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   אור הקורסת

נבקש ליישם את מיומנויות ההתבוננות ביצירת האמנות )סמסטר א'( על אדריכלות, בסמסטר ב' 

רבדית ותלוית הקשרים. מהפכות -תחומית, רב-תוך שימת דגש על ראיית האדריכלות כמהות רב

-ורות כלכליות, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, כוחות פוליטיים, מגמות והלכיחברתיות ותמ

פעמיים, כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי -רוח תרבותיים ואמנותיים, כמו גם אירועים חד

 ומסייעים בהנעת מהלכים ובקביעת נורמות חדשות.

דה ובצורה זו או במי –במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת, הנוגעת 

בקשרים שבין האדריכלות לאדריכל, בין האדריכלות למזמין/ משתמש )החל בשליט  –אחרת 

היחיד וכלה בציבור הרחב( ובין האדריכלות ל"חברה" במובנו הרחב ביותר של המושג. הדיון, 

ף לשיעורי תולדות סמטבע הדברים, אינו כרונולוגי; וקורס זה מבקש, על כן, לבוא בנו

 יכלות.האדר

 

The aim of this course is to practice the skills of description, analysis and 



 

 

interpretation of visual messages (from the first semester) in the field of architecture.  

Various sorts of building types will be examined as an interdisciplinary and multi 

layered phenomenon which has to be addressed in a variety of contexts.   

 

  דרישות הקורס

 נוכחות, 

 השתתפות, 

 קריאה )הן במהלך הקורס הן לקראת הבחינה(,

 בחינה

 

  מרכיבי הציון הסופי

 בחינה )שבמסגרתה תיבדקנה גם מטלות הקריאה(

 

 בחינה

וננות בדימויים חזותיים. בחלק מן השאלות יתבקש בחינת רב ברירה, המבוססת על התב

 הסטודנט לזהות את הדימוי ו/או לנמק את הבחירה שבחר.

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 

 )מקרה בוחן: משכן הכנסת( הקשרפתיח: אדריכלות ב -

 (לדורותיה זיכרון והנצחה )מקרה בוחן: קשת הניצחון –אדריכלות והיסטוריה  -

 הגותית וגורד השחקים המודרני( הה מידה )מקרה בוחן: הקתדרלאדריכלות וקנ -
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 ייה לקריאה.במהלך הסמסטר יועלו חלק מהחומרים לאתר הקורס ותינתן הנח

 

 

 

 


