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חדר שם מרצה שם הקורס שעה יום 

 'א

 322ענבל גוטר מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית  8-10

 322 איתן שטיינברג הדרכה  אישית 10-12

 206יובל שקד פיתוח שמיעה   12-14

 322איתן שטיינברג פיתוח שמיעה מתקדמים  12-14

 322אלון שב סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית  14-16

 322אלון שב  מוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוקמבוא ל 16-18

' ב

 ענבל גוטר  תכנית המתמחים 9-10

 322 אביגייל ווד מבוא לאתנומוסיקולוגיה 10-14

 324איתן שטיינברג  האספקט הרפטטיבי במוסיקה 12-14

 324 איתן שטיינברג ניצוח וקריאת פרטיטורות 14-15

 322 תומר השג פיתוח קול 15-16

 206 אביגיל ווד נשים במוסיקה פופולרית! דיווה  14-16

 322 תומר השגמקהלה  16-19

 206 אתי בן זקן מחומריים עממיים ליצירה עכשווית ובין תחומית 16-19

' ג

 322אלון שב  מוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוקמבוא ל 8-10

 324עודד זהבי קומפוזיציה  10-12

 322 אלון שב צורות נרחבות במוסיקת רוק 10-12

 322עודד זהבי הלכה למעשה – הרמוניה  12-14

 322עודד זהבי הרמוניה  14-16

 324איתן שטיינברג הרמוניה מתקדמים  14-16

איתן שטיינברג אנסמבלים  16-19
322 ,320 ,
321 ,323 

' ד

 322 דן כהן אז מתקדמים'אלתור ג 8-10

 322 יובל שקדקונטרפונקט מתקדמים  10-12

 325, 012אסף תלמודי  מוסיקה וטכנולוגיה 10-12

 320 עודד זהבי שירי חיפה 12-14

 325, 012 אסף תלמודי יצירה והפקה מוסיקלית 12-14

 322יובל שקד  (פעם בשבועיים) (סמינר מחלקתי) נקודת מפגש 14-16

 וידיאו לראות ולשמוע 14-16
אסף /טליה הופמן

 תלמודי
011 ,012 

 אמנויות ומדעים נפגשים מחדש 16-18
שרית /עתי ציטרון

 לריש
206 

  סדנת יצירה ושיח, שפות וזהויות, בין תרבויות 18-20
/ אור-אסנת בר

 מנאר זועבי
010 

' ה

 322 עודד זהבי זהות והגירה במוסיקה ישראלית 8-12

 322 יובל שקד מבוא לניתוח יצירות 12-14

 324 תייסיר אליאס פיתוח שמיעה מזרחי 13-14

 322תייסיר אליאס תורת המקאם  14-16

 324יובל שקד מבוא לניתוח יצירות מתקדמים  14-16

 322 אליאסתייסיר אנסמבל למוסיקה ים תיכונית  16-19

 


