; 
 התלמידים.

 ;פת או בנושא ההתמחותבחוג בתקו : אחדהתלמידים יגישו שני רפראטים .2
ג, באותו קורס בו לא הוגשה ובחוג או בסמינריון מחוץ לח בסמינריון השני

   עבודה סמינריונית.


