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,   סטודנטים יקרים


בתכנון.בימיםאלהמסתיימתההערכותלקראתשנתהלימודיםהקרובה
מערכתהלימודיםחשבנועליכםועלהכליםשתרכשובמהלךלימודיכם

ושבאמצעותםתגלודרכיםחדשותומסעירותאלהידעוהפרקטיקה
אנומקוויםשתבואולשנתהלימודיםבמלואהמרץותתנוידוכתף.התיאטרוניים

.אתםהעתיד.לצמיחתושלהחוגלתיאטרון


:רשמובבקשהביומנכם


קבלו תיתקיים מפגש של החוג לתיאטרון ובו  ,12:00 בספטמבר בשעה 18-ב
הסבר שיעזור לכם להרכיב את המערכת ולבצע את הרישום הממוחשב 

 . לקורסים


והשלמות אנו מבקשים שתעשו את כל המאמצים להגיע ' ג' ב' תלמידי שנה א
.  למפגש חשוב זה


יתקיימו ייעוצים אישיים למי  13:30 בספטמבר מהשעה 18 - ב: שימו לב

.    שזקוק
 

טיפולי קיבלתם הודעה ממשרד -משחק בימוי וחברתי' ג' תלמידי שנה ב
 בספטמבר בהנחייתו 18 - ורד על סדנאות ההיכרות המתקיימות ב- ההפקות 

כדי שהיא , אנחנו מבקשים שתיצרו קשר עם ורד. של הבמאי באשר מורקוס
 12:00 - 10:00תוכל לקדם את החלוקה בין משתתפי הסדנה שתתקיים בין 

.  15:00 - 13:00ומשתתפי הסדנה שתתקיים בין 


,  מצפים לראותכם בקרוב
 

מרצי החוג לתיאטרון  
 
ר דורית ירושלמי  "ד

ראש החוג הנכנסת  
 

  קראו היטב את האיגרת לסטודנט שלהלן: ועוד דבר

ד"באלולתשע"יוםראשוןי
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ה/היקר/תלמיד
בחוגלתיאטרון


,שלוםרב

 

 ל החדשה"סנונית ראשונה לקראת פתיחת שנה

החוג'מס)החוג לתיאטרוןעבורתלמידי,במערכתהלימודיםהשינוייםלקורסיםוכןהרישום
להלןדפיהסבראשרינחו.מתבצעיםבאמצעותרישוםממחושבבאמצעותהאינטרנט,(118

איגרת"מומלץלעייןגםבשנתוןהאוניברסיטהוב.ויסייעולכםבכלשלביהרישוםהממוחשב
 (http://www.haifa.ac.il)המפורסמיםבאתרהאוניברסיטהה"תשעל"לשנה"לתלמיד

 .ובאתראגףמנהלתלמידים


 :ב"לנוחיותכםמצ

 הנחיותכלליותלרישוםהממוחשב 

 הנחיותלרישוםבאמצעותהאינטרנט 

 ה"לתשע"מערכתהשעותלשנה 

 תכניותהלימודיםבכלמסלוליהלימוד 
 

ותלשלוחתמונתפספורט/ןמתבקשים/הנכם,בתוםהרישוםהממוחשב:'לתלמידישנהא
 .לשםפתיחתתיקתלמיד(בסוףעמודזה"גזור ושלח"י/ראה)אישית



אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנה 
ת "שנה טובה ממזכירות חוגי אמ

 
 

גזור ושלח 







תמונה






 


____________________:שם


____________________.:ז.ת


___________________:טלפון


_________________:טלפוןנייד


E-mail___________________:
 


:הכתובת למשלוח
ת"מזכירותחוגיאמ

רראובןהכט"שד"המשכןלאמנויותע
312חדר,3קומה

אוניברסיטתחיפה
199אבאחושי'שד

חיפה
 3498838מיקוד






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

 

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


 
 
 

   
 
 

 04:8249717: פקס  •  04:8249242:    טלפון•  3498838הר הכרמל ,  חיפה•  אוניברסיטת חיפה  • המשכן לאמנויות  •החוג לתיאטרון   
       The Theatre Dept • Arts Center Building • Haifa University • Haifa, Mount Carmel 3498838 • Israel • Tel: 972:4:8249242 • Fax: 

972.4.8249717 

 
 

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

החוג לתיאטרון  ,ס לאמנויות"           ביה

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

     School of the Arts, the Theatre Dept 

: נחיות כלליות לרישום הממוחשב ה

 !!! לתשומת 


ההנחיותלרישום.דרך האינטרנט בלבדייערךה"לתשע"הרישוםהממוחשבלשנה.1

הנכםמתבקשיםלקרואבעיוןאתההנחיות.www.haifa.ac.il מפורטותבאתרהאינטרנט

.בטרםתחלואתהליךהרישוםלקורסים

ימיםלפניביצועהרישום10סטודנטאשרלאשילםמקדמתשכרלימודלפחות.2

.לאיוכללבצערישום,הממוחשב



:הרישוםלתכניתהלימודיםנערךפעמייםבשנה.3

וישאפשרות,(סמסטריםלושהלש)הרישוםהואשנתילקראת תחילת שנת הלימודים 

 - בהחל'שלסמסטרא"שבועהשינויים"במשך(ביטוליםאותוספות)להכניסשינויים

המערכתתהיהפתוחהלשינוייםכל,(לגבישלושתהסמסטרים)02.11.14 ועד 19.10.14

 .עדחצותבלבד–02.11.14–ביוםהאחרון.למחרת08.00ועד16.00יוםמשעה

 
'שלסמסטרב"שבועהשינויים"משךבוקיץ' לקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב

(03.03.2015 - 17.03.2015)  

 
 .לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה

 
 : מועדיביצועהרישוםהממוחשב.4

הלהיכנסלאתרהאוניברסיטהולצפות/תוכלכלתלמיד/יוכל,2014בספטמבר2-החלמה

בלשוניתה/במועדיהרישוםהאישייםשהוקצולו("רישוםסמסטריאלי"תחתהלשונית)

.ה"לצורךעריכתהמערכתלשנתהלימודיםתשע,"רישוםסמסטריאלי"


ה"אלההמועדיםשנקבעולעריכתמערכתהלימודיםהאישיתלשנתהלימודיםתשע

:באמצעותהרישוםהממוחשב



בין השעות יום תאריך תלמידי שנה 

 'שנה א
 'א 28.09.2014

14:00-16:00 

' שנה ב
 'ג 30.09.2014

13:00-15:00 

' שנה ג
 'ב 29.09.2014

15:00-17:00 


יוכללבצעזאת,קורס(לבטל/להוסיף)אורוצהלשנות/תלמידשלאהספיקלהירשםו

,החלמהתאריךהמצוייןבטבלה,בבוקר08:00עדהשעה16:00משעה,באינטרנטבכליום

רקבמועדיםאלהיוכלהתלמידלהיכנסלאתר.בהתאםלשנההאקדמיתשלהתלמיד

.ולרשוםעצמולקורסיםשברצונוללמודאולחילופיןלערוךשינוייםבמערכתשכברהקליד

.התאריכיםשהוקצולכלתלמידאינםניתניםלשינוי

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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אתמערכתהשיעוריםכוללמספרירצוילהכיןמראשבבואךלהשתמשברישוםהממוחשב.5

מצורפתטבלהריקהשלמערכתשיעוריםורשימת,לנוחיותך)הקורסיםשברצונךללמוד

כוללהמחלקהלשפותזרות,ניתןלראותאתהשנתוןכולו,כמוכן.(השיעוריםבמדורליצירה

.ה"קטלוגהקורסיםתשעתחת,www.haifa.ac.ilבאתרהאינטרנטשלהאוניברסיטה


קדםלפני)אתרשימתהקורסיםהרצוייםלרישוםלפיסדרהקלדתם,רצוילהכיןמראש

למקרהשלאנותרומקומותבקורסיםאליהםבקשת,וכןאופציותחילופיות(מתקדםוכדומה

.להירשם


ישלבחוראחד.הואלפיבחירתהתלמיד(בהתאםלרמההנדרשת)אנגליתהרישוםל.6

.מהקורסיםהמוצעיםבאתרהאינטרנט

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


קודםבטלישל-ה/הכבררשום/בקורסשאליואתהקבוצה'מסאםברצונךלשנותאת.7

לקורסעםלהירשםמחדשיש,ולאחרמכן,הכעת/הרשום/הקורסשאליואת'אתמס

.הקבוצההרצויה



עודבטרםנרשמתלקבוצה,ידיתלמידאחר-המקוםשעליוויתרתעלוללהתפסעלי/שים

.תללמוד/המעוניין/החדשהבהאת


',עליךלבטלאתהקורסהמתקדםבסמסטרב',במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא. 8

.ולהירשםשובלקורסבונכשלת

 
 ה"שנתון תשע

מפורסםעלכלחלקיובאתרהאינטרנטשלה"לתשע"שנתוןהאוניברסיטהלשנה

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

קטלוגהקורסים"מערכתשיעוריםמפורטתניתןלמצואתחת.מתכונתהלימודיםשלהחוגים

.תחתמידעלסטודנט,ובאתרהאינטרנטשלהחוג"ה"תשע

עודבטרםנרשמתלקבוצה,ידיתלמידאחר-המקוםשעליוויתרתעלוללהתפסעלי/שים

.תללמוד/המעוניין/החדשהבהאת



',עליךלבטלאתהקורסהמתקדםבסמסטרב',במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא. 8

.ולהירשםשובלקורסבונכשלת


 

 
 
 
 




30.01.15-ויסתייםב 26.10.14-יתחילב'סמסטרא
19.06.15-ויסתייםב 10.03.15-יתחילב'סמסטרב

http://www.haifa.ac.il/
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 !!! ן/ליבכםלתשומת 
 

 למעקב אחריה, האחריות להרכבת מערכת השיעורים
והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד 



נרשם  החוג לתיאטרון שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם
שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו לעיל , התלמיד

 



 !!!חשוב
 ייחשב במועד השינוייםולא ביצע ביטולו , קורס שהתלמיד נרשם אליו

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

התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד  על
 . וקיץ'כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב, באותה שנה

 

! 

! 
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הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט 


www.haifa.ac.il:כתובתאתרהאוניברסיטה


 :לחיצהעללשונית




:ישלבחורבאופציה,בפתיחתהמסךהחדש



:מתקבלהמסךהבא
עליולפנותלמרכזהתמיכהשליעץ,סטודנטשנתקלבבעיהלהכנסלמסךזה:לתשומתליבך
("תמיכה"פרטיםניתןלמצואבמסךזהתחת)הסטודנטים

תעודתהזהותוסיסמא'במסךזהישלהזיןאתמס
למחיקתהנתוניםוחזור"נקה"אםטעיתלחץעל(תעודתהזהות'ספרותשלמס9סיסמאראשונית)

(עלההזנה


(תאריךושעתהרישום,לימוד:ייפתחמסךאישילסטודנט

:בחרבתפריטשבראשהמסךבאפשרות,לבדיקתמועדיהרישוםהעומדיםלרשותך


:חלונותרישום יפתחמסך
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בחלוןזהמוצגותתכניותהלימודאליהןהתקבלתאובהןאתהלומדוהזמניםבהםניתןיהיהלבצע
.בשנהוסמסטרמסוימים,רישוםלכלתכניתלימודים


לחץעל,כדילצפותבזמניהרישוםהמוקציםלתכניתלימודיםבשנתלימודיםוסמסטרמסוימים .1

 .בשורההמתאימה


המציגהאתזמניהרישוםלתכניתהלימודיםבשנה,כדוגמתהחלוניתהבאה,תפתחחלונית
:ובסמסטרשנבחרו


 

 .לסגירתהחלוניתלחץעל .2

רישום לתכנית לימודים לשנה וסמסטר 

(אםטרםבחרת)לפתיחתמסךהרישוםבחרבתפריטשבראשהמסךבאפשרות

.בתפריטבצידוהימנישלהמסךולחץעל


:כדוגמתהמסךהבא,יפתחמסךרישוםלתכניתלימודים




רישוםלקורסים.3בחירתהתמחות.2רישוםלתכניתלימודים.1:במסךזהיהיושלושהשלבים



לחץעל,לביצועהרישוםלתכניתלימודיםלשנהולסמסטרהמבוקשים .1
.בשורההמתאימה


:תתקבלחלוניתההודעההבאה




.לסגירתהחלוניתלחץעל .2


המתאיםיהפוךהלחצן,לאחרביצועהרישוםלתכניתהלימודיםלשנהוסמסטר
.לפעיל
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לכן לאחר ביצוע .  עליכם לבחור בתחום התמחותהמסלול הדו חוגי תלמידי שימו 

יש לעבור ללחצן, השנה והסמטר , הרישום לתכנית הלימודים


:הלומדת/כאןיהאעליךלבחוראתהתחוםבואת.תפתחחלוניתלבחירתההתמחות
תיאטרון חברתי טיפולי  

או 
תיאטרון עם טעימות מעשיות 


". שמור התמחות"לאחרהבחירהלחצועללחצן.במקוםהמתאיםעליכםלסמן


:תתקבלחלוניתההודעההבאה




.לסגירתהחלוניתלחץעל


 :רישום לקורסים 
 

:הרישוםלקורסיםיתבצעלפיהשלביםהבאים

 בחירתהקורסיםאליהםברצונךלהירשםמתוךרשימתהקורסיםהמוצעיםלרישוםבסמסטר
 .בתכניתהלימודים

 עליךלבחוראתהחבילההמתאימהלך,אםהקורסמוצעלרישוםבאמצעותחבילותאירועים.
בחרבאחתמהחבילותהמוגדרות,אםהקורסניתןעלידיהחוגבוהינךרשום,לדוגמה

 ".לתלמידיהחוג"
 

:לתוכניתלימודים יפתחמסךבחירהקורסיםבלחיצהעל.1


תוכללבצעחיפושאחרקורסאוקבוצת,תחתהכותרתפרמטריםלבחירה,בחלקוהעליוןשלהמסך

הזןאתהפרמטריםבשדותהמתאימיםולחץעל,לשםכך.קורסיםספציפייםאליהםברצונךלהירשם

.
'שנהג,2–'שנהב,1–'שנהא)תחתשדהרמהאקדמיתהזןאתהשנההאקדמיתשלך:לדוגמא

אםלאבוצעסינוןהמסךיציגאתכללהקורסיםהניתניםבמסגרת.ולחץעל(3–
.והמתאימיםלשלבהלימודיבוהינךנמצא,בשנהוסמסטרשבחרת,תכניתהלימודים
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,שימולב
 קבוצת,לדוגמה)מוצגתגםקבוצתהקורסיםאליההואמשתייך,בנוסףלשםהקורס,בכלשורה

 קורסי
(.'סיורוכדו,שיעורותרגיל)הרמההאקדמיתשלהקורסוקטגורייתהקורס,(החובה

 בטורחובה-קורסיחובהמסומניםב. 

להצגתקורסיםנוספיםהשתמש).בשורותהמתאימותלקורסיםאליהםברצונךלהירשםסמן.2

(שבתחתיתהרשימהבלחצניהניווט

ואירועים יפתחמסךרישוםלקורסים.להמשךהרישוםלחץעל.3

:חלקים3-מסךזהמחולקל

 בחלקו-בחירתהקורסים–'חלקא
העליוןשלהמסךמוצגתרשימת
 .הקורסיםשבחרתבמסךהקודם

 בחירתחבילתאירועים–'חלקב–
בחלקוהאמצעישלהמסךמוצגת

רשימתחבילותהאירועיםהמוצעות
 .במסגרתהקורסיםהשונים

 בחלקו–אירועיםבחבילה–'חלקג
התחתוןשלהמסךמוצגתרשימת
האירועיםהשוניםהמרכיביםאת

 .'החבילותהמוצגותבחלקב
 

מרכיביםאת'האירועיםהמוצגיםבחלקג.חלקיהמסךהשוניםקשוריםזהלזה י/שים
בחירהבקורס.'חבילהזושייכתלקורסהנבחרבחלקא.'החבילההנבחרתבחלקב

.'וג'תשנהבהתאםאתהנתוניםהמוצגיםבחלקיםב'אחרברשימההמוצגתבחלקא



.בשורההמתאימהבחרבקורסאליוברצונךלהירשםבאמצעותלחיצהעל.4

 "תלמידיהחוג"עליךלבחוררקבחבילההמוגדרת שים

.ותקבלאתהאירוע,ילחיצהעלהשורה"ע,בחרבחבילתאירועיםמתאימה.5




 
 



.לביצועהרישוםלחץעל,לאחרשבחרתאתחבילתהאירועיםלהברצונךלהירשם.6
:תתקבלחלוניתההודעההבאה     

לחץעל

:-הקורסאליונרשמתיסומןב
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:האירועיםהכלוליםבחבילהאליהנרשמתיוצגותחתהכותרתאירועיםרשומיםלקורס



. יש לחזור על התהליך לגבי כל הקורסים אותם עליך ללמוד,  שימו




:  (חבילת האירועים)שינוי רישום לקורס 


המערכתתחזורלמסךהקודםותאפשרלך.לחץעל,לשינויבחירתך
.לחזורעלתהליךבחירתחבילתהאירועים


:  (ביטול  רישום לקורס



.לחץעל,לביטולהרישוםלקורס .1
:תתקבלחלוניתההודעההבאה


 לחץעל .2

 

.המערכתתחזורלמסךהקודםותאפשרלהמשיךאתתהליךהרישוםלקורסים



:באתרהאינטרנטשלהאוניברסיטה,סרטוניהדרכהלרישוםהממוחשב

http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/movies/index.html
 

למעקב אחריה , האחריות להרכבת מערכת השיעורים

 והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד


:  חשוב

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

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

! 
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ת ללמוד והאופציות /ה מעוניין/י את רשימת הקורסים שאת/הכן אנא
. עוד טרם החל הרישום באינטרנט, החילופיות

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס הקורס ' מס 

1 
 

 אופציה

    

    

2 
 

 אופציה

    

    

3 
 

 אופציה

    

    

4 
 

 אופציה

    

    

5 
 

 אופציה

    

    

6 
 

 אופציה

    

    

7 
 

 אופציה

    

    

8 
 

 אופציה

    

    

9 
 

 אופציה

    

    

10 
 

 אופציה

    

    







 

 


