
 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 29.8.22 

 ,תלמיד/ה יקר/ה

 שלום רב,

 החדשה ל"שנה לפתיחת הלבביות ברכותינו

, מתבצעים בלימודי התואר השני( 124)מס' החוג  למוסיקההחוג תלמידי של במערכת הלימודים,  שינוייםהוכן  ,לקורסים הרישום

בשנתון שלבי הרישום הממוחשב. מומלץ לעיין גם אשר ינחו אתכם/ן בכל  ,באמצעות רישום ממחושב באינטרנט. להלן דפי הסבר

אגף של ( ובאתר ifa.ac.ilhttp://www.ha, המפורסמים באתר האוניברסיטה )גפ"תש" לשנה"ל איגרת לתלמידוב" האוניברסיטה

 מנהל תלמידים.

 
 :לנוחיותכם מצ"ב

 מידע לגבי ימי ייעוץ 

  תכנית הלימודים 

 גפ"תששנת הלימודים רשימת השיעורים ל 

  תואר ראשון –רשימת שיעורים 

  כלליות לרישום הממוחשבהנחיות 

 הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט 
 

עמוד זה( לשם פתיחת תחתית " בגזור ושלחמונת פספורט אישית )ראה/י "לשלוח ת ת/מתבקש את/הבתום הרישום הממוחשב, 
 תיק תלמיד.

 יה ומהנהיאנו מאחלים לך שנת לימודים פור

 בית הספר לאמנויותחוגי שנה טובה ממזכירות 
 י/ושלח גזרי/גזור

 

 

 

 

 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ שם:
 

 ________________________ת.ז.: 

 

 _______________________ון: טלפ

 

 ____________________טלפון נייד: 

 

E-mail__________________ :____ 

 

 
 : הכתובת למשלוח

 מוסיקה –לימודי מוסמך 

 בית הספר לאמנויותמזכירות חוגי 

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט 

 312, חדר 3קומה 

 199שד' אבא חושי 

 אוניברסיטת חיפה

 3498838חיפה 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 
 

  מועד הרישום הממוחשב :

 בין השעות תאריך תלמידי שנה

 13:00-15:00 29.9.22 + ב שנה א'

 

למחרת  07:00ועד  22:00לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 

 בבוקר.

 30.10.22ניתן לערוך שינויים במערכת עד למועד   (.22.10.22) םהלימודי תחילת יום את הרישום לקורסים יש להשלים לפני

 עד חצות בלבד. –

 07:00עד השעה  22:00תלמיד שלא הספיק להירשם ו/או רוצה לשנות )להוסיף/לבטל( קורס, יוכל לבצע זאת באינטרנט בכל יום, משעה 

ק במועדים אלה יוכל התלמיד להיכנס לאתר ולרשום עצמו בבוקר, החל מהתאריך המצויין בטבלה, בהתאם לשנה האקדמית של התלמיד. ר

 לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים במערכת שכבר הקליד. התאריכים שהוקצו לכל תלמיד אינם ניתנים לשינוי. 

 

 .מפגש ייעוץ להרכבת מערכת השעות ךייערהרישום הממוחשב קראת ל

תלמידי חלה על כלל במפגש ייעוץ כזה  חובת השתתפות מערכת השעות.מפגש מיועד להתייעצות לגבי בניית ה

 .שלב כתיבת עבודת הגמר המחקרית –, כולל תלמידים בשנה השלישית ללימודיהם התואר השני

  ד"ר אלון שבעם  12:00 – 9:00בין השעות  15.9.22, חמישיהייעוץ יתקיים ביום 
 

 לא יעשה רישום לקורסים ללא ייעוץ מקדים.

)הנכם מתבקשים להוציא גליון ציונים מתבקשים להגיע לייעוץ עם גליון ציונים מעודכן  ב' ושנים מתקדמותידי שנים תלמ

 ("תדפיס ציונים" –מהפורטל 
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tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 :מבנה והיקף הלימודים
 מסלול א' עם כתיבת עבודה מחקרית:

 :*שש"ס 36 היקף הלימודים הוא -החל מתשפ"ב 

 מסלול מוסיקה ותרבויות בנות זמננו גיה היסטוריתמסלול מוסיקולו  מסלול קומפוזיציה 

 שש"ס 14 –שנה א'  שש"ס 14 –שנה א'  שש"ס 15 –שנה א'  א.

 שש"ס 14 –שנה ב'  שש"ס 14 –שנה ב'  שש"ס 15 –שנה ב'  .ב

לימודי שפה זרה בהתאם לתחום  .ג
ההתמחות ובהתייעצות עם ראש 

המסלול )השעות לא יחושבו במניין 
 השעות לתואר(

לימודי שפה זרה בהתאם לתחום 
ההתמחות ובהתייעצות עם ראש 

המסלול )השעות לא יחושבו במניין 
 השעות לתואר( 

לימודי שפה זרה בהתאם לתחום 
ההתמחות ובהתייעצות עם ראש 

המסלול )השעות לא יחושבו במניין 
 השעות לתואר( 

 שש"ס 28 שש"ס 28 שש"ס 30 

 שש"ס 8 –עבודת גמר מחקרית  שש"ס 8 –גמר מחקרית  עבודת שש"ס 6 –עבודת גמר מחקרית  

 שש"ס 36 שש"ס 36 שש"ס 36 
 

 שש"ס. 36ע"פ הנחיות המועצה ללימודים גבוהים, היקף הלימודים בתואר שני יעמוד על לפחות *    
 

 מסלול ב', ללא כתיבת עבודה מחקרית:

 :שש"ס 38 היקף הלימודים הוא

 שש"ס 18 –שנה א'  .א

 "סשש 20 – שנה ב' .ב

 שפה זרה , בהתייעצות עם ראש התכנית  .ג
 

 

 :משך הלימודים

 :מסלול א'

גיש את גיש/תי ה/תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. התלמיד (שש"ס 36)להשלים את כל חובות הקורסים  ה/על התלמיד

 .לשיפוט לא יאוחר מתום השנה השלישית ללימודים )כולל חופשת הקיץ( עבודת הגמר המחקרית

מוסיקה או מוסיקולוגיה היסטורית או  קומפוזיציה :באחד משלושה תחומי התמחותיבחרו  ,במסלול זהתכנית ם אשר ילמדו בתלמידי

שלוש ההתמחויות כל אחת מותרבויות בנות זמננו. לשלוש ההתמחויות קורסים משותפים ולכל אחת מהן קורסים מיוחדים לה. ב

 גמר מחקרית.יגישו הסטודנטים עבודת 

נגנים( או לתזמורת קאמרית, עם אמצעים  7-15יידרשו הסטודנטים לחבר יצירה לאנסמבל גדול ) קומפוזיציה בהתמחות

והיא תעמוד בכל אמות המידה האקדמיות  אלקטרוניים או בלעדיהם. עם היצירה תוגש עבודת מחקר בעלת זיקה לקומפוזיציה זאת

 המקובלות.

 :מסלול ב'

 תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר.שש"ס(  38)הקורסים להשלים את כל חובות  ה/על התלמיד

 .נדרשים התלמידים ללמוד, בין היתר, שלושה סמינרים ושתי סדנאותהלימודים  ךבמהל

 על נושא העבודה. בעל פה תלמידים אשר ילמדו במסלול זה יידרשו לכתוב עבודת גמר ולעבוד בהצלחה במבחן גמר 

 http://music.haifa.ac.il/images/FinalExamMaslulB.pdf  גמר במסלול ללא תזהמתווה מבחן ה –פרטים באתר החוג 

 

tel:%2B972%204%208249714
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 ם:תכנית הלימודי

 החל משנת הלימודים תש"פ

 מסלול א'

 מלימודי שפה זרה *המתחילים בתשפ"ג , יש פטור

 שש"ס 36לפחות  **החל מתשפ"ב מכסת השעות ללימודי תואר שני במסלול א' עומדת על

התמחות מוסיקה ותרבויות בנות 

 זמננו

 קומפוזיציהבהתמחות  מוסיקולוגיה היסטוריתבהתמחות 

  שש"ס  שש"ס  שש"ס

 'אשנה  –קורסי חובה 

 שש"ס 4
יסודות מחשבה 

 במוסיקולוגיה 
 חלק א׳ + חלק ב׳

 שש"ס 4
יסודות מחשבה 

במוסיקולוגיה חלק א׳ + 
 חלק ב׳ 

 שש"ס 2
יסודות המחשבה 

 חלק א׳   -במוסיקולוגיה  

 אנליזה מתקדמת שש"ס 4 אנליזה מתקדמת שש"ס 4 אנליזה מתקדמת שש"ס 4

 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2

 סמינריון בתחום שש"ס 4 סמינריון בתחום שש"ס 4 סמינריון בתחום שש"ס 4

  התמחותקבוצת  שש"ס 3    

  שש"ס 15  שש"ס 14  שש"ס 14

 שנה ב' –קורסי חובה 

 שש"ס 4
ורת תיאוריה וביק

 מהיבאמנויות הב
 שש"ס 4

תיאוריה וביקורת באמנויות 

 מהיהב
 שש"ס 4

תיאוריה וביקורת באמנויות 

 מהיהב

 בתחום סמינריון שש"ס 4 בתחום סמינריון שש"ס 4 בתחום סמינריון שש"ס 4

 שש"ס 4

 

שיטות מחקר אתנוגרפי 

 שש"ס 2 )מהחוג לאנתרופולוגיה(
כלים למחקר וכתיבה 

קשב )קורס מתוהיסטורית 

 מביה"ס להיסטוריה(  
 שש"ס 4

 תזמור מתקדם

 שש"ס 2

צע יקורס בחירה מה

הקורסים של בי״ס 

 טוריהיסלה

 שש"ס 2

קורסי בחירה מתוך היצע 

הקורסים החוגי או מחוג 

אחר בהתאם לנושא 

 ומעלה( 3המחקר )דרג 

 שש"ס 2

קורסי בחירה מתוך היצע 

הקורסים החוגי או מחוג 

אחר בהתאם לנושא 

 ומעלה( 3קר )דרג המח

 שש"ס 3

 קבוצת התמחות 

 שפה זרה*  שפה זרה*  שפה זרה* 

  שש"ס 15  שש"ס 14  שש"ס 14

עבודת גמר מחקרית  שש"ס 8

 **)תיזה(

עבודת גמר מחקרית  שש"ס 8

 **)תיזה(

עבודת גמר מחקרית  שש"ס 6

 **)תיזה(

 סה"כ לתואר שש"ס 36  שש"ס 36  שש"ס 36

tel:%2B972%204%208249714
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 מסלול ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *המתחילים בתשפ"ג , יש פטור מלימודי שפה זרה

 

 

 

 

 
 

  שש"ס הערות

 שנה א' –קורסי חובה 

  אנליזה מתקדמת שש"ס 4 

 יצירה על גבי יצירה שש"ס 2 

 סמינריונים 2 שש"ס 8 

קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג  שש"ס 4 

 ומעלה( 3אחר )דרג 

  שש"ס 18 

 שנה ב' –חובהקורסי 

 סמינריון שש"ס 4 

 תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה שש"ס 4 

 *שפה זרה , בהתייעצות עם ראש התכנית  

 שנה ב' –קורסי חובת בחירה 

 חובת בחירה מתוך קורסי תכנית התואר השני 

מבין הקורסים לבחירה שניים 

 המוצעים
 שש"ס 8-10

 שש"ס( 2)כלים למחקר וכתיבה היסטורית 

 )קורס מתוקשב מביה"ס להיסטוריה(

 שש"ס( 6)ת התמחות קבוצ
 סמסטרים (  4יש ללמוד במשך  – )מהתמחות בקומפוזיציה

 שש"ס( 4תזמור מתקדם )

 שש"ס( 4יסודות מחשבה במוסיקולוגיה )

 אחריםחובת בחירה קורסי 

בהתאם לקורסי הבחירה שנלקחו 

 מתוך קורסי התכנית
קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים החוגי או מחוג  שש"ס 2-4

 ומעלה( 3)דרג  אחר

  שש"ס 20 

 סה"כ לתואר שש"ס 38 

tel:%2B972%204%208249714
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 שקלול הציונים
 

 מסלול א'

 בשלוש ההתמחויות השקלול יהיה אחיד:

 40%  מחקרית )תיזה( עבודת גמר

 30%   עבודות סמינריוניות

 30%     םקורסי

 100%  סה"כ

 מסלול ב'

 30%    בחינת גמר

 45%   עבודות סמינריוניות

 25%     קורסים

 100%  סה"כ

 

 :הרשות ללימודים מתקדמיםלפרטים בדבר תקנון לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה יש לעיין באתר האינטרנט של 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
https://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/home
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28.8.22 

 -:  (גפ"תשלשנה"ל )  לתואר מוסמך רשימת השיעורים
 

 ש נ ה    א'

 הערות שעה יום  שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קורסים משותפים לכלל המסלולים

 01א124.4003
 01ב124.4004

פרופ' יובל  ()* ה מתקדמתאנליז
 שקד

  12-14 ג' 4

 01א124.4009
 01ב124.4010

 תיאוריה וביקורת באמנויות הבימה
)*( 

פרופ' יובל 
 שקד

  14-16 ה' 4

 קומפוזיציה

 01א124.4000
 01ב124.4001

  –קבוצות התמחות 
 שנה א' 

פרופ' עודד 
 זהבי

  8-10 'ה 3

 01א124.5200
 01ב124.5201

 תזמור מתקדם
פ' עודד פרו

 זהבי
  10-12 'ה 4

 'בש נ ה    

  שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קומפוזיציה

 01א124.5000
 01ב124.5001

  8-10 ה' 3 פרופ' עודד זהבי ' )*(בשנה  –קבוצות התמחות 

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

 01א219.4011
אתנוגרפיות שיטות מחקר 

 איכותניותו
  10-14 'ה 4 רכביד"ר נאדים כ

 

 לשני המסלולים ושלוש ההתמחויות)*( קורס משותף 
 חובת בחירה לתלמידי מסלול ב' )**(

 

 סמינריונים)**(

 הערות שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 קומפוזיציה

 מוסיקה פוגשת אמנויות אחרות 01א124.5312
פרופ' איתן 

 שטיינברג
  8-12 ג' 4

  01א124.4346

 01ב124.4347
 יצירתו והגותו של הלמוט לאכנמן

פרופ' יובל 

 שקד
  12-14 ה' 4

 ריתמוסיקולוגיה היסטו

 01א124.4230
 01ב124.4231

  10-12 ה 4 ד"ר אלון שב הביצוע המוסיקלי כמחקר

 מוסיקה ותרבויות בנות זמננו

  8-12 'ג 4 ד"ר אביגיל ווד פסקול לבידוד 01ב124.4318

 מתוך החוג 3-4רג קורסי בחירה ד

 הערות שעה יום שש"ס שם המרצה שם הקורס מס' קורס

 10-12 ב' 2 תומר ברוך מוסיקה וטכנולוגיה מתקדמים 01א124.3245
קדם דרישה, מוסיקה 

 וטכנולוגיה

 קדם דרישה הרמוניה 12-14 ה' 2 ד"ר אלון שב ניתוח שירים בפופ וברוק 01ב124.4659

 01א124.4700
 01ב124.4701

  10-12 א' 4 ד"ר אלון שב עבדה מוסיקולוגיתמ

 01א124.4412
 01ב124.4413

  12-14 'ג 4 תייסיר אליאס פרופ תורת המקאם

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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28.8.22 

 

 לתואר ראשון – תשפ"גרשימת השיעורים בחוג למוסיקה לשנה"ל 
 לתשומת לבך,

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

 המופיע ברשימה שלהלן. הקורסים

 רות משלושה שיעורים בקורס מסוים בכל סמסטר דינה כאיבחוג למוסיקה חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. היעד-

 השתתפות בקורס.

  ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים המוצעים בחוג 

 (1קורסי חובה, שנה א' )דרג 

מס' הקורס 
 וסמסטר

 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1020
 01ב124.1021

האזנה עצמית לרפרטואר 
 קנוני

ר פרופ' תייסי
 אליאס

  0  מתוקשב

 01א124.1025
 01ב124.1026

נוכחות בקונצרטים 
ובאירועים בחוג ובמשכן 

 לאמנויות

פרופ' תייסיר 
 אליאס

  0  מתוקשב

 01.א124.1100
 01.ב124.1101

 הרמוניה 
ד"ר מעין 

 צדקה
 8-10 ה'

2 
2 

2 
2 

 

 01.א124.1102
 01ב124.1103

 14-16 ב' ד"ר אביגיל ווד פיתוח שמיעה 
2 
2 

2 
2 

 

 01א124.2245
 – מוסיקה וטכנולוגיה

 1קבוצה  
 צה נוספת בסמסטר ב'ותיחת קבפתיתכן  2 2 8-10 'ב תומר ברוך

 2 2 מתוקשב טליה אליאב אוריינות אקדמית 01א118.1998
ים, הקורס ילווה במפגשים פרונטלי

 עליהם תצא הודעה נפרדת

 

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

מס' הקורס 
 וסמסטר

 יום שם המרצה שם הקורס

ה
ע
ש

ס 
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 חובה  ותמבוא

 01א124.1400
 01ב124.1401

 מוסיקהתולדות המבוא ל
 המערבית

עירית ר ”ד
 יונגרמן

 10-12 ב
2 
2 

2 
2 

 המספר לפני תשע"חתכניות 
 01ב124.1312, 01א124.1311

  2 2 12-14 ה ד"ר וסים עודה מבוא למוסיקה ערבית 01א124.1402

 01א124.1404
 01ב124.1405

מבוא למוסיקה קלאסית 
 ורומנטית 

ד"ר ענבל 
 גוטר

 12-14 'ד
2 
2 

2 
2 

מספרי  לפני תשע"חלתכניות 
, 01א124.1314 הקורס:

 01ב124.1315
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 (2 קורסי חובה, שנה ב' )דרג

מס' הקורס 
 וסמסטר

 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.2020
 01ב124.2021

האזנה עצמית לרפרטואר 
 קנוני

פרופ' תייסיר 
 אליאס

  0 0 מתוקשב

 01א124.2025
 01ב124.2026

נוכחות בקונצרטים 
ובאירועים בחוג ובמשכן 

 לאמנויות

פרופ' תייסיר 
 אליאס

  0 0 מתוקשב

 01א124.2510
 01ב124.2511

 *הרמוניה מתקדמים
 

פרופ' עודד 
 זהבי

 
 8-10 ג'

2 
2 

2 
2 

 מספרי הקורס: לפני תשע"חלתכניות 
 01ב124.2401, 01א124.2400

בהתאם לכתוב  הדו חוגיתתכנית *ב
הרמוניה מתקדמים בתכנית הלימודים )

 + ניתוח יצירות סמסטר א'(סמסטר א' 
 הקורס שנתי – החד חוגיתבתכנית 

 01א124.2512
 01ב124.2513

 *פיתוח שמיעה מתקדמים
 

פרופ' עודד 
 זהבי

 
 10-12 ג'

2 
2 

2 
2 

 מספרי הקורס: לפני תשע"חלתכניות 
  01ב124.2403, 01א124.2402

 

בהתאם לכתוב  הדו חוגיתתכנית *ב
פיתוח שמיעה בתכנית הלימודים )

פיתוח שמיעה  או סמסטר א' מתקדמים 
 '(בסמסטר  מזרחי

לבחירה כקורס  – חוגיתהחד בתכנית 
סמסטר שנתי או פיתוח שמיעה מתקדמים 

 'בסמסטר  פיתוח שמיעה מזרחי + א' 

 01א124.1104
 01ב124.1105

 12-14 א' יובל שקד פרופ' קונטרפונקט
2 
2 

2 
2 

 

 01א124.2142
 01ב124.2242

 
 4 4 10-12 א יובל שקד פרופ' מבוא לניתוח יצירות

 יתהדו חוגתכנית ב - מתשע"חהחל 
בהתאם לכתוב בתכנית הלימודים 

+ ניתוח סמסטר א' הרמוניה מתקדמים )
 (נ"ז כ"א 2 יצירות סמסטר א'

 4) הקורס שנתי – החד חוגיתבתכנית 
 נ"ז(

 פיתוח שמיעה מזרחי 01א124.2580
פרופ' תייסיר 

 אליאס
 2 2 14-16 'ג

לימודים ת וחובת בחירה לתלמידי תכני

 דים.בהתאם לתכנית הלימו תשע"חהחל מ

לבחירה כקורס  – החד חוגיתבתכנית 

סמסטר שנתי או פיתוח שמיעה מתקדמים 

 'אסמסטר  פיתוח שמיעה מזרחי + א' 

 01א124.2318

 01ב124.2319
 10-12 ד' ד"ר אביגיל ווד מבוא לאתנומוסיקולוגיה 

2 2 
 

2 2 

 01א124.2412

 01ב124.2413
  תורת המקאם

תייסיר פרופ' 

 אליאס
 12-14 'ג

2 

2 

2 

2 
 

 מחשבה במוסיקה 01ב124.2408
ד"ר עירית 

 יונגרמן
  2 2 12-14 ב'
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 (3, 2קורסי חובה, שנה ג' )דרג 

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.3020

 01ב124.3021

האזנה עצמית לרפרטואר 

 קנוני

פרופ' תייסיר 

 אליאס
  0 0 מתוקשב

 01א124.3025

 01ב124.3026

נוכחות בקונצרטים ובאירועים 

 בחוג ובמשכן לאמנויות

פרופ' תייסיר 

 אליאס
  0 0 מתוקשב

 קונטרפונקט מתקדמים 01א124.2514
פרופ' איתן 

 שטיינברג
 2 2 14-16 א'

 מספרי הקורס: לתכניות לפני תשע"ח
  01א124.2404

 מוסיקה אמנותית בישראל 01ב124.2407
ד"ר ענבל 

 גוטר
  2 2 14-16 'ד

 ת בהתאם לתכנית הלימודיםמוצערשימה החובת בחירה מתוך ה –סמינריון 

 01א124.3614

 01ב124.3615
 10-12 ה ד"ר אלון שב הביצוע המוסיקלי כמחקר

2 

2 

3 

3 

 יופיע:  M.Aון כסמינרי

 01ב124.4231+  01א124.4230

 פסקול לבידוד 01ב124.3659
ד"ר אביגיל 

 ווד
 6 4 8-12 ג'

 יופיע: M.Aכסמינריון 

 01ב124.4318

 01א124.3482

 01ב124.3483

יצירתו והגותו של הלמוט 

 לאכנמן

ל בפרופ' יו

 שקד
 12-14 'ה

2 

2 

3 

3 

 יופיע:  M.Aכסמינריון 

 01ב124.4347+  01א124.4346

 01א124.3700

 01ב124.3701
 12-14 א' ד"ר אלון שב מעבדה מוסיקולוגית

2 

2 

3 

3 

 : יופיע  MAשיעור בחירה לכ

 01ב124.4701+  01א124.4700 

 01א124.5312
מוסיקה פוגשת אמנויות 

 אחרות

פרופ' איתן 

 שטיינברג
 6 4 8-12 ג'

 הקורס מיועד לתלמידי תואר שני. 

 

 בכתב  באישור -תלמידי תואר ראשון  

 (01א124.3477) המרצה בלבדמ

 

 

 

 

 

ס' הקורס מ

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 חובת בחירה  –מבואות 

 01א124.1411
 01ב124.1412

נושאים במוסיקה של 
הרנסנס המאוחר 
 והבארוק המוקדם

 8-10 א' ר אלון שב”ד
2 
2 

2 
2 

 לתכניות לפני תשע"ח :
 01.ב1324+ 01א 124.1323

 01א124.1408
נושאים במוסיקה של 

 המאה העשרים

פרופ' איתן 

 שטיינברג
 12-16 ב'

2 

2 

2 

2 

 01א124.1126 תכניות לפני תשע"ח :

 01ב124.1127+ 

tel:%2B972%204%208249714
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מס' הקורס 
 וסמסטר

 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 הרשימה המוצעתחובת בחירה מתוך  -  פרקטיקה ביצועית

 01א124.1210

 01ב124.1211
 17-19 'ב ד"ר תומר הישג וניצוח מקהלות מקהלה

2 

2 

1 

1 

 מתקדמת בקורס:לשנה 

 01ב124.2411+  01א124.2410

 נדרשת אודיציה לכניסה לקורס

 01א124.1219

 01ב124.1220

 אנסמבלים

 

פרופ' איתן 

 שטיינברג
 16-18 א'

2 

2 

1 

1 

השתתפות בקורס מותנת 

האודיציות יתקיימו ביום  באודיציה.

 .23.10ראשון 

 לשנים ב+ג :

 01ב124.2418+ 01א124.2419

תייסיר  פרופ'

 אליאס
 16-18 ג'

 01א124.1215

 01ב124.1216

 –התזמורת הערבית 

 יהודית

תייסיר  פרופ'

 אליאס
 16-18 ד'

2 

2 

1 

1 

 מתקדמת בקורס:לשנה 

 01ב124.2416+ 01א124.2415

 01א124.2004

 01ב124.2005

ופרשנות  מיומנויות ביצוע

 1קבוצה –מוסיקלית 

פרופ' תייסיר 

 אליאס
 10-13 ד'

2 

2 

1 

1 

 קורס נדרשת אודיציה לכניסה ל

 שימו לב, 

סטודנט שיתקבל לקורס, שעות  .1

קבעו אל מול פרופ' יההוראה י

 .אליאס

סטודנט שיתקבל לקורס, יהא עליו  .2

להשתתף בתזמורת הערבית 

 יהודית
 

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

מס' הקורס 

 וסמסטר
 שעה יום שם המרצה שם הקורס

ס
"
ש

ש
 

"ז
נ

 

 הערות

 01א124.1098

 01ב124.1099

תרגול פיתוח שמיעה 

 והרמוניה
 10-11 ה ד"ר מעין צדקה

1 

1 

0 

1 

הקורס מיועד ומומלץ לכל הצריכים 

 חיזוק בפיתוח שמיעה והרמוניה

 01א124.2139

 01ב124.2198
 12-14 'א פרופ' עודד זהבי קומפוזיציה

2 

2 

2 

2 

לשנה מתקדמת בקורס: 

 01ב124.3198+  01א124.3139

 01א124.2459

 01ב124.2460

סדרת הקונצרטים 

 האוניברסיטאית
  2 2 14-16 א' פרופ' עודד זהבי

 2 2 8-10 ב' ד"ר דן כהן 1קבוצה  -אלתור ג'אז  01א124.2380
צה נוספת ותיחת קבפתיתכן 

 בסמסטר ב'

 01א124.2658
 -החי והצומח במוסיקה 

 דימוי והשראה
  2 2 14-16 ה' ד"ר אלון שב 

01א124.2662  
מוסיקת כלּיזמר: מלודיות 

 ומודוסים
  2 2 12-14 ב' ד"ר אביגיל ווד

 קדם דרישה הרמוניה 2 2 12-14 ה' ד"ר אלון שב בפופ וברוקניתוח שירים  01ב124.2659

 01א124.3245
מוסיקה וטכנולוגיה 

 מתקדמים
 קדם דרישה, מוסיקה וטכנולוגיה 2 2 10-12 ב' תומר ברוך

 קדם דרישה מוסיקה וטכנולוגיה 2 2 10-12 ב תומר ברוך הקלטה והפקת שירים 01ב124.2643

 01א124.1800

 01ב124.1802
 ------- ------- ת קהילתיתהתנסו

2 

2 

2 

2 
 מפגש אחת לחודש 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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 מבחר קורסי ביה"ס לאמנויות

 (שש"ס כל סמסטר 2נ"ז,  2שיעורים שנתיים )

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

01א118.2488  
01ב118.2489  

התמחות  -תכנית המתמחים 

  מעשית בשדה האמנות
, בימי  ZOOMמפגשי 

 18-20שלישי, 

הקורס ילווה בסדנאות מרוכזות 
ומפגשים פרונטליים, עליהם תצא 

 הודעה נפרדת

 

 (שש"ס 2נ"ז,  2)סמסטריאליים יעורים ש

 הערות שעה יום שם המרצה שם הקורס מס' הקורס

 01א124.2660
סביב העולם במוסיקה 

 14-16 'ד ד"ר אביגיל ווד ואוכל )באנגלית(

 הקורס יינתן בשפה האנגלית , 

ללימודי רמות  תאם להנחיות החדשותבה

 .אנגלית, מפורט באגרת

ו/או רמת מתקדמים ב'  כל סטודנט עם פטור

)שפטור מאנגלית או נשארה לו ללמוד רמה 

 חייב ללמוד קורס תוכן באנגלית אחת(

 01א118.2490
תחומית להבנת -גישה רב

 בעיות סביבתיות

Dr. Michael 

Lazar, Prof. 

Daniel Sher 

 8-10 ג'

 הקורס יינתן בשפה האנגלית 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב

 

 (, והודעות יישלחו בדואר אלקטרוני.Moodleאתר החוג, ובפורום תלמידי החוג )במערכת בעדכונים יתפרסמו באופן רציף 

כו'( יש לגלוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, למידע על הקורסים )תקצירים, ימים , שעות, חדרי לימוד ו

http://www.haifa.ac.ilאו לעיין ברשימות שעל גבי לוחות המודעות של החוג למוסיקה פ"גתש ", תחת הכותרת "קטלוג קורסים ,

 .של החוגבאתר האינטרנט או 

 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 

 להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/עליה ללמוד באותה שנה, כולל לקורסי סמסטר ב', כולם.לשלם עבורו. על התלמיד/ה 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
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  למוד את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ל רצוי להכין מראשבבואך להשתמש ברישום הממוחשב

)לנוחיותך, מצורפת טבלה ריקה של מערכת שיעורים ורשימת השיעורים(. כמו כן, ניתן לראות את השנתון כולו, כולל 

  .גפ"תשקטלוג הקורסים , תחת www.haifa.ac.ilהמחלקה לשפות זרות באתר האינטרנט של האוניברסיטה  

 את רשימת הקורסים שאת/ה מעוניין/ת להירשם אליהם, לפי סדר הקלדתם )קורסי מבוא וקדם לפני להכין מראש רצוי ,

ת קורסים ביניים וקורסים מתקדמים, וכדומה(. כמו כן, רצוי להכין חלופות, למקרה שלא נותרו מקומות בקורסים שהעדפ

 להירשם אליהם.

  תחילה את מספר הקורס שאת/ה רשום/ה אליו, ורק  לבטלאם ברצונך לשנות את הקורס שאת/ה כבר רשום/ה אליו, יש

ידי תלמיד אחר, -לקורס האחר המבוקש. שים/י לב: המקום שוויתרת עליו עלול להיתפס על להירשם מחדשלאחר מכן 

 עוניין/ת ללמוד בו.אפילו עוד לפני שתירשם/י לקורס האחר שאת/ה מ

 .'אם, חלילה, נכשלת בקורס מבוא בסמסטר א', עליך/עלייך לבטל את ההרשמה לקורס ההמשך שלו בסמסטר ב 

  ייחשב כקורס שהתלמיד/ה לא  ,עד תום מועד השינוייםלו קורס שתלמיד/ה נרשם/ה אליו, ולא ביטל/ה את ההרשמה

ו(. התלמיד/ה יידרש/תידרש לשלם עבור קורס כזה. להזכירך, על השלים/ה את לימודיו/ה בו )גם אם כלל לא השתתף/ה ב

 , וזה כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב'להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/ה ללמוד באותה שנההתלמיד/ה 

 .וסמסטר הקיץ

  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה ואחר התאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על

 התלמיד/ה.

 גתשפ"שנתון 

כל השירותים " טרנט של האוניברסיטה, תחת לשוניתמפורסם על כל חלקיו באתר האינ גפ"שנתון האוניברסיטה לשנה"ל תש

. השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים. מערכת שיעורים מפורטת ניתן לסטודנט"

 " ובאתר האינטרנט של החוג, תחת מידע לסטודנט. פ"אלמצוא תחת "קטלוג הקורסים תש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!!חשוב
 הסטודנט ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם ,נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים שהסטודנטקורס 

 .לא השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו

 רישום מלא לקורסי סמסטר ב'על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל 

 וסמסטר קיץ

 22.1.23-ויסתיים ב 23.10.22-סמסטר א' יתחיל ב

 20.6.23-ויסתיים ב 28.2.23-סמסטר ב' יתחיל ב

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
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https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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 !!! ליבכם/ןלתשומת 

והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 .על התלמיד

ם נרשם התלמיד, שלא לפי הכללי שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם מוסיקההחוג ל

 .האקדמיים אשר הוגדרו לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
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 הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט

 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה

 .יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות הזמן האישיים 7.9.22בתאריך 

 :לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום

 לת הרישום.ימים לפני תחי 10לשלם את התשלום הראשון עד יש  .1
 מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת. .2
 החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך. .3
  .רים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת מופיעיםלאחר סיום הרישום, מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעו .4
 
 הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטיםנוחותכם, ל

 

 בחר ב"מועדי רישום"        תחת התפריט    עם הכניסה למערכת יפתח מסך דף הבית  

 יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.  חלונות רישום -במסך 

כנית לימודים נוספת  "אנגלית שפה זרה" . ת חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך 

 יתבצע תחת תוכנית זו ם לקורסי אנגליתושיר

 בשורה המתאימה.  לתכנית לימודים מסוימים, לחץ על  שלךבכדי לצפות בזמני הרישום 

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

 .לחץ על 

תחת לשונית רישום ניתן לעבור ל  שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו 

 למדריך הרישום. לסרטון. לחצו כאן כאן

 

למרכז שירות ותמיכה , ניתן לפנות סטודנטים המבקשים סיוע טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה

 .לסטודנטים

 ה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניס 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/view_lessons_list_students_portal.pdf
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/view_lessons_list_students_portal.pdf
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/students_registration_guidebook.pdf
https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he
https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he
https://stud-hc.haifa.ac.il/kb/he


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 
 
 
 
 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

  

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821


 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  אמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכטהמשכן ל  |  בית הספר לאמנויות
 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

3498838, Israel 199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa  |  University of Haifa  |  Dr. Hecht Arts Center  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 הפקולטה למדעי הרוח          
 למוסיקההחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities,  

    School of the Arts, the Music Dept. 

 

 

 

 

 

 
 

 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 תקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמידוהתאמתה ל
 

 חשוב: 

קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם לא השתתף בו( ויידרש 

מסטר ב' לשלם עבורו. על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי ס

 וקיץ.
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