
                             
   

 
 

 

 

  מספר הקורס:

 2תולדות האדריכלות שם הקורס: 

 History of Architecture 2 שם הקורס באנגלית:

 

 מלוות במצגות מחשב הרצאות פרונטליותאופן הוראה: 

  (2) שעות שבועיות:

  נקודות זכות:

  דרישות קדם:

 

 ; מודעותפיתוח והבנה של הגורמים השונים בהתפתחות האדריכלות ועיצוב הפנים : מטרת הקורס

לאיכויות האסתטיות והפונקציונאליות בתקופת השונות; העמקת הידע של הכרת השורשים ההיסטוריים 

בהתפתחות הסביבה הבנויה והמעוצבת; הקשרים ההיסטוריים של אמנות, טכנולוגיה, ערכים חברתיים, 

הסטודנטים יכולים  מנהגים ונוהגי חיים . הענקת מקור השראה, קנה מידה שיפוטי ומודעות אסתטית אשר

 ליישם בעבודותיהם כמעצבים.

 

 

-מימיהקורס יעסוק בסוגיות שונות בהתפתחות האדריכלות, עיצוב הפנים והאמנויות הדקורטיביות,  :תכנים

בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, מגדריים, תיאורטיים, חברתיים , טכניים ,  19-הביניים ועד המאה ה

 וסביבתיים.

 

 ות , יש מבחן בסוף סמסטר. אין מטל: )מטלות

 מרכיבי הציון:

 10%נוכחות 

 90%מבחן סופי 

 

 חובהנוכחות: 
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 הערות

 (  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל )שו"ת(, מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט1)

נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1(  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות )שעת שיעור = 2)

 נ"ז( 0.5= 

 טקסט אחת.(  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת 3)

 (  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.4)

( הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר )שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם פרטי(, 5)

 שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.

 



                             
   

 
 

 

 

 

 

 

 


