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רביעיג'תשריתשע"ויום
16/09/2015


תלמיד/היקר/ה

במדורלאמנותיצירה
חוגי-במסלולהדו


שלוםרב,

 

 ברכותינו הלבביות לפתיחת שנה"ל החדשה
)מס'החוגוגלאמנותיצירההחבמערכתהלימודים,עבורתלמידישינוייםלקורסיםוכןההרישום

,מתבצעיםבאמצעותרישוםממחושבבאמצעותהאינטרנט.להלןחוגיבלבד-במסלולהדו(,113
דפיהסברמדוייקיםאשרינחואתכם/ןבכלשלביהרישוםהממחושב.מומלץלעייןגםבשנתון

המפורסמיםבאתרהאוניברסיטה,ותשע"האוניברסיטהוב"איגרתלתלמיד"לשנה"ל
(http://www.haifa.ac.ilובאתראגףמנהלתלמידים) . 


 לנוחיותכםמצ"ב:

 תכניתהלימודיםבמסלולהדוחוגי 

 הנחיותכלליותלרישוםהממוחשב 

 הנחיותלרישוםבאמצעותהאינטרנט 

 תשע"הרשימתהשיעוריםל
 

ממוחשב,הנכם/ןמתבקשים/ותלשלוחתמונת:בתוםהרישוםהלתלמידישנהא'
 "בסוףעמודזה(לשםפתיחתתיקתלמיד.גזור ושלחפספורטאישית)ראה/י"



 אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנה

שנהטובהממזכירותחוגיאמ"ת
 

 גזור ושלח







תמונה









 שם:  ____________________


_ת.ז.:___________________


טלפון:___________________


טלפוןנייד:_________________


E-mail___________________:




:הכתובת למשלוח

מזכירותחוגיאמ"ת
המשכןלאמנויותע"שד"רראובןהכט

312,חדר3קומה
אוניברסיטתחיפה

31905חיפה,
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 אמנות יצירה: –חוגי -תכנית הלימודים במסלול הדו
 נ"זבחוגאחר(60-נ"זבמדורלאמנותיצירהו60)

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

 (113מהמדור ליצירה )

 נ"ז17

 4 8 )שנתי(-רישוםא'יסודותה

 4 8 )שנתי(-ציורא'יסודותה

 4 8 )שנתי(-פיסולא'יסודותה

 4 8 )שנתי(-צילוםא'יסודותה

12וויתחובההעכש

 (111מהמדור לתולדות האמנות )

 נ"ז6
 3 4 )סמסטרב'(111.1610-מבואלאמנותמודרנית

מבואלבחירה)סמסטרא'אוב'לפיבחירתהתלמיד(מבין:
111.1710-,אסלאם111.1410-,רנסנס111.1010-,ימה"ב111.1210-קלאסית

4 3 

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

 (113מהמדור ליצירה )

 12 242נ"זבסדנאותשנתיות,בדרג12 נ"ז13

 1 2 חובהעכשווית

 (111מהמדור לתולדות האמנות )

 נ"ז6

2מבין1תרגיל
תרגילכלימחקרבתולדותהאמנות

 אוריינותמידעמתוקשב
2 2 

ואבאותהתקופהש"ת)סמסטרא'אוב'לפיבחירתהתלמיד.קדםדרישה:מב
 תרגילכלימחקרבתולדותהאמנותאותרגילבניתוחיצירותאמנות(;ותרגיל

4 4 

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

3-ו2נ"זבסדנאותשנתיות,בדרג12
 (3חייבותלהיותבדרג12-נ"זמתוךה4)לפחות

24 12 

 נ"ז17
 1 2 חובהעכשווית

 4 8)סמס'ב'(113.3336)סמס'א'(+113.3335-יקטים)תערוכה(סדנתפרוי

 ג-קורסיבחירהשניםא

 נ"ז11קורסבחירהמתוךביה"סלאמנויות

 סה"כ   כללי
שש"ס  62

 אקדמי
  נ"ז 60 



לתשומת:
שש"סאקדמי1שש"סבפועלבסדנה=2כל .א
נ"ז4שעותבפועלבכלסמסטר,המקנות4תשנתיותשל.סדנאו1יימיםשניסוגיסדנאות:ק .ב

נ"ז2שעותבפועלבכלסמסטר,המקנות2.סדנאותשנתיותשל2







 ראשי תיבות הכרחיים
:שעותשבועיותסמסטריאליותשש"ס

:שעותשבועיותשנתיותש"ש
:נקודותזכותנ' או נ"ז

:דרישותקדם'ק
:קורסיםזהיםז'

:שיעורותרגילש"ת
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 תנאים בסיסיים להרשמה :

קורסיםלפחותבשנה,עלפי3-לולאנרשםדההחוגאינומתירלימודיושלתלמידבמי .1
כללזהתקףלאורךכלסדנאותשנתיות,ושיעורעיוניאחדבתולדותהאמנות.2הפרוטהבא:
.לימודיהתואר

(אךורקאםישלתלמידציוןעוברבכלקורסיהקדם3,2ניתןלהרשםלקורסמתקדם)דרג .2
דםומתקדםבאותוסמסטרולאניתןללמודהנדרשיםלאותוקורס.לאניתןללמודשיעורק

קדםאחרימתקדם.
,יחוייבלהשלימםבשנה"ל3או2,1תלמידשלאלמדאתכלהקורסיםהמוטליםעליובדרג .3

העוקבת.תלמידכזהחייבלהרשםתחילהאלהקורסיםשעליולהשלים,אחרתהמערכתלא
תאפשרלולהרשםלקורסיםבדרגמתקדם.

 נ"ז.24(יוכלהתלמידללמודמקסימום1בשנהא')דרג .4

 סדר הלימודים :

פיהכלליםהבאים:-סדרהלימודיםבמהלךשנותלימודיושלהתלמידלב"אנקבעיםעל
 -:  קורסים במסגרת המדור ליצירה .1

 הקורסיםבמדורליצירההינםקורסיםשנתיים.

 סדנאות :   .א
 'שנהא 

נ"זבקורסיהסדנאות16-תכלה(,א1מומלץמאדלסייםכברבשנהא')דרג
)רישוםא',ציורא',פיסולא'וצילוםא'(.

 שנהב' 
 מכלתחום.2נ"ז,בסדנאותבדרג12ישללמוד, 

 דרישותקדם:אנאשיםלבלדרישותהקדםשלכלסדנהוסדנה 
)לדוגמא:קדםדרישהלקורסציורב'הואציוןעוברבקורסציורא'(.

 שנהג' 
 (.3חייבותלהיותבדרג12-נ"זמתוךה4)2או3נ"זנוספותבדרג12ישללמוד 

 במידהוהתלמידלאקיבלציון3דרישותקדם:לאניתןיהיהלהרשםלסדנאותבדרג
נ"זבתחום4)לדוגמא:קדםדרישהלקורסציורג'הוא2נ"זבסדנאותבדרג4-עוברב

 רסיציורב'(.נ"זבאחדמקו2מימד,לפחות-הדו

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

 עבודת גמר )פרוייקט תערוכה( :  .ג
 בוזמנית.3ישלהרשםלקורסים"סדנתפרוייקטים"ו"החובההעכשווית"שלדרג 

 במידה והתלמיד לא עבר לא ניתן יהיה להרשם לקורס "סדנת פרוייקטים",  
 נ'(. 56בהצלחה ו/או לא נרשם לכל חובותיו בלימודי התואר )סך של   
תלמיד שלא עמד בדרישת סף זו, לא יוכל להגיש פרוייקט גמר.
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 -קורסים במסגרת המדור לתולדות האמנות :  .2
 .הקורסיםבתולדותהאמנותהינםקורסיםסמסטריאליים
 נ"ז)סה"כ12קורסיםהמקנים4,מחוייביםתלמידייצירהללמודבמסגרתלימודיתולדותהאמנות

שש"ס(.14
 מומלץללמודקורסיםאלהבמהלךהשנתייםהראשונותללימודיהתואר. 

פירוטהקורסים:מבואבאמנותמודרנית,מבואאחדלבחירה)מביןהתקופות:קלאסית,ימה"ב,
אחדלבחירהתרגילבניתוחיצירותאמנות(וש"תאואוריינות)2מבין1ואסלאם(,תרגילרנסנס

בהתאםלמבואותשנלמדו.
 חובהללמודמבואאחדלפחות,מביןשניהמבואות,בשנהאקדמיתא')אחדמתנאיהמעברלשנה

ב'(.
 אותרגילבניתוחיצירותאמנות(,כברבשנהא'אוריינות)2מבין1ניתןללמודאתהקורסתרגיל

רישותקדם(.)לקורסזהאיןד

 1קדםדרישהלש"תבתקופהמסויימת,ציוןעוברבקורסיםהבאים:מבואבאותהתקופהותרגיל
אותרגילבניתוחיצירותאמנות(אוריינות)2מבין

 תנאי מעבר :

.60ציוןעוברבכלהקורסיםהוא .1

 :תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' .2
ורסיםבהםלמדהתלמיד)כוללציוןבכלהק65-א.ממוצעציוניםשווהאוגדולמ

"נכשל"(.
 ב.ציוןעוברבקורסיםהבאים:

 נ"זבקורסיהסדנאות6מינימום
 מבואאחדלפחותבתולדותהאמנות 

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

 3ג כניסה לקורסים בדר
 ציוןעוברבקורסיםהבאים:ב.

 נ"זבקורסיהסדנאותשלשנהא'14מינימום
 2החובההעכשוויתשלדרג
 מבואבאמנותמודרנית

 

 

 ! 

! 

והתאמתה לתקנות  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד

 

נרשם  החוג ליצירה שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם

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

 !!! לתשומת 


תר . ההנחיות לרישום מפורטות באדרך האינטרנט בלבדייערך  ותשע"הרישום הממוחשב לשנה"ל  .1

. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו את הליך הרישום www.haifa.ac.il האינטרנט

 לקורסים.

ימיםלפניביצועהרישוםהממוחשב,10סטודנטאשרלאשילםמקדמתשכרלימודלפחות.2
.לאיוכללבצערישום



:הלימודיםנערךפעמייםבשנההרישוםלתכנית.3

)לשלקראת תחילת שנת הלימודים  וישאפשרותלהכניסלושההרישוםהואשנתי סמסטרים(,

א' סמסטר של השינויים" "שבוע במשך תוספות( או )ביטולים שינויים התאריכים   -בין

יםכליוםהמערכתתהיהפתוחהלשינוי)לגבישלושתהסמסטרים(, 25.10.2015 - 11.10.2015

 עדחצותבלבד.–25.10.15–למחרת.ביוםהאחרון08.00ועד16.00משעה

בלקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב' וקיץ ב'משך סמסטר של השינויים" "שבוע

24.2.2016-9.3.2016 
 .לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה

 
 : מועדיביצועהרישוםהממוחשב.4

מה 3-החל ולצפות2015בספטמבר האוניברסיטה  לאתר להיכנס תלמיד/ה כל יוכל/תוכל ,

לו/ה בלשונית"רישום)תחתהלשונית"רישוםסמסטריאלי"(במועדיהרישוםהאישייםשהוקצו

.הסמסטריאלי",לצורךעריכתהמערכתלשנתהלימודיםתשע"


באמצעותוהלימודיםתשע"אלההמועדיםשנקבעולעריכתמערכתהלימודיםהאישיתלשנת

הרישוםהממוחשב:



 בין השעות יום תאריך תלמידי שנה

 שנה א'
 'ב 21.9.15

13:00-15:00 

 שנה ב'
 'ד 7.10.15

13:00-15:00 

 שנה ג'
 'ג 6.10.15

13:00-15:00 


תלמידשלאהספיקלהירשםו/אורוצהלשנות)להוסיף/לבטל(קורס,יוכללבצעזאתבאינטרנט

בבוקר,החלמהתאריךהמצוייןבטבלה,בהתאםלשנה07:00עדהשעה22:00משעהבכליום,

לקורסים ולרשוםעצמו יוכלהתלמידלהיכנסלאתר רקבמועדיםאלה האקדמיתשלהתלמיד.

שברצונוללמודאולחילופיןלערוךשינוייםבמערכתשכברהקליד.התאריכיםשהוקצולכלתלמיד

אינםניתניםלשינוי.
 

אתמערכתהשיעוריםכוללמספרירצוילהכיןמראשבבואךלהשתמשברישוםהממוחשב.5
הקורסיםשברצונךללמוד)לנוחיותך,מצורפתטבלהריקהשלמערכתשיעוריםורשימת

השיעוריםבמדורליצירה(.כמוכן,ניתןלראותאתהשנתוןכולו,כוללהמחלקהלשפותזרות
.וקטלוגהקורסיםתשע",תחתwww.haifa.ac.ilרסיטהבאתרהאינטרנטשלהאוניב
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,אתרשימתהקורסיםהרצוייםלרישוםלפיסדרהקלדתם)קדםלפנימתקדםרצוילהכיןמראש
וכדומה(וכןאופציותחילופיות,למקרהשלאנותרומקומותבקורסיםאליהםבקשתלהירשם.



)בהתאםלרמההנדרשת(הואלפיבחירתהתלמיד.ישלבחוראחדאנגליתוםלהריש .5
מהקורסיםהמוצעיםבאתרהאינטרנט.

 

 (2שימו לב, תנאי מעבר, אוניברסיטאי, לשנה ג', סיום חובות אנגלית )רמת מתקדמים 


קודםאתבטלישל-בקורסשאליואת/הכבררשום/המס'הקבוצהאםברצונךלשנותאת.7
לקורסעםהקבוצהלהירשםמחדשמס'הקורסשאליואת/הרשום/הכעת,ולאחרמכן,יש

הרצויה.


ידיתלמידאחר,עודבטרםנרשמתלקבוצה-המקוםשעליוויתרתעלוללהתפסעלשים/י
.החדשהבהאת/המעוניין/תללמוד



מתקדםבסמסטרב',במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא',עליךלבטלאתהקורסה. 8
ולהירשםשובלקורסבונכשלת.


 

 ושנתון תשע"

, תחת לשונית מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה ושנתון האוניברסיטה לשנה"ל תשע"

השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים. מערכת  "סטודנטים".

ובאתר האינטרנט של החוג, תחת מידע  "וניתן למצוא תחת "קטלוג הקורסים תשע" שיעורים מפורטת

 . לסטודנט

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 !!!חשוב

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

 כקורס שלא השלימו )גם אם לא השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו. 

סים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקור

 רישום מלא לקורסי סמסטר ב'

22.1.16-ויסתייםב 18.10.15-מסטרא'יתחילבס
16.6.16-ויסתייםב 2.3.16-סמסטרב'יתחילב
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 הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט

 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה


יחלהרישוםלקורסיםבמערכתהרישוםשלהאוניברסיטה,03.09.2015בתאריך
דלהלן.3'פירוטבסעיףר-בהתאםלחלונותהזמןהאישיים

,ניתןסטודנטיםהמבקשיםסיועטכניתלבעיותהקשורותלכניסהלפורטלהרישוםבאוניברסיטה
לפנותלמוקדהתמיכה:

 

   |  http://computing.haifa.ac.il  |  טופספתיחתקריאה

 1( שלוחה 04-8240856) 2856טלפון -תמיכה לסטודנטים


בכלבעיהאחרתשאינהקשורהלכניסהלמערכתהרישוםניתןלפנותלמרכזותהחוג.


:צותאשרימנעובעיותעתידיותברישוםלפניכםמספרהמל

 ימיםלפניתחילתהרישום.10ישלשלםאתהתשלוםהראשוןעד .1
לבדוקשלא .2 מועדהרישוםבכדי לפני לנסותולהיכנסלמערכתהרישוםעםהסיסמההראשונית מומלץ

 קיימתבעיהבכניסהלמערכת.
לבדוקאתזמניהרישוםהאישייםשלך.החלמהשבועהאחרוןשלאוגוסטישלהיכנסלמערכתהרישוםו .3



בחר ב"מועדי  תחת התפריט    עםהכניסהלמערכתיפתחמסךדףהבית
 רישום"       

יפתחהחלון:ישלבחור


 

מוצגותתכניותהלימודאליהןהתקבלתאובהןאתהלומד.חלונות רישום-במסך
תוכניתחלונות רישום–תשפהזרה"תתווסףבמסך,לכלסטודנטהחייבבקורסי"אנגליהחל מהשנה

לימודיםנוספת"אנגליתשפהזרה".רשיוםלקורסיאנגליתיתבצעתחתתוכניתזו

בשורההמתאימה.לתכניתלימודיםמסוימים,לחץעלשלךבכדילצפותבזמניהרישום
לתכניתהלימודיםבשנהשלךתפתחחלונית,כדוגמתהחלוניתהבאה,המציגהאתזמניהרישום

ובסמסטרשנבחרו:



.לחץעל

שםנמצאמדריךהוראותהרישום,כמוכן,לעיונכםתחתלשוניתרישוםניתןלעבורל

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/support
http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/support
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTI0
http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTI0
http://computing.haifa.ac.il/
https://www.facebook.com/HaifaHelpDesk
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למדריךהרישום. כאןלסרטון.לחצו כאןלחצוסרטוןהדרכהלרישוםבפורטל.





http://vod1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityunits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guidebook.pdf
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הדרכהלרישוםהממוחשב,באתרהאינטרנטשלהאוניברסיטה:ןסרטו

http://vod1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityunits/helpdesk/rishum_portal_
good.mp4 

 

 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 על התלמידוהתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת 


 חשוב: 

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

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

! 

http://vod1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityunits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://vod1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityunits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
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16.9.15 מעודכןלתאריך

(:ותשע")לשנה"ל  רשימת השיעורים לנוחיותך,


לתשומת:


לשםקבלתציוןבקורס,עלהתלמידללמודאת"צמד"הקורסיםבחוגלאמנותיצירהשנתיים,לכן .1
המופיעברשימהזו.הקורסים



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


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


שש"ס(2נ"ז,1)חובה עכשווית
ים,איןדרישתקדםאלייסמסטרקורסים



 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

113.1104.1א
סוגיותיסודבתרבות,בראי

היצירההעכשווית
16-18'האסימשולם

113.2104.1ב
עבר,הווה-אמנותבישראל

ועתיד
16-18'האסימשולם

113.3104.1ב
אמנותעכשווית-חובהעכשווית
והתשוקהלצדק

12-14'דמעיןאמיר



 
  1דרג  -סדנאות 

שש"סכלסמסטר(4נ"ז,4)
םשנתיים,איןדרישתקדםקורסי

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

10-14ב'מיכאלחלאק1יסודותהציור)ציורא(,קבוצה

01א113.1023
01ב113.1024

10-13'אאסדעזי2,קבוצה)ציורא(יסודותהציור

01א113.1001
01ב113.1002

(,יסודותהרישום)רישוםא
1קבוצה

14-18ג'איצ'הגולומבק

01א113.1003
01ב113.1004

,)ציורא(יסודותהרישום
2קבוצה

10-14ה'ליהיחן

01א113.1160
01ב113.1161

)צילוםא(,יסודותהצילום
שש"ס(3)1קבוצה

14-17א'פסיגירש

01א113.1063
01ב113.1064

יסודותהצילום)צילוםא(,
2קבוצה

14-18ד'יםאנה

01א113.1030
01א113.1031

,)פיסולא(פיסוליסודותה
1קבוצה

 14-18 'ה אוריקצנשטייןפרופ'

01א113.1033
01ב113.1034

,יסודותהפיסול)פיסולא(
 2קבוצה

 10-14 'ג איצ'הגולומבק
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  כלסמסטר(שש"ס3/שש"ס4נ"ז,4)3-2דרג  -סדנאות 
קורסיםשנתיים

מצואאתדרישותהקדםלידשםהקורסניתןל

 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 מ י מ ד  -ד ו 

חשיבהדיגיטלית01א113.2318
 (,רישוםאא'צילום)קדםדרישה:

 10-13 ג' איהבןרון
01ב113.2319

01א113.2316
01ב113.2317

רישוםב'
)קדםדרישה:רישוםא'(

14-17ג'יהודהיציב

01א113.2422
01ב113.2423

ציורב'
 )קדםדרישה:ציורא'(

 10-13 'ג יהודהיציב

01א113.2328
01ב113.2329

ציורב'
)קדםדרישה:ציורא'(

פרופ'ציביגבע
פרופ'שרוןפוליאקין

10-14ה'

01א113.2427
01ב113.2428

מייצבים
)קדםדרישה,רישום,ציור,פיסולא(

פרופ'ציביגבע
פרופ'שרוןפוליאקין

14-18ה'

 מ י מ ד –ת ל ת 
113.2330.1א
113.2331.1ב

פיסולב'
 )קדםדרישה:פיסולא'(

 10-14 'ד פרופ'אוריקצנשטיין

113.2332.1א
113.2333.1ב

תחומיתרבסדנה
 )קדםדרישה:פיסולא'(

 14-10 א' פרופ'פיליפרנצר

 מ ד י ה

01א113.2462
01ב113.2463

ג'-צילוםמתקדמיםב'
(א'צילום)קדםדרישה:

10-13א'פסיגירש

01א113.2390
01ב113.2391

טכניקותדיגיטליות
(,רישוםאא'צילום)קדםדרישה:

14-17ג'איהבןרון

01א113.2465
01ב113.2466

14-17ב'גב'טליההופמןוידיאומתחילים

 

  כלסמסטר(שש"ס3/שש"ס4,נ"ז3)3-2דרג  -סדנאות 
סמסטריאלייםקורסים

ניתןלמצואאתדרישותהקדםלידשםהקורס

 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 מ י מ ד  -ד ו 

01ב113.2353

הדפס
)קדםדרישה:רישוםא'(

השתתפות בסדנא זו בסמסטר ב' , 
מותנה בהשתתפות בסדנא 

הפתוחה בסמסטר א'.)הסדנא 
 הפתוחה לא מקנה נ"ז(

14-18'ביןשרוןפוליאק
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  שש"סכלסמסטר(3/שש"ס4נ"ז,4)3דרג  -סדנאות 
קורסיםשנתיים,ניתןלמצואאתדרישותהקדםלידשםהקורס

 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 מ י מ ד  -ד ו 

01א113.3420
01ב113.3421

ורישוםג'ציורג'
2נ"זבתחום,לפחות4)קדםדרישה:
ב'(ציורנ"זמתוכםב

14-17א'אסדעזי

 תלת מימד

113.3330.1א
113.3331.1ב

פיסולג'
2נ"זבתחום,לפחות4)קדםדרישה:

נ"זמתוכםבפיסולב'אובביןתחומיאו
 בקרמיקהא'(

 10-14 ה' אוריקצנשטייןפרופ'

 מדיה

01א113.3464
01ב113.3465

וידיאומתקדמים
2נ"זבתחום,לפחות4)קדםדרישה:

'(בוידיאואנ"זמתוכם
10-13ב'גב'רותיסלע

01א113.3360
01ב113.3361

צילוםג'
2נ"זבתחום,לפחות4)קדםדרישה:
(צילוםאולפןב'אובצילוםנ"זמתוכםב

14-17'גשיאיגנץ



  שש"סכלסמסטר(4נ"ז,4)עבודת גמר
קורסשנתי

נ"ז56הרשםלקורסזהבמידהולאעברתבהצלחהו/אואינךרשום/הלסךשלקדםדרישה:לאניתןל

 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס
113.3335.1א
113.3336.1ב

 14-18 ד' אסימשולם סדנתפרוייקטים

 


 קורסי בחירה לתלמידי שנים א' ב' וג'
:קורסים משותפים לחוגי אמ"ת

  שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

01ב100.1370
הרפסודוסוהפילוסוף:מבטים
עלאמנותביןקדושהלשגעון

שיעור-)נופיידע(

ד"רדוריתברחנא
לורנד

10-12א'

12-14ב'טליההופמן1תרגילקבוצה01ב100.1371

14-16דאור-אסנתבר 2תרגילקבוצה02ב100.1371

01ב118.2823
םאמנויותומדעיםנפגשי
מחדש:אמנויותהמופע

-רפואי-ומחקרביו

פרופ'עתיציטרון&
ד"רחנוךקפצן

16-18ד'

01א113.2200  
01ב 113.2201 

ביןתרבויות,שפות
 וזהויות,סדנתיצירהושיח

מנארזועבי/אסנת
בראור

18-20ד


 

 ,  ייתכנו שינויים במערכת השעותשימו 
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 קורסים מתולדות האמנות
סמיסטריאלייםקורסים 

 

מבואות

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס
8-12בגב'נעמהוילוז'נימבואלאמנותעתיקהוקלאסית111.1210.01א
8-10ה8-10גפרופ'ענתצ'ריקוברהביניים-מבואלאמנותימי111.1010.01א
16-20בגב'אורנתלבערמבואלאמנותהרנסנס111.1410.01ב
8-10ד8-10בפרופ'אסתרלוינגרמבואלאמנותמודרנית111.1610.01ב

 

 תרגילים 

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס
קורסמתוקשב אוריינות מידע מתוקשב01א123.1000

16-18בגב'ליוינברג :בניתוחיצירותאמנותתרגיל111.1481.01א

10-12בגב'ליוינברג וחיצירותאמנות:בניתתרגיל111.1481.01ב

12-14גפרופ'ענתצ'ריקובר :בניתוחיצירותאמנותתרגיל111.1481.02ב

14-16גפרופ'ענתצ'ריקובר :בניתוחיצירותאמנותתרגיל111.1481.03ב
 

 
 שיעור ותרגיל )ש"ת( משותפים עם תולדות האמנות

תרגילבניתוחיצירותאמנות(אואוריינותמידעמתוקשב:2מתוך1ל)קדםדרישה:מבואלפיתקופה,תרגי

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 התקופה העתיקה והקלאסית 

14-16ד14-16בסוניהקלינגרד"רציוריכדיםבאתונה01ב113.2214

 תקופת ימי הביניים
12-14ה12-14'ג'פרופ'ענתצ'ריקוברסוגיותנבחרותבאיקונוגרפיהנוצרית01א113.2235
12-16הד"ראמהמעיןפנרהאחרבאמנותימיהביניים01ב113.2242

 תקופת הרנסנס
14-16ה14-16אד"ררוןפוקס15-17באיטליהבמאותארכיטקטורה01א113.2265

 תקופה מודרנית
8-10'דעיןפנראמהמד"ר19-ארץהקודשוצילוםשלהמאהה01א113.2287

01ב113.2279
מודרניזם,פוסטמודרניזם,אנטי

מודרניזם
12-14'ב8-10ב'ד"רניסיםגל



:לתשומתלב

 תלמידשלמדש"ת/סמינרבסמסטרא',יגישאתעבודתועדוכוללהיוםהראשוןללימודיםלאחרחופשת
חגהפסח.

ודתווכוללהיוםהראשוןללימודיםלאחרפגרתהקיץ.תלמידשלמדש"ת/סמינרבסמסטרב',יגישאתעב

 עבודתש"תיוגשובעותקאחדבלבד,למזכירותהחוגשלתולדותהאמנות)במקבילליידעאתמזכירות
החוגלאמנותיצירהעלהגשתהש"ת(.



, תחת  http://www.haifa.ac.ilלמידע מלא על הקורסים )סילבוס וכו'( מופיע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, 

באתר האינטרנט הכותרת קטלוג קורסים תשע"ב, או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג לאמנות או 

 .של החוג

 (ותשע")יפורסמו בקטלוג קורסים  ,  ייתכנו שינויים במערכת השעותשימו 
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 לתלמידי המסלול החד חוגי :קורסים הבאים מיועדים ה
 סמינריונים

תרגילבניתוחיצירותאו:תרגילכלימחקרבתולדותהאמנות2מתוך1)דרישתקדם:מבואתואם,תרגיל
אמנות,ש"תתואםתקופה(

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 תקופת ימי הביניים
8-12הפנרד"ראמהמעיןביזנטיוןבארץהקודש01א111.3183
8-12הפרופ'ענתצ'ריקובראמנותוארכיטקטורהגותית01א111.3051

 תקופת הרנסנס
12-16ב'גילפישהוףפטרונותברומנסק01א111.3132

 תקופה קלאסית
8-10ד'8-10ב'ד"רסוניהקלינגרנשיםבאמנותיוון01ב111.3376

   תקופה מודרנית
10-12ג'10-12ב'פרופ'אסתרלוינגר1905-1925אמנותבפריז01א111.3772

 

 שיעורים למתקדמים )ש"מ(
)דרישתקדם:מבואלפיתקופה(



 שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 םיתקופת ימי הביני
16-18דד"ררוןפוקסארכיטקטורהרומית01ב111.2031

 תקופה קלאסית
8-10גד"רסוניהקלינגרלאסיתאליםוגיבוריםבתרבותהק01ב111.2321
10-12גד"רסוניהקלינגראלותוגיבורותבתרבותהקלאסית01ב111.2322

 תקופת הרנסנס

 01א111.2578
אמנותבפירנצהבתקופתפטרונותםשל

 1434-1492 -בניהמדיצ'י
14-16גאירנהצ'רנצקי

 01א111.2579
מליאונרדוועדולסקאז:אמניםהוגים

 ברנסנס
16-18גאירנהצ'רנצקי

 תקופה מודרנית
18-20ד'ליוינברגאמנותבעידןהאינטרנט01א1112581
8-10'בד"רניסיםגלסוגיותבאמנותמודרנית01א111.2740
12-14בד"רניסיםגלזרמיםבאמנותמודרנית01א111.2739
10-12דרוניתורןאמנותבעידןהמדיה01ב111.2767

 

, תחת  http://www.haifa.ac.ilע מלא על הקורסים )סילבוס וכו'( מופיע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, למיד

באתר האינטרנט או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג לאמנות או  והכותרת קטלוג קורסים תשע"

 .של החוג

 

 ייתכנו שינויים במערכת השעות,  שימו 
 (ותשע")יפורסמו בקטלוג קורסים 
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