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 ר הנרי אונגר"ד: אש התכנית רמ"מ
 ליאורה מלכא' גב: ועצת התכניתי

 
 הלימודי. טרת מ
קולנוע , תאטרו!, מוזיקה, אדריכלות, פיסול, ציור(אפשר לתלמידי5 המעונייני5 באמנות לסוגיה ל

ובעיקר לפתח דפוסי ; לרכוש ידע הסטורי ותאורטי על מגמות ויוצרי5 מרכזיי5 בעול5 ובישראל) וטלוויזיה

 .בכללותהשיהוו בסיס לדיו! השוואתי בי! האמנויות השונות ובינ! לתרבות , חשיבה
 
 נאי קבלהת
 . על סמ: הישגיה5 בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית9למידי5 חדשי5 לתואר ראשו! ת
 . האוניברסיטהי בכפו; לנוהל9למידי5 בעלי השכלה אקדמית קודמת ובעלי השכלה בתחו5 האמנויות ת
 
 סלולי הלימודי.מ
חישוב השעות נעשה על פי שיעורי5 . חוגי9וחוגי ומסלול ד9מסלול חד: לימודי5 מתנהלי5 בשני מסלולי5ה

חוגי לא יוכל לקחת כחוג שני את הלימודי5 9תלמיד במסלול הדו). ש"ש 1= ס "ש 2(סמסטריאליי5 

(מדע כללי , )0723(חינו: , )0608(התכנית ללימודי נשי5 ומגדר  , )0662כללי . א.ב(הכלליי5 של מדעי הרוח 

 ).1211(חשבונאות , )1221(ניהול , )1085(תקשורת , )0311
 
 .בנה הלימודימ
תחומית לבי! שני הקבצי5 9תחומית מורכבי5 משילוב בי! שיעורי החטיבה הרב9לימודי5 בתכנית הרבה

על כל תלמיד לבחור בשני הקבצי5 חוגיי5 מתו: ארבעה חוגי5 בפקולטה לאמנויות . חוגיי5 נבחרי5

 .תתחומי9בנוס; על החטיבה הרב) זיהויוקולנוע וטל, מוזיקה, תולדות האמנות, אמנות התאטרו!(
) הקב= לימודי נשי5 ומגדר או הקב= לימודי5 ישראליי5(חוגי יכולי5 לבחור בנושא חת: 9למידי החדת

התלמידי5 שלא בוחרי5 בנושא חת: . תחומית9ולמקד סביבו את כל שיעורי הבחירה של התכנית הרב

 .  יבחרו בשיעורי5 מתו: המבחר הכולל המוצע
                                
 מש4 לימודי. לתואר שניה
על פי , ול להמשי: את לימודיו לתואר שני ושלישי במסגרת המדרשה לתארי5 מתקדמי5כוגר התכנית יב

הלימודי5 במדרשה לתארי5 מתקדמי5 ה5 בגדר . הדרישות המפורטות בתקנות הלימודי5 של המדרשה

 .תחומית9ית הרבהמש: טבעי להכשרה שמקבלי5 תלמידי התכנ
 :5ימו כ! נית! להמשי: לימודי5 לתואר שני בחוגי5 הבאכ
תלמידי התכנית שסיימו לימודיה5 לתואר ראשו! הכולל הקב= אמנות התאטרו! : חוג לאמנות התאטרו!ב

יתקבלו ללימודי תואר שני בחוג לאמנות התאטרו! בהתא5 להליכי5 , ומעלה 80בציו! ממוצע כללי 

כדי  ישלימו לימודי5 אלה תו:, ה שלא למדו שיעורי5 מתחו5 התאוריה של התאטרו!במיד. המקובלי5 בו

בהתא5 לתכנית האישית , אפשר ויתבקשו להשלי5 לימודי5 במידת הצור:, כמו כ!. לימודי התואר השני

 .ולתחו5 בו יבקשו להתמחות
ב= תולדות האמנות תלמידי התכנית שסיימו לימודיה5 לתואר ראשו! הכולל הק: חוג לתולדות האמנותב

וג לתולדות האמנות בהתא5 להליכי5 חיתקבלו ללימודי תואר שני ב, ומעלה 80בציו! ממוצע כללי של 

. א את שני המבואות שלא למדו בהקב="מ9תו: כדי לימודי ה על תלמידי5 אלו להשלי5 ;המקובלי5 בו

לושה מבואות ותרגיל באחד ישלימו ש, חוגי בתכנית9א במסלול הדו"ב9התלמידי5 שסיימו את לימודי ה

 .מה5
 
 ימודי שפותל
בתו5 שנת לימודי5 " פטור"יה5 באנגלית או בעברית ולהגיע לרמת תתלמידי5 חייבי5 להשלי5 את חובוה

שעות הלימוד של כל שפה זרה . תלמידי5 שלא יעמדו בדרישה זו יאלצו להפסיק את לימודיה5. אחת
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', לימודי מחשב וכד, די5 אחרי5 מחו= לחוגי5 כגו! ספורטא: בדומה ללימו, נכללות בחישוב שכר הלימוד

 .עות הלימוד המפורטות בהמש: שאי! ה! כלולות במכסת
 
 יוני גמרצ
 :שני המסלולי5 יקבעו ציוני הגמר על פי החלוקה הבאהב

 . ציוני השיעורי5 60%
 .   ציוני עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות 40%

 
 פגשי. מיוחדי.מ
 5ושניי' כנית ייתבקשו להשתת; בארבעה מפגשי5 מיוחדי5 אשר יתקיימו שניי5 בסמטר אלמידי התת

ההשתתפות בה5 חובה ומהווה תנאי לקבלת ) מידע מדוייק יפורס5 בתחילת כל סמסטר(' בסמסטר ב

התלמידי5 מתבקשי5 שלא לשב= בשעות . 20.30918.15בי! השעות ' המפגשי5  יתקיימו בימי א. התואר

 . אחרי5אלו קורסי5
 

 סמינריו8 חוגי
בימי , יתבקשו להשתת; בסמינריו! החוגי אשר יתקיי5 אחת לשבועיי5, בשני המסלולי5', תלמידי שנה ג

כ! מתבקשי5 התלמידי5 שלא . למעט התאריכי5 שבה5 יתקיימו המפגשי5, 20:30918:00בי! השעות ' א

9ער: הלימודי5 של התכנית הרבהסמינריו! החוגי מהווה חלק ממ. לשב= בשעות אלו קורסי5 אחרי5

למרות ששעות אלו אינ! כלולות בחישוב , תחומית וההשתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי לקבלת התואר

 .שעות הלימוד
 
 יעו9 לתכנית הלימודי.י
כל .  הלימודי5 וה! לקראת מועד ההרשמה לקורסי5תלמידי התכנית זכאי5 לייעו= אישי ה! במהל: שנת

למיד אשר יהיה מעוניי!  ת.תכנית הלימודי5 יהיו תקפי5 רק לאחר אישורו של יוע= החוגשינוי או חריגה מ

 קשות להכרה בלימודי. קודמי. יש להגיש ב .בפגישה ע5 היוע= יתקשר למזכירות ויתא5 מועד לפגישה

 .כבר בסמסטר הראשו8 ללימודי.
 
 למידי. חדשי.ת
. 'תחומית כנס היכרות לתלמידי שנה א9 הרבלקראת פתיחת שנת הלימודי5 מקיימת התכנית ,די שנהמ

כמו ג5 להסביר לה5 את , מטרת הכנס להביא בפני התלמידי5 את המידע הדרוש לה5 לקראת לימודיה5

 .הנוכחות בכנס חובה. תהלי: ההרשמה לקורסי5
 
 

 חוגי-סלול חדמ
 
 חינות ועבודותב
נדרש ' לשנה ב' במעבר משנה א. די5ורי5 יתקיימו בתו5 כל סמסטר או שנת לימועחינות מעבר בכל השיב

 . לפחות 75ממוצע של 
 

אחד בכל אחד מההקבצי5 החוגיי5 . ישתתפו התלמידי5 בשני פרוסמינריוני5' בשנה ב: רוסמינריוני5פ

 .התלמידי5 יגישו בכל אחד מהפרוסמינריוני5 עבודה בכתב. הנבחרי5
 

שני סמינריוני5 בשני הקבצי5 חוגיי5 ישתתפו התלמידי5 בשלושה סמינריוני5 '  גהבשנ: מינריוני5ס

( תחומית 9וסמינריו! אחד בחטיבה הרב) באחד מה5 תוגש עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט(נבחרי5 

 ).אשר בו תוגש עבודה סמינריונית
 

. ' עד סו; סמסטר ב9'  בסמסטר אופרוסמינריוני5 וסמינריוני5 שהתקיימ:  ועד אחרו! להגשת העבודותמ

המורי5 רשאי5 להקדי5 את .  עד סו; חופשת הקי=99' יוני5 וסמינריוני5 שהתקיימו בסמסטר בפרוסמינר

על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה ושל כל חומר  .בתנאי שיודיעו על כ: בעוד מועד, המועדי5

 .נילווה המוגש יחד ע5 העבודה
 



 
  חלוקת שעות –חוגי )סלול חדמ

 )ס" ש 124כ "סה(
 
 חטיבה  הקב9 חוגי הקב9 חוגי י.וג השעורס

 תחומית)רב באמנויות אמנויות ב 
 ס"ש  28 ס"ש  16 ס"ש  16 יעורי חובהש
 ס "ש  16 ס"ש  14 ס"ש  14 יעורי בחירהש
 9 ס"ש  4 ס"ש  4 ס"רופ
 ס"ש 4 ס"ש 4 ס"ש 4 מינריו!ס
 ס"ש  48 ס"ש  38 ס"ש 38 כ"הס

 
 

  תכנית לימודי.–חוגי )סלול חדמ
 
 חומיתת)חטיבה הרבה
 )ס" ש22( שיעורי חובה –' נה אש
 ס"ש 4 'ש רקי5 בתולדות תרבות המערב  פ
 ס"ש 2 '  ש 1בוא למיתולוגיה הקלאסיתמ
 ס"ש 2 '  ש 2בוא למחשבה הנוצריתמ

 ס"ש  4 'ש דרכי התבוננות ביצירת האמנות החזותית
 ס"ש  4 'ש סודות שפת התאטרו!י
 ס"ש  4 'ש פת המוזיקה וספרותהש
 ס"ש  2 'ש ע הקולנועיסודות המבי
 
 )ס"ש 14(' נה בש
 )ס" ש6(יעורי חובה ש
 ס"ש  4 'ש בוא לפילוסופיה של האמנויותמ
 ס"ש  2 'ש ושגי יסוד בסוציולוגיה של האמנויות מ
 
 ס"ש  8 'ש יעורי בחירהש

 )ס"ש 12(' שנה ג
 ס"ש  4 'ס מינריו!ס
 ס"ש  8 'ש יעורי בחירהש
 
 )השתתפות חובה(מיניריו! חוגי ס
 
 

  לימודי. ישראליי.–לימודי נשי. ומגדר : קב9 חת4ה
 
לימודי נשי. ומגדר או (קב9 חת4 ההמסלול החד חוגי יכולי5 לבנות תוכנית לימודי5 הכוללת ג5  למידית

טיבה בחהשיעורי5 בהקב= לימודי נשי5 ומגדר ייבחרו מתו: הקורסי5 המוצעי5  ).לימודי. ישראליי.

 השיעורי5 בהקב= לימודי5 ישראליי5 מפורט בסו; מדור רשימת .הפקולטטית ללמודי נשי5 ומגדר

 :לימודי. בהקב9 יחלו רק בשנה השניה בהתא. לחלוקת השעות הבאהה. השיעורי5
 

                                                 
תלמידי המבוא באמנות יוונית בהקב= תולדות האמנות יקחו במקו5 שיעור זה שיעור בחירה  1

 . משיעורי התכנית
רה משיעורי תלמידי המבוא באמנות ימי הביניי5 בהקב= תולדות האמנות יקחו במקו5 שיעור זה שיעור בחי  2

 .התכנית



 
 תחומית)טיבה רבח קב9 חוגי באמנויותה  חוגי באמנויות9קבה הקב9 חת4

 8יעורי חובה      ש
 ס"ש
 8יעורי בחירה    ש
 ס"ש
 
 4מיניריו!           ס
 ס"ש
 20כ                 "הס
 ס"ש

 16יעורי חובה      ש
 ס"ש
 8יעורי בחירה    ש
 ס"ש
 4ס                 "רופ
 ס"ש
 4מינריו!             ס
 ס"ש
 32כ                 "הס
 ס"ש

 16יעורי חובה    ש
 ס"ש
 8יעורי בחירה  ש
 ס"ש
 4ס               "רופ
 ס"ש
 4   מינריו!        ס
 ס"ש
 32כ                "הס
 ס"ש

 28יעורי חובה    ש
 ס"ש
 12יעורי בחירה  ש
 ס"ש
 
 
 40כ                "הס
 ס"ש

 
 

 קבצי. חוגיי.ה
 
 מנות התאטרו8א
 )ס"ש 8('  נה אש
 ס"ש 4 'ש בוא לתולדות התאטרו! מ
 ס" ש4 'ת רגיל במבוא לתולדות התאטרו!      ת
 
 )ס" ש18(' נה בש

 ס" ש4 'ש  920תאטרו! מודרני והצגות מופת במאה המבוא ל
 ס" ש4 'ש בוא לתאטרו! ישראלימ
 ס" ש4 ס"פרו רוסמינריו!פ
 ס" ש6 'ש יעורי בחירהש
 
 )ס" ש12(' נה גש
 ס" ש4 'ס מינריו! ס
 ס" ש8 'ש  בחירהייעורש
 
 ולדות האמנותת
 )ס" ש8(' נה אש
 ס" ש4 'ש בוא כללי לתולדות האמנותמ
 ס" ש4 'ש הרשימה הבאה בוא תקופתי ממ

 בוא באמנות יווניתמ
  ב"בוא באמנות ימהמ
 בוא באמנות האסלא5מ
 בוא באמנות הרנסנסמ
 )'רק בשנה ב(בוא באמנות מודרנית מ

 
 )ס" ש18(' ' נה בש
 :'ג9'בשני5 ב רישות הקד5ד
   אי! דרישות קד95יעור     ש
   מבוא בתקופה נדונה 9ס     "רופ
 שיעור בתקופה הנדונה  מבוא או 9מינריו!  ס
 ס" ש4 'ש בוא תקופתי נוס;מ
 ס" ש4 'ת רגיל  באותו מבואת
 ס" ש4 ס"פרו רוסמינריו!פ
 ס" ש6 'ש יעורי בחירהש
 



 )ס" ש12(' נה גש
 ס" ש4 'ס מינריו!ס
 ס" ש8 'ש בחירה יעוריש
 
 3)ס" ש40כ "סה(קב9 מוזיקה ה
 הקי= או עמדו בבחינות הכניסה של החוג חוגי שעברו את קורס9הקב= מיועד רק לתלמידי המסלול החדה

 .למוזיקולוגיה
 
 'נה אש
 19ולדות המוזיקה את

 ס"  ש6 'ש 4)מ) (בארוק, רנסנס, ימי הביניי5    (
 ס"  ש8 'ש )מ(ני5 ותהליכי5 במוזיקה א מב

 
 'ג)'ני. בש
 ורסי חובהק
 ס"  ש6 'ש 92ולדות המוזיקה את

 )מ) (רומנטיקה, קלאסיקה      (
 ס"  ש8 'ש )מ) (הרמוניה (91ליכי5 ביבני5 ותהמ
 ס"  ש2 'ש )מ) ('שנה ב(יתוח יצירות נ
 ס"ש  4  5)ת+מ) ('שנה ג(ס וסמינריו! "רופ
 
  ורסי בחירהק
 אה רשימת שיעורי בחירה מהיצע שיעורי ר
 ס"  ש6 'ש כ"סה, תכנית והחוג למוזיקולוגיהה
 

 
 ולנוע וטלוויזיה ק
 )ס" ש12(' נה אש
 ס"  ש8 'ש נועבוא לתולדות הקולמ
 ס"  ש2 ת"שו  המדיו5 הקולנועי9 1אוריה קולנועית ת
 ס"  ש2 ת"שו   ריאליז5 בקולנוע9 2אוריה קולנועית ת
 
 )ס" ש14(' נה בש
 :'ג9'רישות הקד5 בשני5 בד
  מבוא בתחו5 הנדו!–יעור ש
  מבוא בתחו5 הנדו!–ס "רופ
 ס בתחו5 הנדו!" שיעור או פרו–מינריו! ס
 
 ס"ש  2 'ש שראלי בוא לקולנוע ימ
 ס"ש  2 'ש בוא ללימודי טלוויזיה ותקשורת חזותיתמ
 )'א' סמס(ס "ש  4 ס"פרו  3לנועית ואוריה קת
 ס"     ש6 'ש יעורי בחירהש
 
 )ס" ש12(' נה גש
 ס"ש 4 'ס )'שנה ג, חובה(מינריו! ס
 ס"    ש8 'ש יעורי בחירהש

                                                 
 .תחומית9שתי השעות הנוספות יקוזזו משיעורי הבחירה בתכנית הרב 3
  . משיעורי מוזיקולוגיה9מ  4
  . משיעורי התכנית9ת  5



 חוגי-מסלול דו
 
. א.ב(ת כחוג לימודי5 שני את הלימודי5 הכלליי5 של מדעי הרוח חוגי לא יוכל לקח9למיד במסלול הדות

 .תחומי בנושא חת:9לא נית! לבחור בהקב= מוזיקה ולא בהקב= רב, כמו כ!). כללי
 
 חינות ועבודותב
נדרש ' לשנה ב' במעבר משנה א. חינות מעבר בכל השיעורי5 יתקיימו בתו5 כל סמסטר או שנת לימודי5ב

 .  לפחות75ממוצע של 
 
חוגיי5 ויגישו בו הישתתפו התלמידי5 בפרוסמינריו! אחד באחד מההקבצי5 ' בשנה ב: רוסמינריוני5פ

 . עבודה בכתב
 
תחומית והשני 9ישתתפו התלמידי5 בשני סמינריוני5  אחד מה5 בחטיבה הרב' בשנה ג: מינריוני5ס

 . ס ויגישו בכל סמינריו! עבודה בכתב"בהקב= החוגי בו לא נלקח הפרו
 
. 'סו; סמסטר ב  עד9' פרוסמינריוני5 וסמינריוני5 שהתקיימו בסמסטר א:  אחרו! להגשת העבודותועדמ

המורי5 רשאי5 להקדי5 את .  עד סו; חופשת הקי=9' פרוסמינריוני5 וסמינריוני5 שהתקיימו בסמסטר ב

 כל חומר ל התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה ושלע. בתנאי שיודיעו על כ: בעוד מועד, המועדי5

 .נילווה המוגש יחד ע5 העבודה
 
 

  חלוקת שעות )חוגי )סלול דומ
 )ס" ש72כ "סה(

 
 
 חטיבה  הקב= הקב= וג השיעורי5ס

 תחומית 9רב באמנויות באמנויות 
 
 ס" ש24/26 ס" ש12 ס"  ש12 י חובהריעוש
 ס "     ש2/4 ס"   ש4 ס"    ש4 יעורי בחירהש
    9 9 ס"    ש4 ס"רופ
    ס"ש         4 ס"ש   4           מינריו!ס
     ס"       ש32 ס" ש20 ס" ש20 כ"הס

 
 
 
 
 

  תכנית לימודי.)חוגי )סלול דומ
 
 תחומית)טיבה רבח
 )18/20( שיעורי  חובה  –' נה אש
 ס"    ש4 'ש רקי5 בתולדות תרבות המערבפ
 ס"    ש2 'ש          6בוא למיתולוגיה קלאסיתמ
 ס"    ש2 'ש 7בוא למחשבה הנוצריתמ

                                                 
תלמידי המבוא באמנות יוונית בהקב= תולדות האמנות יקחו במקו5 שיעור זה שיעור בחירה   6

 . משיעורי התכנית



 ס"    ש4 'ש בוא לשפת המוזיקה וספרותהמ
 
 :ניי5 מתו: הקורסי5 הבאי5 בהתא5 להקבצי5 החוגיי5 שנבחרוש

 ס"ש    4 'ש דרכי התבוננות ביצירת האמנות החזותית
 ס"    ש4 'ש סודות שפת התאטרו!י
 ס"    ש2 'ש סודות המבע הקולנועיי
 
 ' נה בש
 ורסי חובהק
 ס"    ש4 'ש ל האמנויותבוא לפילוסופיה שמ
 ס"    ש2 'ש ושגי יסוד בסוציולוגיה של האמנותמ
 
 'נה גש
 ס" ש2/4 'ש יעורי בחירהש
 ס"     ש4 'ס מינריו!ס
 )ובהחההשתתפות (מינריו! חוגי ס

  
 ורסי. בחוגי. שנבחרו כהקב9ק

 
 מנות התאטרו8 א
 )ס" ש8( שיעורי חובה –' נה אש
 ס"ש    4 'ש בוא לתולדות התאטרו!מ
  ס"    ש4 'ת רגיל במבוא לתולדות התאטרו!ת
 
 'ג' ני. בש

 ס"    ש4 'ש 920מבוא לתאטרו! מודרני והצגות מופת במאה ה
 ס"    ש4 'ש יעורי בחירהש
 ס"    ש4 'ס/ס"פרו )                             'שנה ג(נריו! יסמ)/'שנה ב(רוסמינריו! פ
 
  ולדות האמנותת
 'נה אש
  ס"    ש4 'ש ולדות האמנותבוא כללי לתמ
 ס"    ש4 'ש :בוא תקופתי מהרשימה הבאהמ

   בוא לאמנות יוונית   מ
   ב   "בוא לאמנות ימהמ
   בוא לאמנות האסלא5   מ
   נות הרנסאנס  מבוא לאמ
   )  ' רק בשנה ב(בוא לאמנות מודרנית מ

 
 'ג' ני. בש
 :'ג9'רישות הקד5 בשני5 בד
 .5 אי! דרישות קד99יעור ש
 . מבוא בתקופה הנדונה99ס "רופ
 .  מבוא או שיעור בתקופה הנדונה99מינריו! ס
 
 ס"    ש4 'ש בוא תקופתי נוס;מ
 ס"    ש4 'ש רהייעור בחש
 ס"    ש4 'ס/ס"פרו )                               'שנה ג(סמינריו! )/ 'שנה ב(רוסמינריו! פ
 

                                                                                                                                            
 הביניי5 בהקב= תולדות האמנות יקחו במקו5 שיעור זה שיעור בחירה משיעורי תלמידי המבוא באמנות ימי  7

 .התכנית



 
 ולנוע וטלוויזיהק
 ' נה אש
 ס"    ש8 'ש  הקולנוע בוא לתולדותמ
 
  'ג' ני. בש
 :ה! כדלהל!' ג9'רישות הקד5 בשני5 בד
  מבוא בתחו5 הנדו!99יעור ש
   מבוא בתחו5 הנדו!99ס "רופ
 .ס בתחו5 הנדו!" שיעור או פרו99מינריו! ס
 
 ס"     ש2 'ש בוא לקולנוע ישראלימ
 ס"     ש2 'ש בוא ללימודי טלוויזיה ותקשורת חזותיתמ
 ס" ש4/6 'ש ירהיעורי בחש
 ס" ש2/4 'ס/ס"פרו ) 'שנה ג(סמינריו! )/'שנה ב(רוסמינריו! פ
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