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  ד"ט אב תשע"שני כ יום 
 25/08/2014  

    
  ה/ה  יקר/תלמיד

  במדור לאמנות יצירה
  חוגי- במסלול הדו

  
  ,שלום רב

  

  ל החדשה"ברכותינו הלבביות לפתיחת שנה

החוג ' מס( לאמנות יצירההחוג עבור תלמידי , במערכת הלימודים שינוייםלקורסים וכן ה הרישום
להלן . מתבצעים באמצעות רישום ממחושב באמצעות האינטרנט, חוגי בלבד- במסלול הדו, )113

מומלץ לעיין גם בשנתון . ן בכל שלבי הרישום הממחושב/דפי הסבר מדוייקים אשר ינחו אתכם
המפורסמים באתר האוניברסיטה , ה"תשעל "לשנה" איגרת לתלמיד"האוניברסיטה וב

)http://www.haifa.ac.il  (ובאתר אגף מנהל תלמידים .  
  

 :ב "לנוחיותכם מצ

 תכנית הלימודים במסלול הדו חוגי •

 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב •

 הנחיות לרישום  באמצעות האינטרנט •

  ה"תשערשימת השיעורים ל •
 

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

  

  אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנה

  ת"שנה טובה ממזכירות חוגי אמ
  

  גזור ושלח

  

  
  
  

  תמונה
  
  
  
  
  

  

  

  ____________________:  שם

  
  ____________________. : ז.ת
  

  ___________________:  טלפון
  

  _________________: טלפון נייד
  

E-mail :___________________  
  

  
  : הכתובת למשלוח
  ת"מזכירות חוגי אמ
ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע

  312חדר , 3קומה 
  אוניברסיטת חיפה

  31905, חיפה
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  :אמנות יצירה –חוגי -תכנית הלימודים במסלול הדו
 )ז בחוג אחר"נ 60- ז במדור לאמנות יצירה  ו"נ 60(

  כ"סה  ז"נ  ס בפועל"שש )1דרג (' ש נ ה   א

 )113(מהמדור ליצירה 

 ז"נ 17

 4 8 ) שנתי( -' רישום איסודות ה

 4 8 )שנתי(   -'   ציור איסודות ה

 4 8 )שנתי(  -' פיסול איסודות ה

 4 8 ) שנתי(  -' צילום איסודות ה

  1  2  ת חובה העכשווי

 )111(מהמדור לתולדות האמנות 

 ז "נ 6
 3 4 )'סמסטר ב( 111.1610 -מבוא לאמנות מודרנית 

  : מבין ) לפי בחירת התלמיד' או ב' סמסטר א(מבוא לבחירה 
  111.1710-אסלאם, 111.1410 -רנסנס, 111.1010 -ב"ימה, 111.1210 - קלאסית

4 3 

  כ"סה  ז"נ  ס בפועל"שש )2דרג (' ש נ ה   ב

 )113(מהמדור ליצירה 

 12 24   2בדרג , ז בסדנאות שנתיות"נ 12 ז"נ 13

 1 2 חובה עכשווית 

 )111(מהמדור לתולדות האמנות 

 ז "נ 6

  2מבין  1תרגיל 
  תרגיל כלי מחקר בתולדות האמנות

 תרגיל בניתוח יצירות אמנות 
2 2 

מבוא באותה תקופה : קדם דרישה. לפי בחירת התלמיד' או ב' סמסטר א(ת "ש
 )תרגיל כלי מחקר בתולדות האמנות או תרגיל בניתוח יצירות אמנות ;ותרגיל

4 4 

  כ"סה  ז"נ  ס בפועל"שש )3, 2דרג  (' ש נ ה   ג

   3- ו 2בדרג , ז בסדנאות שנתיות"נ 12
 )3חייבות להיות בדרג  12- ז מתוך ה"נ 4לפחות (

24 12 

  ז"נ 17
 1 2 חובה עכשווית 

 4 8  )'ב' סמס( 113.3336)+ 'א' סמס( 113.3335 -)תערוכה(וייקטים סדנת פר

       ג-קורסי בחירה שנים א

 ז"נ 1   1    ס לאמנויות"קורס בחירה מתוך ביה

  כ   כללי"סה
ס "שש 62

  אקדמי
  ז"נ 60 

  

  : לתשומת           
  ס אקדמי"שש 1= ס בפועל בסדנה  "שש 2כל  .א
ז                                            "נ 4המקנות , שעות בפועל בכל סמסטר 4אות שנתיות של סדנ. 1  :יימים שני סוגי סדנאותק .ב

  ז"נ 2המקנות , שעות בפועל בכל סמסטר 2סדנאות שנתיות של .  2                                        
  
  

  
  
  

  ראשי תיבות הכרחיים
  שעות שבועיות סמסטריאליות:   ס"שש
  שעות שבועיות שנתיות:   ש"ש
  נקודות זכות: ז"או נ' נ
  דרישות קדם:     'ק
  קורסים זהים:      'ז
  שיעור ותרגיל:   ת"ש

 או



  

  

  

      
  
  

 

  הפקולטה למדעי הרוח          
  ר ראובן  הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע          

  לאמנות יצירה  החוג , ס לאמנויות"ביה                                        
    

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Fine Arts Dept  

  

  04:8249717: פקס  •  04:8249242:  טלפון  •  31905הר הכרמל , חיפה •ה  אוניברסיטת חיפ  •המשכן לאמנויות   •החוג לאמנות , ס לאמנויות"ביה
             School of the Arts, Fine Arts Dept • Arts Center Building • Haifa University • Haifa, Mount Carmel 31905 • Israel • tel: 972:4:8249242 • fax:972.4.8249717  

 

  :תנאים בסיסיים להרשמה 

על פי , קורסים לפחות בשנה 3- ל ולא נרשםמידה החוג אינו מתיר לימודיו של תלמיד ב .1
כלל זה תקף לאורך כל . ושיעור עיוני אחד בתולדות האמנות, סדנאות שנתיות 2: הפרוט הבא
  .לימודי התואר

אך ורק אם יש לתלמיד ציון עובר בכל קורסי הקדם ) 3, 2דרג (ניתן להרשם לקורס מתקדם  .2
קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא ניתן ללמוד  לא ניתן ללמוד שיעור. הנדרשים לאותו קורס
  .קדם אחרי מתקדם

ל "יחוייב להשלימם בשנה, 3או  2, 1תלמיד שלא למד את כל הקורסים המוטלים עליו בדרג  .3
אחרת המערכת לא , תלמיד כזה חייב להרשם תחילה אל הקורסים שעליו להשלים. העוקבת

  .תאפשר לו להרשם לקורסים בדרג מתקדם
 .ז"נ  24יוכל התלמיד ללמוד מקסימום  ) 1 דרג(' בשנה א .4

  :סדר הלימודים 

  :פי הכללים הבאים-א נקבעים על"סדר הלימודים במהלך שנות לימודיו של התלמיד לב
  -:  קורסים במסגרת המדור ליצירה .1

 .הקורסים במדור ליצירה הינם קורסים שנתיים

  :  סדנאות  .א
  'שנה א �

  ז בקורסי הסדנאות "נ 16- את כל ה ,)1דרג (' מומלץ מאד לסיים כבר בשנה א
  ).'וצילום א' פיסול א', ציור א', רישום א(

 '   שנה ב �
 .מכל תחום, 2בסדנאות בדרג , ז "נ 12יש ללמוד  •

 אנא שים לב לדרישות הקדם של כל סדנה וסדנה : דרישות קדם  •
  ).  'הוא ציון עובר בקורס ציור א' קדם דרישה לקורס ציור ב: לדוגמא (

  '  שנה ג �
 ).3חייבות להיות בדרג  12- ז מתוך ה"נ 4( 2או  3ז נוספות בדרג "נ 12יש ללמוד  •

במידה והתלמיד לא קיבל ציון  3לא ניתן יהיה להרשם לסדנאות בדרג : דרישות קדם  •
ז בתחום "נ 4הוא ' קדם דרישה לקורס ציור ג: לדוגמא ( 2ז בסדנאות בדרג "נ 4- עובר ב
 ).  'קורסי ציור בז באחד מ"נ 2לפחות , מימד-הדו

  : החובה העכשווית  .ב
  .הרלוונטי לאותו הדרג" החובה העכשווית"חובה ללמוד את הקורס ' ג-ו' ב 'א בשנה

 ) : פרוייקט תערוכה(עבודת גמר  .ג
 .בו זמנית 3של דרג " החובה העכשווית"ו" סדנת פרוייקטים"יש להרשם לקורסים   •

 במידה והתלמיד לא עבר , "סדנת פרוייקטים"לא ניתן יהיה להרשם לקורס    •
  ).'נ 56סך של (או לא נרשם לכל חובותיו בלימודי התואר /בהצלחה ו  
.לא יוכל להגיש פרוייקט גמר, תלמיד שלא עמד בדרישת סף זו 



  

  

  

      
  
  

 

  הפקולטה למדעי הרוח          
  ר ראובן  הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע          

  לאמנות יצירה  החוג , ס לאמנויות"ביה                                        
    

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Fine Arts Dept  

  

  04:8249717: פקס  •  04:8249242:  טלפון  •  31905הר הכרמל , חיפה •ה  אוניברסיטת חיפ  •המשכן לאמנויות   •החוג לאמנות , ס לאמנויות"ביה
             School of the Arts, Fine Arts Dept • Arts Center Building • Haifa University • Haifa, Mount Carmel 31905 • Israel • tel: 972:4:8249242 • fax:972.4.8249717  

 

  

  -: קורסים במסגרת המדור לתולדות האמנות  .2
  .הקורסים בתולדות האמנות הינם קורסים סמסטריאליים �
כ "סה(ז "נ 12קורסים המקנים  4מחוייבים תלמידי יצירה ללמוד , ותבמסגרת לימודי תולדות האמנ �

  ).ס"שש 14
 . מומלץ ללמוד קורסים אלה במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר �

, ב"ימה, קלאסית: מבין התקופות(מבוא אחד לבחירה , מבוא באמנות מודרנית: פירוט הקורסים
אחד לבחירה  ת"וש) ו תרגיל בניתוח יצירות אמנותא אוריינות( 2מבין  1תרגיל , )ואסלאם רנסנס

  .בהתאם למבואות שנלמדו
אחד מתנאי המעבר לשנה (' בשנה אקדמית א, מבין שני המבואות, חובה ללמוד מבוא אחד לפחות �

  ).'ב
' כבר בשנה א, )או תרגיל בניתוח יצירות אמנות אוריינות ( 2מבין  1ניתן ללמוד את הקורס תרגיל  �

  ).דרישות קדם לקורס זה אין(

 1מבוא באותה תקופה ותרגיל : ציון עובר בקורסים הבאים , ת בתקופה מסויימת"קדם דרישה לש �
  )או תרגיל בניתוח יצירות אמנות אוריינות( 2מבין 

  :תנאי מעבר 

  .60ציון עובר בכל הקורסים הוא  .1

 :  'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א .2
כולל ציון (הקורסים בהם למד התלמיד בכל  65 - ממוצע ציונים שווה או גדול מ .  א
  ").נכשל"
 : ציון עובר בקורסים הבאים .   ב

  ז בקורסי הסדנאות"נ 6מינימום  �
 מבוא אחד לפחות בתולדות האמנות   �

  : 'לשנה ג' תנאי מעבר משנה ב.  3
  עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה . כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה.  א     

  3ם בדרג לקורסי
 :ציון עובר בקורסים הבאים  .ג

  'ז בקורסי הסדנאות של שנה א"נ 14מינימום  �
  2החובה העכשווית של דרג  �
  מבוא באמנות מודרנית �

 

  

  ! 

! 

 למעקב אחריה, האחריות להרכבת מערכת השיעורים

  והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד

 

 החוג ליצירה שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם

  לעיל שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו, נרשם התלמיד
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  :הנחיות כלליות לרישום הממוחשב 

  !!! לתשומת 
  

ההנחיות לרישום מפורטות . דרך האינטרנט בלבדייערך  ה"תשעל "הרישום הממוחשב לשנה .1
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו . www.haifa.ac.il האינטרנטבאתר 

  .את הליך הרישום לקורסים

, ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב 10סטודנט אשר לא שילם מקדמת שכר לימוד לפחות  .2
  . לא יוכל לבצע רישום

  

  – ימודים נערך פעמיים בשנההרישום לתכנית הל .3
ויש אפשרות להכניס , )לשני סמסטרים(הרישום הוא שנתי לקראת תחילת שנת הלימודים 

ועד  4.10.119 -מהחל  'סמסטר אשל " שבוע השינויים"במשך ) ביטולים או תוספות(שינויים 
 00.16המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה   ,)לגבי שלושת הסמסטרים( 02.11.14

  .עד חצות בלבד – 02.11.14 –ביום האחרון . למחרת 08.00ועד 
 'סמסטר  בשל " שבוע השינויים"ב וקיץ' לקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב

)17.03.2015-03.03.2015( 
 .לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה  

  

  : מועדי ביצוע הרישום הממוחשב .4
ה להיכנס לאתר  האוניברסיטה ולצפות /תוכל כל תלמיד/יוכל, 2014 פטמברבס 02- החל מה

האישיים שהוקצו .ה/במועדי הרישום האישיים שהוקצו לו") רישום סמסטריאלי"תחת הלשונית (
  .ה"תשעלצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים , "רישום סמסטריאלי"לו בלשונית 

באמצעות  ה"תשענת הלימודים אלה המועדים שנקבעו לעריכת מערכת הלימודים האישית לש
  :הרישום הממוחשב

  

  בין השעות  יום  תאריך  תלמידי שנה

 14:00-16:00 'א 28.09.14 'שנה א

 13:00-15:00 'ג 30.09.14  'שנה ב

 15:00-17:00 'ב 29.09.14  'שנה ג
  

יוכל לבצע זאת באינטרנט , קורס) לבטל/להוסיף(או רוצה לשנות /תלמיד שלא הספיק להירשם ו
בהתאם לשנה , החל מהתאריך המצויין בטבלה, בבוקר 08:00עד השעה  16:00משעה , ל יוםבכ

רק במועדים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר ולרשום עצמו לקורסים .  האקדמית של התלמיד
התאריכים שהוקצו לכל תלמיד . שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד

  . נויאינם ניתנים לשי
 

את מערכת השיעורים כולל מספרי  רצוי להכין מראשבבואך להשתמש ברישום הממוחשב   .5
מצורפת טבלה ריקה של מערכת שיעורים ורשימת , לנוחיותך(הקורסים שברצונך ללמוד 
כולל המחלקה לשפות זרות , ניתן לראות את השנתון כולו, כמו כן). השיעורים במדור ליצירה
   .ד"קטלוג הקורסים תשעתחת , www.haifa.ac.ilהאוניברסיטה   באתר האינטרנט של

  

קדם לפני מתקדם (את רשימת הקורסים הרצויים לרישום לפי סדר הקלדתם , רצוי להכין מראש
  .למקרה שלא נותרו מקומות בקורסים אליהם בקשת להירשם, וכן אופציות חילופיות) וכדומה

  

יש לבחור אחד . הוא לפי בחירת התלמיד) בהתאם לרמה הנדרשת( אנגליתהרישום ל .6
  . מהקורסים המוצעים באתר האינטרנט
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קודם את  בטליש ל -ה /ה כבר רשום/בקורס שאליו את  הקבוצה' מסאם ברצונך לשנות את  .7
ם הקבוצה לקורס ע להירשם מחדשיש , ולאחר מכן, ה כעת/ה רשום/הקורס שאליו את' מס

  . הרצויה
  

עוד בטרם נרשמת לקבוצה , ידי תלמיד אחר-המקום שעליו ויתרת עלול להתפס על ♥י /שים
  . ת ללמוד/ה מעוניין/החדשה  בה את

   

', עליך לבטל את הקורס המתקדם בסמסטר ב', במידה ונכשלת בקורס קדם בסמסטר א . 8
  . ולהירשם שוב לקורס בו נכשלת

  
 

  ה"תשעשנתון 
, מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה ה"תשעל "אוניברסיטה לשנהשנתון ה

השנתון כולל ". פרסומי האגף"בלשונית   http://students.haifa.ac.ilאתר מינהל תלמידים 
מערכת שיעורים מפורטת . גיםהסברים על מתכונת הלימודים של החו, תקנונים, הנחיות כלליות

  ". ב"קטלוג הקורסים תשע"ניתן למצוא תחת 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  30.01.15-ויסתיים ב 26.10.14-יתחיל ב' סמסטר א
  19.06.15-ויסתיים ב 30.03.15- יתחיל ב' סמסטר ב

  

  

  !!!חשוב

ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב , קורס שהתלמיד נרשם אליו
  . ויידרש לשלם עבורו) גם אם לא השתתף בו(לתלמיד כקורס שלא השלימו 

על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה 
  'רישום מלא לקורסי סמסטר בכולל , שנה
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  הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט

  
  www.haifa.ac.il:   כתובת אתר האוניברסיטה 

  
 :לחיצה על לשונית  

  
  

  :יש לבחור באופציה , בפתיחת המסך החדש
  
  

  :מתקבל המסך הבא 
עליו לפנות למרכז התמיכה של יעץ הסטודנטים , סטודנט שנתקל בבעיה להכנס למסך זה: לתשומת ליבך

  ")תמיכה"פרטים ניתן למצוא במסך זה תחת (

  תעודת הזהות  וסיסמא' במסך זה יש להזין את  מס
למחיקת הנתונים וחזור על " נקה"אם טעית לחץ על ) תעודת הזהות' ספרות של מס 9סיסמא ראשונית (

  )ההזנה

  
  ) תאריך ושעת הרישום, לימוד: ייפתח מסך אישי לסטודנט 

  בחר בתפריט שבראש המסך באפשרות , לבדיקת מועדי הרישום העומדים לרשותך

  
יפתח מסך   :חלונות רישום
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בחלון זה  מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד והזמנים בהם ניתן יהיה 
  .בשנה וסמסטר מסוימים, ודיםלבצע רישום לכל תכנית לימ

  

לחץ , כדי לצפות בזמני הרישום המוקצים לתכנית לימודים בשנת לימודים וסמסטר מסוימים .1

 .בשורה המתאימה  על 
  

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

  
 

 .לסגירת החלונית לחץ על  .2

  לתכנית לימודים לשנה וסמסטררישום 

) אם טרם בחרת( לפתיחת מסך הרישום בחר בתפריט שבראש המסך באפשרות 

  .בתפריט בצידו הימני של המסך ולחץ על 
  

  :כדוגמת המסך הבא, יפתח מסך רישום לתכנית לימודים

  

  לקורסיםרישום . 3בחירת התמחות . 2רישום לתכנית לימודים . 1: במסך זה יהיו שלושה שלבים 
  

 לחץ על , לביצוע הרישום לתכנית לימודים לשנה ולסמסטר המבוקשים .1
  .בשורה המתאימה

  

  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה

  
  

  .לסגירת החלונית לחץ על  .2
  

המתאים  יהפוך הלחצן , לאחר ביצוע הרישום לתכנית הלימודים לשנה וסמסטר
  .לפעיל

  רישום לקורסים - 3לשלב  לכן עליכם לעבורבוטלו התמחויות , ז"ל תשס"החל משנה שימו 
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  : רישום לקורסים 

  :הרישום לקורסים יתבצע לפי השלבים הבאים

בחירת הקורסים אליהם ברצונך להירשם מתוך רשימת הקורסים המוצעים לרישום בסמסטר בתכנית  •
 .הלימודים

. תאימה לךעליך לבחור את החבילה המ, אם הקורס מוצע לרישום באמצעות חבילות אירועים •
לתלמידי "בחר באחת מהחבילות המוגדרות , אם הקורס ניתן על ידי החוג בו הינך רשום, לדוגמה
 ".החוג

 

  :לתוכנית לימודים  יפתח מסך בחירה קורסים בלחיצה על  .  1

  
תוכל לבצע חיפוש אחר קורס או קבוצת , תחת הכותרת פרמטרים לבחירה, בחלקו העליון של המסך

 הזן את הפרמטרים בשדות המתאימים ולחץ על, לשם כך. יים אליהם ברצונך להירשםקורסים ספציפ

  .  
  

 –' שנה ג, 2 –' שנה ב, 1 –' שנה א(תחת שדה רמה אקדמית הזן את השנה האקדמית שלך  :  לדוגמא

וצע סינון המסך יציג את כלל הקורסים הניתנים במסגרת תכנית אם לא ב.  ולחץ על  ) 3
  .והמתאימים לשלב הלימודי בו הינך נמצא, בשנה וסמסטר שבחרת, הלימודים

  

  , שימו לב
קבוצת , לדוגמה(מוצגת גם קבוצת הקורסים אליה הוא משתייך , בנוסף לשם הקורס, בכל שורה ;

  ).'סיור וכדו, שיעור ותרגיל(ריית הקורס הרמה האקדמית של הקורס וקטגו, )החובה קורסי

 .בטור חובה  - קורסי חובה מסומנים ב ;
  

  להצגת קורסים נוספים השתמש . (בשורות המתאימות לקורסים אליהם ברצונך להירשם �סמן .  2

  )שבתחתית הרשימה בלחצני הניווט      

  ואירועים יפתח מסך רישום לקורסים.   להמשך הרישום לחץ על . 3

  :חלקים 3 - מסך זה מחולק ל

בחלקו  - בחירת הקורסים  –' חלק א •
העליון של המסך מוצגת רשימת 
 .הקורסים שבחרת במסך הקודם

 –בחירת חבילת אירועים  –' חלק ב •
בחלקו האמצעי של המסך מוצגת 

רשימת חבילות האירועים המוצעות 
 .במסגרת הקורסים השונים

בחלקו  –אירועים בחבילה  –' חלק ג •
תחתון של המסך מוצגת רשימת ה

האירועים השונים המרכיבים את 
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 .'החבילות המוצגות בחלק ב

מרכיבים את החבילה ' האירועים המוצגים בחלק ג. חלקי המסך השונים קשורים זה לזה י  /שים
בחירה בקורס אחר ברשימה . 'חבילה זו שייכת לקורס הנבחר בחלק א. 'הנבחרת בחלק ב
  .'וג' ה בהתאם את הנתונים המוצגים בחלקים בתשנ' המוצגת בחלק א

  

  . בשורה המתאימה בחר בקורס אליו ברצונך להירשם באמצעות לחיצה על . 4

    "תלמידי החוג"עליך לבחור רק בחבילה המוגדרת    שים         
  
  .ותקבל את האירוע, י לחיצה על השורה"ע, בחר בחבילת אירועים מתאימה .5
  
  

 
 
  

  .לביצוע הרישום לחץ על , רת את חבילת האירועים לה ברצונך להירשםלאחר שבח .6
  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה     

  

   לחץ על 

  : - הקורס אליו נרשמת יסומן ב

  

  :האירועים הכלולים בחבילה אליה נרשמת יוצגו תחת הכותרת אירועים רשומים לקורס

  

  .אותם עליך ללמודיש לחזור על התהליך לגבי כל הקורסים ,  שימו
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  ): חבילת האירועים(שינוי רישום לקורס 
  

המערכת תחזור למסך הקודם ותאפשר לך .  לחץ על , לשינוי בחירתך
  .לחזור על תהליך בחירת חבילת האירועים

  
  ): ביטול  רישום לקורס

  

  . לחץ על , לביטול הרישום לקורס .1
  :תתקבל חלונית ההודעה הבאה      

  
  לחץ על  .2

 

  .המערכת תחזור למסך הקודם ותאפשר להמשיך את תהליך הרישום לקורסים

    

  למעקב אחריה, האחריות להרכבת מערכת השיעורים

  דוהתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמי

  

  
  : חשוב

ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא , קורס שהתלמיד נרשם אליו
על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל . ויידרש לשלם עבורו) לא השתתף בו גם אם(השלימו 

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

! 



  

  

  

      
  
  

 

  הפקולטה למדעי הרוח          
  ר ראובן  הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע          

  לאמנות יצירה  החוג , ס לאמנויות"ביה                                        
    

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Fine Arts Dept  

  

  04:8249717: פקס  •  04:8249242:  טלפון  •  31905הר הכרמל , חיפה •ה  אוניברסיטת חיפ  •המשכן לאמנויות   •החוג לאמנות , ס לאמנויות"ביה
             School of the Arts, Fine Arts Dept • Arts Center Building • Haifa University • Haifa, Mount Carmel 31905 • Israel • tel: 972:4:8249242 • fax:972.4.8249717  

 

  25.8.14  מעודכן לתאריך                                                                                

   ):ה"תשעל "לשנה( רשימת השיעורים ,לנוחיותך
  

  :  לתשומת            
  

 "צמד"על התלמיד ללמוד את , לשם קבלת ציון בקורסלכן , הקורסים בחוג לאמנות יצירה שנתיים .1
  . המופיע ברשימה זו הקורסים

  

  .השתתפות קורס -העדרויות מהוות אי 3. החוג לאמנות יצירה דורש נוכחות חובה בכל השיעורים.  2
  

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

  )ס"שש 2, ז"נ 1(   חובה עכשווית
  אין דרישת קדם, יםאלייסמסטרקורסים 

  

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס
  10-12  'ד  אסי משולם  חובה עכשווית א  113.1104. 1א

  10-12  'ד  ולםאסי מש  חובה עכשווית ב  113.2104. 1ב

  12-14  'ד  מעין אמיר  חובה עכשווית ג  113.3104. 1ב
  

  
   1דרג  -סדנאות 

  )ס כל סמסטר"שש 4, ז"נ 4( 
  אין דרישת קדם, קורסים שנתיים

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס
  01א113.1021
  01ב113.1022

  10-14  'א  מיכאל חלאק  1קבוצה , יסודות הציור

  01א113.1023
  01ב113.1024

  10-14  'ב  שרון פוליאקין' פרופ  2קבוצה , יסודות הציור

  01א113.1001
  01ב113.1002

  14-18  'ג  ה גולומבק'איצ  1קבוצה , יסודות הרישום

  01א113.1003
  01ב113.1004

  10-14  'ה  ליהי חן  2קבוצה , יסודות הרישום

  01א113.1160
  01ב113.1161

   1קבוצה , יסודות הצילום
  )ס"שש 3(

  14-17  'א  גירשפסי 

  01א113.1063
  01ב113.1064

  14-18  'ד  אנה ים  2קבוצה , יסודות הצילום

  01א113.1030
  01א113.1031

 10-14 'ד אורי קצנשטיין' פרופ  1קבוצה , פיסוליסודות ה

  01א113.1033
  01ב113.1034

 10-14 'ג ה גולומבק'איצ 2קבוצה , יסודות הפיסול
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  'וג' ב' קורסי בחירה לתלמיד ישנים א
  :ת"קורסים משותפים לחוגי אמ

    שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

  01א100.1370
מבטים על : הרפסודוס והפילוסוף

נופי (אמנות בין קדושה לשגעון 
  שיעור -) ידע

ר דורית ברחנא "ד
  לורנד

    10-12  'א

    18-20  א  סינתיה גבאי  1תרגיל קבוצה   01א100.1371

    12-14  ד  מן'נטלי תורג 2צה תרגיל קבו  02א100.1371

    16-18  ד  אסנת בראור 3תרגיל קבוצה   03א100.1371

    10-12  ה  טליה הופמן 4תרגיל קבוצה   04א100.1371

  01א113.2810
  01ב113.2811

  וידיאו לראות ולשמוע
  &טליה הופמן 
  אסף תלמודי

    14-16  'ד

  אמנות ומדעים נפגשים מחדש  01ב118.2820
  & עתי ציטרון ' פרופ
  שרית לריש' ופפר

  16-18  'ד

: תנאי קבלה לקורס
, 85ציון ממוצע של 

על (וראיון קבלה 
ון תצא אימועד הר

  )הודעה נפרדת

01א113.2200  
01ב  113.2201 

שפות ,בין תרבויות
 סדנת יצירה ושיח,וזהויות

אסנת / מנאר זועבי 
  בראור

    18-20  ד

118.2821. 01א  
118.2821. 01ב  

    16-19  ב  אתי בן זקן  סדנא לסיפורי עם

  

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

  ן למצוא את דרישות הקדם ליד שם הקורסנית

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

 מ י מ ד  -ד ו 

  דיגיטלירישום    01א113.2318
 )'רישום א: קדם דרישה(

 10-13 'ג איה בן רון
  01ב113.2319

  01א113.2316
  01ב113.2317

  'רישום ב
  )'רישום א: קדם דרישה(

  10-13  'ד  יהודה יציב

  01א113.2422
  01ב113.2423

  'ציור ב
 )'ציור א: קדם דרישה(

 14-17 'ד יהודה יציב

  01א113.2424
  01ב113.2425

  'ציור ב
  )'ציור א: קדם דרישה(

  10-13  'ה  אסד עזי

  113.2350. 1א
  113.2351. 1ב

  'הדפס א
 )'רישום א: קדם דרישה(

  14-18  'ב  שרון פוליאקין

 מ י מ ד –ת ל ת 
  113.2330. 1א
  113.2331. 1ב

  'פיסול ב
 )'פיסול א: קדם דרישה(

 14-18 'ה אורי קצנשטיין' פרופ

  113.2332. 1א
  113.2333. 1ב

  תחומית רב סדנה 
 )'פיסול א: קדם דרישה(

 10-14 'ב פיליפ רנצר' פרופ

  113.2340. 1א
  113.2341. 1ב

  'קרמיקה א
 )'פיסול א: קדם דרישה(

 14-18 'א ניר- הדס רוזנברג

 מ ד י ה
  01א113.2462
  01ב113.2463

  10-13  'א  פסי גירש  'ג-'צילום מתקדמים ב

  01א113.2382
  01ב113.2383

   פוטושופ וטיפול בתמונה
  )'א צילום: קדם דרישה(

  14-17  'ג  איה בן רון
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  01א113.2465
  01ב113.2466

  14-17  'ה  טליה הופמן' גב  וידיאו מתחילים

  

   )ל סמסטרס כ"שש 3  / ס"שש 4 ,ז"נ 4( 3דרג  -סדנאות 
  ניתן למצוא את דרישות הקדם ליד שם הקורס, קורסים שנתיים 

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

 מ י מ ד  -ד ו 

  01א113.3420
  01ב113.3421

  ' ציור ג
 2לפחות , ז בתחום"נ 4: קדם דרישה(
  )'ב ציור ז מתוכם ב"נ

  14-17  'ה  אסד עזי

 תלת מימד

  113.3330. 1א
  113.3331. 1ב

  'פיסול ג
 2לפחות , ז בתחום"נ 4: קדם דרישה(
או בבין תחומי או ' ז מתוכם בפיסול ב"נ

 )'בקרמיקה א

 10-14 'ה אורי קצנשטיין' פרופ

 מדיה

  01א113.3464
  01ב113.3465

  וידיאו מתקדמים
 2לפחות , ז בתחום"נ 4: קדם דרישה(
  )'בוידיאו אז מתוכם "נ

  10-13  'ב  רותי סלע' גב

  01א113.3360
  01ב113.3361

  'צילום ג
 2לפחות , ז בתחום"נ 4: קדם דרישה(
  )צילום אולפן או ב' ב צילוםז מתוכם ב"נ

  14-17  'ג  שי איגנץ

  
  

   )ס כל סמסטר"שש 4, ז"נ 4( עבודת גמר
  קורס שנתי
  ז"נ 56ה לסך של /או אינך רשום/לא ניתן להרשם לקורס זה במידה ולא עברת בהצלחה ו: קדם דרישה

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  רסהקו' מס
  113.3335. 1א
  113.3336. 1ב

 14-18 'ד אסי משולם סדנת פרוייקטים

  
  
  

  

  ייתכנו שינויים במערכת השעות,  שימו 
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  קורסים מתולדות האמנות
  קורסים סמיסטריאליים

  

  מבואות

  יום ושעה  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס
      8-12  ב  ני 'נעמה וילוז' גב  לאסית מבוא לאמנות עתיקה וק  111.1210. 01א
  8-10  ה  8-10  ג  ריקובר'ענת צ' פרופ  הביניים-מבוא לאמנות ימי  111.1010. 01א
      14-18  ב  ר יוני אשר"ד  מבוא לאמנות הרנסנס  111.1410. 01ב
  8-10  ד  8-10  ב  אסתר לוינגר' פרופ  מבוא לאמנות מודרנית  111.1610. 01ב

  

  תרגילים 

  יום ושעה  שם המרצה  קורסשם ה  הקורס' מס
  קורס מתוקשב    אוריינות מידע מתוקשב  01א123.1000

  8-10  ג  ריקובר'ענת צ' פרופ  בניתוח יצירות אמנות: תרגיל  111.1481. 01ב

  12-14  ג  ריקובר'ענת צ' פרופ  בניתוח יצירות אמנות: תרגיל  111.1481. 02ב

  10-12  ב  יה קלינגרסונר "ד  בניתוח יצירות אמנות: תרגיל  111.1481. 03ב
 

  
  משותפים עם תולדות האמנות) ת"ש(שיעור ותרגיל 

תרגיל בניתוח יצירות  אותרגיל כלי מחקר בתולדות האמנות   :2מתוך  1תרגיל , מבוא לפי תקופה: קדם דרישה( 
  )אמנות

  יום ושעה  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

  התקופה העתיקה והקלאסית  

  14-16  ד  14-16  א  ר רון פוקס"ד  15-17באיטליה במאות  ארכיטקטורה  01א113.2265

  תקופת ימי הביניים
      8-12  'ה  ריקובר'ענת צ' פרופ  סוגיות נבחרות באיקונוגרפיה נוצרית  01ב113.2235

  תקופת הרנסנס
סוגיות איקונוגראפיות באמנות של צפון   01א113.2256

  אירופה
  16-18  ד  16-18  א  ר יוחאי רוזן"ד

      8-10  ד  ר יוני אשר"ד  ערש המודרניות המוקדמת , טוסקנה  113.2264. 01א

  תקופה מודרנית
  12-14  'ב  8-10  'ב  ר ניסים גל"ד  אמנות ישראלית  01ב113.2286

  

  :לתשומת לב

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

  .יגיש את עבודתו וכולל היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ', סמינר בסמסטר ב/  ת"תלמיד שלמד ש

במקביל ליידע את מזכירות (למזכירות החוג של תולדות האמנות , ת יוגשו בעותק אחד בלבד"עבודת ש •
  ).ת"החוג לאמנות יצירה על הגשת הש

  

, ל אוניברסיטת חיפהמופיע באתר האינטרנט ש) 'סילבוס וכו(למידע מלא על הקורסים 
http://www.haifa.ac.il  ,או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות , ב"תחת הכותרת קטלוג קורסים תשע

  .באתר האינטרנט של החוגשל החוג לאמנות או 

  )ה"שעתיפורסמו בקטלוג קורסים ( ייתכנו שינויים במערכת השעות,  שימו 
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  :קורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול החד חוגי ה
  סמינריונים

תרגיל בניתוח יצירות  אותרגיל כלי מחקר בתולדות האמנות : 2מתוך  1תרגיל , מבוא תואם: דרישת קדם(
  )ת תואם תקופה "ש, אמנות

  יום ושעה  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

  תקופת ימי הביניים
ורת האמנות הביזאנטית ואמנות מס  01א111.3034

משמעות  –ממלכת ירושלים הצלבנית 
  ופטרונות במפגש תרבויות

  14-18  'ב  גיל פישהוף

  תקופת הרנסנס
  8-10  'ד  ר יוני אשר"ד  ערש המודרניות המוקדמת, טוסקנה  01א111.3577
  16-20  'ד  יוחאי רוזןר "ד  רמברנדט  01ב111.3575

  תקופה קלאסית
  12-16  'ג  עדי ארליך  ת הפסיפס בעולם היווני והרומיאמנו  01ב111.3374

  תקופה מודרנית
  10-12  'ג  10-12  'ב  אסתר לוינגר' פרופ  מרסל דושאן ואמנות הדאדא  01א111.3579

  

  )מ"ש(שיעורים למתקדמים 
  )מבוא לפי תקופה: דרישת קדם(

  

  שעה  יום  שם המרצה  שם הקורס  הקורס' מס

  םיתקופת ימי הביני
  12-14  'ה  ר רון פוקס"ד  הבית הים תיכוני  01ב111.2339

  תקופה קלאסית
  12-14  'ג  ר עדי ארליך"ד  פיסול הלניסטי  01א111.2323
  8-10  ב  ר סוניה קלינגר"ד  מיתולוגיה יוונית  01ב111.2324
  8-10  ד  ר סוניה קלינגר"ד  אמנות אטרוסקית באיטליה הקדומה  01ב111.2328

  תקופה מודרנית
  12-14  'א  ר יוחאי רוזן"ד  דות הצילוםתול  01א111.2032
  8-10  'ב  ר ניסים גל"ד  סוגיות באמנות מודרנית  01א111.2740
  12-14  ב  ר ניסים גל"ד  זרמים באמנות מודרנית  01א111.2739
  12-14  ד  אילנה טננבאום  ארט-נט  01ב111.2988

  

, טת חיפהמופיע באתר האינטרנט של אוניברסי) 'סילבוס וכו(למידע מלא על הקורסים 
http://www.haifa.ac.il  ,או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות  ה"תחת הכותרת קטלוג קורסים תשע

  .באתר האינטרנט של החוגשל החוג לאמנות או 

  

  ייתכנו שינויים במערכת השעות,  שימו 
  )ה"תשעיפורסמו בקטלוג קורסים (

  


