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 תיאור הקורס
וקשרי הגומלין  ליזציות המרכזיות של העולם העתיקהציבי שלת יהאדריכלההיסטוריה קורס מבוא זה סוקר את 
 ,תקופה הנאוליטיתמהמעבר מחברות נוודיות להתיישבות קבע ב ,בזמן ובמרחב ננועביניהן. במהלך הסמסטר 

משם  . והאדריכלות של יוון ורומא, המזרח התיכון בתרבותיות  התפתחות האדריכלות המונומנטאלית והעירונית
 .קולומביאנית-, ואמריקה הפרההמזרח הרחוקודו, הב יהתרבות הבני תרבויות לא מערביות, ונבחן אתל נרחיק

כמו גם  ,אורנמנטובנין  יטיפוס ,גון ייצוג, סגנוןבמהלך הקורס נלמד מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות, כ
, ת הבנייהחיפוי, ארגון עבודקירוי, שיטות , סטרוקטורההתאמה לאתר, —בנייהשל יים ותכנוניים הטכנ יםהאספקט

ערים, מבני שלטון, —נלמד כיצד האדריכלות בגילוייה היום יומיים והטקסיים .לחומרי בנייה ועיבוד משאבי טבע
השקפות עולם  , כמו גם, וגאוגרפיה )העולם הטבעי(קשורים לאקלים, גאולוגיה—ומגורים ,תשתיות ,פולחן והנצחה

 תרבותי(. -וליטיות )העולם הסוציוופ ,, כלכליותדתיות ומערכות חברתיות

This course surveys the development of the architectural culture of antiquity in various parts of the world 
over a broad time span, from the Neolithic period up to the Roman period c. 300 C.E. It accounts for both the 
rise of Western civilization and non-Western cultures, and the reciprocal relations and transfer of 
knowledge from one region and period to another. During this semester you will become acquainted with 
architectural concepts such as typology, style, ornament and tectonics, and building methods and types. The 
course will explore how architecture and urbanism are linked to climate, geology and geography (the natural 
world), and governmental, religious and philosophical systems (the socio-cultural world).  

 דרישות הקורס 

  לא יוכלו לגשת לבחינה. בכתב( ללא אישור 20%ומבחן. סטודנטים שיחסירו יותר משלושה שעורים ) נוכחות, קריאה,

 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    16.10.18 .1

 מצרים הקדומה    23.10.18 .2

 מסופוטמיה    30.10.18 .3

 קלאסית: כרתים ומיקיני-יוון הטרום     6.11.18 .4

 והאידאל הקלאסי הדתייוון א': המכלול        13.11.18 .5

 של אריסטוהפואטיקה קריאה: מתוך 

 ומגורים ,: תכנון עירוני, מבני ציבור יוון ב'      20.11.18 .6

 טיפוסי בניין, תכנון עירוני ותשתיותרומא א': טכנולוגיה,    27.11.18 .7

 ויטרוביוס ואדריאנוסרומא ב':    4.12.18 .8

 ויטרוביוסשל  על אודות האדריכלותקריאה: מתוך 

 : בודהיזם והינדואיזםתת היבשת ההודית    11.12.18 .9

 אדריכלות סינית     8.12.118 .10

 אדריכלות יפנית         8.12.125 .11

 אינקהומאיה : קולומביאנית-פרהאדריכלות   9.1.11 .12

 )שבוע הכנות עבור תלמידי אדריכלות( אין שעור  9.1.18 .13
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