
 'יום ה 'דיום  'יום ג 'יום ב 'יום א 'סמסטר א

 11111111מבוא   8-01
 מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

 ר סוניה קלינגר "ד

 ב"מבוא לאמנות ימה, 11111111מבוא 
 ריקובר'ענת צ' פרופ

 11111111מבוא 
 מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

 ר סוניה קלינגר "ד

 11111111מבוא 
 ב"מבוא לאמנות ימה

  ריקובר'ענת צ 'פרופ

והמבט האוצרותי  המבט הפרשני 
  1111.111ניסים גל

 ת ניסים גל"שו
 אמנות עכשווית

11111111   

 מבוא איסלאם בילהה  01-01

11111111 

 שיח האמנות המודרנית 
 1111.111 ניסים גל( מתודולוגיה)

  אמהמ "ש פיליפ רנצר ביקורת תערוכות  11111111 מבוא איסלאם בילהה 
 סיפורן של איקונות

 אמנות עכשוויתת ניסים גל "שו    1112/ 00031111
11111111 

 מבוא לאוצרות אירית מילר

 ת אמה"שו  .11-1
אמנות בשוליים בימי הביניים 

 11111111 ובביזנטיון

נשים ומה , גברים, א סוניה"סמינר ב 
 שביניהם באמנות יוון העתיקה

11111111 

 ת אמה"שו
נות בשוליים בימי הביניים אמ

 11111111 ובביזנטיון

נשים , גברים, א סוניה"סמינר ב  
 ומה שביניהם באמנות יוון העתיקה

11111111 

 פיליפ רנצר ביקורת תערוכות
 

 

 

 מ יוחאי "ש  01-02
 הישראלי צילוםה

11111111  /1171 

 מ עדי פיסול הלניסטי"ש
00031111 /1111 

 ר אסמינר מחקר סמסט
11111111 

 

 

 סדנת תערוכות
, אמה משתתפת, מסעות, נופי ידע 

 א"מ לב"אופציה במקום ש
 

 א"סמינר אסתר ב 02-08
 1711-1711אמנות בפריז 

11111111 

 ת יוחאי"שו
 הרנסנס בצפון אירופה

11111111 

 יוחאי ת"שו 
 בצפון אירופה הרנסנס

11111111 

 

 א ענת"סמינר מ
הפיסול הרומנסקי בהקשרו 

 1111.111 הארכיטקטוני

 א"סמינר אסתר ב
 1711-1711אמנות בפריז 

11111111 

 א ענת"סמינר מ
הפיסול הרומנסקי בהקשרו 

 1111.111 הארכיטקטוני

08-11 

 

 

 

NETworking  -  אמנות
מושגי , היסטוריה: דיגיטלית

 עבודות מפתח, יסוד
 אילנה טננבאום

   



 

 

 'יום ה 'דיום  'יום ג 'יום ב 'יום א 'סמסטר ב

  לאמנות מודרנית אסתר מבוא 8-01
11111111 

 מבוא לרנסנס יוני
11111.11 

 לאמנות מודרנית אסתר מבוא
11111111 

 מבוא לרנסנס יוני
11111.11 

וטכניקות  הכרת חמריםסדנה ל
11111111 

 (  חדר במשכן)פנר -ר אמה מעיין"ד

 א ניסים"סמינר ב
 בעידן הגלובלי אמנות

1111111. 

 א בלהה"ת ב"שו
 םאהציור הפיגורטיבי באיסל

11111111 

 א ניסים"בסמינר 

 אמנות בעידן הגלובלי
1111111. 

סדנה להכרת חומרים בתהליך 
 הגר דורנאי, הטיפולי

 שעות אחת לשבועיים .סדנת 

 ת סוניה"שו
 11111111 ציורי כדים באתונה

 ת סוניה"שו

 11111111 הציורי כדים באתונ

 1111.111 א ניסים"סמינר מ  01-01
טרור ופורנוגרפיה , אפוקליפסה

 באמנות ישראלית עכשווית

 חדר מחשבים תרגיל ניתוח יצירות אמה
 1קבוצה  11111.11

 1111.111 א ניסים"סמינר מ 
טרור ופורנוגרפיה באמנות , אפוקליפסה

 ישראלית עכשווית

 מ רון"ש
 אדריכלות רומית

11111111 

  א בלהה"ת ב"שו
 םאהציור הפיגורטיבי באיסל

11111111 

 א יוני"ת ב"שו
לו ומה 'מיכלאנג, טיציאן, רפאל

 111111.7 שביניהם
 

, טיציאן, רפאל יוני א"ב ת"שו 
 לו ומה שביניהם'מיכלאנג

111111.7 

 סמינר אמה תכנית יוון

, כתבי יד ביזנטיים כראי חברתי
 דתי ופוליטי

ים בתהליך סדנה להכרת חומר 
 הגר דורנאי, הטיפולי

 שעות אחת לשבועיים .סדנת 

 מ סוניה"ש  .11-1
 אמנות אטרוסקית

11111111 

 חדר מחשבים תרגיל ניתוח יצירות אמה
 1קבוצה  11111.11

 אמה תכנית יווןסמינר   סמינר מחקר
, כתבי יד ביזנטיים כראי חברתי

 דתי ופוליטי
 מ"וני תורן סבג שר

של ראשית המאה ' הפוטומונטאז
, סוריאליזם, דאדא: 11-ה

 11111111 קונסטרוקטיביזם

   

 א יוחאי"סמינר ב  01-02
 רובנס והבארוק הפלמי

1111111. 

מאל גרקו עד : הציור הספרדי
 ר גיא טל"ד/ מ"ש/  פיקאסו

11111111 

 .1111111 א יוחאי"סמינר ב
 רובנס והבארוק הפלמי

 11111111ן רו מ"ש
 הבית הים תיכוני

חדר  תרגיל ניתוח יצירות סוניה
 מחשבים

 1קבוצה  11111.11

 

 אמנות יהודית בעת העתיקה מ עדי "ש
11111111 

       א יוחאי"מתודולוגיה מ  02-08

 



08-11      

 


