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רביעיג'תשריתשע"ויום
16/09/2015


תלמיד/היקר/ה

במדורלאמנותיצירה
חוגי-חדבמסלולה


שלוםרב,

 

 ברכותינו הלבביות לפתיחת שנה"ל החדשה




חוג לאמנות יצירההבמערכתהלימודים,עבורתלמידישינוייםלקורסיםוכןהרישוםה

,מתבצעיםבאמצעותרישוםממחושבבאמצעותחוגי-חד(במסלולה113)מס'החוג
האינטרנט.

להלןדפיהסברמדוייקיםאשרינחואותךבכלשלביהרישוםהממוחשב.מומלץלעיין
 לשנה"ל לתלמיד" וב"איגרת האוניברסיטה בשנתון באתרותשע"גם המפורסמים ,

ובאתראגףמנהלתלמידים.)http://www.haifa.ac.ilהאוניברסיטה)
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 תכניתהלימודיםבמסלולהחדחוגי 

 סדרהלימודים 

 הנחיותכלליותלרישוםהממוחשב 

 הנחיותלרישוםבאמצעותהאינטרנט 

 ותשע"רשימתהקורסיםל 



יהומהנהאנומאחליםלךשנתלימודיםפור

שנהטובהממזכירותחוגיאמ"ת
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 חוגי:-תכנית הלימודים במסלול החד

חוגי(-זההלמסלולהדו)(1שנה א' )דרג 
נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)רישוםא'יסודותה
נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)ציורא'יסודותה

נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)יסולא'יסודותהפ
נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)צילוםא'יסודותה

נ"ז1שש"ס2חובהעכשווית
נ"ז6שש"ס8מבואות)מודרניתחובה+מבואלבחירה,סמסטריאלי(2

נ"ז 23 אקדמי שש"ס  24-28      

 (2שנה ב' )דרג 
נ"ז24שש"ס48שעותשנתיות(24)2נ"זבדרג24

נ"ז1שש"ס2תחובהעכשווי
  נ"ז6שש"ס8)סמסטרא'אוב'(מבואותבחירה2

 (1)מביןאלהשלאנלמדובדרג
   נ"ז 31 שש"ס אקדמי   34    סה"כ  

 (3שנה ג' )דרג 
נ"ז20שש"ס40שעותשנתיות(20)2-3נ"זבדרג20

(3חייבותלהיותבדרג20-נ"זמתוךה8)לפחות
נ"ז1שש"ס2תחובהעכשווי

נ"ז4שש"ס8שעותשנתיות(4)סדנתפרוייקטים)תערוכה(
          )כולל הגשת עבודה בכתב בנושא עבודת הגמר(

 נ"ז 25 שש"ס אקדמי  26    סה"כ 
  

 נ"ז 79  שש"ס אקדמי 84   סה"כ במדור ליצירה

 

יש להתחיל את לימודי המיקבצים בשנה ב'.
 

בתולדות האמנות )חובה( - 1מקבץ מס' 
נ"ז  2שש"ס2תרגיל

תרגילכלימחקרבתולדותהאמנותתרגילבניתוחיצירותאמנות(2מבין1)


נ"ז4  שש"ס4)קדםדרישה:מבואבאותהתקופהותרגיל(ש"ת
שיעוריםלמתקדמיםלפיבחירה,וזאת,רקבמידה3)אוסמינריון

נ"ז9-6שש"ס6-4(3-ו2ממקבציםמס'בכל אחד עבודהסמינריוניתוהתלמידכתב

 נ"ז 12-15 שש"ס 10-12        סה"כ בתולדות האמנות
 

 * 3-ו 2מקבצים מס' 

המקבציםבנוייםממבוא,תרגילוסמינר)אופרוסמינריון(.
.1מקבץאחדיכוללהיותמהחוגהשנישלהתלמידאשרבולמדבדרג

נ"זמתוךקורסיביה"סלאמנויות8פחותחובהללמודל

 נ"ז 92-62                     סה"כ מקבצים

 נ"ז 120       סה"כ  לב"א
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 :עם קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויותחוגי -תכנית הלימודים במסלול החד

חוגי(-זההלמסלולהדו)(1שנה א' )דרג 
נ"ז4"סשש6/8שעותשנתיות(4/3)רישוםא'יסודותה
נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)ציורא'יסודותה

נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)יסולא'יסודותהפ
נ"ז4שש"ס6/8שעותשנתיות(4/3)צילוםא'יסודותה

נ"ז1שש"ס2חובהעכשווית
נ"ז6שש"ס8מבואות)מודרניתחובה+מבואלבחירה,סמסטריאלי(2

נ"ז 23 אקדמי שש"ס  24-28      

 (2שנה ב' )דרג 
נ"ז24שש"ס48שעותשנתיות(24)2נ"זבדרג24

נ"ז1שש"ס2חובהעכשווית
  נ"ז3שש"ס4)סמסטרא'אוב'(מבואבחירה1

 (1)מביןאלהשלאנלמדובדרג
   נ"ז 28 שש"ס אקדמי   34    סה"כ  

 (3שנה ג' )דרג 
נ"ז20שש"ס40שעותשנתיות(20)2-3נ"זבדרג20

(3חייבותלהיותבדרג20-נ"זמתוךה8)לפחות
נ"ז1שש"ס2חובהעכשווית

נ"ז4שש"ס8שעותשנתיות(4)סדנתפרוייקטים)תערוכה(
          )כולל הגשת עבודה בכתב בנושא עבודת הגמר(

 נ"ז 25 שש"ס אקדמי  26    סה"כ 

 נ"ז 67שש"ס אקדמי  80   סה"כ במדור ליצירה

יש להתחיל את לימודי המיקבצים בשנה ב'.
בתולדות האמנות )חובה( - 1מקבץ מס' 

נ"ז  2שש"ס2תרגיל
תרגילבניתוחיצירותאמנות(אוריינותאותרגיל2מבין1)

נ"ז4  שש"ס4)קדםדרישה:מבואבאותהתקופהותרגיל(ש"ת
נ"ז6 שש"ס6סמינריון

 נ"ז 12  שש"ס 12   סה"כ בתולדות האמנות
  3-ו 2מקבצים מס' 

2,ילמדובמקבציםהחד חוגי עם קורסי הקדם לטיפול באמצעות אמנויותתלמידיהמסלול
אתהקורסיםהבאים:3-ו

נ"ז2שש"ס2שיטותמחקר
נ"ז2שש"ס2סטטיסטיקה

נ"ז4שש"ס4ולוגיהפסיכופת
נ"ז2שש"ס2תיאוריותאישיות
נ"ז4שש"ס4מבואלפסיכולוגיה

נ"ז4שש"ס4פסיכולוגיההתפתחותית
נ"ז4סמינריוןלבחירה

נ"ז10נ"זמתוךקורסיביה"סלאמנויות8חובהללמודלפחות-שיעוריבחירה
 יפורסמו בהמשך )יתקיימו אחה"צ(-טיפול באמצעות אמנויותימים ושעות עבור קורסי הקדם ל

 נ"ז 23                       סה"כ מקבצים

 נ"ז 120       סה"כ  לב"א
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 סדר הלימודים
פיהכלליםהבאים:-סדרהלימודיםבמהלךשנותלימודיושלהתלמידלב"אנקבעיםעל

קורסיםלפחותבשנה,עלפי4-לולא נרשםהמדוראינומתירלימודיושלתלמידבמידה .1
  אחד2הפרוטהבא: עיוני קורסאחדשלהחובההעכשוויתושיעור סדנאותשנתיות,

.כלל זה תקף לאורך כל לימודי  התוארבתולדותהאמנות.
 .2 להרשםלקורסמתקדם)דרג 2ניתן עוברבכלקורסי3, אךורקאםישלתלמידציון )

לאנית קורס. סמסטרולאהקדםהנדרשיםלאותו ללמודשיעורקדםומתקדםבאותו ן
ניתןללמודקדםאחרימתקדם.

 .3 בדרג עליו המוטלים הקורסים כל את למד שלא 1תלמיד 2, להשלימם3או יחוייב ,
בשנה"להעוקבת.תלמידכזהחייבלהרשםתחילהאלהקורסיםשעליולהשלים,אחרת

.המערכתלאתאפשרלולהרשםלקורסיםבדרגמתקדם
נ"ז.24(יוכלהתלמידללמודמקסימום1בשנהא')דרג .4
-:  קורסים במסגרת המדור ליצירה .5

 :   סדנאות .א
-שנה א' )דרג א' בשנה כבר לסיים מאד ה1מומלץ כל את בקורסי16-(, נ"ז

הסדנאות)רישוםא',ציורא',פיסולא'וצילוםא'(,
מכלתחום.2נ"זבדרג12ישללמוד-שנה ב'

נ"זמכלתחום.24עלתלמידיהמסלולהחדחוגיללמוד
בסדרהלימודים)קורסיקדםומתקדם(תקףגםכאן.לדוגמא:לא2שים/ילב,סעיף

ניתןלהרשםלקורספיסולב'ללאפיסולא'.
-שנה ג' מכלתחוםכשלפחות12ישללמוד מתוךה4נ"ז חייבותלהיות12-נ"ז
.3בדרג

המסל תלמידי על ללמוד חוגי החד 20ול )לפחות תחום מכל ה8נ"ז מתוך 20-נ"ז
.3חייבותלהיותבדרג

בסדרהלימודים)קורסיקדםומתקדם(תקףגםכאן.לדוגמא:לא2שים/ילב,סעיף
ניתןלהרשםלקורסציורג'ללאציורב'.
-פחותבבמידהוהתלמידלאקיבלציוןעוברל3לאניתןיהיהלהרשםלסדנאותבדרג

.2נ"זבדרג4
 :  החובה העכשווית .ב

.ג'חובהללמודאתהקורס"החובההעכשווית"הרלוונטילאותוהדרג-ב'וא'בשנה

 :  עבודת גמר )תערוכה( .ג

עבודתהגמר,הינהעבודהעצמאית,המתבצעתבמסגרתהקורס"סדנתפרוייקטים",
המסכמתומקיפהאתתחוםלימודיושלהתלמיד.

 יהיה להרשם לקורסים אלה, במידה והתלמיד לא עבר בהצלחה ו/או  לא ניתן
  לא נרשם לכל חובותיו בלימודי התואר.

   חוגי יחוייבו במסגרת עבודת הגמר להגיש גם עבודה -תלמידי המסלול החד
מילים(, עבודה העוסקת בבעיות העקרוניות  800-1000בכתב )בין 

דת הגמר. העבודה תוגש ובתקדימים )אם קיימים( ההיסטוריים של עבו
 מודפסת בשני עותקים, עותק אחד ישאר בחוג.

-:קורסים במסגרת המדור לתולדות האמנות .6
 קורסיםהמקנים4במסגרתלימודיתולדותהאמנות,מחוייביםתלמידייצירהללמוד

נ"ז(24ל21שש"ס(.תלמידיהמסלולהחדחוגיילמדובין14נ"ז)12
 אלהבמהלךהשנתייםהראשונותללימודיהתואר.מומלץללמודקורסים
 התקופות: )מבין לבחירה אחד מבוא מודרנית, באמנות מבוא הקורסים: פרוט

 תרגיל ואסלאם(, רנסנס ימה"ב, 1)קלאסית, או2מבין בניתוחאוריינות תרגיל
וש"תאחדלבחירה)באותהתקופהבהנלמדהמבוא(.יצירותאמנות(
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 חדלפחות,מביןשניהמבואות,בשנהאקדמיתא')אחדמתנאיחובהללמודמבואא
המעברלשנהב'(.

 .)ניתןללמודאתהתרגיל,כברבשנהא')לקורסזהאיןדרישותקדם
 באותה מבוא הבאים: בקורסים עובר ציון מסויימת, בתקופה לש"ת דרישה קדם

 ות(.תרגילבניתוחיצירותאמנאוריינותאו2מבין1)תקופהותרגיל


 תנאי מעבר
.60ציוןעוברבכלהקורסיםהוא .1
:תנאימעברמשנהא'לשנהב' .2

גדולמ ציון80-א.ממוצעציוניםשווהאו בכלהקורסיםבהםלמדהתלמיד)כולל
"נכשל"(.

ב.ציוןעוברבקורסיםהבאים:
 נ"זבקורסיהסדנאות6מינימום
 מבואאחדלפחותבתולדותהאמנות

':ימעברמשנהב'לשנהגתנא.3
  כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי א
 .3כניסה לקורסים בדרג     

ב.ציוןעוברבקורסיםהבאים:
 נ"זבקורסיהסדנאותשלשנהא'14מינימום
 2החובההעכשוויתשלדרג
 מבואבאמנותמודרנית

צמואתהזכותלדוןבהישגיושלכלתלמידולאלאפשראתהמדורליצירהשומרלע .4
 המשךלימודיובאםנכשלבמקצועאחדאויותר.
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 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב :

 !!! לתשומת 


.ההנחיותלרישוםדרך האינטרנט בלבדייערךותשע"הרישוםהממוחשבלשנה"ל.1
.הנכםמתבקשיםלקרואבעיוןאתההנחיותבטרםwww.haifa.ac.il מפורטותבאתרהאינטרנט

תחלואתהליךהרישוםלקורסים.

ימיםלפניביצועהרישום10סטודנטאשרלאשילםמקדמתשכרלימודלפחות.2
.הממוחשב,לאיוכללבצערישום



:הרישוםלתכניתהלימודיםנערךפעמייםבשנה.3

)לשתחילת שנת הלימודים  לקראת שנתי הוא אפשרותלושההרישום ויש סמסטרים(,

  -ביןהתאריכיםלהכניסשינויים)ביטוליםאותוספות(במשך"שבועהשינויים"שלסמסטרא'

שלושתהסמסטרים(, 25.10.2015 - 11.10.2015 המערכתתהיהפתוחהלשינויים)לגבי

 עדחצותבלבד.–25.10.15–רת.ביוםהאחרוןלמח08.00ועד16.00כליוםמשעה

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

/הלהיכנסלאתרהאוניברסיטהולצפות,יוכל/תוכלכלתלמיד2015בספטמבר3-החלמה

לו/ה שהוקצו האישיים הרישום במועדי סמסטריאלי"( "רישום הלשונית בלשונית)תחת

.ה"רישוםסמסטריאלי",לצורךעריכתהמערכתלשנתהלימודיםתשע"


ואלההמועדיםשנקבעולעריכתמערכתהלימודיםהאישיתלשנתהלימודיםתשע"

חשב:באמצעותהרישוםהממו



 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 


זאת לבצע יוכל קורס, )להוסיף/לבטל( לשנות רוצה ו/או להירשם הספיק שלא תלמיד

חלמהתאריךהמצוייןבטבלה,בבוקר,ה07:00עדהשעה22:00באינטרנטבכליום,משעה

לאתר להיכנס התלמיד יוכל אלה במועדים רק התלמיד. של האקדמית לשנה בהתאם

הקליד. שינוייםבמערכתשכבר לערוך לחילופין או ללמוד לקורסיםשברצונו ולרשוםעצמו

התאריכיםשהוקצולכלתלמידאינםניתניםלשינוי.
 

אתמערכתהשיעוריםכוללוילהכיןמראשרצבבואךלהשתמשברישוםהממוחשב.5
מספריהקורסיםשברצונךללמוד)לנוחיותך,מצורפתטבלהריקהשלמערכתשיעורים
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ורשימתהשיעוריםבמדורליצירה(.כמוכן,ניתןלראותאתהשנתוןכולו,כוללהמחלקה
קטלוגהקורסים,תחתwww.haifa.ac.ilלשפותזרותבאתרהאינטרנטשלהאוניברסיטה

.ותשע"


,אתרשימתהקורסיםהרצוייםלרישוםלפיסדרהקלדתם)קדםלפנירצוילהכיןמראש
מתקדםוכדומה(וכןאופציותחילופיות,למקרהשלאנותרומקומותבקורסיםאליהםבקשת

להירשם.


לפיבחירתהתלמיד.ישלבחוראחד)בהתאםלרמההנדרשת(הואאנגליתהרישוםל .6
מהקורסיםהמוצעיםבאתרהאינטרנט.

 

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


קודםבטלישל-בקורסשאליואת/הכבררשום/המס'הקבוצהאםברצונךלשנותאת.7
לקורסעםלהירשםמחדשולאחרמכן,ישאתמס'הקורסשאליואת/הרשום/הכעת,

הקבוצההרצויה.


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



במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא',עליךלבטלאתהקורסהמתקדםבסמסטרב',. 8
בונכשלת.ולהירשםשובלקורס


 

 ושנתון תשע"

תשע" לשנה"ל האוניברסיטה שלושנתון האינטרנט באתר חלקיו כל על מפורסם

השנתוןכוללהנחיותכלליות,תקנונים,הסבריםעל,תחתלשונית"סטודנטים".האוניברסיטה

מתכונתהלימודיםשלהחוגים.מערכתשיעוריםמפורטתניתןלמצואתחת"קטלוגהקורסים

.ובאתרהאינטרנטשלהחוג,תחתמידעלסטודנט"ו"תשע




















 

 !!!חשוב
ייחשב השינויים במועד ביטולו ביצע ולא אליו, נרשם שהתלמיד קורס
לתלמידכקורסשלאהשלימו)גםאםלאהשתתףבו(ויידרשלשלםעבורו.

 ללמודבאותהעלהתלמידלהירשםבתחילתהשנהלכל הקורסיםשעליו
שנה,כוללרישוםמלאלקורסיסמסטרב'

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

 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה
יחלהרישוםלקורסיםבמערכתהרישוםשלהאוניברסיטה,בהתאםלחלונות03.09.2015בתאריך

דלהלן.3ר'פירוטבסעיף-הזמןהאישיים
,ניתןםסיועטכניתלבעיותהקשורותלכניסהלפורטלהרישוםבאוניברסיטהסטודנטיםהמבקשי

לפנותלמוקדהתמיכה:

 
   |  http://computing.haifa.ac.il  |  טופס פתיחת קריאה

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


בכלבעיהאחרתשאינהקשורהלכניסהלמערכתהרישוםניתןלפנותלמרכזותהחוג.


:לפניכםמספרהמלצותאשרימנעובעיותעתידיותברישום

 ימיםלפניתחילתהרישום.10לשלםאתהתשלוםהראשוןעדיש .1
מומלץלנסותולהיכנסלמערכתהרישוםעםהסיסמההראשוניתלפנימועדהרישוםבכדילבדוקשלא .2

 קיימתבעיהבכניסהלמערכת.
הרישוםהאישיים .3 אוגוסטישלהיכנסלמערכתהרישוםולבדוקאתזמני של החלמהשבועהאחרון

שלך.

בחר  תחת התפריט    ניסהלמערכתיפתחמסךדףהביתעםהכ
 ב"מועדי רישום"       

יפתחהחלון:ישלבחור


מוצגותתכניותהלימודאליהןהתקבלתאובהןאתהלומד.חלונות רישום-במסך

 חלונות רישום–,לכלסטודנטהחייבבקורסי"אנגליתשפהזרה"תתווסףבמסךהחל מהשנה
ניתלימודיםנוספת"אנגליתשפהזרה".רשיוםלקורסיאנגליתיתבצעתחתתוכניתזותוכ

בשורהלתכניתלימודיםמסוימים,לחץעלשלךבכדילצפותבזמניהרישום
המתאימה.

לתכניתהלימודיםבשנהשלךתפתחחלונית,כדוגמתהחלוניתהבאה,המציגהאתזמניהרישום
ובסמסטרשנבחרו:








.לחץעל

שםנמצאמדריךהוראותהרישום,כמוכן,תחתלשוניתרישוםניתןלעבורל
למדריךהרישום. כאןלסרטון.לחצו כאןלעיונכםסרטוןהדרכהלרישוםבפורטל.לחצו

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
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_port
al_good.mp4 

 

 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד


 חשוב: 

ליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס קורס שהתלמיד נרשם א
שלא השלימו )גם אם לא השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו. על התלמיד להירשם 
בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי 

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



 ( 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

תרגילבניתוחיצירותאואוריינותמידעמתוקשב:2מתוך1ל)קדםדרישה:מבואלפיתקופה,תרגי
אמנות(

 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',יגישאתעבודתועדוכוללהיוםהראשוןללימודיםלאחר
חופשתחגהפסח.

ודתווכוללהיוםהראשוןללימודיםלאחרפגרתהקיץ.תלמידשלמדש"ת/סמינרבסמסטרב',יגישאתעב

 עבודתש"תיוגשובעותקאחדבלבד,למזכירותהחוגשלתולדותהאמנות)במקבילליידעאת
מזכירותהחוגלאמנותיצירהעלהגשתהש"ת(.



למידעמלאעלהקורסים)סילבוסוכו'(מופיעבאתרהאינטרנטשלאוניברסיטתחיפה,
http://www.haifa.ac.ilתחתהכותרתקטלוגקורסיםתשע"ב,אולעייןברשימותשעלגבילוחות,

.באתרהאינטרנטשלהחוגהמודעותשלהחוגלאמנותאו

 (ותשע")יפורסמו בקטלוג קורסים  ,  ייתכנו שינויים במערכת השעותשימו 

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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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



עמלאעלהקורסים)סילבוסוכו'(מופיעבאתרהאינטרנטשלאוניברסיטתחיפה,למיד
http://www.haifa.ac.ilאולעייןברשימותשעלגבילוחותו,תחתהכותרתקטלוגקורסיםתשע"

.באתרהאינטרנטשלהחוגהמודעותשלהחוגלאמנותאו

 

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



http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/

