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 חדר שם מרצה שם הקורס שעה יום

 8-10 א
נושאים במוסיקה של ימה"ב והרנסנס 

 המוקדם
 322 ד"ר אלון שב

 324 פרופ' איתן שטיינברג ניצוח וקריאת פרטיטורות 8-10 

 324 פרופ' יובל שקד קונטרפונקט 10-12 

 322 פרופ' איתן שטיינברג מתקדמיםקונטרפונקט ל 10-12 

 322 ד"ר אלון שב צורות נרחבות במוסיקת רוק 12-14 

 322 פרופ' יובל שקד סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית 14-16 

 322 ד"ר דן כהן אלתור ג'אז למתחילים 8-10  ב

 322 ד"ר עירית יונגרמן שראליתמוסיקה י 10-12 

 322 ד"ר עירית יונגרמן מבוא לתולדות המוסיקה המערבית 12-14 

 322 ד"ר תומר השג פיתוח קול 15-16 

 322 ד"ר תומר השג מקהלה 16-19 

 8-12 ג
מוסיקה, טקסט ושאלת סמינריון מ"א שנה ב': 

 הנארטיב
 324 רופ' איתן שטיינברגפ

 322 פרופ' עודד זהבי תזמור 8-10 

 019 מאירה אשר סדנת תיפוף: מיישמים פוליריתמיקה 10-12 

 323 פרופ' יובל שקד אנליזה מתקדמת 12-14 

 324 פרופ' עודד זהבי קומפוזיציה 12-14 

 322 פרופ' תייסיר אליאס מבוא למוסיקה ערבית 12-14 

 322 פרופ' יובל שקד מבוא לניתוח יצירות 14-16 

 320 פרופ' תייסיר אליאס מיומנויות ביצוע ופרשנות מוסיקלית 15-17 

 322 פרופ' תייסיר אליאס אנסמבלים 17-19 

 322  התנסות קהילתית )אחת לחודש( 8-10 ד

 322 ד"ר מעיין צדקה הרמוניה מתקדמים 10-12 

 011 יונתן כנען מוסיקה וטכנולוגיה 10-12 

 324 פרופ' תייסיר אליאס תורת המקאם 12-14 

 322 ד"ר מעיין צדקה הרמוניה 12-14 

 322 ר אביגיל וודד" מבוא לאתנומוסיקולוגיה 14-16 

 324 פרופ' תייסיר אליאס פיתוח שמיעה מזרחי 1416 

 322 פרופ' תייסיר אליאס יהודית-התזמורת הערבית 16-19 

 324 פרופ' עודד זהבי תזמור מתקדם 8-10 ה

 322 ד"ר ענבל גוטר מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית 8-10 
 322 פרופ' איתן שטיינברג מ"א –קבוצות התמחות בקומפוזיציה  10-12 

 324 פרופ' עודד זהבי מ"א –קבוצות התמחות בקומפוזיציה  10-12 

 323 ד"ר אלון שב סמינריון ב"א: ג'ון דאולנד 10-12 

 206 ד"ר רותי אבילוביץ' צמתים בתרבות 10-12 

 320 פרופ' תייסיר אליאס שנות מוסיקליתמיומנויות ביצוע ופר 10-13 

 324 ד"ר אביגיל ווד פיתוח שמיעה 12-14 

 322 פרופ' איתן שטיינברג פיתוח שמיעה מתקדמים 12-14 

 
14-16 

סמינריון ב"א/מ"א: מוסיקת כליזמר בין מזרח 
 למערב

 322 ד"ר אביגיל ווד

 011 ד"ר אלון שב מעבדה מוסיקולוגית 14-16 

 

 


