
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  נויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן לאמ  |  בית הספר לאמנויות

 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa   |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן  הכט          
 החוג לאמנות יצירה ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

    School of the Arts, the Fine Art Dept. 

 

 

 

  אמנות יצירה –חוגי -חדכנית הלימודים במסלול הת

 לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח

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

 (113מהמדור ליצירה )

 נ"ז 18

 4 8 )שנתי(  - והציוררישום יסודות ה

 4 8 )שנתי(   -   יסודות הפיסול והרישום

 4 8 )שנתי(  - יסודות הצילום

 4 8 )שנתי(   - יסודות המדיה

 2 2 שנה א' –החובה העכשווית 

 (111מהמדור לתולדות האמנות )

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

  , 111.1210 -)סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד( מבין: קלאסיתמבוא לבחירה 

 111.1710 - , אסלאם111.1410 - , רנסנס111.1010 - ימה"ב
4 3 

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

 (113מהמדור ליצירה )

 24 48  2נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג  24 נ"ז 26

 2 2 שנה ב' –החובה העכשווית 

 (111מהמדור לתולדות האמנות )
 נ"ז  3

 3 4 1אלו שלא נלמדו בדרג )סמסטר א' או ב' לפי בחירת התלמיד( מבין לבחירה   מבוא 1

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

 20 40 (3חייבות להיות בדרג  12-נ"ז מתוך ה 4)לפחות  3-ו 2נ"ז בסדנאות שנתיות, בדרג  20

 2 2 'גשנה  –החובה העכשווית  נ"ז  27

 5 8 + הגשת עבודה בכתב על הפרויקט )תערוכה( והנחיה אישית סדנת פרויקטים

 נ"ז  80   כ באמנות יצירהסה"

התלמיד כתב עבודה אם וזאת רק  , 1שיעורים מתקדמים בתקופות שונות, במקום הסמינר במקבץ מס'  3ניתן ללמוד  (:1מקבץ בתולדות האמנות ) 

 .3 - ו 2ממקבצים מס'  בכל אחדסמינריונית 

 סה"כ נ"ז שש"ס בפועל 

 2 2 )אוריינות / ניתוח יצירות( תרגיל

 4 4      )דרישת קדם: מבוא באותה תקופה ותרגיל(  שיעור ותרגיל נ"ז  12/15

 6/9 4/6 שיעורים מתקדמים 3או קדם: ש"ת עם ציון( דרישת ) סמינר

 נ"ז בדרך הרוח / נופי ידע 6נ"ז קורסים ממוסיקה ותיאטרון,   2-4 – סמינריון(-ים ממבוא, תרגיל וסמינר )או פרויבנו :3-ו 2מקבצים מס' 

 סה"כ נ"ז שש"ס בפועל 

 6 6      מבחר קורסי דרך הרוח

 4 4 מבחר קורסי החוגים לתיאטרון / מוסיקה נ"ז  21-26

 14 --- קורסי בחירה מחוגים אחרים

 נ"ז מקורסי ביה"ס לאמנות 4חובה ללמוד  -מקבץ חובה 

 נ"ז 4 4 4 מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות

 נ"ז 40   סה"כ מקבצים

 נ"ז 120   סה"כ לתואר
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