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 המדור ללימודי חוץ                                               

 

18:00 - 19:30 

 ן גוך ועד מאטיסאמו 

האמנות בסוף  –

ובראשית  19-המאה ה

   20-המאה ה

 

18:00 - 19:30 

  2ספרדית רמה  

 

 

18:15 - 19:45 

  3איטלקית רמה 

 

17:15 - 18:45 

 מפדרציה של שבטים

 -למדינה ובראשה מלך

ולדותיה של מלכות ת

   דוד

 

18:00 - 19:10 

  2איטלקית רמה  

 

 

 

 

 

 

 

17:00 - 18:30 

  3ספרדית רמה 

 

18:30 - 20:00 

  4ספרדית רמה 

 

 

09:00 - 11:15 

  רישום וציור

 מתקדמים – באקדמיה

 

 

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים
לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, רחובותהפקולטה 

 המדור ללימודי חוץ

 לפרטים והרשמה:

לירון דיין בן מנחם

 08-9489991 טל':

 lirondb@savion.huji.ac.il  דוא"ל:
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ובראשית  19-מואן גוך ועד מאטיס: האמנות בסוף המאה ה

 20-המאה ה
 אומנות, מוסיקה וספרות -תולדות התרבות המערבית מרצה: ד"ר אפרת שטרן, 

לא נדרש ידע  הרצאות בליווי מצגות, סרטי וידיאו, האזנה למוזיקה וקריאת קטעי ספרות נבחרים. 

  קודם.

 ההרצאות יתקיימו בזום ותינתן אפשרות לצפות בהקלטות לזמן מוגבל. 

 :*נושאי הקורס 

 אדמה, נעלי איכרים וכסאות ריקים -ואן גוך: תפוחי 

 חד מדוגמניות  סזאן: הצייר שפָּ

  "גוגן: החיפוש אחר "תרבות שאינה מכּורה לכסף 

 אשפתות-טולוז לוטרק: איש אצולה שבוחר בחיי 

 אנרי רוסו: לידתו של הציור הנאיבי 

  ֶבל האנושי סֵּ ל שהעניק צורה לַּ סָּ  אוגוסט רודן: הפַּ

 :"על מאטיס וקבוצת הפֹוביסטים "חיות הפרא 

 *ייתכנו שינויים קלים בנושאי הקורס. 

 ְתנּו קורסים נוספים אשר יסקרו את תולדות האמנות עד סופה של המאה ה  .20-לאחר קורס זה ִינָּ

 ₪ 970מחיר:   19:30 - 18:00מפגשים( שעות:  10)  29.01.23 - 20.11.22ימי א':  
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 של שבטים למדינה ובראשה מלך  מפדרציה

 תולדותיה של מלכות דוד

 , היסטוריוניתמרצה:  ד"ר ענת גואטה

 

  האם למלך הזה פיללנו -המלכת שאול? 

 הופעת דוד על בימת התנ"ך 

  יחי המלך החדש -המלך שאול מת! 

 מחברון לירושלים 

 ירושלים 

 כבשת הרש 

  חלק א'-בית דוד 

  חלק ב' -בית דוד 

  האחרונים חלק א'ימי דוד 

 'ימי דוד האחרונים חלק ב 

 ₪ 970מחיר:   18:45 - 17:15 מפגשים( שעות: 10)  31.01.23 - 22.11.22': גימי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

 

 מתקדמים -רישום וציור באקדמיה 
 בעלת ניסיון רב בהוראת הרישום, הציור בוגרת בצלאל. אמנית ומאיירת, מנחה: רינת לאור,

 והאנימציה

בקורס נלמד רישום וציור בטכניקות מגוונות ובחומרים שונים. נעמיק את הידע בתורת הצבע ובשימוש 

בכלי הרישום והציור השונים.   נכון בצבע. נלמד לפתח שפה וויזואלית, ע"י פיתוח מיומנות ושליטה

 נלמד טכניקות מסורתיות ומודרניות.

ברישום וציור ס הבסיסי וגם לתלמידים עם ניסיון בסיסי הקורס מיועד לתלמידים שעברו את הקור

 ומעוניינים להעמיק את ידיעותיהם ויכולותיהם.

  נלמד כללי בסיס לעבודה בצבע ונתרגל את הכללים בציור פורטרט בעקבות אמנים

 מפורסמים 

  רישום נוף בצבע. נלמד טכניקה ושלבי עבודה בציורי נוף 

  טים מעולם הצומח בטכניקות מגוונות בשחור לבןנרשום אלמנ -רישום בוטני 

  עבודה על אלמנטים מהצומח עם צבעי מים ודיו  -רישום בוטני בצבע 

 נלמד וניישם את הכללים ליצירת קומפוזיציה נכונה ומעניינת בציור 

  גוף האדם, התמקדות בפרטים -רישום אנטומי 

 רישום טבע דומם בדגש על טקסטורות 

  פורטרטציור 

 רישום טבע דומם בדגש על תאורה 

  בעלי חייםציור 

  עפרונות, פחם, דיו ודפים יסופקו ע"י רינת לאור.חומרי ציור בסיסיים כגון : 

 בהתאם להנחיית רינת לאור בשיעור הראשון.הציוד הנדרש מהתלמידים :  
 

  בעבודה פרטנית.כל שיעור יתחיל בהסבר תיאורטי והדגמה לכלל הכיתה, וימשיך  

 .כל תלמיד בקורס יקבל ליווי צמוד והנחייה אישית בהתאם לקצב עבודתו 

 ₪ 1360מחיר:   11:15 - 09:00 מפגשים( שעות: 10)  03.02.23 - 25.11.22': וימי 

 

 

 

 



5 
 

 

 
 

 2רמה איטלקית 
 ד"ר לארה בן דודמורה: 

 

 

שליטה יחסית בזמנים הראשונים של השפה: יש לו והקורס מיועד למי שלמד איטלקית לפחות שנתיים 

תנהל בזום, ידגש על שיח ודיבור. הקורס  ונשיםעתיד. נלמד טקסטים ועבר מתמשך  ,הווה, עבר פשוט

אחר לשלח ים תרגול אינטראקטיבי ולוח דיגיטלי שענמקסם את אפשרויות הלמידה מרחוק,  באופן זה

 כל שיעור.

 תלמידים אשר למדו במסגרות אחרות. להצטרף זה מוזמניםקורס ל 

 ₪ 1,640 מחיר: 19:00 - 17:30שעות:  מפגשים( 20)  16.05.23 - 22.11.22 :ג'ימי 
 

 
 

 3רמה איטלקית 
 ד"ר לארה בן דודמורה: 

 

ומטרתו להעמיק את הידע של השפה והתרבות  הקורס מיועד לבעלי ידע גבוה בשפה האיטלקית, 

נמקסם את אפשרויות  באופן זהתנהל בזום, יהקורס . של טקסטיםדרך מעגל דיבור בכתה וקריאה 

 שלח אחרי כל שיעור.ים תרגול אינטראקטיבי ולוח דיגיטלי שעהלמידה מרחוק, 

 תלמידים אשר למדו במסגרות אחרות. להצטרף מוזמניםזה קורס ל 

  ₪ 1,640מחיר:    19:45 - 18:15מפגשים( שעות:  20) 15.05.23 - 21.11.22ימי ב': 
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 2ספרדית רמה 

 מורה: סיגלית פאר
 

 או לבעלי ידע מוקדם. נעשיר את אוצר המילים ונעמיק בלימוד כללי הדקדוק 1רמה מיועד לבוגרי קורס 

, קריאת טקסטים ודיבור שוטף ומדויק. נרחיב את ההכרות עם התרבות, השירים )זמן עבר פשוט ועתיד(

 .הספרדיתוהסיפורים של הארצות דוברות 

 תלמידים אשר למדו במסגרות אחרות. להצטרף מוזמניםזה קורס ל 

  ₪ 1,640מחיר:    19:45 - 18:00שעות:   מפגשים( 20)   16.04.23 - 20.11.22ימי א': 

 
 

 3ספרדית רמה 

 מורה: סיגלית פאר
 

הדקדוק )בעיקר ולבעלי ידע מוקדם של השפה. נעשיר את אוצר המילים,  2רמה מיועד לבוגרי קורס 

 .נשפר את הדיבור וההבנה השמיעתית באמצעות מוסיקה וסיפוריםמתמשך(  האת זמני העבר והוו

 תלמידים אשר למדו במסגרות אחרות. ם להצטרףמוזמניזה קורס ל 

 ₪ 1,640 מחיר: 18:30 - 17:00שעות:  מפגשים( 20)  20.04.23 - 24.11.22 :ה'ימי 

 

 

 

 4רמה ספרדית 

 סיגלית פארמורה: 
 

 

מיועד למסיימי קורס מתקדמים בשנה שעברה ולתלמידים שלמדו בעבר ורוצים להתבטא בשטף 

ולקבל ביטחון עצמי בהתנהלות בספרדית. במהלך הקורס נקרא טקסטים כלליים וטקסטים 

 סיפרותיים פשוטים.

 תלמידים אשר למדו במסגרות אחרות. להצטרף מוזמניםזה קורס ל 

 ₪ 1,640 מחיר: 20:00 - 18:30שעות:  מפגשים( 20)  20.04.23 - 24.11.22 :ה'ימי 
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 דרי הרשמהס
 

ניתן להירשם טלפונית, לשלוח מייל או למלא את טופס ההרשמה המקוון אשר נמצא באתר 

 https://hutz.agri.huji.ac.il  -קורסי העשרה  -המדור ללימודי חוץ  שלנו: 

 יפתח.  הראשונה לא הקורס בעדיפות למקרה ששנייה, עדיפות קורסים ב מומלץ לציין

 

 והרשמה: לפרטים

 לירון דיין בן מנחם

  08-9489991 טל':

 lirondb@savion.huji.ac.il : דוא"ל

 

  ." שייהנו מהנחה נוספתהרשמה מוקדמתליהנות ממקור הנחה אחד, מלבד הנרשמים ב"ניתן  - הנחות

 

 . 11.09.22  -לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד בכל הקורסים:  5%. 1

 

להנחה זו לא תיתוסף הנחת  כנגד הצגת תעודת סטודנט תקפה. - לסטודנטים של הפקולטה לחקלאות 30% .2

 הרשמה מוקדמת.

 
  

  :ההסדר חל על -וגימלאי האוניברסיטה העברית לעובדי  20%. 3

 חברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים במסלול הרגיל או המקביל.● 

 משרה(. 1/2-נ"ז כ 2נ"ז שנתי יחשב כמשרה מלאה,  4מורים מן החוץ ללא שכר )● 

 שנים.   5עובדים מנהלים קבועים או ארעים מעל ● 

 (.30, ילדים עד גיל קרובי משפחה מדרגה ראשונה )בעל, אישה● 

 

 לאוכלוסיות מיוחדות: 10%. 4

 )עד שנה מיום השחרור(.  חיילים בקבע וחיילים משוחררים, חיילים בסדיר● 

 . 67גברים מגיל  62נשים מגיל  - גימלאים● 

 תלמידים שהשתתפו בתכניות ההעשרה של המדור.  - תלמיד ותיק ●

 בוגרי האוניברסיטה העברית.● 

 

 .    20.11.22 -יש אפשרות לשלם בכרטיסי אשראי. מועד התשלום הראשון  - תשלומים

 

 

 
 

 

https://hutz.agri.huji.ac.il/
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מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת  - גמול השתלמות

האישור מראש. עובדים בדירוג האחיד, מהנדסים ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי אנוש 

 .2111 -במקום עבודתם. קוד המוסד שלנו 
    

 

צוות המדור ללימודי חוץ רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו. הנוהל  - ביטול השתתפות

המפורט להלן בדבר ביטול השתתפות ומפגש חלופי נועד למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות 

 הטוב והיעיל ביותר. 
 

. הודעת ביטול השתתפות בלימודים תתקבל בכתב בלבד 30.10.22 -ניתן לבטל את ההרשמה עד ליום ראשון 

  .  ofiraa@savion.huji.ac.il: למייל של אופירה

 לאחר תחילת הלימודים החיוב יתבצע כדלקמן:

 70ערך יחסי של מפגש אחד +  - מפגש ראשון  .₪ 

  70ערך יחסי של שני מפגשים +  - מפגש שני  .₪ 

 אין החזר כספי או כל פיצוי אחר.  - נילאחר מפגש ש 

 סדירים, יש לפנות אלינו  במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, שאינו מאפשר המשך לימודים

 יים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה.    בכתב ובצירוף מסמכים רלוונט מיידית
 

 

בהרשמה לקורס התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל המפגשים. המדור ללימודי  - מפגש חלופי

 חוץ אינו מחויב לספק לו פיצוי כספי או כל פתרון חלופי אחר. 
 

 בלבד בתיאום עם אופירה.  גשני מפגשים, בקורסים אחרים, במהלך שנת תשפ" עדתינתן אפשרות להשתתף 
 

 

לא תינתן הנחה על מפגש . ₪ 120במחיר של  יש אפשרות להשתתף במפגש בודד בתיאום מראש - מפגש בודד

  בודד. 
      

 

 מתחילת הלימודים.   שבועייםהחלפה בין קורסים אפשרית תוך  - החלפה בין קורסים
 

 

המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות שלא לקיים קורס שמספר הנרשמים אליו יהיה  - קורס ביטול

 מועט מהמינימום הנדרש. במקרה כזה, לא יחויב הנרשם בתשלום.  
 

מכלל  השיעורים.  80%למי שנכח לפחות  -הזכאות לקבלת אישור השתתפות ו/או תעודה  - אישורים ותעודות

 ₪. 100נוסף של תעודה תונפק בתשלום 

 

שנתי יונפק לכל המשתתפים. הכרטיס מהווה אישור כניסה לפקולטה -כרטיס סטודנט חד - כרטיס סטודנט

 לחקלאות. המעוניינים בכרטיס עם תמונה יצרפו תמונת פספורט. 
 

 וקדמת.מהודעה  ללאדפי המידע המדור שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים הכלולים ב
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