
 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ 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. 

 

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

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 רשימת השיעורים לתואר מוסמך  )לשנה"ל תשע"ז( : -
 

 ש נ ה    א'

ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס
"
ש

ש
 

 הערות שעה יום 

 קורסים משותפים לכלל המסלולים

 01א124.4009
 01ב124.4010

תיאוריה וביקורת 

 )*(באמנויות הבימה 
ד"ר דורית ברחנא 

 לורנד
  10-12 ג 4

 01א124.4003
 01ב124.4004

 )*( אנליזה מתקדמת

 
 פרופ' יובל שקד

2 
2 

 12-14 ג
תלמידי המסלולים קומפוזיציה 

: יש ללמוד  ומוסיקולוגיה היסטורית
 אנליזה מתקדמת

תלמידי המסלול למוסיקה 
יש ללמוד ותרבויות בנות זמננו 

 אנליזה מתקדמת במוסיקה ערבית

 01א124.5100
 01ב124.5101

אנליזה מתקדמת 

 במוסיקה ערבית
פרופ' תייסיר 

 אליאס
2 
2 

 12-14 ג

  14-16 ג 2 פרופ' יובל שקד )*(יצירה על גבי יצירה  01א124.4006

 קומפוזיציה

 01א124.4000
 01ב124.4001

  –קבוצות התמחות 
 שנה א' 

פרופ' איתן 

 שטיינברג
  8-11 ה 3

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

  12-14 ה 2 ודד"ר אביגיל ו צליל תרבות וחברה 01ב124.4102

 01א204.4900
שיטות מחקר 

 אתנוגרפיות ואיכותניות 
 10-14 ג 4 ציפי עברי

 )מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה(

 
 

 

 'בש נ ה    

ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס
"
ש

ש
 

 יום 

  שעה

 קומפוזיציה

 01א124.5000
 01ב124.5001

 –קבוצות התמחות 
 ' )*(בשנה 

 פרופ' עודד זהבי
  8-11 ה 3

 01א124.5200
 01ב124.5201

 תזמור מתקדם
 2 פרופ' עודד זהבי

2 
  8-10 ג

 מוסיקולוגיה היסטורית

 01א124.5300
 01ב124.5301

מקורות פילולוגיה 

 ועריכה
 ד"ר אלון שב

2 
2 

  8-10 ג

 01ב123.4002
 01ב123.4005

כלים למחקר וכתיבה 

 היסטורית
ד"ר יהודית 
 ברונשטיין

2 
0 

--- ---- 
 רס מתוקשב קו

 מביה"ס להיסטוריה
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 סמינריונים)**(

 שם המרצה שם הקורס מס' קורס

ס
"
ש

ש
 

 שעה יום

 
 הערות

 קומפוזיציה

 01א124.5310

 01ב124.5311

 - תנועה - מרחב - זמן

 צורה
 איתן שטיינברג

2 

2 
 מיועד לתלמידי שנה ב' בלבד 10-12 ג

 01א124.4310

 01ב124.4311

עממיות ולאומיות 

 במאה העשרים
 פרופ' עודד זהבי

2 

2 
  12-14 ה

 ריתמוסיקולוגיה היסטו

 01א124.4232

 01ב124.4233

הטריו סונטה בתקופת 

 ד"ר אלון שב הבארוק
2 

2 
  10-12 ה

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

 01א124.4122

 01ב124.4123
 ד"ר אביגיל ווד מוסיקה ודת

2 

2 
  8-10 ג

 

 
 לשני המסלולים ושלוש ההתמחויותס משותף )*( קור

 חובת בחירה לתלמידי מסלול ב' )**(
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