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 ותנלימודי אמ 
 ראש המחלקה רותי סלע

 
 קרוסמדיומליים שנה א' שעורים

 
 שנה א' שיעורי צומת

 )שיעור זה משותף  ללימודים עיוניים וללימודי האמנות(-"צומת" -שפת האמנות 
 אלונה פרידברג

 ליהי חן
 ייןאנג'לה קל

קורס רעיוני שמטרתו לחשוף את הסטודנט לסוגיות אקטואליות בשיח האמנותי העכשווי בקורס 

זה אין הובלה מדיומלית אלא רעיונית וכך יכולים הסטודנטים לבחור לענות על תרגילי הקורס 

בכל מדיום אותו יבחרו על פי רלוונטיות לתימת השיח. קורסי הצומת מהווים שדרת לימוד משנה 

ד ד'. הם מרכזים את העשייה הרעיונית, תומכים בפעולתו של הסטודנט ודנים במקום א וע

 הפעולה האמנותית והאקטיביסטית של הסטודנט במרחב התרבותי העכשווי וההיסטורי.

 החל מהשנה השנייה, יבחר כל סטודנט אחד משני קורסי צומת המוצעים.

 ת חופשיות.דרישות הקורס: נוכחות פעילה, הבאת תרגילים ועבודו

 

 שעורים קרוסמדיומליים לשנים ב' ג'

 צומת ב'
 אדר-אורית בכר

 לתאר חלל )ולאו דווקא למדוד אותו(

 לחוות חלל )ולאו דווקא לתאר אותו( 

 איך מבינים חלל דרך מילים? ואיך מבינים חלל ללא מילים? -איך מתארים חלל 

 ים ופוליטיים. ים, חוויתהסטורים, פסיכולוגיי -אנו נעסוק באספקטים שונים של חלל

במיוחד נתעכב בקורס זה על הבנת חללים שמתוארים ביצירות ספרותיות בין בגלוי ובין בסמוי.  

חללים שמחוללים עלילות ומצבים פסיכולוגיים. בין היצירות שנעסוק בהן יהיו קוואד והאבודים 

טר, הבור והמטוטלת של של סמואל בקט, חלל וכו׳ של ג׳ורג׳ פרק, עיר הזכוכית של פול אוייס

 אדגר אלן פו, ודוגמאות אחדות  משירה. 

 

 צומת ב'
 ברק רביץ

המופיעות על הקיר בעבודתו של האמן  ,חמש מילים אלה .״מבנים שנופצו היו לאבני יסוד״

 ,יכולות לתאר תהליך עוצמתי של שינוי תרבותי ,(Lawrence Weiner)האמריקאי לורנס ווינר 

של מניפולציה בלתי הפיכה בחומר וסידור שלו - ן מראות גם מצב פיסולי אך ה .פוליטי ,חברתי

 .במילים בלבד ,כל זה בלי חומר כלל .מחדש

מיון חומרי הסביבה - הקורס יוקדש לדיון ומחשבה על אמנות בכל מדיום כפעולה של עשיית סדר 

זאת באמצעות  נעשה .הרכבה וסידור שלהם מחדש ,חיבור ,והחיים והצעה של קומפוזיציה חדשה

 .תרגילים ועיון משותף בעבודות אמנות עכשוויות ,עבודות הסטודנטים
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 ?מה בא קודם .בין הראש והמנוע ,נעמוד על הקשרים והיחסים שבין החומר והרעיון ,בתוך כך

התרגילים והשיח המשותף יזמנו בדיקה  ,המפגשים ?בחומר ?במעשים ?במילים ?איך מתחילים

הנעשית  ,לתהליכי העבודה האישיים של הסטודנטים וביחס לאמנותשל השאלות האלה ביחס 

 .כיום במדיומים שונים

 
 צומת ב'

 הלל רומן

האמן פרנסיס אליס יחד עם חמש מאות מתנדבים מקומיים פרואניים הסיט דיונת  2002בשנת 

חול עצומה  למרחק של מספר סנטימטרים. הוא כינה את העבודה "כשאמונה מזיזה הרים". 

יום שרידי הפעולה המאומצת התפזרו ברוח ונמחקו. השאלות העולות מפעולה זו יעמדו  לאחר

בבסיסו של השיעור, האם וכיצד אמנות משנה את העולם? מה משמעותה הפוליטית והאם בכלל 

צריכה להיות לה כזאת?  איזה חלק יכול להיות לחברה בפעולת האמן? האם הסיפור חזק מן 

 שאלות?המעשה? מה הטעם לשאול ל

 

 צומת ג'
 אלונה פרידברג

הקורס מיועד לסטודנטים אשר מעוניינים להעמיק ולשכלל את עבודתם האמנותית האישית. 

מטרתו להעשיר את ההיכרות עם שיח האמנות העכשווית מחד ועם דרכי פעולה מסורתיות 

ה, עם וחדשות המביטות אל ההיסטוריה וגם אל העתיד מאידך. עם אמנים הפועלים בשדה בהוו

 מגמות מרכזיות ושוליות, עם השקה אל תחומי ידע מדיסציפלינות אחרות .

הקורס יתנהל בשני מישורים. הראשון יכלול צפיה ודיון בחומרים מגוונים מתוך שדה האמנות 

. השני יכלול דיון בעבודות הסטודנטים אשר יוצגו במסגרת הקורס, דיון 21-והתרבות של המאה ה

תהליכי העבודה האישיים, מתוך השדה התרבותי וכל עניין רלוונטי אחר  בשאלות העולות מתוך

 אשר יבקשו להעלות בכתה.

 הקורס אינו מדיומלי וניתן לפעול בו בכל נטייה רצויה. 

 דרישות הקורס: נוכחות מלאה ופעילה, עניין בעשייה.

 

 צומת ג'
 עידו בר אל

ם המעוניינים להעשיר את תהליכי הקורס מיועד לאמנים צעירים וסטודנטים לאמנות מתקדמי

העשיה שלהם ולהגיב לתהליכי יצירה של חבריהם לספסל הלימודים . העשיה האישית של כל 

סטודנט היא מרכז הדיון בקורס זה וממנה נפתח דיונים אסוציאציות דוגמאות חזותיות, בדיחות 

יתו האישית לכיתה ואפילו ביקורת )שלפעמים תהיה לא קלה(. כל סטודנט לא רק יביא את עשי

אלא גם קצת מעולמו האישי. היכולת שלנו לשתף עם אחרים את חוויותינו והצורך שלנו לעשות 

זאת הן סוג של נדיבות שהוא לא רק מתת אל כי אם תכונה נלמדת בתהליך ההבשלה של כל אמן . 

ורס. אין מתכון ללמד אמנות אך ברור שקשב פתיחות סקרנות וחריצות הן תנאים נדרשים לק

הקורס ילווה בהרצאות וחומרי העשרה מגוונים ללא קשר לעשייה הסטודנטיאלית אך מאידך 

 יפתח את הדיון הפרטני בעשיה של כל אחת ואחד מהסטודנטים. 

 הקורס אינו מדיומלי וניתן ומומלץ  לפעול בו בשמחה בכל מדיום אמנותי אפשרי 
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 ערנות וחוצפה.דרישות הקורס: נוכחות מלאה ופעילה  הגשת עבודות 

הקורס יתקיים באופו מקוון, בתקווה שנחזור ללימודים. במהלכו יתקיים לפחות סיור אחד 

 בגלריות ובמוזיאון ת״א.

 

 

 שעורים קרוסמדיומליים לשנה ד'
 

 צומת ד'
 דורון רבינאפרופ' 

 גם הלומדים אצל ונצבר הולך, במדרשה הלימוד שנות לאורך מקצועי וניסיון ידע צבירת לצד

, להתבהר המבקשים עמימות אזורי, ומסתורין מבוכה אזורי אלה. שאלה סימני של עצום רחבמ

 הלימודית מהביוגרפיה כה עד נשמטו הם, זאת ובכל אליהם להתוודע משווע שהלומד מקומות

 . שלו

 כדי מספיק ראויות לא או חשובות כלא בטעות הלומדים עבור חשבילה יכולות כאלה שאלות

 מכדי וגדולות גורל הרות כלומר -מידיי כחשובות דווקא נתפסות הן עיתיםל; לדיון לעלות

 ניתן כבלתי ברירה בלית לקבל שמסכימים מה ובין ותשלטיפ החשד בין. בשיעור בשיח להיענות

 .השאלה של מקומה בהזנחת שמקורו נחת-אי של מרחב נוצר, להסבר

 אלא, תשובות שמבקש למה וודעלהת אפשרות של,  לדעת הזדמנות של החמצה רק אינו המחיר

 שעושה מי אצל נוצרת לעיתים. הצעירים והיוצרות היוצרים של והזהות השידרה עמוד החלשת גם

 יסודות על עמידה של תחושה, האינסופי ועומקה השונים הגיונותיה על, האמנות תוך אל צעדיו

 של בגיבוש סדקים, בהבנה חסרים, ידע של ״חורים״ והסתרת רמיה מתוך עשייה של, רעועים

 .בעולם כיוצרים זקופה יציבה ולבסס לעמוד ניתן עליה ,ותרבותית מקצועית,  אנושית תשתית

 

, קריאה סימני עם, התשובות יגיעו אחריהן. לשאלות גורף מקום מציע הקורס, אלה כל לאור

 ידי על שיעלו שאלות יהיה הקורס של הגלם חומר. חדשות שאלות יעוררו שאלו בתקווה

 שאביא והחומרים והתכנים הקורס כשמהלך. ומובנה יזום באופן וגם ספונטני באופן, ומדיםהל

 כחומר ורק אך ישמשו הסטודנטים עבודות. מהלומדים שיעלו השאלה סימני ידי על ינותבו אליו

 העבודות על בפרשנות נמעיט, עבודות״ ״ביקורת שמכנים במה נעסוק לא  .שאלות להעלאת גלם

 על, אמנותיים הגיונות על שאלות של ידיים רחבת זירה נפתח אבל. בשיעור פעם מידי שיופיעו

 אמנים״ נעשים ״איך על, מחשבתית עצמאות על, מקוריות על, אמנים היות על, משמעות יצירת

 על, וכסף אמנות על, וסיכון סיכוי על, מקצועית אמנותית ביוגרפיה על, אמנים אנחנו והאם

 הבעייתית התביעה על, אמנות על כתיבה על, נידחות על, שמרנות על, ןקאנו על, ליצירה תיאבון

 אותם לצפות שאין אחרים רבים נושאים ועוד שלי האמנות של טיבה את במילים לנסח לדעת

. כמותו מאין גמיש הוא שאלה כל של רלוונטיות לבחינת והסרגל, תקפה שאלה כל. יישאלו טרם

 -הראשונה הזכות מול יחד ולפעול הידיעה אי את לכבד, תהסקרנו את לכבד -בקורס היחידי החוק

 .לדעת
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 צומת ד'
 אנג'לה קליין

סדנא שנתית במהלכה נשים במרכז את עבודתכם ואת תהליכי העבודה השונים של כל אחד 

מחברי הכיתה. נקודת מפגש שבה בין הנחייה אישית לדיון קבוצתי ננסה לפתח דיאלוג סביב 

ודתו של כל סטודנט. במקביל לדיון הפרטני והליווי של כל סטודנט נדון הגרעין המתהווה בעב

ונפגש יחד מול מהלך היצירה שקצהו תערוכה על כל המשמעויות הגלומות בכך. נעשה זאת תוך 

לימוד תערוכות נבחרות, נפגש עם אמנים ברגעים שונים המקדימים תערוכתם בשלבי עבודה 

 ת שלכם במהלך השנה. שונים, ובעיקר תוך התייחסות להגשו

 

 
 שיעורים קרוסמדיומליים לכל השנים

 
 הנחות יסוד  

 דרור דאום

 בתקופה בה המונח "בינתחומיות" מתאר את המצע הבסיסי בו אמנים

משתמשים ויוצרים מגוון של מדיומים, הופכת להיות שאלת ההצבה וארגון המהלך המציג 

 לקריטית.

 ות בחלל.במסגרת הקורס נעסוק בשאלת הצבת העבוד

 הקשר שבין תוכן עבודה, חוויה פיזית, והצטברות של מטען רגשי מושגי.

בשיעור נדון בשינויים הדינאמיים המתאפשרים על ידי הנחה , תלייה ומיקום של תוצרים 

 ויצירת אינסטליישן כתצוגה אפקטיבית.  ממדיומים שונים , בשאיפה להפיק מהלך תצוגתי מבוקר

תרגילים קצרי מועד ובמקביל יאפשר לסטודנטים לטפל ולהביא תוצרים השיעור יתבסס על מספר 

 מדיומלית נבחרת, בהם הם עוסקים בעבודתם השוטפת משיעורים אחרים. מקשת

במהלכם של המפגשים ידרשו הסטודנטים לפתח מחקרים אישיים על עבודתם, נצפה בדוגמאות 

 משדה האמנות ונצפה בתכנים מוקרנים. ורפרנטים 

 נוכחות מלאה )עד שלושה חיסורים(.  קורס:חובות ה

 הגשת כל התרגילים במועד שייקבע. השתתפות פעילה בדיון כיתתי.

  
 מסע של מחקר והתבוננות בתהליכי עבודת אמנות.  -מרעיון לעבודת אמנות

 בכר-אורית אדר

 בקורס זה נעמיק את ההתבוננות בתהליכי היצירה של עצמנו ושל אמנים אחרים. 

הסקיצות, -מרגע שנובט רעיון במוחנו ועד הגשמתו לכלל עבודת אמנות? מה בין לבין? מה קורה 

הניסיונות, הבדיקות, בחירת המדיום, דרכי הפעולה, התמודדות עם חוסר ידע ואיך מבקשים 

 ופותרים בעיות. 

 נבדוק את התהליכים שאנו עוברים בין אם הם אישיים ולבין אם הם משותפים ואוניברסליים. 

סה למצוא יחד צורות חדשות של עבודה אמנותית במטרה לבסס תהליכי עבודה אינטנסיביים, ננ

 פרודוקטיביים ויצירתיים. 

מטרת הקורס לאפשר לכל סטודנט וסטודנטית למצוא את אופני היצירה המתאימים לו ביותר. 

  כמו גם לבסס מידה של עצמאות מחשבתית וביקורתית כלפי העבודה של עצמנו.
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 ר ורישוםציו
   

לימודי הציור במדרשה מבוססים על ההבנה כי הפעולה הציורית היא קודם כל פעולה רוויית 

תשוקה, אך תמיד גם צעד בתוך מסורת. מסורת איננה דוקטרינה, אלא בסיס לצמיחה ולשאלת 

שאלות נוקבות אודות המעשה הציורי כאן ועכשיו. את התשובות ימצאו הסטודנטים בעצמם, 

מגוון רחב של מורות ומורים, המייצגים קשת של תפיסות אמנותיות וציוריות, ושעות  באמצעות

 עבודה רבות בסטודיו.

מגוון הקורסים המוצע כולל שעורים המתמקדים בציור פיגורטיבי ובציור מופשט, שיעורים 

שמרכזם רישום מהתבוננות ושיעורי ציור בעזרת מחשב, שיעורים המתמקדים במחשבת הציור 

יון על עבודות ושיעורי סטודיו המאפשרים עבודה אינטנסיבית, שיעורים המתמקדים במדיום ובד

 הציורי וכאלו המתמקדים בנקודות השקתו למדיומים אחרים.

החשיפה לשלל הגישות האלו תחשוף בפני הסטודנט את הפנים הרבות של הפעולה הציורית, ואת 

 המרחב הפוטנציאלי האדיר של המדיום.  

 

 "דו מימד"-'ציור א
 אפרת גלנור

תיאור הקורס: סדנא מעשית בצבעי שמן העוסקת בציור מתוך התבוננות. הסטודנטים יתרגלו 

מיומנויות של עין ויד, תוך שימת דגש על צבע, כתם וצורה. יושם דגש על יכולות ההבחנה שלנו 

 בתופעות ויזואליות שונות.

מהות הדו ממד, טיבה של מיומנות, הקשרו במהלך השנה יועלו שאלות לגבי האשליה הציורית, 

 של הציור לעולם הצילום והדיגיטאליזציה.

בצבעי שמן ופיתוח רגישות להבדלים ביניהם. תלמדנה   יושם דגש על תהליכי עבודה שונים

 מיומנות בסיסיות של ציור מתוך התבוננות.

 יתורגלו שאלות מתקדמות יותר בציור תוך התייחסות לציור עכשווי.

 
 
 יור א' צ

 הלל רומן

דרך סדרה של התנסויות ציוריות קונקרטיות יחשפו ההזדמנויות  -השיעור הינו שיעור מעשי 

והבעיות הכרוכות במעשה הציור הפיגורטיבי היום. השיעור יתחיל מעבודה עם מושגי יסוד 

 בסיסיים מאד כמו קו וכתם ויתפתח הלאה למושגים מורכבים יותר.

של הציור כמדיום הנמצא בצומת שבין ארכיטקטורה, פיסול, צילום  השיעור יבחן את מיקומו

וקולנוע, וכיצד הפעולה הציורית נוכחת בכל אחד משדות אלו. בשיעור נכיר את עבודתם של 

 ציירות וציירים פיגורטיביים חשובים.

המושגים המרכזיים שנעסוק בהם ברמות שונות: דימוי, נארטיב, פריים, פרספקטיבה, מבנה, 

 ר, זכרון, הופעה.או

 
 רישום א'
 הלל רומן

זהו שיעור שעיקרו התבוננות בהתבוננות באמצעות כלים מסורתיים של רישום )עפרון פחם 

מימדיות שלנו -וכיוצא באלו(. נשים לב לאור, לזוויות ראיה, למבניות, ולאופן בו העיניים הדו

יה תרגול מעשי מלווה בעבודת יוצרות אצלנו אשליה שהעולם הוא תלת מימדי. השיעור ברובו יה

 בית, נראה ונדבר גם על אמניות ואמנים שעשו את זה קודם.
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 רישום א'
 טליה קינן

  הקורס הינו קורס מעשי ברישום אשר בו נתרגל התבוננות.

 להניע את היד והחומר, לחבר את היד לעין וללב. נלמד דרך תרגילים של התבוננות החוצה ופנימה

  הכתמים, וננכיח את  בו ננוע עם הקווים  נסתכל על הדף הריק כחללקומפוזיציה ,  נתרגל

  בטבע, אור וצל, נתבונן על המקצבים השונים שקיימים

  מפותלים . נעבוד עם טבע דומם , מודל ודמיון. ישרים, קוים קוים

  להסתכל במהלך הסמסטר הסטודנטים יעבדו בכיתה ויקבלו תרגילי בית. נלמד

  הרישום שמדיום ל השני ונכיר אמנים מהעבר וההווה כאלועל הרישומים אחד ש

  עבורם וכאלו שמדיום הרישום עצמאי ובמרכז יצירתם.  הוא כלי למחשבה ותכנון 

 
 רישום א'

 אתי יעקובי

בטכניקות כגון: עיפרון; פחם; מכחול; דיו;   הקורס עוסק בהיבט המעשי של שפת הרישום.

די. מלדימוי הדו מי  מימדי-ו, שטח, תרגום העצם התלתוסימני הרישום היסודיים: נקודה, ק

התבוננות. הרצאות על הרישום הקלאסי על תקופותיו   התייחסות לאור וצל. פרספקטיבה.

 תרגילים לבית, ביקורות ודיון על התרגילים.  עבודה מעשית בכיתה,  והישגיו.

 

 

  
 ציור ורישום ממשיכים ומתקדמים

 
   - יור בעידן הוירטואלי : צ 'ציור ממשיכים סמסטר ב

 אסד עזי

שיעור ציור ממשיכים הינו, סדנת עבודה מעשית התנסותית לשכלול ופיתוח השפה הפלסטית של 

הסטודנט, התערות בעזרת סרטים ושקופיות  ברעיונות ובחומרים המעסיקים את עולם האמנות 

חקירה ואיסוף חומרים העכשווי . בכל סמסטר ת/י/בחר הסטודנט/ית נושא ות/יתחיל תהליך של 

אודותיו. י/תעבד אותם בתהליך מודרך בעזרת רישום וסקיצות בכיתה. על פי תוצאות אלה ייצר 

סטודנט צעד אחר צעד  השיעורים הפרונטאליים  ובסטודיו האישי גוף עבודה שלם ומגובש שיוצג 

 מדי שלשה שיעורים לעיני הסטודנטים בכיתה להתרשמות ולביקורת .

בסמסטר א' יוצג אמן ישראלי או בינלאומי עכשווי בולט ומיוחד ויתנהל דיון סביב מדי שיעור 

 עבודתו, רעיונותיו הבסיסיים ודרכי פועלתו.

בסמסטר ב' יבחר כל סטודנט/ית אמן מרשימת אמנים שתוגש כבר בסוף סמסטר א' ויכין אודותיו 

 רפרט שירחיב את השכלתו/ה ויסייע לו/ה בעבודתו/ה. 

 
 )שנתי( - כים: ציור עכשיוציור ממשי

 אסד עזי

שיעור ציור ממשיכים הינו שיעור ציור לסטודנטים החפצים לשכלל את שפת הצורות והצבעים 

שלהם , להתנסות בשפה העתיקה ככלי הביטוי הקרוב לליבם .  השיעור נועד לאלה שברצונם 

ם את עולם לפתח את השפה הפלסטית שלהם , תוך התערות ברעיונות ובחומרים המעסיקי

האמנות העכשווית. עולם הטכנולוגיות החכמות והמדיות והחדשנות .בכל סמסטר ת/יבחר 

הסטודנט/ית נושא וי/תחיל תהליך של חקירה ואיסוף חומרים אודותיו. י/תעבד אותם בתהליך 
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מודרך בעזרת רישום וסקיצות. על פי תוצאות אלה ייצר הסטודנט גוף עבודה שלם ומגובש שיוצג 

 לשה שיעורים לעיני הסטודנטים בכיתה להתרשמות ולביקורת .מדי ש

 

מדי שיעור בסמסטר א' יוצג אמן ישראלי או בינלאומי עכשווי בולט ומיוחד ויתנהל דיון  סביב 

עבודתו, רעיונותיו הבסיסיים ,דרכי פעולתו ,חומריו ומקורות השראתו כל זאת על מנת להעשיר 

 ייה של אמן מקצועי ורציני .את ידע הסטודנט בתהליכי חשיבה ועש

 

בסמסטר ב' יבחר כל סטודנט/ית שם של אמן מרשימת אמנים שתוגש כבר בסוף סמסטר א' ויכין 

 אודותיו רפרט שירחיב את השכלתו והשכלת חבריו לכיתה.

  
   ממשיכים: מלאכת הציור / מחשבת הציור ציור 

 אורן אליאב

נוכחות רציפה ומחויבות אמיתית מצד הסטודנט. מעשית אינטנסיבית, ודורש  נאהקורס בנוי כסד

הקורס מיועד לתלמידים שכבר פיתחו יסודות של תפיסה ציורית עצמאית, צברו שעות עבודה 

בשנים קודמות ומעוניינים להעמיק ולהרחיב את יצירתם האישית. הקורס מבוסס על האמביציה 

 והמשמעת העצמית של הסטודנט ואינו נשען על תרגילים.  

יסה המרכזית שתוליך את הקורס היא שהציור הוא המצאה אנושית משוכללת, מרתקת התפ

וחמקמקה; כציירים עלינו ללמוד איך מפעילים את ההמצאה הזאת. הנחת העבודה היא 

שלמדיום הציור יש עומק תיאורטי, נפשי, תפיסתי ופילוסופי לצד ההיבטים הטכניים והמעשיים 

 תנים להפרדה.ושהשניים ארוגים זה בזה ולא ני

שיעורי הקורס יתחלקו להרצאות פרונטאליות בכיתה/זום, עבודה כיתתית, מפגשי הנחיה אישית 

 )בטלפון או בכיתה(,  ומפגשי הנחיה קבוצתיים )בכיתה או בזום(.

 הקורס מלווה בשני אתרי אינטרנט 

 תכנים:-. אתר הקורס 1

https://padlet.com/oreneliav/ci53ob0wk5l0 

 עבודות סטודנטים בתהליך -. אתר הקורס 2

 )כתובת האתר תינתן לסטודנטים בלבד( 

 במהלך הקורס וגם בסופו יציגו התלמידים את עבודתם בפני הכיתה.  

 
 

 ציור ממשיכים
 אפרת גלנור

המתח וצא לבחינת שאלות על הציור העכשווי והפיגורציה וקלקולה יהוו נקודת מ אור הקורס:ית

 בין מיומנות לתוכן.

תוך התבוננות ביקורתית ושאילת שאלות על מקומן  DIYננסה לבחון את פלטפורמות ציור ה

 במרחב לימוד מקצועי.

 .DIYכל זאת תוך התנסות בטכניקות וגישות של ציירים חובבים ופלטפורמות ציור 

בציור ובפרקטיקות של ציור פיגורטיבי )מומלץ  בעלי ידע קודםים סדנת ציור זו מיועדת לסטודנט

 לפנות למרצה עם תיק עבודות לבירור התאמה(.

https://padlet.com/oreneliav/ci53ob0wk5l0
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סיבי באופיו דורש הרבה ריכוז ועבודה עצמאית בכיתה, בסטודיו ובבית. ננטיהשיעור א

נתנו תרגילים מעשיים יהסטודנטים ידרשו להציג גוף עבודות לביקורות מדי פעם, בד בבד י

  .או פרטניים וידונו נושאים תאורטיים שונים בכיתה\קבוצתיים ו

 
 ציור רעיוני

 פרופ' רועי רוזן

 שהסטודנטיות לעבודות עדיפות עצמן. תינתן הסטודנטיות של העבודות יעמדו השיעור במוקד

 לקדם בכדי תרגילים גם יוצעו עצמאי, אך באופן יוצרות

 ולהציג רחב אומנותי הקשר בתוך הסטודנטית דתעבו את לעגן גם היצירה. ננסה תהליכי את 

 העבודות. סביב קבוצתי שיח על דגש עבורה. נשים רלוונטיים ואמניות אמנים

 בכלל, למשל: מה בפרט, ובאמנות בציור עקרוניים רוחב נושאי ולבחון להציג במקביל, נרצה

 האישי ריאליזם? כיצד כגון מונח להבין השונות הדרכים באמנות? מהן מכוון עיוות של משמעותו

 בהתאם להשתנות עשויות אלה תמטיות פרזנטציות ביצירה? גם ביטוי לידי באים והקולקטיבי

  לבחון. הסטודנטיות תבקשנה אותן לכיוונים

 הקורס: דרישות

 נוכחות, השתתפות בדיון, הצגת עבודות מקיפה לפחות פעמיים בסמסטר
 

 ציור רעיוני מתקדמים
 עידו בר אל

 . המתחילים לבנות סדר יום משל עצמם כציירים עד לתלמידים מתקדמים בציורהקורס מיו

לטרוף, לבלבל, להטיל ספק ולפתוח אופציות חדשות, לצייר את מה שהיינו רוצים   הקורס ינסה

שצייר אותם ערב  לצייר.  נקודת המוצא של כל אחד היא מהעבודות שלו, בין שצייר בעבר לבין

למסע  הציור יוביל את כולנו בבית(, בודה בשיעור )והרבה עבודה עצמאיתותוך כדי ע לפני השיעור

 מעורפל שעיקרו תהליכים ציורים.

החומרים לציור יהיו מגוונים ושונים מהצבעים אותם כל אחד אוהב ורגיל לצייר, כצבעי שמן, 

 . ועד חומרים מפתיעים ושונים, כיד הדמיון והתעוזה של כולנו  ואקריליק  מים

 חזותיות רבות . ים ילוו בהרצאות ודוגמאותהשיעור

   

 רישום אקדמי

 מרילו לוין

 הרעיוני.-מטרות הקורס: הקורס יעמיק וישפר את תרגול הרישום הפיגורטיבי

 נמשיך לפתח בעבודה מתוך התבוננות את: הראייה ,הרגש ,היד והנושא.

ים אישיים, שפת רישום הדגשים העיקריים בקורס הם על חידוד האמירה האמנותית, פיתוח נושא

דגש על דרכים להעברת קונספט,  יד אישי. נושאי הקורס: לצד עבודה מעשית יושם -מורכבת וכתב

העכשווית ולתולדות הרישום והציור. בשיעורים יערכו ניתוחים משותפים של -הקשרים לאמנות

רישום ואיכויות הבית ושל תוצאות העבודה בכיתה. הדיון הכיתתי ייסוב בדבר איכויות ה-תרגילי

בית אחת לשבועיים והצגת פרויקט רישום ומחקר -קונספטואליות. הקורס כולל הגשת עבודת

סמסטריאלי אחד. נתרגל רישום פרופורציות והקצרות, חלל ורקע, פיתוחי קו/כתם והצללות 

קומפוזיציה, רישומים ארוכים ומפורטים, סקיצות מהירות, -להעברת עומק נפח וחומר, תכנון

דומם מגוון ומורכב, חומריות -הרישום. נרשום טבע-עזר וניצול נכון של כלי-וש בקווישימ
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גוף, תנועה, דיוקנאות ונצא -אדם, נתמקד בחלקי-עירום נשי וגברי, שלד-ומרקמים שונים, מודל

 לרשום נוף. 

 חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:

 תפות רציפה ופעילה בכל השיעורים ובדיאלוג הקבוצתי. נדרשת מהסטודנטים השת

 נכונות להשקיע בעבודה בכיתה ובבית. יש להגיע בזמן עם הציוד הנדרש .

 בית אחד מדי שבועיים והצגת פרויקט רישום ומחקר סמסטריאלי אחד.-הגשת תרגיל

 
 רישום דיגיטלי

 יואב אפרתי

בחלל המחשב כלומר כל העשייה שלנו תהייה  הקורס יעסוק בבניית שפה אישית ציורית ורישומית

בחדר מחשבים על גבי או באמצעות מחשב עם שתי תוכנות עיקריות )פוטושופ ופאוורפוינט( 

שאותן נלמד במהלך השנה )כך שאין צורך לידע קודם במחשבים ( כל זאת לכדי עבודות עצמאיות 

 בעלות שפה אישית עצמאית .

תה ללא תרגילים או הנחייה ובסוף כל שיעור נערוך ביקורת הקורס בנוי על עבודה חופשית בכי

 עבודות על החומרים שנעשו.

הציון שיינתן בסוף השנה יהיה שיכלול של כמה מרכיבים והם : הגעה לשיעורים, עשייה בכיתה, 

 תוצאות, והתנהלות כללית בכיתה . 

 
 רישום ממשיכים

 יואב אפרתי

לאלה שרוצים להעמיק ולפתח שפה אישית .  ,ימדזהו למעשה קורס לממשיכים ברישום ודו מ

כל  .ך למעין סטודיו( באופן עצמאי וחופשי ללא הנחייהובמהלך השיעורים נעבוד בכיתה )שתהפ

אחת ואחד בשלו ובקצב העבודה המתאימה לכל אחת ואחד, כשבסוף כל שיעור נערוך שיחה על 

.העבודות שנעשו . 

בכיתה , נוכחות ,ותוצאות ההערכה/ציון הסופי יהיה על פי העבודה  . 

 
 רישום פיגורטיבי –רישום מתקדמים 

 מרילו לוין

 הרעיוני.-מטרות הקורס: הקורס יעמיק וישפר את תרגול הרישום הפיגורטיבי

 נמשיך לפתח בעבודה מתוך התבוננות את: הראייה ,הרגש ,היד והנושא.

 נושאים אישיים, הדגשים העיקריים בקורס הם על חידוד האמירה האמנותית, פיתוח 

דגש על דרכים  יד אישי. נושאי הקורס: לצד עבודה מעשית יושם -שפת רישום מורכבת וכתב

העכשווית ולתולדות הרישום והציור. בשיעורים יערכו -להעברת קונספט, הקשרים לאמנות

הבית ושל תוצאות העבודה בכיתה. הדיון הכיתתי ייסוב בדבר -ניתוחים משותפים של תרגילי

בית אחת לשבועיים והצגת -יות הרישום ואיכויות קונספטואליות. הקורס כולל הגשת עבודתאיכו

פרויקט רישום ומחקר סמסטריאלי אחד. נתרגל רישום פרופורציות והקצרות, חלל ורקע, פיתוחי 

קומפוזיציה, רישומים ארוכים ומפורטים, -קו/כתם והצללות להעברת עומק נפח וחומר, תכנון

דומם מגוון ומורכב, -הרישום. נרשום טבע-עזר וניצול נכון של כלי-, שימוש בקוויסקיצות מהירות

גוף, תנועה, -אדם, נתמקד בחלקי-עירום נשי וגברי, שלד-חומריות ומרקמים שונים, מודל

 דיוקנאות ונצא לרשום נוף. 
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 חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:

 ם השתתפות רציפה ופעילה בכל השיעורים ובדיאלוג הקבוצתי. נדרשת מהסטודנטי

 נכונות להשקיע בעבודה בכיתה ובבית. יש להגיע בזמן עם הציוד הנדרש .

 בית אחד מדי שבועיים והצגת פרויקט רישום ומחקר סמסטריאלי אחד.-הגשת תרגיל

 

 

 

 

 פיסול
 

 .בעולם ֵחֶפץ להיות עליו נגזר .בלבד כדימוי להתבדל יכול אינו ממדי-התלת האובייקט

 ,להם כפוף הוא .והמרחב החלל ,המקום של בשאלות ,היותו מעצם ,נגוע הפיסול שתחום מכאן

 .הגדרתם את ולשבש שינוי בהם לחולל ,לערער פוטנציאל בעל בעת ובה

 בינה ליחסים הרגישות את לחדד מבקשים הם .לסביבה מתמדת בערנות כרוכים הפיסול לימודי

 .המשתתף או הצופה האדם לבין השניים ובין ,קטהאוביי לבין

 של יכולתו את מגלמים וביחד ,אמנותיות ועמדות שפות של רחבה קשת מציגים בתחום המורים

 מאפשרים ,כך .שונים מדיומים על ולחלוש מגוונות פעולה דרכי ולצרף לחבר העכשווי הפיסול

 ,מתרחשת היא שבו והמרחב פיסולה פעולת של ההתייחסות גבולות את להרחיב הפיסול לימודי

 .משיקים ועשיה דעת לתחומי זרועות ולשלוח

 ,לצידם .והנחיה ביקורת שיעורי וכוללים ,ורעיונית מעשית התנסות על מבוססים הלימודים

 .פיסול על למחשבה ועיוני היסטורי בסיס הסטודנטים רוכשים

 היא אך ,טכני וידע ייצור מצעיא ,כלים ,חומרים מספקת זו .הפעילות מרכז היא הפיסול סדנת

 .ומחשבתית טכנולוגית ,ואישית קבוצתית לחקירה וכמעבדה חשוב מפגש כמוקד גם משמשת

 מסורתיים חומרים של והולך גדל מנעד המציגה ,חומרים ספריית ובה לימוד כיתת קיימת הבסדנ

 .נרחב עשייה לטווח הסטודנטים את וחושפת ,וחדשים

 

 

 א׳ פיסול שנה

 
 א'פיסול 

 שחר יהלום

 בחומר. מימדיתהקורס יתמקד בהקניית כלים בסיסיים לעבודה תלת 

נעסוק במהלך הקורס נתנסה בעבודה עם חומרים שונים ובפרקטיקות שונות של יצירה פיסולית. 

הן באופן פרקטי והן באופן תיאורטי בשאלות ובערכים המכוננים את המדיום הפיסולי, שאלות 

ומר, חלל, גוף, פעולה וזמן, נבחן את הגבולות והמשמעויות של מושגים חהנוגעות במושגים כמו 

 .אלה כמו גם את היחסים הפיזיים והאנושיים המאפשרים למושגים אלה להתממש בחומר

הקורס יהיה מורכב מעבודה מעשית בכיתה, תרגילי בית, הכרות עם עבודות אמנות ואמנים שונים 

 ודיונים בעבודות הסטודנטים.
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הראשון נעבוד על תרגילים קצרים וממוקדים ובסמסטר השני נעבור לתרגילים ארוכים בסמסטר 

יותר ופתוחים כך שכל סטודנט יוכל לגשש את דרכו מתוך הנושאים שיעלו בשיעור )ובשיעורים 

 אחרים(.

 

   –פיסול א' 
 אנג'לה קליין

נתנסה ברצף השיעור בנוי כסדנא מעשית, כמפגש דיון וביקורת עבודות. במהלך הסמסטר 

תרגילים שיאפשרו לכל לסטודנט להתנסות בשפה הפיסולית ובחינתה בגבול בו היא נושקת 

 למדיומים נוספים. 

המידה המרחב קווי  וקנה המידה כיצד ודמיוניים. ממשיים ורוחב אורך בין קווי מפגש מפגש בין

ה ומשקל בונים אירוע אורך ורוחב ממשיים ודמיוניים, נפגשים מול ואל תוך חומר גלם. כיצד מס

 פיסולי.

בסדנא נלמד את יסודות הפיסול אל מול מצבים שונים אובייקט, קנה מידה, מרחב, מקום, חומר, 

 משקל וצורה. ובמיוחד נלמד יחד להעמיד אבן באוויר.

 
   ועורף" חזית" ':פיסול א

 ברק רביץ

– וא כוח הכבידה הראשון ה :הפיסול בבסיסו ומראשיתו מתמודד עם שני אתגרים מרכזיים

אם יש  .רק חזיתות- ממדי הניצב בחלל אין עורף -העובדה כי לעצם התלת– והשני  ,גרביטציה

 .הרי שגם הוא חזית– עורף 

לבחון ולחקור  ,נלמד להתבונן .הקורס יזמן התנסות מעשית ורעיונית עם המצב החשוף של הֶפֶסל

התגברות על כוח המשיכה בטכניקות נתנסה בהתרחקות מהקרקע וב ;את האובייקט מכל צדדיו

סוף האופציות -נכיר את האפשרויות העומדות בפנינו בסדנת הפיסול ונטעם מאין ;וחומרים שונים

 .שמציע הפיסול המודרני והעכשווי

באלה ובדיונים משותפים  .עיקר הקורס יוקדש לעבודה אישית ומונחית על תרגילים בסדנא

ונדאג  ,נכיר ונבדוק מושגי יסוד בפיסול ,ת ביצירות אמנותכמו גם בהרצאות ובהתבוננו ,עליהם

 .שלא להפקיר אף חזית

 ,מצגת)הגשת רפרט  ,הגשת תרגילים ,עבודה בסדנא ,נוכחות והשתתפות פעילה :דרישות הקורס

 .קצר על פסלת או פסל (הרצאה
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 פיסול ממשיכים ומתקדמים
  

   "ימוסניצב בד ,ניצב-תת ,ניצב" :פיסול ממשיכים
 ברק רביץ

אך  .ברגע ההרמה של חומר מעל פני הקרקע עומדים לרשות הַפָסל חופש הבחירה וחופש הפעולה

 .כוח הכבידה– אלה הם לעולם בחסות החוק 

זה יכול לכלול  .בקורס נעסוק בפיסול במובנו הרחב כמעשה של הצבת אובייקט במרחב

במהלך  .נעים ועוד ,מושמעים ,וקרניםמ ,מצולמים ,גנובים ,שאולים ,אובייקטים מפוסלים

ומה הן הזכויות והיתרונות  ,הסמסטר נחקור מהי מידת החופש העומד לרשותנו במעשה ההצבה

חיבור או פירוק של  ,הנחה ,נתמקד בכל רגע כזה של הצבה ;שמעניקה לנו ידו הארוכה של החוק

ועד כמה  ,ות נגזרת מכל בחירהאיזו משמע ;מי ומה כפוף לנו ,ונבדוק ְלמה אנו כפופים בו ,מסות

 .ניתן לשלוט בה

בבסיס  .השיעורים יתבססו על דיון משותף סביב עבודות שייעשו בליווי הנחיה בסדנא ובבית

משען ואחיזה  ,שישמשו אדני זינוק או נקודות מוצא ,התרגילים יעמדו מצבים פיסוליים נתונים

עבודות ותערוכות של - החופש והחוק  על המנעד שבין- נבחן  ,בנוסף .לעבודה פתוחה ואישית

 .ונראה כיצד עומד החוק לצידו של הצופה ,אחרים

 
 ""המוח ביד ובאישון -ממשיכיםפיסול מ
 אורי ניר

״תערוכה״ את המדיום -הקורס מיועד לסטודנטים הרוצים לראות ב תקציר הקורס ומטרותיו:

ס יתחלקו בין הרצאות בכיתה הסופי שלהם, במקום תירוץ לחשיפה של עבודות. השיעורים בקור

לבין הצגה של תערוכות. כל תערוכה תזכה לשיחה קבוצתית באורך של שעה וחצי, ללא התערבות 

היוצר/ת. תפקיד השיחה הוא להאריך עד למקסימום את האירוע של המפגש עם התערוכה 

עת של וההתבוננות בה, במטרה להאיר את הנפח שלה כולו. לצורך כך נשים בצד את הסחות הד

השיפוטים האישיים שלנו )אני אוהב! אני מעדיף!( לטובת צפייה קולקטיבית, אחראית ונדיבה. 

צפייה ללא מצמוץ. בעיניים של הקורס תשומת לב מלאה לכל בחירה חשובה יותר ממחמאות, 

 הצלפות, והצעות לשיפור.

חיסורים לא  3לפחות ממפגשי הקורס. מעל  80%-: על כל סטודנט/ית להשתתף בנהלי נוכחות

 יינתנו ציון או נקודות זיכוי עבור הקורס.

 השתתפות בדיונים. 50%תערוכה,  50% אופן חישוב הציון:

 

 ים יבשה פיסול מתקדמים: 
 אנג'לה קליין

השעור יתמקד בשאלות הנוגעות בנוכחות, מסה, צורה והיעדרה סביב האובייקט הפיסולי.  

נות. השעור מורכב מעבודה בסדנא, הרצאות דיונים במעמד הדיפוזי של מצבי מעבר בחיים באמ

 .והגשת תרגילים
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סדנא המיועדת לסטודנטים המעוניינים להתמחות בפיסול או לחילופין להתנסות בפיסול בצורה 

ם הסטודנטים להשתתפות מעמיקה ולבחון את גבולותיו אל מול תחומים נוספים. בסדנא מחויבי

מהלך הסמסטר ותרגיל אחד משותף.פעילה, הגשת שני תרגילים מרכזיים ב . 

 

 קרמיקה

קרמיקה היא מדיום ביניים המקיים דיאלוג מתמשך עם ערכים ומגמות בתחומי עיצוב המוצר 

לצד דיאלוג פורה עם האמנות הפלסטית. נקודת המוצא ליצירה הקרמית הנה גוש אמורפי של 

 –ותחומי היצירה שלה  המגמה שמאפיינת את הקרמיקה על חומריה -חומר, בוץ, ולמרות זאת 

מקצוות העולם מגיע לסדנאות האמן  חורגת בהרבה מאותו גוש ראשוני. מגוון רחב של חומרים

ולבתי הספר ומאפשר, באמצעות הדרכה ורכישת הבנה טכנולוגית, לייצר מטמורפוזות חדשות. 

חומרים, חיבור ל בנוסף, העולם התעשייתי המפותח של ימינו מקצר תהליכים ומציג הזדמנויות

 שיטות ומכשור חדישים.

של המדיה מאפשרת לקרמיקה העכשווית להגיע לדיוק  פריצת הגבולות וחוקי המסורת הנוקשים 

 בהגשמת מאוויים ורעיונות, ליצור עניין בתכנים אקטואליים ולהתחבר לתחומים משיקים. 

מרים קרמיים, ועיצובית במגוון חו מספקת חלל להתנסות מחקרית, אמנותית   סדנת הקרמיקה

ציפויי זכוכית, תחמוצות של מתכות ומניפולציות אחרות. הסדנא מטופחת ומצוידת היטב 

  וממוקמת בסמוך לסדנאות הפיסול והציור.

  

 אבניים וסוגיות דו מימד-קרמיקה
 ניר-הדס רוזנברג

על  מבוא ליצירה בחומרים קרמיים תוך פיתוח יכולת עבודה באבניים והפנמת תהליך יישום צבע

ורצף  לימוד שיטתי של טכניקת העבודה באבניים -מצע קרמי. הקורס יתנהל סביב שני מוקדים 

שמפרט ומשכלל את הבנת פעילות גורמי הצבע ויישומם, מהתחמוצות של המתכות ועד   תרגילים

 הזיגוג. 

במהלך הקורס נתמקד בטכניקות שמאפשרת התנסות מהירה, חוזרת ונשנית במטרה לבדוק 

טכנולוגיות וחקירות צורניות. תפישת האבניים ככלי יסוד ליצירת אובייקטים שיהוו סוגיות 

"קנבס קרמי" בסיס ליצירה. מורכבות התהליך הקרמי תבחן בעקביות כולל תמורות ושיבושים 

 בתהליך השריפה.

לעצמאות , אחריות אישית,  סטודנטים מתקדמים יקבלו משימות בהתאם לרמתם וידרשו 

 .כלפי תהליך הוראת המתחילים נות סובל-וסקרנות

 תרגול וביצוע עצמאי של משימות. דרכי ההוראה: הדגמות והנחייה לכלל הכיתה,

תוך בקורת והערכה לתהליכים ותוצאות,  –בתחילת כל שיעור מתקיים דיון בנושאים שנלמדו 

 זאת לצד הרצאה בליווי שקופיות.

 תהליך אישי, ביצוע והגשת תרגילים בזמן. דרישות הקורס: רצף עבודה משמעותי בסדנא, פיתוח
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 אבניים /פיסול קרמי  

  הדס רוזנברג ניר

הקורס משלב הקניית יכולת פיסול בחומר קרמי ובמקביל ,לימוד פרטני של טכניקת עבודת 

 האבנים ברמות שונות. 

ההתנסות בפיסול ועבודת אבניים יהוו נקודת מוצא להשוואה והדגמה מעשית בפוטנציאל 

  טכניקות תעשיה.

לעצמאות , אחריות אישית,  סטודנטים מתקדמים יקבלו משימות בהתאם לרמתם וידרשו 

 כלפי תהליך הוראת המתחילים. סובלנות -וסקרנות

 

על מרכיביה: צורה, חלל, נפח, מסה, מבנה וקנה  הקורס יעסוק בהכרת יסודות השפה הפיסולית

משויכות למסורת הפיסול תוך חידוד והבהרת מידה. נושאים אלה יילמדו באמצעות גישות ה

העבודה המאפיינת את הפרקטיקה הקרמית. במקביל לטכניקות המסורתיות נבדוק  ייחודיות

 אחרת, חדשה.  ושכפול או שבוש לטובת זהות מצאי טכניקות התעשייה, על מנת לאפשר דיוק את

לייצר מקבץ של דימויים בשלב הראשון נעבוד על יצירת מאגר של אובייקטים התחלתיים כדי 

אישיים. בהמשך יערך תהליך של בחירת אובייקט או אובייקטים מתוך המאגר והמשך פיתוחם 

 לכדי מערך המהווה סביבה פיסולית.

תוך בקורת והערכה  –דרכי ההוראה: בתחילת כל שיעור יתקיים דיון בנושאים שנלמדו 

 לתהליכים ותוצאות, זאת לצד הרצאה בליווי שקופיות.

משימות והגשת תרגילים בזמן, רצף עבודה בסדנא, נוכחות סדירה  ביצוע דרישות הקורס: 

 ופעילה. 
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 וידאו ארט

בעשורים האחרונים התבסס הוידאו כמדיום מרכזי והכרחי בעבודתם של אמנים רבים וקשה 

ם מאד לראות כיום תערוכת אמנות או את החיים בכלל מתקיימים בלעדיו. הוידאו מקיים יחסי

אינטנסיביים עם שאר המדיומים ופותח מרחב קליידוסקופי של שאלות ואפשרויות. התכנית 

המעודכנת שלפניכם מציעה דלתות גישה רבות לאספקטים שונים של עשייה בוידאו; להיבטים 

 רעיוניים ותוכניים כמו גם יישומיים ומעשיים. 

 הצבה ,חלל סות לצילום,התייח תוך פלסטיים היבטיםב קורסים המתמקדים תוכלו למצוא

פוליטיים,  הדוקומנטציה ויחסה לאמנות. כמו כן, בנמצא שיעורים הבוחנים היבטים ,והקרנה

 הוידאו לפעולה ו/או לפרפורמנס וככאלה שיוקדשו לחקירת יחסי הגומלין בין יחסים בין וידאו

  .ולמדיה לקולנוע

עוניינים לבחור בוידאו כמסלול התכנית מציעה מסגרת עבודה עשירה ואיכותית לסטודנטים המ

להתמחות ובמקביל קיים היצע רחב לאלה המעוניינים לשלב עשייה בוידאו לצד התמחות אחרת. 

סגל המרצים לוידאו מורכב מהיוצרים החשובים והבולטים בתחום ולרשות הסטודנטים עומד 

 ציוד איכותי ומעודכן. 

 :מבנה תכנית הלימוד

חובה לכל הסטודנטים בשנה א' ומהווים תנאי סף לשיעורי  המבוא של שנה א' הינם שיעורי

 הוידאו הנלמדים החל משנה ב': שיעורי הוידאו לממשיכים והמתקדמים.

  
 אקדמיות: בחלוקה לשנים וידאו שיעורי תכנית

 'א שנה
 קורס סמסטריאלי חובה. –שיעורי וידאו מתחילים 

 מרצים: אלונה פרידברג, גיא בן נר, ורותי סלע.

  

  'ג שנה + 'ב השנ
 אלונה פרידברג –וידאו ממשיכים 
 קורס סמסטריאלי בחירה. -רועי רוזן  –פיתוח פרויקטים  -וידאו מתקדמים

 
 שיעורי חובה לשנה א'.

 מבוא וסדנא לוידאו
  גיא בן נר

שיעור מבוא והקדמה לוידאו ארט. טעימות ומנות ראשונות. חלק אחד מהשיעור יוקדש לצפייה 

וקטעי קולנוע וניתוחם, תוך הגדרת המדיום הצר בו אנו פועלים ובירור ראשוני של  בעבודות וידאו

 השפה. מדי פעם בפעם יינתנו תרגילים לתלמידים.

 דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור והגשת התרגילים במועדם.

  
 מבוא וסדנא לוידאו

 אלונה פרידברג

והמפתים של המדיום. נלמד להכיר את במהלך הקורס נצלול אל המעמקים המניפולטיביים 

 הכלים ואת השפה תוך דיון בחומרים מצולמים קולנועיים, אמנותיים, פופולריים ועוד.

 נתרכז בוידאו ארט כמדיום רפלקסיבי אותו מפעיל אמן מודע מתוך מחשבה מושגית.

ה, עריכה כמו כן יערכו שיעורי סדנא לצורך היכרות בסיסית וראשונית עם צילום וידאו, תאור

 ופסקול, ויינתנו תרגילים מעשיים להגשה.

 דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור והגשת תרגילים במועדם.
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   מבוא וסדנא לוידאו 
 רותי סלע

הכרת הוידאו ארט שמקורו באמנות פלסטית, מדיום שהתפתח משנות החמישים במקביל 

דיון בוידאו הגורם להיות מודע למדיום להתפתחות אמנות מושגית, אמנות אדמה ואמנות המיצג. 

ולא ליצור אשליה קולנועית שמשכיחה את המדיום. השיעור יערוך היכרות והתנסות על ידי 

חשיפה ליוצרים מתחום הוידאו ארט, הקולנוע והאמנות. וגם על ידי ביקורת עבודות בהתייחסות 

סות ראשונית בהפקת וידאו לטקסטים ולתיאוריות. מטרת הקורס: הכרות עם שפת הוידאו, והתנ

 והתייחסות להצבתו בחלל.

 דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור והגשת התרגילים במועדם.

 

 וידאו ממשיכים ומתקדמים

 
 וידאו ממשיכים
  אלונה פרידברג

נוכחותן של עבודות וידאו בשדה האמנות הפלסטית כמו במציאות בכלל, גורפת. נדמה 

יה, תצוגה ושאיבת סביבות תוכן, נוספות יותיות )יותר או פחות( לצפשפלטפורמות חדשות משמע

בקצב מסחרר וליוצר הוידאו מורחב  באופן תואם מגרש המשחקים. הנוכחות התרבותית של 

הוידאו מכילה נטיות שונות, מתחלקת לז'אנרים ובעלת הצרנות מגוונות. מטרות הקורס נמצאות 

 בשני מישורים משתלבים: 

העמקת ההכרות ודיון בוידאו: מעבודות וידאו עכשוויות והיסטוריות דרך קולנוע הראשון הוא 

וטלוויזיה ועד לחומרי פלטפורמות אינטרנטיות.  ההקשר התרבותי, היחס בין כלי המדיום לנרטיב 

 הגלוי ולזה החבוי, דיון בטקסטים כתובים רלוונטיים ובנושאי דיון הנמצאים בשיח התרבותי. 

א הידוק ושכלול של יכולת השליטה המעשית של כל סטודנט במדיום ודיוק יכולת המישור השני הו

 הביטוי.

ה ודיון בעבודות וידאו, ישעורי הקורס יתחלקו בין דיון בתרגילים מעשיים שיינתנו בכתה, לבין צפי

קולנוע וחומרים מצולמים אחרים מהארץ והעולם. כמו כן, יידונו טקסטים מכוננים )וגם 

הקשורים למבע קולנועי, לוידאו בשדה האמנות הפלסטית וליחס שבין המרחב  איזוטריים(

 המדיומלי לפרקטיקת היום יום ולמהלכים תרבותיים.

 לאורך הסמסטר תהיה נגיעה גם בנושאים טכניים: שימוש במצלמות, בתאורה, תכנון שוט, וכד'.

 אסטרטגיה של עשייה. יינתן דגש על וידאו כחומר, על דרכי תצוגה, על סאונד כפסקול ועל

 דרישות הקורס: השתתפות מלאה ופעילה, הגשת תרגילים.

 
 וידאו מתקדמים

 פרופ' רועי רוזן

 בכדי אותן המניעות המוטיבציות על לעמוד . ננסההסטודנטיות של בעבודותיהן יתמקד זה קורס

 הסטודנטיות בעבודות הקבוצתי . הדיוןמרבי באופן עבודהל ולסייע המבע כלי את ולהשחיז לזקק

נע, בעיקר מהשנים  דימוי של נוספות וסוגות וידיאו, קולנוע בעבודות ובדיון בצפייה ישולב

 ופעולה דחיפות, תשוקה, משחק של שונים סוגים על רחב מבט  לפרוס האחרונות. נבקש

 ויכוחים בו שיש כשדה האפשרויות שדה את להבין בהווה. נרצה האמנותי המבע דרך המתחוללים

 לעתים-החמקמקים הגורמים על לעמוד הזה. נרצה בשדה פעיל מקום תירות, ולאיישס ואף
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 העכשוויים ההקשרים את להבין מובהקות, וגםכ בזיכרון להיחקק מסוימות עבודותל שגורמים

 הנע.  הדימוי של  המורכבים

 א, אבלנוש את עיקרון דרך קצרות עבודות של לייצור הזמנות תהיינה תרגילים; אלו יוצעו בקורס

 ולהראותה בעבודתה להתמקד תוכל בתרגיל צורך חשה ולא עובדת היא מה על יודעת שכבר מי

 .התרגיל במקום בכיתה

 בדיון עבודות, השתתפות נוכחות, הצגת הקורס: דרישות
 

 

 צילום

לימודי הצילום ארוגים במערך הלימוד במדרשה בהתאם למעמדו המרכזי של הצילום באמנות 

 היום.

ב של שיעורי הצילום הנלמדים במחלקה משתרע בטווח שבין שיעורים בעלי המנעד הרח

בהם  -דרך שיעורי צילום תיאורטיים  יישומית, אנלוגית ודיגיטלית,-אוריינטציה טכנולוגית

משמש הצילום פלטפורמה לבירור סוגיות, תפיסות ועמדות אמנותיות עקרוניות, ועד לשיעורי 

הסטודנט/ית ומכוונים אותו/אותה ליצירת אינטגרציה מושכלת הנחיה הדנים בתוצרי העבודה של 

בין רכיבי הידע, אמצעי הייצור והמיומנויות שפורטו לעיל. כל זאת על מנת לזקק את השפה 

 האישית והייחודית של כל סטודנט.

בין יתר נכסי המחלקה ראוי למנות את ציוד הצילום המקצועי ההולך וגדל העומד לשימושם של 

את המעבדה האנלוגית המורכבת ממעבדות שחור לבן וצבע ואת המעבדה הדיגיטלית  המתמחים,

מקצועית, המאפשר הפקת הדפסות -של המחלקה המכילה ציוד קצה באוריינטציה צילומית

 סופיות ברמת תצוגה והכול תחת קורת גג אחת.

  

 שנה א' -צילום
 יסודות הצילום )קורס חובה לכלל הסטודנטים במדרשה(

 יררון עמ
 רם ברכה

 רינת קוטלר

מטרת הקורס היא לימוד בסיסי של תהליך הצילום והבנתו. הכרת עקרון הפעולה של המצלמה, 

פיתוח סרט, היכרות ושימוש בסביבת מעבדת הצילום ורכישת מיומנות בהדפסת תמונות. לימוד 

 והבנת יסודות בקריאת וניתוח תצלום.

סד הצילומי הראשוני )צילום, חשיפה, פיתוח, קורס זה מהווה בסיס שתכליתו היכרות עם המ

הדפסה(. במסגרת הקורס יודגמו וילמדו כל המרכיבים הקובעים, בסופו של דבר, את התהליך 

 הצילומי ואת יכולתו של הסטודנט לממש תהליך זה בעצמו.

יושם דגש על הבנת הקשר שבין החומרים ושיטות הפעולה לתכנים של העבודה ולדיאלוג לכאורה 

 תקיים בין האובייקט לבין הדימוי שלו, מראה התצלום.המ

חלקו השני של הקורס יעודד, על בסיס הידע שנצבר, בניית גופי עבודה אישיים בהם יושם דגש על 

 חידוד אופני המבט והניתוח של הסטודנט/ית.

במקביל, יבחנו מספר אספקטים שיילמדו בעזרת מפגש והיכרות עם עבודותיהם של צלמים 

 ם.מוכרי
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שיטות הוראה: עבודה מעשית, הרצאות פרונטליות. הדגמה ועבודה מעשית. צפייה בעבודות של 

 צלמים רלוונטיים, דיון וביקורת עבודות.

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, עבודה רציפה, אינטנסיבית ושאפתנית, 

 ביצוע והגשת תרגילים, הגשה של עבודה מסכמת בסוף הקורס.

 

 צילום ממשיכים ומתקדמים

 סטודיו -מבוא לצילום 
  רם ברכה

 דרישות קדם: הקורס מיועד לבוגרי מבוא לצילום א'. 

מטרת הקורס: קורס בסיסי שתכליתו הכרות ראשונה עם סביבת סטודיו ועם אבני היסוד 

 ( ומבוים.Staged Photographyהטכניים והתכנים של צילום מועמד )

שליטה והתמצאות במרכיביו הבסיסיים של הצילום ושל סביבת הסטודיו הקורס יחתור להקניית 

וזאת, מתוך השאיפה ליצירת קורלציה מושכלת ומנומקת בין רתימת אמצעי הייצור, לבין  -

 העשייה האישית והרעיונית של כל אחד מהסטודנטים.

י /טכני החלק הראשון של השנה יעסוק בלימוד ובניית תשתית של ידע מעש  תיאור הקורס:

בצילום סטודיו על מרכיביו השונים והמגוונים : החל מהכרת מצלמה ונגזרותיה 

-)רגישות/מהירות/צמצם ,צמצם יחסי , עדשות על סוגיהם השונים , עומק שדה/נקודה היפר

פוקאלית , מדידות אור, וכיו"ב(, ובשלב השני הכרות מדורגת עם חלל הסטודיו , פרקטיקת 

אורה מלאכותית על שלל אביזריה הנלווים, בניית סטים ועוד. בין יתר העבודה והציוד שבו, ת

, סטים קטנים )מקט, מודל וכו'(, סטים  Still lifeהנושאים שבהם יעסוק הקורס: צילומי חוץ, 

( במהלך 35מ'מ , פורמט בינוני , ומצלמות  4x5גדולים, אילוסטרציה, דיוקן, רפרודוקציה וכו'. )

 הסטודנטים במצלמות בפורמטים שונים.הקורס ילמדו וישתמשו 

החלק השני של הקורס יאפשר כאמור ,אינטגרציה בין הידע שנצבר לבין הרצון לאפשר 

 לסטודנטים להעמיק בעבודתם האישית ולהכתיב את תכני עבודותיהם.

שיטות הוראה: הרצאות פרונטליות, פרקים טכנולוגיים יישומיים, עבודה מעשית בכיתה, דיון, 

 וביקורת עבודות, צפיה בעבודות רלוונטיות, וכל דבר שינבע מהרכב הכיתה.ניתוח 

דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה ושאפתנית, תכנון והגשת פרויקטים באופן סדיר על פי 

   הגדרות שינבעו מפרקי הקורס וממטלותיו. 

 

 צילום ממשיכים
 רמי מימון

מצאתו דרך השינויים שחלו עליו ועד היום, ישנו לאורך תולדות הצילום, מרגע התיאור הקורס: 

קשר הדוק בין התפתחות הצילום ובין ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של המדע והתעשייה. 

מתחילת היסטוריה זו, ניתן היה להבחין בתחומים ברורים שהצילום מתעסק בהם מאז ועד היום, 

לצורך מחקר ועוד. בזמן שהצילום לדוגמה: צילום דיוקן, צילום משפחה, צילום נוף, צילום 

התפשט בעולם, צלמים מקומיים החלו לצלם ולהתבטא בסגנונות שונים הקשורים לתרבות 

המקומית ולאזור הגאוגרפי בהם הם נמצאים. הסגנונות והגישות התפתחו והשתנו בהתאם 

 לאירועי השעה. 

לום )צילום רחוב, מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם הז'אנרים השונים של הצי

דיוקן, סביבה ונוף, טבע דומם ועוד( ולחשוף אותם לגישות שונות, אופני תצוגה שונים ולאמצעי 
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צילום מגוונים: היסטוריים ועכשוויים כאחד. באמצעות תרגילים מובנים, הרצאות, דיון על 

 עבודות וניתוחן נכיר את המדיום ונשכלל את השפה.

 של צילום בהקשר של חומר וחלל. *נחדד שאלות הנוגעות להופעה

נוכחות והשתתפות בדיון הכיתתי, הגשה מלאה של המשימות והתרגילים שיינתנו  חובות הקורס:

 הנוכחות בשיעורים הינה בגדר חובה. במהלך הקורס.  

 
 צילום: יצירת ספר אמן .ית בהדפסה ידנית

 ליאת אלבלינג

המעוניינים להתנסות בתהליך עבודה על ספר ׳ ד-הקורס מיועד עבור סטודנטים בשנים ב׳, ג׳ ו

 .כיצירה בפני עצמה, אמן

בשילוב , הסטודנטים יוכלו לבחור האם לשלב בספר עבודות קיימות או ליצור חדשות במיוחד

  .הנחיה וביקורת כיתתית

, בחירות עיצוביות, עימוד ועריכה: כגון, במהלך הקורס נעסוק בהיבטים הייחודיים להפקת ספר

 .וחבית ועודחשיבה ר

 וכן ביקור בכריכייה המתמחה בכריכו, טלית במדרשהיהקורס יכלול שיעורים במעבדה הדיג

 
 צילום מתקדמים

 דרור דאום

 תנאי קדם: סיום קורס יסודות הצילום א'

 תיאור הקורס: דיון וביקורת בתוצרי הצילום של המשתתפים

הרנטי שיוצג לביקורת חיצונית גיבוש העבודה החופשית לכדי גוף עבודה קו מטרות הקורס: 

 בשלבי סיום הקורס.

 פירוט תכני הקורס: מעשה הצילום כפעולה של מבט. חשיבה צילומית.

 יציאה מגבולות ה"אני" לטובת עניין רחב יותר.

 דרכי ההוראה והלימוד:. ביקורת עבודות שבועיות , הרצאות פרונטליות אחדות סביב נושא

 דנט.ועניין רלוונטיים לעשיית הסטו

 נכשל( –חיסורים בסמס'  3נוכחות חובה )עד  חובות הקורס: 

 הגשת עבודות ברצף .

 

 סטודיו מתקדמים  |  בלש/ סופר/צלם   

   רם ברכה

 קורס צילום סטודיו המיועד לבוגרי השיעור מבוא לסטודיו  )או לבעלי ידע שווה ערך(. 

-נרכשו בשיעור סטודיו מתחילים מעבר לאימון וחידוד היכולות היישומיות ש-במסגרת הקורס 

יושם דגש על ניסיון לרתום את אמצעי הייצור שבסטודיו לצורך יצירת עבודה גדולה אחת )או 

 אולי שתיים( החורגות מגדר התרגול הטכני.

 תכני אוטונומי.-וזאת , מתוך כוונה, ליצור גוף עבודה בעל משקל ותוקף קונספטואלי

נשאף ליצור -מת אמצעי ייצור ופרקטיקות של צילום סטודיו ובמילים פשוטות: )גם( בעזרת רתי

 .Moma-עבודות מופת שיתלו ב
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 צילום, צופה, חלל-צילום מתקדמים
 רמי מימון

במסגרת הקורס נבחן ונעמיק את היחסים בין הצילום כדימוי וכאובייקט לבין  :תיאור הקורס

 החלל בו הוא מוצג והמפגיש אותו עם הצופה.

ל הקורס ינוע סביב שאלות הקשורות לאופן שבו גוף עבודה מתרגם לתוך מקום, מרכז הכובד ש

 הקשר או חלל. 

נדון בהרחבה בשאלות של הצבה )פורמט, גודל, חומריות, עריכה, סוג החלל ואופני התלייה( ונבחן 

 כיצד אלו מנסחות קריאות שונות של העבודה, כמו גם את ההשפעה שלהן על המפגש עם הצופה. 

שימת דגש על הצילום כמדיום הפועל בשדה האמנות, נבחן גישות ומוטיבציות שונות בצילום תוך 

והצבה שלו באמצעות ביקור בתערוכות, מפגש עם אמנים והרצאות כמו גם הגשות, תרגילים 

 ופרזנטציות אשר יובאו לביקורת ודיון כיתתי. 

המשימות והתרגילים שיינתנו  נוכחות והשתתפות בדיון הכיתתי, הגשה מלאה של חובות הקורס:

 במהלך הקורס.  

 הנוכחות בשיעורים הינה בגדר חובה. 

שיעורים בסמסטר )כולל חיסורים בגין מחלה(. מעבר למכסה זו  3-לא ניתן להחסיר יותר מ

 הסטודנט יגרע באופן אוטומטי מהקורס ויהא עליו לחזור על הקורס.

 
 פוטושופ

 ליאת אלבלינג

בור סטודנטים לצילום המעוניינים לרכוש כלים לעבודה יעילה עם התוכנה קורס פוטושופ הינו ע

בהקשר הצילומי. הקורס משלב למידה טכנית ופונקציונלית עבור עיבוד תמונה, לצד למידה 

 תיאורטית במסגרת של צילום מטופל.

יכות, במהלך הקורס יועברו נושאים כגון: רזולוציה, ריטוש ושחזור תמונה, הדפסה, פילטרים, מס

 ועוד. ציור, התנהלות עם סוגי קבצים שונים,

 דרישות הקורס: ידע בסיסי בתפעול מחשב, תרגול אינטנסיבי מדי שבוע, נוכחות מלאה חובה.
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 אמנות בינתחומית ומדיה

 
 ומדיה לאמנות מבוא

 ד"ר מירי סגל
 חן ליהי

 גפני טל
 רקע שתספק ,המדיה חוםמת ואמנים יסוד מושגי ,כלים עם בסיסית להיכרות מבוא כיתת

 .הדיגיטלי בעידן ואמנות טכנולוגיה בין הגומלין ליחסי רעיוני והקשר היסטורי

 :הקורס מטרות

 .והעשייה הידיעה אופק הרחבת ●

 .השיח גבולות הגדרת ,יסוד מושגי הקניית ●

 .חדשים עבודה וכלי מיומנויות רכישת   -

 .חדשה יצירה עידוד ●

 :הסטודנטים חובות

 .קריאה חובת / עליהם הכיתתית במסגרת ושיח לשבוע משבוע ועבודות יםתרגיל הגשת -

 .בכיתה הנלמדים בחומרים והעמקה עצמאית התוודעות -

 .בשיעורים פעילה השתתפות -

 :נוכחות

 תקנון ע״פ

 :הסטודנטים של ההערכה אופן

 .הקורס לאורך המעשית ובעבודה בחשיבה והתפתחות שינוי ,תהליך ●

 .תרגילים הגשת ●

 לדיון ותרומה בכיתה פעילה פותהשתת ●

 .נוכחות ●

   
 

 ממשיכים -אמנות בינתחומית ומדיה 
 

 הכיתה הבינתחומית
 אוהד פישוף

 שונים, הן כפרקטיקה יצירתית והן כתופעה אמנות ומיזוג בין תחומי שעניינו מפגש הקורס

יבחנו גישות שונות לחיבורים בין תמונה, צליל, טקסט, חלל, אובייקט ופעולה  היסטורית.

תחומיות מעשית -באמצעות דיון ותרגול אינדיבידואלי וקבוצתי. יושם דגש על הקשר של רב

-ליחסי הגומלין הרעיוניים בין תחומי ידע ופרקטיקות אמנותיות שונות. מקומה של היצירה הרב

תחומית בהקשר התרבותי הרחב יועלה לדיון דרך מבט היסטורי על תהליכים של הזנה הדדית בין 

עיקר הלימוד ישען על  -וע למיצב, פיסול וסאונד, ספרות ופרפורמנס וכו'. זהו קורס מעשי קולנ

 תחומית.-ניתוח והכוונה של תהליכי יצירה אישיים בזמן אמת, לקראת אינטגרציה רב
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 )סמסטריאלי(מעבדת מדיה 
   - ליהי חן

ביבת התנסות ועבודה מעבדת המדיה הינה סדנא מעשית באמנות ומדיה המאפשרת לסטודנטים ס

סביב נושא כללי הנפרש כמניפה ונבחן באופנים שונים תוך דגש על התנסות בכלים דיגיטליים, 

 ובהתבוננות על עולמות המדיה.

המעבדה הינה סביבת עבודה סגורה, המייצרת קונטקסט רחב לשאלה מהי אמנות מדיה, וכיצד 

מן בעשייה האמנותית. הדגש בקורס הוא מיומנויות שונות משדות אחרים יכולות למצוא את מקו

 שיח, התנסות, בדיקת השערות וגם הפרכתן לעיתים. על אווירת המעבדה והחקר, תהליך,

במהלך הסמסטר נבחן סוגיה אחת אותה נרחיב ונפרק לתתי תחומים הנושקים לה באמנות 

יטוי של מרשל ובתחומי המדע, ואיתם נעבוד כנקודות מוצא. השנה )תשפ״ב( נתמקד ונבחן את הב

  המדיום הוא המסר נחקור בטכניקות מגוונות מתחומים שונים. -מקלוהן

בסיום הקורס הסטודנטים מציגים את העבודות בפורמט אותו נפתח יחד )אתר אינטרנט, 

 תערוכה, ביקורת עבודות, יום עיון, ערב תוצרים וכו׳.(

 קישורים:

 פ"תש בשנת בקורס הסטודנטים של המסכם לאתר

 ז״תשע בשנת בקורס הסטודנטים של המסכם לאתר

 * חלק מהשיעורים או כולם יתקיימו באופן מקוון בהתאם לתנאים. 

 
 מדפסת תלת מימד 

 פלדמור 

הקורס יעסוק, ייבחן ויעלה שאלות ומחשבות על מדפסת התלת מימד כטכנולוגיה אשר מעצבת 

עבורנו תפיסת עולם. נבין איזה תפיסת עולם היא מביאה/ משנה ונבחן אותה כחומר גולמי בעולם 

האמנות. נכיר אמנים אשר מתעסקים בשאלות אלו. בנוסף, נכיר את המדפסות והתוכנות 

   (, נעבוד עם סורק תלת מימד.CURAו FUSION  360)בעיקר הסובבות אותה 

 
 נושאים במדיה חדשה

 ד"ר מירי סגל

ה ודיון במשמעויותיה. במפגשים שבועיים בכיתה נדון חדש במדיה שיעור זה מתמקד ביצירה

ביחסים בין אמנות וטכנולוגיה, הן מנקודת מבט תיאורטית, הן דרך עבודות מדיה ויוצריהן, 

  ס לעבודות הסטודנטים.ומעשית ביח

ות אל עבודת האמנות, חדש ניגע בשאלות הקשורות לאמנות אינטראקטיבית, לניכוס טכנולוגיות

במהלך הסמסטר התלמידים יתבקשו  וספציפית השנה בשאלות הנוגעות לסוכנות לא אנושית.

רמה ננסה למצוא פלטפו  שתושפע ותגיב לדיון בכיתה. לפתח לבדם או בשיתוף פעולה יצירה

 להצגת עבודות הסטודנטים בסוף השנה.

  בשנת הלימודים הקרובה יתמקד השיעור בבינה מלאכותית ויצירה באמצעותה;

בחמש שנים האחרונות אנו עדים להיווצרותה של אסתטיקה חדשה כזו שקשורה לדימויים 

 (. אסתטיקה זו מפלגת את דעותDeep Learningשנוצרו על ידי מודלים של למידת עומק )

אמנות המיוצרות על ידי אלגוריתם? בקורס  יצירותהאמנים והצופים. איזה תפקיד יש לאמן ב

ביחס לאמנות. במהלך הקורס  מלאכותית בינהנעסוק בהיבטים אתיים אסתטיים וחברתיים של 

, נבדוק כיצד אמנים עכשווים מלאכותית בינההיסטוריה של -נתחקה על ההיסטוריה והפרה

https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://mlhamidrasha.wixsite.com/medialab2020
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
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https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
https://medialab201617.wixsite.com/mysite
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הנוכחיות והן  AI -כדי ליצור. ננסה לדון הן במערכות ה  Deep Learning -ו AIמשתמשים בכלי 

  בהשערות לגבי העתידיים האפשריים שלהן.

חלק מהכלים שנגע בהם בקורס, או להתייחס אל נושאי  עםאמנות יחד  יצירותתוכלו ליצור 

 הקורס דרך שימוש בכל מדיה אחרת. לא נדרש ידע בתכנות.

 

 רישום דיגיטלי
 פרתייואב א

הקורס יעסוק בבניית שפה אישית ציורית ורישומית בחלל המחשב כלומר כל העשייה שלנו תהייה 

בחדר מחשבים על גבי או באמצעות מחשב עם שתי תוכנות עיקריות )פוטושופ ופאוורפוינט( 

שאותן נלמד במהלך השנה )כך שאין צורך לידע קודם במחשבים ( כל זאת לכדי עבודות עצמאיות 

 שפה אישית עצמאית .בעלות 

הקורס בנוי על עבודה חופשית בכיתה ללא תרגילים או הנחייה ובסוף כל שיעור נערוך ביקורת 

 עבודות על החומרים שנעשו.

הציון שיינתן בסוף השנה יהיה שיכלול של כמה מרכיבים והם : הגעה לשיעורים, עשייה בכיתה, 

 תוצאות, והתנהלות כללית בכיתה . 

 

 טאליותסדנאות פרויק

סדנה מעשית תימטית לשנה ג' וד' המתקיימת כקורס שנתי אותו מנחים שני מרצים לסירוגין או 

 אמן אורח. 

חשיפת התוצרים של הקורס מהווה את תערוכת אמצע שנה ג' של הסטודנט, שנתמך במנחים 

 ובקבוצת הסטודנטים הלומדים עימו, הן רעיונית והן מעשית בגיבוש הפרויקט.

הפרויקט מדגישה עבודה תהליכית משלב הרעיון דרך המחקר ומציאת דרכי הביטוי העבודה על 

המיטביות ועד גיבוש העבודה הסופית. תהליך זה קרוב יותר לתהליכי עבודה של אמן, הן מבחינת 

משך פיתוח העבודה והן מבחינת קנה המידה. הסדנאות מכינות את הסטודנט לעבודה על פרויקט 

ם, גיבוש תכנית עבודה תהליכית וליווי הפרויקט ע"י המרצים מהווים הכנה אישי בו בחירת המדיו

לעבודה העצמאית הנכונה לו בהצגת תערוכות בהמשך דרכו הלימודית בתערוכת סוף שנה ג', 

 ביקורת יום ה' ובתערוכת הגמר.

  
 אודיו -סדנא פרויקטלית 

 אוהד פישוף
 בניה רכס

ף לעולם הצליל, המותאם לאמנים שאינם מוסיקאים. מבוא רעיוני ומעשי מקי  -תיאור הקורס 

המפגשים יכללו פיתוח ההאזנה; התנסות בהקלטה, עיבוד ועריכת סאונד תוך כדי לימוד שיטתי 

טולס; היכרות עם תפישות אסטתיות, זרמים וגישות בסאונד -של עבודה על תוכנת הסאונד פרו

ווה פלטפורמה תומכת ליצירה ובמוסיקה במאה העשרים ובמאה העשרים ואחת. הקורס יה

אודאלית חדשה, אישית וקבוצתית, תוך פיתוח מיומנויות היצירה בסביבת העבודה 

מעבדה למחקר אישי וקבוצתי  -הדיגיטלית.הוא יניח את היסודות לסביבה יצרנית אינטנסיבית 

 בסאונד.

הטכניים את הקורס ילמדו לסירוגין אהד פישוף ובניה רכס, שיקנו במקביל את היסודות 

 והאמנותיים לעבודה בסאונד. 
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 מטרות הקורס ותוצאות הלמידה:

 הקניית כלים ליצירה בסאונד ומחשבה איתו ואודותיו. -

טולס וביסודות השימוש בסביבה הדיגיטלית להקלטה, עריכת סאונד, -שליטה בסיסית בפרו  -

 עריכת פסקול, יצירת מוסיקה, מיקס והפקה.ֿ

ודה באודיו: פסקול )אודיו ויז׳ואל(, מיצב )סאונד בחלל(, התנסות ביישומים שונים של עב -

 מוסיקה חיה ומוקלטת ועוד.

 פיתוח ההאזנה. -

 פיתוח תבונה ומודעות ביחס לתהליכי יצירה. -

 רכישת מיומנויות וכלי עבודה חדשים. -

 הרחבת והעמקת העשייה, החקר והלמידה. -

 
 
 

 להצבה דו מימדמ -פרויקטליתא סדנ
 שחר יהלום

 טליה קינן

בקורס נצא למסע אל מקומות פיזיים בארץ בקירבה של המדרשה ויותר רחוק,  :תיאור הקורס

החיוני הויזואלי, הפיזי והרגשי דרך תרגילי רישום פיסול וכתיבה  נרגיש ונאסוף את המידע

נתנו במקומות עצמם. לאחר מכן כל סטודנט יצא לעבודה באיזה מדיום שיבחר כאשר הקשר ישי

 יכול להיות ישיר או עקיף . של העבודה למקום

 הפרזנטציות של העבודות יעשו במדרשה

השיעור מזמין את הסטודנטים להיכנס לתהליך של הקשבה והתבוננות החוצה על מנת לאפשר 

 יחסים וכניסה לעולם פנימי. 

נתנו שני שיעורים לעבודה ילאחר כל ביקור י –במהלך השנה נבקר במספר אתרים ברחבי הארץ 

 ם ולאחר מכן שיעור הגשה משותף.עם החומרי

 
 

 ביו וידאו ואינסטליישן  -סדנא פרויקטלית
 כרם נאטור

מדיומלית שמרחיבה את -תחומי ורב-סדנת אמן אורח בהנחיית האמן כרם נאטור הינה סדנה רב 

החשיבה על וידאו אינסטליישן ומאפשרת התעסקות והתנסות במדיומים שונים כגון ניו מדיה, 

דיגיטלית, צילום, סאונד, ואמנות אינטרנטית. מדיום הוידאו הפך להיות אחד רישום, אמנות 

המדיומים השולטים במציאות של ימינו העכשווית, הסדנה מבקשת לבדוק מדיום זה אל מול 

מדיומים ואלמנטים אחרים בחלל פיזי, וירטואלי, או היברידי. הסדנה מזמינה את 

שכבתית שבין דימוי נע -רך מערכת היחסים הרבהסטודנטים.ות להתנסות, לבדוק, ולפעול ד

לדימוי דומם. כל סטודנט.ית מתבקש.ת להתמקד בפרויקט אחד אשר יוצג בסוף הסדנה. במהלך 

הסדנה הסטודנטים.ות מתבקשים.ות להגיש שלבים שונים של הפרויקט, מדרפט רעיוני ועד 

דיונים על יצירות אמנות, פרויקט סופי. הסדנה הינה פרוייקטילית, וכוללת צפייה בסרטים, 

 .  תרגילים מעשיים, והנחיה אישית
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 שיעורי חובה שנה ד' לכל המדיות

 
 פורום וביקורת עבודות

 פרופ' רועי רוזן
 דורון רבינאפרופ' 

 ד"ר מירי סגל
 רותי סלע

קורס חובה לשנה ד' המהווה מפגש של פורום הסטודנטים סביב סוגיות הרלוונטיות לרגע היציאה 

לה עצמאית בעולם האמנות. בחודש הראשון יכלול הקורס הרצאות רלוונטיות. החל אל פעו

מדצמבר יכללו מפגשי הפורום את ביקורות יום ה' ויצטרפו אל הפורום שאר מנחי שנה ד'. כל 

סטודנט שיבחר בכך יוכל להציב תערוכת יחיד בחללי התצוגה במדרשה ) הרשמה מראש אצל 

 טים והמנחים יקיימו דיון סביב התערוכה.עדנה שינדלר(. פורום הסטודנ

 אל פרופ' רועי רוזן יצטרפו לדיון בתערוכות יום ה': רותי סלע, ד"ר מירי סגל, דורון רבינא. 

 

 
 הנחיה ד'

 פרופ' רועי רוזן
 דורון רבינאפרופ' 
 נר-גיא בן

 אלונה פרידברג
 רותי סלע

כל סטודנט מחוייב בשלושה  הקורס כולל ברובו מפגשי הנחיה אישית בין הסטודנט למנחה.

מפגשים לפחות בכל סמסטר. מטרת מפגשי ההנחיה לעקוב אחר התקדמותו של הסטודנט 

בתהליך העבודה האישי, תמיכה רעיונית והעשרה של עולמות התוכן העולים מהעבודה, אפשרות 

 עבודה ומחשבה שונים, ובסמסטר השני, תהליך מיקוד לקראת תערוכת הגמר.  כיוונילבחון 

 יש חובה לבחור מנחה אחד. מומלץ לבחור שני מנחים.
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 לימודי אמנות וקולנוע עיוניים

  

 שי בידרמןד"ר ד"ר רותי גינזבורג,  ראש התחום: 
 

  

 דרישות משותפות לכל הקורסים בלימודים עיוניים:

  

 יותר משלושה א. השתתפות פעילה וקיום דרישות ספציפיות של הקורס במועדן. אין להחסיר

 מפגשים בסמסטר )להוציא אישור רפואי בכתב(. חיסור רביעי פירושו נכשל בקורס.     

 ב. עבודה עצמית של הסטודנט בקריאת חומר ביבליוגרפי על פי הנחיות המרצה.

פה )דורש אישור מיוחד( בתום הסמסטר באחד משני -בעל או ג. עמידה במבחן מסכם בכתב

 עבודה, אלא אם כן מצוין אחרת על ידי מרצה הקורס. בתכתי או מועדים קבועים,

 ד. הועדה לענייני סטודנטים היא הגוף היחיד שמאשר פטורים.

  

 מבואות חובה 

מבואות החובה הנם שיעורי הרצאות המלווים בהקרנת דימויים והם מהווים בסיס היסטורי 

 ותאורטי להמשך הלימודים העיוניים.  

 :שנה א'מבואות חובה לסטודנטים ב

 עשרה-מבטים על המאה התשע מבוא
 פרופ' אפרת ביברמן

טיטאניק בדרכה מאנגליה לניו יורק. בכך נחתמה במובן  ההאונישקעה  20-בתחילת המאה ה

יה ועשירה בהמצאות, גילויים ותמורות תרבותיות וחברתיות משמעותיות. יסמלי מאה פור

נוע: המחשבה הרומנטית, המצאת למהלכים אלו השפעות מרחיקות לכת על האמנות והקול

הצילום, התנועה הפרה רפאליטית, הריאליזם, המצאת הקולנוע וההתפתחויות הטכנולוגיות 

שקדמו לה, ועוד. כל תופעה כזו מניחה צורת התבוננות משלה, בין אם מדובר במבט קונקרטי או 

זו, שבה פעלו בין  במבט מטפורי. בקורס זה ננסה לתפוס משהו ממבטים אלו שאפיינו מאה עשירה

היתר מרקס ודארווין, תוך התבוננות באמנות המגוונת שנוצרה במהלכה בהקשר לתמורות 

 התרבותיות והחברתיות שהציפו אותה.

 
 מבוא לאמנות מודרנית

 גלעד מלצר

מה זה השנים המוזרות האלה? המוקדמת היא השנה בה הוצגה בפריז התערוכה שלימים תקרא 

ה, היא השנה בה יצאה לדרך תנועת הדאדא. בין השנים הללו התגבש סלון המסורבים, והשני

המודרניזם בתרבות ובאמנויות השונות, ופעלו מספר זרמים ותנועות אשר הפנו עורף למסורות 

ארוכות שנים של יצירה, בתכנים, בצורות, בסגנונות, בפרקטיקות ברעיונות ובאידיאולוגיות. מהר 

 עורף זו לזו.  מאד הן גם למדו זו מזו, והפנו

שרבים רואים  –בקורס מבוא זה נכיר את המאפיינים המרכזיים של השלב השני של המודרניזם 

בו השלב המרכזי. נלמד על התנועות שהניעו את היציאה מהסטודיו, השפעת הצילום, המהפכה 
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ל ה החזותית. על מקומן של נשים במחצית השניה שיהתעשייתית, אמצעי תחבורה ועיור על העשי

, השפעות מן החוץ שהביא הקולוניאליזם האירופאי מאפריקה, 20-ובתחילת המאה ה 19-המאה ה

 אסיה, ואיי האוקיאנוס השקט, וכמובן זיקות לרעיונות בתחומי המדע, הפוליטיקה והחברה. 

זהו קורס מבוא, כך שכל אחת מהתנועות, כל השמות של האמנים הגדולים, וכל התופעות 

ו "שווה קורס". זה למעשה "מצע" עליו עליכם לבנות את התשתית שלכם החיצוניות שיוזכר

 להכרות עם המודרניזם כשהקורס יגמר. כי המודרניזם לא נגמר. כולנו בניו ובנותיו.

 

 מבוא לאמנות ישראלית 
 גלעד מלצר

"צעירה" בת קצת יותר ממאה, האמנות הישראלית הצליחה בפרק זמן קצר יחסית לעבור מסע 

סגנונות, סוגי מדיה, פרקטיקות ורעיונות, כדי להציב אותה בעשורים האחרונים בחזית  מרתק בין

 העשייה האמנותית בעולם. הקורס יתמקד בכמה מהתחנות הקריטיות של מסע זה. 

מטרות הקורס: להתוודע אל תחנות מרכזיות בדרכה של האמנות הישראלית מראשיתה ועד 

אולוגיות ותיאורטיות שהאמנות הישראלית מתמודדת עמן ימינו, תוך הבנה של מספר סוגיות איד

 לאורך כל תולדותיה. 

השורשים האירופיים והאוריינטליסטיים של האמנות הישראלית; בצלאל, המסעות לאירופה 

והעשרים; אופקים חדשים; אסכולת דלות החומר; החבורה -והשפעת הסגנונות של שנות העשרה

מי; אמנות מושגית; אספקטים מרכזיים של העשייה של הירושלמית והפוסט מינימליזם המקו

שנות התשעים, והעשור הראשון של שנות האלפיים. נבחן את היחס של האמנות המקומית לזירה 

הבינלאומית, להתפתחויות מרכזיות במודרניזם ובאוונגרד ונכיר את הניסיונות לייצר שפה 

 מקומית ייחודית. 

ישראלי, להבניית זהות חזותית, ולאופנים השונים \וף היהודינתמקד בסוגיות הקשורות לייצוג הג

 שגישות אידיאולוגיות ופילוסופיות השפיעו על הזרמים המרכזיים בארץ.

 
 קורס מקוון – מבע קולנועי א'
 ד"ר פבלו אוטין

-הקורס יעסוק בהקניית כלים לניתוח והבנת אופני ההבעה של הקולנוע והמדיה האודיו

-ורס תהיה לפתח אצל הסטודנט/ית יכולת קריאה של טקסטים אודיוויזואליים. מטרת הק

שונות. הקורס ישלב בין  משמעויותויזואליים והבנה כי קיימות צורות וטכניקות שונות המייצרות 

ויזואליים לבין הבנה אנליטית שלהם ושל האפקטים הרגשיים -הבנה טכנית של כלי המבע האודיו

יולוגיות, הפוליטיות והפילוסופיות )אתיות( שהם מייצרים. והמשמעויות הפסיכולוגיות, הסוצ

השיעור יספק הכרה עם המונחים הטכניים והאנליטיים הבסיסיים אשר מהווים את כליו של 

היוצרים והיוצרות להבעה עצמית. בבסיס הקורס עומדת האמונה שהחברה בת זמננו עמוסה 

רכים ומתקשרים באמצעות הדימויים הללו, ויזואליים. בני אדם צו-בדימויים ויזואליים ואודיו

אך למעשה לא לומדים את השפה שלהם, את המורכבות של היחסים בין דימויים, פסקול, חשיבה 

וחוויה. מטרת הקורס לספק כלים להגברת המודעות לשפה שאנו משתמשים וצורכים באופן 

עליהם, וגם לשפר את  אינטואיטיבי כדי לאפשר לסטודנטים/ות לפתח חשיבה ביקורתית ומורכבת

 יכולות הקריאה והחוויה. 

 הקורס יחלק את כלי המבע לארבע קבוצות גדולות מרכזיות: 

א. הפריים: צילום/נקודת מבט )זוויות מהן נמסר המידע, מרחק ממנו נמסר המידע, סוג תנועת 

 המצלמה וקצבה, וכו'(
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פוזיציות, תנועה בפריים, נוף העמדה ויזואלית/מיזאנסצנה )צבעים, קומ ב. התוכן של הפריים:

 ותפאורה, תלבושות, איפור, חפצים ומשמעותם(.  

ג. החיבור בין פריימים: עריכה )סוגים שונים של עריכת הדימויים, בניית הקצב, בניית 

 אסוציאציות, עריכה תמטית, עריכה צורנית, יצירת מטאפורות והשוואות(

עשים, מוזיקה, שקט; יחסים בין פסקול ותמונה: ד.  הקול: סאונד )מרכיבי פס הקול: דיבור, ר

קולות אקוסמטרים, גשרי סאונד,   סאונד אופסקרין ואונסקרין, פנימי וחיצוני, דיאגטי,

 פרספקטיבה קולית, ועוד(.  

 

 דרכי ההוראה והלימוד: 

. כלומר, הסטודנטים/יות יצטרכו סינכרוני-וברובו באופן א באופן מקווןקורס זה יתקיים 

ם אותו באופן עצמאי. המפגש הראשון והמפגש האחרון יתקיימו בצורה סינכרונית, כלומר להשלי

יהיה מפגש זום כיתתי חובה, ויהוו את המבוא ואת הסיכום של הקורס. אך לאורך הסמסטר יהיה 

להשלים את השיעורים באתר המודל כולל התרגול והמשימות שכל שיעור מעלה. הציון של כל 

הוא רק למען מעקב אישי ואינו חלק מהציון הסופי. פתרונות לתרגילים  סינכרוני-שיעור א

 ומשימות מוגשים לבדיקה עצמית של כל סטודנט/ית. 

 

עם זאת, במקביל, כל כמה שבועות, בתום כל יחידה )צילום/מיזאנסצנה/עריכה/סאונד( יתקיים 

ונעשה עיבוד שלהם. מפגש זום כיתתי סינכרוני קצר ובו יתקיים דיון על החומרים הנלמדים 

הנוכחות במפגשים האלה היא קריטית וחובה. שם סטודנטים/ות יוכלו להשתתף ולהציג דוגמאות 

ולהעמיק בחומר הנלמד. מכיוון שמטרת השיעור היא להקנות כלים לניתוח סרטים וטקסטים 

עיל ויזואליים, נדרשת השתתפות פעילה בכיתה הוירטואלית. מצופה מהסטודנטים/ות להפ-אודיו

חשיבה יצירתית בזמן השיעורים ולנסות לנתח ביחד עם המרצה את הקטעים המועלים. בנוסף, 

 מתבקשים/ות הסטודנטים/ות להפגין הכרה של חומר הקריאה בזמן השיעור.

  

 
 קורס שנתי -(17מבוא לאמנות )עד המאה ה 

 ד"ר אירנה צ'רנצקי

היסטורית ועד -ות, מאז האמנות הפרההקורס יוקדש לעיון בציוני דרך עיקריים בתולדות האמנ

. הדיון יהיה כרונולוגי במהותו. נדון בהתפתחות אמנותית וננתח יצירות מופת. 17-המאה ה

במהלך הקורס נכיר מושגי יסוד בתולדות האמנות. יצירות אמנות תבחנה בהקשרים שונים, כגון 

 הקשרים היסטוריים, חברתיים, דתיים, תרבותיים וכלכליים. 

 

  ות חובה בשנה ב':מבוא

 מושגי יסוד בתרבות המערב
 נמרוד מתן

המושג "תרבות המערב" מציין גוף רחב יריעה של ערכים, מסורות, מושגים, תפיסות עולם 

ונאראטיבים היסטוריים. ראשיתה של תרבות המערב ביוון עתיקה, ומאז היא לא מפסיקה לחזות 

ממקומנו, בשוליים המזרחיים של המרחב   .21 -את סופה, שיש הטוענים שהולך ומתקרב במאה ה

 הגיאוגרפי שמזוהה כמערב, נכיר כמה ממושגי היסוד של תרבות המערב. 
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נעשה זאת דרך קריאה ביצירות ספרות נבחרות מן הקורפוס העשיר שתחילתו באפוס והטרגדיה 

ם היוונית. נמשיך ונקרא יצירות מימי הביניים, הרנסאנס והעת החדשה, עד למאה העשרי

הסיודוס, סופוקלס,   והעשרים ואחת. בין המחברים שנקרא מיצירותיהם )ככל שיתיר הזמן(:

דנטה, בוקאצ'יו, שייקספיר, סרוונטס, גיתה, טולסטוי, בודלר, קפקא, בקט. בין המושגים שנדון 

מערב ומזרח, טבע ותרבות, גורל וחירות, אמונה ומדע, רגש ושכל, יופי ואמת, כאוס וסדר,  בהם:

 איות ומדינה. פר

 :חובות
 נוכחות, קריאה, מבחן מסכם. 

 
 

 מבוא לתאוריות ביקורתיות
 ד"ר רותי גינזבורג

תיאוריות ביקורתיות תפסו מקום מרכזי במדעי הרוח והחברה בסוף שנות השבעים  תיאור הקורס:

ושינו את התפיסה המחקרית והפרשנית בתחומים אלו. תאוריות אלו שינו בצורה משמעותית גם 

את השדה הפרשני והביקורתי של תולדות האמנות והקולנוע, והן מהוות לו בסיס עד היום. קורס 

המבוא מציע היכרות של התיאוריות הביקורתיות תוך דגש על ההקשר האינטלקטואלי וההיסטורי 

שבעטיו צמחו. נסקור חיבורים של הוגים מרכזיים כגון מרקס, הגל, פרויד, שעיצבו וניסחו שאלות 

זיות בשדות מחקר שונים, אשר נהפכו למשמעותיים גם בהבנת תהליכים בתרבות והיוו את מרכ

ביקורתיות. דגש מיוחד יושם על האופן בו עוסקת התיאוריה התיאוריות ההבסיס לפיתוחם של 

של פרשנות. ביקורתית בהגדרת הסובייקט, בסוגיות של ייצוג וחוויה )ניסיון(, ובהתייחסות לשאלות 

בין שאר הנושאים נעמוד על שאלות של יחסי כוח ומישטור, מודרניזם ופוסט מודרניזם, תרבות 

קולוניאליזם וגלובליזציה. באמצעותם נגבש -הצריכה והראווה, פסיכואנליזה ויחסי מגדר, פוסט

 תיאורטי בשדה המחקר-ונעצב את הכלים האנליטיים ואת המושגים המאפשרים ניתוח ביקורתי

 .האמנותי וקולנועי

 
 סוגיות באמנות העכשווית

 פרופ' רועי רוזן

 באופן להתוודע לסטודנטים לאפשר למטרה לה תשים זו מפגשים סדרת: ומטרותיו הקורס אורית

ואחת.  העשרים העשרים והמאה המאה באמנות מרכזיים ולרעיונות לבעיות וסדור שיטתי

ההפשטה, הפופ,  פסגות העשרים, דרך מאהה בראשית האוונגארד תנועות סביב ויכוחיםומה

ויכוחים ולמתחים בין יוצרים ותיאורטיקנים ול האמנותי, נתוודע השדה והרחבות המינימליזם

 ישירה בזיקה ייבחנו מודרניזם-פורמליזם, ופוסטאוואנגארד,  כגון תיאורטיים שונים. מונחים

 בעולם. טקסטים ואידיאולוגי פוליטי מטען כבעלות יוצגו אסתטיות אמנות, וגישות ליצירות

 ופסיכואנליזה, ולנוכח פמיניזם דוגמת ביקורתיות פרספקטיבות בעזרת בכיתה ינותחו מכוננים

  העצמי. הייצוג כגון יסוד נושאי

  הקורס: דרישות

 סיום. בדיון, מבחן נוכחות, השתתפות
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 תולדות האמנות העכשווית
 פרופ' אפרת ביברמן

מתייחסת לאובייקט שלה ממבט רטרואקטיבי. כאן בדיוק עולה  ההיסטוריה מעצם הגדרתה

 נדרשאסתטיקה זיקתית השאלה: כיצד מספרים את ההיסטוריה שמתרחשת עכשו? בחיבור שלו 

ניקולה בוריו לסוגיה דומה. לטענתו, בעוד שהאמנות עצמה משנה את פניה לבלי  האוצר הצרפתי

א ניתן היה לדמיין קודם לכן, המחשבה על היכר חדשות לבקרים ומכילה מבעים אמנותיים של

עשרה. בקורס זה נערוך -אמנות עד לימינו אלה נסמכת במקרים רבים על הגות המאה השמונה

היכרות עם אמנות הנעשית בעשורים האחרונים ונציע דרכים לחשוב על אודות מופעיה המגוונים. 

ת העשייה האמנותית ופלישתה נתבונן על אמנים הפועלים היום, שמייצגים סוגיות כמו גבולו

יום, ערעור על המחשבה המדיומלית, טשטוש וביטול הגבולות -לתחומים כמו עיצוב או חיי היום

 בין אמן למתבוננת, אמנות ו/כאקטיביזם וסוגיות נוספות.

  

 סדנאות קריאה  

סדנאות הקריאה  נועדו לשכלל ולהעמיק את ההתמודדות של הסטודנטים בקריאת טקסטים 

   כבים ולשפר את יכולות הכתיבה שלהם.מור

 על הסטודנט/ית לקחת שתי סדנאות בשנה ב' ללימודיו/ה. 

 דרישות משותפות לכל סדנאות הקריאה 

 השתתפות רצופה ופעילה.

  הגשת תרגילי ביניים ותרגיל מסכם או עבודה מסכמת.

 
 העצמי-דקארט והמשימה של העיצובסדנת קריאה: 
 ד"ר עדי אפעל

קלאסיים מן -וון למתן הזדמנות לתלמידים להתנסות בקריאה של טקסטים קנוניםהשיעור מכ

התרבות המערבית, ולהתבטאות בכתב ביחס להם. מעבר לכך, השיעור יהווה צוהר להיכרות עם 

בצרפת. נכיר באופן כללי את מבנה  17-התרבות האינטלקטואלית והאמנותית של המאה ה

ואת המגמות האמנותיות והרוחניות שאפיינו את  החברה והתרבות של צרפת בתקופה זו,

התקופה. לאחר נקרא בכתביו של דקארט. נבדוק כיצד בכתביו התפתחו דפוסי מחשבה של חקירת 

ה"עצמי" וניהולו דרך התבוננות במנהגיו, בחירותיו ואמונותיו, באופן המכוון לעיצוב עצמי של 

של אישיות זו. נבדוק כיצד הממד הרגשי  האישיות אך גם של הגוף שהוא הנושא והמוציא לפועל

מופיע בכתביו של דקארט, וכיצד אמורה התבונה לנהל את חיי הרגש ולעצבם. נבדוק גם את 

הממד הספקני שניתן למצוא בהגות הקרטזיאנית, ספק המאוזן על ידי הצורך המתמיד בפיתוח 

, מחד, ומאידך את המקרה יכולות ההיגיון וההבחנה הרעיונית. נכיר את הצורך ביצירה של סדר

  והגורל המפריעים ליצירתו של סדר אחדותי.

 

 לקרוא אמנות בעברית  -סדנת קריאה
 גלעד מלצר

נלמד את יסודות הקריאה של טקסטים אקדמיים, או כאלו אשר עושים  בקורס -אור הקורסית

 בהם שימוש אקדמי במחקר וכתיבה על אמנות, תרבות וחינוך.

 סטים מכוננים בנוגע לאמנות הישראלית, נלמד להבחין בחלקי הטקסט: תוך קריאה של כמה טק
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טענה, שאלות מנחות, שימוש בדוגמאות, הפניות למראי מקום, ויכוח עם טענות נגדיות, פיתוח 

 עמדה, סימוכין ועוד. 

נלמד קריאה ספירלית: זיהוי מונחים, שמות, תופעות שיש לקרוא ולהכיר מתוך הטקסט והחוצה. 

 ין מידע בטקסטים שונים על מנת לפתח גוף ידע. נצליב ב

 -מטרות 

 למידת הליך הקריאה האקדמי •

 הכנה לכתיבה אקדמית   •

 הכרות עם כמה טקסטים מכוננים בהקשר של האמנות הישראלית  •

 הטקסטים שנקרא יוכרזו בכיתה, בהתאם לקצב ההתקדמות.

 

  
  אמנות ופרשנותסדנת קריאה: 

 פרופ׳ אפרת ביברמן

לשכלל ולחדד את יכולות הקריאה והכתיבה של הסטודנטים. לאורך  ת הקריאהנמטרת סד

הקורס נבצע יחד בכיתה משימות של קריאה וניתוח טקסטים. נתחיל בקריאה זהירה ומתעמקת, 

ממנה נצא לבחינת עמדת הכותב, ניתוח האמצעים הרטוריים בהם הוא נוקט, ועד לדיון ביקורתי 

  סוק בכתיבת טקסטים עיוניים קצרים.בטקסט הנתון. לצד הקריאה נע

על מה אנחנו מדברים כשאנו מדברים על עבודות אמנות שונות? קשה להניח שיחה על אמנות 

שאינה נגועה בפרשנות, בין אם מדובר בפרשנות פורמליסטית, שמתמקדת בצורה, בחומר 

שלהם, לבין ובקומפוזיציה, או בפרשנות איקונוגרפית, שמנסה להתחקות על סמלים והמובן 

 קולוניאליסטית, והרשימה ארוכה. -מודלים פרשניים אחרים: פרשנות פמיניסטית, פרשנות פוסט

בסדנה זו נקרא כמה מאמרי מפתח שנושאם הוא פרשנות לעבודות אמנות, אפשרויותיה 

 וגבולותיה.

 
 סדנת קריאה: היסטוריה של תערוכות

 גלעד רייך

זי באמצעותו אנחנו חווים אמנות. בעשרות השנים תערוכות הן המדיום המרכתיאור הקורס: 

האחרונות הן גם המדיום המרכזי באמצעותו אמנות נכנסת אל תחומי התרבות, הפוליטיקה, 

החברה והכלכלה. באמצעות סקירה של תערוכות אמנות מרכזיות החשובות החל מאמצע המאה 

ט התערוכה תוך מתן דגש ועד היום הקורס יבחן את השינויים ההיסטוריים שעבר פורמ 19-ה

לדינמיקה המשתנה בין חלל התצוגה, האובייקט האמנותי והצופה. בנוסף, ידגיש הקורס את 

התפקיד שממלאים כוחות פוליטיים, חברתיים וכלכליים בהתפתחות של מודלים שונים של 

תצוגה תוך הצגת מושגים תיאורטיים שונים מעולם המחשבה הביקורתית. בין השאר, נקרא 

עים מתוך טקסטים של אמנים, אוצרים וחוקרים על מנת להעניק לפתח כלים לניתוח קט

 תערוכות לצד היכרות עם תערוכות מפתח בעולם האמנות. 

 
 סוגיות מרכזיות בצילום עכשוויסדנת קריאה: 

 ד"ר רותי גינזבורג

סדנת הקריאה והכתיבה תעסוק בצילום שאחר מלחמת העולם השניה ובדיון הער סביב 

קבלותו אל תוך הממסד האמנותי. נדון במהלך שהובל על ידי המוזיאון לאמנות מודרנית הת

המומה לאחר מלחמת העולם השניה שהיה מבן הראשונים להקים מחלקה לצילום ובאימוץ 
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הצילום כפרקטיקה מרכזית על ידי אמנים מושגיים בשנות השבעים. נלמד על המפנה שהפך את 

ה אסתטית מרכזית ומובילה באמנות העכשווית. דרך כמה מאמרי הצילום מ׳בן חורג׳ לפרקטיק

מפתח נבחן את הסיבות שהביאו לשינוי ההתייחסות לצילום ומה השלכותיו כשהפך הצילום 

לאחד המדיומים המרכזים באמנות. הדיון יתמקד בסוגיות תיאורטיות, היסטוריות ואסתטיות 

אמנות. בנוסף, נבחן את הצילום התיעודי, את הקשורות בשינוי וכיצד הן באו לביטוי בביקורת ה

 מטרותיו המוסריות ואת הבעייתיות של פרקטיקה זו.  

ובאמצעות מספר תרגילים יתנסו  20בסדנה הסטודנטים יתוודעו לצלמים מרכזיים של המאה ה 

 בסדנה בקריאה עיונית, בחיפוש חומר תיאורטי ובעיבודו על ידי כתיבת. 

 
 קולנוע סדנת קריאה: טקסטים על

 ד"ר בני בן דוד

מטרת הקורס לספק כלים בסיסיים לקריאת וכתיבת טקסטים אקדמיים. הקנייה של מיומנויות 

משולבות של כתיבה וקריאה של טקסטים אקדמיים. הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים 

קדמית אקדמיים חיוניים, הכוללים: לימוד של כללי ההפניה והביבליוגרפיה; כללים של כתיבה א

תקנית ורהוטה; שימוש מושכל במקורות אקדמיים רגילים ואלקטרוניים; קריאה וניתוח 

ביקורתי של טקסטים אקדמיים ושל מקורות מתחומי הקולנוע והתקשורת; דרכי ארגון שיטתי 

 של מקורות אקדמיים, וכן סיכום, מיון ומיזוג של מקורות שונים.  

תחום הקולנוע, מה מבחין אותה מכתיבה לא במהלך הקורס נבחן מהי כתיבה אקדמית ב

אקדמית, כיצד ניתן למצוא ספרים ומאמרים מתחום זה וכיצד משלבים אותם בגוף העבודה.  

נקרא טקסטים אקדמיים נבחרים ונלמד כיצד ליישם אותם בשילוב עם ניתוח סרט. בהמשך נלמד 

במשך הסמסטר נעבוד  לטעון טענות באופן עצמאי, לבסס אותן ולהרחיב אותן למהלך שלם.

בשלבים על עבודת הסיכום של הקורס ולקראת סופו נדון קבוצות קטנות בטיוטות לעבודות 

 ונלמד לזהות קשיים ובעיות בכתיבה ודרכים לפתרונן. 

במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים את המיומנויות הבאות: זיהוי נושא המאמר האקדמי, שאלת 

רטוריקה של כותב/ת המאמר ועוד. כמו כן, ירכשו  המחקר, טענה מרכזית וטענות משנה,

הסטודנטים כלים ליישומה של תיאוריה על סרט קולנוע; יצירת סינתזות ואינטגרציות בין 

 טקסטים תיאורטיים וקולנועיים קיימים.
 

 קורסי בחירה

קורסי הבחירה הינם קורסים ממוקדים על נושא או סוגיה בתחום של הקולנוע והאמנות. חלק 

 ורסים מתמקדים במדיום.מהק

 ד'.-על הסטודנט/ית לקחת שישה קורסי בחירה בשנים ב'

  
 מבוא לקולנוע ניסיוני ועצמאי

 גלעד מלצר

בקורס זה נעצור בכמה מן התחנות המרכזיות של הקולנוע הניסיוני והקולנוע העצמאי בארצות 

כלכליים של -ייםהברית, אירופה, ובישראל מראשית הקולנוע. נבחן מהם המאפיינים ההפקת

קולנוע זה? מהם החידושים האסתטיים, הפורמאליים והסגנוניים המבדילים בין יוצר ליוצר ובין 

זרם אחד למשנהו? ומהן החלופות שמציע הקולנוע הניסיוני והעצמאי לנרטיב, מזה של -תת

 הקולנוע המסחרי?
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מגוון רחב של שיטות את קולנוע האוונגרד ניתן להגדיר כ"מתקפה על החושים", תוך שימוש ב

את נוסחאות הצילום, עריכה, בימוי, ובעיקר נרטיב של  –או להתעלם כליל  –ואמצעים לפרק 

הקולנוע המסחרי. במקומן מושם דגש על עצמאות מוחלטת של היוצר, על שליטה בתהליך 

 אסתטיות, פוליטיות, וביקורתיות כגון: -ההפקה, ועל הפניית תשומת לב לשאלות פילוסופיות

סרט; הגדרה מחודשת של יחסי האני והאחר, התמונה והדימוי, ויחסי הקולנוע עם \יחסי  הצופה

מדיה אחרות. נכיר את חלוצי האוונגרד; את התבססות הקולנוע העצמאי בשנות העשרים 

והשלושים; את פריחת הקולנוע הניסיוני בשנות החמישים והשישים; ולבסוף נגיע לשני הגלים של 

שתחילתם עם יוצרים כמו רוברט פרנק, ג'ון קסווטאס, האחים מייזלס, אנדי  קולנוע עצמאי

וורהול, שירלי קלארק, הוליס פרמפטון, כריס מארקר, וז'אן לוק גודאר, והמשכם ב"גל השני" 

 בראשות ג'ים ג'רמוש, ספייק לי, סוזן סיידלמן ולארי קלארק. 

  

 היסטוריה של אמנות המופע )פרפורמנס(
 גלעד מלצר

( ממוקמת בחוד החנית של תנועות Performance Artאמנות המופע ) 19–אז סוף המאה ה מ

האוונגרד. בקורס זה נתחקה, מחד, אחר המקורות הבימתיים של אמנות המופע: קרנבל, קרקס, 

ריקוד מודרני, מוזיקה, תאטרון עממי, פולחנים דתיים. נעקוב אחר השפעות הדדיות בין אמנות 

זותית: ציור, פיסול, צילום, וידאו וקולנוע ולאחרונה אמנות דיגיטלית. נטפל המופע לאמנות הח

פעולה, מופע -בין השאר במושגים "פעולה", הפנינג, מיצג ומיצב, ריטואל, שמניזם, ציור

 גוף. -אוטוביוגרפי, קברט, אמנות

הסמינר יתמקד בשלוש תקופות: מופע בתקופת האוונגרד ההיסטורי )פוטוריזם, דאדא, 

וריאליזם, באוהאוס, וקונסטרוקטוביזם(, פריחת המדיום אחרי מלחמת העולם השנייה ס

 הברית, אירופה, יפן ודרום אמריקה, ולבסוף, אמנות המופע בישראל. -בארצות

בנוסף לטקסטים היסטוריים נקרא בקורס תיאוריה וביקורת העוסקים במדיה. השעורים ילוו 

 בחומרים ויזואליים. 

 . ית, או תופעה בהיסטוריה של מיצג, בתיאום עם המרצה\ניתוח מיצג, פרפורמר מטלת סוף קורס:

 
 סינכרוני מקווןקורס  -תיאוריה והיסטוריה -אוצרות

 גלעד מלצר

בקורס נלמד את התהליך המוביל לאצירת תערוכת אמנות נושאית, תוך הכרות  :תיאור הקורס

 שווית.עם כמה מהגישות המרכזיות של האוצרות המודרנית והעכ

המוסדות, המוזיאונים, האוספים והאוצרים  –נכיר את אבני הדרך המרכזיות באוצרות 

המרכזיים. מהם העקרונות שהנחו אוצרים אלו? מהן הסוגיות שהעסיקו אותם? באילו גישות 

הם נקטו? כיצד נראות תערוכות שונות? מהו  –תיאורטיות, היסטוריות ופרקטיות  –אוצרותית 

נדרטי" והיכן עוד ניתן להציג? מהם השלבים בהכנת תערוכה? תערוכות, יש לזכור חלל תצוגה "סט

מכשיר חינוכי בשירות  ,של ידע אינן רק אוסף של אובייקטים, אלא גם מכשיר לייצור והפצה

 ואמנות אמנות אוצרות או כנגדם. דגש מיוחד יושם על  –ונים אידיאולוגים ותרבותיים נמנג

תערוכות  התערוכה, הכנת תהליך התערוכות, סוגי את יכירו טודנטיםהס הרחב. בשדה התרבותי

 ועולם. אוצר יחסי האוצר, תפקידי עיוני,-מחקרי תהליך מפתח,
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 :מטרות

 אצירת תערוכה נושאית •

 בהקשריהם התרבותיים, הפסיכולוגים, והפילוסופיים  -הכרת תולדות האספנות  •

 היסטוריה של מוסדות לתצוגת תרבות ואמנות  •

 היסטוריה, תיאוריה, פרקטיקה  –צרות המודרנית האו •

 התערוכה כמנגנון פדגוגי  •

 חובות הסטודנטים

השתתפות בשיעורים, קריאת חומר הלימוד מתוך רשימת המקורות, הצגת רפרט בכית לקראת 

 עבודת סיום: הצעה לתערוכה. 

 שקלול הציון 

 הצעה לתערוכה מסכמת + רפרט + על אוסף או טקסט. 

 דים באתר הקורס במודל. יי להגשה יקבע ויועבר לתלמתאריך סופ

 

 סינכרוני קורס מקוון -דיוקן
 גלעד מלצר

ייצוג הסובייקט הוא אחד הנושאים הפופולאריים ביותר באמנויות השונות. בין אם מדובר בדיוקן 

או ציור, פיסול, צילום, סרט, שיר  –של מישהו אחר או עצמי, ובין אם מדובר בדיוקן של קבוצתי 

 סיפור דיוקן מציבים במרכזם דמות, אמיתית או פיקטיבית. 

בקורס זה נבקר בכמה מתחנות המפתח של ההיסטוריה של ייצוגי דיוקן באמנות, ומאוחר יותר 

גם בקולנוע. נבחן כיצד השינויים שעברו על הז'אנר החשוב הזה ביטאו את רוח התקופה או יצאו 

 כנגדה. 

 של יצירת דיוקן, בתאום עם המרצה.מטלת סוף הקורס תהיה ניתוח 

 
 (20תולדות הצילום )עד אמצע המאה ה 

 ד"ר רותי גינזבורג

לקבע את הדימוי  19הקורס יעסוק במדיום של הצילום מהניסיונות הראשונים בתחילת המאה ה 

.  נבחן סוגיות נבחרות 20בקמרה אובסקורה ועד המפנה המודרניסטי באמצע המאה ה 

ום כפרקטיקה אמנותית, חברתית ופוליטית כשנכיר לאורך הסמסטר צלמים בהיסטוריה של הציל

מרכזיים וטקסטים הדנים בהתפתחות המדיום. נדון בהשפעתו הרדיקלית של הצילום  ותצלומים

על התרבות דרך כותבים בני התקופה שביקשו להבין את מהותו וכותבים עכשוויים המנסים 

צילום ניסח מחדש את היחס של הפרט והחברה אל באמצעות חקירת היסטורית לבחון כיצד ה

חוש הראיה ותפיסת המציאות. שאלות הנוגעות לאסתטיקה של המדיום, אם אצל צלמים 

או צלמים חובבנים מחזיקי מצלמות הקודאק, ידונו  20פיקטוריאליסטים בתחילת המאה ה 

 בקורס תוך בחינתן ביחס לטכנולוגיה.

 
 "אני בבדיחה הלא נכונה"

 רועי רוזןפרופ' 

 פרויד זיגמונד, השאר בין, שטענו כפי הירואי ואפילו חתרני, גבולות פורץ להיות עשוי הצחוק האם

 שהציע כפי, חברתי למשטור כלי דווקא הוא שהצחוק או, ברטון אנדרה הסוריאליזם ״קיסר״ ו

 םרגעי קומי באור לפרש ניתן והאם, נחשב לא הולם הצחוק ? מתי ברגסון אנרי הפילוסוף
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 ?האמנות בתולדות ״רציניים״

בסדרת מפגשים זו, נחשוב על תדרים קומיים שונים ביחס לסוגיות מורכבות. מהחתרנות 

הפוליטית ועד לביקורת על קפיטליזם., מהתשוקה והזהות המינית והאתנית ועד לעמעום החיץ 

 בין החיים והאמנות. מההומור כעמדה פילוסופית ועד לאיוש הגאה של אידיוטיזם.

 שעושיםיים מ)כולל עבודות ספורות של המרצה( ובינלאו ישראלים אמנים בכמה נתמקד 

 היסטורית פרספקטיבה כמציע הקומי התדר את לראות לבקש ואף, בהומור עקרוניים שימושים

 בקורס זה ישולבו גם מפגשים אחדים עם מרצות אורחות. .בכלל המודרנית לאמנות אלטרנטיבית

 
 אתיקה של השראה – The Ethics Lab המעבדה לאתיקה

 פרופ' דן גבע

 של העולמי הארגון  CILECT  –  מטעם  2017  חדשנית להוראה היוקרתי הפרס זוכה - הקורס

, 2020ופרס החדשנות הפדגוגית של מכללת בית ברל   ויזואלית-אודיו למדיה הספר בתי

ה במא המוסרי הקיום אתגרי של האקטואלית המשמעות בהבנת דרך פורץ

 בנלניווט מוסרי אישי.  מעשית כלים ערכת ומציע -21 ה

 :הקורס על כתבו עולמי שם בעלי תיאורטיקנים

 פרופסור ביל ניקולס -קורס המציע תובנות מעשיות שיצוקות מתוך עקרונות קלאסיים

 פדגוגיה פורצת דרך הצומת מתוך חכמת הפילוסופיה היוונית

 פרופסור ריצ'רד לאניגן

 חיינו של המוסריות הבחירות את לחקור פןדו יוצאת מסגרת

 רוגאני פראטפ פרופסור

 המוסרי האתגר עם להתמודדות מעשיים כלים המעניקה מבריקה פדגוגיה

 ריקארדלי יה'לוצ פרופסור

 חובות:

פעילה ומלאה בכל שלושת הימים המרוכזים של הקורס )לא יותרו  השתתפות       .1

 הסמסטר.במהלך חופשת  חיסורים או איחורים(

מטלת גמר: מתן עדות מצולמת בווידאו, ביום האחרון של הסדנה, לפי הנחיות        .2

המפורטות בסילבוס. כל עדויות פרויקט המעבדה יוצגו באתר החינוכי של 

 www.theethicslab.com המעבדה:

  

 , "בעבור מה אני מוכן להפוך את העולם"?או  _ מ נ י פ ס ט ו
   פרופ' דן גבע

( בישר את לידתו של ז'אנר ספרותי 1848ה"מניפסט הקומוניסטי" של מרקס ואנגלס )

. טקסט קצר, זועם, מהפכני, בועט, עצבני, מתנגד, מרסק, לעומתני, חד MANIFESTO חדש:

וד לעבר ולהווה. כל כולו מכויל לבנות כתער, אידיאולוגי ושאינו יודע גבולות, בושה או רגשי כב

 עתיד חדש.

http://www.theethicslab.com/
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ז'אנר המניפסטו ידע פריחה חסרת תקדים בקרב התנועות האמנותיות  20-בראשית המאה ה

המרכזיות של העת. אמנים גדולים בטאו דרכו ובאמצעותו את חזונם למאה שאמורה הייתה 

 לחלץ את האנושות מכישלונותיה ההיסטוריים.

י ראות, מיהרו להספיד את המניפסטו כלא רלוונטי אבל, למרבה האירוניה, מאז, ציניקנים קצר

הדיגיטלי הוכיחו שרוח הנבואה היוקדת של אמנים ואינטלקטואלים,   והעידן 21-המאה ה

שמוכנים ל"מות על חרבם" או ל"הרוג אחרים" לפיה, לא פסה מן העולם. נהפכו, היא רלוונטית 

 ובוערת מתמיד.

האחרון מ  1848-ניפסטואים: מהקלאסיים ועד הביזאריים שבהם. הראשון ממ 14  הקורס מציג

2020. 

 נקרא, נראה סרטים ונפתח קבוצות דיון במניפסטו אחד.  בכל שיעור נדון,

 חובות:

 השתתפות פעילה בכל השיעורים .1

פעמים את המניפסטו של השיעור  1-3כל תלמיד )קבוצה מיועדת( יציג במהלך הקורס  .2

 דק. )המטלה תחולק לפי מספר המשתתפים( 3-5טיבי של ברפרט אינטראק

, )או קבוצתי לפי מספר מניפסטו אישי לייצר ולהציג בפני הכיתה מטלת סיום: .3

בתיאום עם   התלמידים( בפורמט פצ'ה קוצ'ה לפי בחירה תמטית של התלמיד/ה,

 המרצה.

  

 מודלים של השראה בהיסטוריה של הקולנוע הדוקומנטרי
 פרופ' דן גבע

. הלימוד מתקדם בשני צירים מקבילים: מחד, Inspiration – השראה מרכז הקורס עומד המושגב

ומאידך כל תלמיד/ה.  נבחן מודלים של השראה מתוך ההיסטוריה של הקולנוע הדוקומנטרי

תתרגל, בעבודה עצמית, מודלים אישיים של השראה דרך סדרה של תרגילים דוקומנטריים 

וידיאו, ציור, שירה, יומן, מסה וכו'. עבודות אלו ידונו בכיתה ומסקנות  במדיומים שונים: סטילס,

הדיונים ישולבו במחקר התיאורטי של מקורות ההשראה של ההיסטוריה של הקולנוע 

 הדוקומנטרי

 המהלך הכולל של הקורס מתקדם במקביל וחליפות בין שני הצירים.

 חובות:

 נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בכל השיעורים .1

 יצוע כל המטלות לאורך כל הסמסטרב .2

מטלת גמר: א. מתן עדות מצולמת בווידיאו על תכני הקורס לפני הנחיות מפורטות  .3

 .שיימסרו בשיעור הפתיחה. מטלת הגמר תופק בשיעור האחרון של הסמסטר

 ב. השתתפות פעילה בהפקת התערוכה הוירטואלית של הקורס )הוראות                                

 בשיעור הפתיחה( נתנויי
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 אמנות ועבודה/אמנות כעבודה 
 גלעד רייך

יחסי הגומלין בין אמנים ועובדים או בין עבודה אמנותית לעבודה לא אמנותית  תיאור הקורס:

ביקשו אמנים להגיב  20-הפכו להיות מורכבים מאז הופעת הרדימייד. אם במהלך רוב המאה ה

תעשייתי אלו העובדים שמבקשים -שהיום, בעולם העבודה הפוסטלעולם העבודה התעשייתי, הרי 

לחקות, לאמץ ולשכלל את מודל האמן היצירתי. בקורס נתחקה אחר הדינמיקה שהתפתחה בין 

אופני עובדי עבודה אמנותיים ללא אמנותיים במאה השנים האחרונות תוך שימוש בדוגמאות 

ל, מרתה רוסלר, סול לוויט, מירל לדרמן מעבודתם של מרסל דושאן, לואיס היין, אנדי וורהו

. בנוסף, נקרא Werkerיוקליס, כריס ברדן ואמנים עכשוויים כגון פייר וויג וקולקטיב האמנים 

קטעים מתוך תיאוריות עכשוויות של עבודה. דגש מיוחד יינתן למעבר מעבודה חומרית לעבודה 

 נותית, כמו גם על הסירוב לעבוד.  לא חומרית וההשלכות העצומות של שינוי זה על העבודה האמ

 
 ניתוח יצירות אמנות מהארץ: בן זכרון לחלום

 רולא חו'רי

ועד היום. נכיר לעומק אמנים  90-בקורס נדון באמנות פלסטינית וישראלית עכשווית משנות ה 

יוצרים, גלריות ומוסדות המשפיעים על שדה האמנות. נלמד על האמנות והפעילות בשדה דרך 

ממציאות לחלום, מהווה לעתיד, מזכרון לחזון, כאשר הנושא המרכזי יהיה המולדת, עם  הצירים:

המרכיבים המטריאליים של טריטוריה ואדמה והמנטליים של שייכות. במהלך הסמסטר נתבונן 

בחלום וננתח את ההיבטים החברתיים של בלבול בין מציאות לדמיון  יחד ביצירות המתמקדות

סיבות לבלבול זה ונשאל האם מדובר באי היכולת להוציא את החלום ולתת מודע. ננתח את ה

מתוך הממשי, או את המדומיין מהמציאות? האם באמנות מתקיים הבדל בין פעולת הדמיון 

והאמונה בו, ובין היאחזות בחלום ועובדת קיומו? האם האמונה משאירה את הנרטיב רק בתודעה 

בין מציאות לדמיון מאפשר לאמונה להיות מצב  באמנות האם הטשטוש או הופכת אותו לאמת?

 כלי שהאמונה היא הרמה הגבוהה ביותר של וודאות? מנטאלי או כלי להכרת המציאות;

 הקורס יבסס את הדיון על ניתוח יצירות עכשוויות של אמנים ישראלים ופלסטיניים.

 
 ספרות וקולנוע
 ד"ר שי בידרמן

יצירות ספרות לבין עיבודים קולנועיים שלהן, הקורס יבדוק את הקשרים המתקיימים בין  

ויתפתח בשלושה צירים משלימים. הציר הראשון יהיה הציר התיאורטי שנגזר מלימודי אדפטציה 

(adaptation studies בציר זה נפה עקרונית את מה שמשתנה, מה שמשתייר ומה שמשתמר .)

ספרות תנ"כית —יפיים של יצירותלי של יצירה. הציר השני יבחן דפוסים ארכיטאבעיבוד המדיומ

ואת האופן )הדומה והשונה( שבו —ומיתולוגית, ספרות קלאסית, פרוזה, שירה, סור קצר, ועוד

מושפע העיבוד הקולנועי מהארכיטיפ הספרותי. בציר השלישי נהפוך את היוצרות: העיבוד 

ורה, אנלוגיה, הקולנועי ישמש אותנו כמקור, ובמסגרתו נבחן את כלי המבע הספרותיים )מטפ

 משל, וכו'( ואת האופן שבו אלו הוטמעו )שלא לומר "נולדו מחדש"( בקולנוע.

 
 אורבני בקולנועה המרחב

 דוד-ד"ר בני בן

הקורס יעסוק בשאלות הבאות: מהי עיר מודרנית? מהי תרבות אורבנית? באלו אופנים הקולנוע 

 ? עוסק בעיר המודרנית וכיצד הוא בוחר לייצג תרבות אורבנית
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קורס זה יעסוק באופנים השונים של ייצוג העיר בתקשורת הכתובה והמצולמת, בטלוויזיה 

ובקולנוע. הסוגיות שיידונו הן: עירוניות/כפריות, דמוגרפיה, הגירה, גבולות, פשיעה, תרבות 

שוליים, ז'אנרים אורבניים, מקומה של העיר בתנועות קולנועיות לאומיות כמו אקספרסיוניזם 

 ריאליזם איטלקי ועוד. -ניאוגרמני ו

הקשר היסטורי, סוציולוגי, גיאוגרפי, תרבותי וקולנועי;  -הנושאים בהם ידון הקורס הם: העיר 

. דיון בייצוג הקולנועי בהקשר של 20-של המאה ה 20-פיוטי בשנות ה-ייצוג העיר בקולנוע התיעודי

שינויים דמוגרפיים, תיעוש, תהליכי מודרניזציה ושל האופן בו תפס האוונגרד תהליכים של 

טכנולוגיזציה, העיר כספקטקל; המסורת של האקספרסיוניזם הגרמני וז'אנר המדע הבדיוני; 

עיון בסרטיהם של צ'פלין, סקורסזה; העיר המודרנית וחברת  –המשוטט ושאר טיפוסים עירוניים 

ליסטיות של העיר קונבנציות ייצוג ריא-השפע; ייצוג העיר והמסורת הקולנועית הריאליסטית 

אתניות וגטואיזציה של המרחב האורבני; המרחב  -פוליטי; העיר הפנימית -וההקשר החברתי

 תרבותי, ומשבר הגבריות הלבנה; המרחב האורבני בעידן הפוסטמודרני.-האורבני הרב

 

 סרטי מחברים: דיוויד קרוננברג
 דוד-ד"ר בני בן

עסוק בגישות השונות לאחת התיאוריות פירושה בצרפתית "מחבר". הקורס י auteurהמלה 

ויספק  את הרקע   -( the auteur theory"תיאורית המחבר" ) -המרכזיות בשיח הקולנועי 

ההיסטורי והתיאורטי להופעתן. המסע ההיסטורי והתיאורטי המוצע בו משקף במידה רבה את 

על קולנוע  המסע התיאורטי של השיח הקולנועי בכלל: מכתיבה אימפרסיוניסטית נלהבת

לאקדמיזציה של השיח באמצעות שיטות מחקר שונות.   תיאורית המחבר מניחה ביסודה שניתן 

 לאתר מכנים משותפים, תוכניים וצורניים, בסרטיו של אותו במאי.

קנדי, דיוויד קרוננברג. -באופן ספציפי יותר, הקורס יתמקד במכלול יצירתו של הבמאי היהודי

המודרניסטיות, אך הוא מזוהה הרבה יותר  60-ים כבר באמצע שנות הקרוננברג החל לביים סרט

מודרני, וכך הוא גם תופס את עצמו. הדבר ניכר במיוחד בסרטים כמו -עם הסגנון הפוסט

( ועוד. במהלך 1996) קראש(, 1991) ארוחה עירומה(, 1988) תאומי המריבה(, 1982) וידאודרום

מודרני וביטויים בסרטיו של קרוננברג, אך נאמץ גם -הקורס נתוודע למאפייני הסגנון הפוסט

פרספקטיבות אחרות כמו אדפטציה מספרות לקולנוע )חלק מסרטיו הם עיבוד לספריו של ויליאם 

 בורוז, למשל(, הזיקה לז'אנר סרטי האימה ולפרשנות הפסיכואנליטית של ז'אנר זה ועוד. 

 

 נרטולוגיה
 ד"ר בני בן דוד

נחים "סיפור", "ָנָרטיב" ו"עלילה" כאילו הם מונחים דומים או זהים. אנו נוהגים להשתמש במו

ואכן, בהקשרים מסוימים )כמו, למשל, בשפת היומיום בשיח בין חברים ובטורים של ביקורת 

קולנוע המופיעים בעיתונות המודפסת והדיגיטלית( הם מופיעים כמילים נרדפות. עם זאת, חרף 

ין הם מונחים זהים. בפרק זה נציע הגדרה כללית ל"ָנרטיב" הדמיון והקשר המושגי ביניהם, א

ונציג את מכלול המונחים המשתייכים לקטגוריה זו: סיפור, עלילה, ָנרטיב, דרכי הסיֵפר 

(narration( וְמַספר )narrator    .) 

יות נקדים לדיון הקולנועי סקירה קצרה על מרכזיותם של סיפורים בחיינו, על יכולותינו לעבד חוו

לסיפורים ועל הציפיות שאנו מפתחים ככל שאנו נחשפים לסיפורים רבים יותר. בהמשך נתמקד 

בהיבטים הצורניים של העלילה הקולנועית. חלקו המרכזי של הפרק יוקדש להיכרות עם מונחי 
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מפתח בָנָרטולוגיה )תורת הסיפור( ולעמידה על חשיבותם של מונחים אלה: נבחן את הקשר בין 

לזמן; נתייחס לחשיבות המרחב או החלל שבו מתרחש הָנרטיב; נכיר את מרכיבי העלילה  הָנרטיב

)אקספוזיציה, נקודת מפנה או אירוע מחולל, שיא והתרה(; נבחין בין שלושה סגנונות של 

נרטיבים: ריאליסטי, קלאסי ופורמליסטי; נבחן מרכיבים נרטיביים בסרט הדוקומנטרי וננסה 

 ייחודיים של הנרטיב בסרט קצר.לעמוד על מאפייניו ה

מושגי היסוד והגישות התאורטיות ישמש בסיס לדיון בסוגיות הבאות: היחס בין הרטיב לדימוי 

הנע, קשרי הגומלין בין הנרטיב במדיום הקולנועי לבין תפקודו של הנרטיב במדיה אחרים 

על, מספר לא מהימן(, -)ספרות, טלוויזיה(, טכניקות סיפוריות )מספר בגוף ראשון, שימוש בקול

קול, תפקידו של הצופה בכינון הנרטיב ועוד, הנרטיב המורכב -נרטיב וז'אנר, יחסי תמונה

(network narratives הנרטיב בעידן המדיה החדשה ועוד. סוגיות אלה ייבחנו באמצעות ,)

 הקולנוע ההוליוודי הקלאסי, הקולנוע האירופאי המודרני וסדרות טלוויזיה.

 
 לינץדיוויד  

 ד"ר שי בידרמן

דיוויד לינץ' הנו, ללא ספק, אחד מהיוצרים הוורסטיליים ופורצי הדרך של הקולנוע והאמנות 

( וטווין פיקס: 2006( ועד אינלנד אמפייר )1977העכשוויים. מאז סרטו הארוך הראשון ראש מחק )

ץ' מבסס את עצמו לינ –(, ודרך סרטיו הקצרים, מיצגי האומנות וסרטי הטלוויזיה 2017החזרה )

כיוצר חתרני, ואת הקולנוע שלו כמאופיין בסגנון ייחודי, בהפעלה ייחודית של טכניקות נרטיביות, 

ובפילוסופיה מגובשת שעיקרה חקירת עומק של המדיום, הקיום ונפש האדם. כל אלו הקנו ללינץ' 

רה מכונן בזרם מעמד מרכזי כאמן בפנתאון במאי הקולנוע האמריקאים העכשוויים, ומעמד בכו

הקולנוע העצמאי. בקורס ננסה להתחקות אחר שורשי ייחודו של לינץ'. נבחן את הקולנוע של 

לינץ' דרך האופן שבו הוא מפלרטט עם הפנטזיה והחלום, ודרך האופנים )הנרטיביים והאחרים( 

 באמצעותם הוא מביא את המדיום לכלל קריסה, ואת יצירתו לכלל מיקסום ומיצוי. נבחן את

קומפוזיציית התמונה של לינץ', את האופן בו הוא מפרק את גיבוריו ומאתגר את צופיו, את 

האופנים המיוחדים בהם הוא מעצב גוף וחלל, ואת יחסו המיוחד למוסיקה בסרטיו. נבחן את טבע 

האדם, החברה והתרבות )האמריקאית( המתכוננים בסרטיו, ונברר האם לינץ' אכן ראוי למעמדו 

 י בקולנוע האמריקאי. הארכיטיפ

 
 קולנוע ישראלי

 ד"ר פבלו אוטין

. 1990הקורס יסקור תחנות יסוד בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי מתחילתה ועד שנות ה

המיקוד של הסקירה יהיה הקשר שבין הניסיון לפתח תעשייה מקומית עם אסתטיקה קולנועית 

נה לתפיסות וצרכים אידיאולוגיים ייחודית, לבין האופן שבו האסתטיקה הזאת נועדה לתת מע

פוליטי -תרבותי-חברתי-וחברתיים של התקופה. באמצעות ניתוח סרטים בהקשר ההיסטורי

שלהם הקורס יציע חשיבה על מאפייני התרבות הישראלית כפי שהיא מוצגת בקולנוע וכמו כן דיון 

נושאים כגון הסכסוך על האופן שבו הקולנוע משפיע ותורם לעיצוב הזהות והתרבות הישראליים. 

תרבותיות, ציבורי מול פרטי, -פלסטיני, זיכרון השואה, מרכז מול פריפריה, עלייה ורב-הישראלי

משפחה מול יחיד, הגדרת זהות "ישראלית" אחידה, דת וחילוניות, מתחים בין אשכנזים לבין 

בולטים כגון  מזרחים, תרבות צבאית, הוואי עממי ופולקלור, ינותחו לאור טקסטים קולנועיים

"מציצים", "השוטר אזולאי", "החיים על פי אגפא", "צ'רלי וחצי", "אזרח אמריקאי", "אוונטי 
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פופולו", "מאחורי הסורגים", "הלהקה", ועוד. כתוצאה יתחכך הקורס אחר סרטים מרכזיים 

 בתולדות הקולנוע הישראלי בחיפוש אחר הסגנונות האסתטיים השונים שאפיינו ומאפיינים את

הקולנוע המקומי ומעצבים את הזהויות התרבותיות המגוונות בחברה הישראלית. את הקורס 

תוביל השאלה "למה צריך קולנוע ישראלי?" וכל אחת מהיחידות תתן תשובה אחרת שתוביל 

היסטורי והן העמקה לפי נושא. התשובות יתנו כותרות -אותנו הן במסלול כרונולוגי

רכי הסברה )קולנוע מטעם(, לצרכי בידור )קולנוע מסחרי(, לצרכי לפרקים/נושאים של הקורס: לצ

אמנותי(, לצרכי ביקורת פוליטית )הקולנוע הפוליטי(, לצרכי עצמו )קולנוע -אמנות )קולנוע אישי

 לשם קולנוע(, לצרכי ייצוגים של פלחים שונים בחברה )קולנוע רב תרבותי וחברתי(.

 

  סמינריונים

י זה היא להכשיר את הסטודנט בכתיבת עבודה עיונית בתחום מטרתו של קורס סמסטריאל

תולדות האמנות וקולנוע ובפרשנותם, או בתחום התאוריה והביקורת, ולהקנות הרגלי דיון 

 משותף על נושא אקדמי. 

 במהלך הסמסטר יעבור הסטודנט הכשרה בשימוש במאגרי מידע חזותיים וטקסטואליים.

 ה ג'.קורסים אלה הם חובה לתלמידי שנ

 : לא ניתן לעבור לשנה ג' ללא השלמת סמינריון.שימו לב

 דרישות משותפות לכל שיעורי הסמינריון:

 רמת מתקדמים לפחות באנגלית.          -

 הגשת רפרט בכיתה על פי הנחיות מנחה הסמינריון.          -

 עבודת הכנה, לעתים במאגרי מידע מחוץ למדרשה.          -

 מבחן מסכם. אין          -

  

 זכרון וזהות בתרבות הישראלית -סמינריון 
 גלעד מלצר 

בסמינר זה נבחן כיצד האמנות הישראלית התמודדה וממשיכה להתמודד עם שאלות הנוגעות 

לייצוג זהויות שונות ולזיכרון הקולקטיבי. נבחן את ההשפעות ההדדיות שיצרו התהליכים 

שגים כמו אזרחות, לאום, שייכות, והזדהות קבוצתית. והמבנים של הסכסוך במזרח התיכון על מו

דוגמא לנושאים בהם תדרשו לחקור במהלך השנה: הייצוג של דמויות המזרחי, הצבר, הערבי 

והעולה החדש באמנות הישראלית; מה הקשר בין יצירה אמנותית לבין יצירת זהות? כיצד קהילה 

חברה, ביצור \של המדינה, ושל הקהילה ידי אחרים? מה תפקידה-מזהה את עצמה, או מזוהה על

ויצוא של תוצרים, תכנים, ואירועים תרבותיים? אלו זהויות אלטרנטיביות מאפשרות הגדרות 

 חדשות אלו, לנשים, מיעוטים, מהגרים, עובדים זרים, תנועות מחאה.

נעקוב אחר תהליכי היצור, ההפצה והקליטה בשיח הציבורי של חפצים, אירועים ותכנים 

ימי זיכרון,  --ידי תרבות הזיכרון. נמפה את תשתית מוסדות ואירועי הזיכרון בארץ  -צגים עלשמו

ונבחן את השפה המיוחדת של אבל, חגיגה והנצחה. נתרכז באזכור  –מוזיאונים, אנדרטאות 

השואה, ביצירת הנרטיב הלאומי, במקרה המיוחד של רצח רבין, ובנרטיבים האלטרנטיביים 

ור האחרון. ננתח טקסטים, שירים, סרטי קולנוע וטלוויזיה, תכניות רדיו, שצצו בעיקר בעש

ועבודות באמנות פלסטית. נעקוב אחרי תהליכי הנצחה, מיתולוגיזציה, וויכוחים ציבוריים סביב 

 נושא האזכור כפי שהם באים לידי ביטוי במדיה הישראלית.
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 קולנוע אמריקאי עכשווי -סמינריון 
 ד"ר שי בידרמן

תו של סמינר העוסק בקולנוע אמריקאי עכשווי בשתי שאלות המתחייבות מהכותרת: מה ראשי

הופך קולנוע ל"אמריקאי"? ומהם גבולותיה של ה"עכשוויות"? קולנוע אמריקאי, לעניין סמינר 

סקסי/הוליווד( או קולנוע שמשקף -זה, יהיה קולנוע שנוצר בצפון אמריקה )או בעולם האנגלו

את הלך הרוח, התרבות ומכלול הבעיות, של התרבות האמריקאית. בכך יש גם  בתכניו או באופניו

מענה לשאלה השנייה: ה"עכשוויות" של הקולנוע תתמקד, אמנם, מבחינת ההיסטוריה של 

הקולנוע, בשלושת העשורים האחרונים )שנות השמונים והלאה(. ברם, ובמקביל, עכשוויות זו 

)כלומר: רוח הזמן, רוח התקופה(.  zeitgeistהמושג הגרמני  תוצג גם, באופן לא פחות חשוב, מתוך

הווה אומר: קולנוע אמריקאי עכשווי ייבחן מתוך הזמן ההיסטורי בו הוא נעשה, אבל בה בעת גם 

לאור האופן שבו הוא מייצג, משקף, מבטא, ואולי אפילו מחולל, התפתחויות ותמורות בתרבות 

 האמריקאית בת זמננו. 

הן המטרה והן המתודה של הסמינר. מטרת הסמינר היא להציג את תפקידו של  מתוך כך יגזרו

בייצוג וחשיפת המתחים, הקונפליקטים  הקולנוע )ואת עולם האמנות בעידן המסך והדימוי הנע( 

והחרדות המטרידים את החברה האמריקנית העכשווית ואת זהותה הלאומית והטראנס לאומית. 

סרטי קולנוע שנוצרו במהלך תקופה זו, ובאמצעות קריאה הדבר ייעשה באמצעות צפייה ב

במחקרים אקדמיים העוסקים בקולנוע זה בהקשרים רחבים של חברה ותרבות. בסמינר נעקוב 

אחר במאים נבחרים, סרטים שונים וז'אנרים מרכזיים, מתוך כוונה לאפיין את אופניו ואופקיו 

תחקות אחר מגמות מרכזיות המאפיינות אותו, של הקולנוע האמריקאי העכשווי, ומתוך ניסיון לה

 אודות על מרכזיים ומחלוקות דיונים נכיר ואחר הבעיות המרכזיות שאיתן הוא מתמודד. 

 ומשמעויות הקולנוע הטקסט של אסתטיקה ,הפקה דרכי – העכשווי האמריקאי הקולנוע

ם דומיננטיים נתחקה אחר עבודותיהם של במאי .זה קולנועי ממסד של ופוליטיות חברתיות

)ספייק לי, סטיבן ספילברג, אוליבר סטון, האחים כהן, קוונטין טרנטינו, מייקל מאן, סטיבן 

ואחרים(, אחר ז'אנרים מרכזיים )סרטי מסע, נוסטלגיה, קומדיה רומנטית, מלחמת   סודרברג,

אחר  –ות מכך נואר והז'אנר ההיברידי, הסרט התיעודי, ועוד(, ולא פח-ווייטנאם, מדע בדיוני, ניאו

המעסיקות את החברה והתרבות האמריקנית העכשווית )אידיאולוגיה   סוגיות מרכזיות

קפיטליסטית, זהות אישית וקולקטיבית, שאלות של גזע, מגדר ולאום, חיי משפחה, דומיננטיות 

המילניום,  הקרה, סוף המלחמה מרכזיים כגון: סוף ופוליטיים חברתיים תהליכים  פוליטית,

ת, ועוד(. נעקוב אחר כל אלה מתוך המבט המחויב "במזה , המלחמות9/11הטרור של  התקפת

אחר ההיסטוריה האמריקאית )כמגדיר חיצוני של "רוח התקופה"( והשוואתה להיסטוריה 

)הטכנולוגית והמסחרית( של תעשיית הקולנוע האמריקאי )קולנוע דיגיטלי, הולדת 

 וע ההוליוודי והקולנוע העצמאי, ועוד(.הקולנ  הבלוקבאסטר, הולדת המולטיפלקס,

 
 על נרקיסיזם באמנות ובתרבות –: אני רואה את עצמי רואה את עצמי יוןסמינר

 פרופ' אפרת ביברמן

נרקיס המאוהב בעצמו, ששקע לחלוטין בהתבוננות בדימוי העצמי שלו הנשקף אליו מן הברכה, 

שנים מאוחר יותר. בחיבור  לא שער מן הסתם את המקום שתרבות המערב תייחד לו אלפי

מציג פרויד את המושג נרקיסיזם, וטוען שבמינון נכון מדובר בתופעה  1914מפורסם שלו משנת 

הכרחית לכינונה של סובייקטיביות באשר היא. כעבור כמה עשרות שנים יפתח לאקאן הנחות אלו 
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ם נכרך בתיאוריות של ויראה כיצד הן פועלות. לצד העיסוק של הפסיכואנליזה בסוגיה, הנרקיסיז

 אמנות וביצירות ספרות מאז הרנסנס ועד היום. 

בסמסטר הראשון נבהיר ונחקור את מושג הנרקיסיזם ואת הקשר בינו לבין האמנויות  השונות. 

בסמסטר השני יבחר כל סטודנט נושא לעבודת סמינר הקשורה למושג במשמעותו הרחבה, עליה 

 בנושא.  נעבוד במשותף תוך העמקת ידיעותינו

 
 )קורס מקוון סינכרוני( 1434-1492סמינריון מקוון: אמנות בפירנצה בתקופתם של מדיצ'י  

 ד"ר אירנה צ'רנצ'קי

בהקשר היסטורי, תרבותי, חברתי ופוליטי  15-וה 14-בקורס זה נלמד אמנות בפירנצה במאות ה

ל בני משפחת אמנות שפרחה בפירנצה תחת שלטונם הלא רשמי שרחב. בלב דיונינו תהיה ה

ועד מות נכדו לורנצו  ,1434מדיצ'י, החל מחזרתו לעיר של קוזימו מדיצ'י, הידוע כקוזימו הזקן, ב

. מדיצ'י שבבעלותם היה אחד הבנקים העשירים של 1492מדיצ'י, הידוע כלורנצו המפואר, ב

ביל מובהתקופה, תמכו באנשי רוח ואמנים. דווקא אז הפכה פירנצה למרכז תרבותי ואמנותי 

-1377) באירופה. בין האמנים, שיצרו בפטרונותם של בני משפחת מדיצ'י היו פיליפו ברונלסקי

, (1469 - 1406) , פיליפו ליפי(1455 -לערך  1395) , פרה אנג'ליקו(1466 -לערך  1386) , דונטלו(1446

 ואחרים.  ( 1475-1564)נג'לו א, מיכל(1510 -לערך  1445) בוטיצ'לי
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 לימודי חינוך לאמנויות

 ראש התחום: אורלי סבר

 זוהר סיטנררכזת הדרכה פדגוגית:  

 תחום החינוך לאמנויות והוראת אמנות

 

פקולטה לאמנויות מדגישים את המעמד התרבותי, החברתי, והאזרחי  -לימודי החינוך במדרשה 

רים בעלי עמדה חינוכית, חשיבה של החינוך לאמנויות. מטרת הלימודים היא להכשיר בוג

ביקורתית ותודעה אזרחית האמונים על היבטים תיאורטיים ומיומנים בהיבטים מעשיים 

אמנותיים. לימודי החינוך לאמנויות )אמנות חזותית וקולנוע( שואפים להכשיר בוגרים -חינוכיים

תהליכי יצירה  בעלי אישיות יוצרת, חשיבה רפלקטיבית ומחויבות חברתית, המכירים וחווים

ויכולים לעודד ולטפח התבוננות פנימית, תהליכי אמנות ויצירה, ומעורבות אזרחית גם אצל 

 אחרים.

ב( וגם להוראה במסגרות "י-גילאי )א-התכנית מכשירה את הסטודנטים להוראה במסלול הרב

ת, גילאי-אלטרנטיביות ובחינוך הבלתי פורמלי. לאור מטרה זו, עוצבה תכנית לימודים רב

תחומית ויחסי גומלין בין כל תחומי הדעת הנלמדים במדרשה. -שבבסיסה עומדים חשיבה רב

הלימודים משלבים קורסים עיוניים ותכנים תיאורטיים עם הכשרה והתנסות בהוראה כדי לבחון 

 את  הקשרים שבין הפעולה האמנותית לזו החינוכית והחברתית.

 

ות מספקים תשתית להבנת העקרונות של החינוך בתחום החינוך לאמנוי הלימודים העיוניים

לאמנויות ושל מחשבת החינוך. תשתית זו נלמדת תחילה בקורסים העוסקים בפסיכולוגיה 

המדגישים תהליכי התפתחות, יצירה ותיאוריות אישיות, כמו גם בקורסים "חינוך וחברה" 

ים פילוסופיים וחברתיים ו"מבוא לפילוסופיה של החינוך לאמנויות" המעניקים היכרות עם היבט

"  -דמות המורה כמחולל שינוי" ו -של התחום. בהמשך הלימודים הקורסים "חינוך וקולנוע 

בין הפדגוגי, האסתטי לפוליטי" ירחיבו ויחדדו סוגיות העוסקות בחברה  -אמנות אקטיביסטית

 קטיביסטית. ופילוסופיה של האמנויות, דרך התבוננות פעילה בסרטים ודרך הכרות עם אמנות א

בנוסף, התכנית מעניקה היכרות עם מגוון של גישות בחינוך לאמנויות ונבחנת מערכת יחסי 

חברה והשלכותיה על תפיסות שונות לגבי תפקיד החינוך לאמנויות. -יחיד-הכוחות בין ידע

במסגרת הקורס "טקסט חזותי: תרבות, אמנות, וחינוך" מודגש הטקסט החזותי ומרכזיותו 

כשווי. הקורס "הוראת תולדות האמנות ומחקרה" יעסוק בתחום הוראת האמנות בעידן הע

העיונית בתיכונים ובהגשה לבגרות, במהלכו תעשה למידה פעילה בה יתקיימו מחקרים בגישות 

שונות להוראת אמנות עיונית. ובהמשך בשנה ד' יורחבו הכלים למחקר אישי אמנותי המלווה את 

כת הגמר. במהלך שנה ג' באמנות ובקולנוע נכתבת עבודת הסמינר תהליכי היצירה, לקראת תערו

בחינוך לאמנויות המבוססת על ההתנסות או על סוגיה  המתייחסת לחינוך לאמנויות. את עבודת 

 הסמינר ניתן לפתח למהלך רב תחומי ולשלבו ביחס לקורס מתחום הלימודים העיוניים באמנות. 

 

-גרות חינוכיות, הן כדי לענות על ההכשרה למסלול רבמתקיימת במגוון מס ההתנסות בהוראה

גילאי והן כדי להפגיש את הסטודנטים עם קהילות לומדים בעלי מאפיינים מגוונים. בהתנסויות 

לבחון עמדות שונות להוראת אמנויות,  –אלה מודגשות האפשרויות הניצבות בפני הסטודנטים 

ם לדרישות המסגרת, ללמידה מקרוב להכיר ולפתח דרכי הוראה ואמצעי הוראה המותאמי
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וללמידה מרחוק, לצרכי הגיל ולקול האישי. לצד היכרות עם מעצבי מדיניות, עם מבנה בית הספר 

-ועם צוותים חינוכיים, מתנסים הסטודנטים בפרקטיקות עכשוויות של "אמנות חברתית

תיאורטי בתחום מחשבה ופעולה" נרקם הקשר בין ידע  –קהילתית". במסגרת הקורס "ארטביזם 

חברה לבין הפעולה; לצד הכרות עם גישות ומודלים אקטיביסטיים, דרכם נחשפים -אמנות

-הלומדים לאתגרים חינוכיים ולשאלות אתיות, הוגים ומקיימים הסטודנטים פעולה אמנותית

 קהילה(. -שכונה-מוזיאון-חברתית עם קהילות במרחבים שונים )כיתה
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 הקורסים:
 

 סיכרוני-קורס א -מבוא לפסיכולוגיה בחינוך
 ד"ר תלרז כהן שמרית

בקורס זה יתוודעו התלמידים לפסיכולוגיה כמדע, כתחום מחקר וכדיסציפלינה שיש לה חלק 

משמעותי בעשייה החינוכית. הידע הרב בנושא זה, ייחשף לתלמידים באמצעות תיאוריות 

קודתיות בהקשרים קונקרטיים. במהלך הקורס נדון בגישות מרכזיות, ובאמצעות סוגיות נ

השונות להסבר התנהגותו של האדם מתוך הפרספקטיבות: הביולוגיות, ההתנהגותיות 

והקוגניטיביות. נתעמק בנושאים הבאים: מבנה מערכת העצבים המרכזית, תפקידי המח 

וריות קוגניטיביות ומיקומם, תפיסה וחישה, פסיכולוגיה התנהגותית וסוגי למידה, תיא

התפתחותיות, חשיבה וסוגי אינטליגנציות. יושם דגש על הרלוונטיות הייחודית של נושאים אלה 

 לחינוך לאמנויות.

 

. נדרשת למידה עצמאית של שיעורים המועברים מדי סינכרוני-הקורס הינו אדרישות הקורס: 

                  שבוע, עמידה במטלת אמצע ובבחינת סיום מקוונת.             

 

 סינכרוני-קורס א -תיאוריות באישיות, תהליכי התפתחות ויצירה
 ד"ר תלרז כהן שמרית

תיאור הקורס: מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם תאוריות פסיכולוגיות מובילות 

העוסקות באישיות האדם, בהתפתחות וביצירה ולפתח את הבנת היצירתיות כתכונה אישיותית, 

אבי הפסיכואנליזה, בתיאוריות  -קוגניטיבי וכתפקוד. נעסוק בתיאוריית הדחף של פרוידככושר 

של אסכולת יחסי האובייקט, תיאורית ארגון האישיות של קרנברג, התיאוריה הקוגניטיבית, 

התיאוריה ההתנהגותית והתיאוריה ההומניסטית. נדון לגבי התפיסה של בריאות נפשית 

ות שונות, וההנחות הגלומות בכל תיאוריה בנוגע לאטיולוגיה ופתולוגיה נפשית בתיאורי

והתמודדות עם מצוקה פסיכולוגית. הקורס ישים דגש על שלבים התפתחותיים ומושגים 

התפתחותיים, תוך דגש על תפיסתן הייחודית את מעשה היצירה והרלוונטיות שלהם לחינוך 

יצירה עבור ילדים ומתבגרים ונסקור לאמנויות. במהלך הקורס נחקור את משמעות האמנויות וה

את התפתחות ציורי הילדים, החל מהילדות המוקדמת ועד לגיל ההתבגרות. נדון בהשפעות 

ההדדיות שבין גורמים רגשיים, בשלותיים, תפיסתיים, קוגניטיביים וחברתיים לבין ציורי 

ל ואת תפקידו הילדים, ונבחן את השימוש המתפתח בחומרים ואת הנושאים הייחודים לכל גי

 המשתנה של המורה.

. נדרשת למידה עצמאית של שיעורים המועברים מדי סינכרוני-הקורס הינו א: דרישות הקורס

 שבוע, עמידה במטלת אמצע ובבחינת סיום מקוונת.

 
 חינוך וחברה

 ד"ר רימון אור ענת

ושגי יסוד בתחום בקורס יוצגו מתיאור הקורס: הסוציולוגיה עוסקת ביחסי הגומלין בין בני אדם. 

הסוציולוגיה והסוציולוגיה של החינוך. תיערך היכרות עם נקודות מבט שונות שהתפתחו בשיח 

טקסטים מרכזיים מתחומי הסוציולוגיה, אשר להם נגיעה הסוציולוגי על המושג חינוך. יילמדו 

נוך לאמנויות. ישירה לעבודת החינוך תוך דיון וחשיבה על משמעותם לעבודה החינוכית, ובמיוחד לחי

הדיון ייערך ברמת המבוא ויכלול יסודות של התפיסות המודרניות ושל התפיסות הפוסטמודרניות 
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ההוגים שתורותיהם תוצגנה בקורס: דורקהיים, גופמן, בתחומי החינוך, האתיקה והמוסר. 

על במסגרת זו נלמד מארקס, פרויד, הוגים מאסכולת פרנקפורט: אדורנו, הורקהיימר, מרקוזה. 

 מקומה המשחרר של האמנות באסכולת פרנקפורט.

ה של \נתעכב על מושג יחסי הגומלין הסמליים תוך התמקדות ביחסי הגומלין בכיתה. נלמד על כוחו

ה הגדולה, ונמשיך בהיכרות עם גישות קונפליקטואליות, בעיקר מבית מדרשו של \המורה ועל חולשתו

 מארקס וממשיכיו. 

 ומר הביבליוגרפי, הגשת תרגילים שוטפים ועמידה בעבודה/בחינה   קריאת הח דרישות הקורס:
 מסכמת.                            

 קורס זה ילמד בשנת תשפ"ג •

 מבוא לפילוסופיה של החינוך והחינוך  לאמנויות
 ד"ר ענת רימון אור

בקורס נקרא טקסטים מרכזיים שעיצבו את הפילוסופיה של החינוך ואת תיאור הקורס: 

תחת  -פילוסופיה של החינוך לאמנויות. נתמקד בסוגיות כמו: כיצד נוצר ידע? למידה ופרקטיקה ה

אלו דפוסי הוראה הן סותרות זו את זו ותחת אלו דפוסי הוראה הן מזינות זו את זו? אלו תפקידים 

 ממלאים הצרכים האנושיים בתהליכי יצירה ולמידה? 

ינוך, על תפיסות שונות של ידע ועל הקשר בין חינוך ליצירה. תוך כדי עיון זה ננסה ללמוד על מושג הח

במסגרת זו נלמד טקסטים של אפלטון, רוסו, ניטשה, דיואי, פריירה, ג'ירו וליוטר. את הרקע 

לעלייתם של רעיונות פוסטמודרניים נקשור לניסיון המכונה 'אושוויץ' ולכן נציג במקביל לטקסט 

 וזימברדו. של ליוטר את הניסויים של מילגרם 

לאורך הקורס יוצגו הטקסטים תוך שימת דגש על הקשר העולה מהם בין התפתחותה של רגישות 

מוסרית לבין התפתחותן של יכולות קוגניטיביות. קשר זה יעבור באופן המשכי מן היסודות 

 המודרניים של החינוך לאלו הפוסטמודרניים, ויחבר ביניהם. 

 שת תרגילים שוטפים ועמידה בבחינה/עבודה מסכמת.נוכחות פעילה, הג דרישות הקורס:

 גקורס זה ילמד בשנת תשפ" •

 טקסט חזותי: תרבות, אמנויות, וחינוך
 ד"ר חרותי ורד

תיאור הקורס: ילדים בני כל הגילים חיים היום בתוך עולם חזותי, בו הם פוגשים שפע של 

עדיין נשען על הוראה  טקסטים חזותיים מסוגים שונים, בעוד שבית הספר של האלף השלישי

 מילולית בעיקרה. בקורס נרחיב את אפשרויות השפה החזותית ושימושיה בקריאה ופרשנות

העולם שסביבנו, האמנות  ובמעשה החינוכי. נדון ביחס שבין השפה המילולית לשפה החזותית, 

וסיר, תוך התייחסות למערך הסימנים הלשוניים והחזותיים והבניית המשמעות והפרשנות )דה ס

בארת(. נתייחס לתיאוריות מתחום התרבות, הקוגניציה והאמנות הדנות ביחסי דימוי וטקסט כדי 

להציג את הדמיון וההבדל בינהם בניסוחיו השונים לאורך ההיסטוריה, ואת נקודות ההשקה 

טקסט חזותי. יודגשו תהליכי הקריאה  –כייצוג הכלאתי  –דימוי וטקסט  –בינהם. נבחן את הזוג 

מילולית כדי להדגיש תהליכי ושלבי פרשנות אוטומטיים וכדי להיעזר בהם במהלך -זותיתהח

ההוראה. בקורס יוצגו דימויים וטקסטים מהתרבות והאמנויות, במקביל לדימויים מחיי היום 

טקסטואלית ביקורתית של המרחב בו אנו חיים. כמו כן נבחן -יום כדי לעודד ל"קריאה" חזותית

תיבה" של טקסט חזותי. בחלק השני של הקורס, נדון בתיאוריות העוסקות את אפשרויות ה"כ
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במרחב ומהן נשאל שאלות לגבי המרחב הבית ספרי כטקסט חזותי: ארגון מרחב הלמידה, 

השימושים המגוונים בטקסט החזותי בתוך מרחב ציבורי ומבנה בית הספר. כל אלה מציבים את 

חס לחינוך החזותי בבית הספר הן בתוך תכני הלימוד המורה לאמנות וקולנוע כמוביל מרכזי בי

 המוצהרים והן בסביבת הלימוד ובסביבות החיים שבתוכן חיים ופועלים הילדים של היום. 

 עבודות. 2-: נוכחות פעילה, הגשת תרגילים, ודרישות הקורס

 

 הקורס נחשב קורס שנתי, אך ילמד באופן אחר:

 14:15-15:45' בין השעות  חלק א: ילמד במהלך סמסטר א': בימי א

 9:00-16:00בין השעות:  17.1+18.1ימים מרוכזים, בתאריכים  2 -חלק ב: ילמד ב

 + הנחיות קבוצתיות שיתואמו מראש

 

  גישות ופרקטיקות בחינוך לאמנות
 זוהר סיטנר

בקורס זה נכיר גישות שונות להוראת אמנות, תוך דיון בתפיסות העומדות בבסיסן ובמטרותיהן. 

ישות אלה, המתקיימות גם בחינוך הבלתי פורמאלי, מנסות לתת מענה לשאלות מדוע וכיצד יש ג

לעסוק בחינוך לאומנויות עם אוכלוסייה שלא מבקשת בהכרח לייעד עצמה לעיסוק מקצועי 

באמנות. הן כוללות חינוך לאומנויות כביטוי עצמי, חינוך לאומנויות כשפה, חינוך פוסטמודרני 

תרבותי, חינוך לאומנויות כתרבות חזותית, וגישה המזמנת לימוד כמעבדה  -נוך רבביקורתי,  חי

 בינתחומית.

 הקורס יבוסס על הרצאות, קריאת מאמרים רלוונטיים, ניתוחי מקרים ודיונים משותפים. 

 בתום הקורס יגישו הסטודנטיות עבודת גמר קבוצתית.

 

 הוראת תולדות האמנות ומחקרה
 סבר אורלי 

 נור-אפרת גל

בקורס נבחן ונבדוק את האופן בו ניתן ללמד יצירת אמנות. ניחשף לגישות שונות של מפגש עם 

ציר  -יצירות והוראתן לתלמידים.  בהמשך נדון בצירים שונים להוראת תולדות אמנות בתיכון

כרונולוגי, תמטי ונושאי, ציר תרבותי, חברתי, ועוד.  מתוך התנסות ובחינה של כלים אלו יצאו 

סטודנטים עם ארגז כלים בו גישות  שונות להוראת תולדות האמנות ותיאוריה של האמנות.  ה

מתוכם יבחרו הסטודנטים ציר אותו יחקרו לעומק ויבנו ממנו ציר הוראה בתולדות האמנות. את 

 הקורס נסיים בפרזנטציות של עבודות המחקר.

 סלול טכנולוגי לעומת מסלול עינוי.מ -בנוסף נערוך הכרות עם התוכניות השונות לבגרות באמנות

: השתתפות פעילה בשיעורים ובדיונים, הגשת מטלות ועבודת חקר, פרזנטציה דרישות הקורס

 בפני הכיתה.
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 שנה א'–התנסות מעשית  -יסודות להוראת אמנות 
 גלר קרן

 כהן הלביץ רותי
 סבר אורלי

ן תיאורטי ומעשי; הקורס יתווה את תיאור הקורס: קורס זה מהווה מבוא לחינוך לאמנות באופ

חברה, ויקנה כלים בסיסיים בהוראת אמנות. הקורס ידגיש את -חינוך-הקשר שבין אמנות

האמנות ככלי לביטוי אישי וחברתי, וייבחן את השאלה כיצד ובאיזה אופן יכולה היצירה 

ח פרשני, האמנותית להיות נקודת מוצא להוראה ולפעולה אישית וקבוצתית. הקורס יפתח שי

המתבסס על הדרכה דיאלוגית מהיצירה האישית ועד תערוכת אמנות, המוצגת בחלל גלריסטי. 

הקורס יתייחס למודלים בחינוך שהתעצבו בזיכרון של כל לומד/ת כדי להתמודד עם חששות 

-וחלומות ביחס לחינוך בכלל ולחינוך לאמנות בפרט וכדי להתחיל להתוות אג'נדה חינוכית

 אמנותית.

 ושאים המרכזים  שילמדו בקורס:הנ

נבחן את הזיקות שבין אמן/ית למורה ובין הפעולה האמנותית לפעולה מהסטודיו לשיעור: 

החינוכית ונשאל: מה בין תהליכי עבודה בסטודיו ובסדנא למחשבה על הוראת אמנות ולתפיסות 

מהלכי הוראה חינוכיות אישיות? האם ההתנסות בסטודיו עשויה להיות נקודת מוצא לתכנון 

ומערכי שיעור? נבחן דרכי הוראה שונות הצומחות מתוך עבודה בסדנא: הוראה ולימוד דרך שפה 

 ותוכן; טכניקות, מדיום, מושגים וכד'. 

נכיר גישות עכשוויות בחינוך פיתוח שיח וקריאה דיאלוגית של יצירות אמנות עכשוויות: 

אמנות בודדת ושל תערוכה שלמה. נבקר לאמנות, ונעסוק בהנחיה לקריאה פרשנית של יצירת 

בתערוכות אמנות, בגלריות ומוזיאונים, ונעבוד עם מודל ההדרכה הדיאלוגית מול יצירות אמנות 

 עכשוויות, כשהדגש הוא על ריבוי פרשנויות.

נדון ונתנסה בבניית מערך שיעור באמנות תוך הוראה  – עמיתים בניית מערך שיעור והוראת

 יתוח רפלקטיבי של המהלך. בקבוצת העמיתים ונ

במהלך סמסטר ב' נצא לשבוע עבודה מרוכז בבתי הספר היסודיים. לקראתו, נתנסה בתכנון 

מערכי שיעור ויחידות הוראה באמנות, נדון בדילמות ובשיקולי דעת העולים תוך כדי תכנון, 

כה של יישום והערכה של תהליכים חינוכיים. נתנסה באסטרטגיות של הוראת אמנות, בהער

דרכי הוראה, אמצעי המחשה, תצוגה ותוצרי למידה. נתנסה בשיח דיאלוגי עם תלמידים, בפיתוח 

 שיח וחשיבה ביקורתית אצל תלמידים, ובמתן מענה לשונות ולהטרוגניות בין התלמידים. 

: נוכחות מלאה בשיעורים ודיוק בהגעה לבתי הספר, אחריות אישית דרישות הקורסים

תצפיות, תכנון שיעורים והוראתם בפועל, דיאלוג מתמשך עם המרצות, וקבוצתית, כתיבת 

 פרזנטציות ועבודות בכתב על פי דרישותיהן.
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 ב': שנה -אמנות  בהוראת והתנסות תורת ההוראה
 יובל שפירא

 אביטל כנעני 
  דינה שנהב

ונעסוק  כוןובתי הביניים בחטיבת אמנות ובהוראת בפדגוגיה נתמקד זו בשנה הקורס: תיאור

 :הבאים בנושאים

 בתיכון. אמנות ובמגמות ביניים בחטיבות ומעשית עיונית אמנות בהוראת התנסות •

 ,למידה והתיכון: ארגון הביניים בחטיבת אמנות להוראת ייחודיות בסוגיות ודיון התנסות •

 .עבודות של והערכה תצוגה גמר, ופרויקט יצירה תהליכי של הנחייה שיעור, ניהול

 הוראה שיעור, תכנון מערכי שיעור מתוקשבים, יחידות מערכי לימודים: תכנוןתכנון  •

 .שנתית באמנות לימודים ותכנית

  הביניים ובתיכון. בחטיבת הקיימות הלימוד תכניות עם תכניות לימודים באמנות: היכרות •

העיונית והמעשית  הבגרות בחינות מבנה ועם אמנות מגמות של מבנה עם היכרות •

 .העיוני והטכנולוגי במסלולים

 מיוחדים. פרויקטים או מרוכזים אמנות ימי תכנון •

• PBL – .למידה מבוססת פרויקט בדגש על אמנות 

 אמנות ללמידת ואתרים מידע מקורות מקוונות; בסביבות למידה הוראה דרכי עם היכרות •

  .וכד' ספריות גלריות, מוזיאונים ממוחשבים, מידע מאגרי

 הספר. בבית אמנות חדר ח ושינוי, כמו גם תכנוןניתו –המרחב הבית ספרי  •

 .הספר בית בחיי לאמנות המורה מעורבות •

 

 'ב שנה -בהוראת אמנות  התנסות

הסטודנטים  יערכו ובמהלכן בשבוע אחד יום יתקיימו אמנות בהוראת התנסויות הקורס: תיאור

 אמנות שיעורי יילמדו סטודנט יתכנן כל ובהוראתם. שיעורים בתכנון ויתנסו ספר בבתי תצפיות

 .רפלקטיבי ודיון בהערכה ויתנסה משוב ייתן עמיתים, בשיעורי בתיכון, ייצפה וגם ביניים בחטיבת

וקבוצתית,  אישית אחריות הספר, לבתי בהגעה ודיוק בשיעורים מלאה : נוכחותהקורסים דרישות

פי  על בכתב ועבודות המרצה עם מתמשך דיאלוג והוראתם, שיעורים תכנון תצפיות, כתיבת

 .דרישותיה

 חופשת במהלך המעשית ההתנסות את ימשיכו מהקבוצות שחלק אפשרות קיימת :חשובה הערה

 .סיומה הרשמי לפני כחודש הלימודים שנת את הסמסטר ויסיימו

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 ג' שנה אמנות, והוראת חינוך לאמנות לימודי

יתקיימו קורסים עיוניים  ג', במסגרת תחום החינוך לאמנויות, כמו בכל שנה, במהלך שנה

 בחינוך לאמנות. והתנסותיים. השנה יתקיים גם סמינר בחינוך שיהוה את עבודת הגמר בתואר

מסכמת. תכני התנסות יהוו נקודות מוצא  במסגרת ההתנסות בסמסטר א' תתקיים התנסות

טיבה קבוצות ההתנסות יחולקו בעקבות בחירתכם להתנסות בח לכתיבת הסמינר בחינוך לאמנות.

 בית ספר יהודי/ערבי./עליונה/תחתונה

פורמלית, מבוססת -תתקיים התנסות א : מחשבה ופעולה,ארטביזם במסגרת הקורס בסמסטר ב',

 )ראו פירוט בהמשך( קהילה

 קורסים עיוניים בחינוך לאמנות:  2כמו כן, במהלך השנה יתקיימו 

בסיס תיאורטי לקורס  , שיהווהבין הפדגוגי, האסתטי לפוליטי -אמנות אקטיביסטית  .1

 ארטביזם: מחשבה ופעולה - ההתנסותי

 הוראת אמנות ומחקרה שיתמקד בהוראה עיונית. .2

 ג' שנה -אמנות  בהוראת והתנסות פדגוגיה

לאמנות  בסמינר בחינוך להשתתף הסטודנטים ג' על בשנה -לאמנות  בחינוך סמינריונית עבודה

שנרכשו  הדעת תחומי של אינטגרטיבי שילוב שתדור העבודה גמר. עבודת ולהגיש אמנות ובהוראת

בחינוך לאמנות ובהוראת  הסמינר עתה, ותכלול מחקר ודיון בסוגיה שתמוקד בחינוך לאמנות. עד

 הסמסטר בהוראת אמנות. התנסות של אחד בסמסטר ילווה שנתי אשר כקורס יתקיים אמנות

 לבין תוכן שונים עולמות בין בתשל זו ספר. התנסות בבתי חזותי בחינוך להתנסות יוקדש השני

 צוות ההנהלה, עם פעולה בשיתופי הסטודנטים יתנסו במהלכה ומעשית עיונית אמנות הוראת

 .הספר בבית והתלמידים המורים

 

 סמינר בחינוך לאמנות ובהוראת אמנות
 זהר סיטנר

תיאור הקורס: הסמינר יהווה בסיס למחשבה תיאורטית ופרקטית אודות חינוך לאמנות. 

במסגרתו נדון בגישות של חינוך לאמנות, נעבד דילמות וסוגיות העולות מן השטח על מנת לגבש 

תפיסה אישית כמחנכ/ת לאמנות. במסגרת הסמינר יידרשו הסטודנטים/יות לתכנן מערך הוראה 

 המורכב מרצף שיעורים, המשקף את הידע והניסיון שרכשו עד כה ואת תפיסתם החינוכית.  

 ריאת מאמרים רלוונטיים, צפייה בסרטים, דיונים ופרזנטציה אישית.הקורס יכלול ק

: נוכחות רציפה ופעילה, קריאת מאמרים, הגשת תרגילים לאורך השנה )מהם דרישות הקורס

 תתגבש בסופו של דבר העבודה הסמינריונית( וכתיבת סמינר עפ"י הדרישות.

  

 אמנות ובהוראת לאמנות בחינוך סמינר
  ורד חרותי ר"ד

 החינוך נושא של רפלקטיבית ולהערכה להתנסות לחשיבה, מסגרת יספק הסמינר הקורס: תיאור

ובפיתוח  לאמנות כמחנכים וזמנית אישית עמדה בגיבוש הסטודנטים יעסקו במסגרתו לאמנות.

 .כה עד שנרכשו הדעת תחומי כל בין אינטגרטיבי שילוב עומד שיקוליו שבבסיס לימוד יחידות מערך

תוך  העולים וקשיים דעת דילמות, שיקולי :שעניינם בנושאים קבוצתיים דיונים יימויתק בקורס

 של בסיומה .פנימי והגיון מוגדרות מטרות בעלי חינוכיים תהליכים של והערכה יישום תכנון, כדי

 רלוונטי. במהלך תיאורטי ברקע ותגובה אלה תהליכים שתשקף תוגש העבודה הסמינריונית השנה
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 ממערך וכחלק בעידן העכשווי והידע המורה, ההוראה של מעמדם על דיונים וייערכ הסמינר

 בכיתה נעסוק ית,/הסטודנט-המורה של הרפלקטיבית היכולת עידוד לצד האמנות. בשדה היחסים

 .מקוונות בסביבות- למידה מדברת" )דיאלוג, שיחה, הערכה ודיון( ובהוראה סביבה"כ

פי  על תקופתיות משימות שבועיות; הגשת מטלות והגשת קריאה כנדרש, נוכחות הקורס: דרישות

סוגיה,  (העבודה הסמינריונית פרקי של והצגה לכתיבה הנוגעים הקורס בתחילת שיינתנו תאריכים

 )ועוד פרקים עב', ראשי מבנה סקירה תיאורטית,

 .ותעבודות סמינריוני מנהלי המתחייב פי על הסמינריון של הגשה חובת חלה הקורס של בסיומו

 
 

 אמנות ובהוראת לאמנות בחינוך סמינר
  פוטרמן ד"ר שירה סלור

לימוד  יחידת בתכנון סוגיות של ויישומי תאורטי לדיון בסיס מהווה הסמינר הקורס: תיאור

בתכנון  ית/אמנ-המורה תפקיד כגון: לאמנות בחינוך שונות לסוגיות התייחסות תוך באמנות,

בחינת  הסטודנטים, לבין ית/אמנ-המורה בין דיאלוג הוויםשמ ותכנים רעיונות ובהוראה, בחירת

תוצרים  של ומקומם וביצירה בלמידה תהליך של מאפיינים להוראה, למידה בין וההבדל הקשר

לבחון  שונות דרכים ומציאת ודילמות שאלות העלאת על יתבסס בקורס ובהערכה. הדיון בלמידה

את  ויעריכו היחידה את ילמדו לימוד, יחידת יתכננו הסטודנטים הקורס במהלך איתן. להתמודד

מתכנון  העבודה במהלך לסטודנטים ויעזרו שיאפשרו ובכלים מחקר בשיטות נדון והביצוע. התכנון

 .הערכה ועד

תכנון  על ויצירתית ביקורתית בצורה ולחשוב לעומק להתבונן לבחון, מוכנות הקורס: דרישות

קריאת  המטלות; כל הגשת ובתרגילים; דיוניםב ומעורבות נוכחות בפועל; הוראה וביצוע

 .הדרישות פי על המתודית העבודה כתיבת מאמרים;

 

 התנסות בהוראה באמנות ג'

 הסמסטר חופשת בזמן גם להתקיים עשויה בהוראה ההתנסות הקבוצות בכל לב: שימו. 

 
 התנסות מסכמת בהוראת אמנות ג'

 זהר סיטנר

בהוראת אמנות יתנסו הסטודנטים/יות בכתיבת תיאור הקורס: במסגרת ההתנסות המעשית 

מערך הוראה והעברתו לכיתת תלמידים. הסטודנטים/יות יתעדו את התהליך, החל משלב התכנון, 

 דרך הביצוע ועד לניתוח רפלקטיבי אודותיו.

השתתפות פעילה, העמקה דרך חקר אישי, תכנון מערך שיעורים, )כלומר רצף דרישות הקורס:  

 ה משותפת, התפתחות וכו'(, העברתו וכתיבת עבודה תיעודית רפלקטיבית.שיעורים עם תמ

 
 התנסות מסכמת בהוראת אמנות, שנה ג' 

 ורד חרותי ר"ד

 של אינטגרטיבי רצף של והערכה יישום בפיתוח, הסטודנטים יתנסו הקורס במהלך הקורס: תיאור

תחומי  כל בין טגרטיביאינ שילוב יעמדו המערך של שיקוליו באמנות. בבסיס הוראה יחידות

 אמנות תגובה בהוראת קיימות. ההתנסות לימודים תכניות עם ודיאלוג כה, עד שנרכשו הלימוד

 אחד בכל פעיל חלק ייקח משתתף כל השונים. רבדיה על ספרית הבית המערכת עם רחבה בהיכרות

 יםלומדת". המפגש מחקר קבוצת"מ כפרט התפקידים שיידרש ובסבב השבועיים מהמפגשים
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 תוך היחידה ועיבוד לפיתוח, עיבוי ובסיס דיון יהוו מסגרת האישי והתיעוד השבועיים, התצפיות

 .לשבוע משבוע הוראה כדי

 לימוד יחידות רצף של והערכה שלביה: תכנון, יישום כל על בהוראה התנסות :הקורס דרישות

 ומטלות שבועיים ותדוח הגשת לומדת". מחקר מ"קבוצת כחלק פעילה והשתתפות כנדרש נוכחות.

 .הסמסטר בתחילת שייקבעו בתאריכים תקופתיות

 
 התנסות מסכמת בהוראת אמנות, שנה ג'

  שירה פוטרמן ד"ר סלור

הן  משמעותית למידה המאפשר ניסויי פעולה כמחקר תיבנה המעשית ההתנסות הקורס: תיאור

בית  הכיתה, עם כרותמהי מורכבת תהיה הסטודנטים עם העבודה ה./לתלמידיו והן ית/לסטודנט

 ,הקורס ומנחת מאמנת מורה עם ובתיאום ההיכרות, בעקבות במקום. לאמנות והחינוך הספר

היחידה  משמעותי. לימודי רצף שהינם מפגשים מחמישה המורכבת יחידה של הוראה תכנית תיבנה

ה /שלו העניין ותחומי ית,/הסטודנט של המתגבש אמנותי החינוכי "מאמין אני"ה בין מפגש תהיה

 המתוכננת ההוראה יחידת את ילמדו הסטודנטים .התלמידים של והיכולות הצרכים לבין באמנות,

 עמיתים ידי על תיעוד יתבצע כן, ושיטתי. כמו באופן יסודי מלמדים הם אותה היחידה את ויתעדו

 התיבנ והעמיתים המנחה המאמנת, המורה עם התלמידים, השיח השבועי, התיעוד בעזרת בקבוצה.

 לצרכים המודעות לאור לשבוע. משבוע ההוראה כדי היחידה תוך ועיבוד בפיתוח שתעזור רפלקסיה

 לאור הרצויים השינויים בו וייעשו המערך יותאם של התלמידים, והן ית/הסטודנט של הן משתנים

 .השבועיות המסקנות

 .הקורס במטלות עמידה פעילה, השתתפות :הקורס דרישות

 
 את אמנות, שנה ג' )בית ספר ערבי(התנסות מסכמת בהור

 מיערי סהאר

בפיתוח יחידת הוראה, שמורכבת ממספר שיעורים באותו נושא תוך  ההתנסות המעשית תתמקד

התייחסות לקבוצת הגיל, צרכים חברתיים ובית ספריים. במהלך ההתנסות תהיה התייחסות לדרכי 

ם. תהליכי ההתנסות יתקיימו תוך הוראה מגוונים, אלטרנטיביים ומותאמים וננסח עמדה כלפיה

פיתוח יכולת חשיבה רפלקטיבית ומתבוננת בתהליכי למידה: ניתוח מצבי הוראה ונסיק מסקנות, 

העלאת שאלות והתמודדות עם התרחשויות ושינויים. כמו כן, ההתנסות תתרכז בפיתוח יכולת 

יחסים מול מספר גורמים:  אישית במפגש עם הכיתה וניהול שיעור, נפתח מיומנויות בניהול מערכות

 תלמידים, מורה מאמנת, מערכת בית ספרית, רכזת פדגוגית.  

 
 מחשבה ופעולה, שנה ג' -ארטביזם 

  , ד"ר ורד חרותי, אורלי סבר ולדר אורית, עמיר רון-ד"ר גינזבורג רותי, חסון

הקורס ארטביזם.  –תיאור הקורס: הקורס יתמקד בתיאוריה ומעשה ביחס לאמנות אקטיבסטית 

יתבסס על היכרות עם מודלים אקטיביסטיים וקהילתיים המתמקדים בפעולה עם קשת של 

אוכלוסיות ובמסגרות קהילתיות מגוונות, המשתפת קהל וקהילה. בקורס יועלו תיאוריות ומושגים 

אמנותי על הציר שבין אמנות ובין פדגוגיה; "אמנות לשם אמנות" ו"אמנות -מן השיח החברתי

אמנותית והתנסות -ה" או "אמנות השתתפותית". הדגש יהיה על עבודה חינוכיתמערבת קהיל

בפרקטיקות שיתופיות עכשוויות של "אמנות חברתית קהילתית", תוך חשיפה לאמנים ולקבוצות 

בארץ ובעולם. הקורס ידגיש את הנוכחות של הסטודנטים כאמנים צעירים ואנשי חינוך המעוניינים 
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ים ולחולל שינוי אזרחי כיחידים ו/או כקבוצה. תהליך מעבדתי המושתת להשתלב בארגונים חברתי

 על חשיבה תיאורטית, מחקר, תכנון ופעולה משותפת עם קבוצה. 

 

  ארטיביזם: מחשבה ופעולה, המהווים את ההתנסות מבוססת קהילה קורסי 4לבחירתכם 

נוך הפורמלי/לא כל אחת מהמרצות תציע פעולה אמנותית המערבת ומשתפת קהילה אחרת בחי

 אמנותית תצמח מתוך הקבוצה ביחס לתכני הקורס:-פורמלי. לחילופין, ייתכן שהפעולה החברתית

 

הקורס יעסוק במגדר אמנות ומיניות. במהלך הקורס ילמדו וינותחו  – ד"ר רותי גינזבורג 

תיאוריות העוסקות במגדר, בהמשכו תיצרו סרטים קצרים על אמניות ואמנים שעוסקים 

שגים הנלמדים. כקבוצה ייבנה מאגר ידע חדש אותו תעבירו במסגרות פורמליות ולא במו

 פורמליות.  

 

הקורס הוא קורס מעשי וכולל יציאה לפעולה אמנותית חברתית והמשך ליוזמה   – אורית חסון

בת חמש שנים בה סטודנטים יהודים וערבים מהמדרשה בונים יחד מאגר שיתופי לאמנות ותרבות 

 סרטים, קישורים ומהווה מקור השראה. לסטינית.  המאגר כולל דפי אמן,ערבית פ

ניות לימוד ויצירות בדיאלוג כבמסגרת הקורס נארח מרצים אוצרים ואמנים ,ניצור סרטים, ת

ובהשראת הארכיון הכולל אמנות ,קולנוע ומוסיקה ונקיים סיורים לימודיים מפגשים וסדנאות 

 במרכזי תרבות ומקומות תצוגה.

 קורס נכיר מודלים אקטיביסטיים וקהילתיים מהארץ והעולם ,פעולות המשתפות קהל וקהילה,ב

נלמד מושגים כמו "אמנות מערבת קהילה" או "אמנות השתתפותית". ונחשף לאמנים ולקבוצות 

 שיוצרים אמנות עכשווית בעקבות ארכיון והיסטוריה .

יוזמות שניתן להגיש למוסדות וגופים ים וטיפים לבניית תכניות ויהקורס יעניק כלים פרקט 

עירוניים כאמנים ומחנכים שמובילים שינוי ומעוניינים להרחיב את אפשרויות העבודה העתידית 

 .שלהם

*יתכנו שינויים בהתאם לאופי הלמידה ,מקוונת או מפגשים פיסיים ולהנחיות הבריאות של 

 המכללה  

 

ות, נסיבות חייהן ומקום מגוריהן, תוך הקורס יעסוק בהיכרות עם קהילות שונ -רון עמיר

 התמקדות בתהליכי יצירה שינבעו מביקורים אצל אותן קהילות ומפגשים איתן.

כל זאת בשאיפה לעורר דיון אודות המקום והזמן בו אנו חיים, בחינה של תהליכי יצירה מסוג  זה, 

ות הטמונות חשיבותם של כלים אלו בארגז הכלים של האמן ועמידה על המורכבות והבעי

 בתהליכים אלו

 

 ד"ר ורד חרותי ואורלי סבר
הקורס יתקיים במוזיאון הרצליה ובגלריה לאמנות אום אל פאחם. במסגרת  -דיאלוג במוזיאון

הקורס נחשף לאופן שבו הסביבה המוזיאלית מאפשרת שיח רב תרבותי ונחווה זאת בעצמנו. 

 ות חינוך במוזיאון. הסטודנטים/יות יתנסו בתהליכי פיתוח תכנים ופעילוי

הקורס מעלה את הסוגיה של המרחב המוזיאלי כמרחב המאפשר אינטראקטיביות, דיאלוג ושיח 

של קבוצות מעורבות. כוונת הקורס לעורר שיח של קבוצות מעורבות בעזרת אמנות במרחב 
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יות /הסטודנטים מוזיאון הרצליה(. במהלך הקורס -גלריה אום אל פחם ויהודי –המוזיאלי )ערבי 

 יפתחו מערכי הדרכה ובסיום הקורס ידריכו תלמידי בתי ספר בתערוכות המוזיאון.

למשתתפים יפתח חלון להתבוננות בתהליכים פנימיים של המוזיאון. הסטודנטים/יות יכירו 

מקרוב תהליכי עבודה בתחום האוצרות, החינוך והמוזיאולוגיה, ויקבלו כלים תאורטיים 

 כה מוזיאלי רב תרבותי.ומעשיים לבניית מערך הדר

 קורס זה יתחיל במהלך חופשת הסמסטר ויסתיים לפני סוף השנה בהתאם.

 

 

 ד' שנה אמנות, והוראת חינוך לאמנות לימודי

 

 אמנות, מחקר כתיבה )ליווי מחקרי של תערוכת הגמר( 
 סבר אורלי 

 גלר קרן

ל הסטודנט, לעבר קורס זה מבקש לפתוח נקודת מבט נוספת על תהליכי העבודה האישיים ש

 מחשבות ומחקר התכנים, הדימויים, המושגים והנושאים אליהם ומהן יוצאת עבודת הסטודנט. 

במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למספר הרצאות שונות על מחקר אמנותי, כשבסופן יתבקשו  

 ליצור מאגר מחקרי חזותי ומילולי של הקשרים לעבודתם.

 פות ובחלקו בפרזנטציות בקבוצות קטנות.הקורס יעבור בחלקו בהרצאות משות

 וניסוחם, הגשת מטלה מסכמת. התקדמות בתהליכי היצירה, ניתוחם,דרישות הקורס: 

 

 :לאמנויות בחינוך הרחבה קורסי

 בין הפדגוגי, האסתטי לפוליטי -אמנות אקטיביסטית 
 ד"ר גינזבורג רותי

י ולחברתי? היכן האמנות והפוליטי כיצד ניתן להבין את היחסים בין אמנות, פדגוגיה, לפוליט

נפגשים? כיצד אמנות וביטויים אסתטיים אחרים מבקשים לחנך ולרתום יחידים, קבוצות 

חברתית? מה הם ההיבטים האסתטיים והפדגוגיים של העשייה -וקהילות לעשייה פוליטית

 הפוליטית? מה היא למעשה אמנות אקטיביסטית, גם במובנים המחנכים שבה? 

אמנות אקטיביסטית" נדון בשאלות הללו דרך בחינה של המפגש בין האסתטי, הפדגוגי, בקורס "

לפוליטי באמנות. הבעה, ייצוג, מדיה, השתתפות, הכרה ותודעה מתרחשים גם ביצירת האמנות 

וגם בפעולה החינוכית והפוליטית. במפגשים נעסוק ביחסים שבין אמנות לחברה ופוליטיקה 

לחיים האזרחים. הדיון ישלב בין דיון תיאורטי לניתוח יצירות הנכללות  ובתפקיד האמנות בחינוך

 בתחום של האמנות אקטיביסטית.

הנושאים שבין השאר ילמדו הם: אמנות אקטיביסטית והמרחב הציבורי, פרקטיקות ואופני 

פעולה המאתגרות את התרבות ההגמונית, הקשרים בין אמנות אקטיביסטית המבקשת להשיג 

נך את האזרחים לבין כזו המהווה פלטפורמה לביטוי, והיחסים בין יצירה שינוי ולח

 אינדיבידואליסטית לבין פעולה פוליטית קולקטיבית. 
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 דמות המורה כמחולל שינוי –חינוך וקולנוע 
  שוורץ -פרנקואורית ד"ר 

י. באופן הקורס: תחום החינוך הוא שדה שבו פועלות במקביל מגמות של שימור ושל שינו תיאור

מסורתי מערכת החינוך הייתה אחראית על שימור התרבות הקיימת ועל הנחלתה לדור הבא. בעידן 

המודרני והפוסטמודרני עובר תחום החינוך עצמו מהפכות ורפורמות לפרקים, ובנוסף לכך, 

מתבקשים המחנכים להכין את הפרט לחיים בוגרים בעולם המשתנה תדיר. גישות חינוכיות שונות 

 וקמות בנקודות שונות לאורך הקשת הזאת שבין שימור ושינוי. ממ

הקורס מבקש להתמקד במגמות השינוי, תוך בחינה של מגמות השימור שעומדות כנגדן. הקורס 

שינוי: שינוי בפרט, שינוי במערכת החינוך, ושינוי בחברה, וינתח כל אחד -יעסוק בשלושה מעגלי

 מהם תוך העלאת שאלות ביקורתיות. 

צוגים קולנועיים של עבודה חינוכית מתמקדים בדרך כלל בתהליכי שינוי ותמורה, מאחר והם יי

הולמים את האופי הדרמטי של תחום הקולנוע. בקורס ניעזר בסרטים על חינוך כדי לבחון את 

אופיים של תהליכי השינוי, את הסוגיות והקשיים הקשורים בהם, וכדי לפתח כלים דידקטיים 

מקד בסרטים על מורים לספרות, מוסיקה, מחול ואמנות פלסטית, ונבחן את ביקורתיים. נת

 מעמדם המיוחד כסוכנים של שינוי, תוך שימוש באמצעים פרשניים שונים. 

 .הקורס במטלות עמידה פעילה, השתתפותדרישות הקורס: 
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 טאז'ס

 אסנת אגם –מרכזת 

ואינן מקנות נקודות זכות  .F.A  B.Edתוארסדנאות סטאז' אינן חלק מתכנית הלימודים לקראת 

  במסגרת לימודי התואר.

הסדנאות מיועדות למתמחים בהוראה בשנת עבודתם הראשונה לשם קבלת רישיון הוראה ממשרד 

החינוך. הרישום לסדנאות סטאז' מותנה בשיבוץ לעבודה בהוראה על ידי המפקח. המפגשים 

  יתקיימו החל מסוף אוגוסט.

 אומנויותסדנת סטאז' ב
 אסנת אגם

  .הסדנה היברידית

: הסדנא מלווה את פרחי ההוראה בתחום האומנויות )חזותית, תקשורת וקולנוע( תיאור הסדנא

במהלך שנת התנסותם הראשונה בהוראה במסגרת הסטאז'. סדנת ההתמחות מהווה מקור לתמיכה 

 וסיוע למתמחה בהוראה.

גון: הכרת מערכת החינוך וביה"ס וההסתגלות תכני הסדנא נגזרים מתהליך הכניסה להוראה כ

אליהם, קשיים ובעיות בעבודה השוטפת של המתמחים, זכויות וקידום מקצועי, דילמות של סמכות 

וגבולות, הזהות האישית מול הזהות המקצועית, איתור הצלחות ונקודות אור בעבודת ההוראה, כל 

 דגש על תחום האומנויות. זאת ועוד עם

המפגשים מתבססים על התייחסות קבוצתית לאירועים שמציגים המתמחים,  דרכי ההוראה:

  מתוך התנסותם בהוראה בבתי הספר השונים.

נוכחות פעילה בזום ובמפגשים ההכרחיים שיהיו פנים אל פנים, מילוי הטפסים  דרישות הקורס:

  י המנחה.נתנו על ידיהנדרשים במועד, הגשה שוטפת של דו"חות אירועים בהתאם להנחיות שי

 עבודה יצירתית לסיכום שנת ההוראה הראשונה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


