
 א"פמתווה למחזור תש – הניתנים לפי שנים ותחומים המסלול לאמנות קורסי

 , לא כולל אקדמיה כיתה.2.3.21עודכן 

 כל הקורסים הינם חובה אלא אם כן צוין אחרת

שעות )שעות = נקודות 
זכות אלא אם כן מצוין 

 אחרת(

 שנה א מחזור תשפ"א מורה

 תחום אמנות עיונית  
  לשפת האמנותמבוא   אורנה סגל 1

ארגון חברתי, אמונות דתיות  מתי פישרד"ר  2
ורציונליות אנושית באמנות העתיקה 

 והקלאסית
 אמנות רנסנס ובארוק מתי פישרד"ר  2

 אמנות ימי הביניים מתי פישרד"ר  2
  אמנות מודרנית נירה טסלרד"ר  2

באמנות  א' ביטויים של מקום וזהות רחלי ברגרד"ר  1
 לפני קום המדינה הישראלית

באמנות  ב' ביטויים של מקום וזהות רחלי ברגרד"ר  1
 לאחר קום המדינה הישראלית

 היסטוריה של הצילום )קיץ תשפא( טל יזרעאל  1
סה"כ מצטבר אמנות עיונית 

12 
  

 תחום אמנות מעשית  
 מבוא ויסודות מעשיים –רישום א'  מיכאל קוקולביץ,   2

 מבוא ויסודות מעשיים –א' רישום  שרית רוזן 2

 מבוא ויסודות מעשיים –ציור א'  היידי שטרן  4

 מבוא ויסודות מעשיים – פיסול א' אורית אדר בכר, ורד לוי  4

 חשיבה יצירתית אורלי עזרן 2
סה"כ מצטבר אמנות מעשית 

14 
  

 תחום חינוך  

 פילוסופיה של החינוך לאמנות רחלי ברגר מתוקשב@ד"ר  1

  התפתחותיתפסיכולוגיה  רז משהד"ר  1

הדרכה ביבליוגרפית ואוריינות  קרן צדפי @ד"ר  1
 אקדמית

מתודיקה ופרקטיקה להוראת  עופרה גרוסמן 1

   א' האמנות 

   4סה"כ מצטבר חינוך 

 תחום לימודי יסוד והעשרה  

 אוריינות מחשב טל יזרעאל 1

 משואה לתקומה רחלי ברגר 1

   2יסוד סה"כ מצטבר 

 יהדות  
בית ומשפחה  שעור יהדות @  1

במקרא ובמדרש באספקלריא 
ד"ר יוסף אלי אמנותית  

@  שנוולד מלכהד"ר וסגל  אורנה 1 יהדות קורס  –יהדות  
  אינטרדיסיפלינרי

@ הרב אלחנן שבח 1 אמנות חזותית בראי  –יהדות  
 ההלכה

   3סה"כ מצטבר יהדות 

בהתאם לרמת  –אנגלית   2
 הסטודנטית

  בהתאם לרמת הסטודנטית  –לשון   2

 סיורי אמנות  בהתאם לתוכנית המסלול
 

  



 

שעות )שעות = נקודות זכות 
 אלא אם כן מצוין אחרת(

שנה ב מחזור תשפ"א  מורה
 )שנת תשפ"ב(

 תחום אמנות עיונית  

   

 עכשוויתניתוח יצירות אמנות  @ היידי שטרן 1

 ירושלים כצומת אמנותית שמואל גבעון מתוקשב@ד"ר  1
 מקורות וטקסטים אורנה סגל 1

סה"כ מצטבר אמנות עיונית 
15 

  

 תחום אמנות מעשית  
 פוטושופ -ב' דיגיטלי רישום  דוריאן גוטליב   1

 אופני ייצוג המציאות – רישום ב' מתי פישרד"ר  2
 אמנות ואקולוגיה קוקולביץ מיכאל  2
 ' גציור   שטרן  היידי 2

 מבוא ויסודות מעשיים    – צילום א' טל יזרעאל 3

   1מתקדמים  פיסול אורלי עזרן  2
   2מתקדמים  פיסול אורלי עזרן 2
 פיסול ג' אורית אדר 2

מבוא ויסודות  –ארט א' -וידאו שרית רוזן 2
 מעשיים

 ארט עריכת וידאו -וידאו דוריאן גוטליב 2
   

אמנות מעשית סה"כ מצטבר 
34 

  

 תחום חינוך  

עיצוב  –שפת האמנות לבית הספר  אורלי עזרן 1
 סביבה לימודית 

מתודיקה ופרקטיקה להוראת  אורנה סגל 1
   ב'  –האמנות 

 פסיכולוגיה קוגניטיבית  1

 תוכניות לימודים באמנות אורית קורן 1

פסיכולוגיה התפתחותית של ציורי  משה רז @ד"ר  1

 ילדים

בית ספר כסדנת אמנות מתודיקה  אורנה סגל 1

 PBLופרקטיקה 

   10סה"כ מצטבר חינוך 

 תחום ע"מ  
סמס' ב' 3סמס' א,  3=  6  התנסות מעשית בהוראה אורית קורן   

 תחום לימודי יסוד והעשרה  
 תחום יהדות  
שמואל גבעוןד"ר  1 מבוא לארכאולוגיה  –יהדות  

 מקראית ב' סמלים יהודיים 
שמואל גבעון @ד"ר  1 ארכיאולוגיה מקראית א' –יהדות    
 יהדות @ 1

6סה"כ מצטבר יהדות     

בהתאם לרמת  –אנגלית   )לא נחשב במנין השעות( 2 
 הסטודנטית

  בהתאם לרמת הסטודנטית  –לשון   )לא נחשב במנין השעות( 2

 סיורי אמנות  בהתאם לתוכנית המסלול

 

 

 

 



 

 

נקודות זכות שעות )שעות = 
 אלא אם כן מצוין אחרת(

שנה ג מחזור תשפ"א  מורה
 )שנת תשפ"ג(

 תחום אמנות עיונית  
 אמנות ויהדות מיקרוגרפיה וקליגרפיה  דליהרות הלפרין וקולט זיוד"ר  2
 מבוא לאמנות יהודית   דליהרות הלפרין 2
 ניתוח יצירות אמנות מוזאון דליהרותד"ר  1
אותנטיות  –אמנות האסלאם  קרן צדפיד"ר  1

  ושיתופיות
ודה  א אמנים מודרניזם-פוסט רחלי ברגרד"ר  1

  - קונסטרוקציה באמנות עכשווית
סיור  –שפת האמנות העכשווית  אביבה וינטר 1

 גלריות 
יסודות השפה הקולנועית וז'אנרים  דבורה הנדלרד"ר  2

 בקולנוע
וביטוייה באמנות זהות היהודי  יהודית ארנברגד"ר  1

 היהודית בעת החדשה
2 

 נ"ז( 3)
 אמנות השואה –פרוסמינריון  רחלי ברגרד"ר 

2 
 נ"ז( 3)

הפרח באמנות סמינריון באמנות:  נירה טסלרד"ר 
  נשים מודרניסטיות

 30סה"כ מצטבר אמנות עיונית 
 נ"ז( 32)

  

 תחום אמנות מעשית  
 היבטים מושגיים -' ציור ב היידי שטרן 2

 טכניקות לבית הספר –רישום  רחלי ברגר 1
 סטופ מושן רנן אדר 1

 מן החלקיק אל הפלנטה – צילום ב' טל יזרעאל  2

 בלט  הדפס  דליהרות הלפריןד"ר   2
 היבטים מושגיים –ציור  ב'  שקד אביב 2

   44סה"כ אמנות מעשית 

 תחום חינוך  

 )מחקר כמותי( מבוא לסטטיסטיקה  @ 1

 )מחקר איכותני(מבוא לשיטות מחקר  @ 1

 חינוך וטיפול באמצעות אמנות סיגלית פריד 1
 

 כלי הערכה בהוראת אמנות  אורנה סגל 1

מתודיקה ופרקטיקה להוראת  עופרה גרוסמן 1
 חטיבת ביניים  –האמנות 

הגלריה הבית  –גלריה ואוצרות  אבנר בר חמא 1
 ספרית

   16סה"כ מצטבר חינוך 

ע"מתחום     
 התנסות מעשית בהוראה אורנה סגל ועופרה גרוסמן 6

ש"ש 12סה"כ מצטבר ע"מ     

 תחום יהדות  

    
6סה"כ מצטבר יהדות     

 תחום לימודי יסוד והעשרה  

בהתאם לרמת  –אנגלית   )לא נחשב במנין השעות( 2 
 הסטודנטית

  בהתאם לרמת הסטודנטית  –לשון   )לא נחשב במנין השעות( 2

 סיורי אמנות  בהתאם לתוכנית המסלול

 עזרה ראשונה )קורס מרוכז(  )לא נחשב במנין השעות(

 ובטיחות )קורס מרוכז( בטחון  )לא נחשב במנין השעות(

 בדרכים )קורס מרוכז( זהירות  )לא נחשב במנין השעות(

 



 

שעות )שעות = נקודות זכות אלא 
 אם כן מצוין אחרת(

 א"פתשד מחזור שנה  מורה
(ד)שנת תשפ"  

   

-   

 תחום אמנות מעשית  
 הקול האישי –ארט ב' -וידאו ורד לוי  2
  אישי הנחיה מעשיתפרויקט  מרצי המסלול 4

   50אמנות  מצטבר סה"כ

 תחום חינוך  
3 

 נ"ז( 3)

 הוראהבשילוב מחקר  -  חינוך סמינריון 

19חינוך  מצטבר סה"כ    

והעשרהתחום לימודי יסוד     

 קורס הכנה ולווי לסטאז'    2 

 

 

 

 

 שנים: 4סה"כ שעות לתואר באמנות במהלך 

 נקודות זכות שעות  תחום

 נקודות* 32 ש"ש 30 אמנות עיוני

 נקודות 50 ש"ש 50 אמנות מעשי

 12חינוך +  19ש"ש ) 31 חינוך
 ש"ש עבודה מעשית(

 נקודות 31

 יסוד והעשרה

 נקודות 6 ש"ש 6 יהדות

 נקודות 2 ש"ש 2 יסוד

 לא נספר כנקודות ש"ש 4 אנגלית ולשון

 נקודות 121 ש"ש 123 סה"כ

   

 

 ההפרש בין הנקודות לשעות נובע מהענקת יותר נקודות לסמינרים ולפרוסמינרים. *

 

 


