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מבנה מסלול

שם  קורסקוד
פירוט

שעותשכר.ז.נ

18.522.534.5'ג-'חובה שנים א

333'סמינריונים שנה ג

222חובת בחירה אתנומוזיקולוגיה

קבוצות ביצוע
- חובה

מקהלה
0.522

333קורסי בחירה

2732.544.5כ"סה

פירוט קורסים לפי קריטריונים

שעות שם  קורסקוד

פרונטליו

ת

שעותשכר.ז.נ

(.ז. נ18.5)קורסי חובה 

0-2002(שבועי-דו)קונצרט 1שנה א

12-2122פתוח שמיעה 102

0-2111מיומנויות ביבליוגרפיות105

2-2222הרצאה - 1תורת המוזיקה 110

1-10.511תרגיל – 1תורת המוזיקה 110

(שבועי-תלת)' א' מבחן האזנה סמ115
0-2

001

(תלת שבועי)' ב' מבחן האזנה סמ116
2-0

001

10-4222תולדות המוזיקה המערבית 132

11-10.511. הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ135

24-0222תולדות המוזיקה המערבית 144

0-2002(שבועי-דו)קונצרט 2שנה ב

2-2222הרצאה – 2תורת המוזיקה 200

1-10.511תרגיל – 2תורת המוזיקה 200

22-2122פתוח שמיעה 204

(שבועי-תלת)' א' מבחן האזנה סמ215
0-2

001

(שבועי-תלת)' ב' מבחן האזנה סמ216
2-0

001

21-10.511. הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ222

30-4222תולדות המוזיקה המערבית 231

44-0222תולדות המוזיקה המערבית 234

0-2002(שבועי-דו)קונצרט 3שנה ג

0-2001'א' מבחן האזנה סמ315

2-0001'ב'  מבחן האזנה סמ316

0-31.51.51.5ניתוח יצירות339
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חובה לקחת שני )(. ז. נ3)סמינריונים שנה ג

(לפחות אחד מהם סמינריון חובה, סמינריונים

3-01.51.51.5סמינריון חובה327

0-31.51.51.5סמינריון חובה329

1.51.51.5(מתוך קורסי בחירה)סמינריון מחקר *

333כ סמינריונים"סה

    שנים

ג- א

חובת בחירה אתנו מוזיקולוגיה    

( הקורסים הבאים4 מתוך 2)

0-2111מוזיקה בתרבויות העולם118

סיוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של 119

תרבות העולם
0-2

111

0-2111מוזיקה של קהילות ישראל208

שימור , שיטות מחקר: מוזיקה יהודית228

ותיעוד
2-0

111

222כ חובת בחירה"סה

(לפחות אחת)קבוצות ביצוע 

2-20.522מקהלההוראה.ת

0.522כ קבוצות ביצוע"סה

*(.ז. נ3)קורסי בחירה 

333כ קורסי בחירה"סה

2729.539.5סיכום

הוראה . קורסי חובת השלמה לת

. חובה לת- מיומנות מקלדת 217הוראה. ת

הוראה
0-2111

0-2111מקהלות ילדים218הוראה. ת

2-20.522פתוח קול410הוראה. ת

0-2111שיטות הוראה בתאוריה242הוראה. ת

ס "בי' המו' סוגיות בהוראה תול244הוראה. ת

תיכון

0-2111

0-2111יסודות הניצוח448*הוראה. ת

0-20.511מתודיקה של הוראת תיפוף449הוראה. ת

0-20.511מתודיקה של הוראת חליליות450הוראה. ת
6.5הוראה. כ חובת השלמה לת"סה

הוראה .במסגרת קורסי בחירה מותר לקחת קורסים מחובת השלמה לת* 

או קורסי בחירה ממבחר המוצע לתלמידי המחלקה

הקורס ייפתח . הוראה. הינו קורס סמסטריאלי והוא חובה לת" יסודות הניצוח "448קורס **

עבור תלמידים שמעוניינים בלמידה מעמיקה יותר ייפתח קורס . 'א' מדי שנתיים בסמ

. הוראה. קורס זה לא יהיה חובה לת. 'ב' באותה שנה בסמ" ניצוח למתקדמים"

.ניתן לקחת אותו כבחירה במסגרת מילוי דרישות התואר
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