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10.10.16 

 לתואר ראשון – זרשימת השיעורים בחוג למוסיקה לשנה"ל תשע"

 לתשומת לבך,

  "מרבית הקורסים בחוג למוסיקה הם שנתיים. לשם השלמת החובות בקורס וקבלת ציון, על התלמיד/ה ללמוד את "צמד

 המופיע ברשימה שלהלן. הקורסים

 דרות משלושה שיעורים בקורס מסוים בכל סמסטר דינה כאיבחוג למוסיקה חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. היע-

 השתתפות בקורס.

 (1קורסי חובה, שנה א' )דרג 

מס' הקורס 
 וסמסטר

 שם הקורס
שם 

 המרצה
 שעה יום

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1020

 01ב124.1021
 האזנה עצמית לרפרטואר קנוני

ד"ר אביגיל 

 ווד
- -  0  

 01א124.1025

 01ב124.1026

ת בקונצרטים ובאירועים נוכחו

 בחוג ובמשכן לאמנויות

ד"ר אביגיל 

 ווד
- -  0  

 01א124.1100

 01ב124.1101
 12-14 ד' טרם נקבע ב' )שנתי(-הרמוניה א' ו

2 2  

 2 2 

 01א124.1102

 01ב124.1103
 14-16 ד' טרם נקבע ב' )שנתי(-פיתוח שמיעה א' ו

2 2 
 

2 2 

 01א124.1104

 01ב124.1105
 ב' )שנתי(-א' ו קונטרפונקט

פרופ' יובל 

 שקד
 12-14 א'

2 2 
 

2 2 

 סדנת מקצב ותיפוף 01א124.1023
מאירה 

 אשר
 1 2 10-12 ד'

* חובה לתלמידי המסלול 

המורחב, בחירה למסלולים 

 האחרים

 01א124.2318

 01ב124.2319
 )שנתי(מבוא לאתנומוסיקולוגיה 

ר אביגיל ”ד

 ווד
 8-10 ב'

2 2 
 

2 2 

 שיטות מחקר )סמסטריאלי( 01א124.1333
עירית ר ”ד

 יונגרמן
  2 2 10-12 ב'

 01א124.1258

 01ב124.1259
 נקודת מפגש

פרופ' יובל 

 שקד
 14-16 ה'

2 

2 

1 

0 

 מתקיים אחת לשבועיים

 לתלמידי מסלול קומפוזיציה:

+  01א124.1260

 01ב124.1261

 למסלול קומפוזיציה ללא נ"ז

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 (1רסי חובה, מבואות היסטוריים, שנה א' )דרג קו

מס' הקורס 

 וסמסטר
 יום שם המרצה שם הקורס

ה
ע
ש

 

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 'רגיל' ו'מורחב' מבוא חובה למסלולים

 01א124.1311

 01ב124.1312

 מוסיקהתולדות המבוא ל

 המערבית
 12-14 ב' עירית יונגרמןר ”ד

2 

2 

1 

1 
 

 סלול הלימודיםבהתאם למ 'חובת בחירה'מבואות 

 01ב124.1320
של הרנסנס מבוא למוסיקה 

 המאוחר והבארוק
  2 4 12-16 ג' ר אלון שב”ד

 01ב124.1313
מבוא למוסיקה קלאסית 

 ורומנטית )סמסטריאלי(
 ד"ר ענבל גוטר

 ד'

 ה'

10-12 

8-10 
4 2  

 01א124.1126

 01ב124.1127

נושאים במוסיקה של 

 המאה העשרים

איתן פרופ' 

 שטיינברג
 2 4 12-14 ה' 

* חובה לתלמידי המסלול 

 לקומפוזיציה 

 
 (2קורסי חובה, שנה ב' )דרג 

 'רגיל', 'מורחב' או 'קומפוזיציה' –לתלמידי שנים א' וב', בהתאם לתכנית הלימודים האישית 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.2020

 01ב124.2021
  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד לרפרטואר קנוני האזנה עצמית

 01א124.2025

 01ב124.2026

נוכחות בקונצרטים ובאירועים 

 בחוג ובמשכן לאמנויות
  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד

 01א124.2400

 01ב124.2401
)למורחב: 

+  01א124.2500

 01ב124.2501

 הרמוניה מתקדמים
עודד פרופ' 

 זהבי
 12-14 ב'

2 

2 

1 

1 

לכלל  – * סמסטר א'

 הסטודנטים

חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

המסלול המורחב 

  קומפוזיציה, בחירה לאחריםו

 01א124.2402

 01ב124.2403
)למורחב: 

+  01א124.2502

 01ב124.2503

 פיתוח שמיעה מתקדמים
עודד פרופ' 

 זהבי
 10-12 ג'

2 

2 

1 

1 

לכלל  –* סמסטר א' 

 הסטודנטים

חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

ול המורחב המסל

 וקומפוזיציה, בחירה לאחרים

 01א124.2142

 01ב124.2242
 10-12 א' יובל שקד פרופ' מבוא לניתוח יצירות

2 

2 

2 

2 
 

 01א124.2412

 01ב124.2413
 תורת המקאם

תייסיר פרופ' 

 אליאס
 12-14 ד'

2 

2 

2 

2 

לתלמידי  –* סמסטר א' 

 המסלול קומפוזיציה

 אלמוסיקה אמנותית בישר 01ב124.2407
ר עירית "ד

 יונגרמן
  2 2 10-12 'ב

 01א124.2245

 01ב124.2246
 10-12 ה' יונתן כנען מוסיקה וטכנולוגיה

2 

2 

2 

2 

* חובה לתלמידי מסלול 

 בחירה לאחרים קומפוזיציה,

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 (3, 2קורסי חובה, שנה ג' )דרג 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.3020

 01ב124.3021

האזנה עצמית לרפרטואר 

 קנוני
  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד

 01א124.3025

 01ב124.3026

נוכחות בקונצרטים ובאירועים 

 בחוג ובמשכן לאמנויות
  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד

 01א124.2404

 01ב124.2405
)למורחב: 

+  01א124.2504

 01ב124.2505

 תקדמיםקונטרפונקט מ
פרופ' איתן 

 שטיינברג
 12-14 ג'

2 

2 

2 

2 

לכלל  –* סמסטר א' 

 הסטודנטים

חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

המסלול המורחב 

  וקומפוזיציה, בחירה לאחרים

 מוצעיםה שלושהחובת בחירה אחד מתוך ה –סמינריון 

 01א124.3618

 01ב124.3619

הטריו סונטה בתקופת  

 הבארוק
 10-12 ה' ד"ר אלון שב

2 

2 

2 

2 

 כשיעור יופיע: 

+  01א124.2618

  01ב124.2619

 01א124.3474

 01ב124.3475
 8-10 ג' ד"ר אביגיל ווד מוסיקה ודת

2 

2 

2 

2 

 כשיעור יופיע: 

+  01א124.2614

  01ב124.2615

 01א124.3620

 01ב124.3621

 במאה ולאומיות עממיות

 העשרים

 

פרופ' עודד 

 זהבי
 12-14 ה'

2 

2 

2 

2 

 יופיע :  כשיעור

+  01א124.2620

  01ב124.2621

 המוצעת: מתוך הרשימה ג'-לשנים ב' קורסי חובת בחירה

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1210

 01ב124.1211
 19-16 'ב ד"ר תומר הישג מקהלה

3 

3 

1 

1 

 לשנה ב':

 ב124.2411+  א124.2410

 לשנה ג:

 ב124.3411+  א124.3410

 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 8-10 ה' יונתן כנען יצירה והפקה מוסיקלית 01ב124.2244
2 

2 

2 

2 

* חובה לתלמידי מסלול 

 בחירה לאחרים קומפוזיציה,

 01א124.2139

 01ב124.2198
 קומפוזיציה

עודד פרופ' 

 זהבי
 14-16 ב'

2 

2 

2 

2 

* חובה לתלמידי מסלול 

 קומפוזיציה, בחירה לאחרים

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1219

 01ב124.1220
 אנסמבלים

פרופ' איתן 

 שטיינברג

פרופ' תייסיר 

 אליאס

 א'

 ה'

16-18 

12-13 

3 

3 

1 

1 

חובה לתלמידי המסלול 

חובה  ;המורחב, שנתיים

 לאחרים, שנה.

 01א124.1215

 01ב124.1216

 יהודית –מורת הערבית התז

 

תייסיר  פרופ'

 אליאס
 16-19 ד'

3 

3 

1 

1 

 לשנה ב':

 ב124.2416+  א124.2415

 לשנה ג:

 ב124.3416+  א124.3415

 

 (2, דרג 1קורסי בחירה )דרג 

 .ייבחרו בהתאם לתכנית הלימודים האישית

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.2458

 01ב124.2459

סדרת הקונצרטים 

 האוניברסיטאית

פרופ' איתן 

 שטיינברג
 14-16 א'

2 

2 

2 

2 
 

 01א124.1232

 01ב124.1233
 הדרכה אישית

פרופ' איתן 

 שטיינברג
 ה

11:00-

11:45 

2

2 

1 

1 

קבוצות, מפגשים אחת  2לקורס 

 02א124.1232 לשבועיים

 02ב124.1233

פרופ' עודד 

 זהבי

 01א124.2488

 01ב124.2489
 תכנית המתמחים

ד"ר ענבל 

 גוטר
 9-10 ד'

2 

2 

1 

1 
 

 01א124.2490

 01ב124.2491
 פיתוח קול

ד"ר תומר 

 הישג
 15-16 ב'

1 

1 

1 

1 
 

 01א124.2004

 01ב124.2005
 מיומנויות ביצוע

פרופ' תייסיר 

 אליאס

 ג'

 ה'

14-18 

13-14 

5 

5 

1

1 

נדרשת אודיציה לכניסה לקורס, 

 ה'-ם ג' והנבחרים יתחלקו בין ימי

  2 2 8-10 ב' ד"ר דן כהן אלתור ג'אז מתחילים 01א124.2380

  2 2 8-10 ב' ד"ר דן כהן אלתור ג'אז מתקדמים 01ב124.2381

 01א124.2486

 01ב124.2487
 פיתוח שמיעה מזרחי

פרופ' תייסיר 

 אליאס
 14-16 ד'

2 

2 

2 

2 
 

 01א124.2700

 01ב124.2701

 מעבדה מוסיקולוגית חלק א'

 ה מוסיקולוגית חלק ב'מעבד
 14-16 ה' ד"ר אלון שב

2 

2 

2 

2 
 תנאי מוקדם: מוסיקה וטכנולוגיה 

  דיווה! נשים במוסיקה פופולרית 01א124.2495
ד"ר אביגיל 

 ווד
  2 2 10-12 ב'

  4 -- ------ ---- ------ התנסות קהילתית 01ב124.1800

 מלטה: לשון, שירה ומוסיקה 01א124.2496

פרופ' אהרון 

גבע 

 קליינברגר

 4 4 8-12 א'
קורס משותף עם החוג לשפה 

 וספרות ערבית

 01ק124.2622
‒  אמנות‒  מסורות: ערש שירי

 מסורת

פרופ' יובל 

 שקד
 קורס חדש 2 2 14-12 ג

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 משותפים לתלמידי ביה"ס לאמנויותקורסי בחירה 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

  01ב100.1370
מבטים על אמנות בין קדושה 

 לשיגעון

ד"ר דורית 

 לורנד-ברחנא
 2 2 8-10 ב'

 סגרת "נופי ידע"()במ

 01א100.1371
( 1תרגילי נופי ידע )קבוצה 

 (2תרגילי נופי ידע )קבוצה 

אסנת בר אור 

 טליה הופמן

 ד'

 ב'

16-18 

10-12 
2 2 

 01א113.2204

 01ב113.2205
 צמתים בתרבות

ד"ר דורית 

 לורנד-ברחנא
 8-10 ג'

2 

2 

2 

2 
 

01א113.2200

01ב 113.2201 

 שפות וזהויות, בין תרבויות,

 סדנת יצירה ושיח

מנאר זועבי / 

 אסנת בראור
 18-20 ד'

2 

2 

1 

1  

01א113.2202

01ב 113.2203 

 חברתו, קיבתו, האדם

 אוכל, אמנות בין−  והסביבה

 ופוליטיקה

 18-20 ב טליה הופמן
2 

2 

2 

2 
 

 

 שימו לב, ייתכנו שינויים במערכת השעות.

 (, והודעות יישלחו בדואר אלקטרוני.Moodleי החוג )במערכת אתר החוג, ובפורום תלמידבעדכונים יתפרסמו באופן רציף 

למידע על הקורסים )תקצירים, ימים , שעות, חדרי לימוד וכו'( יש לגלוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, 

http://www.haifa.ac.il"ין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג למוסיקה או , או לעיז, תחת הכותרת "קטלוג קורסים תשע

 .באתר האינטרנט של החוג

 שוב, חשוב:

אם תלמיד/ה נרשם/ת לקורס מסוים ומחליט/ה אח"כ לבטל את ההשתתפות בו, עליו/ה לבטל את הרישום במועד שנקבע לביצוע 

עשה/תעשה כן, הוא/היא ייחשב/תיחשב תלמיד/ה בקורס )גם אם לא השתתף/ה בו( ויידרש/תידרש שינויים במערכת. אם לא י

 לשלם עבורו. על התלמיד/ה להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/עליה ללמוד באותה שנה, כולל לקורסי

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
http://music.haifa.ac.il/
http://music.haifa.ac.il/

