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 כ"ה אלול תשפ"א חמישי יום

02/09/21 
 תלמיד/ה  יקר/ה

 לום רב,ש

 החדשה ל"שנה לפתיחת הלבביות ברכותינו

, חוגי-ודבמסלול ה(, 113)מס' החוג  החוג לאמנות יצירהבמערכת הלימודים, עבור תלמידי  שינוייםלקורסים וכן ה הרישום
להלן דפי הסבר מדוייקים אשר ינחו אתכם/ן בכל שלבי הרישום  מתבצעים באמצעות רישום ממחושב באמצעות האינטרנט.

המפורסמים באתר האוניברסיטה  בתשפ"" לשנה"ל אגרת לתלמידוב" בשנתון האוניברסיטההממחושב. מומלץ לעיין גם 
(ww.haifa.ac.ilhttp://w), באתר אגף מנהל תלמידים ( ובאתר החוג לאמנותhttp://artcreat.haifa.ac.il) . 

 
 

 לנוחיותכם מצ"ב :

  תכנית הלימודים 

 נהלים אקדמיים בחוג לאמנות 

 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב 

 הנחיות לרישום  באמצעות האינטרנט 

  בפ"לתשרשימת השיעורים 
 

" בסוף גזור ושלח:  בתום הרישום הממוחשב, הנכם/ן מתבקשים/ות לשלוח תמונת  פספורט אישית )ראה/י  " לתלמידי שנה א'
 עמוד זה( לשם פתיחת תיק תלמיד.

 אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנה

 חוגי אמ"תשנה טובה ממזכירות 

 גזור ושלח

 

 

 

 

 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 שם:  ____________________
 

 ת.ז. : ____________________

 

 טלפון:  ___________________

 

 טלפון נייד: _________________

 

E-mail___________________ : 

 

 
 : הכתובת למשלוח

 אמנות יצירה -לימודי מוסמך 

 מזכירות חוגי אמ"ת

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט 

 312, חדר 3קומה 

 אוניברסיטת חיפה

 199שד' אבא חושי 

 3498838חיפה, 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://shnaton.haifa.ac.il/%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f/
https://shnaton.haifa.ac.il/%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f/
https://igeret.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
http://artcreat.haifa.ac.il/
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 תכנית וסדר הלימודים

 : מבנה והיקף הלימודים
 

 שש"ס : 40היקף הלימודים הוא 

 שש"ס 32  -     לימודי יצירה .א
 שש"ס  8  -לימודים עיוניים  .ב

 

 
 לימודי השלמה

לימודיהם לפני שנה"ל תשס"ג, בוגרי חוגים אחרים חוגי, אשר החלו -בוגרי המדור ליצירה באוניברסיטת חיפה, במסלול הדו
 ספר לאמנויות אחרים, ידרשו בהשלמת תרגיל )מהחוג לתולדות האמנות(. -באוניברסיטאות, בוגרי מכללות ובתי

 
 משך הלימודים

שיפוט תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. התלמיד יגיש את פרוייקט הגמר ל על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים

 במועד שייקבע על ידי החוג ולא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים )כולל חופשת הקיץ(. 

  תכנית הלימודים

 מן הציון(  40%)שש"ס  32 -לימודי יצירה  .1
 הקורסים ביצירה הם קורסים שנתיים.     

 שש"ס 16 -שנה א' 

 שעות קורס

 שש"ס 8                                                                     פורום לניתוח, ליווי וביקורות עבודות    

 שש"ס 4 ליווי עבודת הסטודיו

 שש"ס 4 סמינר תיאוריה וביקורת                                         

 שש"ס 16 -שנה ב' 

 שעות קורס

 שש"ס 8 פורום לניתוח, ליווי וביקורות עבודות    

 שש"ס 4 ת הסטודיו והנחיית פרוייקט גמרליווי עבוד

 שש"ס 4 סמינר תיאוריה וביקורת                                         

 

 מן הציון( 20%שש"ס   ) 8 -לימודים עיוניים   .2
 

 עבודות סמינריוניות 3תלמיד חייב בהגשת 

. מומלץ לבחור  אחד מהם עבודות סמינריוניות כולל כתיבת שתיסמינריוני בחירה  עיוניים מכלל חוגי האוניברסיטה,  2

 בתולדות האמנות ואת האחר מכלל חוגי האוניברסיטה.    

 הסמינריון השלישי, ייכתב במסגרת הקורס סמינר תיאוריה וביקורת

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 מן הציון( 40%פרוייקט גמר )תערוכה( עם עבודה בכתב  ) .3
 

ם בסטודיו האישי ובגלריה הלימודית. פרוייקט הגמר הוא למעשה נקודת הפעילות האמנותית של תלמידי התואר השני תתקיי

השיא בתכנית הלימודים, והוא מהווה את החשיפה הציבורית והפומבית המשמעותית ביותר עבור הסטודנט. פתיחת התערוכה 

 . חוגידי ה-יוזמנו על התואר השני, אמנים אוצרים ומבקרי אמנות מרכזיים, אשר סגל ההוראה שלתלווה בביקורת פומבית של 

מילים(, בנושא  10,000-עמודים )כ 15-10סט כתוב, בהיקף של קכל משתתף יידרש ללוות את תערוכת הסיכום שלו, בט

  מנחי התכניתהמתייחס, יוצר רקע והקשר ליצירתו האמנותית. דרכי המחקר, בחירת הנושא ואופן כתיבת העבודה ילוו על ידי 

 ויהוו תנאי לקבלת התואר.

 

 שקלול הציונים
 

 40% שש"ס 40 -לימודי יצירה 

 20% פורום לניתוח, ליווי וביקורות עבודות    

 4% ליווי עבודת הסטודיו

 16% סמינר תיאוריה וביקורת

 20% שש"ס 8 -לימודים עיוניים 

 40% פרוייקט גמר עם עבודה בכתב

 

  הרשות ללימודים מתקדמיםיש לעיין באתר האינטרנט של  לפרטים בדבר תקנון לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה 

 

 

 

 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
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 נהלים אקדמיים בחוג לאמנות

 :ואיחורים חיסורים

 שיעור בכל תתקיים נוכחות בדיקת. 

 על יטופלו חריגים מקרים. בקורס השתתפות-אי דינן בסמסטר היעדרויות 3. השיעורים בכל חובה נוכחות דורש החוג 

 .החוג ראש ידי

 3 חיסור לו ויירשם לשיעור ייכנס לא דקות 15–מ יותר שאיחר סטודנט. אחת להיעדרות שווים דקות( 15 )עד איחורים. 

 הכיתה את לעזוב אין, כן כמו .חיסור לו ויירשם לשיעור ייכנס לא שאיחר סטודנט. ההפסק אחרי לשיעור לאחר אין 

 .המרצה אישור ללא השיעור במהלך

 המידע את לקבל ניתן. הבא לשיעור תרגיל/מטלה והגשת השיעור השלמת חובת חלה שיעור שהחסיר סטודנט על 

 .השיעור ובאות המשתתף אחר סטודנט או הקורס מרצה, Moodle-ב הקורס באתר

 :ניידים טלפונים

 ּיותר נייד בטלפון שימושה. טיסה״ ״מצב או ״שקט״ למצב אותו להעביר יש. השיעור במהלך נייד בטלפון להשתמש אין 

 .המרצה ובאישור מיוחדים במקרים

 :תרגילים והגשת מטלות ביצוע

 המרצים הנחיות ע״פ השיעורים מטלות כל את לקיים חובה.  

 שונים שיעורים לשני תרגיל/מטלה אותה את להגיש אין. 

 חיסור לו ויירשם מהשיעור ישוחרר − המרצה של דרישה וכל ציוד, תרגיל כמו−  השיעור מטלות את הכין שלא סטודנט. 

 שיעור כל של הציוד רשימת. השיעור למהלך החיוניים וציוד חומרים הבאת וכן, מטלות/תרגילים מתן כוללים השיעורים 

 .במהלכה שוטף ובאופן השנה חילתבת המרצה ע״י תינתן

 לקיים יש. שיעורים בהן שמתקיימים  השעות למעט, השבוע ימי במשך עצמית לעבודה פתוחות לאמנות החוג סדנאות 

 תליית, אחסון, וחומרים בכלים שימוש בדבר הנוגע בכל הסדנא אחראי הנחיות ואת סדנה כל של הבטיחות הוראות את

 .וכו׳ עבודות

 המודעות לוחות גבי ועל החוג של האינטרנט באתר הסדנאות פתיחת של הזמנים לוחות אחר לעקוב יש. 

 :וציונים הערכות

 הערכות מתן לשם הסטודנטים עם אישיות פגישות, המעשיים בקורסים המרצים יקיימו א׳ סמסטר של האחרון בשיעור 

 .כלליות

 לתת או השנה בסוף ציוניםה שני את לשקלל אם יטלהחל רשאי יהיה מרצה כל. ציון יינתן ב׳(-ו )א׳ סמסטר כל בסוף 

 .הסטודנט התקדמות ע״פ, חדש סופי ציון

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 השלים ״לא סימול לו ידווח ,ארכה קיבל ולא לכך שנקבע למועד עד מטלות/התרגילים את יגיש לא אשר סטודנט 

 .חובותיו״

 הקורסים בכל לפחות 70 משוקלל ציון הוא לשנה משנה המעבר תנאי. 

 :הציון מרכיבי

  וניתוח חשיבה באופני והן עבודה בטכניקות הן השנה לאורך הסטודנטית התפתחות -תהליך. 

 מטלות / תרגילים הגשת 

 לדיון ותרומה בכיתה פעילה השתתפות 

 נוכחות 

 :ציונים סולם

 הקורס את עבר לא=  ומטה 59

 מספיק=  60-65

 טוב כמעט=  66-75

 טוב=  76-85

 מאוד טוב=  86-95

 מצוין = 95-100

 גם לפעול יכול הערעור מקרה בכל .הציון פרסום מיום ימים 10–מ יאוחר לא, הציון על, מנומק, ערעור להגיש רשאי סטודנט

 .החוג ראש ידי על יטופלו חריגים מקרים. המערער לרעת

 :חוגים כלל אירועים

 ביקורות, תערוכות פתיחת, עיון מו ימיכ, השנה במשך אותם יוזם שהחוג האירועים בכל השתתפות חובת חלה הסטודנטים על

 .והרצאות סיורים, כנסים, שנה סוף

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 לנוחיותך,

 -:  (בפ"תשלשנה"ל )  לתואר מוסמך רשימת השיעורים
 

 ש נ ה    א'

 שעה יום  שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 113.4103. 01א

 113.4104. 01ב

 - פורום לניתוח, ליווי וביקורת עבודות

 )*( שנה א'
 12:00-16:00 'ה פרופ' שרון פוליאקין

 113.4213. 01א

 )*( שנה א'  -ליווי עבודת הסטודיו 

 טליה הופמן וסגלד"ר 

 החוג
 16:00-18:00 'ה

 113.4214. 01ב

 113.5312. 01א

 )**(  - סמינר תאוריה וביקורת 113.5313. 01ב
 10:00-12:00 'ה טליה הופמןד"ר 

 

 ש נ ה    ב'

 מס' קורס יום  שם המרצה קורסשם ה מס' קורס

 113.5103. 01א

 113.5104. 01ב

 - פורום לניתוח, ליווי וביקורת עבודות

 ' )*(בשנה 
 12:00-16:00 'ה פרופ' שרון פוליאקין

 113.5213. 01א
ליווי עבודת הסטודיו והנחיית פרוייקט 

 )*( 'בשנה   -גמר
 16:00-18:00 ה סגל החוג

 113.5214. 01ב
 

 
 מסטריאלי(סקורס משותף לשנה א' ושנה ב', חובה ללמוד קורס זה כקורס שנתי )אין פיצול  )*(
 ( קורס משותף לשנה א' ושנה ב'*)*
 
 

באתר האינטרנט של  בפ"תש(, יש לפנות אל קטלוג קורסים 5או  4למידע לגבי רשימת סמינריונים מחוץ לחוג )דרג 

 (www.haifa.ac.ilאוניברסיטת חיפה )

 

 

 
 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב
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 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב :

 !!! לתשומת 

   . ההנחיות לרישום מפורטות באתר האינטרנטדרך האינטרנט בלבדייערך  בפ"תשהרישום הממוחשב לשנה"ל  .1
    www.haifa.ac.il הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות < מידע חיוני לסטודנט--, תחת כל השירותים לסטודנט .

 בטרם תחלו את הליך הרישום לקורסים.
 

 . וםסטודנט אשר לא שילם מקדמת שכר לימוד לפני ביצוע הרישום הממוחשב, לא יוכל לבצע ריש .2

 אמצעי תשלום:

 .בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים -באמצעות השוברים א. 

   בפורטל אשראי בכרטיס תשלום כל: )הערה .באינטרנט הסטודנטים בפורטל - (וויזה ישראכרט) אשראי כרטיס באמצעותב. 

 .התשלום( מסכום %1 בגובה טיפול דמי בתוספת אחד וכרוך בתשלום הינו, וישראכרט( ויזה כרטיסי )לבעלי הסטודנטים באינטרנט    

 

 הרישום לתכנית הלימודים נערך פעמיים בשנה : .3

הרישום הוא שנתי )לשלושה סמסטרים(, ויש אפשרות להכניס שינויים )ביטולים או תוספות( לקראת תחילת שנת הלימודים 

המערכת תהיה   )לגבי שלושת הסמסטרים(, 5.10.21 – 17.10.21   -במשך "שבוע השינויים" של סמסטר א' בין התאריכים 

 עד חצות בלבד. -  17.10.21-למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00פתוחה לשינויים כל יום משעה 

עד  13.02.2022 -מב'  במשך "שבוע השינויים" של סמסטר  קיץסמסטר הלקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב' ו

27.02.2022 

 .הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה לא תתאפשר

 : מועדי ביצוע הרישום הממוחשב .4

שהוקצו לו בלשונית  האישיים יוכל כל תלמיד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולצפות במועדי הרישום 15.08.2021החל מיום 

לה יוכל התלמיד להיכנס לאתר "רישום" תחת "מועדי רישום", לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשפ"ב. רק במועדים א

ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד. התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם 

(. עריכת רישום אחרי תאריך זה מותנית באישור 10/10/2021ש לערוך רישום לפני יום תחילת הלימודים )י .ניתנים לשינוי

 .2021ש"ח צמוד למדד חודש יולי  129תשלום דמי איחור בסך ראש החוג וב

  .לא ניתן יהיה לערוך רישום לשנת הלימודים תשפ"ב 15/04/2022לתשומת לבכם, בכל מקרה אחרי 

 להלן מועדי הרישום הממוחשב :

 שעות תאריך תלמידי שנה

 14:00-16:00 30.9.21 +בשנה א'

 

למחרת  07:00ועד  22:00לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 

  בבוקר.

ניתן לערוך שינויים במערכת עד למועד   (.10.10.21) הלימודים תחילת יום את הרישום לקורסים יש להשלים לפני

 עד חצות בלבד. – 17.10.21
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עד השעה  22:00תלמיד שלא הספיק להירשם ו/או רוצה לשנות )להוסיף/לבטל( קורס, יוכל לבצע זאת באינטרנט בכל יום, משעה 

בבוקר, החל מהתאריך המצויין בטבלה, בהתאם לשנה האקדמית של התלמיד. רק במועדים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר  07:00

ו לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד. התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד א

 ניתנים לשינוי. 

  את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד  רצוי להכין מראשבבואך להשתמש ברישום הממוחשב

ניתן לראות את השנתון כולו, כולל  )לנוחיותך, מצורפת טבלה ריקה של מערכת שיעורים ורשימת השיעורים(. כמו כן,

  .בפ"תשקטלוג הקורסים , תחת www.haifa.ac.ilהמחלקה לשפות זרות באתר האינטרנט של האוניברסיטה  

 מת הקורסים שאת/ה מעוניין/ת להירשם אליהם, לפי סדר הקלדתם )קורסי מבוא וקדם לפני , את רשילהכין מראש רצוי

קורסים ביניים וקורסים מתקדמים, וכדומה(. כמו כן, רצוי להכין חלופות, למקרה שלא נותרו מקומות בקורסים 

 שהעדפת להירשם אליהם.

  לה את מספר הקורס שאת/ה רשום/ה אליו, תחי לבטלאם ברצונך לשנות את הקורס שאת/ה כבר רשום/ה אליו, יש

ידי תלמיד -לקורס האחר המבוקש. שים/י לב: המקום שוויתרת עליו עלול להיתפס על להירשם מחדשורק לאחר מכן 

 אחר, אפילו עוד לפני שתירשם/י לקורס האחר שאת/ה מעוניין/ת ללמוד בו.

 ת ההרשמה לקורס ההמשך שלו בסמסטר ב'.אם, חלילה, נכשלת בקורס מבוא בסמסטר א', עליך/עלייך לבטל א 

  ייחשב כקורס שהתלמיד/ה לא  ,עד תום מועד השינוייםלו קורס שתלמיד/ה נרשם/ה אליו, ולא ביטל/ה את ההרשמה

השלים/ה את לימודיו/ה בו )גם אם כלל לא השתתף/ה בו(. התלמיד/ה יידרש/תידרש לשלם עבור קורס כזה. להזכירך, 

, וזה כולל רישום מלא לקורסי חילת השנה לכל הקורסים שעליו/ה ללמוד באותה שנהלהירשם בתעל התלמיד/ה 

 .וסמסטר הקיץ סמסטר ב'

  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה ואחר התאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על

 התלמיד/ה.

 בתשפ"שנתון 

כל השירותים " ר האינטרנט של האוניברסיטה, תחת לשוניתמפורסם על כל חלקיו באת בפ"שנתון האוניברסיטה לשנה"ל תש

. השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים. מערכת שיעורים מפורטת ניתן לסטודנט"

 " ובאתר האינטרנט של החוג, תחת מידע לסטודנט. ב"למצוא תחת "קטלוג הקורסים תשפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.1.21-ויסתיים ב 10.10.21-סמסטר א' יתחיל ב

 10.6.2022-ויסתיים ב 20.02.2022-סמסטר ב' יתחיל ב

 

 !!!חשוב
 הסטודנט ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם,נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים שהסטודנטקורס 

 .לא השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו

 ים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב'על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורס

 וסמסטר קיץ

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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 !!! ליבכם/ןת לתשומ

והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 .מוטלת על התלמיד

נרשם התלמיד, שלא לפי הכללים  שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם אמנותהחוג ל

 .האקדמיים אשר הוגדרו לעיל
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 ינטרנטהנחיות לרישום באמצעות הא

 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה

 .יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות הזמן האישיים 9.9.21בתאריך 

 :לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום

 ימים לפני תחילת הרישום. 10יש לשלם את התשלום הראשון עד  .1
כת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה מומלץ לנסות ולהיכנס למער .2

 בכניסה למערכת.
 החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך. .3
לנוחותכם,  .לאחר סיום הרישום, מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת מופיעים .4

 הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 

 בחר ב"מועדי רישום"        תחת התפריט    הכניסה למערכת יפתח מסך דף הבית  עם 

 יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.  חלונות רישום -במסך 

ם נוספת  "אנגלית שפה זרה" . כנית לימודית חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך 

 ם לקורסי אנגלית יתבצע תחת תוכנית זוושיר

 בשורה המתאימה.  לתכנית לימודים מסוימים, לחץ על  שלךבכדי לצפות בזמני הרישום 

  לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו: שלךתפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבאה, המציגה את זמני הרישום 

 .לחץ על 

שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום  ת לשונית רישום ניתן לעבור ל תח

 למדריך הרישום. כאןלסרטון. לחצו  כאןבפורטל. לחצו 

למרכז שירות ותמיכה , ניתן לפנות סטודנטים המבקשים סיוע טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה

 .לסטודנטים

 בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.
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 ר האינטרנט של האוניברסיטה באת הדרכה לרישום הממוחשב, ןסרטוקישור 

 

 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד

 

 חשוב: 

קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא 

מיד להירשם בתחילת השנה לכל השלימו )גם אם לא השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו. על התל

 וקיץ. הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב'

 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב

! 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
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 17.8.21מעודכן לתאריך 

  (:תשפ"ב)לשנה"ל  רשימת השיעורים לנוחיותך,

  לתשומת            : 

 המופיע ברשימה זו.  הקורסים לשם קבלת ציון בקורס, על התלמיד ללמוד את "צמד"הקורסים בחוג לאמנות יצירה שנתיים, לכן  .1
)פירוק הסדנאות לשני עליכם ללמוד כל סדנה במהלך שנה אקדמית אחת  -הסדנאות ברובן שנתיות, אלא אם צויין אחרת  .2

 (הוא לצרכים מנהליים בלבדסמסטרים 

 קורס.בהשתתפות  - העדרויות מהוות אי 3מנות יצירה דורש נוכחות חובה בכל השיעורים. החוג לא .3
 

 שש"ס( 2נ"ז,  2)  תרגיל חובה, לכלל תלמידי שנה א' ביה"ס לאמנויות 

 קורס סמסטריאלי, מתוקשב עם מפגשים פרונטליים

 *סטודנט שלא למד את הקורס בשנת הלימודים תש"פ / תשע"ט, מתבקש להרשם אליו בתשפ"א

    

 ( קורסים שנתיים 113רשימת השיעורים של חוג מס' קורסים מהחוג לאמנות יצירה  )מתוך 

 שש"ס( 2נ"ז,  2)   חובה עכשווית

 ים, אין דרישת קדםאלייסמסטרקורסים 

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 113.1304. 1א
מבוא לאמנות :  חובה עכשווית א'

 עכשווית
  14-16 'ד מר אסי משולם

 113.2108. 1א

: מושגי יסוד  'חובה עכשווית ב

בפילוסופיה ופסיכואנליזה בראי האמנות 

  העכשווית

  8-10 ג' מר אסי משולם

 113.3108. 1ב
"ומה תעשה -אמנות : ג' חובה עכשווית

 עם זה אחר כך?"
  8-10 ד' גב' ליהי חן

 כל סמסטר(שש"ס  3 /שש"ס  4, סה"כ נ"ז 4)  1דרג  -דנאות ס

 קורסים שנתיים, אין דרישת קדם

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס הקורסמס' 

 01א113.1111

 01ב113.1112
 10-13 ג' פרופ' פיליפ רנצר שש"ס( 3)  1קבוצה  ,יסודות הרישום

 

 01א113.1115

 01ב113.1116
 10-13 א' מר אסד עזי שש"ס( 3)  2קבוצה  ,יסודות הרישום

 

 01א113.1234

 01ב113.1235
 14-17 א' פרופ' פיליפ רנצר ס(שש" 3) 1קבוצה , יסודות הפיסול

 

 01א113.1236

 01ב113.1237
 10-14 ה גב' שרון גלזברג שש"ס( 4) 2יסודות הפיסול, קבוצה 

 

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 קורס מתוקשב ד"ר שלי זר ציון אוריינות אקדמית 01א118.1998
ל רישום לקבוצה הנכונה )אוריינות יש לשים לב, ע

ים פרונטליים עם בקורס יתקיימו מפגשאמנות(.  -אקדמית

 /ד"ר טליה הופמן
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 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א113.1160

 01ב113.1161
 14-18 ג' מר שי איגנץ שש"ס( 4)  1יסודות הצילום, קבוצה 

 

 01א113.1162

 01ב113.1163
 8-12 ב' אנה ים שש"ס( 4)  2יסודות הצילום, קבוצה 

 

    

 שש"ס כל סמסטר( 3, סה"כ נ"ז 4)  1דרג  -דנאות ס

 קורסים שנתיים, אין דרישת קדם

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א113.1092

 01ב113.1093
  14-17 ה' איה בן רוןפרופ'    1המדיה, קבוצה יסודות 

 01א113.1094

 01ב113.1095
 10-13 ד' ליהי חן   2המדיה, קבוצה יסודות 

 

 

  כל סמסטר(שש"ס  3/  שש"ס  4נ"ז,  4) 3-2דרג  -סדנאות 

 ניתן למצוא את דרישות הקדם ליד שם הקורס,  קורסים שנתיים
 

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

  מ י מ ד  -ד ו 

 01א113.2314

 01ב113.2315

יסודות  /)דרישת קדם: רישום א'רישום ב' 

 (הציור והרישום

פרופ' יצחק 

 גולומבק
 14-18 ד'

 

 01א113.2350

 01ב113.2351

יסודות הציור  /)דרישת קדם: רישום א'הדפס  

 (והרישום

פרופ' שרון 

 פוליאקין
 14-18 ב'

 

 01א113.2426

 01ב113.2429

 ציור ב' 
 (ום/ ציור א'יסודות הציור והריש)דרישת קדם: 

 14-18 ג' מר מיכאל חלאק
 

 01א113.2424

 01ב113.2425

 טלייהציור בעידן הדיג -ציור ב' 
 (יסודות הציור והרישום/ ציור א')דרישת קדם: 

 14-17 'א מר אסד עזי
 

  מ י מ ד –ת ל ת 

 113.2330. 1א

 113.2331. 1ב

יסודות  /)דרישת קדם: פיסול א' פיסול ב'

 (הפיסול והרישום

יצחק פרופ' 

 גולומבק
 10-14 ד'

 

 113.2332. 1א

 113.2333. 1ב

 /)דרישת קדם: פיסול א'תחומית רב סדנה 

 שש"ס( 3) (יסודות הפיסול והרישום
 10-13 א' פרופ' פיליפ רנצר

 

 113.2340. 1א

 113.2341. 1ב

יסודות  /דרישת קדם: פיסול א' קרמיקה

 (הפיסול והרישום
 10-14 ד' אורן ארבל

 

 113.2436. 1א

 113.2437. 1ב

 חיה אמנות - Performance -מיצג 

 שש"ס( 3) עכשווית
  10-13 'ג גב' רותי סלע

  מ ד י ה

 01א113.2462

 01ב113.2463

 צילום מתקדמים ב'

 (א' צילום)דרישת קדם: 
 14-17 'א פרופ' פסי גירש

 

  01א113.2394

 01ב113.2395

 שש"ס( 3)  מדיה דיגיטלית למתקדמים

 (יסודות המדיהקדם:  דרישת)
 10-13 'ה איה בן רוןפרופ' 

 

 01א113.2465

 01ב113.2466
 10-13 'ב טליה הופמן וידיאו מתחילים
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 ( שש"ס 2נ"ז,  2) 2דרג  -דנאות ס

  סמסטריאלייםקורסים    

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 מ י מ ד  -ד ו 

  8-11 ב' מיכאל חלאק ברהאמנות פלסטינית וח 01ב113.2209

 01ב113.2307

 01ב113.2308

 (B.Aתערוכות ומעגלי שיח )פורום 

 תרגול -( B.Aתערוכות ומעגלי שיח )פורום 
 20-18 ג' שי איגנץ

יש להרשם לשני 

 הקורסים בו זמנית

 

  שש"ס כל סמסטר( 3  / שש"ס 4 נ"ז, 4) 3דרג  -דנאות ס

 בת אנגליתסיום חו –תנאי קדם לכל קורסי שנה ג' 
  קורסים שנתיים , ניתן למצוא את דרישות הקדם ליד שם הקורס

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

  מ י מ ד  -ד ו 

 01א113.3320

 01ב113.3321

 שש"ס( 4) - ציור ג' 
ציור נ"ז מתוכם ב 2נ"ז בתחום, לפחות  4)דרישת קדם: 

 ב'( ורישום

פרופ' שרון 

 פוליאקין
 10-14 'ב

 

  תלת מימד

 113.3330. 1א

 113.3331. 1ב

 פיסול ג'
נ"ז מתוכם בפיסול ב'  2נ"ז בתחום, לפחות  4)דרישת קדם: 

 או בבין תחומי או בקרמיקה(

יצחק פרופ' 

 גולומבק
 14-18 ה'

 

 113.3432. 1א

 113.3433. 1ב

 אמנות ארכיטיפית 
נ"ז מתוכם בפיסול ב'  2נ"ז בתחום, לפחות  4)דרישת קדם: 

 או בבין תחומי או בקרמיקה(

מר אסי 

 משולם
 10-14 'ג

 

  מדיה

 01א113.3462

 01ב113.3463
 שש"ס( 3)צילום ג' 

 צילום ב'(בנ"ז מתוכם  2נ"ז בתחום, לפחות  4)דרישת קדם: 

פרופ' פסי 

 גירש
 10-13 א'

 

 01א113.3464

 01ב113.3465

פיתוח מעשי ורעיוני במדיום  – וידיאו מתקדמים

 2נ"ז בתחום, לפחות  4)דרישת קדם:  שש"ס( 3)הוידיאו 

 (בוידיאונ"ז מתוכם 

 14-17 'ג רותי סלע
חלק ב' בסמסטר 

 ב' הוא תרגול

 

 (שש"ס 3/  שש"ס 4נ"ז,  2) 3דרג  -דנאות ס

  סמסטריאלייםקורסים    

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 מ י מ ד  -ד ו 

  18-14 ג' אסי משולם פראירישום  -רישום ג' 01ב113.3314
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 קורס שנתי, שש"ס כל סמסטר( 4נ"ז,  4) עבודת גמר

 נ"ז 116/  נ"ז 56דרישת קדם: לא ניתן להרשם לקורס זה במידה ולא עברת בהצלחה ו/או אינך רשום/ה לסך של 

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 113.3335. 1א

 113.3336. 1ב

 םסדנת פרויקטי
, השלמת כלל נ"ז סיום חובת אנגלית)דרישת קדם: 

 בתכנית הלימודים(

גב' ליהי חן / 

מר אסי 

 משולם

 14-18 ד

 

 

 מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות

 (שש"ס כל סמסטר 2נ"ז,  2שיעורים שנתיים )

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א113.2207

 01ב113.2208

מקומות ערים ו -דמותו של מקום 

 בקולנוע תיעודי
 20-18 א' גב' טליה הופמן

 

 ובהיצע הקורסים  מערכת השעותתכניות הלימודים, ,  ייתכנו שינויים בשימו 
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 קורסים מתולדות האמנות

 קורסים סמסטריאליים

 מבואות

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 8-12 ב נעמה וילוז'ני  ד"ר וקלאסית מבוא לאמנות עתיקה  111.1210. 01א

 8-12 ג ד"ר גיל פישהוף הביניים-מבוא לאמנות ימי 111.1010. 01א

 14-18 ב ד"ר צ'רנצקי אירינה מבוא לאמנות הרנסנס 111.1410. 01ב

 8-12 ד ד"ר רוני תורן מבוא לאמנות מודרנית 111.1610. 01ב
 

 ותשיעור ותרגיל )ש"ת( משותפים עם תולדות האמנ

 (אוריינות אקדמית : מבוא לפי תקופה, תרגילדרישת קדם) 

 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 תקופה עתיקה וקלאסית

  14-18 ב פרופ' עדי ארליך אמנות הקבורה בעולם ההלניסטי 01ב113.2213

 תקופת  ימי הביניים

  8-12 ב ד"ר גיל פישהוף ירושלים בימי הביניים 01ב113.2245

 הרנסנסתקופת 

  14-18 ג ד"ר יוחאי רוזן הרנסנס בצפון אירופה 01ב1113.226

 תקופה מודרנית

 -ד"ר נעמה קלורמן ייצוג המרחב הציבורי כפרקטיקה אמנותית 01א113.2300

 עראקי

  12-16 ה

  16-20 א ד"ר רון פוקס הבית הים תיכוני 01א113.2289

 

 :לתשומת לב

 מינר בסמסטר א', יגיש את עבודתו עד וכולל היום הראשון ללימודים לאחר חופשת חג הפסח.תלמיד שלמד ש"ת / ס 
 . יגיש את עבודתו וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ תלמיד שלמד ש"ת / סמינר בסמסטר ב',

 .בשנה העוקבת’, עד תחילת סמסטר בתלמיד שלמד  ש"ת / סמינר בסמסטר קיץ, יגיש את עבודתו 
 

  עבודת ש"ת יוגשו בעותק אחד בלבד, למזכירות החוג של תולדות האמנות )במקביל ליידע את מזכירות החוג לאמנות 
 יצירה על הגשת הש"ת(. 
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 קורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול החד חוגי:ה

 סמינריונים

 , ש"ת תואם תקופה(אוריינות מידע מתוקשב אווח יצירות ניתתרגיל  - 2מתוך  1)דרישת קדם: מבוא תואם, תרגיל 

 הערות יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 ה הקלאסיתתקופה

  14-18 ב פרופ' עדי ארליך אמנות הפסיפס בעולם היווני והרומי 01א111.3374

 תקופת ימי הביניים

 01א111.3211
אמנות ובדיה בצילום ארץ הקודש במאה 

 19-ה
  12-16 ד' אמה מעין פנרד"ר 

 תקופת הרנסנס

  10-14 ה ד"ר יוחאי רוזן רמברנדט 01ב3575111.

 תקופה מודרנית

  8-12 'ה ד"ר ניסים גל אמנות בישראל 01א111.3209

שוטטות במרחב העירוני: היבטים  01ב111.3605

 מגדריים בתרבות חזותית

 -ד"ר נעמה קלורמן

 עראקי

 10-14 ד'
 

 
 דמים )ש"מ(שיעורים למתק

 )דרישת קדם: מבוא לפי תקופה(

 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 תקופה קלאסית

 14-16 ג פרופ' עדי ארליך עולמות רבים-פיסול הלניסטי: עולם אחד 01ב111.2323

 14-16 א רון פוקסד"ר  ארכיטקטורה יוונית 01ב111.2749

 תקופת הרנסנס

 16-18 א וחאי רוזןפרופ' י הרוקוקו 01ב111.2543

 14-16 ד' ד"ר רון פוקס ארכיטקטורה של הרנסנס באיטליה 01ב111.2150

 12-14 ב ד"ר אירנה צ'נסקי ליאונרדו דה וינצ'י האמן הגדול מפירנצה 01א111.2600

 תקופה מודרנית

פרפורמנס, מיצב, וידיאו ארט ופעילות אמנותית  01ב111.2735

 חתרנית

 -ד"ר נעמה קלורמן

 קיערא

 14-16 ג

 16-18 ה פרופ' יוחאי רוזן מיתולוגיה באמנות של העת החדשה 01ב111.2378

מחוות, הבעות ושפת הגוף: סמלים וקודים  01א111.2755

 בשפת האמנות המערבית

 10-12 ב' ד"ר גיל פישהוף

-סוגיות תיאורטיות ופרקטיות בצילום: המאה ה 01א111.2601

 ועד הזמן העכשווי 19

 -קלורמןד"ר נעמה 

 עראקי

 14-16 ג'

אמנות פלסטינית: בין זהות אישית לזהות  01א111.2383

 לאומית

 16-18 ד' 

, תחת הכותרת  http://www.haifa.ac.il, מידע מלא על הקורסים )סילבוס וכו'( מופיע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה
באתר האינטרנט של החוג, מידע או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג לאמנות או  פ"בתשקטלוג קורסים 

 לסטודנט.

 ובהיצע הקורסים ת השעותמערכתוכניות הלימודים, ,  ייתכנו שינויים בשימו 

 תשפ"ב()יפורסמו בקטלוג קורסים 
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