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 אור הקורסית

      

וקשרי הגומלין ביניהן. במהלך  העולם העתיק ליזציות המרכזיות שלסוקר את האדריכלות של הציביקורס מבוא זה 
. התקופה הנאוליטית-מעבר מחברה נוודית להתיישבות קבעכשנקודת המוצא תהייה ה ,בזמן ובמרחב ננועהסמסטר 

נרחיב את המבט אל משם  . רומאואדריכלות של יוון הו, מצרים והמזרח התיכון בהמשך נלמד את האדריכלות של
במהלך  .קולומביאנית-, ואמריקה הפרההמזרח הרחוקהודו, ב יהתרבות הבני ונבחן אתתרבויות לא מערביות, 

 יםהאספקטכמו גם  ,אורנמנטוטיפוס בנין  ,גון ייצוג, סגנוןנלמד מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות, כהקורס 
נלמד כיצד  .חיפוי, ארגון העבודה, ועיבוד משאבי טבע לחומרי בנייה, סטרוקטורה—של הבנייה םייהטכנולוג

קשורים —ומגורים ,תשתיות ,ערים, מבני שלטון, פולחן והנצחה—האדריכלות בגילוייה היום יומיים והטקסיים
 ,, כלכליותהשקפות עולם דתיות ומערכות חברתיות , כמו גם, וגאוגרפיה )העולם הטבעי(לאקלים, גאולוגיה

 תרבותי(. -וליטיות )העולם הסוציוופ

This course will survey architectural culture in various parts of the world over a broad span of history from the Neolithic 
period up to the Roman period c. 300 C.E. It will include both an account of the rise of Western civilization and non-
Western cultures. During this semester you will become acquainted with architectural forms and style, the use of 
building materials and technologies, a range of building types, and issues of siting and program. You will see how 
architecture and urbanism are linked to climate and geography (the natural world), and governmental, religious and 
philosophical systems (the socio-cultural world).  

 דרישות הקורס 

 מחלה או מילואים( ללא אישור 20%סטודנטים שיחסירו יותר משלושה שעורים ). מבחןותרגיל, נוכחות, קריאה, 

  לבחינה.לא יוכלו לגשת , בכתב

 מרכיבי הציון הסופי 

  בחינה מסכמת 100 %

 בחינה 

שאלה פתוחה  חלק השלישיהבוחנות בקיאות. בברירתיות -רבשאלות  . בחלק השנייש לזהות בנינים ,חלק הראשוןב

 בכתב של התלמיד.  והתנסחותרעיונית, כמו גם את יכולת הניתוח ההבוחנת את הידע הנלמד ברמה 

 



 

 

 

 נושאי הקורס 

 תקופת האבן    24.10.17 .1

 מצרים הקדומה    31.10.17 .2

 מסופוטמיה    7.11.17 .3

 : כרתים ומיקיניקלאסית-וון הטרוםי     14.11.17 .4

 והאידאל הקלאסי יוון א': המכלול הדתי       21.11.17 .5

 של אריסטוהפואטיקה מתוך קריאה: 

 ומגורים ,ציבור: תכנון עירוני, מבני  יוון ב'      28.11.17 .6

 טיפוסי בניין, תכנון עירוני ותשתיותטכנולוגיה, : א' רומא   5.12.17 .7

 ויטרוביוס ואדריאנוסרומא ב':   12.12.17 .8

 של ויטרוביוס על אודות האדריכלותקריאה: מתוך 

 : בודהיזם והינדואיזםתת היבשת ההודית    19.12.17 .9

 אדריכלות סינית     26.12.17 .10

 אדריכלות יפנית         2.1.18 .11

 אינקהומאיה : קולומביאנית-פרהאדריכלות   9.1.18 .12

  אין שעור  16.1.18 .13

  רשימת ספרות 
 PDFכל הקריאות נמצאות באתר הקורס בפורמט 

 
 .1997 דביר, :)בתרגומו של ר' רייך(. תל אביב על אודות האדריכלותויטרוביוס. 

Crouch, D. and Johnson, J. 2001. Traditions in Architecture. Oxford University Press. 

Kostof, S. 1995. A history of Architecture: Settings and Rituals. Oxford University Press. 

Jarzombek, M., Prakash, V., and Ching, F. 2010. A Global History of Architecture. Wiley and Sons.  

 

 


