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 הפקולטה למדעי הרוח          
ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע          

 החוג למוסיקה  ס לאמנויות "          ביה 

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Department of Music 

תואר ראשון – חובות אקדמיים בחוג למוסיקה 
 

ה "תכניות שהחלו בתשע
 

 מסלול מורחב 124101-14-02: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 65ממוצע ציונים  .1

מבוא לתולדות המוסיקה , פיתוח שמיעה, הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .1

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .2

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .3

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .4

 
 מסלול רגיל 124101-14-01: תכנית לימודים

: 'לשנה ב' משנה א
 

 60ממוצע ציונים  .1

מבוא לתולדות המוסיקה , פיתוח שמיעה, הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .1

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .2

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .3

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .4

 
 מסלול רוח החינוך 124101-14-09: תכנית לימודים

: 'לשנה ב' משנה א
 

 60ממוצע ציונים  .1

מבוא לתולדות המוסיקה , פיתוח שמיעה, הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .1

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .2

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .3

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .4
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 הפקולטה למדעי הרוח          
ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע          

 החוג למוסיקה  ס לאמנויות "          ביה 

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Department of Music 

 מסלול קומפוזיציה 124101-14-03: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 75ממוצע ציונים  .1

פיתוח שמיעה , הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .1

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .2

מבוא למוסיקה קלאסית , שיטות מחקר, ניתוח יצירות, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .3

 .רומנטית

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .4

 

ד "תכניות שהחלו בתשע
 

 מסלול מורחב 124101-13-02: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 60ממוצע ציונים  .5

פיתוח שמיעה  , הרמוניה: ציון עובר בקורסים .6

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .7

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .8

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8

 
 מסלול רגיל 124101-13-01: תכנית לימודים

: 'לשנה ב' משנה א
 

 60ממוצע ציונים  .1

 פיתוח שמיעה, הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8
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 הפקולטה למדעי הרוח          
ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע          

 החוג למוסיקה  ס לאמנויות "          ביה 

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Department of Music 

 מסלול רוח החינוך 124101-13-09: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 60ממוצע ציונים  .1

פיתוח שמיעה  , הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8

 

 מסלול קומפוזיציה 124101-13-03: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 60ממוצע ציונים  .1

פיתוח שמיעה , הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

מבוא למוסיקה קלאסית , שיטות מחקר, ניתוח יצירות, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 .רומנטית

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8

 

ג "תכניות שהחלו בתשע
 

 מסלול מורחב 124101-13-02: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 60ממוצע ציונים  .1

פיתוח שמיעה  , הרמוניה: ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8
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 הפקולטה למדעי הרוח          
ר ראובן הכט "ש ד"המשכן לאמנויות ע          

 החוג למוסיקה  ס לאמנויות "          ביה 

     Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, 

     School of the Arts, the Department of Music 

 
 מסלול רגיל 124101-12-01: תכנית לימודים

: 'לשנה ב' משנה א
 

 60ממוצע ציונים  .1

 פיתוח שמיעה, הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8

 
 מסלול רוח החינוך 124101-12-09: תכנית לימודים

: 'לשנה ב' משנה א
 

 60ממוצע ציונים  .1

פיתוח שמיעה  , הרמוניה : ציון עובר בקורסים .2

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .3

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .4

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .5

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .6

 .מבוא למוסיקה קלאסית רומנטית, שיטות מחקר, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .7

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .8

 

 מסלול קומפוזיציה 124101-12-03: תכנית לימודים
: 'לשנה ב' משנה א

 
 60ממוצע ציונים  .5

פיתוח שמיעה , הרמוניה : ציון עובר בקורסים .6

השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .7

השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג  .8

 
: 'לשנה ג' משנה ב

 
השלמת הקורס האזנה לרפרטואר קאנוני  .9

 השלמת הקורס נוכחות בקונצרטים ופעילויות החוג .01

מבוא למוסיקה קלאסית , שיטות מחקר, ניתוח יצירות, קונטרפונקט: ציון עובר בקורסים .11

 .רומנטית

 2 מתקדמים –השלמת חובת אנגלית  .21

 


