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  חדר שם מרצה שם הקורס שעה יום

 8-10 א
הרנסנס המאוחר נושאים במוזיקה של 

 והבארוק
 322 ד"ר אלון שב

 

  322 פרופ' יובל שקד מבוא לניתוח יצירות 10-12

  011 ד"ר אלון שב עבדה מוסיקולוגיתמ 10-12

  322 פרופ' יובל שקד קונטרפונקט 12-14

  324 פרופ' עודד זהבי קומפוזיציה 12-14

  322 פרופ' עודד זהבי סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית 14-16

  324 פרופ' איתן שטיינברג קונטרפונקט מתקדמים 14-16

 פרופ' איתן שטיינברג אנסמבלים  16-18
322  ,324,323 ,

320 ,321 

 

  011 תומר ברוך מוסיקה וטכנולוגיה למתחילים 8-10  ב

  322 ד"ר דן כהן ר ג'אזאלתו 8-10

  322 ד"ר עירית יונגרמן מבוא ותולדות המוסיקה המערבית 10-12

  011 תומר ברוך מוסיקה וטכנולוגיה למתקדמים 10-12

 324 ד"ר אביגיל ווד 2קבוצה  – סביב העולם במוסיקה ואוכל 12-14
במקום הקורס 

 כלי זמר

  322 איתן שטיינברג פרופ' 20-נושאים במוסיקה של המאה ה 12-16

  324 ד"ר אביגיל ווד פיתוח שמיעה 14-16

  322 ד"ר תומר הישג מקהלה 17-19

  324 פרופ' איתן שטיינברג מוסיקה פוגשת אמנויות אחרות 8-12 ג

  322 פרופ' עודד זהבי הרמוניה מתקדמים 8-10

 ד"ר מייקל לזר גישה רב תחומית להבנת בעיות סביבתיות 8-10
יין מדרגה בנ

חדר  1קומה 
1022 

 

  322 פרופ' עודד זהבי פיתוח שמיעה מתקדמים 10-12

  324 פרופ' יובל שקד אנליזה מתקדמת 12-14

  322 פרופ' תייסיר אליאס תורת המקאם 12-14

  322 פרופ' תייסיר אליאס פיתוח שמיעה מזרחי 14-16

  324 פרופ' יובל שקד יצירה על גבי יצירה 14-16

 
  תכנית המתמחים 18-20

 –עיקרו בזום 
יתקיימו מפגשים 

 פרונטלים

קורס בית 
 ספרי

  324  התנסות קהילתית )אחת לחודש( 8-10 ד

  322 ד"ר אביגיל ווד מבוא לאתנומוסיקולוגיה 10-12

  324 פרופ' תייסיר אליאס מיומנויות ביצוע ופרשנות מוסיקלית 10-14

  322 ד"ר ענבל גוטר סית ורומנטיתמבוא למוסיקה קלא 12-14

 322 ד"ר אביגיל ווד סביב העולם במוסיקה ואוכל 14-16
קורס בית 

 ספרי באנגלית

  322 פרופ' תייסיר אליאס יהודית-התזמורת הערבית 16-18

  322 ד"ר מעיין צדקה הרמוניה 8-10 ה

  324 פרופ' עודד זהבי קבוצת התמחות בקומפוזיציה 8-10

  323 ד"ר מעיין צדקה תרגול פיתוח שמיעה 10-11

  322 ד"ר אלון שב הביצוע המוסיקלי כמחקר 10-12

  324 פרופ' עודד זהבי תזמור מתקדם 10-12

  322 פרופ' יובל שקד יצירתו והגותו של הלמוט לאכנמן 12-14

  324 ד"ר אלון שב החי והצומח במוסיקה והשראה 12-14

  324 פרופ' יובל שקד ורת באמנויות הבימהתיאוריה וביק 14-16

  322 ד"ר וסים עודה מבוא למוסיקה ערבית 14-16

16-18 
 – מיומנויות ביצוע ופרשנות מוסיקלית

 2קבוצה 
 324 ד"ר וסים עודה

 

 


