הפקולטה למדעי הרוח
ביה"ס לאמנויות ,החוג למוסיקה
Faculty of Humanities,
School of the Arts, the Music Dept.

25.8.21
תלמיד/ה יקר/ה בחוג למוסיקה ,במסלול החד-חוגי
שלום רב,
ברכותינו הלבביות לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה!
הרישום לקורסים וכן שינויים במערכת הלימודים מתבצעים על ידי הסטודנטים בחוג למוסיקה (מס' החוג ,)124 :כ'רישום ממוחשב'
באמצעות האינטרנט .להלן הנחיות לביצוע הרישום הממוחשב .מומלץ לעיין גם בשנתון האוניברסיטה וב"אגרת לתלמיד" לשנה"ל
תשפ"ב המפורסמים באתר האוניברסיטה ( ,)http://www.haifa.ac.ilבאתר אגף מנהל תלמידים
לנוחיותך ,נשלחים בזאת:



תכנית הלימודים במסלול החד-חוגי



הנחיות כלליות לרישום הממוחשב



הנחיות מיוחדות לרישום באמצעות האינטרנט



רשימת השיעורים בשנת הלימודים תשפ"ב

לתלמידי שנה א' :הנכם/ן מתבקשים/ות לשלוח למזכירות החוג תמונת דרכון אישית ,לשם פתיחת תיק תלמיד (ראה/י "גזור ושלח"
בסוף עמוד זה).
אנו מאחלים לך שנת לימודים פורייה ומהנה .שנה טובה ומוצלחת,
מזכירות בית הספר לאמנויות
גזור/גזרי ושלח/י ____________________________________________________________
הכתובת למשלוח:

תמונה

שם________________________ :

מזכירות בית הספר לאמנויות

ת"ז________________________ :

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

טלפון______________________ :

קומה  ,3חדר 312
אוניברסיטת חיפה

טלפון נייד____________________ :

שד' אבא חושי 199

דוא"ל______________________ :

הר הכרמל
חיפה

3498838
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מבנה והיקף הלימודים
 80נ"ז בחוג למוסיקה 16 ,נ"ז בחוגי המשכן לאמנויות ( 6נ"ז סמינריון  10 +נ"ז קורסי בחירה) 24 ,נ"ז בחוגים אחרים)
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שש"ס
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נ"ז
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4

4

4

4
4
4

4
4
4

2

2

חובה לבחור מתוך רשימה
מוצעת

4

4

נושאים בהיסטוריה של מוסיקה מערבית :לבחירה אחד מאלה:
נושאים במוסיקה של ימי-הביניים והרנסנס המוקדם –  4נ"ז
נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק –  4נ"ז
נושאים במוסיקה של המאה העשרים –  4נ"ז

שיעור

חובה לבחור קורס אחד מתוך
הרשימה

4

4

פרקטיקה ביצועית

סדנה

חובה לבחור סדנה אחת מתוך
רשימה

6-4

2

ש נ ה ג' (דרג )3 ,2

סוג שיעור

חובה  /בחירה

שש"ס

נ"ז

האזנה עצמית לרפרטואר קנוני
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות

תרגיל מתוקשב

חובה

תרגיל מתוקשב

חובה

קונטרפונקט מתקדמים (סמסטריאלי)
מוסיקה אמנותית בישראל (סמסטריאלי)

שיעור ותרגיל

חובה

שיעור

חובה

0
0
2
2

0
0
2
2

סמינריון

סמינריון

4

6

פרקטיקה ביצועית

סדנה

6-4

2

-

8

ש נ ה א' (דרג )1
האזנה עצמית לרפרטואר קאנוני
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות
הרמוניה (שנתי)
פיתוח שמיעה (שנתי)
מבוא לאתנומוסיקולוגיה
מוסיקה וטכנולוגיה (סמסטריאלי)
אוריינות אקדמית (מתוקשב) (סמסטריאלי)
מבוא לתולדות המוסיקה המערבית (שנתי)
מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית
מבוא למוסיקה ערבית

סוג שיעור

חובה  /בחירה

תרגיל מתוקשב
תרגיל מתוקשב
שיעור ותרגיל
שיעור ותרגיל
שיעור
שיעור סדנה
מתוקשב
שיעור
שיעור
שיעור

פרקטיקה ביצועית

סדנה

חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה לבחור סדנה אחת מתוך
רשימה

ש נ ה ב' (דרג )2
האזנה עצמית לרפרטואר קנוני
נוכחות בקונצרטים ובאירועים בחוג ובמשכן לאמנויות
הרמוניה מתקדמים (שנתי)
פיתוח שמיעה מתקדמים (שנתי) או פיתוח שמיעה מזרחי
)סמס' א)  +פיתוח שמיעה מתקדמים (סמסטר א)
קונטרפונקט (שנתי)
מבוא לניתוח יצירות (שנתי)
תורת המקאם (שנתי)

סוג שיעור

חובה  /בחירה

תרגיל מתוקשב
תרגיל מתוקשב
שיעור ותרגיל

חובה
חובה
חובה
חובה (לבחירה אחד מתוך שני
הקורסים )
חובה
חובה

שיעור
שיעור  /סמינר
מחלקתי

חובה
חובה

מחשבה במוסיקה
קורסי עיון במוסיקולוגיה /אתנומוסיקולוגיה

קורסי בחירה לשנים ב+ג
קורסי בחירה מתוך היצע החוג

שיעור ותרגיל
שיעור ותרגיל
שיעור ותרגיל

שיעור

חובה לבחור סמינריון אחד
מתוך רשימת ההיצע
חובה לבחור סדנה אחת מתוך
רשימה
בחירה

סה"כ

סה"כ

28

סה"כ

32

סה"כ

12

8
 80נ"ז
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סוג שיעור

מקבצים

חובה  /בחירה

שש"ס

נ"ז

סה"כ

10
6

16

מקבץ מס'  – 1חוגי ביה"ס לאמנויות
שיעורי בחירה
סמינריון (לבחירה מתוך היצע ביה"ס לאמנויות)

סמינריון

בחירה
חובה

מקבץ מס'  – 2חוגים אחרים באוניברסיטה
קורסי בחירה מתוך היצע כלל החוגים (מתוכם  6נ"ז בתכנית
"דרך הרוח").
בחירה
החל מתש"פ יש לבחור מתוך אשכולות העשרה " -דרך
הרוח" " /יזמות וחדשנות" " /מדעי הנתונים" *
סה"כ נ"ז במקבצים
סה"כ נ"ז לתואר

24

24

 40נ"ז
 120נ"ז

* החל משנת תש"פ על סטודנט לבחור  6נ"ז אשכולות העשרה המוצעים יש לבחור אשכול אחד מתוך השלושה המוצעים – למידע נוסף ניתן
להכנס לאתר אשכולות העשרה .החל משנת תשפ"ב – ניתן ללמוד מכל האשכולות

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
א.

ממוצע ציונים  70בתום שנה א' ללימודים.

ב.

עמידה בקורסי המיומנויות – הרמוניה ,פיתוח שמיעה ,קונטרפונקט

ג.

עמידה בבחינת האזנה אישית

ד.

צבירה של  12נ"ז לפחות

ה.

נוכחות בקונצרטים ופעילות חוג

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'
א.

עמידה בבחינת האזנה אישית

ב.

עמידה בקורסים :שיטות מחקר ,מבוא לתקופה קלאסית רומנטית

ג.

סיום חובות אנגלית*

ד.

נוכחות בקונצרטים ופעילויות חוג

*אנגלית כשפה זרה
חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר .עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים
בדרג . 3
להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנת הלימודים תשפ"ב* בהתאם להחלטות המועצה להשכלה
גבוהה *( :לתלמידים ששנת הלימודים הראשונה שלהם תהיה תשפ"ב)
חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר .עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים בדרג .3
על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם ,מחוייב הסטודנט בבחינת מיון באנגלית
(פסיכומטרי/אמיר/אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
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ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:






סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים :טרום בסיסי ,בסיסי ,מתקדמים א' ,מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים :בסיסי ,מתקדמים א' ,מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים :מתקדמים א' ,מתקדמים ב'.
סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים :מתקדמים ב' ,קורס תוכן אחד באנגלית.
סטודנטים ברמת סיווג פטור ילמדו את הקורסים הבאים :שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי שפה זרה המופיע בשנתון.

שימו לב ,ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים מערכת השעות ובהיצע הקורסים.
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הנחיות כלליות לרישום הממוחשב :
לתשומת

!!!

 .1הרישום הממוחשב לשנה"ל תשפ"ב ייערך דרך האינטרנט בלבד .ההנחיות לרישום מפורטות באתר האינטרנט
 ,www.haifa.ac.ilתחת כל השירותים לסטודנט  >--מידע חיוני לסטודנט .הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם
תחלו את הליך הרישום לקורסים.
 .2סטודנט אשר לא שילם מקדמת שכר לימוד לפני ביצוע הרישום הממוחשב ,לא יוכל לבצע רישום.
אמצעי תשלום:
א .באמצעות השוברים  -בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים.
ב .באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה)  -בפורטל הסטודנטים באינטרנט( .הערה :כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל
הסטודנטים באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט) ,הינו בתשלום אחד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה  %1מסכום התשלום).

 .3הרישום לתכנית הלימודים נערך פעמיים בשנה :
לקראת תחילת שנת הלימודים הרישום הוא שנתי (לשלושה סמסטרים) ,ויש אפשרות להכניס שינויים (ביטולים או תוספות)
במשך "שבוע השינויים" של סמסטר א' בין התאריכים ( 17.10.21 – 5.10.21 -לגבי שלושת הסמסטרים) ,המערכת תהיה
פתוחה לשינויים כל יום משעה  16.00ועד  08.00למחרת .ביום האחרון  - 17.10.21 -עד חצות בלבד.
לקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב' וסמסטר הקיץ
27.02.2022

במשך "שבוע השינויים" של סמסטר ב' מ 13.02.2022 -עד

לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה.
 .4מועדי ביצוע הרישום הממוחשב:
החל מיום  15.08.2021יוכל כל תלמיד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולצפות במועדי הרישום האישיים שהוקצו לו בלשונית
"רישום" תחת "מועדי רישום" ,לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשפ"ב .רק במועדים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר
ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד .התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם
ניתנים לשינוי .יש לערוך רישום לפני יום תחילת הלימודים ( .)10/10/2021עריכת רישום אחרי תאריך זה מותנית באישור ראש
החוג ובתשלום דמי איחור בסך  129ש"ח צמוד למדד חודש יולי .2021
לתשומת לבכם ,בכל מקרה אחרי  15/04/2022לא ניתן יהיה לערוך רישום לשנת הלימודים תשפ"ב.
להלן מועדי הרישום הממוחשב :

תלמידי שנה

תאריך
13.9.21

שעות
14:00-16:00

שנה ב'

19.9.21

14:00-16:00

שנה ג'

14.9.21

14:00-16:00

שנה א'

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה  22:00ועד  07:00למחרת
בבוקר.
את הרישום לקורסים יש להשלים לפני יום תחילת הלימודים ( .)10.10.21ניתן לערוך שינויים במערכת עד למועד 17.10.21
– עד חצות בלבד.
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בית הספר לאמנויות | המשכן לאמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכט | אוניברסיטת חיפה | שד’ אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
טלפון | 04-8249242 / 8288821 :פקס04-8249714 :
School of the Arts | Dr. Hecht Arts Center | University of Haifa | 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel
Tel. + 972 4 8288821 / 8249242 | Fax. +972 4 8249714

הפקולטה למדעי הרוח
ביה"ס לאמנויות ,החוג למוסיקה
Faculty of Humanities,
School of the Arts, the Music Dept.



בבואך להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד (לנוחיותך,
מצורפת טבלה ריקה של מערכת שיעורים ורשימת השיעורים) .כמו כן ,ניתן לראות את השנתון כולו ,כולל המחלקה לשפות זרות
באתר האינטרנט של האוניברסיטה  ,www.haifa.ac.ilתחת קטלוג הקורסים תשפ"ב.
רצוי להכין מראש  ,את רשימת הקורסים הרצויים לרישום לפי סדר הקלדתם (קדם לפני מתקדם וכדומה) וכן אופציות חילופיות,
למקרה שלא נותרו מקומות בקורסים אליהם בקשת להירשם.



הרישום לאנגלית (בהתאם לרמה הנדרשת) הוא לפי בחירת התלמיד .יש לבחור אחד מהקורסים המוצעים באתר האינטרנט.

שימו לב ,תנאי מעבר ,אוניברסיטאי ,לשנה ג' ,סיום חובות אנגלית (רמת מתקדמים ב')


אם ברצונך לשנות את מס' הקבוצה בקורס שאליו את/ה כבר רשום/ה  -יש לבטל קודם את מס' הקורס שאליו את/ה רשום/ה
כעת ,ולאחר מכן ,יש להירשם מחדש לקורס עם הקבוצה הרצויה.
שים/י  המקום שעליו ויתרת עלול להתפס על-ידי תלמיד אחר ,עוד בטרם נרשמת לקבוצה החדשה בה את/ה מעוניין/ת ללמוד.



במידה ונכשלת בקורס קדם בסמסטר א' ,עליך לבטל את הקורס המתקדם בסמסטר ב' ,ולהירשם שוב לקורס בו נכשלת.
שנתון תשפ"ב

שנתון האוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ב מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה ,תחת לשונית "כל השירותים
לסטודנט"  .השנתון כולל הנחיות כלליות ,תקנונים ,הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים .מערכת שיעורים מפורטת ניתן
למצוא תחת "קטלוג הקורסים תשפ"א" ובאתר האינטרנט של החוג ,תחת מידע לסטודנט.

סמסטר א' יתחיל ב 10.10.21-ויסתיים ב14.1.21-
סמסטר ב' יתחיל ב 20.02.2022-ויסתיים ב10.6.2022-

חשוב!!!
קורס שהתלמיד נרשם אליו ,ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו (גם אם לא
השתתף בו) ויידרש לשלם עבורו.
על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה ,כולל רישום מלא לקורסי
סמסטר ב'
לתשומת ליבכם/ן !!!

האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת
על התלמיד.
החוג למוסיקה שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד ,שלא לפי הכללים
האקדמיים אשר הוגדרו לעיל.

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

בית הספר לאמנויות | המשכן לאמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכט | אוניברסיטת חיפה | שד’ אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
טלפון | 04-8249242 / 8288821 :פקס04-8249714 :
School of the Arts | Dr. Hecht Arts Center | University of Haifa | 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel
Tel. + 972 4 8288821 / 8249242 | Fax. +972 4 8249714

!

הפקולטה למדעי הרוח
ביה"ס לאמנויות ,החוג למוסיקה
Faculty of Humanities,
School of the Arts, the Music Dept.

לקראת הרישום הממוחשב ייערכו מפגשי ייעוץ להרכבת מערכת השעות.
המפגשים מיועדים להתייעצות עם חברי סגל ההוראה לגבי בניית מערכת השעות .חובת השתתפות במפגש ייעוץ כזה
חלה על כלל הסטודנטים בחוג ,בכל שנות הלימוד.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב המפגשים ייערכו באמצעות ה , Zoom-ע"פ התאריכים להלן:
במפגשי ה Zoom-תוכלו להעלות שאלות ובעיות בנוגע לבניית מערכת השעות.
להלן קישורים מתאימים לכל שנה ולכל קבוצה:

קישור למפגשי הZoom-

שנה

תאריך

יום

בשעות

א'

9.9.20

חמישי

10:00-14:00

https://us02web.zoom.us/j/87538428386

ב'  +ג'

2.9.21

חמישי

10:00-14:00

https://us02web.zoom.us/j/84052151708

להלן הנחיות לקראת מפגשי הייעוץ:
 .1מפגש הזום ,מיועד לכל המסלולים לתואר ראשון .הסטודנטים יתחלקו לחדרים בהם יוכלו לשוחח עם אחד מחברי סגל
החוג.
 .2במהלך המפגש תוכלו לקיים גם פגישות למענה על שאלות ולפתרון בעיות אישיות.
 .3תלמידי שנה א' :לאגרת זו מצורפת (בקובץ נפרד) דוגמא למערכת קורסי החובה של שנה א' .לקראת ובזמן הייעוץ תוכלו
להעזר בה לצורך בניית מערכת שעות מלאה.
 .4תלמידי שנים ב-ג  :יש להכין מבעוד מועד רשימה של הקורסים שאותם למדתם ,ורשימת קורסים שאותם אתם אמורים
ללמוד בתשפ"ב .במידה ונותרו קורסים משנים קודמות יש להציג גם אותם.
 .5מצורף טופס ייעוץ לשימושכם
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טופס ייעוץ
שנה"ל _________________
שם היועץ _____________
שם הסטודנט/ית

תאריך הייעוץ_______________:
מס' ת.ז.

מסלול:
דו חוג ,חד חוגי

שנה

הערות

מס'
נ"ז

הערות

רשימת קורסי חובה
שם הקורס

מס' הקורס

שם הקורס

מס' הקורס

שם הקורס

מס' הקורס

שם המרצה

קורס
שנתי/סמסטריאלי

מס'
שעות

רשימת קורסי בחירה
שם המרצה

קורס
שנתי/סמסטריאלי

מס'
שעות

מס'
נ"ז

הערות

לתלמידי שנה ב'  /ג'  -חובות משנים קודמות
שם המרצה

קורס
שנתי/סמסטריאלי

מס'
שעות

מס'
נ"ז

הערות
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25.8.21
רשימת השיעורים בחוג למוסיקה לשנה"ל תשפ"ב – לתואר ראשון
לתשומת לבך,


מרבית הקורסים בחוג למוסיקה הם שנתיים .לשם השלמת החובות בקורס וקבלת ציון ,על התלמיד/ה ללמוד את "צמד"
הקורסים המופיע ברשימה שלהלן.



בחוג למוסיקה חלה חובת נוכחות בכל השיעורים .היעדרות משלושה שיעורים בקורס מסוים בכל סמסטר דינה כאי-
השתתפות בקורס.



ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים המוצעים בחוג בהתאם להתפתחויות והנחיות מוסדות האוניברסיטה בנוגע לקורונה.

124.1020א01
124.1021ב01
124.1025א01
124.1026ב01

שם הקורס
האזנה עצמית לרפרטואר
קנוני
נוכחות בקונצרטים
ובאירועים בחוג ובמשכן
לאמנויות

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם המרצה

יום

שעה

נ"ז

קורסי חובה ,שנה א' (דרג )1

פרופ' תייסיר
אליאס

מתוקשב

0

פרופ' תייסיר
אליאס

מתוקשב

0

.124.1100א01
.124.1101ב01

הרמוניה

פרופ' עודד
זהבי

ב'

12-14

2
2

2
2

.124.1102א01
124.1103ב01

פיתוח שמיעה

ד"ר מעין
צדקה

ה'

8-10

2
2

2
2

תומר ברוך

ב'

8-10

2

2

תומר ברוך

ב'

8-10

2

2

2

2

124.2245א01
124.2245ב02
118.1998ב01

מוסיקה וטכנולוגיה –
קבוצה 1
מוסיקה וטכנולוגיה –
קבוצה 2
אוריינות אקדמית

ד"ר שלי זר
ציון  /טליה
אליאב

מתוקשב

הערות

הקורס ילווה במפגשים פרונטליים,
עליהם תצא הודעה נפרדת

מבואות חובה
124.1400א01
124.1401ב01
124.1402א01

מבוא לתולדות המוסיקה
המערבית
מבוא למוסיקה ערבית

ד”ר עירית
יונגרמן
ד"ר וסים עודה

שעה

ב

10-12

ה

12-14

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם הקורס

שם המרצה

יום

נ"ז

קורסי חובה ,מבואות היסטוריים ,שנה א' (דרג )1

2
2
2

2
2
2

הערות

תכניות לפני תשע"ח המספר
124.1311א124.1312 ,01ב01
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שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם הקורס

נ"ז

קורסי חובה ,שנה ב' (דרג )2

פרופ' תייסיר
אליאס

מתוקשב

0

0

פרופ' תייסיר
אליאס

מתוקשב

0

0

8-10

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

שם המרצה

יום

שעה

124.2020א01
124.2021ב01

האזנה עצמית לרפרטואר
קנוני
נוכחות בקונצרטים
ובאירועים בחוג ובמשכן
לאמנויות

124.2510א01
124.2511ב01

הרמוניה מתקדמים*

פרופ' איתן
שטיינברג

ג'

124.2512א01
124.2513ב01

פיתוח שמיעה מתקדמים*

פרופ' עודד
זהבי

ב'

14-16

קונטרפונקט

פרופ' איתן
שטיינברג

ה'

8-10

2
2

מבוא לניתוח יצירות

פרופ' יובל שקד

א'
ה'

12-14
14-16

4

4

124.1404א01
124.1405ב01

מבוא למוסיקה קלאסית
ורומנטית

ד"ר ענבל גוטר

ד'

14-16

2
2

2
2

124.2514א01

קונטרפונקט מתקדמים

פרופ' איתן
שטיינברג

ג'

10-12

2

2

124.2580ב01

פיתוח שמיעה מזרחי

פרופ' תייסיר
אליאס

ג'

14-16

2

2

124.2316א01
124.2412א01
124.2413ב01

מבוא לאתנומוסיקולוגיה

ד'

8-12

ג'

12-14

4
2
2

4
2
2

ב'

12-14

2

2

ב'

12-14

2

2

124.2025א01
124.2026ב01

124.1104א01
124.1105ב01
124.2250א01

תורת המקאם

124.2407ב01

מוסיקה אמנותית בישראל

124.2408א01

מחשבה במוסיקה

ד"ר אביגיל ווד
פרופ' תייסיר
אליאס
ד"ר עירית
יונגרמן
ד"ר עירית
יונגרמן

הערות

לתכניות לפני תשע"ח מספרי הקורס:
124.2400א124.2401 ,01ב01
*בתכנית הדו חוגית בהתאם לכתוב
בתכנית הלימודים (הרמוניה מתקדמים
סמסטר א'  +ניתוח יצירות סמסטר א')
בתכנית החד חוגית – הקורס שנתי
לתכניות לפני תשע"ח מספרי הקורס:
124.2402א124.2403 ,01ב01
*בתכנית הדו חוגית בהתאם לכתוב
בתכנית הלימודים (פיתוח שמיעה
מתקדמים סמסטר א' או פיתוח שמיעה
מזרחי סמסטר ב')
בתכנית החד חוגית – לבחירה כקורס
שנתי או פיתוח שמיעה מתקדמים סמסטר
א'  +פיתוח שמיעה מזרחי סמסטר ב'

החל מתשע"ח  -בתכנית הדו חוגית
בהתאם לכתוב בתכנית הלימודים
(הרמוניה מתקדמים סמסטר א'  +ניתוח
יצירות סמסטר א'  2נ"ז כ"א)
בתכנית החד חוגית – הקורס שנתי (4
נ"ז)
לתכניות לפני תשע"ח מספרי הקורס:
124.1314א124.1315 ,01ב01
לתכניות לפני תשע"ח מספרי הקורס:
124.2404א01
חובת בחירה לתלמידי תכניות לימודים
החל מתשע"ח בהתאם לתכנית הלימודים.
בתכנית החד חוגית – לבחירה כקורס
שנתי או פיתוח שמיעה מתקדמים סמסטר
א'  +פיתוח שמיעה מזרחי סמסטר ב'
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שם הקורס

מבואות – חובת בחירה
נושאים במוסיקה של
124.1406א01
ימיה"ב והרנסנס
124.1413ב01
המוקדם
נושאים במוסיקה של
124.1409א01
המאה העשרים
124.1410ב01

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם המרצה

יום

שעה

נ"ז

School of the Arts, the Music Dept.

הערות

ד”ר אלון שב

א'

10-12

2
2

2
2

לתכניות לפני תשע"ח :
 124.1321א.1322+ 01ב01

פרופ' עודד זהבי

ג'

10-12

2
2

2
2

תכניות לפני תשע"ח :
124.1126א124.1127 + 01ב01

שם הקורס

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם המרצה

נ"ז

קורסי חובה ,שנה ג' (דרג )3 ,2

0

0

0

0

ה

10-12

2
2

3
3

כסמינריון  M.Aיופיע:
124.4234א124.4235 + 01ב01

ג'

12-16

4

6

שיעור בחירה לתלמידי תואר שני

ה'

12-16

4

6

כסמינריון  M.Aיופיע:
124.4127ב01

א'

12-14

2
2

3
3

כשיעור בחירה ל MAיופיע :
124.4700א124.4701 + 01ב01

ה

8-10

2
2

3
3

סמינריון לתלמידי תואר שני בלבד

יום

שעה

פרופ' תייסיר
האזנה עצמית לרפרטואר
124.3020א01
אליאס
קנוני
124.3021ב01
נוכחות בקונצרטים ובאירועים פרופ' תייסיר
124.3025א01
מתוקשב
אליאס
בחוג ובמשכן לאמנויות
124.3026ב01
סמינריון – חובת בחירה מתוך הרשימה המוצעת בהתאם לתכנית הלימודים
מתוקשב

124.3623א01
124.3624ב01

ג'ון דאולנד :מבטים על
המוסיקה האליזבטנית

124.3658א01

שיח ,דבור ומוסיקה

124.3641ב01

מוסיקות סביב אגן הים התיכון

124.3700א01
124.3701ב01

מעבדה מוסיקולוגית

ד"ר אלון שב

124.4344א01
124.4345ב01

עממיות ולאומיות במוסיקה
במאות ה 20-וה21-

פרופ' עודד
זהבי

ד"ר אלון שב
פרופ' יובל
שקד  /פרופ'
יעל משלר
ד"ר אביגיל
ווד

הערות
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יום

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם הקורס

שם המרצה

שעה

נ"ז

School of the Arts, the Music Dept.

הערות

פרקטיקה ביצועית  -חובת בחירה מתוך הרשימה המוצעת
124.1210א01
124.1211ב01

לשנה מתקדמת בקורס:
124.2410א124.2411 + 01ב01

מקהלה וניצוח מקהלות

ד"ר תומר הישג

ב'

18-16

2
2

1
1

נדרשת אודיציה לכניסה לקורס

אנסמבלים

פרופ' איתן
שטיינברג

א'

16-18

2
2

1
1

לשנים ב+ג :
124.2419א124.2418 +01ב01

התזמורת הערבית –
יהודית

פרופ' תייסיר
אליאס

ד'

16-18

2
2

1
1

124.2004א01
124.2005ב01

מיומנויות ביצוע ופרשנות
מוסיקלית –קבוצה 1

פרופ' תייסיר
אליאס

ד

10-14

2
2

1
1

124.2006א01
124.2007ב01

מיומנויות ביצוע ופרשנות
מוסיקלית –קבוצה 2

ד"ר וסים עודה

ה

16-18

ה

14-16

2
2

1
1

124.2490א01
124.2491ב01

פיתוח קול

ד"ר תומר הישג

ב'

18-19

1
1

1
1

124.1219א01
124.1220ב01

לשנה מתקדמת בקורס:

124.2415א124.2416+ 01ב01

124.1215א01
124.1216ב01

*בהתאם להנחיות ,ייתכן ויוחלף
בקורס "אימפרוביזציה
במוסיקה מזרחית – הלכה
למעשה".
תצא על כך הודעה נפרדת
נדרשת אודיציה לכניסה לקורס
שימו לב,
 .1סטודנט שיתקבל לקורס ,שעות
ההוראה ייקבעו אל מול פרופ'
אליאס וד"ר וסים עודה.
 .2סטודנט שיתקבל לקורס ,יהא
עליו להשתתף בתזמורת
הערבית יהודית

נדרשת אודיציה לכניסה לקורס

124.1098א01
124.1099ב01
124.2345ב01
124.3245א01
124.2498א01
124.2640ב01
124.1800ב01
124.1802א01
124.2139א01
124.2198ב01

תרגול פיתוח שמיעה
והרמוניה
הרמוניה ליד המקלדת
מוסיקה וטכנולוגיה
מתקדמים
RadioArt
סאונד ומחאה
התנסות קהילתית
קומפוזיציה

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שם הקורס

נ"ז

קורסי בחירה (דרג  ,1דרג  - )2ייבחרו בהתאם לתכנית הלימודים האישית.
הערות

1
1
2

0
1
2

הקורס מיועד ומומלץ לכל הצריכים
חיזוק בפיתוח שמיעה והרמוניה
הקורס מלווה את שיעורי הרמוניה

2

קדם דרישה ,מוסיקה וטכנולוגיה

2
2
2
2
2
2

מפגש אחת לחודש

שם המרצה

יום

שעה

ד"ר מעין צדקה

ה

10-11

ד"ר ענבל גוטר

ד

12-14

תומר ברוך

ב'

10-12

2

מאירה אשר
ד"ר מעין צדקה

ד'
ה

12-14
12-14

2
2
2
2
2
2

------פרופ' עודד זהבי

------ה'

10-12

לשנה מתקדמת בקורס:
124.3139א124.3198 + 01ב01
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124.2459א01
124.2460ב01
124.2040א01

פולק בלוז ורוקנ'רול

124.2482ב01
124.2380א01
124.2380ב02
124.2643ב01

א'

14-16

2

2

א'
ה'

14-16

4

4

ג'

10-12

2

2

ד"ר אביגיל ווד

ג'

14-16

2

2

ד"ר דן כהן
ד"ר דן כהן
תומר ברוך

ב'
ב'
ב

8-10
8-10
10-12

2
2
2

2
2
2

שם הקורס
סדרת הקונצרטים
האונבירסיטאית

124.2347ב01

שש"ס

מס' הקורס
וסמסטר

שעה

נ"ז

School of the Arts, the Music Dept.

מבוא לניצוח וקריאת
פרטיטורות
משירי ערש לשירי ראפ
ביידיש
אלתור ג'אז  -קבוצה 1
אלתור ג'אז – קבוצה 2
הקלטה והפקת שירים

שם המרצה
פרופ' איתן
שטיינברג
ד"ר אלון שב /
פרופ' ערן שלו
פרופ' איתן
שטיינברג

יום

הערות

קדם דרישה מוסיקה וטכנולוגיה

מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות
שיעורים שנתיים ( 2נ"ז 2 ,שש"ס כל סמסטר)
מס' הקורס
113.2007א01
113.2008ב01

שם הקורס
אמנות בפעולה

שם המרצה
ד"ר טליה
הופמן

יום
ב'

שעה

הערות

10-12

שיעורים סמסטריאליים ( 2נ"ז 2 ,שש"ס)
מס' הקורס

124.2495א01

שם הקורס
דיווה :נשים במוסיקה
פופולרית

שם המרצה

ד"ר אביגיל ווד

יום

ג'

שעה

14-16

הערות
הקורס יינתן בשפה האנגלית ,
בהתאם להנחיות החדשות ללימודי רמות
אנגלית ,מפורט באגרת.
כל סטודנט עם פטור ו/או רמת מתקדמים ב'
(שפטור מאנגלית או נשארה לו ללמוד רמה
אחת) חייב ללמוד קורס תוכן באנגלית

שימו לב ,ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים מערכת השעות ובהיצע הקורסים.
עדכונים יתפרסמו באופן רציף באתר החוג ,ובפורום תלמידי החוג (במערכת  ,)Moodleוהודעות יישלחו בדואר אלקטרוני.
למידע על הקורסים (תקצירים ,ימים  ,שעות ,חדרי לימוד וכו') יש לגלוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה,
 ,http://www.haifa.ac.ilתחת הכותרת "קטלוג קורסים" תשפ"א ,או לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג למוסיקה
או באתר האינטרנט של החוג.
שוב ,חשוב:
אם תלמיד/ה נרשם/ת לקורס מסוים ומחליט/ה אח"כ לבטל את ההשתתפות בו ,עליו/ה לבטל את הרישום במועד שנקבע לביצוע
שינויים במערכת .אם לא יעשה/תעשה כן ,הוא/היא ייחשב/תיחשב תלמיד/ה בקורס (גם אם לא השתתף/ה בו) ויידרש/תידרש
לשלם עבורו .על התלמיד/ה להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/עליה ללמוד באותה שנה ,כולל לקורסי סמסטר ב' ,כולם.
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הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט
סטודנט יקר  /סטודנטית יקרה,
ב 9-ספטמבר  2021יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה ,בהתאם לחלונות הזמן
האישיים.
לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

.1
.2
.3
.4

יש לשלם את התשלום הראשון עד  10ימים לפני תחילת הרישום.
מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת
בעיה בכניסה למערכת.
החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.
לאחר סיום הרישום ,מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת מופיעים.
לנוחותכם ,הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים

עם הכניסה למערכת יפתח מסך דף הבית
יש לבחור

בחר ב"מועדי רישום"

תחת התפריט

יפתח החלון :

במסך  -חלונות רישום מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.
לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך – חלונות רישום תכנית לימודים נוספת "אנגלית שפה זרה" .
רישום לקורסי אנגלית יתבצע תחת תוכנית זו
בכדי לצפות בזמני הרישום שלך לתכנית לימודים מסוימים ,לחץ על

בשורה המתאימה.

תפתח חלונית ,כדוגמת החלונית הבאה ,המציגה את זמני הרישום שלך לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו:

לחץ על

.

שם נמצא מדריך הוראות הרישום ,כמו כן ,לעיונכם סרטון הדרכה לרישום
תחת לשונית רישום ניתן לעבור ל
בפורטל .לחצו כאן לסרטון .לחצו כאן למדריך הרישום.
סטודנטים המבקשים סיוע טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה ,ניתן לפנות למרכז שירות ותמיכה
לסטודנטים.
בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.
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האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,למעקב אחריה
והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד

!

חשוב:
קורס שהתלמיד נרשם אליו ,ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ,ייחשב לתלמיד כקורס שלא
השלימו (גם אם הסטודנט לא השתתף בו) ויידרש לשלם עבורו .על התלמיד להירשם בתחילת
השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה ,כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב' וקיץ.

שימו לב ,ייתכנו שינויים בתכניות הלימודים מערכת השעות ובהיצע הקורסים.
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