
הפקולטה לאמנויות מברכת את תלמידותיה ותלמידיה 
בברכת שנת לימודים פורייה



לאמנויותהפקולטה אתר

http://arts.tau.ac.il/


לאמנויותהפקולטה 

לאדריכלותס "ביה
למוזיקהס "ביה
לקולנוע וטלוויזיה  ס "ביה

לאמנות התאטרוןהחוג 
לתולדות האמנותהחוג 

באמנויותתחומית -הרבהתכנית 
קולנוע וטלוויזיה, המסלול לעיצוב במה

שני  תואר -הבינתחומית באמנויותהתכנית 



תכניות לימודים בפקולטה
חוגי  -מסלול חד
חוגי-מסלול דו

חובהקורסי 

קורסים מתקדמים

קורסי  
בחירה



אופני הוראה
הוראה  מספר אופני קיימים 

שיעור

תרגיל

ותרגילשיעור 

סמינר

מעשיתעבודה 

מעבדה

אישיתהדרכה 

פרוסמינר

ומעבדהשיעור 

מודרכתקריאה 

קולוקוויום

סדנה



ידיעון

?בידיעוןנמצאמה 

https://arts.tau.ac.il/yedion

הקובע את תכנית הלימודים הוא הידיעון 
הראשונההידיעון של שנת הלימודים 

https://arts-cms.tau.ac.il/yedion
https://arts.tau.ac.il/yedion


?מה בידיעון

תקנונים

זכויותוחובות / הלימודים תכנית מבנה 

לוח בחינות/קורסיםתקצירי / שעותמערכת 

זכויות / הצטיינות בלימודים/ בחינותסדרי 

/  זכויות ליולדות/במילואיםלמשרתים 

..ועודלימודיות התאמות 

https://arts-cms.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/yedion/takanon_22-23.pdf


מספר קורס

:ספרות המחולקות כך10-ממורכב מספר קורס 

ספרות החוג 4הקורס ספרות מספר 4ספרות מספר הקבוצה2

0811-1323-01
(01-רוב הקורסים מסתיימים ב)

"  תרגיל בתולדות התיאטרון יוון ורומא": לדוגמה

0811.1323.01–0811.1323.02–0811.1323.03



הקורססילבוס 

הקורסנושאי -

ביבליוגרפיתרשימה -

במהלך הקורסמטלות -

הציוןהרכב -

מהתלמידיםמצופה מה -

סילבוס לדוגמה

https://ims.tau.ac.il/Tal/Syllabus/Syllabus_L.aspx?course=0821190001&year=2022


בחינות

בחינהמועדי שני לרשותכם 
'מומלץ לגשת למועד א-
משאיר מועד אחד בלבד–' ויתור על מועד א-
ציון הבחינה האחרונה הוא הקובע: בכל מקרה-
ימי עבודה 5ניתן לערער על ציון הבחינה עד -

מיום פרסום הציונים



:קיימים שני סוגי בחינה

(בחינה אמריקאית)ברירה-רב. 1
פתוחה. 2

נסרקות למידע האישי " פתוחות"רק הבחינות ה
.לתלמיד

הבחינות מופיעים בידיעון הפקולטה  מועדי 
. האישיבמידע בחינות ובלוח 

האמנותלתולדות בחוג לדוגמה 

https://arts.tau.ac.il/study-program?safa=1&shana=2022&tab=assignments&tcid=7724


מטלת עבודה
אחידמועד הגשה –סיום קורס עבודות 
2023במרץ 12( 'של סמסטר ביום ראשון )–' סמסטר אלקורס 
2023באוגוסט 1–' שנתי או סמסטר בלקורס 

:  סמינריוניותרפרט ועבודות עבודות 

2023באפריל 16–' אסמסטר 

2023באוקטובר 8–שנתי /'בסמסטר 

הנחיות   לעקוב אחר יש , קיים מועד הגשה אחד בלבד
.המרצים

....חריגים ובמקרים 



לבקשות חריגותערכאות 

ועדת ההוראה של היחידה–יחידה 

ועדת הוראה של הפקולטה–פקולטה

אוניברסיטאיתועדת הוראה –אקדמית מזכירות 



ההוראה  פניות אל ועדת 
טפסים

הפקולטיתההוראה אל ועדת פניה טופס 

.דרך היחידהמועבר 

https://arts.tau.ac.il/teaching_committee_application_form


אוניברסיטאיםחובות 



עברית/חובת אנגלית

באנגלית או    " פטור"להגיע לרמת חובה -

עברית עד סוף שנת הלימודים הראשונה

אנגלית מתקיימים במסגרת  קורסי -

וקורסי עבריתהיחידה להוראת שפות 

היחידה להוראת עבריתבמסגרת 

https://languages.tau.ac.il/registration-2021
https://go.tau.ac.il/he/ba/hebrew


בשפה האנגליתקורס חובת 

התואר הראשוןללמוד במהלך חובה 

אנגליתהקורסים בשפה 2

לבחור  יוכלו חוגי -במסלול הדותלמידים 

הקורסיםאת ילמדו חוג באיזה 



שלובים  כלים 
אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים תכנית 

הרחבת הידע: ומטרתה, שוניםבתחומים 

:  התכנית נחלקים לשתי קבוצותקורסי 
,  רפואה, קורסים מתחומי מדעי החיים-" מזרח"

הנלמדים בפקולטות )והמדעים המדויקים הנדסה 

(.במזרח הקמפוסהממוקמות 
מדעי , קורסים מתחומי מדעי הרוח-" מערב"

בפקולטות  הנלמדים )החברה והאמנויות 

(.הקמפוסהממוקמות במערב 

https://core.tau.ac.il/


ערוצי תקשורת

במערכת   , על שינויים בקורסיםהפקולטה הודעות 
נשלחות לאימייל  , השעות ושאר עדכונים

האוניברסיטאי

:לרשתות אלחוטיותגישה 
Free-Tau סיסמהfree-tau

למחשובאגף –התמיכה אתר 

http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk

http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk


מייל אוניברסיטאי
של האוניברסיטה  ל"דואפתיחת 

הכרחית על מנת להגיע למידע האישי  

קוד אישי

https://tools.tau.ac.il/newuser/


שכר לימוד
ל ומאפשר  "תשלום המקדמה פותח חשבון שכ-

.רישום לקורסים

רישוםהסדרת התשלום לא יתאפשר ללא -

ל  "לתקנות שכקישורית 

ל  "לפנות למדור שכר לימוד באמצעות דואניתן -

im@tau.ac.il

https://www.tau.ac.il/tuition-main
mailto:im@tau.ac.il


רישום לקורסים
בידינג-הרישום נעשה בשיטת המכרז-

.לתלמיד" מידע אישי"באמצעות לבידינגכניסה -

https://nidp.tau.ac.il/nidp/idff/sso?RequestID=idZmd2Byqahx0UCBOMknJCp8tmco4&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2015-09-02T07%3A39%3A37Z&ProviderID=https%3A%2F%2Fmytau.tau.ac.il%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Fmytau.tau.ac.il%2F&AuthnContextStatementRef=MyTAU-Portal%2Fsecure%2Fname%2Fpassword%2Furi


בידינג-רישום לקורסים 
מקצה ראשון

11:00משעה 6.9.2022שלישי  יום : פתיחה

10:00בשעה 12.9.2022יום שני : סגירה

עד יום שלישי בבוקר: תוצאות

תמיכה

במזכירויות התלמידים ביחידות הפקולטה  

מכסיקובניין , 118המחשבים חדר במעבדת 

03-6407021בטלפון 



ז לרישום לקורסים"לו
הפקולטה לאמנויות לתלמידי 

.10:00בשעה 12.9.2022ועד11:00בשעה 6.9.2022-מ:ראשוןמקצה 

.10:00בשעה 21.9.2022ועד11:00בשעה 18.9.2022:שנימקצה 

לצפות בתוצאות  ניתן , הבידינגמתפרסמות לכל המאוחר למחרת סיום הבידינגתוצאות 
כאןלחצו בו נרשמתם הבידינגבאתר 

החל ממועד פרסום  הבידינגניתן לבטל קורסים באמצעות מערכת , לתשומת לבכם
השני ולקבל בחזרה  תוצאות המקצה הראשון ועד לשעתיים לפני מועד תחילת המקצה 

.את הנקודות

שינויים ברישום לקורסים

שינויים ידניים ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר במזכירויות  *
.בשעות הקבלההחוגים

באמצעות המידע קורסים במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר ( בלבד)ניתן לבטל *
.האישי

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://arts.tau.ac.il/reception-hours
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?


רישום לקורסים

איתן ניתן  מוקצות נקודות לכל תלמיד ותלמידה -
.את הקורס" לקנות"

איסור מוחלט על רישום לקורסים חופפים  חל -
אם  , את הרישום הקודם"דורס"רישום כל 

.מועדיםלאותם נקבע 
לקורסיםטיוטה לרישום מראש להכין -



בידינגסיום הליך 

בדיקת מערכת השעות

ה לבדוק את  /התלמידחובה על 

!ה/השעות שקיבלמערכת 

ביטול קורסים  

מספר  כך תקבלו את , המקציםלבטל קורסים בין שני רצוי 
.הקורס אותו ביטלתםשהוקצו עבור הנקודות 



*

בלינק הזה

אירוע פתיחת שנה 

...בקרובהפרטים ישלחו כל 

welcome2TAU

https://bit.ly/welcome2TAU
https://welcome.tau.ac.il/


יחידות הפקולטה-פרטי התקשרות  

ס לקולנוע וטלוויזיה"ביה

03-6408889shomrat@tauex.tau.ac.ilמ רכזת ניהולית  "מ, ענרנורית שמרת 

03-6408403daniellagf@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים בכירה  , דניאלה גורדון פרידמן

03-6409483nuritso@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים תואר ראשון  , סובלסוןנורית 

03-6405288niliy@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים תואר שני והכשרה , נילי יבניאל

03-6406112mfadoc@tauex.tau.ac.ilל    "מזכירת התכנית הדוקומנטרית הבינ, ביטמןאיה 

ס לאדריכלות"ביה

03-6405553lironal@tauex.tau.ac.ilרכז מנהלי  , ם'אלגלירון 

03-6405552ronitla@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים תואר ראשון  , לזרובפרומררונית 

03-6405455rickih@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים תואר שני   ,  חבצקיריקי 

החוג לאמנות התיאטרון

03-6408452danaoren@tauex.tau.ac.ilעוזרת מנהלית  , דנה אורן

03-6409506מזכירת תלמידים  , פלקהלה 

באמנויותהבינתחומית התכנית 

03-6409004michalgi@tauex.tau.ac.ilעוזרת מנהלית    , גילרוןמיכל 

תחומית באמנויות-הרבהתכנית 

03-6409004michalgi@tauex.tau.ac.ilעוזרת מנהלית, גילרוןמיכל 

תואר ראשון–קולנוע וטלוויזיה , לעיצוב במההמסלול 

03-6407230oritz@tauex.tau.ac.ilמזכירת התכנית    , צילראורית 

mailto:shomrat@tauex.tau.ac.il
mailto:daniellagf@tauex.tau.ac.il
mailto:nuritso@tauex.tau.ac.il
mailto:niliy@tauex.tau.ac.il
mailto:mfadoc@tauex.tau.ac.il
mailto:lironal@tauex.tau.ac.il
mailto:ronitla@tauex.tau.ac.il
mailto:rickih@tauex.tau.ac.il
mailto:danaoren@tauex.tau.ac.il
mailto:michalgi@tauex.tau.ac.il
mailto:michalgi@tauex.tau.ac.il
mailto:oritz@tauex.tau.ac.il


החוג לתולדות האמנות

03-6408482mayamo@tauex.tau.ac.ilרכזת מנהלית  , מיה מור

03-6409481מזכירות תלמידים 

תואר שני–קולנוע וטלוויזיה , ועיצוב במההתיאטרון לאמנות החוג 

03-6408452danaoren@tauex.tau.ac.ilרכזת מנהלית  , דנה אורן

03-6409506hilafa@tauex.tau.ac.ilמזכירת תלמידים , פלקהילה 

mailto:mayamo@tauex.tau.ac.il
mailto:danaoren@tauex.tau.ac.il
mailto:hilafa@tauex.tau.ac.il


בה סטודנטים לתואר ראשון משנים מתקדמות חונכים את  תכנית 
מלווים אותם  .המתחילים את לימודיהם באוניברסיטה' תלמידי שנה א

החל מהמפגש הראשוני עם החוג בו הם לומדים והמפגש עם הסביבה 
והחונכות מסייעים  החונכים . החברתית הלא מוכרת של הקמפוס

מיומנויות חדשות  ובפיתוח " האקדמיתהשפה "לסטודנטים ברכישת 
.ואסטרטגיות למידה

'نخطو معًاיחד צועדים '

https://deanstudents.tau.ac.il/advancement/tutor_first_year


'نخطو معًاיחד צועדים '

https://deanstudents.tau.ac.il/advancement/tutor_first_year


הפקולטה לאמנויות מברכת 
אותך בשנת לימודים פורייה  

.ומהנה



האם הלימודים  
?מתאימים לי

תרומת ידע 
ועשייה  
לחברה

מה אני עושה  
?עם התואר

אתגרים 
כלכליים  
ואישיים

קבוצות מיוחדות

צרכים מיוחדים

תמיכה  
בלמידה

להצלחת הסטודנטים  הדקאנט

והסטודנטיות

אוניברסיטת תל אביב

https://www.youtube.com/watch?v=jXbSf-

onV1E&ab_channel=AmosMessika

https://www.youtube.com/watch?v=jXbSf-onV1E&ab_channel=AmosMessika


להצלחת הסטודנטים  הדקאנט

והסטודנטיות

אוניברסיטת תל אביב

ית.סטודנט

קידום 
סטודנטים

מעורבות 
חברתית

שירות
פסיכולוגי

פיתוח 
קריירה

ייעוץ        
אבחון  

ולקויות  
למידה

מלגות
הלוואות

מעונות

https://deanstudents.tau.ac.il/ : הדקאנט

https://deanstudents.tau.ac.il/


מענה לאוכלוסיות מגוונות*
!ן.לכםבואו וגלו איך אנחנו יכולים לעזור 

לקויות למידה
מרכז בצוותא בספריית מדעי )

(החברה

סטודנטים עם קשיים 

נפשיים או קשיים 

בתקשורת חברתית

סטודנטים עם מוגבלות

פיזית חושית 
(מרכז נגישות בספריה המרכזית)

החברה  

הערבית

משרתי

מילואים

הקהילה

האתיופית

'סטודנטים שנה א
(צועדים יחד)

בוגרי  

החינוך 

החרדי

עולים חדשים

להצלחת הסטודנטים  הדקאנט

והסטודנטיות

אוניברסיטת תל אביב



תוכניות לאוכלוסיות מגוונות*
!ן.לכםבואו וגלו איך אנחנו יכולים לעזור 

לקויות למידה
מרכז בצוותא בספריית מדעי )

(החברה

סטודנטים עם קשיים 

נפשיים או קשיים 

בתקשורת חברתית

סטודנטים עם מוגבלות

פיזית חושית 
(מרכז נגישות בספריה המרכזית)

החברה

הערבית

משרתי

מילואים
הקהילה

האתיופית

'סטודנטים שנה א
(צועדים יחד)

עולים חדשים

להצלחת הסטודנטים  הדקאנט

והסטודנטיות

אוניברסיטת תל אביב

בוגרי החינוך

החרדי

דור ראשון להשכלה

גבוהה



יות בפקולטה לאומנויות.שירותי ייעוץ לסטודנטים

יות.הסטודנטיםמטעם דקאנט , גלית ליבנת, יועצת הפקולטההשירות ניתן על ידי 

במגוון תחומים לימודיים ואישיים, ללא עלות, יעוץ פרטני•

וחיבור לגורמים רלוונטייםהנגשה של שירותי הדקאנט •

בפקולטהמול גורמי מנהל הפנייה וליווי •

ולהעלאת המסוגלות העצמית, להתמודדות עם עומס לימודי ולחץ נלווהמפגשים קבוצתיים •

 yeutzarts@tauex.tau.ac.il:בתאום מראש במייל

!בהצלחה רבה! לפנות בכל עתות/מוזמנים

7.30-14.30שלישי וחמישי בשעות , שני-ימי קבלה

להצלחת הסטודנטים  הדקאנט

והסטודנטיות

אוניברסיטת תל אביב


