
אדריכלות ופיסול בימי הביניים
מהבזיליקה הרומית לקתדרלה הנוצרית

ר ענת חן"ד

ל"קורס מדריכי טיולים לחו–דיפלומה 



?  איפה זה



הארכאולוגיה של התרבות



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי

שימוש/ המניע 

?  האם השימוש הוא פרטי או ציבורי? האם שינה את ייעודו במהלך הזמן? האם לשימוש אחד או כמה שימושים? לשם מה נבנה
?  חילוני? אזרחי? צבאי? דתי

המבנה מבחוץ

?מה התכונות של החומר? האם מחומר אחד או מכמה חומרים, (עץ, זכוכית, בטון, אבן)? מאיזה חומר הבניין בנוי: חומרים

?כמה כניסות? כמה קומות, תיאור החזית? מה הצורה הכללית של הבניין: תיאור ככלי

?  הפרופורציות? מה הגובה: ממדים

?האם הוא משתלט על הסביבה? האם הבניין משתלב בסביבה או זר לה: היחס לסביבה

החלל הפנימי  

מהם האזורים החשובים וכיצד הם ? מה היחס בין האזורים? למה משמש כל אזור? האם יש חלוקה לאזורים: חלוקה לאזורים
?  האם יש מוקד אחד או כמה מוקדים? מודגשים

?אור חם או קר? טיבעיאור ? כיצד מואר הבניין: תאורה/ אור 

?חומר/ מאיזה טכניקה ? מאיזה סוג? האם יש קישוטים: קישוט

תחושות/ האוירה

האם ? האם יש קשר בין פנים וחוץ? מה גורם לתחושות הללו? יציבות או תנועה? האם הבניין משדרה תחושת כובד או קלילות
?מה האווירה וכיצד היא נוצרת? הבניין יוצר הרמוניה או סתירה

השפעות

האם הוא מצטט  ? האם הוא מושפע מסגנונות קודמים? האם הוא אחיד או משלב מספר סגנונות? מה הסגנון ההיסטורי של הבניין
?  האם יש סגנון אישי לאדריכל? סגנונות אחרים



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי

,  מעברים, חלוקה לאזורים–החלל הפנימי •

.קישוט, עמודים, תקרה, רצפה, תאורה, מדרגות



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי

מה היחס בין  ? מה האווירה במבנה–תחושות •

?מה היחס בין פנים וחוץ? המבנה ובין האדם



?כיצד מתבוננים במבנה אדריכלי

השפעות  , מסורות, תקופות קדומות–השפעות •

.  פוליטיות וכלכליות, חברתיות



אדריכלות רומית



הקוליסאום

מניע•

שימוש•

חלל חיצוני•

חלל פנימי•

תחושות•

השפעות•



אמפיתאטרון-הקוליסאום

משמש לבידור  , במה במרכז, עגולמבנה •

(.אגרוףותחרויות גליאטוריםקרבות )

הזירה במרכז נקראה ארנה ומתחת •

לבמה יש חדרים קטנים המשמשים  

מצופה חול  הרצפה הייתה . המתנהמקום 

.חיותשל כלובים ומתחתיה היו 

שלוש קומות של קשתות תומכות •

.  קשתות במבנה כולו240. במושבים

הקשתות חוזקו באומנות וכל אומנה 

.הסתיימה בכותרת





השפעות-אדריכלות רומית 



אדריכלות רומית





הפנתאון

מניע•

שימוש•

חלל חיצוני•

חלל פנימי•

תחושות•

השפעות•



קשת ניצחון-אדריכלות רומית  



קשת הניצחון–אדריכלות רומית

אישי,אידאולוגי,צבאי-מניע•

תעמולה,הנצחה,אנדרטה,המורלהעלאת–שימוש•

לכבודהוקמוארעיותנצחוןקשתותהקשתצורת–חיצוניחלל•
לאורךמסויימתבנקודההמנצחיםהרומייםוהקיסריםהצבאשרי

בשלב.מהקרבבשובםלעבורעתידיםהיוהםשבההדרך
קבועותבקשתותהארעיותהקשתותאתהמירויותרמאוחר
.משיש

-יותרגדולפנימיחללבנייתמאפשר-בבטוןשימוש-חומרים•
.כיפה

אתשסיפרווכתובותתבליטיםנשאואלהקשתות-פנימיחלל•
הנצחוןסיפוראתבעיקר)תקופהבאותהההיסטוריהשלסיפורה
.(הקיסרי

שיתוף,עוצמה,כוח–תחושות•



קשת הניצחון של טיטוס

שריפת בית המקדש  , טיטוס ביהודהלכבוד ניצחון 

לאחר עמו טיטוס לוקח . השני ודיכוי המרד ביהודה

השלל מונצח בתחתית הקשת בתצורת  . הניצחון שלל

י חיילים רומים  ”כלי מקדש יהודיים נסחבים ע

.המנורה-ובראשם



הקשת-אדריכלות רומית 

http://www.ramonecocenter.com/15111513151414931514-
15001489150414971501.html

http://www.ramonecocenter.com/15111513151414931514-15001489150414971501.html


הבזיליקה-אדריכלות רומית 

מלך= באסיליוס

ציבורי אזרחי ששימש כבית  מבנה 

, מחסה לאנשי עסקים, משפט

מקום . ובית ועד לסוחרים

אולם  , מדיניותואספות התקהלות 

להקראות להרצאות ולעתים אף 

.  מכורהשוק 



הבזיליקה

מחולק לאולם  . מבנה מלבני•

ולסיטראותתווך במרכז 

.בצדדים( חנויות)

צורתו כחצי עיגול  –אפסיס•

שימש  . סוף המבנה/בראש

כמקום מושבו של השופט או 

.כמקום שיוחד למורה ולמרצה

הרומית משמשת הבזיליקה •

בזיליקה  כאבטיפוס ל

.לדורותיההנוצרית

http://textologia.net/?p=3530


מהבזיליקה הרומית לכנסייה הנוצרית

הרומאים חיפשו דגם אחר בכדי לקיים 

המקדשים לא . משכן לדת הנוצרית

הפולחן . התאימו משום ששימשו אלילים

מקום להתפלל ואין בהם נעשה בחוץ 

בכנסייה הטקס מתקיים . המבנהבתוך 

בפנים בהשתתפות הקהל ולכך התאימה 

. צורת הבזיליקה הרומית

הנוצרים הוסיפו חדר מבואה בשם 

שם עמדו מי שביקשו  " נארטקס"

. להצטרף לנצרות

ומגדלי " האטוריום"–נוספה גם החצר 

.  הפעמונים



סוגי הכנסיות בנצרות הקדומה

:הכנסיות שימשו לשלוש מטרות

כנסייה על שם קדוש–מרטיריום•

מבנה המשמש  –בפטיסטריום •

לטבילה

כנסיית קבורה–מאוזלאום•



הכנסייה הנוצרית

בנצרות הקדומה הכנסייה הייתה פשוטה וחסרת  •

.  קישוטים



לספירה5-6מאה , ברוונהכנסייה 



לספירה6מאה , ויטלהבזיליקת סנט 



הבזיליקה הנוצרית–מרטריום

ויטלה-בזיליקת סן

(אוקטגון)צורת מתומן •

ברוונהש מרטיר שפעל "ע•



ויטלהשל סאן האפסיס



אמנות הפסיפס

כל הכנסיות החשובות בתקופת הנצרות הקדומה קושטו  •
הפסיפסים נשמרו טוב יותר מציורי  (. מוזאיקות)בפסיפסים 

. הקיר

האבנים מחזירות את האור החודר מבעד לפתחים ויוצרות  •
.יותר מציור הקיר שהוא שטוח, אווירה מיסטית

בהתחלה קישטו בפסיפסים את הרצפות אבל כיוון  •
שהנושאים היו בעלי ערך דתי התחילו לאסור לדרוך עליהם 

.ומשום כך עברו הקישוטים בפסיפס לקירות

.באפסיסהקישוט המרכזי והחשוב ביותר היה •

של הנצרות עבור " ספר את הסיפור"כבר הפסיפסים נועדו ל•
. המאמינים הבורים שלא ידעו קרוא וכתוב



הפסיפס באמנות הנוצרית הקדומה

מהברית הישנה והברית  : נושאים
.תיאורי גן העדן, תיאורי ניסים, החדשה

יוצר , הרקע של פסיפס הוא בצבע זהב
אצל המאמין תחושה של עושר

יוצר מרחק בין הצופה הסכמטיהתאור
ובין העלילה

קדושות, לא ראליסטיות, דמויות קפואות

,  הדמות הקדושה ביותר היא במרכז
ההילה שלה הגדולה ביותר

: כבר מתחילה להתפתח מערכת סמלים
הדג מסמל את , היונה היא רוח הקודש

. ישו



פסיפס נס הלחם והדגים

היה צריך לפנות להמונים שהמצב הכלכלי שלהם  •

ולכן הלחם והדגים משכו את תשומת  . היה רע

,  וגם אם הנס לא יקרה להם בעולם הזה. ליבם

מובטח להם על ידי הכנסייה שהם יזכו לחיי נצח 

.בעולם הבא



פאודליזם

במאה החמישית חדרו לתחומי האימפריה הרומית  •
. שבטים ברבריים והרסו אותה

הכנסייה הקתולים הפכה להיות הכוח הגדול ביותר •
שעומד גם מעל השליט וגם מעל לגבולות הגאוגרפיים

.פאודליזם: חברתי חדש-נוצר מבנה כלכלי•

העיר מאבדת מחשיבותה ובמקומה עולה מעמד •
הכלכלה הופכת להיות  , הדרכים נהרסות. האחוזה

.מקומית והמסחר הוא בין אחוזה לאחוזה

–קם מוסד חדש הממלא את מקומה של העיר •
.המנזר



המנזר

לספירה הוקמו מנזרים בכל רחבי 1000עד שנת •

.  אירופה

•https://www.youtube.com/watch?v=3zIbyMjH
RhU

https://www.youtube.com/watch?v=3zIbyMjHRhU


לספירה1000-שנת ה

ציפו לתחייתו של ישו וזה לא  . הייתה אכזבה גדולה•

עלייה לרגל למקומות  , התחיל גל של נדודים. בא

בכל אירופה  . קדושים ומכאן התפתחו מסעי הצלב

התחילו בבנייה מסיבית כדי לשמש את עולי הרגל  

סגנון הבנייה החדש מכונה הסגנון  . הרבים

.הרומנסקי

(כסא=קתדרא". )קתדרלה"הומצאה ה•



הכנסייה הלוחמת–הרומנסקיהסגנון 

.  הבסיליקההקתדרלה היא הרחבה של צורת •

.נוספה לה בנייה לרוחב ובנייה לגובה

וקפלות  אפסיסים, סיטראותבצדדים נוספו עוד •

.בגובה נבנו עוד קומות בעזרת קשתות. צדדיות

.היה חשוב להפריד בין עולי הרגל ובין הנזירים•

ובה היה מונח  קריפטהנבנתה לאפסיסמתחת •

שאליו עלו המאמינים  ( רליקוויה" )חפץ הקדוש"ה

.  לרגל



רומנסקיתאדריכלות 

הרומנסקימאפייני הסגנון 

אופי של מבצר, בנייה כבדה•

בחלל הפנימי הרבה עמודים  •

מגושמים

קישוטים באמצעות תבליטים •

בחזית



הרומנסקיתקישוט באדריכלות 

הפורטל–הקישוט העיקרי היה בשער הכניסה •

"יום הדין האחרון"הנושא המרכזי הוא •

בצורת עמודים מפוסלים או בצורת תבליטים, ניפרד מהמבנהבילתיפיסול הוא חלק •



הקתדרלה הגותית–אדריכלות נוצרית 

.  הישגים יוצאי דופן של בנייה לגובה. שיא הבנייה של ימי הביניים

אשר אפשרה בנייה  ( המצטלבת)הומצאה הקשת המחודדת 

. לגובה רב יותר מאשר הקשת המעוגלת

במקום עמוד אחד עבה ומגושם השתמשו 

.  במספר עמודים דקים צמודים

הקיר הפך  . הוכנסה קומה שלמה של חלונות

נכנס יותר אור ואת החלונות , להיות אוורירי

('ויטראז)ניצלו לקישוט 



חזית הקתדרלה–סגנון גותי 

חזית הקתדרלה הגותית ניתנת  
לזיהוי בקלות כיוון שהיא בנויה בסדר  

:  קבוע

הקומה הראשונה היא השער 
.ובו שלושה פתחים( פורטל)

הרוזטההקומה השנייה היא קומת 
.והתאורה

עשיר ארקדותפס של הרוזטהמעל 
.בפיסול

החלק העליון הוא קומת מגדלי  
.  הפעמונים







הקתדרלה של קלן





שער השמיים–הסגנון הגותי 

השער של הקתדרלה של קלן

שער הקתדרלה הגותית מייצג  

הוא מהווה את . את שער השמיים

.  ההפרדה בין חול לקודש

.לשער יש עומק משל עצמו

.  השער הגותי בנוי מפסלים

הפסלים הם לא קישוטים אלא  

.פריט אדריכלי ממנו בנוי השער

הסגנון הגותי לא מפריד בין  

. אדריכלות ופיסול





הרוזטה-סגנון גותי 



'הויטראז



חלל פנימי–הסגנון הגותי 





הסגנון הגותי  

•https://www.youtube.com/watch?v=aiiKVSnQ
SFI

https://www.youtube.com/watch?v=aiiKVSnQSFI


פיסול אדריכלי בסגנון הגותי



?כיצד להתבונן בפסל

הסתכלות כללית

?איזה רושם עושה הפסל( ביחס למתבונן)? גדול? קטן? מה המידות הכלליות? מה נושא הפסל

וחומריםטכניקה 

?חומרים מהם עשוי הפסל/ מהו החומר 

(הדבקה, גילוף, יציקה, גריעה)? איך השתמש האמן בחומר

האם העיבוד גס או ? האם ניתן לראות את נגיעות האמן? חלק או מחוספס? או משתנהעיקביהאם המרקם : מרקם/ עיבוד החומר 
? האם הפסל מזמין לגעת בו? עדין

? המרקם? מה גודל הבסיס? מה היחס בין הפסל לבסיס: הבסיס

הפסל  סוג 

?  מה המידות הכלליות? האם זהו פסל דתי? האם הוא פונקציונאלי או רק קישוטי?? מה המטרה של הפסל

החלל

האם יש בו חלל פנימי או רק חלל ? האם הפסל הוא היקפי( ?בגומחה בקיר? בתוך מבנה? בנוף הפתוח)? היכן ממוקם הפסל
?האם יש נקודת מבט מועדפת( ?מלמטה למעלה? בגובה העיניים)? מאיזה נקודת מבט אנו רואים את הפסל? חיצוני

תנועה

?  האם יש שיווי משקל בפסל? האם היא טבעית? אם יש תנועה היכן היא? האם הפסל קפוא? האם יש בפסל תנועה





תרגילים



?מה אין בתרשים המבנה הזה

קשתות דואות•

גרוטסק•

רוזטה•

צריחון•



?המבנה הבא אופייני לתקופה

טרנספט•

נרתקס•

קריפטה•

בזיליקה•



:האדריכלות הגותית מתאפיינת בעיקר ב

ספינה מרכזית המופרדת על ידי שדרת עמודים. 1

(נרטקס)בקשתות סימטריות ובחצר מעגלית . 2

תמיכות דואות וחלונות זכוכית, מחודדותבקשתות . 3

וטרגליפיםמטופות, בפסיפס. 4


