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10.9.2020 

 תלמיד/ה  יקר/ה

 

 שלום רב,

 החדשה ל"שנה לפתיחת הלבביות ברכותינו
 

, בלימודי התואר השני(, 811)מס' החוג  לתיאטרון החוגבמערכת הלימודים, עבור תלמידי  שינוייםלקורסים וכן ה הרישום

מתבצעים באמצעות רישום ממחושב באמצעות האינטרנט. להלן דפי הסבר מדוייקים אשר ינחו אתכם/ן בכל שלבי הרישום 

המפורסמים באתר האוניברסיטה  פ"אתש" לשנה"ל אגרת לתלמידוב" בשנתון האוניברסיטהמומלץ לעיין גם הממוחשב. 

(http://www.haifa.ac.il), באתר אגף מנהל תלמידים.  

 
 

" בסוף גזור ושלח:  בתום הרישום הממוחשב, הנכם/ן מתבקשים/ות לשלוח תמונת  פספורט אישית )ראה/י  " לתלמידי שנה א'
 עמוד זה( לשם פתיחת תיק תלמיד.

 אנו מאחלים לך שנת לימודים פוריה ומהנה

 בית הספר לאמנויות חוגי שנה טובה ממזכירות 

 גזור ושלח

 

 

 

 

 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 שם:  ____________________
 

 ת.ז. : ____________________

 

 טלפון:  ___________________

 

 טלפון נייד: _________________

 

E-mail___________________ : 

 

 
 : הכתובת למשלוח

 אמנות יצירה -לימודי מוסמך 

 מזכירות חוגי אמ"ת

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט 

 312, חדר 3קומה 

 אוניברסיטת חיפה

 199שד' אבא חושי 

 3498838חיפה, 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
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 התואר השני בחוג לתיאטרוןת הלימודים העדכניות של ולפניכם תכני

 , יתקיים לבניית מערכת ייעוץ

 15.9.20-ביום שלישי, ה

10:45 - 10:00 -שנה א'   
11:45 - 11:00 -שנה ב'   

12:00שנה ג' ועוד...   
 

 להלן קישור , Zoom-הייעוץ יתקיים באמצעות ה

https://zoom.us/j/97683580016 

 

 
 באמצעות פורטל הסטודנטים  – של האוניברסיטה אינטרנטאתר ההרישום לקורסים יתבצע ב

 )הנחיות מפורטות נמצאות בסוף האגרת(

 להלן מועדי הרישום הממוחשב :

 שעות תאריך תלמידי שנה

 14:00-16:00 22.9.20 שנה ב' – שנה א'

 
 
 
 
 
 

 : מצורפיםלנוחיותכם 

   מבנה והיקף הלימודים 

   לתשפ"א לתלמידי תואר שני רשימת השיעורים 

  הנחיות כלליות לרישום הממוחשב 

  הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט 

 
 
 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://zoom.us/j/97683580016
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 תכנית לימודים תואר שני תיאטרון 

 :הלימודים מבנה והיקף

 

 מסלול א' עם כתיבת עבודה מחקרית:

  הלימודים היקף

עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית )תזה(. עבודת הגמר  2שש"ס ולכתוב  28במסלול א' נדרשים הסטודנטים ללמוד 

המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות מדעיות שונות בתחום 

 קרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה. לימודי התאטרון והמופע, תוך כדי הצגת מתודה מח
 

 משך הלימודים

עבודת הגמר את גיש תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. התלמיד ישש"ס(  28)על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים 

 .לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים )כולל חופשת הקיץ( המחקרית
 

 הלימודים תכנית

 מסלול א'תכנית לימודים 

 שם קורס שש"ס הערות

 שנה א'

 שש"ס בכל סמסטר 2קורס שנתי, 
2 4 

 שש"ס
וריינות אקדמית לתלמידי שנה א' א גיבוש נושא למחקר:פרחי מחקר, 

 2 תואר שני
 שיטות מחקר איכותני ופרפורמנס שש"ס 2 יינתן בתשפ"ב

 סמינריון שש"ס 4 שנה מידי יתחלפו הסמינרים נושאי

 שנתיקורס 
 מופע מבוסס מחקר חלק א׳: בין מחקר ליצירה שש"ס 4

 חלק ב׳: בין חזרות לחקר הביצוע -מופע מבוסס מחקר  שש"ס 4
  שש"ס 18 

 שנה ב'

 שש"ס בכל סמסטר 2קורס שנתי, 
2 4 

 שש"ס
אוריינות אקדמית  תכנון וביצוע של מחקר אישי:פרחי מחקר: 

 2 תלמידי שנה ב' תואר שניל

 / קורס בחירה אחר שיטות מחקר איכותני ופרפורמנס שש"ס 2 ומעלה 3הבחירה מדרג קורס 
 סמינריון שש"ס 4 שנה מידי יתחלפו הסמינרים נושאי

  שש"ס 10 

  שש"ס 28 
 

 גמרהעבודת 

מדעיות עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות 

 שונות בתחום לימודי התאטרון והמופע, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה

  יוצע על ידי הסטודנט/ית ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה. –נושא הצעת התזה 

 ייה ותאושר על ידה. הצעת התזה תוגש לוועדת התואר השני החוגית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנ 

  .עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי מיום תחילת הלימודים 
 

במנעד רחב הנע בין פיתוח עצמאי של מופע אמנותי ובין פרויקטים ניתן לפתח פרוייקט מחקר לתזה המבוסס על פרוייקט יישומי 

ירתמו ים בהם פרויקט; י והעצמה של קהילות מודרותלתהליכי שינו ניםמכוו יםחברתי-יםאמנותי יםיישומיים, כדוגמת פרויקט

 קידום תהליכי חינוך ולמידה במסגרות חינוך פורמאליות ולא פורמאליות, ופרויקטים בהםהאמצעים של שפת התיאטרון והמופע ל

 יחקרו מושגים ופרקטיקות מופעיות תיאטרליות. 

כדי לחלץ ידע ולהפנות מבט ביקורתי או האוטואתנוגרפי בפרויקטים מסוג זה ידרשו הסטודנטים לאמץ את כלי המחקר האתנוגרפי 

 הם. על עבודותי

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 :בחינת גמר כולל' במסלול 

 הלימודים היקף

 עבודות סמינריוניות.  3שש"ס ולכתוב  38במסלול ב' נדרשים הסטודנטים ללמוד 

 משך הלימודים

 תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתוארשש"ס(  38)על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים 

 הלימודים תכנית

 

 מסלול ב': כולל בחינת גמר

הנע בין פיתוח עצמאי של מופע אמנותי ובין פרויקטים יישומיים, כדוגמת במנעד רחב במהלך הלימודים ניתן לפתח פרויקט 

ירתמו האמצעים של שפת ים בהם פרויקט; לתהליכי שינוי והעצמה של קהילות מודרות ניםמכוו יםחברתי-יםאמנותי יםפרויקט

יחקרו מושגים  פרויקטים בהםקידום תהליכי חינוך ולמידה במסגרות חינוך פורמאליות ולא פורמאליות, והתיאטרון והמופע ל

 ופרקטיקות מופעיות תיאטרליות. 

כדי לחלץ ידע ולהפנות מבט ביקורתי או האוטואתנוגרפי בפרויקטים מסוג זה ידרשו הסטודנטים לאמץ את כלי המחקר האתנוגרפי 

 הם. על עבודותי

 בחינת גמר תיקבע בתיאום עם המועמד לאחר הגשת כל העבודות הסמינריוניות.  

 

 

 

 ' בתכנית לימודים מסלול 

 שם קורס שש"ס הערות

 שנה א' –קורסי חובה 

 שיטות מחקר איכותני ופרפורמנס שש"ס 2 

 קורס שנתי 
 

 ליצירהמופע מבוסס מחקר חלק א׳: בין מחקר  שש"ס 4

 שש"ס 4
חלק ב׳: בין חזרות לחקר  -מופע מבוסס מחקר 

 הביצוע

 שש"ס בכל סמסטר 2קורס שנתי, 
2 4  

 שש"ס
וריינות אקדמית א גיבוש נושא למחקר:פרחי מחקר, 

 2 לתלמידי שנה א' תואר שני
 סמינריון שש"ס 4 שנה מידי יתחלפו הסמינרים נושאי

  שש"ס 18 

 ב'שנה  –חובה קורסי 

 שנה מידי יתחלפו הסמינרים נושאי
 סמינריון שש"ס 4

 סמינריון 

 שש"ס בכל סמסטר 2קורס שנתי, 
2 

 שש"ס 4
אוריינות  תכנון וביצוע של מחקר אישי:פרחי מחקר: 

 2 אקדמית לתלמידי שנה ב' תואר שני
מומלץ לבחור מהתכנית לתואר שני של לימודי תרבות 

"במגמה לחינוך חברה ותרבות" ו/או מהתכנית לתואר שני 
בפקולטה לחינוך ו/או מלימודי מגדר או אנתרופולוגיה 
ו/תכנית לתואר שני בביה"ס לאמנויות מוסיקה ואמנות 

 יצירה

 ומעלה 3שיעורי בחירה מדרג  שש"ס 8

  שש"ס 20 

  שש"ס 38 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 ערות: ה

ניתן ורצוי לקחת קורסי בחירה של תואר שני או קורסים לתואר ראשון, בחוגים המציעים קורסים בתחום העניין של  .1

 הסטודנט. כל קורס יאושר באופן פרטני על ידי החוג. 

 רשימת קורסים רלוונטיים תפורסם מידי שנה.  .2

 למסיימים תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה בתאטרון במסגרת הפקולטה למדעי הרוח.  .3

 

 

 

 הרשות ללימודים מתקדמיםלפרטים בדבר תקנון לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה יש לעיין באתר האינטרנט של 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים ייתכנו שינויים בשימו לב, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
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 -:  (פ"אתשלשנה"ל ) לתואר מוסמך רשימת השיעורים

 
 

סוג  שם הקורס מס' קורס

 שיעור

ס שם המרצה
"
ש

ש
 

 הערות שעה יום 

 'אשנה 

פרחי מחקר: גיבוש נושא  01א118.4004

למחקר: אוריינות אקדמית 

 לתלמידי שנה א' תואר שני

  12-14 ג 2 ד"ר שלי זר ציון שיעור

  12-14 ג 2 ד"ר רותי אבליוביץ' 01ב118.4005

 01א118.5005
מופע : מופע מבוסס מחקר

מבוסס מחקר חלק א׳: בין 
 מחקר ליצירה

שיעור 

 סדנא
 פרופ' עתי ציטרון

  14-18 ג 4

 01א118.5006
חלק ב׳:  -מופע מבוסס מחקר 

 חזרות לחקר הביצועבין 
  14-18 ג 4

 סמינריונים

 01א118.4103

הפואטיקה התיאטרונית של 

ברטולט ברכט: דרמה, מופע 

 ותיאוריה

  8-12 ג' 4 ד"ר רותי אבליוביץ' סמינריון

 01ב118.4104
עיר, תיאטרון ומופע שיטוט 

 בשיח המרחב והאזרחות
 סמינריון

  8-12 ג' 4 ד"ר דורית ירושלמי

 שנה ב'

פרחי מחקר: תכנון וביצוע של  01א118.5004

מחקר אישי: אוריינות אקדמית 

 לתלמידי שנה ב' תואר שני

 שיעור
  12-14 ג 2 ד"ר רותי אבליוביץ'

  12-14 ג 2 ד"ר שלי זר ציון 01ב118.5005
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 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב :

 !!! לתשומת 

   . ההנחיות לרישום מפורטות באתר האינטרנטדרך האינטרנט בלבדייערך  פ"אתשהרישום הממוחשב לשנה"ל  .1

    www.haifa.ac.il הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם < מידע חיוני לסטודנט--, תחת כל השירותים לסטודנט .

 תחלו את הליך הרישום לקורסים.

 

 . סטודנט אשר לא שילם מקדמת שכר לימוד לפני ביצוע הרישום הממוחשב, לא יוכל לבצע רישום .2

 אמצעי תשלום:

 .בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים -באמצעות השוברים א. 

   בפורטל אשראי בכרטיס תשלום כל: )הערה .באינטרנט הסטודנטים בפורטל - (וויזה ישראכרט) אשראי כרטיס באמצעותב. 

 .התשלום( מסכום %1 בגובה טיפול דמי בתוספת אחד וכרוך בתשלום הינו, וישראכרט( ויזה כרטיסי )לבעלי הסטודנטים באינטרנט    

 

 הרישום לתכנית הלימודים נערך פעמיים בשנה : .3

הרישום הוא שנתי )לשלושה סמסטרים(, ויש אפשרות להכניס שינויים )ביטולים או תוספות( לקראת תחילת שנת הלימודים 

המערכת   גבי שלושת הסמסטרים(,)ל 25.10.2020-1.10.2020   -במשך "שבוע השינויים" של סמסטר א' בין התאריכים 

 עד חצות בלבד. -  25.10.2020-למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 

מועדים יפורסמו לקראת  –ב'  במשך "שבוע השינויים" של סמסטר קיץסמסטר הלקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב' ו

 סמסטר ב'.

 .לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה

 : מועדי ביצוע הרישום הממוחשב .4

ולצפות במועדי הרישום האישיים  , לפורטל האישיתלמיד/ה להיכנס לאתר האוניברסיטה, יוכל/תוכל כל 2020 חודש אוגוסטהחל מ

רק במועדים אלה  .תשפ"א, לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תחת "מועדי רישום" בלשונית "רישום" שהוקצו לו/ה

 .וך שינויים במערכת שכבר הקלידלהכנס לאתר ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לער ה/התלמיד תוכל/יוכל

 דמי ובתשלום החוג ראש באישור מותנית זה תאריך אחרי עריכת רישום (.17.10.2020) הלימודים תחילת יום לפני רישום לערוך יש

 .  2020 יולי חודש למדד צמוד ח"ש 129 בסך איחור

 

 להלן מועדי הרישום הממוחשב :

 שעות תאריך תלמידי שנה

 14:00-16:00 22.9.20 שנה ב' – שנה א'

. 30.9.20למחרת עד לתאריך  8:00ועד  22:00לאחר מועד רישום זה, המערכת תהיה פתוחה לרישום כל יום בין השעות 

 ייפתח שבוע השינויים. 1.10.20והחל מתאריך 

 

ניתן לערוך שינויים במערכת עד למועד   (.17.10.20) הלימודים תחילת יום לפניאת הרישום לקורסים יש להשלים 

 עד חצות בלבד. – 25.10.2020
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  את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד.  רצוי להכין מראשבבואך להשתמש ברישום הממוחשב

כמו כן, ניתן לראות את השנתון כולו, כולל המחלקה לשפות זרות באתר האינטרנט של האוניברסיטה  

www.haifa.ac.il פ"אתשקטלוג הקורסים , תחת.  

 את רשימת הקורסים שאת/ה מעוניין/ת להירשם אליהם, לפי סדר הקלדתם )קורסי מבוא וקדם לפני להכין מראש רצוי ,

 קורסים ביניים וקורסים מתקדמים, וכדומה(. 

  ייחשב כקורס שהתלמיד/ה לא  ,עד תום מועד השינוייםלו קורס שתלמיד/ה נרשם/ה אליו, ולא ביטל/ה את ההרשמה

השלים/ה את לימודיו/ה בו )גם אם כלל לא השתתף/ה בו(. התלמיד/ה יידרש/תידרש לשלם עבור קורס כזה. להזכירך, 

, וזה כולל רישום מלא לקורסי להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/ה ללמוד באותה שנהעל התלמיד/ה 

 .וסמסטר הקיץ סמסטר ב'

 ת מערכת השיעורים, למעקב אחריה ואחר התאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על האחריות להרכב

 התלמיד/ה.

  תשפ"אשנתון 

 כל " מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה, תחת לשונית פ"אשנתון האוניברסיטה לשנה"ל תש

תכונת הלימודים של החוגים. מערכת שיעורים . השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מהשירותים לסטודנט"

 " ובאתר האינטרנט של החוג, תחת מידע לסטודנט. פ"אמפורטת ניתן למצוא תחת "קטלוג הקורסים תש

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!! ליבכם/ןלתשומת 

 

 

והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 .מוטלת על התלמיד

 

 

 

 

 

! 

 !!!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 לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר 

 ב'

 22.1.2021-ויסתיים ב 18.10.20-סמסטר א' יתחיל ב

 18.6.2021-ויסתיים ב 28.2.2021-סמסטר ב' יתחיל ב
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 הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט
 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה

 .יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות הזמן האישיים 9.9.20בתאריך 

 :מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישוםלפניכם 

 ימים לפני תחילת הרישום. 10לשלם את התשלום הראשון עד יש  .1
מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה  .2

 בכניסה למערכת.
 רישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת ה .3
נוחותכם, ל .לאחר סיום הרישום, מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת מופיעים .4

 ס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטיםהנחיות להוצאת תדפי
 

 בחר ב"מועדי רישום"        תחת התפריט    עם הכניסה למערכת יפתח מסך דף הבית  

 יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.  חלונות רישום -במסך 

כנית לימודים נוספת  "אנגלית שפה זרה" . ת חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך 

 ם לקורסי אנגלית יתבצע תחת תוכנית זוושיר

 בשורה המתאימה.  לתכנית לימודים מסוימים, לחץ על  שלךבכדי לצפות בזמני הרישום 

  לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו: שלךה, המציגה את זמני הרישום תפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבא

 .לחץ על 

שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום  תחת לשונית רישום ניתן לעבור ל 

 למדריך הרישום. כאןלסרטון. לחצו  כאןלחצו בפורטל. 

 

למרכז שירות ותמיכה , ניתן לפנות טים המבקשים סיוע טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטהסטודנ

 .לסטודנטים

 פנות למרכזות החוג.בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן ל
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 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד
 

 חשוב: 

ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם לא השתתף קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים 

בו( ויידרש לשלם עבורו. על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום 

 מלא לקורסי סמסטר ב' וקיץ.

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב
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