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 אור הקורס   ית

 
מטרת השיעור הינה הקניית הכרות והבנה, ממוקדות ונרחבות כאחת, של המאפיינים 

יידונו הנושאים נפילת האימפריה הרומית ועד לברוק.  כליים המייחדים את התקופות שמהאדרי

בסדר כרונולוגי: נצרות קדומה, ביזנץ, הקיסרות הקרולינגית, רומנסק, גותיקה, רנסאנס, 

מנייריזם וברוק. במוקד הדיון יהיו מכלולים ומבני מפתח דתיים ואזרחיים, על מרכיביהם ועל 

תיים. וחברחיבוריהם העירוניים והנופיים. הדגשים בכל תקופה יהיו על הקשרים תרבותיים 

 רלוואנטיּות עתידית של הגישות האידיאולוגיות והאסתטיותבשלכות והבר יעסוק גם השיעו

 במהלך שבע עשרה המאות בן נעסוק. הבאות לידי ביטוי בעשייה האדריכלית ש

 

The objective of this course is to provide you with basic knowledge of the 

architectural characteristics of the periods after the fall of the Roman Empire to 

the Baroque. Issues will be discussed in chronological order: 

Early Christianity, Bizanz, Carolingians, Romanesque, Gothic, Renaissance, 

Mannerism and Baroque. The discussion will focus on key structures and 

monuments from Western Europe and the Near East, in their historical, cultural and 

artistic contexts, and on future relevance of the ideological and aesthetic approaches 

of these seventeen centuries. 

 



 

 

 

 דרישות הקורס 

 

פי הנחייה ובחינה מסכמת -ת טקסטים עלקריאנוכחות מלאה בשיעורים, הכרת הביבליוגראפיה, 

 בכתב.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי 

 

  .בחינה מסכמת 100 %

 ני לגבי הבחינה המסכמת ואופייה:הסבר עקרו
תוחם לאור בחינה רגילה, ללא חומר פתוח; שאלות תיאורטיות וביניהן גם זיהוי מתחמים וני

 הסוגיות אשר נידונו בשיעורים.
 

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 
 

הקורס יעסוק במאפיינים האדריכליים המייחדים את התקופות שלאחר נפילת האימפריה 

, קרולינגים, רומנסק, גותיקה, ביזנץהרומית ועד לברוק. נושאיו המרכזיים: נצרות קדומה, 

יתמקד ביצירה האדריכלית על הקשריה ההיסטוריים, רנסאנס, מנייריזם וברוק. הדיון 

התרבותיים בכלל והאמנותיים בפרט. בכל תקופה תבחן הבניה הדתית והאזרחית, תוך התייחסות 

 למקורות, לחידושים ולהשלכות עתידיות. מקרי הבוחן יהיו ממערב אירופה ומן המזרח הקרוב.

 

 

 ראשונית ונתונה לשינויים~רשימת ספרות 

 

ספרות נוספת לחלק הראשון של  -ב ות בסיסית לחלק הראשון של הסמסטר;ספר – א

ספרות נוספת  לחלק השני של הסמסטר של  - ד ספרות בסיסית לחלק השני; - גהסמסטר; 
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