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ד"ר גרינברג יואלבחינת כניסה47000-01
מתקיים מחוץ למחלקה22ד"ר איזקסון עטרהקונצרט47001-01
מתקיים מחוץ למחלקה. ניתן יחד עם 22-47ד"ר איזקסון עטרהקונצרט שנה ב'47002-01

001
מתקיים מחוץ למחלקה. ניתן יחד עם 22-47ד"ר איזקסון עטרהקונצרט שנה ג'47003-01

001
שירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו 47072-01

והתהוותו
ב'22210908:00-10:00ד"ר אלירם טלילה

ב'22120917:00-19:00ד"ר רייכר-טמין ילנהפיתוח שמיעה 47102-011

קורס זה מתוקשב מלא, אך משוריינת לו 21טרם נקבעמיומנויות ביבליוגרפיות47105-01
שעת הדרכה בספריה - יום ג' בין השעות 
18.00-20.00. נא לשמור שעה זו פנויה 

ולא לשבץ בה קורסים.

מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'211910:00-12:00ד"ר כהן שיסדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית47109-01
המסלולים.

ניתן יחד עם 47-301-01.ב'22211214:00-16:00ד"ר גרינברג יואלתורת המוזיקה 47110-011
ב'110.511216:00-17:00ד"ר גרינברג יואלתורת המוזיקה 47110-021
47111-01MIDI וישומי MAX מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2211912:00-14:00ד"ר כהן שישפת

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'211910:00-12:00ד"ר כהן שיאקוסטיקה ותורת הכלים47113-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'221.51914:00-16:00ד"ר כהן שיקומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי47114-01

המסלולים.
2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' א'47115-01
2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' ב'47116-01

ב'2120910:00-12:00ד"ר קולנדר רחלמוזיקה בתרבויות העולם47118-01
סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של 47119-01

תרבויות העולם
ב'2120908:00-10:00ד"ר קולנדר רחל

ג'2120712:00-14:00פרופ' אוליברו בתיההתמצאות בפרטיטורה47121-01

47129-01AUDIO מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2221916:00-18:00ד"ר כהן שיעבודת אולפן וישומי
המסלולים.

ג'4220914:00-18:00פרופ' פריגישי יהודיתתולדות המוזיקה המערבית 47132-011
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת 47135-01

פרטיטורה 1
ב'13:00-14:00 110.5107ד"ר רייכר-טמין ילנה

ג'12:00-13:00
בתיאום אישי.

פירוט קורסים וחדרים - תשעט
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הרמוניה ליד המקלדת וקריאת 47135-02
פרטיטורה 1

ג'18:00-19:00 110.5107ד"ר רייכר-טמין ילנה
ג'13:00-14:00

בתיאום אישי

110.5ד"ר כהן שיהכרת המחשב ותוכנות מוזיקליות47140-01

ב'4210910:00-14:00ד"ר איזקסון עטרהתולדות המוזיקה המערבית 47144-012

ג'22211112:00-14:00פרופ' אגמון איתןתורת המוזיקה 47200-012

ג'110.511117:00-18:00פרופ' אגמון איתןתורת המוזיקה 47200-022

ב'14:00-16:00 221209ד"ר רייכר-טמין ילנהפיתוח שמיעה 47204-012
ב'12:00-14:00

מעניק 1 נ"ז. דרישה מוקדמת פיתוח 
שמיעה 1 (47-102)

ב'2120908:00-10:00ד"ר קולנדר רחלהמוזיקה של קהילות ישראל47208-01
2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' א'47215-01

2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' ב'47216-01

ד'2111114:00-16:00מקהלות ילדים47218-01
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת 47222-01

פרטיטורה 2
בתיאום אישי.ג'110.510714:00-15:00ד"ר רייכר-טמין ילנה

הרמוניה ליד המקלדת וקריאת 47222-02
פרטיטורה 2

ג'16:00-17:00 110.5107ד"ר רייכר-טמין ילנה
ג'15:00-16:00

בתיאום אישי.

ב'2120910:00-12:00ד"ר קולנדר רחלמוזיקה יהודית-שיטות מחקר47228-01

ב'4210910:00-14:00ד"ר איזקסון עטרהתולדות המוזיקה המערבית 47231-013

ב'4211114:00-18:00ד"ר גרינברג יואלתולדות המוזיקה המערבית 47234-014

גב' אבו חמד שהד ד"ר הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים47243-01
גלבוע אבי

הרישום מותנה באישור המרצה.ד'4220914:00-18:00

גב' אבו חמד שהד ד"ר הידברות מוזיקלית: ערבים-יהודים47243-02
גלבוע אבי

הרישום מותנה באישור המרצה.ד'4220914:00-18:00

סוגיות בהוראת תולדות המוזיקה 47244-01
בבי"ס תיכוניים

חובה לת. הוראהד'2110914:00-16:00ד"ר איזקסון עטרה

ב'2111214:00-16:00קונטרפונקט47301-01

ב'10.511216:00-17:00קונטרפונקט47301-02
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2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' א'47315-01

2ד"ר רייכר-טמין ילנהמבחני האזנה - סמ' ב'47316-01

ד"מ 47-234. פתוח גם לתואר שני.ג'31.511215:00-18:00טרם נקבעסמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון47327-01

ד"מ 47-234. פתוח גם לתואר שני.ב'31.520710:00-13:00פרופ' פריגישי יהודיתסמינריון חובה לתלמידי תואר ראשון47329-01

ד"מ 47-234.ג'31.511114:00-17:00פרופ' אגמון איתןנתוח יצירות47339-01

ד'2111116:00-18:00מר כלף מוחמד מוסאיסודות המוזיקה הערבית47402-01
קורס זה אינו קבוצת ביצוע!ג'2111018:00-20:00ד"ר יצחקי רזסדנא מעשית למוזיקאים בקהילה47406-01
ד'18:00-20:00 220.5111בן-צבי אוהפיתוח קול47410-01

ב'18:00-20:00
חובה לת. הוראה. שעות סמ' א' שונות 

משעות סמ' ב'
תותחים רועמים ומוזות מזמרות: 47416-01

מוזיקה ומלחמה
מיועד לתארים מתקדמים. תואר ראשון- ג'31.510912:00-15:00ד"ר גרינברג יואל

באישור המרצה.
ג'2111018:00-20:00ד"ר יצחקי רזתולדות הג'ז47421-01
קבוצת ביצוע. מעניק 05. נ"ז.ג'20.511018:00-20:00ד"ר יצחקי רזסדנא מעשית למוזיקאים בקהילה47422-01
גלגולו של ניגון: מוזיקה ומחול 47423-01

בחסידות וביצירה ביידיש לדורותיה
ד' 18:00-20:00 יינתן בבניין אחר222מר לוקין מיכאל

פתוח לכל המסלולים21ד"ר אבי גלבועפרויקטים מוזיקליים קהילתיים א'47424-01
חובה לתלמידי ת. הוראה. בחירה ד'20.511118:00-20:00מר כלף מוחמד מוסאמתודיקה של הוראת התיפוף47449-01

למסלולים אחרים.
קבוצת ביצוע. מעניק 05. נ"ז.ג'220.510910:00-12:00ד"ר גרינברג יואלאנסמבל קאמרי47554-01
באשור המרצה ובאודישן. מחייב ידע ג'22210910:00-12:00ד"ר גרינברג יואלאנסמבל קאמרי - כללי47564-01

מוקדם בנגינה.
באשור המרצה ובאודישן. מחייב ידע ג'2110910:00-12:00ד"ר גרינברג יואלאנסמבל קאמרי-כללי47565-01

מוקדם בנגינה. ניתן יחד עם 47544

מותנה באשור המרצה ובאודישן. מחייב ג'2110910:00-12:00ד"ר גרינברג יואלאנסמבל קאמרי-כללי47566-01
ידע מוקדם בנגינה. ניתן יחד עם  47544
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קורס בחירה- קבוצת ביצוע. מעניק 2 נ"ז. ג'22210910:00-12:00ד"ר גרינברג יואלאנסמבל קאמרי- בחירה47574-01
מחייב השתתפות מוקדמת באנסמבל 
קאמרי 47524 או 47544 או 47554.

לתלמידי מוזיקולוגיה בלבדג'2111214:00-16:00טרם נקבעתכנון וארגון מחקר במוזיקה (יסוד)47707-01
למתמחים בקומפוזיציהה'212010:00-12:00פרופ' אוליברו בתיהניתוח פרטיטורות בנות זמננו 47711-011
למתמחים בקומפוזיציהג'31.510:00-13:00פרופ' לבינסון גדעוןסמינר קומפוזיציה 47716-011
למתמחים בקומפוזיציהה'31.510:00-13:00פרופ' לבינסון גדעוןהרמוניה ופוליפוניה בני זמננו 47720-011
זהות וחוויה יהודית במוזיקה ובספרות 47723-01

במאה ה19- וה20- (נושא)
מיועד לתארים מתקדמים. תואר ראשון ב'31.511217:00-20:00פרופ' פריגישי יהודית

באישור המרצה.

מיועד לתארים מתקדמיםג'2111218:00-20:00טרם נקבעמוזיקה פופולירית47755-01
חובה לקחת קורס זה יחד עם תרגיל ב'2111114:00-16:00טרם נקבעמוזיקה בקולנוע- נושא47756-01

.47757
 

 מיועד לתארים מתקדמים. תואר 1 באישור 
המרצה.

ב'2111116:00-18:00טרם נקבעמוזיקה בקולנוע- תרגיל47757-01

ד"ר גלבוע אביתיזה לתואר שני47762-01
מסלולים 47-509, 47-510, 47-511ד"ר גלבוע אביבחינה לתואר שני מסלול ללא תיזה47763-01

השלמות לתואר שלישיד"ר גלבוע אביעבודה שוות ערך לתיזה47768-01
ד"ר גלבוע אביעבודת דוקטור47769-01
מוזיקה יהודית- סאונד ומנגינה 47783-01

בתפילה האשכנזית- נושא
מיועד לתארים מתקדמים. תואר 1 באישור ג'31.520918:00-21:00פרופ' פריגישי יהודית

המרצה.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ג'31.511209:00-12:00פרופ' פריגישי יהודיתיסודות המחקר המוסיקולוגי (יסוד)47854-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'211910:00-12:00ד"ר כהן שיסדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית47860-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2221912:00-14:00ד"ר כהן שישפת MAX ויישומי מידי47873-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'211910:00-12:00ד"ר כהן שיאקוסטיקה ותורת הכלים47874-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2221916:00-18:00ד"ר כהן שיעבודת אולפן ויישומי אודיו47879-01

המסלולים.
מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2221918:00-20:00ד"ר כהן שיתכנות אודיו ויזואלי47882-01

המסלולים.

מיועד למסלול טכנולוגיות. בחירה ביתר ה'2221914:00-16:00ד"ר כהן שיקומפוזיציה בעידן הפוסט דיגיטלי47884-01
המסלולים.
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ג'31.511114:00-17:00פרופ' אגמון איתןהמוזיקה של שופן-נושא47889-01
הקורס מתוקשב מלא, אך כולל מספר 21כתיבה אקדמית47912-01

הדרכות פרטניות עם מרצה.

ג'11110916:00-17:00גלבוע אביקולקוויום 47913-012
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ג'20.520118:00-20:00גלבוע אביאלתור- סימולציות קליניות47922-01
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ג'20.520114:00-16:00טרם נקבעשילוב תנועה בטיפול במוזיקה47923-01
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז. ניתן יחד ג'20.520112:00-14:00ד"ר גלבוע אביהשיר ככלי טיפולי47924-01

עם 47931
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ג'20.511016:00-18:00ד"ר יצחקי רזהדרכת הרכבים47926-01
אלתור - פיתוח היצירתיות 47930-01

והמשחקיות במוזיקה
מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז + 16 ג'2120714:00-16:00פרופ' אוליברו בתיה

נ"ז). פתוח גם לתלמידי קומפוזיציה

מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז + 16 ג'2120112:00-14:00ד"ר גלבוע אביהשיר ככלי טיפולי47931-01
נ"ז). ניתן יחד עם 47931

מיועד לקבוצת מתקדמים (15 נ"ז + 16 נ"ז)ג'22220116:00-18:00גב' עופרי אסתרהגוף ככלי47932-01

מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'22120110:00-12:00ד"ר דסה אילתפרקטיקום שנה ב'47941-01
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'110.520118:00-19:00ד"ר בודנר אהודהדרכה בקבוצות קטנות47942-01
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'110.520318:00-19:00ד"ר גלבוע אביהדרכה בקבוצות קטנות47942-02
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'110.520718:00-19:00ד"ר יהודה נחמההדרכה בקבוצות קטנות47942-03
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'22120316:00-18:00ד"ר יאיר מאיהקבוצת תרפיה במוזיקה- שנה ב'47956-01

ללא שיבוץ. מיועד לקבוצת מתחילים, 30 222ד"ר דסה אילתעבודה מעשית שנה ב'47958-01
נ"ז.

מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז.ב'2120112:00-14:00ד"ר דסה אילתסמינר לתיאורי מקרה47959-01
מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"ז. ניתן יחד ג'2120110:00-12:00ד"ר גלבוע אביסמינריון מחקר איכותני47962-01

עם 47979
מיועד לקבוצת מתחילים, 30 נ"ז. מתקיים ג'2120912:00-14:00פרופ' בודנר אהודתורת הראיון הטיפולי47965-01

יחד עם 47981
מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"זב'2120114:00-16:00פרופ' בודנר אהודגישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה47966-01

מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"זג'4220914:00-18:00ד"ר בן סימון משהתהליכים קבוצתיים בתרפיה במוזיקה47968-01

מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"ז. ניתן יחד ג'2120910:00-12:00עציוני אהובההדרכת הורים47970-01
עם 47980

מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"זב'2120114:00-16:00פרופ' בודנר אהודגישות בטיפול בזקנים47971-01

מיועד לקבוצת מתקדמים 15 נ"ז ו-16 נ"ז.ג'2120114:00-16:00ד"ר דסה אילתטיפול במוזיקה בפגיעות נוירולוגיות47973-01
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פירוט קורסים וחדרים - תשעט

שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה- 47976-01
מתקדם

מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז ו-16 ג'20.520118:00-20:00ד"ר גלבוע אבי
נ"ז) ולתלמידי תואר שלישי.

מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז ו-16 ג'2120110:00-12:00ד"ר גלבוע אביסמינריון מחקר איכותני47979-01
נ"ז). ניתן יחד עם 47962

מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז + 16 ג'2120910:00-12:00עציוני אהובההדרכת הורים47980-01
נ"ז). ניתן יחד עם 47970

מיועד לקבוצות מתקדמות (15 נ"ז + 16 ג'2120912:00-14:00פרופ' בודנר אהודתורת הראיון הטיפולי47981-01
נ"ז)

מיועד לקבוצת מתחילם- 30 נ"זב'2120112:00-14:00ד"ר דסה אילתהפסיכולוגיה של המוזיקה47985-01


