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2.10.17 

 

 חוגי -חדתלמיד/ה יקר/ה בחוג למוסיקה, במסלול ה

 שלום רב,

 ברכותינו הלבביות לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה!

(, כ'רישום ממוחשב' 124במערכת הלימודים מתבצעים על ידי הסטודנטים בחוג למוסיקה )מס' החוג:  שינוייםלקורסים וכן  הרישום

חשב. מומלץ לעיין גם בשנתון האוניברסיטה וב"איגרת לתלמיד" לשנת ויות לביצוע הרישום הממבאמצעות האינטרנט. להלן הנח

 ובאתר אגף מנהל תלמידים. (http://www.haifa.ac.il, המפורסמים באתר האוניברסיטה )חתשע"הלימודים 

 :לנוחיותך, נשלחים בזאת

 חוגי -לול הדותכנית הלימודים במס 

 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב 

 הנחיות מיוחדות לרישום באמצעות האינטרנט 

 "חרשימת השיעורים בשנת הלימודים תשע 

: הנכם/ן מתבקשים/ות לשלוח למזכירות החוג תמונת דרכון אישית, לשם פתיחת תיק תלמיד )ראה/י "גזור ושלח" לתלמידי שנה א'

 בסוף עמוד זה(.

 ,ך שנת לימודים פורייה ומהנה. שנה טובה ומוצלחתאנו מאחלים ל

  בית הספר לאמנויותמזכירות 

 ____________________________________________________________ י/ושלח גזרי/גזור

 תמונה

 ________________________ שם:

 

 ________________________ ת"ז:

 

 ______________________ טלפון:

 

 ____________________ טלפון נייד:

 

 ______________________ דוא"ל:

 הכתובת למשלוח:

 בית הספר לאמנויותמזכירות 

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

 312, חדר 3קומה 

 אוניברסיטת חיפה

 199שד' אבא חושי 

 הר הכרמל

 3498838חיפה       

 

 

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

 נ"ז בחוגים אחרים( 24נ"ז קורסי בחירה(,  12נ"ז סמינריון +  4נ"ז בחוגי המשכן לאמנויות ) 16נ"ז בחוג למוסיקה,  80
 

(1ש נ ה   א' )דרג   סה"כ נ"ז שש"ס חובה / בחירה סוג שיעור 

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב לאמנויות ןובמשכ בחוג ובאירועים בקונצרטים נוכחות

  4 4 חובה שיעור ותרגיל הרמוניה )שנתי(

  4 4 חובה שיעור ותרגיל פיתוח שמיעה )שנתי(

  4 4 חובה שיעור לאתנומוסיקולוגיהמבוא 

 28 2 2 חובה שיעור סדנה )סמסטריאלי( מוסיקה וטכנולוגיה

  2 2 חובה במתוקש )סמסטריאלי( קריאה וכתיבה אקדמית )מתוקשב(

  4 4 חובה שיעור )שנתי( מבוא לתולדות המוסיקה המערבית

  4 4 חובה שיעור  מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית

  2 2 חובה שיעור מבוא למוסיקה ערבית

 סדנה פרקטיקה ביצועית 
חובה לבחור סדנה אחת מתוך 

 רשימה
6-4 2  

(2ש נ ה   ב' )דרג   סה"כ נ"ז שש"ס חובה / בחירה סוג שיעור 

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב האזנה עצמית לרפרטואר קנוני

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב לאמנויות ובמשכן בחוג ובאירועים בקונצרטים נוכחות

  4 4 חובה שיעור ותרגיל הרמוניה מתקדמים )שנתי(

/ פיתוח שמיעה מזרחי  פיתוח שמיעה מתקדמים )שנתי(
 )שנתי(

 שיעור ותרגיל
חירה אחד מתוך שני חובה )לב

 הקורסים (
4 4 

 

  4 4 חובה שיעור ותרגיל קונטרפונקט )שנתי(

 32 4 4 חובה שיעור ותרגיל ניתוח יצירות )שנתי( למבוא 

  4 4 חובה שיעור )שנתי( תורת המקאם

 מחשבה במוסיקה
שיעור / סמינר 

 מחלקתי
 חובה

2 2 
 

  4 4 חובה לבחור מתוך רשימה מוצעת שיעור קורסי עיון במוסיקולוגיה/ אתנומוסיקולוגיה

 אחדלבחירה  נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית:
 מאלה:

 נ"ז 4 –הביניים והרנסנס המוקדם -מוסיקה של ימינושאים ב
 נ"ז 4 –מוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק נושאים ב

 נ"ז 4 –נושאים במוסיקה של המאה העשרים 

 שיעור
 חובה לבחור קורס אחד מתוך

 הרשימה
4 4 

 

 סדנה פרקטיקה ביצועית 
חובה לבחור סדנה אחת מתוך 

 רשימה 
6-4 2  

(3, 2ש נ ה   ג' )דרג    סה"כ נ"ז שש"ס חובה / בחירה סוג שיעור 

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב האזנה עצמית לרפרטואר קנוני

  0 0 חובה תרגיל מתוקשב לאמנויות ובמשכן בחוג ובאירועים בקונצרטים נוכחות

  2 2 חובה שיעור ותרגיל (סמסטריאליקונטרפונקט מתקדמים )

 10 2 2 חובה שיעור מוסיקה אמנותית בישראל )סמסטריאלי(

 סמינריון סמינריון
חובה לבחור סמינריון אחד מתוך 

 רשימת ההיצע
4 4  

 סדנה פרקטיקה ביצועית 
חובה לבחור סדנה אחת מתוך 

 רשימה
6-4 2 

 

   ב+גקורסי בחירה לשנים 

  10 10 - בחירה  קורסי בחירה מתוך היצע החוג

   סה"כ
80 
 נ"ז

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 סה"כ נ"ז שש"ס חובה / בחירה סוג שיעור מקבצים

 חוגי ביה"ס לאמנויות – 1מקבץ מס' 

 16 12  בחירה  שיעורי בחירה

  4  חובה סמינריון סמינריון )לבחירה מתוך היצע ביה"ס לאמנויות(

 גים אחרים באוניברסיטהחו – 2מקבץ מס' 

 24 24  בחירה  קורסי בחירה מתוך היצע כלל החוגים

 סה"כ  נ"ז במקבצים
40 
 נ"ז

 סה"כ נ"ז לתואר
120 
 נ"ז

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 .בתום שנה א' ללימודים 70ממוצע ציונים  .א

 הרמוניה, פיתוח שמיעה, קונטרפונקט –עמידה בקורסי המיומנויות  .ב

 ת האזנה אישיתעמידה בבחינ .ג

 נ"ז לפחות 12צבירה של  .ד

 נוכחות בקונצרטים ופעילות חוג .ה

 'ג' לשנה בתנאי מעבר משנה 

 עמידה בבחינת האזנה אישית .א

 עמידה בקורסים: שיטות מחקר, מבוא לתקופה קלאסית רומנטית .ב

 סיום חובות אנגלית .ג

 נוכחות בקונצרטים ופעילויות חוג .ד
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 לתואר ראשון – חרשימת 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

 ים. היעדרות משלושה שיעורים בקורס מסוים בכל סמסטר דינה כאיבחוג למוסיקה חלה חובת נוכחות בכל השיעור-

 השתתפות בקורס.

 (1קורסי חובה, שנה א' )דרג 

מס' הקורס 
 וסמסטר

 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1020
 01ב124.1021

האזנה עצמית לרפרטואר 
 קנוני

  0  - - ד"ר אביגיל ווד

 01א124.1025
 01ב124.1026

נוכחות בקונצרטים 
ובאירועים בחוג ובמשכן 

 לאמנויות
  0  - - ד"ר אביגיל ווד

 01.א124.1100
 01.ב124.1101

 ד"ר מעין צדקה  הרמוניה
 ד
 ד'

12-14 
2 
2 

2 
2 

 

 01.א124.1102
 01ב124.1103

 12-14 ה ד"ר אביגיל ווד פיתוח שמיעה 
2 
2 

2 
2 

 

 01א124.1104
 01ב124.1105

 10-12 א יובל שקדפרופ'  קונטרפונקט
2 
2 

2 
2 

 

 01א124.2245
 01ב124.2246

 10-12 'ד יונתן כנען מוסיקה וטכנולוגיה
2 
2 

2 
2 

סמסטר א' החל * חובה 
 מתשע"ח. 

לתלמידי מסלול חובה 
 בחירה לאחרים קומפוזיציה,

 (1קורסי חובה, מבואות היסטוריים, שנה א' )דרג 

מס' הקורס 
 וסמסטר

ש יום שם המרצה שם הקורס
ה

ע
ס 

"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 'רגיל' ו'מורחב' מבוא חובה למסלולים

 01א124.1400
 01ב124.1401

 מוסיקהתולדות המבוא ל
 המערבית

עירית ר ”ד
 יונגרמן

 12-14 ב
2 
2 

2 
2 

תכניות לפני תשע"ח המספר 
 01ב124.1312, 01א124.1311

 מבוא למוסיקה ערבית 01.א124.1402
פרופ' תייסיר 

 אליאס
  2 2 12-14 ג

 01ב124.1406
 01.ב124.1407

ימיה"ב של מבוא למוסיקה 
 והרנסנס 

 8-10 'א ר אלון שב”ד
2 
2 

2 
2 

 לתכניות לפני תשע"ח :
 01ב 124.1321
 01.ב124.1322

 01ק124.1408
נושאים במוסיקה של 

 המאה העשרים

עודד פרופ' 

 זהבי

 ' ג

 ה'
12-16 4 4 

* חובה לתלמידי המסלול 

 לקומפוזיציה 

 תשע"ח המספרתכניות לפני 

 01ק124.1229

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 (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

האזנה עצמית לרפרטואר 
 קנוני

  0 0 - - ביגיל וודד"ר א

 01א124.2025
 01ב124.2026

נוכחות בקונצרטים 
ובאירועים בחוג ובמשכן 

 לאמנויות
  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד

 01א124.2510
 01ב124.2511

 הרמוניה מתקדמים
 

 10-12 'ד ד"ר מעין צדקה
2 
2 

2 
2 

 לכלל הסטודנטים –* סמסטר א' 
חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

קומפוזיציה, ו המסלול המורחב
  בחירה לאחרים

)לתלמידי המסלול המורחב 
 (01ב124.2501 01א124.2500

לתכניות לפני תשע"ח 
 01ב124.2401, 01א124.2400

 01א124.2512
 01ב124.2513

 פיתוח שמיעה מתקדמים
 

איתן פרופ' 
 שטיינברג 

 ד"ר ענבל גוטר
 12-14 'ה

2 
2 

2 
2 

לתכניות לפני תשע"ח 
 01ב124.2403, 01א124.2402

 לכלל הסטודנטים –סמסטר א' *
חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

המסלול המורחב וקומפוזיציה, 
 בחירה לאחרים

)לתלמידי המסלול המורחב 
 ( 01ב124.2503 01א124.2502

 01א124.2142
 01ב124.2242

 14-16 ג' יובל שקד פרופ' מבוא לניתוח יצירות
2 
2 

2 
2 

 

 01א124.1404
 01ב124.1405

מוסיקה קלאסית מבוא ל
 ורומנטית 

 4 4 8-10 ה' ד"ר ענבל גוטר
תכניות לפני תשע"ח המספר 

 01ב124.1315, 01א124.1314

 01א124.2514
 01ב124.2515

 קונטרפונקט מתקדמים
פרופ' איתן 
 שטיינברג/

 ד"ר אלון שב
 10-12 א'

2 
2 

2 
2 

לתכניות לפני תשע"ח 
 01ב124.2405, 01א124.2404

 טודנטיםלכלל הס –סמסטר א' *
חובה לתלמידי  –* סמסטר ב' 

המסלול המורחב וקומפוזיציה, 
 בחירה לאחרים

)לתלמידי המסלול המורחב 
 (01ב124.2503 01א124.2502

 01א124.2486

 01ב124.2487
 פיתוח שמיעה מזרחי

פרופ' תייסיר 

 אליאס
 14-16 ד'

2 

2 

2 

2 

חובת בחירה לתלמידי תכנית 

 תשע"ח

 01א124.2318

 01ב124.2319
 14-16 ד ד"ר אביגיל ווד מבוא לאתנומוסיקולוגיה 

2 

2 

2 

2 
 

 

 

 

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


 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199חושי אבא ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  המשכן לאמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכט  |  בית הספר לאמנויות

 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 ע"ש ד"ר ראובן  הכט המשכן לאמנויות          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 (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 

ים בחוג ובמשכן ובאירוע

 לאמנויות

  0 0 - - ד"ר אביגיל ווד

 מוצעיםה שלושהחובת בחירה אחד מתוך ה –סמינריון 

 01א124.3623

 01ב124.3624

מבטים על  –ג'ון דאולנד  

 המוסיקה האליזבטנית
 10-12 'ה ד"ר אלון שב

2 

2 

3 

3 

 01א124.4124יופיע:  M.Aכסמינריון 

 01ב124.4125+ 

ח המספר: לתכניות לפני תשע"

 01ב124.3633+ 01א124.3632

 01א124.3625

 01ב124.3626

מוסיקת כליזמר: בין מזרח 

 למערב
 14-16 'ה ד"ר אביגיל ווד

2 

2 

3 

3 

 01א124.4122יופיע:  M.Aכסמינריון 

 01ב124.4123+ 

לתכניות לפני תשע"ח המספר: 

 01ב124.3631+ 01א124.3630

 01ב124.3627

"שטנים ונבלים": עיצוב 

וע במוסיקה, באופרה הר

ובתיאטרון המוסיקלי 

 21-וה 20-במאות ה

 6 4 8-12 'ג פרופ' עודד זהבי
 124.4312יופיע:  M.Aכסמינריון 

לתכניות לפני תשע"ח המספר: 

 01ב124.3634

 

 

 

 

 

ס' הקורס מ

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.2412

 01ב124.2413
 תורת המקאם

תייסיר פרופ' 

 אליאס
 12-14 ד'

2 

2 

2 

2 

לתלמידי  –* סמסטר א' 

 המסלול קומפוזיציה

  2 2 10-12 'ב ד"ר עירית יונגרמן ותית בישראלמוסיקה אמנ 01א124.2407

 2 2 8-10 'ד יונתן כנען יצירה והפקה מוסיקלית 01ב124.2244
* חובה לתלמידי מסלול 

 בחירה לאחרים קומפוזיציה,

 01א124.2139

 01ב124.2198

 קומפוזיציה

 
 12-14 'ג עודד זהביפרופ' 

2 

2 

2 

2 

* חובה לתלמידי מסלול 

 לאחריםקומפוזיציה, בחירה 

 + 01א124.3139: 3בדרג 

 01ב124.3198

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 מוצעיםה שלושהחובת בחירה אחד מתוך ה

 01א124.1210

 01ב124.1211

 מקהלה

 
 19-16 'ב ד"ר תומר הישג

3 

3 

1 

1 

 לשנה ב':

 01ב124.2411+  01א124.2410

 לשנה ג:

 01ב124.3411+  01א124.3410

 01א124.1219

 01ב124.1220

 אנסמבלים

 

פרופ' תייסיר 

 אליאס
 17-19 ג'

3 

3 

1 

1 

חובה לתלמידי המסלול 

חובה  ;המורחב, שנתיים

 לאחרים, שנה.
 לשנים ב+ג :

 01ב124.2418+ 01א124.2419

 01א124.1215

 01ב124.1216

 –התזמורת הערבית 

 יהודית

תייסיר  פרופ'

 אליאס
 16-19 ד'

3 

3 

1 

1 

 לשנה ב':

 01ב124.2416+ 01א124.2415

 לשנה ג:

 01ב124.3416+  01א124.3415

 

 (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 

ונקודת  האוניברסיטאית

 מפגש

 14-16 א' יובל שקדפרופ' 
2 

2 

2 

2 
 

 01א124.2490

 01ב124.2491
 15-16 ב' ד"ר תומר הישג פיתוח קול

1 

1 

1 

1 
 

 01א124.2004

 01ב124.2005

ופרשנות  מיומנויות ביצוע

 מוסיקלית

פרופ' תייסיר 

 אליאס

 ג'

 ה'

15-17 

10-13 

5 

5 

1

1 

נדרשת אודיציה לכניסה לקורס, 

 ה'-הנבחרים יתחלקו בין ימים ג' ו

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

  2 2 8-10 ג' פרופ' עודד זהבי תזמור 01א124.2247

 01א124.2700

 01ב124.2701
 14-16 ה' ד"ר אלון שב מעבדה מוסיקולוגית

2 

2 

2 

2 
 

 01א124.2943
צורות נרחבות במוסיקת 

 רוק
  2 2 12-14 א ד"ר אלון שב

 ניצוח וקריאת פרטיטורות 01א124.2341
פרופ' איתן 

 שטיינברג
  2 2 8-10 א

 01א124.2023
סדנת תיפוף : מיישמים 

 פוליריתמיקה
  2 2 10-12 ג מאירה אשר' גב

 4 -- ------ ---- ------ התנסות קהילתית 01ב124.1800
ש אחת לחודש בימי יערך מפג

 8-10רביעי בין השעות 

 01ק124.2628
מוסיקה לקולנוע תיאוריה 

 ופרקטיקה
 פרופ' עודד זהבי

 ג

 ה
10-12 2 2  

 

tel:%2B972%204%208249714
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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

 01א113.2204

 01ב113.2205
 תרבותצמתים ב

ד"ר דורית 

 לורנד-ברחנא
 10-12 'ה

2 

2 

2 

2 
 

 01א113.2202

 01ב113.2203
 18-20 א טליה הופמן האדם וקיבתו

2 

2 

2 

2 
 

 

 
 שימו לב, ייתכנו שינויים במערכת השעות.

 

 (, והודעות יישלחו בדואר אלקטרוני.Moodleאתר החוג, ובפורום תלמידי החוג )במערכת בעדכונים יתפרסמו באופן רציף 

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

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

 .באתר האינטרנט של החוג

 וב, חשוב:ש

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

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

לת השנה לכל הקורסים שעליו/עליה ללמוד באותה שנה, כולל לקורסי סמסטר ב', כולם.לשלם עבורו. על התלמיד/ה להירשם בתחי

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


 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199חושי אבא ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  המשכן לאמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכט  |  בית הספר לאמנויות

 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 ע"ש ד"ר ראובן  הכט המשכן לאמנויות          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 הרישום באינטרנט.הייעוץ האישי והכן/הכיני את רשימת הקורסים שאת/ה מעוניין/ת ללמוד וכן חלופות, לפני  אנא,

 יום ושעה שם המרצה שם הקורס מס' הקורס 
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