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 סטודנטית יקרה, סטודנט יקר,

טיפולי )חד חוגי או דו חוגי(, משחק ובימוי -בחוג לתיאטרון, במסלולים תיאטרון חברתי
   )חד חוגי(, לימודי תיאטרון )דו חוגי(.

ים העדכנית של החוג לתיאטרון משלבת בין עיון ויצירה, תיאוריה תכנית הלימוד
ופרקטיקה, ומאפשרת לכם לרכוש כלים ולהתפתח בלימודיכם האקדמיים וכיוצרי 

  תיאטרון ומופע עצמאיים. 

אנו מקווים שתבואו לשנת הלימודים החדשה מלאי כוחות יצירתיים וסקרנות 
  הלימודים העדכנית והמאתגרת.  אינטלקטואלית, ושתפיקו את המיטב מתוכנית

סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת 
הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת 

 ורבת הצלחות והישגים! 

קראו אותן בבקשה בעיון רב!  –האיגרת שלפניכם כוללת הנחיות חשובות לבניית המערכת 
   

 
 יעוץ בבניית המערכת: מי מכם שזקוק לי

 
 ייעוצים לתלמידי שנה א'

  בספטמבר, 20-יתקיימו ב

 13:00 – 10:00בין השעות 

 

 ייעוצים לתלמידי שנה ב' + ג'

 באוקטובר,  7-באוקטובר, ב 6-יתקיימו ב

 .13:00 – 10:00בין השעות 

 
 

 שנה טובה
 

 מצפים לראותכם בקרוב,
 מרצי החוג לתיאטרון

 ד"ר דורית ירושלמי
 

שלישיי'אלולתשע"היום
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למיד/היקר/הת
בחוגלתיאטרון


שלוםרב,

 

 סנונית ראשונה לקראת פתיחת שנה"ל החדשה

)מס'החוגהחוג לתיאטרוןבמערכתהלימודים,עבורתלמידיהשינוייםלקורסיםוכןהרישום
(,מתבצעיםבאמצעותרישוםממחושבבאמצעותהאינטרנט.להלןדפיהסבראשרינחו118

רישוםהממוחשב.מומלץלעייןגםבשנתוןהאוניברסיטהוב"איגרתויסייעולכםבכלשלביה
 לשנה"ל )ותשע"לתלמיד" האוניברסיטה באתר  (http://www.haifa.ac.ilהמפורסמים

 ובאתראגףמנהלתלמידים.


 לנוחיותכםמצ"ב:

 ותכלליותלרישוםהממוחשבהנחי 

 הנחיותלרישוםבאמצעותהאינטרנט 

 "ומערכתהשעותלשנה"לתשע 

 תכניותהלימודיםבכלמסלוליהלימוד 
 

שנהא' הנכם/ןמתבקשים/ותלשלוחתמונתפספורטלתלמידי בתוםהרישוםהממוחשב, :
 "בסוףעמודזה(לשםפתיחתתיקתלמיד.גזור ושלחאישית)ראה/י"



 נו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנהא
 שנה טובה ממזכירות חוגי אמ"ת

 
 

 גזור ושלח







תמונה





 


____________________שם:


ת.ז.:____________________


טלפון:___________________


טלפוןנייד:_________________


E-mail___________________:

 


:הכתובת למשלוח

מזכירותחוגיאמ"ת
המשכןלאמנויותע"שד"רראובןהכט

312,חדר3קומה
אוניברסיטתחיפה

199שד'אבאחושי
חיפה
 3498838מיקוד






 ראשי תיבות הכרחיים

 : שעות שבועיות סמסטריאליות שש"ס

 : שעות שבועיות שנתיות ש"ש

 : נקודות זכותנ' או נ"ז

 : דרישות קדם  'ק

 : קורסים זהים   ז'

 : שיעור ותרגיל ש"ת

 

http://www.haifa.ac.il/
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 נחיות כלליות לרישום הממוחשב :ה

 !!! לתשומת 


תשע".1 לשנה"ל הממוחשב והרישום לרישוםדרך האינטרנט בלבדייערך ההנחיות .

.הנכםמתבקשיםלקרואבעיוןאתההנחיותwww.haifa.ac.il האינטרנטמפורטותבאתר

בטרםתחלואתהליךהרישוםלקורסים.

ימיםלפניביצועהרישום10סטודנטאשרלאשילםמקדמתשכרלימודלפחות.2

.הממוחשב,לאיוכללבצערישום

בכרטיסאשראיבאתרהאינטרנטשלהאוניברסיטהניתןלשלםאתהמקדמה



:הרישוםלתכניתהלימודיםנערךפעמייםבשנה.3

)לשלקראת תחילת שנת הלימודים  שנתי הוא אפשרותלושההרישום ויש סמסטרים(,

  -ביןהתאריכיםלהכניסשינויים)ביטוליםאותוספות(במשך"שבועהשינויים"שלסמסטרא'

שלושתהסמסטרים(, 25.10.2015 - 11.10.2015 המערכתתהיהפתוחהלשינויים)לגבי

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

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

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

 
 : מועדיביצועהרישוםהממוחשב.4

,יוכל/תוכלכלתלמיד/הלהיכנסלאתרהאוניברסיטהולצפות2015בספטמבר3-החלמה

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

.הע""רישוםסמסטריאלי",לצורךעריכתהמערכתלשנתהלימודיםתש


ואלההמועדיםשנקבעולעריכתמערכתהלימודיםהאישיתלשנתהלימודיםתשע"

באמצעותהרישוםהממוחשב:



 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 


רוצ ו/או להירשם הספיק שלא זאתתלמיד לבצע יוכל קורס, )להוסיף/לבטל( לשנות ה

בבוקר,החלמהתאריךהמצוייןבטבלה,07:00עדהשעה22:00באינטרנטבכליום,משעה

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

שינוייםבמערכתש לערוך לחילופין או ללמוד לקורסיםשברצונו הקליד.ולרשוםעצמו כבר

התאריכיםשהוקצולכלתלמידאינםניתניםלשינוי.
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אתמערכתהשיעוריםכוללמספרירצוילהכיןמראשבבואךלהשתמשברישוםהממוחשב.5

ורשימת שיעורים מערכת של ריקה טבלה מצורפת )לנוחיותך, ללמוד שברצונך הקורסים

שנתוןכולו,כוללהמחלקהלשפותזרותהשיעוריםבמדורליצירה(.כמוכן,ניתןלראותאתה

.וקטלוגהקורסיםתשע",תחתwww.haifa.ac.ilבאתרהאינטרנטשלהאוניברסיטה


מראש להכין לפנירצוי )קדם הקלדתם סדר לפי לרישום הרצויים הקורסים רשימת את ,

ת,למקרהשלאנותרומקומותבקורסיםאליהםבקשתמתקדםוכדומה(וכןאופציותחילופיו

להירשם.


ל.6 אחדאנגליתהרישום ישלבחור בחירתהתלמיד. לפי הוא הנדרשת( לרמה )בהתאם

מהקורסיםהמוצעיםבאתרהאינטרנט.

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


קודםבטלישל-בקורסשאליואת/הכבררשום/המס'הקבוצהאתאםברצונךלשנות.7

 יש מכן, ולאחר כעת, רשום/ה את/ה שאליו הקורס מס' מחדשאת עםלהירשם לקורס

הקבוצההרצויה.



ידיתלמידאחר,עודבטרםנרשמתלקבוצה-המקוםשעליוויתרתעלוללהתפסעלשים/י

.החדשהבהאת/המעוניין/תללמוד


במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא',עליךלבטלאתהקורסהמתקדםבסמסטרב',. 8

ולהירשםשובלקורסבונכשלת.

 
 ושנתון תשע"

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

ם,הסבריםעלהשנתוןכוללהנחיותכלליות,תקנוני,תחתלשונית"סטודנטים".האוניברסיטה

מתכונתהלימודיםשלהחוגים.מערכתשיעוריםמפורטתניתןלמצואתחת"קטלוגהקורסים

.ובאתרהאינטרנטשלהחוג,תחתמידעלסטודנט"התשע"

ידיתלמידאחר,עודבטרםנרשמתלקבוצה-המקוםשעליוויתרתעלוללהתפסעלשים/י

.החדשהבהאת/המעוניין/תללמוד



במידהונכשלתבקורסקדםבסמסטרא',עליךלבטלאתהקורסהמתקדםבסמסטרב',. 8

ולהירשםשובלקורסבונכשלת.


 

 
 
 
 



 

22.1.16-ויסתייםב 18.10.15-סמסטרא'יתחילב
16.6.16-בויסתיים 2.3.16-סמסטרב'יתחילב
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 !!! ליבכם/ןלתשומת 
 

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



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

 



 !!!חשוב
ייחשב  במועד השינוייםקורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו 

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

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

 

! 
! 
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 הסבר על סדנאות המובילות למופעים! קראו בעיון רב!
 

תלמידישנהא')שהתחילולימודיהםבסמסטרב'תשע"ה(+תלמידישנהב'+תלמידישנה
 שלהלן:  ניתן לבחור באחת משתי הסדנאות -ג'בכלהמסלולים

"בהנחייתבשארמורקוסשתיקה כפעולה בימתית" .1

הסיפור"מפעילים-תיאטרון בובות ושחקניםסדנת .2 פי שתוביללהצגהעל "הענק האנוכי,

 בהנחייתגיאאלחנןונועהאבנד

החזרותהאינטנסיביותלשתיההצגותתתקיימנהבחופשתהסמסטר.


במרץ  ההצגה"הענקהאנוכי"תעלה
באפרילמויבשארמורקוסתעלהההצגהבבי

-----
בנוסףתתקיימנהעודשתיסדנאותשמובילותלמופעים:

)יידרשומספרבמאי ,בהנחייתד"רתומרהישג,מובילהלמופעמוסיקאלישיעלהפיתוח קול .3

 מצומצםשלחזרותאינטנסיביות(

תשע"ה ב' בסמסטר לימודיהם שהתחילו א' שנה לתלמידי פתוחה תלמידיהסדנה ,
ג'בכלהמסלולים.-משחקובימוישנהא',תלמידישנהב'ו

בתחילת סמסטר א' ,בהנחייתפרופ'עתיציטרון,עבודותנבחרותיעלופיתוח מופע .4

 תשע"ז.

הסדנהפתוחהלתלמידישנהא'שהצטרפובסמסטרב'תשע"ה,תלמידישנהא'משחק
משחק ג' שנה תלמידי חברתי, ב' שנה באפשרותםובימוי, חברתי ג' שנה לתלמידי .

לבחורבסדנהאךעליכםלקחתאחריותעלחלוקתהזמןבדרךשלאתפגעבפרקטיקום
חברתי.

:לסדנה פיתוח מופע שלושה שלבים
:בסוףסמסטרא'תחנתיציאהראשונהבעקבותיישוםמטלותופרזנטציותבמסגרת1שלב

הסדנה
השנייהבעקבותפרזנטציותבמסגרתהסדנה:בסוףסמסטרב'תחנתיציא2שלב
העבודותתעלנה–:עבודהבמהלךחופשתהקיץעלהעבודותשנבחרולהמשיך3שלב

בתחילתסמסטרא'תשע"ז.


סדנאותשתיתלמידימשחקא'ב'ג'יכוליםלקחתאת-לאחתמשתיסדנאותההפקהבנוסף
פיתוחקולופיתוחמופע–הפיתוח

סדנאותההפקהלאחתבנוסף יכוליםלקחתאת-משתי שנהב' חוגי חד חברתי תלמידי
פיתוחקולופיתוחמופע–סדנאותהפיתוחשתי

בנוסף ההפקה סדנאות יכולים-לאחתמשתי ג' שנה + ב' שנה חוגי דו חברתי תלמידי
 משתיסדנאותהפיתוח]פיתוחקולאופיתוחמופע[אחתלבחור
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 ם באמצעות האינטרנטהנחיות לרישו


 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה


יחלהרישוםלקורסיםבמערכתהרישוםשלהאוניברסיטה,בהתאםלחלונות03.09.2015בתאריך
דלהלן.3ר'פירוטבסעיף-הזמןהאישיים

,ניתןסטודנטיםהמבקשיםסיועטכניתלבעיותהקשורותלכניסהלפורטלהרישוםבאוניברסיטה
תלמוקדהתמיכה:לפנו

 

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

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


בכלבעיהאחרתשאינהקשורהלכניסהלמערכתהרישוםניתןלפנותלמרכזותהחוג.


:לפניכםמספרהמלצותאשרימנעובעיותעתידיותברישום

 ימיםלפניתחילתהרישום.10ישלשלםאתהתשלוםהראשוןעד .1
למערכתהרישוםעםהסיסמההראשוניתלפנימועדהרישוםבכדילבדוקשלאמומלץלנסותולהיכנס .2

 קיימתבעיהבכניסהלמערכת.
הרישוםהאישיים .3 אוגוסטישלהיכנסלמערכתהרישוםולבדוקאתזמני של החלמהשבועהאחרון

שלך.



בחר  תחת התפריט    עםהכניסהלמערכתיפתחמסךדףהבית
   ב"מועדי רישום"     

יפתחהחלון:ישלבחור


 

מוצגותתכניותהלימודאליהןהתקבלתאובהןאתהלומד.חלונות רישום-במסך
חלונות –,לכלסטודנטהחייבבקורסי"אנגליתשפהזרה"תתווסףבמסךהחל מהשנה

כניתזותוכניתלימודיםנוספת"אנגליתשפהזרה".רשיוםלקורסיאנגליתיתבצעתחתתורישום

בשורהלתכניתלימודיםמסוימים,לחץעלשלךבכדילצפותבזמניהרישום
המתאימה.

לתכניתהלימודיםבשנהשלךתפתחחלונית,כדוגמתהחלוניתהבאה,המציגהאתזמניהרישום
ובסמסטרשנבחרו:

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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.לחץעל

מוכן,שםנמצאמדריךהוראותהרישום,כתחתלשוניתרישוםניתןלעבורל
למדריךהרישום. כאןלסרטון.לחצו כאןלחצולעיונכםסרטוןהדרכהלרישוםבפורטל.





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

c.il/tikshuv1/universityunits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4http://vod1.haifa.a 
 

 

 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד


 חשוב: 

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

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

 יום ושעה המרצהשם  שם הקורס מס' הקורס  

1 
 

 אופציה

    

    

2 
 

 אופציה
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 אופציה

    

    







 

 


