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  אמנות יצירה –חוגי -תכנית הלימודים במסלול הדו
 נ"ז בחוג אחר( 60-נ"ז במדור לאמנות יצירה  ו 60)

 לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז

 

 (1ש נ ה   א' )דרג 
שש"ס 

 בפועל
 סה"כ נ"ז

 (113מהמדור ליצירה )

 נ"ז 17

 4 8 )שנתי(  - והציוררישום דות היסו

 4 8 )שנתי(   -   הפיסול והרישוםיסודות 

 4 8 )שנתי(  - הצילוםיסודות 

 4 8 )שנתי(   - המדיהיסודות 

 1 2 שנה א' –חובה העכשווית ה

 (111מהמדור לתולדות האמנות )

 נ"ז  6
 3 4 )סמסטר ב'( 111.1610 -מבוא לאמנות מודרנית 

 חירה )סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד( מבין : מבוא לב

 111.1710-, אסלאם111.1410 -, רנסנס111.1010 -, ימה"ב111.1210 -קלאסית
4 3 

 (2ש נ ה   ב' )דרג 
שש"ס 

 בפועל
 סה"כ נ"ז

 (113מהמדור ליצירה )

 12 24  2נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג  12 נ"ז 13

 1 2 שנה ב' –חובה העכשווית ה

 (111מהמדור לתולדות האמנות )

 2 2  אוריינות מידע מתוקשבאו  תרגיל כלי מחקר בתולדות האמנות:  2מבין  1תרגיל  נ"ז  6

תרגיל  ;מבוא באותה תקופה ותרגיל דרישת קדם:סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד. )שיעור ותרגיל  –ש"ת 

 (באוריינות מידע מתוקשכלי מחקר בתולדות האמנות או 
4 4 

 (3, 2ש נ ה   ג' )דרג  
שש"ס 

 בפועל
 סה"כ נ"ז

 8 16 (3חייבות להיות בדרג  8-נ"ז מתוך ה 4)לפחות  3-ו 2נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג  8

 נ"ז  14
 1 2 שנה ב' –חובה העכשווית ה

 5 8 )תערוכה( והנחייה אישית סדנת פרויקטים

    ג-בקורסי בחירה שנים 

 נ"ז 4  4  ביה"ס לאמנויותמבחר קורסי  קורס בחירה מתוך

 נ"ז  60   סה"כ   
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