
 
 

 
 

 אלי-עמוס בר    שם המרצה:
 מספר הקורס: 

 ברצלונה   שם הקורס: 
 Barcelona  שם הקורס באנגלית:

 
 סמינר   אופן הוראה:

 4   שעות שבועיות:
 2.5   נקודות זכות: 
 אין    דרישות קדם:

 
 משפטי הסבר בשפה העברית ובשפה האנגלית) 2-3מטרת הקורס: (

 וההיסטוריה של העיר ברצלונה.קורס הכרות עם התרבות העיצובית 
 חוויה תרבותית, עיצובית מעשירה באמצעות הכרות מיד ראשונה עם תרבות "אחרת".

 דגש עיקרי על התבוננות מושכלת וביקורתית.
 ביצוע עבודה עיצובית פרשנית הנובעת מעבודת השטח.

 
Introductory course with the design culture and history of the city of Barcelona. 
A design, cultural experience by firsthand involvement with ‘another’ culture. 
A main emphasis on educated and critical observation. 
An execution of a critical design work which is an outcome of the field observation. 

 
  תכנים:

"בצד השני" של הים התיכון, עם הפנים מזרחה. לעיר היסטוריה עשירה ומרתקת המתאפיינת ברצלונה שוכנת 
במגוון עיצובי ואדריכלי מהייחודיים בעולם. הקורס מהווה מסע הכרות חוויתי עם התרבות הספרדית 

והקטלאנית בעיר. הקורס מעמיק את הידע התרבותי והעיצובי באמצעות הכרות בלתי אמצעית עם תרבות 
היסטוריה עשירה ומגוונת. הקורס בנוי משלושה פרקים. הפרק הראשון מורכב מסדרת הרצאות המייצרות ו

מרחב ידע לגבי ההיסטוריה, התרבות, העיצוב והאדריכליות של ברצלונה. במהלך פרק זה, המתקיים באופן 
הלך הסיור בברצלונה. מקדים בארץ, מכינים הסטודנטים דרכי התבוננות ופרשנות עיצובית אותן הם יישמו במ

הפרק השני והמרכזי הינו סיור בעיר ברצלונה. הסיור עובר בפניניות אמנות, עיצוב ואדריכלות מוכרות יותר 
ימים הסטודנטים אוספים בטכניקות שונות  5ומוכרות פחות וגם בשכונות העיר השונות. במהלך הסיור בן 

והמסכם מתקיים חזרה בארץ. במהלך פרק זה  "חומר גלם" תיעודי שישמש אותם בהמשך. הפרק השלישי
הסטודנטים מגבשים פרויקט עיצובי מתוך החומרים שנאספו במהלך הסיור בעיר. עם תום ההכנות יוצגו 

 העבודות בתערוכה מסכמת.
 

 מטלות: 
 השתתפות בסמנריון מקדים והגשת תרגיל קצר מקדים.

 השתתפות בסיור לימודי בברצלונה.
 סיום הקורס. הגשת תרגיל עיצוב עם

  – פירוט מפגשים
 מפגשים: 3סמנריון מקדים הכולל 

 : הרצאות היסטוריות והבנת העיר1מפגש 
 : סיור הכנה ביפו.2מפגש 
 : הרצאות עיצוב והכרת ברצלונה.3מפגש 

 הגשת תרגיל מכין.
 ימי סיורים בעיר: 5סיור לימודי בברצלונה, כולל 

 : גנים1סיור 
 : קו החוף2סיור 
 האישאמפלה: 3סיור 
 : העיר העתיקה4סיור 
 מקרי בוחן. –: תרבות עיצובית ואדריכלית 5סיור 

 
 שונות

 



 
 

 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
 30%   נוכחות 

 20%   תרגילים  
 50%   מבחן/הגשה/עבודה כתובה –מטלה סופית 

 
 חובהנוכחות: 

 ביבליוגרפיה: 

 מצורף בנפרד-קובץ מאמרים 

 שיעור ותרגיל (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט)  האפשרויות: שיעור, 1(
נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(

 נ"ז) 0.5= 
 )  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.3(
 ש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.)  בביבליוגרפיה י4(
) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי), 5(

 שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.
 


