אמנות

להביט על תולדות האנושות,
לגעת בנפש האדם
קצת עלינו
האמנות היהודית – מורשת מפוארת של עם ישראל לדורותיו ופרק מרתק בתולדות
אמנות העולם .במחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר־אילן – היחידה מסוגה
בישראל ובעולם – אפשר ללמוד תואר ראשון ,תואר שני ותואר שלישי ,וכן תואר שני
בטיפול באמצעות אמנות חזותית.
המחלקה משלבת בין תאוריה לחוויה ,בין מחקר ליצירה בסדנאות ובסיורים בשטח.
תוכנית הלימודים העשירה שלנו תאפשר לך לגלות את התרבות החזותית שיצרו יהודים
בתקופות ובמקומות שונים ולהעמיק את היכרותך עם תולדות האמנות הכללית כנדבך
להבנת האמנות היהודית .הכלים שאנו מקנים יאפשרו לך לאתר ביטויים של זהות
יהודית באמנות חזותית ,לזהות תגובותיהם של ציירים יהודים לתהליכי צמיחה ושינוי
ואת הדרכים שבהן התמודדו עם רדיפות; ייחשפו גם הקשרים שבין יהדות לאמנות
עכשווית ובין יהדות לתנועה הפמיניסטית בעידן הפוסט־מודרני.

מה לומדים אצלנו?
סגל המחלקה ,חוקרות וחוקרים מובילים ברמה הבין־לאומית ,עוסק בחקר סוגיות
באמנות היהודית והכללית ומתמקד באופייּה המיוחד של האמנות היהודית בתקופות
שונות ברחבי העולם ובישראל .המומחיות המגוונת מאפשרת לנו להציע לך עושר
של קורסים ,ובהם :אמנות הפסיפס בעת העתיקה; אדריכלות ואמנות בתי הכנסת;
היצירה של לאונרדו דה וינצ'י; מבואות תקופתיים לאמנות כללית; מבואות תקופתיים
לאמנות יהודית; היצירה של רמברנדט; סוגיות הזהות היהודית באמנות המאה ה־;20
ניתוח יצירות אמנות; פיקאסו ותחילת הקוביזם; אמנות ישראלית עכשווית; אמנות
בתקופת השואה; חלוצות האמנות הפמיניסטית :הסיפור של האמניות היהודיות.

רוצה לצאת לדרך?
כמה צעדים ,ונרשמת...

אז מה עושים עם התואר?
תארים ראשון ושני באמנות יהודית הם מקפצה
לקריירה מרתקת :בוגרי ובוגרות המחלקה מורים
אמנות במערכת החינוך ,מבקרי אמנות בעיתונות
ומדריכים ואוצרים במוזאונים ובגלריות ,הם משתלבים
בשירות הציבורי ובייחוד במשרד החוץ ובארגונים
העובדים עם קהילות יהודיות בכל העולם .רבים
מהממשיכים ללימודים מתקדמים עוסקים גם בהוראה
ובמחקר באקדמיה ,והמשיכים ללימודי טיפול ותרפיה
באמנות מתמקצעים בעולמות הטיפול.
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לבחור בתוכנית המתאימה לך
..................................................................................................................
תואר ראשון חד־חוגי (מורחב) במחלקה לאמנות יהודית בלבד
תואר ראשון דו־חוגי במגוון שילובים מובנים:
אמנות יהודית בשילוב כל תוכניות הפקולטה לחינוך
אמנות יהודית וקרימינולוגיה
אמנות יהודית ולימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה
אמנות יהודית ולימודי המזרח התיכון
אמנות יהודית וספרות עם ישראל
אמנות יהודית והיסטוריה כללית
אמנות יהודית וגאוגרפיה
אמנות יהודית וספרות משווה
אמנות יהודית ולשון עברית
אמנות יהודית ותנ"ך
אמנות יהודית וב"א רב־תחומי במדעי הרוח
אמנות יהודית ותרבות צרפת
אמנות יהודית ופילוסופיה יהודית

יש לנו מלגות להציע

מידע במזכירות המחלקה

תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה
לימודי אמנות יהודית ותחום נוסף על פי בחירתך
• בכל המסלולים לתואר ראשון אפשר לשלב לימודי השלמה לתואר שני
בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית
תואר שני באמנות יהודית
• מסלול לתואר שני עם תזה
• מסלול לתואר שני ללא תזה

הידעת,

תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית
התואר מכשיר את הלומדים להיות מטפלים ומטפלות באמנות ומצייד אותם
בכלים המאפשרים להם לסייע למטופליהם – ילדים ונוער ,בני ובנות הגיל
השלישי ,אנשים עם מוגבלויות ,אסירים ומתמודדי נפש – ולתמוך בהם באתגרי
יום־יום ובהתמודדות עם מצבי דחק ,שכול ואבדן.

סלבדור דאלי
צייר את מנורת
בית המקדש
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תואר שלישי באמנות יהודית
מסלול לתואר שלישי
מסלול ישיר מתואר ראשון לתואר שלישי
מסלול משולב מתואר שני לתואר שלישי

לעמוד בתנאי קבלה
..................................................................................................................
תואר ראשון
• יש לך ממוצע בגרות  90ומעלה? אין צורך במבחן פסיכומטרי ,יש לעמוד בציון
הסף בבחינת המיון באנגלית
• ממוצע הבגרות פחות מ־ ?90אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע
הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר
האוניברסיטה ,בכפוף לעמידה בציון הסף באנגלית
תואר שני באמנות יהודית
תואר ראשון בציון ממוצע  76לפחות ובכפוף לדרישות השלמה
תואר שני בטיפול באמצעות אמנות חזותית
לתנאי הקבלה לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית יש לפנות
למזכירות המחלקה או לאתר
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תואר שלישי
לתנאי הקבלה לתואר שלישי יש לפנות למזכירות המחלקה

להירשם
..................................................................................................................
יש למלא את טופס ההרשמה המתאים באתר אוניברסיטת בר־אילן
(מילות חיפוש בגוגל :הרשמה בר אילן)

רוצה לשמוע עוד?
בשמחה!
052-2680798 / 03-5318413
rachel.hanig@biu.ac.il
https://jart.biu.ac.il
בניין  ,410חדר 047
חפשו אותנו גם בפייסבוק

