דר' יעל יונג
קורות חיים

השכלה אקדמאית:


 :2013 -2008האוניברסיטה העברית ,ירושלים .דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות.
נושא המחקר :יצוג כלי נשק באמנות יוונית בתקופה הארכאית והקלאסית .מנחה"
פרופ' רינה טלגם .עבודת הדוקטור אושרה ב .09/05/2013



 :2005 - 2001האוניברסיטה העברית ,ירושלים M.A. .בחוג לתולדות האמנות,

התמחות בתקופה עתיקה וקלאסית .נושא התיזה :צלמיות טרה-קוטה הלניסטיות
מטיפוס הנערה הנושפת ב  ;auloiבעקבות צלמית ממוזאון ישראל ,ירושלים .מנחות:
דר' רינה טלגם ודר' סלביה רוזנברג .סיימה בהצטיינות.


 :1999 -1996האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תואר  B.A.בפקולטה למדעי הרוח,
החוג לתולדות האמנות ו ב.א .כללי .סיימה בהצטיינות יתרה( .הקורסים של
השנתיים הראשונות נלמדו בבית הספר המרכזי להשתלמויות מורים ,תל אביב).



 :1996 -1992המדרשה לאמנות ,רמת השרון .סיימה כמורה בכירה לאמנות בעלת
רשיון הוראה.

מקומות עבודה
מקומות עבודה אקדמיים:


 :2013-2014מלמדת קורס חובה עצמאי בחוג לתולדות האמנות .הקורס" :מבוא
לאמנות עתיקה וקלאסית".



 -2008עד היום :מרצה מן החוץ ב"שנקר ,בית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב".
הקורס" :מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית".



 -2009עד היום :מלמדת קורס חובה עצמאי בחוג לתולדות האמנות .הקורס:
"מקורות מיתולוגים לאמנות".



 :2010 - 2002עוזרת הוראה באוניברסיטה העברית ,ירושלים ,בחוג לתולדות
האמנות .מתרגלת בקורס" :מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית".



 2007-2003עוזרת הוראה ומרצה בבית הספר המרכזי להשתלמויות מורים ,תל
אביב.
מקומות עבודה אחרים:



 ,2002 -1996מורה לאמנות בבי"ס 'היובל' ,תל אביב .בשנתיים האחרונות שימשה
כמדריכה למורי האמנות במחוז תל אביב ,תחת הפיקוח של גב' שרה כהן בונן.
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