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 אהובה בלקי5' רופפ
 צבי8לינדה ב5' רופפ

 שמחו85גבי ב5' פרופ
 אלינוער ברזקי' רופפ
 הרי גולומב' רופפ

 מר אית5 גרי5
 יוס: דורפמ5' רופפ

 ויקטור דרביאנקו' פרופ
 קובאלכסנדר וול' רופפ
 אריה ורדי' רופפ
 מיכאל חומיצר' רופפ
 ר דורית טנאי"ד
 יוס: יזרעאלי ' רופפ
 סמיו5 ירושבי7' רופפ
 רינה ירושלמי' רופפ

 עמי מעיני' פרופ
 יצחק סדאי' פרופ
 אשר עובדיה' פרופ
 מרדכי עומר' פרופ

 פינסו5ר יונה "ד
 מיכל פרידמ5' פרופ
 רודול: קליי5' פרופ
 יאיר קלס' פרופ
 אמיל קנבל' פרופ
 פרדי רוק; ' פרופ
 חנה שקולניקוב' פרופ
 נע; שרי:' פרופ

 ונציגי החוגי; במסלולי; השוני;
 

 
 :שתתפי; בישיבות מועצת הפקולטה בתוק: תפקיד;מ
  ראש מינהל הפקולטה8ר דוד אית5 מ
 ירה אקדמית מזכ8שפר 8הדה ב5' בג
 
 עדת הוראה וקבלהו
 ר" יו8שי בורשטי5 ' רופפ
 ר מדל5 שכטר"ד
 ר איל5 אבישר"ד
 ר חנה טרג5"ד

 אדריכל גדי הלר
 ר הנרי אונגר"ד
 ר נחו; אמיר"ד

 ציו5 מוני87ב5' פרופ
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 :שתתפי; בישיבות ועדת הוראה וקבלה בתוק: תפקיד;מ
  דקא5 הפקולטה8קדר 8נורית כנע5' רופפ
  ראש מינהל הפקולטה8 ר דוד אית5מ
 ראש מינהל בנושאי תלמידי;.  ע8מיכל פטר ' בג
 ועדת בטיחות עדת מלגות לתואר שני ושלישיו

 מר דוד אית5 ר" יו8אהובה בלקי5 ' פרופ
 הדה חסו5' גב ר רות מרקוס "ד

 מר אהוד גילת יהודית כה5' פרופ
 ר אלכס ולסקימ שאול8ר ניצ5 ב5"ד

 מר דוד הרשקובי7 
 מר אמיר טאוזינגר ורנטי!עדת דוקטו
 מר גיא גודורוב ב"ר לשנת תשס"מ היו" מ–פרדי רוק; ' רופפ
 מר דוד רו5 צבי8לינדה ב5' רופפ
 מר שוקי שוור7 ר יהודית טורנהיי;"ד
 מר ואדי; בורדו ר דורית טנאי"ד
 מר צבי הרשפלד ר חנה טרג5"ד

 ר צבי סיגלמ 
 מר אמיר כה5 

  עדת משמעת פקולטטיתו
   אחראי משמעת פקולטטי8זינדר דוד ' רופפ
  מ אחראי משמעת פקולטטי" מ8יהודית כה5 ' רופפ
 
 :שתתפת בישיבות ועדת משמעת פקולטטית בתוק: תפקידהמ
 .ראש מינהל בנושאי תלמידי;.  ע8מיכל פטר ' בג
 
 
 א"אשי חוגי! ויחידות לשנת הלימודי! תשסר
 

) e-mail(דואר אלקטרוני     חדר/ ניי7 ב
levysh@post.tau.ac.il  חוג לאמנות התאטרו5ה שמעו5 לוי' פרופ 103מכסיקו 
rachlelc@tauex.tau.ac.il  אקדמיה למוזיקהה עמי מעייני' פרופ 38אקדמיה 
tanay@post.tau.ac.il  חוג למוזיקולוגיהה ר דורית טנאי"ד 25אקדמיה 
green@post.tau.ac.il מ " מ–מר אית5 גרי5  116מכסיקו   לנוע וטלוויזיהחוג לקוה
Judithm@tauex.tau.ac.il  חוג לתולדות האמנותה ר יונה פינסו5"ד 113מכסיקו 
kenaank@post.tau.ac.il 8נורית כנע5' פרופ 

  ראש התכנית 8קדר 
תחומית 8תכנית הרבה

 אמנויות ב
hunger@post.tau.ac.il   8ר הנרי אונגר "ד 107מכסיקו 

 ראש התכנית בפועל
 

rachels@tauex.tau.ac.il  ימודי מוזאולוגיהל מרדכי עומר' פרופ הגלריה
belinoar@tauex.tau.ac.il אלינוער ברזקי' פרופ 7עתידי;   ס לאדריכלות"יהב
rokem@post.tau.ac.il מדרשה לתארי; ה פרדי רוק;' פרופ 

 תקדמי;מ
 גל הוראהס

 
 מורי! מדרגת מורה ומעלה

 קולנוע וטלוויזיה ר איל5 אבישר"ד
 אדריכלות, תחומית באמנויות8התכנית הרב ר הנרי אונגר"ד
 אמנות התאטרו5 ד5 אוריי5' רופפ
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 אקדמיה למוזיקה אבנר איתי' רופפ
 מוזיקולוגיה ר זהר אית5"ד
 אקדמיה למוזיקה ר נחו; אמיר"ד
 אקדמיה למוזיקה ר לב בוגוסלבסקימ
 אקדמיה למוזיקה מיכאל בוגוסלבסקי' רופפ
 ת התאטרו5אמנו יור; בוקר' רופפ
 קולנוע וטלוויזיה יגאל בורשטיי5' רופפ
 מוזיקולוגיה שי בורשטי5' רופפ
 מוזיקולוגיה דוד בלו=' רופפ
 אמנות התאטרו5 אהובה בלקי5' רופפ
 אמנות התאטרו5 צבי8לינדה ב5' רופפ
 קולנוע וטלוויזיה ר ניצ5 ב5 שאול"ד
 קולנוע וטלוויזיה שמחו85גבריאל ב5' רופפ
 לדות האמנותתו ר רות ברטל"ד
 אדריכלות אלינוער ברזקי' רופפ
 אמנות התאטרו5 אמרה גולדשטיי5' רופפ
 ,מוזיקולוגיה, התכנית הרב תחומית באמנויות הרי גולומב' רופפ

 אמנות התאטרו5 
 אמנות התאטרו5  בילו8מרי; גורצקי' רופפ
 אקדמיה למוזיקה ר רביב גזיתמ
 אקדמיה למוזיקה יורי גנדלסמ5' רופפ
 מוזיקולוגיה פרידלנדר8ל גרוברר מיכ"ד
 קולנוע וטלוויזיה ר אית5 גרי5מ
 אקדמיה למוזיקה יוס: דורפמ5' רופפ
 אקדמיה למוזיקה ויקטור דרביאנקו' רופפ
 אדריכלות גדי הלר' דרא
 קולנוע וטלוויזיה אברה; הפנר' רופפ
 אדריכלות צבי הראל' דרא
 מוזיקולוגיה אמנו5 וולמ5' רופפ
 אקדמיה למוזיקה ובאלכסנדר וולק' רופפ

 אדריכלות אדריכל דניאל וכטל
 אקדמיה למוזיקה אריה ורדי' רופפ
 אמנות התאטרו5 אייל8רות זיו' בג
 אמנות התאטרו5 דוד זינדר' רופפ
 אקדמיה למוזיקה מירה זכאי' רופפ
 קולנוע וטלוויזיה ר ענת זנגר"ד
 אקדמיה למוזיקה מיכאל חומיצר' רופפ
 ות האמנותתולד ר יהודית טורנהיי;"ד
 מוזיקולוגיה ר דורית טנאי"ד
 תולדות האמנות ר חנה טרג5"ד
 אמנות התאטרו5 יוס: יזרעאלי' רופפ
 אמנות התאטרו5 ר נורית יערי"ד
 אקדמיה למוזיקה סמיו5 ירושבי7' רופפ
 אמנות התאטרו5 רינה ירושלמי' רופפ
 מוזיקולוגיה יהודית כה5' רופפ
 תולדות האמנות ר סימונה כה5"ד
 תולדות האמנות קדר8נורית כנע5' רופפ
 אקדמיה למוזיקה ר תומר לב"ד
 אקדמיה למוזיקה גד לברטוב' רופפ
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 קולנוע וטלוויזיה ר; לוי' רופפ
 אמנות התאטרו5 שמעו5 לוי' רופפ
 אמנות התאטרו5 תו; לוי' רופפ
 אדריכלות דני לזר' דרא
 תולדות האמנות מריל8ר עדינה מאיר"ד
 ות התאטרו5אמנ ציו5 מוני87ב5' רופפ
 תולדות האמנות ר טלילה מיכאלי"ד
 אקדמיה למוזיקה עמי מעיני' רופפ
 תולדות האמנות ר רות מרקוס"ד
 קולנוע וטלוויזיה אד נאמ5'יהודה ג' רופפ
 אקדמיה למוזיקה אירנה סבטלובה' בג
 אקדמיה למוזיקה יצחק סדאי' רופפ
 אמנות התאטרו5 ר צבי סרפר"ד
 אמנותתולדות ה אשר עובדיה' רופפ
 תולדות האמנות מרדכי עומר ' רופפ
 תולדות האמנות ר יונה פינסו5 "ד

 קולנוע וטלוויזיה מיכל פרידמ5' פרופ
 קולנוע וטלוויזיה ארנו5 צוקרמ5' רופפ
 אקדמיה למוזיקה ר הלל צרימ
 תולדות האמנות ר גוסטב קוחנל"ד
 אמנות התאטרו5 ר איר5 עינת קונפינו"ד
 תאדריכלו יחיאל קורי5' דרא
 אמנות התאטרו5 ר גד קינר"ד
 קולנוע וטלוויזיה ר נסי; קלדרו5"ד
 תולדות האמנות, אדריכלות רודול: קליי5' רופפ
 אקדמיה למוזיקה יאיר קלס' רופפ
 קולנוע וטלוויזיה אמיל קנבל' רופפ
 אמנות התאטרו5 רות קנר אריאל' בג
 אקדמיה למוזיקה עמנואל קרסובסקי' רופפ
 אקדמיה למוזיקה 5שבע רובינשטיי8ר בת"ד
 קולנוע וטלוויזיה ר דובי רובינשטיי5"ד
 אמנות התאטרו5 פרדי רוק;' רופפ
 אקדמיה למוזיקה תמר רחו;' רופפ
 אדריכלות ר שמואל ריבקי5"ד
 אמנות התאטרו5 שוש רייזמ5' בג
 אמנות התאטרו5 עדנה שביט' רופפ
 אדריכלות הלל שוק5' דרא
 תחומית8ת הרבאמנות התאטרו5 והתכני ר מדל5 שכטר"ד
 אמנות התאטרו5 חנה שקולניקוב' רופפ
 אקדמיה למוזיקה נע; שרי:' רופפ
 
 ורחי!א
 קולנוע וטלוויזיה מיכל אביעד' בג

 האקדמיה למוזיקה מר יוס: ארנהיי;
 האקדמיה למוזיקה מר ארז ארנו5

 האקדמיה למוזיקה אמו87עופר ב5' פרופ
 ס לאדריכלות"ביה אור8אמנו5 בר' דרא
 מוזיקולוגיה יוס:8ברר אמציה מ
 קולנוע וטלוויזיה ר עלינא ברנשטיי5"ד
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 קולנוע וטלוויזיה ר שבי גביזו5מ

 האקדמיה למוזיקה מר דניאל גורטלר
 ס לאדריכלות"ביה ר אסתר גרבינר"ד
 קולנוע וטלוויזיה נורית גר7' רופפ
 תולדות האמנות ר רבקה גרשט"ד
 תולדות האמנות ר מאיר ויגודר"ד
 אמנות התאטרו5 האנה כרושצב' בג
 אמנות התאטרו5 ;'אלג8ר שולי לב"ד
 תולדות האמנות ר דומיניק לוי אייזנברג"ד
 אמנות התאטרו5 ר אלכסנדר ליסיאנסקימ
 ס לאדריכלות"ביה משה מרגלית' דרא
 ס לאדריכלות"ביה משה סלומו5' דרא

 האקדמיה למוזיקה מר ראוב5 סרוסי
 ס לאדריכלות"ביה אורית פנחס' דרא
 ס לאדריכלות"ביה י קלאוסשר' דרא
 ס לאדריכלות"ביה שרו5 רוטברד' דרא
 ס לאדריכלות"ביה איילה רונאל' דרא

 האקדמיה למוזיקה מר גיל שוחט
 אמנות התאטרו5 ר הדסה שני"ד
 
 
 זכירויות החוגי! והיחידותמ

  
-e (ואר אלקטרוניד

mail( 
   חדר/ בניי7  טלפו7

חוג לאמנות ה    
 התאטרו5 

efratm@tauex.tau.ac.il 6408612   מכסיקו
104 

 עוזרת מנהלית 8 אפרת מנדל

zoharah@tauex.tau.ac.il 6408612   מכסיקו
105 

זהרה 
 הולצבלט

 מזכירת תלמידי; 8

אקדמיה  ה    
 למוזיקה 

rachelc@tauex.tau.ac.il 6408415   האקדמיה
38 

 עוזרת מנהלית 8 רחל קולי5

tovazu@tauex.tau.ac.il 6408418   האקדמיה
37 

 מזכירת תלמידי; 8 טובה צור

חוג למוזיקולוגיה ה    
miriamy@tauex.tau.ac.il 2364083   האקדמיה

24 
 מזכירת חוג 8 מרי; יעב7

חוג לקולנוע ה    
 וטלוויזיה 

ornae@tauex.tau.ac.il 6408403   מכסיקו
116 

 עוזרת מנהלית 8 אורנה ארז

noam@tauex.tau.ac.il 6405288  מכסיקו
116 

  מזכירת תואר שני8 נעה מורדו=

rachelme@tauex.tau.ac.il 6408403   מכסיקו
116 

 מזכירת תלמידי; 8 חלי מנשה

חוג לתולדות ה    
 האמנות 

judithm@tauex.tau.ac.il 6408482   מכסיקו
111 

 מזכירת החוג 8 יהודית מילר

dalio@tauex.tau.ac.il 6408482   מכסיקו
112 

 מזכירת תלמידי; 8 יה עופרדל
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8תכנית הרבה    
 תחומית 

 אמנויות ב    
sarit@tauex.tau.ac.il 6409004   מכסיקו

108 
 מזכירת התכנית 8 כרמלי8שרי טל

avitalw@tauex.tau.ac.il 6409004   מכסיקו
108 

אביטל 
וסרשטרו;        

 מזכירת תלמידי; 8

 ימודי מוזאולוגיה ל    
rachels@tauex.tau.ac.il 6408860 רכזת הגלריה 8 רחל סטולר הגלריה 

 ס לאדריכלות "יהב    
liorah@tauex.tau.ac.il 6483224  ;ס"מזכירת ביה 8 ליאורה הרבט 7עתידי 
einatr@tauex.tau.ac.il 6483224  ;מזכירת תלמידי; 8 עינת ר;  7עתידי 

 מדרשה לתארי; ה    
estherd@tauex.tau.ac.il 6408532   מכסיקו

205 
 תקדמי;מ אסתר דבוש
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 ינהל הפקולטהמ    
     

   חדר/ בניי7  טלפוe-mail( 7(ואר אלקטרוני ד
davide@tauex.tau.ac.il 6407640   מכסיקו

203 
אש מינהל ר דוד אית5

 הפקולטה
וזרת ראש המינהל ע    

heddah@tauex.tau.ac.il 6408673   מכסיקו
203 

ענייני מינהל ל חסו5הדה 
 וכספי;

וזרת ראש המינהל ע    
michalp@tauex.tau.ac.il 6409006   מכסיקו

202 
 ענייני תלמידי; ל מיכל פטר

naomiy@tauex.tau.ac.il 6408412   מכסיקו
204 

 זכירת  הדקא5מ נעמי יונה 

havivan@tauex.tau.ac.il 6408266   מכסיקו
 'א205

ענייני זכירה למ חביבה ניסי;
 מורי;

gilas@tauex.tau.ac.il 6409006   מכסיקו
202 

גילה סמרנסקי  זכירת תלמידי;מ

corinneb@tauex.tau.ac.il 6409005  מכסיקו
202 

קורי5 ביגל 
 אייז5

אחראית על 
 הבחינות

 כזת השתלמויות ר    
anath@tauex.tau.ac.il 6409487   מכסיקו

 'ב205
 פרוייקטי;ו ענת הלוי

 תאמת  מערכות מ    
rosef@tauex.tau.ac.il 6407021   5דה בוטו

208 
 חשובמ רוז פלדמ5

, זכירת מינהלמ    
 משק 

ruths@tauex.tau.ac.il 6408674   מכסיקו
203 

 חשבונותו רות ש7

 זכירת מינהל מ    
yifatp@tauex.ac.il 6408673   מכסיקו

203 
 חשבונותו יפעת פרל

nilid@tauex.tau.ac.il 6405128   מכסיקו
202 

זכירת ראש מ נילי דולב
 המינהל

ehudg@tauex.tau.ac.il 6407233   כז משקר אהוד גילת 5מכסיקו 
vadimb@tauex.tau.ac.il 6407463   האקדמיה

1 
 8כז אירועי;ר ואדי; בורדו

 אקדמיה
 נהל הבית מ    

amirc@tauex.tau.ac.il 6408406   מכסיקו
109 

 5 מכסיקונייב אמיר כה5

 נהל הבית מ    
zvih@tauex.tau.ac.il 6408548   האקדמיה

3 
 ניי5 האקדמיהב צבי הרשפלד

 נהל הבית מ    
 ניי5 הגלריהב דוד הרשקובי7 הגלריה 6406480 
 מנהל הבית    

zvikas@tauex.tau.ac.il 6483224
/9 

 ס לאדריכלות"יהב צביקה סיגל 7עתידי;  

guyg@tauex.tau.ac.il 6408299   כז הפקות תאטרו5ר גיא גודורוב 9מכסיקו
amirt@tauex.tau.ac.il 6409008   18מכסיקו  כז הפקות קולנוער אמיר טאוזנגר

  8נהל טכני מ    
 ולפ5 טלוויזיהא    

davidr@tauex.tau.ac.il 6406562  מכסיקו
122 

 ולנוע וטלוויזיהק דוד רו5
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 חס5 ציוד מ    
21יקו  מכס 6408527   קולנוע וטלוויזיה 8 מירי אלקהל
 עבדה מ    

gishrim@post.tau.ac.il 6408527   19מכסיקו  קולנוע וטלוויזיה 8 משה גישרי
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 ל "סטיבל בינפ    
filmfest@post.tau.ac.il 6409936   20מכסיקו  סרטי סטודנטי; ל 

פריית  האקדמיה ס    
annak@tauex.tau.ac.il 6408716 מוזיקהל אנה קופלר האקדמיה 

 ס "פריית ביהס    
sarahf@tauex.tau.ac.il 6483224

/9 
שרה  7עתידי;  

 פינקלשטיי5 
 אדריכלותל

 ארכיו5 לאמנויות ה  הספרייה  
shimonle@tauex.tau.ac.il 6408304 במהה ארי8שמעו5 לב המרכזית 

 ארכיו5 למוזיקה ה  הספרייה  
gilad@tauex.tau.ac.il 6406489 שראליתי גילה דובקי5 המרכזית 
vardagi@tauex.tau.ac.il 6408889   מכסיקו

201 
 רכיו5 השיקופיותא ורדה גלבוע

liviuc@tauex.tau.ac.il 6409513   רכיו5 הסרטי;א ליביו כרמלי 6מכסיקו 
ziffer@post.tau.ac.il 6041167 ית ציפרב ורד דרורי אביב8תל 

תאמת מערכות מ    
 חשובמ

marinak@tauex.tau.ac.il 6483224
/9 

 ס לאדריכלות"יהב מרינה חלצקי 7עתידי;  

 חראי  סדנהא    
shukis@tauex.tau.ac.il 6483224

/9 
 ס לאדריכלות"יהב שוקי שוור7 7עתידי;  

 
 

 שיעורי! בבניי7 ד7 דוד לכיתות
ב חלק משיעורי הפקולטה לאמנויות "תשסיועברו בשנת הלימודי; , בוטו85נוכח השיפו7 המתוכנ5 בבניי5 דה

 .לבניי5 ד5 דוד לכיתות
 .בוטו85ע; גמר השיפו7 יוחזרו השיעורי; לבניי5 דה
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 ידע כללימ
 
. תקנות ונהלי;, תכניות לימודי;, דיעו5 זה נועד לספק לתלמיד את כל המידע הנחו7 לו בנושאי קבלהי

ור= באמצעות חוזרי; ומודעות על לוחות מתפרס; מידע בהתא; לצ, נוס: על החומר הכלול בידיעו5

 /www.tau.ac.il/arts: המודעות בבנייני הפקולטה ובאתר הפקולטה באינטרנט
 

תלמידי; מתבקשי; לקרוא היטב את הידיעו5 ולעקוב באופ5 שוט: אחר החוזרי; והמודעות ולפנות ה

 .למזכירות בנושאי; שאי5 עליה; מידע בכתב
 6406636: שיעורי; בפקולטה נית5 לקבל באמצעות מענה קולי בטלפו5ידע שוט: ומעודכ5 על ביטול מ

 .ובאתר הפקולטה באינטרנט
 

 אתרי אינטרנט שעומדי! לרשות תלמידי הפקולטה לאמנויות
 

URL  נושא
http://www2.tau.ac.il/yedion/yedion.html  מערכת שעות של קורסי הפקולטה 
http://www.tau.ac.il/~update/Main.html  הודעות על ביטולי; ושינויי;
http://www.tau.ac.il/arts/yedion/2001/ ידיעו5 הפקולטה לאמנויות 
http://www.tau.ac.il/tau-rules/ נוהלי האוניברסיטה ומידע כללי 
http://www.tau.ac.il/studentservices/ ;שירותי סטודנטי 
http://www.ims.tau.ac.il/tal/tal.asp , רסי; בשיטת המכרזרישו; לקו

 רותי מידע לתלמידיש
http://www.tau.ac.il/~projects/calendar.html  לוח אירועי; של הפקולטה בעברית
http://www.tau.ac.il/arts/MIRSHAMH/2001/gen.html  תנאי קבלה ליחידות הלימוד

 מידע לגבי יחידות הלימוד ראה כתובת בד: ראשו5 של כל יחידה
 מזכירויות החוגי; בפרק מינהל הפקולטהפירוט ראה 

http://www.tau.ac.il/cenlib/   מדעי הרוח ואמנויותתאתר ספריי
http://www.tau.ac.il/~academy/musiclib.html  אקדמיה למוזיקהה תאתר ספריי
http://www.tau.ac.il/~architec/library/  ס לאדריכלות" ביהתאתר ספריי
http://virtual.tau.ac.il/  אתר המעטפת 
http://www.tau.ac.il/dirsearch.html של מרצהתחיפוש כתובת אלקטרוני  
http://www.tau.ac.il/newuser/ בדיקת קוד לדואר אלקטרוני 
http://www.tau.ac.il/password/ החלפת סיסמה לדואר אלקטרוני 
http://www.tau.ac.il/forward/ תבת אחרוהעברת דואר לכת 
http://www.tau.ac.il/studentservices/cc.html ;שירותי מרכז החישובי; לסטודנטי 

 
במעבדת , רוז פלדמ5' גב, קבלת מידע ולפתיחת קוד אלקטרוני יש לפנות אל מתאמת מערכות המידעל

 .בוטו5 ולהביא את הקוד האישי למענה הקולי8בני5 דה, המחשב
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 עות קבלהש
 

  החדר ' טל'מס שעות הקבלה לוח מודעות
 קא5 הפקולטהד 204  6408412 בתאו; ע; המזכירה  
 אש מינהל הפקולטהר 203 6408673 בתאו; ע; המזכירה 
ענייני לראש מינהל . ע 202 6409006 בתאו; ע; המזכירה 

 תלמידי;
 09:00812:30' ה' ג8'ימי; א ליד המזכירות

 12:00815:00' יו; ד
 זכירות תלמידי;מ 202 6409006

 11:00813:00' ה' ג' מי; אי ד המזכירותיל
 

מדרשה לתארי; ה 205 6408532

 מתקדמי; 
 09:00812:30' ה' ג8'מי; אי 7ניי5 ב

 12:00815:00' יו; ד
6483224 
6483229 

קומת 

 כניסה
קריית (ס לאדריכלות "יהב

 )עתידי;
 09:45812:15' ה' ג8'מי; אי מול המדרגות

 12:00815:00' יו; ד
 תאטרו5החוג לאמנות ה 105 6408612

 09:15812:15' ה' ג8'מי; אי  120ול חדר מ
 12:00815:00' יו; ד

 אמנותהחוג לתולדות ה 112  6408482

 09:00814:00' ה' ג8'מי; אי  24מול חדר 
 12:00815:00' יו; ד

בניי5 (חוג למוזיקולוגיה ה 24 6408332

 )האקדמיה
 09:30812:30' ה' ב' מי; אי ליד המזכירות

 12:00815:00' ; דיו
בניי5 (אקדמיה למוזיקה ה 37 6408418

 )האקדמיה
 09:30812:30' ה' ג8'מי; אי 119מול חדר 

 12:00815:00' יו; ד
 טלוויזיה וחוג לקולנוע ה  116  6408403

 09:30812:30' ד' ב' מי; אי ליד המזכירות
 12:00815:00' יו; ג

תחומית 8תכנית הרבה 107 6409004

 אמנויותב
בניי5 (ימודי מוזיאולוגיה ל   6408860 בתאו; ע; המזכירה 

 )הגלריה
 
 .יועצי החוגי; והמורי; מתפרסמות על לוחות המודעות, עות הקבלה של ראשי החוגי;ש
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  בקשות מיוחדות0ניות תלמידי! פ
קשות מיוחדות שלא באו על פתרונ5 במסגרת חוגי הלימוד נית5 להפנות לוועדת ההוראה והקבלה של ב

עוזר ראש מינהל , מיכל פטר' יש להעביר באמצעות מזכירות החוג לגב) בכתב(את הבקשות . הפקולטה

 ).202חדר , מכסיקו(לענייני תלמידי; של הפקולטה 
 

 ביטוח לתלמידי! במסלולי! המעשיי!
 .תלמידי; במסלולי; המעשיי; בפקולטה לאמנויות מבוטחי; כנגד נכות במסגרת הכשרה מקצועית

, יחושב הפיצוי לתלמיד שאינו עובד בהתא; לשכר המינימו; במשק,  פגיעה חס וחלילהבמקרה של

, ולתלמיד שעובד מחו7 לאוניברסיטה בהתא; לשכר המינימו; במשק או שכר התלמיד במקו; עבודתו

 .הגבוה מביניה;
 
 ישורי לימודי! א
 :נאי; לקבלת האישורת
 .עמידה בכל הדרישות האקדמיות .א
 .ימוד לפי תקנות שכר לימוד באוניברסיטהתשלו; שכר ל .ב
 .תשלו; עבור האישור .ג
 
רשימה מעודכנת של תעריפי האישורי; . בור כל אישור לימודי; יש לשל; לפי נוהל קיי; באוניברסיטהע

 .מתפרסמת בהתא;
 
 :ה;, 202בני5 מכסיקו חדר , אישורי; שנית5 לקבל במזכירות התלמידי;ה
 ).גליתאנ/עברית(רשומת לימודי;  8

ברשומת . הקורסי; אליה; נרש; ומעמדו האקדמי, אישור זה נועד לשק: את הישגיו של התלמיד 

שלמד התלמיד מיו; התחלת לימודיו בחוג בכל מסגרות הלימוד , הלימודי; ייכללו כל הקורסי;

ר על לא יינת5 אישו. כ5 יירש; הציו5 האחרו5 שהושג בכל רישו; לקורס8כמו). לרבות קורסי; עודפי;(

 . ס אחד או על חלק מ5 הקורסי; שלמד התלמידרקו
 אישור על מצב לימודי;  8

 .מפרט את יתרת חובות התלמיד לתואר ונית5 לתלמידי; הנמצאי; בשלב מתקד; של לימודיה; 
 .לתלמידי; שסיימו את לימודיה;) אנגלית/עברית(רשומת לימודי;  8
 תעודה /אישור זכאות לתואר 8

 ".תקנו5"לתואר בפרק ראה סעי: זכאות  
 אישור על סיו; לימודי; 8

אישור זה הוא זמני עד מועד סיו; חוג . חוגי8אישור על סיו; לימודי; בחוג אחד נית5 רק לתלמיד דו 

 .לימודיו השני
 .אישורי; מנהליי; נית5 לקבל במדור תלמידי; במרכז למרש; 8
 

 
 "אונידע "0חנות מידע ממוחשבות ת
. מצויות במרבית בנייני הפקולטות, הפועלות בכל שעות היו;, "אונידע "8 חנות מידע ממוחשבותת

יכולי; התלמידי; , באמצעות כרטיס הסטודנט. בפקולטה לאמנויות יש תחנת אונידע בבניי5 מכסיקו

 חשבו5 במצ, אישור לימודי; רשמי באנגלית, אישור לימודי; רשמי בעברית: כגו5, להפיק אישורי; שוני;

 ).אישור לא רשמי(פירוט קורסי; וציוני; , מערכת שעות לשנה הנוכחית, שכר לימוד
 
 ל"ילופי סטודנטי! ע! אוניברסיטאות בחוח
ל ולאור הגידול "אביב לבי5 אוניברסיטאות שונות בחו8עקבות הגברת שיתו: הפעולה בי5 אוניברסיטת תלב

דת הפקולטה לאמנויות את מעוד, אביב8שלא כול; נלמדי; באוניברסיטת תל, במגוו5 תחומי ההוראה

אחד  ל במש= סמסטר"תלמידיה המצטייני; ללמוד חלק מתכנית הלימודי; שלה; באוניברסיטאות בחו

, בדר= זו יוכלו התלמידי; להעשיר את עולמ; האקדמי. וא: מעניקה לה; סיוע כספי צנוע, או שניי;

 לתרבויות וליצירות אמנות שאינ5 להיחש:, שיטות הוראה חדשניות וגישות שונות, להכיר רעיונות חדשי;

 .אביב8נגישות באר7 ולתחומי הוראה שאינ; נלמדי; באוניברסיטת תל
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 :ומעלה לפי הפירוט הבא 85תכנית מיועדת לתלמידי; שסיימו שנת לימודי; קודמת בממוצע ציוני; של ה
 
 ס לפחות"ש 40שנת לימודי; קודמת של   8 למידי תואר ראשו5 ת
 ס לפחות"ש 20שנת לימודי; קודמת של   8 למידי תואר שני ת
 
ל ותלמיד שיבקש ללמוד באחת "אביב יש הסכמי חילופי5 ע; מספר אוניברסיטאות בחו8אוניברסיטת תלל

8ל אלא יחוייב בשכר לימוד הרגיל באוניברסיטת תל"מה5 לא ישל; שכר לימוד עבור הקורסי; שילמד בחו

זאת בכפו: , ה5 לאוניברסיטה הסכ; פורמלי לשיתו: פעולנית5 ללמוד ג; במוסדות אחרי; עימ; אי. אביב

התלמידי; יהיו חייבי; לשל; שכר , במקרי; כאלה. לאישור המשרד להערכת תעודות במרכז למרש;

 .לימוד למוסד בו ילמדו
 

 האוניברסיטה הבינלאומית של ונציה
שבו חברה בי5 השאר ג; , האוניברסיטה הבינלאומית של ונציה מבוססת על שיתו: פעולה בינאוניברסיטאי

 .אביב8אוניברסיטת תל
. תלמידי; מכל אחת מהאוניברסיטאות החברות בהסכ; זה מוזמני; ללמוד בקורסי; הניתני; במסגרתה

כל קורס בהתא; , השתתפות בקורסי; תזכה את התלמידי; בקרדיט. כל הקורסי; ניתני; באנגלית

 . להחלטת ועדת ההוראה של החוג
 
יגיש ליוע7 החוג בו הוא לומד את רשימת הקורסי; בה; הוא מבקש , לקחת חלק בתכניתלמיד המעוניי5 ת

 . את אישור יוע7 החוג להכרה בקורסי; אלה כחלק מתכנית לימודיו לתוארמראשויקבל , להשתת:
 
 .קבלת פרטי; נוספי; יש לפנות למזכירות החוג ל
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 אריםת
 

 ואר ראשו7ת
 (.B.A)  0" בוגר אוניברסיטה"
 . מוענק למסיימי; לימודי תואר ראשו5 במגמה עיונית בפקולטה לאמנויותתואר ה

 

 (B. Arch)" בוגר אוניברסיטה באדריכלות"
 .ס לאדריכלות"תואר מוענק למסיימי; לימודי תואר ראשו5 בביהה

 

 (.B.F.A) 0" בוגר אוניברסיטה באמנויות"
 .קולנוע וטלוויזיהתואר מוענק למסיימי; לימודי תואר ראשו5 במגמת הפקה בחוג לה

 

 (.B.Mus) 0" בוגר אוניברסיטה במוזיקה"
 .חוגי8תואר מוענק לתלמידי האקדמיה למוזיקה המסיימי; לימודי התואר הראשו5 במסלול החדה

 

 ימודי תעודהל
 : עודת גמר מוענקת לתלמידי; אשר השלימו את לימודיה; במסלול לימודי; לתעודה כמפורטת
 *וזיאולוגיהמ
 עודת אמ5ת

 

 ואר שנית
 (.M.A) 0" מוסמ: אוניברסיטה"
ולמסיימי תואר שני , א אשר למדו וסיימו לימודי התואר השני במגמה עיונית"תואר מוענק לבעלי תואר בה

 . מסלול לתואר שני משות: לאקדמיה למוזיקה ולחוג למוזיקולוגיה8בקומפוזיציה ותאוריה של המוזיקה 
 

 (.M.F.A) 0" מוסמ: אוניברסיטה באמנויות"
 .א אשר למדו וסיימו לימודי התואר השני במגמה יישומית"מ או ב"תואר מוענק לבעלי תואר באה

 

 (.M.Mus) 0" מוסמ: אוניברסיטה במוזיקה"
כשאחד מחוגי הלימוד הוא האקדמיה , חוגי8א במסלול דו"או ב(ס "תואר מוענק לבעלי התואר במה

אשר סיימו את חוק לימודיה; והשלימו את כל , זיקהי האקדמיה למו"או תואר מקביל מוכר ע, )למוזיקה

 .חובותיה; כמפורט בתכנית הלימודי; לתואר שני באקדמיה למוזיקה
 

 ואר שלישית
 

 (Ph.D) 0" ר לפילוסופיה"ד"
 .**תואר מוענק לעומדי; בחובות הלימודי; לתואר שלישיה

 
 .מחזור לימודי; נפתח כל שנה שנייה*      

 .205חדר , יפנו אל מזכירות התלמידי; לתארי; מתקדמי;, רש; ללימודי תואר שלישיהמעונייני; להי    **

 יאור ראשי תיבות וקיצוריםב
 
 סמינריו5  8 'ס
 פרוסמינריו5  8 ס"רופ
  קריאה מודרכת 8 מ"ק
 שיעור  8 'ש
 שיעור ותרגיל  8 ת"וש
 תרגיל  8 'ת
  סדנה 8 'דס
 שיעור אישי  8 א"ש
 : שיעור בחירה מועד 8 מ"בש
  הדרכה אישית 8 א"ה
 קולוקויו;  8 ולקק
 

                         * * * 
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 בניי5 האקדמיה למוזיקה  8 קדא
 בניי5 דה בוטו5  8 וטב
 ש גניה שרייבר"בניי5 הגלריה ע  8 לרג
  בניי5 מכסיקו 8 כסמ
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 ימודי התואר הראשוןל
 
 וגי הלימודח
 אמנות התאטרו5 •
 זריאליש דוד ע"ס לאדריכלות ע"ביה •
 רובי5. ש ס"האקדמיה למוזיקה ע •
 מוזיקולוגיה •
 קולנוע וטלוויזיה •
 תולדות האמנות •
 התכנית הרב תחומית באמנויות •
 תכנית לימודי; משותפת ע; הפקולטה למדעי הרוח – NCJWהתכנית ללימודי נשי; ומגדר בסיוע  •

 והפקולטה למדעי החברה
 
 יפול במועמדי!ט
לרישו; וקבלה שבמרכז למרש; של האוניברסיטה ומשרד זה הוא טיפול במועמדי; הוא בידי המשרד ה

שכר , החלטות ועדת קבלה, בחינות כניסה, שינוי חוגי;, רישו;: בנושאי; כגו5(הכתובת לכל פניותיה; 

 ".מידע למועמדי;"אוניברסיטאי ובחוברת 8פרטי; נוספי; במבוא הכלל). 'לימוד וכו
המידע מצוי ג; ברשת . 0386428555' ות היממה בטלרשות המועמדי; מענה קולי הפועל בכל שעל

 www.tau.ac.il: האינטרנט בכתובת
 
 נאי קבלהת
, בחינה פסיכומטרית, תעודת בגרות: על המועמד לעמוד בכל תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיי; .1

 ).פירוט בחוברת מידע למועמדי; לתואר ראשו5(אנגלית , עברית
". מועמד לתלמיד"ר תעודת בגרות להגיש בקשה להתקבל ללימודי; כבמקרי; חריגי; רשאי מועמד חס 

 ).אוניבריסטאי8פרטי; במבוא הכלל(ומעלה  30במעמד זה יוכל להתקבל רק מועמד בגיל 
 
 :תסתמ= ועדת הקבלה על אחד או יותר מקריטריוני; אלה, בהחלטות על קבלת מועמדי; .2

 .ציו5 הבחינה הפסיכומטרית  8
 .הבגרותציוני בחינות   8
 .ציוני המכינה הקד; אקדמית  8
ס "באקדמיה למוזיקה ובביה, בחוג לאמנות התאטרו5, בחינות כניסה מקצועיות בחוג למוזיקולוגיה 8

 . פרטי; בחוברת מידע למועמדי; לתואר ראשו85לאדריכלות 
) ס"ש 308לפחות שנת לימודי; אחת בהיק: שאינו נופל מ(הישגי; אקדמיי; בלימודי; קודמי;  8

 .אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר8באוניברסיטת תל
חייבי; לציי5 את , אביב או במוסד אקדמי מוכר אחר8מועמדי; שלמדו בעבר באוניברסיטת תל 

פי הישגיה; בלימודיה; 8ועדת הקבלה תדו5 במועמדות; על. לימודיה; הקודמי; בטופס הרשמת;

 .בנוס: לקריטריוני; הרגילי;, האקדמיי; הקודמי;
 ".ס לאדריכלות"ביה" בפרק 8ס לאדריכלות "תנאי קבלה לביה 8

 
 .זכות הקבלה אינה נשמרת לו באופ5 אוטומטי, מועמד שהתקבל ולא נרש; לקורסי; בחוג אליו התקבל .3
 
תנאי הקבלה של היחידות בפקולטה לאמנויות מופיעי; בעברית ובאנגלית כחלק מאתר הפקולטה  .4

 .באינטרנט
 http://www.tau.ac.il/arts/MIRSHAMH/98gen.htm: בעברית 
  http://www.tau.ac.il/arts/mirsh1.html: באנגלית 

 
 נחיות לתלמידי אוניברסיטאות אחרות המעונייני! להרש! לקורסי! בפקולטהה
יירש; כתלמיד במעמד מיוחד , למיד אוניברסיטה אחרת המעוניי5 ללמוד קורסי; בפקולטה לאמנויותת

. קבלת תלמיד במעמד זה תקפה לשנת לימודי; אחת בלבד.  מועמדות בענ: רישו; וקבלהי הגשת טופס"ע
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ב תבמכ. לטופס הרישו; יצר: המועמד מכתב הפנייה מ5 המוסד בו הוא לומד ואישור ציוני; רשמי

תלמיד במעמד מיוחד חייב להירש; . ההפנייה יפורטו שמות הקורסי; אות; מעוניי5 התלמיד ללמוד

בעת הרישו; עליו להציג הודעת קבלה מטע; ענ: רישו; . רת הרישו; הרגיל בפקולטהלקורסי; במסג

 .וקבלה
 
 :כניות הלימודי! בפקולטהת
 .חוגית בה לומד התלמיד בשני חוגי;8תכנית לימודי; דו .1
 .חוגית בה לומד התלמיד בחוג אחד בהיק: מורחב8תכנית לימודי; חד .2
 
 ש: הלימודי!מ
מסלול משחק בחוג לאמנות , חו7 מהאקדמיה למוזיקה( הראשו5 בחוגי; השוני; לימודי; לקראת התוארה

ומתכונת הלימודי; הרגילה היא , )שישה סמסטרי;(נמשכי; שלוש שני; ) ס לאדריכלות"התאטרו5 וביה

מתכנית הלימודי;  50% 8תלמיד יוכל ללמוד לימודי; חלקיי; בהיק: שלא יקט5 מ. תכנית לימודי; מלאה

 .הוא חייב לסיי; את כל חובותיו לקראת התואר הראשו5 תו= שש שני; מתחילת;א= , השנתית
ס "בביה. אקדמיה למוזיקה ובמסלול משחק בחוג לאמנות התאטרו5 הלימודי; נמשכי; ארבע שני;ב

 . חמש שני;8לאדריכלות 
 
 .קופות של הפסקת לימודי; נכללות בפרק הזמ5 המרבי של לימודי; לקראת תוארת
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 די!ידוש לימוח
למיד המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקת לימודי; יעשה כ5 באמצעות טופס חידוש לימודי; אותו ת

. שבועות לפני תחילת הלימודי; 6נית5 לחדש לימודי; עד . נית5 לקבל במזכירות התלמידי; של הפקולטה

ודי; שהייתה תחול עליו תכנית הלימ, תלמיד אשר יחדש לימודיו לאחר הפסקת לימודי; של שנה אחת

יחויב , תלמיד אשר יחדש לימודי; לאחר הפסקת לימודי; של שנתיי; ומעלה. נהוגה בעת שהחל לימודיו

 . הלימודי; כרו= בתשלו;שחידו. בתכנית הלימודי; שתהיה בתוק: בעת חידוש הלימודי;
 
 תיישנות לימודי!ה
 של החוג להחיל התיישנות על רשאית ועדת ההוראה, )עד חמש שני;(אחר הפסקת לימודי; של שנתיי; ל

לאחר הפסקת לימודי; של חמש שני; תחול . חלק מלימודיו של התלמיד ולחייבו בהשלמות מתאימות

למיד ת.  אנגלית8תחול התיישנות על לימודי שפה זרה , כ85כמו. התיישנות על כל לימודיו של התלמיד

יעבור בחינת מיו5 , )ל מוסדות הפקולטהבכפו: לאישור מיוחד ש(שיחדש לימודיו לאחר חמש שנות הפסקה 

 .וילמד בקורסי; בהתא; לרמה שתיקבע לו, באנגלית ביחידה לשפות זרות
תחול התיישנות מלאה על , א; עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שני; קלנדריות, אמורכ

ה או המלצה מנומקת פי בקש8על, במקרי; מיוחדי;, ע; זאת. כל הקורסי; שלמד לפני הפסקת לימודיו

, הקרשאי הרקטור או סגנו לאשר הכרה בקורסי; שנלמדו קוד; להפס, של ועדת ההוראה של הפקולטה

 .אפילו עלתה תקופת הפסקת הלימודי; על חמש שני;
יחויב התלמיד בתכנית הלימודי; , כל מקרה של חידוש לימודי; לאחר הפסקה של שנתיי; ויותרב

 .מודיושתהייה בתוק: בעת חידוש לי
 
 חלפה או הוספה של חוג לימודי!ה
יגיש טפסי הרשמה לאוניברסיטה לענ: רישו; וקבלה , למיד המעוני5 להחלי: או להוסי: חוג לימודי;ת

קבלת תלמידי; אלה תסתמ= על הישגיה; בלימודי; הקודמי; בנוס: על . במועדי הרישו; הרגילי;

 .קריטריוני הקבלה הרגילי;
 
 טיבת שיעורי הבחירהח
מיועדת , אשר שיעוריה משלימי; את דרישות לימודי החוגי;, טיבת שיעורי הבחירה בפקולטה לאמנויותח

 .לתלמידי הפקולטה ולתלמידי פקולטות אחרות
 .בידיעו5 זה" חטיבת שיעורי בחירה"ידע מפורט נית5 למצוא בפרק מ
 
 נגליתא
" פטור"חייבת את תלמידיה להשיג הפקולטה מ. דיעת השפה האנגלית נדרשת מכל תלמידי האוניברסיטהי

כל זה חל . באנגלית או לסיי; בהצלחה קורס באנגלית ברמת מתקדמי; עד תחילת שנת הלימודי; השנייה

 .יופסקו 8לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו . ג; על תלמיד המחלי: חוג או מסלול לימודי;
פרטי; על מועדי הקורסי; . אמנויותהקורסי; ברמת מתקדמי; יינתנו במסגרת חוגי הפקולטה ל •

 . בתכניות החוגיות
 .רישו; לקורס אנגלית ברמת מתקדמי; מתבצע יחד ע; הרישו; לקורסי החוגי; בפקולטה •
: יתקיי; באמצעות מענה קולי בטלפו5, בלבד' לסמסטר א, הרישו; לקורסי אנגלית ברמת בינוני •

. 08:00816:00 בשעות 16.10.01 וביו; 08:00822:00בשעות  23.9.01815.10.01: בתאריכי;, 6428555

 . הקוד האישי והקורס המבוקש, הזהות' לצור= הרישו; במענה הקולי יש להקיש את מס
 .2002 בפברואר 17818יתקיי; בתאריכי; ' הרישו; לקורסי אנגלית ברמת בינוני לסמסטר ב •

   /www.ims.tau.ac.il/info: נית5 להירש; לקורסי; באנגלית ג; באמצעות האינטרנט בכתובת
 .שימת הקורסי; מפורטת בסו: ידיעו5 זהר

, בניי5 ווב, מתבצע במשרדי היחידה להוראת שפות' הרישו; לקורסי אנגלית ברמת בסיסי לסמסטר א •

 .09:00813:00בשעות  2001באוקטובר  14815: בתאריכי;, 202/3חדר 
י; המבקשי; לחדש לימודי; לאחר אוניברסיטה אינה מכירה בתקפות לימודי האנגלית של תלמידה

 .הפסקה של חמש שני; ומעלה
 
 בעברית" פטור"
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פרטי; . בעברית" פטור"חייב בבחינת מיו5 בעברית ובהצגת , למיד שאי5 בידו תעודת בגרות ישראליתת

 .במבוא לידיעו5
 
 פה אירופית שניהש
פרטי; על ). נוס: לאנגליתב(וגי; אחדי; בפקולטה מחייבי; את תלמידיה; ללמוד שפה אירופית שניה ח

 .מערכת הקורסי; בשפות מפורטת בסו: ידיעו5 זה. כ= בתכניות הלימודי; החוגיות
 
 פורטס
) 9שער (מרכז הספורט , בניי5 גולדריי=, רישו; לספורט מתבצע במשרדי היחידה לספורט ולחינו= גופניה

 .בשבוע הראשו5 של כל סמסטר
חינו= גופני בשנת לימודיו הראשונה לקראת התואר הראשו5 ל תלמיד חייב בקורס סמסטריאלי אחד בכ

 נוס;כ5 על התלמיד להשתת: בקורס סמסטריאלי 8כמו. ס" ש3באוניברסיטה או בפעילות חברתית בהיק: 

 :מתו= האפשרויות הבאות
 .בחינו= גופני •
 טופס. בהתא; לקביעת ועדת ההוראה הפקולטטית, קורס עיוני מחו7 לפקולטה בה לומד התלמיד •

 .202בחדר , הרשמה לקורס כזה יש לקבל במזכירות התלמידי; הכללית של הפקולטה
 ).ראה פירוט בפרק דקנאט הסטודנטי;(ס "ש 3פעילות חברתית בהיק: של  •

 

 נאי מעברת
נאי מינימו; למעבר משנת לימודי; אחת לשנת לימודי; שלאחריה יהיה הציו5 המשוקלל של בחינות ת

 . לא יורשה להמשי= בלימודיו8תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר . שות החוגי;י דרי"עפ, המעבר והעבודות
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 ופני ההוראהא
, סדנה, תרגיל, שיעור: יקר ההוראה בפקולטה נעשה באמצעות קורסי; לפי אחד מאופני ההוראה הבאי;ע

שעות אי5 להרש; לקורסי; ש. תלמידי; חייבי; להיות נוכחי; בכל הקורסי;. פרוסמינריו5 או סמינריו5

 .ההוראה שלה; חופפות
 יעורש •

בדר= , השיעורי; מבוססי;. בעיה או תקופה, ורס הבא להקנות מושגי יסוד ותמונה מקיפה על נושאק

 .הבנת חומר הלימוד מותנית במעקב צמוד של התלמיד אחר הביבליוגרפיה. על הרצאת המורה, כלל
 רגילת •

יוני; מפורטי; בכיתה על סמ= עיו5 מטרת; לאפשר ד. תרגילי; צמודי; בדר= כלל לשיעורי;ה

 .בטקסטי; ולהקנות מיומנות בשימוש בכלי עזר
 דנהס •

 .ורס שבו נעשית עבודה מעשית בהנחיית מורה מקצועיק
 

 סמינריוני! ורוסמינריוני!פ •
. בעיות או סיכומי; תו= כדי עיו5 בחומר מחקרי, ורסי; מתקדמי; העוסקי; בעיקר בניתוח עובדותק

המתבטאת בהגשת עבודה פרוסמינריונית או סמינריונית ,  דגש על עבודה עצמיתבקורסי; אלו מוש;

עבודות סמינריוניות יש להגיש בהתא; לכללי; המקובלי; בחיבורי; מדעיי; ולפי . בסיו; הקורס

 ).בהמש=(מפורט בתקנו5 הפקולטה ה
 

 יעור סמסטריאלי ושיעור שנתיש •
 .שיעור הנמש= סמסטר אחד 8 יעור סמסטריאלי ש
 .שעה בשבוע במש= סמסטר אחד 8 עה סמסטריאליתש
 .שעה בשבוע במש= שני סמסטרי; 8 עה שנתיתש

 .שעה שנתית שקולה לשתי שעות סמסטריאליות  
 .שיעור הנמש= שני סמסטרי; 8 יעור שנתיש
 
 יו7 גמרצ
לתואר במסגרת לימודיו , יו5 הגמר ישוקלל על יסוד הציוני; שקיבל התלמיד בבחינות המעבר ובעבודותצ

 .אופ5 חישוב ציו5 הגמר ראה בתאור הלימודי; בכל חוג. ראשו5
 

 "הצטיינות יתרה"ו" הצטיינות"ענקת תואר ה
תלמיד . ייחשב כמי שסיי; את לימודיו בהצטיינות, 94890למיד אשר ציו5 הגמר המשוקלל שלו יהיה בי5 ת

 .צטיינות יתרהייחשב כמי שסיי; את לימודיו בה, ומעלה 95אשר ציו5 הגמר שלו יהיה 
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 למידים מצטיינים בלימודי תואר ראשוןת
 
 צטייני רקטורמ
בוחר הרקטור את התלמידי; המצטייני; בשנת הלימודי; , לקראת סו: הסמסטר הראשו5, די שנהמ

 .הרקטור מעניק לתלמידי; אלו תעודות הצטיינות בטקס מיוחד. החולפת
 
 צטייני דקא7מ
התעודות . רכה מוענקות תעודות הצטיינות מטע; דקא5 הפקולטהתלמידי; בעלי הישגי; ראויי; להעל

אמות המידה לקבלת תעודות הצטיינות נקבעות . מוענקות על הישגי; בלימודי; בשנת הלימודי; הקודמת

 .מדי שנת לימודי;
 
 .יצוי5 הדבר ברשומת הלימודי; שלו, למיד שקיבל תעודת הערכה מטע; הרקטור או מטע; הדקא5ת
 
 : א"התלמידי; שקבלו תעודות הערכה ומלגות בשנת הלימודי; תשסהל5 שמות ל
 :ס"על הצטיינות בלימודי; בשנת תש, תעודת הצטיינות ומלגה מטע; רקטור האוניברסיטה .1

 .החוג לתולדות האמנות, גיל פישהו: .1
 .החוג לאמנות התאטרו5, שלומית שלגו .2
 .החוג לקולנוע וטלוויזיה, אהרו5 קשלס .3

ת מטע; דקא5 הפקולטה לאמנויות ומלגות הנצחה על הישגיה; בלימודי; בשנת תעודת הצטיינו .2

 :ס"הלימודי; תש
 החוג לתולדות האמנות •

 קטרי5 בישופס, דנה רזניק, לאה אביר, עינת סגל, עדי רובי5  
 החוג למוזיקולוגיה •

 ענת רוז5, מיה אקרמ5, ניצנה ילו5, מרי; שרגל, רז בנימיני  
 החוג לקולנוע וטלוויזיה •

 טלי שלו;, אגור8ליאור גורדו5, אמיר וינגרט5, עדנה רועה, אפרת גור5  
 האקדמיה למוזיקה •

 דניאל פורת8מת5, מריה יופה, אבי פלנר, דוד8אסי: ע;, רו5 מרחבי  
 תחומית באמנויות0התכנית הרב •

 נטע רימרמ5, ענת ביגר, שירי ב5, נעה לזר, איתי שניר  
 בית הספר לאדריכלות •

 רוני גלבוע, ארי8יפית ב5, לירו5 וייס,  שרו5 שח:,איריס קשמ5  
 החוג לאמנות התאטרו7 •

 צחי גליק, מורי5 הולשטיי5, גילי פיינרמ5, יעל כה5, טוב8נפתלי ש;  
 

 מצטייני החוג
והשיגו ממוצע ציוני; , ס לפחות" ש20תלמידי; אשר למדו בשנת הלימודי; הקודמת קורסי; בהיק: של 

תלמידי; אלה יזכו להעדפה ברישו; לקורסי; ושמ; ". מצטייני החוג" החוג כי"יוגדרו ע,  ויותר90של 

 .יפורס; על לוח החוג
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 ימודי תעודהל
  
המעונייני; בפיתוח , טרת לימודי התעודה במקצועות השוני; היא לאפשר לתלמידי; מוכשרי;מ

 .ל ברמה אקדמית"להשתל; במקצועות הנ, יצירתיי;8כישוריה; האמנותיי;

 
 ימודכניות לת
 מוזיאולוגיה .1
 תעודת אמ5 .2

 
 וזיאולוגיהמ
טרת הלימודי; בתכנית זו היא להקנות ידע מקצועי ולהכשיר אוצרי; לעבודה במוזיאוני; מתחומי מ

מדעי החיי; , מדעי; מדוייקי;, יודאיקה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, אמנות(התרבות והדעת השוני; 

 תבניי, הכנת פרוגרמה: י; ומתרגילי; בתחומי; הבאי;מערכת השיעורי; מורכבת משיעור). ואחרי;

במקביל סוקרת . מינהל וכוח אד; ושיטות מחקר ויישומ5 בעבודה המוזיאלית, הכנת תערוכה, אוס:

תכנית הלימודי; שמה דגש על תפישת . התכנית את התפתחות המוזיאוני; ואדריכלות; בתקופות השונות

 .תודולוגיות ודידקטיות של חינו= במוזיאו5ועל בעיות מ, המוזיאו5 כאמצעי חינוכי
 
 .רטי; מלאי; בפרק מוזיאולוגיה בידיעו5 זהפ

 
 עודת אמ7ת
להקדיש את עיקר זמנ; , טרת הלימודי; לאפשר לזמרי; ולנגני; המעוניני; להתרכז בתחו; התמחות;מ

צלחה את יתקבלו תלמידי; אשר סיימו בה" אמ5"ללימודי; לקראת תעודת . לפיתוח כושר; הביצועי

לפחות במקצועות  80 8לפחות במקצוע הראשי ו 90בציו5  (B. Mus)ס "לימודיה; לתואר במ

תלמידי; ממוסדות אחרי; יידרשו לעמוד בבחינות כניסה ולהציג את הישגיה; בתחו; . התיאורטיי;

 .התמחות;
 
 .רטי; מלאי; בפרק האקדמיה למוזיקה בידיעו5 זהפ
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 ימודי התואר השניל
 
 ימודי!טרת הלמ
ימודי התואר השני ה; המש= ללימודי התואר הראשו5 ומטרת; להעמיק את ידיעותיו של התלמיד ל

 .מחקרית בתחו; התעניינותו8מקצועית או עיונית8ולאפשר לו התמחות מעשית
 
 סגרות הלימודמ
עומדות שתי אפשרויות לבחירת מסלול , תלמיד המבקש ללמוד לקראת תואר שני בפקולטה לאמנויותל

 :לימודי; כמסגרת עיקרית
 
 .לימודי; אינטרדיסציפלינריי; בתכנית הלימודי; הפקולטטית באמנויות לתואר שני . א
 .לימודי; דיסציפלינריי; באחד מהחוגי; בפקולטה . ב
 
 תכנית הלימודי! הפקולטטית לתואר שני. א
 .ירוט הלימודי; בפרק תכנית הלימודי; הפקולטטית לתואר שני בידיעו5 זהפ
 
 לימודי; דיסציפלינריי; באחד מחוגי הפקולטה. ב
 
 מסלול העיוניב
 .M.A 8תולדות האמנות  •
 .M.A 8אמנות התאטרו5  •
 .M.A 8מוזיקולוגיה  •
 מסלול משות: לאקדמיה למוזיקה ולחוג למוזיקולוגיה  •

 .M.A 8בקומפוזיציה ותאוריה של המוזיקה 
 
 מסלול המעשיב
 M. Mus 8קדמיה למוזיקה א •
 .M.F.A 58 מנות התאטרוא •
 .M.F.A 8ולנוע וטלוויזיה ק •

 

 נאי קבלה לחוגי! הדיסציפלינריי! בפקולטה לאמנויותת
א "ללימודי התואר השני באחד מחוגי הלימוד בפקולטה לאמנויות יכול להתקבל מועמד בעל תואר ב .1

 .לפחות בתחו; בו הוא מבקש להמשי= את לימודיו) 80" (טוב"בציו5 
 . תנאי קבלה נוספי;החוגי; רשאי; לקבוע .2
ואשר עמד בשאר תנאי  ,880במקרי; חריגי; נית5 לקבל ללימודי; מועמד אשר ציו5 הגמר שלו נמו= מ .3

 .הקבלה של החוג
 
 
במקרי; מיוחדי; רשאי חוג לקבל מועמד אשר סיי; את לימודי התואר הראשו5 בחוג בו הוא מבקש  .4

ל יתקבל "מועמד כנ. לי; את לימודי החוג השניואשר טר; הש) לפחות 80בציו5 (להמשי= לימודי; 

יהא עליו להשלי; את חובותיו לתואר הראשו5 ולהיות זכאי לתואר במועד . כתלמיד שלא מ5 המניי5

 .שייקבע ואשר לא יעלה על שנת לימודי; אחת
רשאי החוג להכיר בלימודי; אלה , מועמד שהחל את לימודי התואר השני באוניברסיטה מוכרת אחרת .5

אביב לפחות מחצית מתכנית 8בכל מקרה יהא עליו ללמוד באוניברסיטת תל). כול; או חלק;(

או שני שליש מתכנית הלימודי; כדי להשלי; , הלימודי; כדי להשלי; לימודי תואר שני ע; עבודת גמר

 .לימודי שפה זרה אינ; נכללי; במניי5 השעות. מודי תואר שני ללא עבודת גמריל
 



יכלל 28   
 

 לימודי השלמה
א; . עמד בעל תואר בוגר בחוג שונה מזה בו הוא מבקש להמשי= לימודיו יירש; ללימודי השלמהמו

קבלתו כתלמיד . י החוג"ילמד במהל= לימודי; אלה מלימודי התואר הראשו5 בהיק: שייקבע ע, יתקבל

יש את על התלמיד להג, לפיכ=. לתואר שני תידו5 לאחר שיסיי; את לימודי ההשלמה ויעמוד בדרישות החוג

 .העבודות הנדרשות בלימודי ההשלמה סמו= ככל שנית5 לסיו; שנת הלימודי;
, יכולה ועדת ההוראה של החוג לאשר לתלמיד ללמוד במקביל ללימודי ההשלמה, במקרי; מיוחדי;

שילוב כזה יכול להימש= שנת ". מ5 המניי5 על תנאי"קורסי; מתכנית הלימודי; לתואר שני במעמד 

 . דלימודי; אחת בלב
בכל אחת משתי השני; הראשונות בלימודי התואר השני : לתשומת לב התלמידי; הבוחרי; בשילוב זה

 .  ל בשנה" שכ50% 0לא פחות מישל; התלמיד לפי חלקיות לימודיו א= 
 

 דר הלימודי!ס
 
 כללי .1

 והשלמה כלימודי עזר. וללימודי עזר והשלמה, לימודי התואר השני מתחלקי; ללימודי; עיקריי; בחוג 

פרט ללימודי שפה (ייחשבו קורסי; חיוניי; במקצועות הקרובי; לשטח התמחותו של התלמיד 

 יכמו כ5 ישתתפו כל תלמיד). מודרנית שניה או לימודי שפה עתיקה ועבודת שדה בחוגי; הדורשי; זאת

 .התואר השני בשיעורי; משותפי; של המדרשה לתארי; מתקדמי;
 

 מש: הלימודי! .2
תו= חמש שני; ) כולל תיזה(תלמיד חייב לסיי; את חובותיו . ודי; לתואר שני הוא שנתיי;ש= הליממ 

 .במקרי; מיוחדי; רשאי החוג לאשר ארכה לשנה נוספת. ממועד התחלת;
 

 התיישנות לימודי! .3
רשאית ועדת ההוראה של החוג להחיל התיישנות ) עד ארבע שני;(לאחר הפסקת לימודי; של שנתיי;  

א; עלתה תקופת הפסקת לימודיו של . לימודיו של התלמיד ולחייבו בהשלמות מתאימותעל חלק מ

 .תחול התיישנות מלאה על כל הקורסי; שלמד לפני הפסקת לימודיו, תלמיד על חמש שני; קלנדריות
 
 חידוש לימודי! .4

ת שהחל  תחול על התלמיד תכנית הלימודי; שהייתה נהוגה בע8לאחר הפסקת לימודי; של שנה אחת  

 יחויב התלמיד בתכנית הלימודי; שתהיה 8לאחר הפסקת לימודי; של שנתיי; ומעלה . בלימודיו

 .בתוק: בעת חידוש הלימודי;
 
 מסלול ללא עבודת גמר .5

תולדות האמנות ומוזיקולוגיה קיי; מסלול לימודי; לתואר שני ללא עבודת , בחוגי; לאמנות התאטרו5 

 . בבחינת גמרלימודי המסלול מסתיימי;. גמר
 .אינ; רשאי; להמשי= בלימודי תואר שלישי, תלמידי; המסיימי; תואר שני במסלול ללא עבודת גמר 

 
 בודת הגמרע
 
 מטרת העבודה .1

מטרת העבודה היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מדעית המושתתת על מקורות או על  

סינתזה ויכולת ,  העבודה לשק: כושר ניתוחעל. ולהפגי5 גישה ביקורתית ושיטתית, עבודת שדה

 .התבטאות בהירה
 
 בחירת הנושא והמנחה .2

 .התלמיד חייב לבחור במנחה ובנושא לעבודת הגמר לא יאוחר מתו; הסמסטר השלישי ללימודיו .א
לאישור ועדת ההוראה החוגית , בהמלצת המנחה, את נושא העבודה והצעת התכנית יגיש התלמיד .ב

 .ר הרביעי ללימודיובמהל= הסמסט
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רשאי להרכיב תכנית , תלמיד אשר יבחר בנושא ובמנחה בשלבי; מוקדמי; יותר של לימודיו: הערה 

במקרה זה יחתמו על תכנית (לימודי; בהתא; לצורכי מחקרו תו= תיאו; בי5 היוע7 והמנחה 

 ). המנחה והיוע7 כאחד8 טופס הייעו7 8הלימודי; שלו 
אביב מדרגת 8י חבר סגל בעל מינוי באוניברסיטת תל"אר שני תעשה עהנחיית עבודת הגמר לתו .ג

 ).באקדמיה למוזיקה מדרגת פרופסור חבר נלווה. (מרצה ומעלה
יגיש מדי , ואשר עובד על עבודת הגמר, למעט עבודת הגמר, תלמיד אשר השלי; חובותיו לתואר שני 

ל הינ; תנאי "ת הטופס וסידור שכהגש. שנה טופס ייעו7 בו יצוי5 כי הוא עובד על עבודת הגמר

 .לקבלת הנחייה מהמנחה האישי של התלמיד
 
 סדרי הגשת עבודת הגמר .3

 שפה. א 
במקרי; מיוחדי; יורשה התלמיד להגיש עבודת גמר בשפה האנגלית . עבודת הגמר תוגש בשפה העברית 

כתב תקציר של במקרי; אלה יי.  לפי המלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה של החוג והפקולטה8

 .העבודה בשפה העברית
 הגשת עבודת הגמר. ב 

עבודת הגמר תוגש עד תו; השנה החמישית ללימודי התלמיד לתואר שני או עד תו; השנה  .1

 .השלישית ממועד אישור נושא העבודה
בשער העבודה יש לציי5 . ולכרו= בכריכת קרטו5" קוורטו"את העבודה יש להגיש מודפסת על נייר  .2

נושא , ש; החוג, ש יולנדה ודוד כ7"הפקולטה לאמנויות ע, אביב8אוניברסיטת תל: טי; הבאי;הפר

בעמוד הראשו5 . ש; המדרי= ותארי=, ש; התלמיד, העבודה וציו5 היותה עבודת גמר לתואר שני

רשימת . תוכ5 הענייני; יופיע בפתח העבודה). דוגמת השער ראה בהמש=(יע שער פנימי פיו

בד: . השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית.  בסופה8ליוגרפיה והנספחי; הביב, המקורות

 .יופיע תקציר מתומצת של העבודה בשפה האנגלית, הפנימי של שער זה
א; הנחו את התלמיד (יש להגיש את העבודה למזכירות החוג בשבעה עותקי; המיועדי; למדרי=  .3

, לספריית דקא5 הפקולטה, לחוג, י של התלמידלתיק איש, )שני מנחי; יש להגיש עותק נוס:

 .לספריית האוניברסיטה ולספרייה הלאומית בירושלי;
כולל , כל אחד מהקוראי; יית5 ציו5. עבודת הגמר תקרא על ידי המנחה ועל ידי קורא נוס: לפחות .4

, נקודות ומעלה 208במקרה של פער בי5 הערכות המנחה והקורא הנוס: מ. חוות דעת מנומקת

 .תימסר העבודה לקורא נוס: שלישי
 
 ציו7 גמר .4

אות; השיג בתקופת לימודיו לתואר השני וציו5 עבודת , י שקלול ציוני התלמיד"ציו5 הגמר נקבע עפ .א

 ).י מפתח המתפרס; בתיאור הלימודי; של החוג"עפ(הגמר 
 ייחשב כמי 8ה ומעל 90ומעלה וציו5 עבודת הגמר  90תלמיד שהציו5 המשוקלל בלימודיו יהיה  .ב

ומעלה וציו5 עבודת הגמר  95תלמיד שהציו5 המשוקלל בלימודיו יהיה . שסיי; לימודיו בהצטיינות

 . ייחשב כמי שסיי; לימודיו בהצטיינות יתרה8ומעלה  95
 
 פרסו! עבודת גמר .5

הפקולטה , א; ברצונו לציי5 את ש; המדרי=. לאחר קבלת התואר רשאי התלמיד לפרס; עבודתו 

במקרה זה עליו לציי5 . מראש החוג ומהדקא5,  עליו לקבל אישורי; לכ= מ5 המדרי=8ניברסיטה והאו

ש יולנדה ודוד כ7 "בפרסו; כי הוא נעשה כעבודת גמר לקבלת התואר השני בפקולטה לאמנויות ע

 .ולציי5 ש; המדרי=, אביב8רסיטת תלבבאוני
 
 לגות לתלמידי תארי! מתקדמי!מ
) תואר שני ותואר שלישי(ה מידי שנה מלגות לתלמידי תארי; מתקדמי; בלבד פקולטה לאמנויות מעניקה

הודעה על אפשרות להגיש . העומדות לרשותה על בסיס ההקצאה והחלטת ועדת המלגות של הפקולטה

 .י מזכירות התלמידי; בפקולטה"בקשות לקבלת המלגות מתפרסמת ע
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 :הל5 דוגמה לעמוד שער של עבודת גמרל
 
 

 אביב0 תלוניברסיטתא
 
 

 פקולטה לאמנויותה
 ש יולנדה ודוד כ="ע

 
 חוג לתולדות האמנותה

 
 
 
 נושאה

 
 
 

 (.M.A).*" מוסמ= אוניברסיטה"יבור זה הוגש לש; קבלת תואר ח
 

 ידי8לע
 

 )ית/ש; הסטודנט(
 

 עבודה הוכנה בהדרכתה
 

 )ש; המדרי=(
 
 

 )חודש ושנה(ארי= ת
 
 
 
 
 
 
ל "פיסקה הנב ציי5 זאתי, M.Mus ו מוסמ= במוזיקהא .M.F.A  מוסמ= באמנויותתלמיד המגיש עבודת גמר לתואר: הערה *

 .בהתא;
 

 
 

Tel-Aviv University 
 
 

The Yolanda and David Katz 
Faculty of the Arts 

 
Department of Art History 
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SUBJECT 
 
 
 
 

This thesis is submitted for an M.A. Degree* 
 

by 
 

(name of student) 
 

 
The thesis was supervised 

 
by 

 
 

(name of supervisor) 
 

Date (month and year) 
 
 

 
ל "פיסקה הנב ציי5 זאתי, M.Mus ו מוסמ= במוזיקהא .M.F.A תלמיד המגיש עבודת גמר לתואר מוסמ= באמנויות: הערה *

 .בהתא;



יכלל 32   
 

גלריה , אולפנים, עת-תביכ, ספריה, ארכיונים, תדרהק
 נותייםאנסמבלים אמו

 
 תדרהק

 
 ש דוד עזריאלי"קתדרה לאדריכלות העיר והסביבה עה

The David J. Azrieli Chair in Urban and Environmental Architecture 
, תחומיי; בשיתו: ע; סוציולוגי;8קתדרה תעסוק במחקר אדריכלות הערי; בישראל ובפרוייקטי; רבה

, בתולדות האמנות, ; ותעסוק בתולדות האדריכלותהקתדרה תיזו; מחקרי. גיאוגרפי; ומתכנני ערי;

ת שימור ובבעי, בתכנו5 מרכזי מסחר היוצרי; דינמיקה קהילתית חדשנית, בעיצוב צורני של ערי; וסביבת5

 .ערי; עתיקות ובמחקר היישוב השיתופי באר7
 
 

 ש הנאלורה קיפ"קתדרה לחקר תולדות האמנות עה
The Hannelore Kipp Chair in the Study of Art History 

חשיבה ותפישות אינטלקטואליות , התפתחויות תרבותיות: קתדרה תחקור מגמות וזרמי; אמנותיי;ה

היא תעסוק בחקר תולדות האמנות של ארצות אג5 הי; . ושפות הסמלי; והסימני; של עמי; וחברות

תתמקד הקתדרה , ;תו= שיתו: פעולה ע; חוקרי; בתחומי; שוני. התיכו5 וארצות אירופה שמצפו5 לו

כשהדגש יוש; על המורשת , קר השוואתי בי5 האמנויות על ענפיה5 ומגמותיה5 בתקופות השונותחבמ

 . הקלאסית
 .אשר עובדיה' פרופ: ופקד הקתדרהמ

 
 

 ומרי בלו:' ורג'ש ג"קתדרה למחקר השוואתי בתולדות האמנות עה
The George and Mary Bloch chair in Comparative Art History 

המהווה בסיס ומקור , קתדרה למחקר השוואתי בתולדות האמנות תתמקד בתולדות האמנות באירופהה

נושאי המחקר שיעמדו במרכז פעילותה של . לתרבות החזותית והיצירה האמנותית בעול; המערבי

 מנותיכמו עבודתו של אמ5 יחיד או יצירה במרכז א, בעוד שמחקרי; נקודתיי;, הקתדרה יהיו השוואתיי;

 .יהיו משניי;, אחד
 :ושאי המחקר המרכזיי; של הקתדרה יהיונ
 .יצירה האמנותית במרכזי; תרבותיי; מובילי; וזיקותיה לפריפריות תרבותיותה
 .ופי יצירת; של קבוצות אתניות החיות תחת שלטו5 זרא
 .חקר משווה בי5 אמנות רשמית ואמנות עממיתמ
 .חקר התפתחות מחשבת תולדות האמנותמ
 .אמנות כשפהה
 קדר0נורית כנע7' פרופ: ופקדת הקתדרהמ
 

 ש עמנואל הרציקובי=" ע020 והמאה ה19קתדרה לאמנות המאה הה
The Emanuel Herzikowitz Chair for 19th and 20th Century Art 

, הקלאסיציז;, הרומנטיקה:  כמו19 8הקתדרה תחקור את זרמי האמנות המרכזיי; במאה ה

הזיקות לאמנות תקופות מוקדמות , בעיות של מקורות השראה. ליז; והאימפרסיוניז;הריא, הסימבוליז;

זו של , 19 8לימוד האמנות בסופה של המאה ה. יעמדו במרכז מחקר זה, יותר ועמדות העת החדשה

יהווה פרק , גוג5 ובעיקר סזא5, ויצירת; של אמני; כגו5 וא5 גו=, אימפרסיוניז;8האימפרסיוניז; והפוסט

 20 8בנוס: תקדיש הקתדרה מחקרי; ספציפיי; ללימוד אמנות המאה ה.  בפעילות הקתדרהמרכזי

 .ותפיסותיה המנתקות לאיט5 את הקשר ע; העבר
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 ש קרי7 ברנדאואר"קולנוע וטלוויזיה ע, קתדרה למרצי! אורחי! בתאטרו7ה
The Karin Brandauer Chair for Visiting Professors in Theatre,  

Film and Television 
תסריטאות ועיצוב , משחק מול מצלמה, המשחק, קתדרה תעסוק בהזמנת אמני; יוצרי; בתחומי הבימויה

 .הקולנוע והטלוויזיה, וחוקרי; אורחי; בתחומי התאטרו5, הבמה במסגרת סדנאות ופרוייקטי; משותפי;
 
 

 ש הנסי: ויטגנשטיי7"קתדרה לשיתו; פעולה בינלאומי במוזיקה עה
Prince Wittgenstein Chair for International Exchange in Music 

ירצו ויקיימו , שיבצעו מחקרי; משותפי;, ל"קתדרה תעסוק בחילופי מדעני; ומוזיקאי; מהאר7 ומחוה

 . סדנאות וכנסי; בינלאומיי; בתחומי המוזיקה, תיזו; הקתדרה מפגשי;, כמו כ5. כיתות אמ5
 
 

 ! קרלו וקארי7 גירשש0קתדרה לחקר הציור המודרני עלה
The Carlo and Karin Giersch Chair for Research in Modern Painting 

הציירי; והזרמי; המרכיבי; יחדיו את תולדות העשייה האמנותית , קתדרה תחקור את הציורי;ה

בנוס: יתמקד מחקר הקתדרה בלימוד תולדות האמנות הישראלית החל . 20 8הפלסטית של המאה ה

ועד למגמות עכשוויות העולות במקביל ובנבדל מהתנועות  1906 8ב" בצלאל"הספר 8של ביתמייסודו 

 .20 8המרכיבות את מכלול תולדות הציור הבינלאומי של המאה ה
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 רכיוני!א
 

 01970 נוסד ב–מרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה ה
5 בפקולטה למדעי הרוח ליד החוג לאמנות התאטרו, 1970ארכיו5 הישראלי לתאטרו5 נוסד בשנת ה

 .'ש יהושע רבינובי7"בעזרת מענק מקר5 תל אביב לספרות ולאמנות ע, שבאוניברסיטת תל אביב
, לקטלג את התיעוד, לסדר, למיי5; העברי והישראלי, לתעד את תולדות התאטרו5 היהודי: טרות הארכיו5מ

 .ולשמור אותו לצמיתות לש; עיו5 ומחקר
 .עברו החוג והארכיו5 לפקולטה החדשה, ה לאמנויותמשנוסדה הפקולט, 1972שנת ב
פי חוק הארכיוני; 8על, העניק ראש הממשלה מנח; בגי5 לארכיו5 הישראלי לתאטרו5, 1982שנת ב

 . ארכיו5 ציבורי8אברה; אלסברג את התואר . ובהמלצת גנז המדינה פרופ,ו"תשט
המרכז הישראלי לתעוד אמנויות "8הוסב שמו ל, בעקבות הרחבת תחומי התעוד בארכיו5, 1986שנת ב

 ).ה"המילא" (הבמה
מנהלו את פרס משה הלוי לאמנות הבמה על 8ה ולמייסדו"העניקה עיריית תל אביב למילא, 1988שנת ב

 .תרומה מיוחדת בתחו; התאטרו5
ה בעזרת תרומה מטע; אגודת הידידי; של אוניברסיטת תל אביב בארצות "הוק; במילא, 1999שנת ב

 מייסד 8משה לזר . ש פרופ"הוידאוטק ע, ברנס.  להשכלה גבוהה מייסודו של אמנו5 ס הקר85הברית 

 .הפקולטה לאמנויות ודקנה הראשו5
שירי אר7 ; מוסיקה, מחול, תאטרו5: מרכז לתיעוד מופקד חומר ארכיוני המתייחס לאמנויות הבמה כול5ב

 .'וכדבידור , קרקס, להקות צבאיות, פנטומימה. רוק ואתני, פופ, ישראל
ארכיוני; פרטיי; של אנשי  100 8ארכיוני; שלמי; של מוסדות תרבות וכ 20ה "מו כ5 מופקדי; במילאכ

 .במה
, מכתבי;, מודעות, תכניות, תצלומי;, קטעי עתונות, חומר הארכיוני מקי: אלפי תיקי; המכילי; מחזותה

 .'רשימות וכד, תווי;, קומוניקטי;, כרטיסי;
 .'כתבי עת וכד, מונולוגי;, מערכוני;, מחזות, תרי; ובה; ספרי תאטרו5ה אלפי כו"ספריית המילאב
בנוס: לכ= שמור בו . שקופיות וסרטי; אחדי;, תקליטי;, ה מאות הקלטות"ספרייה האור קולית במילאב

חלקי , בובות מריונטה, תלבושות, דגמי תפאורה, רישומי;: אוס: המקי: מאות פריטי; מוזאליי; כגו5

 .רות וציורי דיוק5קריקטו, ריהוט
ראיונות ע; אנשי במה ותוכניות , עשרות הצגות תאטרו5, שאוספיו עדיי5 בבניה, ה"וידאוטק שבמילאב

התעוד בוידאו עומד בלעדית לרשות המרצי; ותלמידי התארי; המתקדמי; בחוג לאמנות . טלוויזיה

 .התאטרו5
בישראל ומשמש מוסדות תרבות וג; מרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה הוא המוסד הגדול מסוגו ה

נאלצנו לאסור על תלמידי , בגלל מחסור משווע בכח אד;, לצערנו. מתענייני; רבי; מתחומי עיסוק מגווני;

 .ה"בתי ספר תיכוניי; את הכניסה והשימוש בשירותי המילא
ש סוראסקי "בקומת המרת: של בניי5 הספרייה המרכזית ע, 7' ה ממוק; באול; מס"מילאה

 :כלהל5, והוא פתוח לקהל ארבעה ימי; בשבוע, יברסיטת תל אביב ברמת אביבבאונ
 .ה סגור לקהל"המילא' ו' בימי; ג . 16.00 812.00בשעות ' ה' ד'  ב' א
ה סגור לקהל "המילא, ובחג האביב וחול המועד פסח, בחגי תשרי וחול המועד סוכות; עמיי; בשנהפ

 .כחודש ימי; בכל פע;
 . סטודנט נדרש לשל; בכניסה לבניי5 הספריה המרכזית דמי כניסהי שאיננו מרצה או מ
אבל קיי; קטלוג ידני שבאמצעותו נית5 לאתר כל חומר , ה עדיי5 לא ממוחשב"חומר הארכיוני במילאה

העיו5 בחומר נעשה באול; הקריאה . ה אפשרות לשאילת חומר ארכיוני"אי5 במילא. מבוקש בתו= דקות

לפו5 או טלא מתקבלות הזמנות לצילו; ב. בהזמנה אישית ובתשלו;, תי צילו;א= ניתני; בו שירו, בלבד

 .בפקס
 
 ארי8שמעו5 לב: ה"נהל המילאמ
 סופיה זילבר, שי מרקוס: רכיונאי;א
 
 6409970803: מספר פקס  6408304803: ספר טלפו5מ

E-mail: idcpa@post.tau.ac.il 
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 ר קרל רוטפלד"ש ד"רכיו7 השקופיות עא
ר קרל רוטפלד "ש ד"ליד החוג לתולדות האמנות ונחנ= כארכיו5 השקופיות ע 1968ק; בשנת ארכיו5 הוה

הפיסול והארכיטקטורה על פי החלוקה , שקופיות בתחומי הציור 120,000 8באוס: יש כ. 1992בשנת 

 :הבאה
 אמנות קלאסית .1
 אמנות ימי הביניי; .2
 אמנות האיסלא; .3
 ד ימינוארכיטקטורה מהנצרות הקדומה וע .4
 אמני; .5
 .הלימוד והמחקר, ארכיו5 משמש את מורי החוג לתולדות האמנות ותלמידיו בתחומי ההוראהה
 ורדה גלבוע' גב: נהלת הארכיו5מ
 .201חדר , ארכיו5 נמצא בבניי5 מכסיקוה
 http://www.tau.ac.il/arts/center.html#slide: תובת האתר באינטרנטכ

 
 

 ות הפלאסטית בישראלית ציפר לתיעוד וחקר האמנב
הועבר  1992בסו: . ליד החוג לתולדות האמנות, 1977ארכיו5 לתיעוד הציור והפיסול בישראל הוק; בשנת ה

בית ציפר מקיי; קשרי; הדוקי; ע; . מרכז התיעוד לבית שתר; הפסל משה ציפר המנוח למטרה זו

קבוצות , = תחקירי; על אמני;יוז; ועור, הוא מתעד חומר מגוו5. מוזיאוני; וגלריות באר7, אמני;

דד מחקרי; והבית מע. ומוסדות אמנות וכ5 על בעיות כלליות הקשורות לתולדות וביקורת האמנות באר7

, ונות5 שירותי; לסטודנטי;, בדר= שיטתית מדעית לצורכי המחקר, לאור מגמה זו, והתיעוד מבוצע על ידו

 .מרצי; וחוקרי;
 .09:00813:00ות שע', ה', ג', ימי; א: עות הפתיחהש
 .6041167: בתיאו; טלפוני, 11' חדר מס', שאלת שקופיות בבניי5 מכסיקו בימי בה
 .ורד דרורי: מרכזת ארכיו5. גילה בלס' פרופ: נהלת בית ציפרמ
 .6020941: פקס, 6041167. טל, אביב8תל, 1הרב פרידמ5 ' רח, בית ציפר: תובתכ
 .הפקולטה לאמנויות, אמנותהחוג לתולדות ה, בית ציפר: תובת למכתבי;כ

 ziffer@post.tau.ac.il: כתובת דואר אלקטרוני
 http://www.tau.ac.il/arts/center.html#ziffer: תובת האתר באינטרנטכ

 
 

  תיעוד ומחקר0ארכיו7 למוזיקה ישראלית ה
, ל"י זהרצל שמואל' י פרופ"ליד החוג למוזיקולוגיה ע, 1977ארכיו5 למוזיקה ישראלית נוסד בשנת ה

ומטרתו לשמש מרכז למחקר ומקור מידע לתלמידי; ולחוקרי; בכל הנוגע למוזיקה הישראלית ולחיי 

, הארכיו5 מוציא לאור חוברת מידע שנתית המפרסמת פרטי; ביבליוגרפיי; על הארכיו5. המוזיקה באר7

 :מדורי;בארכיו5 שלושה . ומקיי; אירועי; המוקדשי; למלחיני; שעזבונותיה; נמצאי; בארכיו5
 ;עזבונות וארכיוני; פרטיי; .1
 ;עת8כתבי, תקליטורי;, תווי; מודפסי;, ספרי; .2
 .כרטסת ביבליוגרפית ממוחשבת .3

 יהודית כה5 ' פרופ, ר דורית טנאי"ד, שי בורשטי5' פרופ: הנהלת הארכיו5
 ר יוחנ5 רו5"ד: יוע7
 גוטשל8גילה דובקי5' גב: רכיונאיתא
 .6406489' טל, ייה המרכזיתארכיו5 נמצא בבניי5 הספרה
 .12:00815:00שעות ' יו; ג, 10:00813:00שעות ', ד', ב', ימי; א: עות קבלהש
 /http://www.tau.ac.il/~musarch: תובת האתר באינטרנטכ
 musarch@post.tau.ac.il :תובת דואר אלקטרוניכ
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 ינמטק וארכיו7 סרטי!ס

סרטי; , שכולל סרטי; עלילתיי; DVDי קולנוע וסרטי סרט, מסגרת החוג פועל ארכיו5 קלטות וידאוב

חמש עמדות צפייה עומדות לרשות התלמידי; והמורי; בשעות הפתיחה . ותכניות טלוויזיה, דוקומטריי;

 . של הארכיו5
 .מר ליביו כרמלי: נהל הארכיו5מ

 
 

 ש מרק לי גרינשטיי7"פריית האקדמיה הישראלית למוזיקה עס
8בחוג למוזיקולוגיה ובתכנית הרב, את התלמידי; באקדמיה למוזיקה, עילבאופ5 פ, ספרייה משרתתה

בספרייה תוי; מכל הסוגי; וספרי; . וכ5 את הסגל האקדמי של חוגי; אלה, תחומית בפקולטה לאמנויות

, ספרי; בנושא תאוריה מוזיקלית, בכלל; אנציקלופדיות: העוסקי; במוזיקה לתקופותיה ועל כל היבטיה

8החומר הלא. בספרייה ג; כתבי עת העוסקי; בתחומי; שוני; של המוזיקה. פיותריבליוגספרי ייעו7 וב

, לצור= האזנה מצויי; בספרייה פטיפוני;. קלטות וקלטות וידאו, תקליטורי;, ספרי כולל תקליטי;

 .מכשירי הקלטה לתקליטורי; ולקלטות וידאו, טייפי;
תחומית 8בחוג למוזיקולוגיה או בתכנית הרב, קהלמידי האוניברסיטה שאינ; תלמידי; באקדמיה למוזית

). 09:00811:00(באמנויות רשאי; להשתמש בספרייה להאזנה למוזיקה בשעות הבוקר בלבד          

ספרי למי שאינ; לומדי; באקדמיה למוזיקה או בחוג 8או חומר לא, תוי;, הספרייה אינה משאילה ספרי;

והוא עומד לרשות , ש סוראסקי"ה נמצא בספרייה המרכזית עאוס: גדול של ספרי מוזיק. למוזיקולוגיה

 .כלל הסטודנטי;
 ).פרט לחודשי הקי7 (9:00819:45בשעות ' ה8'ספרייה פתוחה בימי אה
 .הספרייה סגורה' ימי וב

 
  לאהבת המוזיקה0' ש גבי סולנג"דר האזנה עח

בחדר מרוכזי; כל ". ה לאהבת המוזיק8' ש גבי סולנג"חדר ההאזנה ע"האזנה למוזיקה נעשית בה

 .מכשירי וידאו ופטיפוני;, טייפי;, CDמכשירי , קלטות וקלטות הווידאו, תקליטי;, התקליטורי;
 ).תקליטי; וקלטות, תקליטורי;(י5 השאלה של חומר לא ספרי א

 .ראה שעות פתיחת הספרייה: שעות הפתיחה

 
 פריית בית הספר לאדריכלותס

ספרייה זו . הסמוכה לשכונת נווה שרת" עתידי;"הנמצא בקריית , ס לאדריכלות"ספרייה ממוקמת בביהה

עת 8בספרייה נמצאי; ספרי; וכתבי. משמשת כספרייה לימודית וספריית עזר לסטודנטי; לאדריכלות

 .מקצועיי; מתחו; האדריכלות
 .שרה פינקלשטיי5' גב: נהלת הספרייהמ
 :עות פתיחת הספרייהש
 12:00818:45 :'ו; אי

 09:00816:45 :'יו; ב
 13:00817:45 :'יו; ג
 10:00818:45 :'יו; ד
 10:00816:45 :'יו; ה

 
 ש גניה שרייבר"גלריה האוניברסיטאית לאמנות עה

בנוס: . גלריה האוניברסיטאית משמשת במה להישגי הידע והמחקר של הפקולטות והחוגי; השוני;ה

בי5 , תחומיי;8יה נושאי; בי5לתערוכות העוסקות בתולדות האמנות על היבטיה השוני; מציגה הגלר

ית אהגלריה האוניברסיט. הפילוסופיה והפסיכולוגיה, התאטרו5, הספרות, מתחומי הארכיאולוגיה, השאר

 . משמשת כמרכז ללימודי המוזיאולוגיה
 מרדכי עומר'  פרופ8וצר הגלריה א
 http://www.tau.ac.il/arts/gallery.html: תובת האתר באינטרנטכ
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 תמעבדו/ולפני!א
 

 ולפני הטלוויזיהא
The Harold Greenberg Television Studios 

י הרולד גרינברג "האולפ5 הגדול נתר; ע. בניי5 מכסיקו נמצא קומפלקס של שלושה אולפני טלוויזיהב

וכ5 , האולפני; משמשי; ללימוד והוראת מקצועות הטלוויזיה. ש הוריו אברה; ואני גרינברג"ונקרא ע

 .ת טלוויזיה במסגרת לימודי ההפקהלהקלטת מגוו5 תכניו
 
 

 דרי עריכהח
. וידאו ותוכניות טלוויזיה, דרי העריכה מהווי; את החוליה האחרונה בשרשרת הייצור של סרטי קולנועח

שהופקו במסגרת סדנאות ההפקה , בו נערכי; סרטי; ותכניות, POST PRODUCTION 8כא5 מתבצע שלב ה

 .של החוג
 
 

 האולפ7 להקלטות מוזיקה
המאפשר הקלטות דיגיטליות ואנאלוגיות של הקונצרטי; , באולפ5 להקלטות מוזיקה מיכשור חדיש

 . של המורי; והסטודנטי; באקדמיה, שנעשי; באולפ5 ובאול; קלרמונט
ובהפקה לצרכי; פנימיי; של , באולפ5 מתבצעות העריכות וההכנות לתקליטורי; שבהפקה מסחרית

 . רי; ולתלמידי; מת5 העתקי הקלטות למו–האקדמיה 
 . באולפ5 נית5 להקליט בהיק: של מפסנתר סולו עד עשרה נגני;

 מר דו5 גודמ5 : מנהל האולפ5
 
 

 המרכז למוזיקה באמצעות מחשבי! על ש! ריקרדו בא:
 . והינו היחיד מסוגו באר7, המרכז למוזיקה באמצעות מחשבי; נוסד ומנוהל על ידי מר רביב גזית

, מידי,  מתקיימי; לימודי; וסדנאות בנושאי מוזיקה באמצעות מחשבי;המרכז כולל אולפני; בה;

, הקלטות ועריכה דיגיטלית, תיווי באמצעות מחשבי;, שיטות סינתזה, קומפוזיציה אלגוריתמית

 . סימולציה של כלי נגינה ועוד
 , סינתסייזרי; אנאלוגיי; ודיגיטליי;8במרכז למוזיקה באמצעות מחשבי; ציוד היקפי משוכלל 

 . מכשירי אפקטי; ומיקסרי;, מעבדי צליל, מערכות הקלטה דיגיטליות, סאמפלרי; מסוגי; שוני;
הלחנה וביצוע של מוזיקה אלקטרונית ג; , עומדי; לרשות התלמידי; לצורכי תירגול, האולפני; על ציוד;

 . מחו7 לשעות הלימודי;
 
 

 
 עבדת מחשבי!מ

כמו כ5 משרתת המעבדה את .  לצורכי מחקר והוראהמעבדה פועלת לשרות תלמידי התארי; המתקדמי;ה

 . הוראת שימושי המחשב לאמנויות השונות לתלמידי התואר הראשו5 בשני; המתקדמות
 .6407021: טלפו5. 208בוטו5 חדר 8בניי5 דה, רוז פלדמ5' גב: תאמת מערכות מידעמ

 
 

 נסמבלי! אמנותיי!א
 

 תזמורת הסימפוניתה
רובי5 משתתפי; כל תלמידי האקדמיה . ש ס"יה הישראלית למוזיקה עתזמורת הסימפונית של האקדמב

 .במש= כל שנות לימודיה;, הלומדי; נגינה בכלי התזמורת
 .נע; שרי:' פרופ, עמי מעיני' פרופ: נצחי;מ
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 קהלת האורטוריהמ
, מקהלת האורטוריה של האקדמיה הישראלית למוזיקה משתתפי; כל תלמידי המחלקות לתאוריהב

כמו כ5 משתתפי; . המחלקה לפסנתר והסטודנטי; שאינ; מנגני; בכלי התזמורת, ציה וניצוחקומפוזי

 .במקהלה תלמידי החוג למוזיקולוגיה במש= כל שנות לימודיה;
 .מר מיכאל שני: נצחמ

 
 

 דנת האופרהס
, דנת האופרה מיועדת לסטודנטי; המתקדמי; של המחלקה הווקאלית ולזמרי; במעמד מיוחדס

 .דנה על סמ= מבחני קבלה מיוחדי;שהתקבלו לס
 תמר רחו;' פרופ: כנה ווקאליתה
 .מר מיכה הנדל, יוליה פבזנר' גב: ימויב

 
 

 רבי קונצרטי! באקדמיה הישראלית למוזיקהע
 
לה ומוריס 'ש אנג"במש= כל שנת הלימודי; באול; ע' ה8'תקיימי; קונצרטי; מדי ערב בימי; אמ

הרומנטית , ורחי; מציגי; רפרטואר מגוו5 מהספרות הקלאסיתתלמידי המחלקות השונות וא. קלרמונט

 .והמודרנית
בלוח האירועי; של הפקולטה , מדורי הכרוניקה בעיתוני;, רטי; על לוחות המודעות של האקדמיהפ

 .לאמנויות וכ5 בפרסומי; של אגודת הידידי;
 
 ונצרטי! מיוחדי!ק
מתקיימי; במש= שנת , אנסמבלי; הקאמריי;המקהלות וה, ונצרטי; מיוחדי; של התזמורת הסימפוניתק

 .הלימודי;
 .רטי; בפרסומי; השוטפי; ובאקדמיהפ
 .קונצרטי; של תלמידי האקדמיה ואורחי; 8 16 8 14בי5 השעות ' הרי יו; בצ
 
 
 אטרו7 האוניברסיטהת
תרגו; , למידי החוג לאמנות התאטרו5 ומוריו מפיקי; הצגות ממבחר הרפרטואר הקלאסי והמודרנית

ש "בבניי5 גילמ5 ובאול; ע) 140(ההצגות פתוחות לקהל הרחב ומתקיימות באול; שוטלנדר . קורומ

טלפו5 , פרטי; נית5 לקבל במשרד ההפקות של החוג לאמנות התאטרו5. בבניי5 מכסיקו) 'ב207(קראוטהמר 

6424054 ,0386408299. 
 http://www.tau.ac.il/arts/theatre/prod95.html: תובת האתר באינטרנטכ
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 יחידה להשתלמויות ופרוייקטיםה
 
 :יחידה פועלת בתחומי; הבאי;ה
 
 תכנית להעשרה אישית באמנויותה
. טרת התכנית לאפשר למעוניני; להרחיב את ידיעותיה; בתחומי האמנות השוני; ולהעשיר את רוח;מ

ת ולהשתת: התכנית מאפשרת לקהל הרחב להצטר: לקורסי; המיועדי; לסטודנטי; בפקולטה לאמנויו

 ;משתתפי התכנית אינ; נדרשי; בבחינות קבלה והלימודי; אינ. בתכניות לימוד הנבנות במיוחד למענ;

זכויות או נקודות זכות מצטברות כלשה5 ללימודי; לקראת , הכרה אקדמית, מקני; לה; תואר אקדמי

 . תואר או תעודה אקדמיי;
 
 .כנית מוגבלהשתתפות בקורסי; כרוכה בתשלו; ומספר המקומות בתה
 
 עת ופרסומי! של הפקולטה0תביכ
 
 'מותר'
מאגד מחקרי; חדשי; מתחומי האמנויות , ג"היוצא לאור בעברית משנת תשנ, תב העת של הפקולטהכ

תחומי בחקר האמנויות מתבטא במחקרי; בתחומי תולדות 8הדיו5 הבי5. השוני; הנלמדי; בפקולטה

 . קולנוע וטלוויזיה ואדריכלות, יהמוזיקה ומוזיקולוג, אמנות התאטרו5, האמנות
מבחר מדברי הכנס . אחד מנושאי האמנות על פני מספר ימי;ב 'מותר'כל שנה מקיימת הפקולטה כנס ב

 .'מותר'מופיע בגיליו5 הבא של 
 קדר8נורית כנע5' פרופ: ורכת ראשיתע
 ר שרה לוט5"ד: ורכת משנהע
 
        Assaph, Book Series סדרת ספרי! 0ס; א
בשפה , ת ספרי; של הפקולטה לאמנויות בה מתפרסמי; מאמרי; ומחקרי; מתחומי האמנות השוני;דרס

 .האנגלית
 קדר8נורית כנע5' פרופ: ורכת ראשיע
 
 : ונקרא 1997ספר הראשו5 בסדרה יצא בשנת ה

Leoné de Sommi and the Performing Arts 
278איטליה בשני; , שחי במנטואה,  סומיספר הוא אנתולוגיה של מאמרי; על האמ5 היהודי לאונה דהה

 .הפקה ותאוריה של התאטרו5, כוריאוגרפיה, בימוי, משחק, מחזאות, ועסק בשירה 159215
 אהובה בלקי5' פרופ: ורכת הספרע
 
ש הנאלורה קיפ "ספר השני בסדרה ייצא בעקבות יו; העיו5 שנער= מטע; הקתדרה לחקר האמנויות עה

 :בנושא 1997בחודש דצמבר 
 ".אבני דר: בתרבות ובאמנות של מצרי!"
 אשר עובדיה' פרופ: ור= הספרע

 : הספר השלישי בסדרה יצא בעקבות כנס שנער= מטע; הפקולטה לאמנויות בנושא
“On Interpretation in the Arts” 

 ר נורית יערי"ד: עורכת הספר
 
 Assaph: Orbis Musicae (section A)ס; אורביס מוזיקה  א
אורביס ". "אס:"השתלב במסגרת  1978בשנת . 19718החל להופיע ב. החוג למוזיקולוגיהתב העת של כ

ל ומישראל בתחו; "בו מתפרסמי; מאמרי; של טובי החוקרי; מחו, עת מדעי באנגלית8הוא כתב" מוזיקה

. 1998יצא לאור בשנת  12כר= . המוזיקולוגיה ההיסטורית ובחקר השפה והסגנו5 התאורטיי; של המוזיקה

 .נמצא בהכנה 13' ר= מסכ
 ר דורית טנאי"ד: ור= ראשיע
 
  Assaph, Studies in Art History (section B)  ס; אמנותא
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ז וכולל מאמרי; בשפות "הכר= השני בסדרה יצא בשנת תשנ. תב העת של החוג לתולדות האמנותכ

חוקרי; מ5 החוג המאמרי; כוללי; מחקרי; של מורי; ו. אירופאיות שעיסוק; בחקר תולדות האמנות

 850ט לכבוד יובל ה"יצא לאור בשנת תשנ 3' כר= מס. 'ציור וכד, פיסול, בתחומי; שוני; כמו אדריכלות

 5' ס וכר= מס"יצא לאור בשנת תש 4' כר= מס".  אמנות באר7 ישראל8מזרח ומערב" למדינה ונושאו 

 .ה נמצא בהכנ6' כר= מס. א"המוקדש לאמנות מודרנית יצא לאור בשנת תשס
 קדר8נורית כנע5' אשר עובדיה ופרופ' פרופ: ורכי; ראשיי;ע
 ר שרה לוט5"ניק וד'ר סוניה מוצ"ד: ורכות משנהע
 
ש הנאלורה קיפ והקתדרה למחקר "רסומי! בחסות הקתדרה לחקר תולדות האמנות עפ

 ומרי בלו:' ורג'ש ג"השוואתי בתולדות האמנות ע
 : בנושא 1999סות הקתדרות בחודש ינואר פרסו; הראשו5 ייצא בעקבות הכנס שנער= בחה
 "מטמורפוזה של דימויי!  מהעת העתיקה עד ימינו"

The Metamorphosis of Marginal Images: From Antiquity to the Present Time  
 קדר8נורית כנע5' אשר עובדיה ופרופ' פרופ: ורכי; ראשיי;ע
 
 Assaph, Studies in the Theatre (section C)  ס; תאטרו7א
זהו כתב עת . 1984היוצא לאור מאז , תב העת של החוג לאמנות התאטרו5 למחקרי תאטרו5 על כל תחומיוכ

בו מתפרסמי; מאמרי; של מיטב חוקרי התאטרו5 באר7 , מדעי בשפה האנגלית בעל מערכת בינלאומית

המסכה בפולח5 "מוקדש לנושא ) 1993 (9כר= . בכל כר= קיי; חלק המוקדש לנושא מרכזי. ל"ובחו

מוקדש ) 1995 (11כר= , "המרחב התאטרוני והמקו; הבדיוני"מוקדש לנושא ) 1994 (10כר= , "ובתאטרו5

ממדי; פולחניי; : תאטרו5 וכתבי קודש: "מוקדש לנושא) 1996 (12לניתוח הצגות ומחזות וכר= 

 .מוקדש להוראת ניתוח הפקות תאטרו5) 1997 (13כר= ". ומיתולוגיי;
כר= . שנכתבה על ידי רוברט וילסו5 והיינר מילר" מותו של מולייר"מוקדש ליצירת הוידיאו )1999 (14ר= כ

 ".מהפכה והתמסדות בתאטרו5"מוקדש לנושא  15' מס
 צבי8לינדה ב5' פרופ: ורכת ראשיתע
 פרדי רוק;' פרופ: ור= משנהע
 Assaph Kolnoa (section D)  ס; קולנועא
עוסק בחקר  1998גיליו5 ראשו5 שיצא לאור בשנת , ג לקולנוע וטלוויזיהמחקרי של החו8עת האקדמיה תבכ

כולל מאמרי; בחקר הקולנוע , המתפרס; בשפה האנגלית, כתב העת החדש. הקולנוע והמדיה הוויזואליי;

הגיליו5 הראשו5 מכנס מאמרי; . והטלוויזיה שכתבו חוקרי; וחוקרות מהשורה הראשונה באר7 ובעול;

: ושעסק בנושא 1996עקבות הכנס האקדמי הבינלאומי הראשו5 שהתקיי; בחוג בשנת מחקריי; שנכתבו ב

 ". טשטוש גבולות בקולנוע8סו: האל: "
 :יוקדש לנושא 2001גיליו5 הבא שיצא בשנת ה
 "La longue dureé - Series,Serials and Other Macaroni Forms" 
 ר אורלי לובי5"ד, ר מיכל פרידמ5"ד, נורית גר7' פרופ, אד נאמ5'ג' פרופ: ורכי; ראשיי;ע
 ליהי נגלר' גב: ורכת משנהע
 
 יעוד ועיו7ת
בפרסו; זה . ש חיי; רוזנברג"פרסומי החוג למוזיקולוגיה בשיתו: ע; בית הספר למדעי היהדות עמ

 .ישראלית ומזרחית בעבר ובהווה, מובאי; מחקרי; במוזיקה יהודית
 

 
 נסי! וימי עיו7כ

 
 'מותר'נס כ
מבחר . הנמש= כמה ימי;, תחומי באמנויות8בנושא רב' מותר'קיימת הפקולטה לאמנויות כנס כל שנה מב

 .'מותר'מנושאי הכנס מפורס; בגיליו5 הבא של 
 
 נסי! מטע! הקתדרותכ
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ס יתקיי; כנס בחסות הקתדרה "בתש. כל שנה מתקיימי; בפקולטה כנסי; מטע; הקתדרות השונותב

ומרי ' ורג'ש ג"יפ והקתדרה למחקר השוואתי בתולדות האמנות עש הנאלורה ק"לחקר תולדות האמנות ע

 ". זיקות וגבולות0אמנות ואומנות " :בנושא, בלו=
 
 נסי! וימי עיו7 מטע! החוגי!כ
פרטי; על אירועי; אלה . מהל= שנת הלימודי; מארגני; חוגי הפקולטה ימי עיו5 וכנסי; בנושאי; שוני;ב

 .י; ושל הפקולטהמתפרסמי; על לוחות המודעות של החוג
 http://www.tau.ac.il/arts/calendar.html :ידע נית5 למצוא באתר האינטרנט של הפקולטהמ
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 ש אליאס סוראסקי"עהמרכזית הספריה 
 

 חוה ריפ5' גב: מנהלת הספרייה
 

 :שעות פעילות הספריה
 09:00822:00ה                         8ימי; א

 09:00812:30ימי שישי וערבי חגי;      
 

 שעות קי7  
  09:00819:00ה                            8יו; א

 09:00812:30יו; ו                                  
 

 6458745803: טלפו5
 cenlib/il.ac.tau.www://httpכתובת אתר הבית  

 
 . שעה לפני סגירת הספריהשירותי הספריה נפסקי; רבע 

 .מתפרסמות באתר הבית ובאמצעות שילוט בספריה ,הודעות על שינויי; בשעות הפעילות
 

 תאור הספריה
באוס: הספריה כמליו5 . ש אליאס סוראסקי משרתת את הפקולטות למדעי הרוח והאמנויות"הספריה ע

שרות מאגרי מידע וכתבי עת הספריה מנויה על ע. שלושת אלפי; כתבי עת8ומאתי; אל: כותרי; וכ

שכוללת מאמרי; , כמו כ5 בספריה מערכת תדפיסי; אלקטרונית. אלקטרוניי; בתחומי הרוח והאמנויות

הגישה למערכת התדפיסי; אפשרית ממחשבי הספריה . ופרקי; מספרי; שנסרקו לצרכי לימוד בלבד

 .בלבד
 הקטלוג נגיש מכל מחשב". אל:"איתור כל סוגי החומר בספריה מתבצע באמצעות הקטלוג הממוחשב 

 .כמו ג; מהמחשב הביתי באמצעות האינטרנט, ברחבי הקמפוס
 START/AAC/AAC/TAU/ENG/ALEPH/:4500.6.58.66132://http 
 

 אוספי! מיוחדי!
 אוס: אברה; הורודיש לתולדות הספר

 רברט כה5 לספרי; נדירי;אוס: ה
 אוס: מרגוליס לספרות ולתרבות יידיש
 אוס: יעקב פיטלובי7 בנושא אתיופיה
 אוס: אס: שמחוני להסטוריה צבאית

 אוס: יפה לספרות ילדי;
 אוס: ספרי; בחתימת המחבר

 )פתוח להשאלה(אוס: וינר לחקר השואה והפשיז; 
 
 הפרטי; נוספי;  ושעות פתיחה באתר הבית של הספרי*

http://www.tau.ac.il/cenlib
http://132.66.58.6:4500/ALEPH/ENG/TAU/AAC/AAC/START
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 אול! קריאה כתבי עת ומיקרופור!
 .ממוק; בקומת היציע של הספריה ומרוכזי; בו כתבי העת השוטפי; בעברית ובשפות זרות

, כמו כ5 נית5 למצוא כא5 את כל העתונות היומית בעברית מראשיתה  ומספר עתוני; יומיי; מהעול;

 .בדפוס ובזיעור
 סגור'  יו; ו9:00819:00ה 8פתוח בימי; א

 
 )ספרי! שמורי!(ה הלימודית הספרי

משרתת  תלמידי תואר . ממוקמת בבני5 נפרד בסמו= לספרית סוראסקי בקומה השלישית של בני5 גרוס

 .ראשו5 וכוללת ספרי; שה; קריאת חובה לקורסי; השוני; במגוו5 נושאי; ובמספר עותקי; רב
 . ימי;3נית5 לשאול עד שני ספרי; לתקופה מוגבלת של עד 

    .6407850803: י; על נוהלי השאלה נית5 לקבל בספריה ובטלפו5 פרטי; נוספ
 

 מאגרי מידע
, בספריה עומדות לרשות הקוראי; תחנות עבודה לחיפושי; במאגרי מידע עדכניי; על גבי תקליטורי;

באמצעות; נית5 לקבל ביבליוגרפיות מעודכנות , ומאגרי מידע מקווני; בתחומי מדעי הרוח והאמנויות

 ).לתלמידי תואר שני ומעלה(אל חלק מהמאגרי; קיימת גישה מהמחשב הביתי . טקסט מלאומאמרי; ב
 .השימוש במאגרי המידע השוני; הוא חינ; לסטודנטי; וסגל האוניברסיטה

 
 הדרכות

בשבוע הראשו5 שלפני תחילת הלימודי;  ובשבועות הראשוני; בתחילת הסמסטר מקיימת הספריה 

, והתמצאות בספריה" אל:"ההדרכה כוללת שימוש בתוכנת . ; החדשי;לתלמידי חובההדרכות בסיסיות 

הזמנה להדרכה תשלח . ההדרכה מתקימת בחדר ההדרכה של הספריה. באמצעות לומדה אינטראטיבית

 .לבתי התלמידי;
הלומדה מותקנת בחדר ההדרכה של הספריה וכ5 בחדרי המחשב בפקולטות ונית5 להשתמש בה בכל שעות 

 .הפעילות
יש לעקוב אחר .  שנת הלימודי; ניתנות הדרכות אישיות וקבוצתיות לשימוש במשאבי הספריהבמהל=

 .הפרסומי; בלוחות המודעות של החוגי; והספריה
 . כמו כ5 נית5 להעזר בדפי מידע והדרכה הנמצאי;  במחלקת היע7 ובאולמות הקריאה

 
מש= זמ5 ההשאלה . כרטיס סגל בספריה היא אישית בלבד ע; הצגת כרטיס סטודנט או השאלת ספרי!

 .נקבע בהתא; לסוג החומר ובהתא; למעמד הקורא
 

 סטודנטי! לתואר ראשו7
  ספרי; ממוחשבי;  לחודש7
  ספרי; לא ממוחשבי;  לחודש7
 
 

 סטודנטי! לתואר שני
  ספרי; ממוחשבי;  לחודש10
  ספרי; לא ממוחשבי;  לחודש10
 

 כולל סגל זוטר, סגל אקדמי
  חודשי;3י; עד  ספרי; ממוחשב20
  חודשי;3 ספרי; לא ממוחשבי; עד 20
 

 סגל מנהלי
  ספרי; ממוחשבי;7
  ספרי; לא ממוחשבי;7
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 .קוראי; המאחרי; בהחזרת ספרי; יחויבו בקנס •
 .אנציקלופדיות וספרי יע7 נוספי;,מילוני; , אי5 השאלת כתבי עת •
ספרי; שלא ניתני; ) לצילו; מחו7 לספריה(סטודנטי; לכל התארי; רשאי; לשאול לשעתיי;  •

 .להשאלה
חוב לספריה ואי , איחור בהחזרת ספרי;: זכויות ההשאלה של קורא יחסמו במקרי; הבאי; •

 .החזרת ספרי; מוזמני;
 

 :הארכת השאלה
 .6426211803' לרשות הקוראי; מופעל מענה קולי להארכות ולבירור מצב הזמנות טל •
 . שעות ביממה24 •
 6409598803 בפקס  •
  "אל:"ג באמצעות קטלו •

Services  
http://132.66.58.6:4500/ALEPH/eng/TAU/AAC/AAC/BOR?#Library  

 LIBAGENT     http://www.libagent.orgבאמצעות תוכנת  •
 

 השאלה בי7 ספריתית
ספרי; וצילומי; מאוספי ספריות אחרות באר7 , ת תשלו;תמור, שירות המאפשר לקוראי; להזמי5

 .ובעול;
 

 צילומי!
כרטיסי צילו; נית5 . מכונות צילו; נמצאות בחדר הצילו; שבקומת המרת: של הספריה וכ5 בקומות

 .לרכוש בחדר הצילו;
 
 

http://132.66.58.6:4500/ALEPH/eng/TAU/AAC/AAC/BOR?#Library
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