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בעקבות משבר הקורונה –
מתווה קבלת סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג לתואר ראשון ,ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות*  ,החוג למוסיקה
 .1הקבלה ללא פסיכומטרי ,בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים.
 .2בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ,על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:
 2.1הקבלה לחוג מותנית בריאיון אישי שיכלול מבחן עיוני ומבחן מעשי.
 2.1.1בריאיון האישי תיערך היכרות עם המועמד .זהו מרכיב עיקרי בשיקולים לקבלה ללימודים בחוג.
 2.1.2במבחן העיוני תיבחן התמצאותו של המועמד בתשתית התיאורטית הבסיסית:
א .זיהוי של מבחר תווים הרשומים במפתח סול ובמפתח פה ,סימני היתק ,סולמות ,מרווחים מלודיים והרמוניים,
משולשים (מג'וריים ,מינוריים ,מוקטנים ומוגדלים) ,ערכים ריתמיים בסיסיים וצירופיהם השונים ,משקלים
ומקצבים לסוגיהם ,מונחי מוסיקה בסיסיים (טריולה ,דינמיקה ,טמפו ,ארטיקולציה ,מעגל הקווינטות ומעגל
הקווארטות וכיו"ב).
ב .זיהוי על פי שמיעה של צלילים בודדים ,מרווחים מלודיים יסודיים בעלייה ובירידה ,מרווחים הרמוניים,
משולשים (מג'וריים ,מינוריים ,מוקטנים ומוגדלים) ,סולמות מג'וריים ומינוריים וסולמות של מקאמאת נפוצים
(ראסת ,ביאת ,נהוונד ועג'ם) ,תבניות ריתמיות פשוטות ומורכבות .חזרה בשירה או בתיפוף על כל אלה.
 2.1.3במבחן המעשי יציג המועמד את ניסיונו וכישוריו בעשייה המוסיקלית (נגינה ,זמרה ,הלחנה( בתרבות המוסיקלית
שבמסגרתה התפתח ו/או בכל תרבות מוסיקלית אחרת.
הערות למועמדים:
א .עליכם להצטייד בכלי נגינה ו/או בכל פריט אחר הדרוש לבחינה.
ב .עליכם לדאוג לכיוון של כלי הנגינה לפני כניסתכם לחדר הבחינה ,כדי להימנע מהשתהות מיותרת ואי-נעימות בבחינה.
ג .עליכם למסור ‒ בשני עותקים ‒ את התווים של היצירות שבכוונתכם לבצע בבחינה (למעט קטעי אלתור).
 .3החוג מאמץ את החלטות האוניברסיטה באשר למבחני יע"ל ואמי"ר ו/או מבחנים חלופיים.
תנאי קבלה עברית  /אנגלית  -יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה .מחלקת ההרשמה תעדכן את תנאי הקבלה החוגיים לימי
קורונה בדף המידע החוגי באתר המחלקה.
סיווג אנגלית :מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים (ללא פסיכומטרי) ,יזומן למבחן סיווג באנגלית ,על ידי המכינה ,לאחר שיירשם
ללימודים.
סיווג עברית :מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל  /יע"ל נט ,יקבל
לאחר שירשם ללימודים ,זימון ,מהמכינה ,לבחינת סיווג בעברית.

 .4אם תתקיים "מכינת קיץ" בית ספרית ,על המועמדים לעבור אותה בהצלחה (חוץ מאלה שקיבלו/יקבלו פטור מהשתתפות בה,
בעקבות מבחן הקבלה והריאיון האישי).
 .5ועדת ההוראה של החוג תעקוב אחרי התקדמותם והישגיהם של הסטודנטים שהתקבלו ללימודים ללא סכ"ם ותחליט לגבי
המשך לימודיהם בסמסטר ב'.
כדי להמשיך בלימודיהם ולעבור לשנה ב' ,על הסטודנטים לקבל ציון של  70ויותר בשיעורי הליבה של החוג (יפורסמו בהמשך).
 .6מועמדים בעלי ציוני בגרות ופסיכומטרי יתקבלו עפ"י הסכ"ם (שקלול בגרות ופסיכומטרי) המקובל בחוג למוסיקה (.)525
בהצלחה
* תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית ,או שוות ערך לה
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