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2021-2022' מחזור ח - אמנות חזותית– סילבוס 

31/08/2022:    סיום שנת הלימודים    31/10/2021:   פתיחת שנת הלימודים

עם חופשות בחגים ובחול המועד פסח, שנת הלימודים מחולקת לשלושה טרימסטרים

31/08/22 עד 20/07/22קורס קיץ חובה יתקיים  החל מה 

שעות הוראה שבועיות 30            |            10:00-15:15  ה -ימים א

רכזת המסלול: אילנה בר 
 

מורים: אילנה בר, אייל סגל, אווה שובסטרסקה, דלית שרון, דנה גולדברג, נטלי 
דובקין, נטלי לוין, רויטל בילו, שחר זיו, שחר מרקוס, שחר סריג, רותם מלינקי, תמר 

פלד

*ייתכנו שינויים במערכת ובלוח הזמנים 
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רשימת קורסים
משחקים בצורה וצבע

התנסויות שונות על נייר – צמצום שכפול, הרחבה, דיאלוגים, שילוב אילנה בר
טכניקות ומניפולציות שונות בשפה וויזואלית

 ש״ש2

יסודות הרישום

הקניית השפה האמנותית דרך התבוננות, פיתוח יכולת ראיה מופשטת דלית שרון
ויצירת שיח בשפה הוויזואלית לצד מיומנויות בשימוש באמצעי הציור 

השונים, ברישום ובצבע

 ש״ש3

תיאוריה וביקורת 

שחר סריג / דלית 
שרון

 ש״ש3פיתוח השיח הביקורתי  בהשראת טקסטים ויצירות אמנות 

יסודות השפה הקולנועית

הכרות עם יסודות השפה הקולנועית. צפייה בסרטים, ניתוח ודיון במרכיבים דנה גולדברג
שלהם. תרגילים מונחים, פיתוח תסריט לסרט קצר והתנסות בתפקידים 

הפקה, בימוי, צילום, משחק, עריכה ועודשונים על הסט - 

 ש״ש3

עריכת וידאו - פרימייר

 ש״ש2הכרות עם תוכנת פרימייר והבנת עקרונות העריכה (טרימסטר א,ב)רותם מלינקי

וידאו ארט

הכרות עם וידאו ארט בארץ בעולם, צילום ועריכה של וידאו בהתאם שחר מרקוס
לקונספט של העבודה.

 ש״ש3

סדנא רעיונית

רויטל בילו, - 
טרימסטר שני 

ושלישי

חקירת נושא דרך צילום, אובייקט, מיצב ומיצג. פיתוח היכולת לפתח רעיון 
וליישם אותו בתחומים שונים

 ש״ש3

יסודות העיצוב
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הכרות עם עולם העיצוב הגרפי, פיתוח דימוי, עבודה עם טקסט ודימוי, אייל סגל
עיצוב כרזה, יצירת קמפיין

 ש"ש3

שיח חברתי

הקורס יעלה סוגיות חברתיות שנויות במחלוקת, כפי שבאות לידי ביטוי נטלי לוין
בטקסט ובקולנוע. במהלך הקורס נלמד לקיים דיון ולפתח רעיונות בכתיבה

 ש״ש3

תנועה

עבודה על מודעות לגוף עם אלמנטים של אימפרוביזציה וחיבור למוסיקה אווה שובסטרסקה 
וחלל

 ש״ש2

לכל המסלולים: אמנות חזותית, כתיבה ומדיה, מוסיקה

קורסים עיוניים - תיאוריה וביקורת

  ועד  היום19היסטוריה ותולדות האמנות מהמאה ה- 

תמר פלד
·

 ש״ש2 ועד ימינו19תולדות האמנות מהמאה ה- 

הביקורת כמקפצה

שחר סריג
דלית שרון

·
פיתוח שיח ביקורתי, הבנת תהליכים דרך קריאת טקסטים מכוננים, רכישת 

מיומנויות להתבוננות ביצירת אמנות, יכולת עמידה בפני ביקורת ויכולת 
לשוחח ולכתוב על יצירה של עצמי ושל אחרים

 ש״ש2

מפגש אמן אורח

בכל שבוע מתקיימת פגישה עם אמן שמשתף ומשוחח על העשייה מפגש אמן אורח
האמנותית שלו

 ש״ש2

פרויקטים מיוחדים
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שבוע הכנת תיק עבודות | סיורים בגלריות   | שבוע נושא חתך
ובמוזיאונים  

טיול שנתי |  תלמיד מרצה | הופעות ותערוכות

·        


