1
המחלקה למוזיקה

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח
קוד מלא

שם

47000-01
47001-01
47002-01
47003-01
47072-01

בחינת כניסה
קונצרט
קונצרט שנה ב'
קונצרט שנה ג'
שירי ארץ ישראל  -הז'אנר
תוכנו והתהוותו
פיתוח שמיעה 1
פיתוח שמיעה 1
מיומנויות ביבליוגרפיות
תורת המוזיקה 1
תורת המוזיקה  - 1תרגיל
תורת המוזיקה  - 1תרגיל
מבחני האזנה  -סמ' א'
מבחני האזנה  -סמ' ב'
מוזיקה בתרבויות העולם

שם מרצה

מועד

שע' סמ' שע' סמ'
ב'
א'
2
2
2
2
2
2

דר' טלילה אלירם

ב'08:00-10:00

דר' לאה סילבר
דר' ילנה רייכר
דר' שרה זמיר
דר' לאה סילבר
דר' לאה סילבר
דר' לאה סילבר
דר' ילנה רייכר
דר' ילנה רייכר
דר' רחל קולנדר

ג'16:00-18:00
ג'16:00-18:00
ג' 18:00-20:00
ג'14:00-16:00
ד'14:00-15:00
ד'15:00-16:00
ללא שיבוץ
ללא שיבוץ
ב'10:00-12:00

47119-01

סוגיות וכיווני מחקר במוזיקה
של תרבויות העולם

דר' רחל קולנדר

ב'10:00-12:00

47121-01
47132-01

התמצאות בפרטיטורה
תולדות המוזיקה המערבית 1

דר' עטרה איזקסון
פרופ' איתן חיימו

ד'12:00-14:00
ב'14:00-18:00

2
4

47135-01

הרמוניה ליד המקלדת וקריאת ד"ר ילנה רייכר
פרטיטורה 1
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת ד"ר ילנה רייכר
פרטיטורה 1
ד"ר שי כהן
הכרת המחשב ותוכנות
מוזיקליות

47102-01
47102-02
47105-01
47110-01
47110-02
47110-03
47115-01
47116-01
47118-01

47135-02
47140-01

2
1
1
2

נקודות

חדר

2
2
2
2

2

רוח1005-109-

2
2
2
2
1
1

1
1
1
2
0.5
0.5

רוח1005-111-
רוח1005-112-
מתוקשב מלא
רוח1005-111-
רוח1005-111-
רוח1005-111-

1

רוח1005-112-

1

רוח1005-112-

1
2

רוח1005-109-
רוח1005-209-

2
2

2

הערה

בחירה וכללי -מומלץ לת.
הוראה
חובה שנה א' תואר 1
חובה שנה א' תואר 1
חובה שנה א' תואר 1
חובה שנה א' תואר 1
יש להירשם לאחת משתי
הקבוצות בתאום עם
חובה שנה א' תואר 1
חובה שנה א' תואר 1
חובה למסלול המורחב/
חובת בחירה למסלול
הראשי
חובה למסלול המורחב/
חובת בחירה למסלול
הראשי
חובה שנה א' תואר 1
חובה שנה א' תואר 1

ג'12:00-13:00

1

1

0.5

רוח 1005-107-חובה שנה א' תואר 1

ב'12:00-13:00

1

1

0.5

רוח 1005-107 -חובה שנה א' תואר 1

0.5

חובה שנה א' תואר 1

2

מתוקשב מלא

2
47144-01

תולדות המוזיקה המערבית 2

ד"ר שרה זמיר

47200-01

תורת המוזיקה 2

47200-02

תורת המוזיקה 2

47202-01

סינתזה צלילית

פרופ' איתן חיימו+פרופ'
איתן אגמון
פרופ' איתן חיימו+פרופ'
איתן אגמון
ד"ר שי כהן

ה'10:00-12:00

47203-01

יצירה ועריכה דיגיטלית-
שימוש בדוגמי צליל
פיתוח שמיעה 2
סדנא מעשית  -פרוייקטים
אינטראקטיביים

ד"ר שי כהן

ה'12:00-14:00

2

ד"ר לאה סילבר
ד"ר שי כהן

ג'12:00-14:00
ה'14:00-16:00

2
2

2
2

47206-01

יישומי  MAX/MSPלמתקדמים ד"ר שי כהן

ה'16:00-18:00

2

2

ב'08:00-10:00

2

47204-01
47205-01

47208-01

המוזיקה של קהילות ישראל

47215-01
47216-01
47217-01
47222-01

ד"ר ילנה רייכר
מבחני האזנה  -סמ' א'
ד"ר ילנה רייכר
מבחני האזנה  -סמ' ב'
ד"ר רז יצחקי
מיומנויות מקלדת
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת ד"ר ילנה רייכר
פרטיטורה 2
הרמוניה ליד המקלדת וקריאת ד"ר ילנה רייכר
פרטיטורה 2
אווה בן-צבי
פיתוח קול 1
מוזיקה יהודית-שיטות מחקר ד"ר רחל קולנדר

47222-02
47224-01
47228-01

47231-01

תולדות המוזיקה המערבית 3

ד"ר רחל קולנדר

ד"ר עטרה איזקסון

ד'08:00-10:00
ד'12:00-14:00
ג'14:00-16:00

4

2

רוח 1005-209-חובה שנה א' תואר 1

2

2

2

רוח 1005-109-חובה שנה ב' תואר 1

ג'17:00-18:00

1

1

0.5

רוח 1005-209-חובה שנה ב' תואר 1

2

2

1

רוח1005-19-

2

2

רוח1005-19-

1
1

2

רוח 1005-111-חובה שנה ב' תואר 1
רוח 1005-19-חובה מסלול טכנולוגיות
מוזיקליות .בחירה לשאר
המסלולים
רוח 1005-19-חובה מסלול טכנולוגיות
מוזיקליות .בחירה לשאר
המסלולים
רוח 1005-112-חובה למסלול מורחב.
חובת בחירה למסלול ראשי

1

2

חובה מסלול טכנולוגיות
מוזיקליות .בחירה לשאר
המסלולים
חובה שנה ב' תואר 1

חובה שנה ב' תואר 1
חובה שנה ב' תואר 1
רוח 1005-111-חובה ת .הוראה
רוח 1005-107

ד'12:00-14:00
ב'14:00-15:00

1

2
2
1

1
0.5

ב'16:00-17:00

1

1

0.5

רוח 1005-107

ג'18:00-20:00
ב'08:00-10:00

2

2
2

0.5
1

רוח 1005-111-חובה ת .הוראה
רוח 1005-112-חובה למסלול מורחב.
חובת בחירה למסלול ראשי

ב'10:00-14:00

4

2

חובה שנה ב' תואר 1

רוח 1005-109-חובה שנה ב' תואר 1

3
47234-01

תולדות המוזיקה המערבית 4

ד"ר יואל גרינברג

ב'10:00-14:00

47242-01
47243-01

שיטות הוראה בתאוריה
הידברות מוזיקלית :ערבים-
יהודים
הידברות מוזיקלית :ערבים-
יהודים
קונטרפונקט

ד"ר רז יצחקי
ד"ר אבי גלבוע ושהד
אבו חמד
ד"ר אבי גלבוע ושהד
אבו חמד
ד"ר לאה סילבר

ד'12:00-14:00
ד'14:00-18:00

2
4

ד'14:00-18:00

4

2

47301-02

קונטרפונקט

ד"ר לאה סילבר

ניתן יחד עם קורס
47-110-01
ניתן יחד עם קורס
47-110-02

2

1

1

0.5

47315-01
47316-01
47327-01

מבחני האזנה  -סמ' א'
מבחני האזנה  -סמ' ב'
סמינריון חובה לתלמידי תואר
ראשון
סמינריון חובה לתלמידי תואר
ראשון
נתוח יצירות
ניצוח
יסודות המוזיקה הערבית

ד"ר ילנה רייכר
ד"ר ילנה רייכר
ד"ר שרה זמיר

ב'14:00-17:00

פרופ' יהודית פריגישי

ג'13:00-16:00

3

פרופ' איתן אגמון
ד"ר לאה סילבר
מוחמד כלף

ב'10:00-13:00
ד'10:00-12:00
ד'18:00-20:00

2
2

47406-01

ד"ר רז יצחקי

ב'18:00-20:00

47243-02
47301-01

47329-01

4

2

רוח 1005-209-חובה שנה ב' תואר 1

1
2

רוח 1005-111-חובה ת .הוראה
רוח1005-209-

1.5

חובה שנה ג' תואר 1
חובה שנה ג' תואר 1
רוח 1005-209-חובה שנה ג' תואר 1

1.5

רוח 1005-207-חובה שנה ג' תואר 1

2
2
3

רוח1005-209-

בחירה וכללי

3
2

1.5
2
1

רוח1005-111-
רוח1005-111-
רוח1005-109-

סדנא מעשית למוזיקאים
בקהילה
פתוח קול 2
מקהלה

2

1

רוח1005-110-

אווה בן-צבי
ד"ר לאה סילבר

ב'18:00-20:00
ד'16:00-18:00

2
2

2
2

0.5
0.5

רוח1005-111-
רוח1005-109-

47544-01

אנסמבל קאמרי

ד"ר יואל גרינברג

ג'10:00-12:00

2

2

0.5

רוח 1005-109-קב .ביצוע לכל המסלולים.

47544-02
47561-01

אנסמבל קאמרי
מקהלה  -כללי

ד"ר יואל גרינברג
ד"ר לאה סילבר

ג'12:00-14:00
ד'16:00-18:00

2
2

2
2

0.5
2

רוח1005-109-
רוח 1005-109-אינו פתוח לתלמידי מחלקה

47564-01

אנסמבל קאמרי  -כללי

ד"ר יואל גרינברג

ג'10:00-12:00

2

2

2

רוח 1005-109-אינו פתוח לתלמידי מחלקה

47339-01
47348-01
47402-01

47411-01
47541-01

חובה שנה ג' תואר 1
חובה ת .הוראה
בחירה וכללי -מומלץ לת.
הוראה
בחירה .מומלץ למסלול
קהילתי.
חובה ת .הוראה
קב .ביצוע לכל המסלולים.
חובה ת .הוראה

4
47565-01

אנסמבל קאמרי-כללי

ד"ר יואל גרינברג

ג'12:00-14:00

47566-01

אנסמבל קאמרי-כללי

ד"ר יואל גרינברג

ג'12:00-14:00

47571-01

מקהלה -בחירה

ד"ר לאה סילבר

ד'16:00-18:00

2

47574-01

אנסמבל קאמרי -בחירה

ד"ר יואל גרינברג

ג'10:00-12:00

2

47705-01

פרופ' בטי אוליברו

תזמור סונוריקה
וטרנסקריפציה במוזיקה בת
זמננו 2
ניתוח פרטיטורות בנות זמננו  2פרופ' בטי אוליברו

47712-01
47751-01

הפואטיקה של מחזורי
מיניאטורות לפסנתר :שירים
ללא מילים
תיזה לתואר שני

47763-01

בחינה לתואר שני מסלול ללא
תיזה

47768-01
47769-01

עבודה שוות ערך לתיזה
עבודת דוקטור

47762-01

ד"ר שרה זמיר

1

רוח 1005-109-אינו פתוח לתלמידי מחלקה

2

1

רוח 1005-109-אינו פתוח לתלמידי מחלקה

2

2

רוח 1005-109-בחירה למסלול מורחב .רק
למי שלמד אחד מהקורסים
הבאים551/541/521 :

2

2

רוח 1005-109-בחירה למסלול מורחב .רק
למי שלמד אחד מהקורסים
הבאים554/544/524 :

2

ד'10:00-13:00

3

1.5

רוח 1005-207-למתמחים בקומפוזיציה
תארים מתקדמים

ג'10:00-13:00

3

1.5

ב'14:00-17:00

3

1.5

רוח 1005-207-למתמחים בקומפוזיציה
תארים מתקדמים
רוח 1005-112-נושא -לתואר שני /תואר
ראשון בחירה שנים ב'/ג'
באישור מרצה
לתלמידים במסלול
המחקרי -חובה להירשם
לקורס זה כל שנה
לתלמידים במסלול לא
מחקרי  -חובה להירשם
לקורס זה בשנה"ל
האחרונה
לתלמידי השלמות
לתואר  -3חובה להירשם
לקורס זה כל שנה
רוח 1005-207-תואר  -2יסוד לתלמידי
מוזיקולוגיה
רוח 1005-19

47820-01

שיטות מחקר

ד"ר שרה זמיר

ב'17:00-19:00

2

2

2

47821-01

סינתזה צלילית

ד"ר שי כהן

ה'10:00-12:00

2

2

2

5
2

2

2

רוח 1005-207-תואר  -2יסוד לתלמידי
מוזיקולוגיה .תואר 1
בחירה באישור מרצה
רוח 1005-19-

47825-01

יסודות באתנומוזיקולוגיה

47843-01

יצירה ועריכה דיגיטלית-שימוש ד"ר שי כהן
בדוגמי צליל
ד"ר עטרה איזקסון
אופרה רומנטית

2

1

ד"ר שי כהן
ד"ר שי כהן

ה'18:00-20:00
ד'12:00-14:00

2
2

2
2

2
2

ד"ר שי כהן

ה'14:00-16:00

2

2

2

רוח 1005-109-תואר  2נושא .תואר 1
בחירה באישור מרצה
רוח 1005-19-ד.מ47-882 .
רוח 1005-19-חובה למסלול טכנולוגיות.
בחירה לכל התארים
באישור מרצה
רוח 1005-19-

ה'16:00-18:00

2

2

2

רוח 1005-19-

47900-01

קולקויום מחלקתי

ד"ר אבי גלבוע

ג'16:00-17:00

1

1

1

47920-01

אלתור -פיתוח היצירתיות
והמשחקיות
אלתור -פיתוח מיומנויות ליווי
קצב ככלי טיפולי
המוזיקה של המטפל
פרקטיקום שנה א'
משמעות המוזיקה בטיפול
והדרכה
סמינר לתיאורי מקרה

דוד שוורץ

ג'12:00-14:00

2

0.5

רוח 1005-109-חובה לתארים מתקדמים.
בחירה תואר  1באישור
מרצה
רוח 1005-203-לתלמידי תרפיה  30נ"ז

ד"ר רז יצחקי
ט.נ.
דוד שוורץ
ד"ר אילת דסה
ד"ר נחמה יהודה

ב'14:00-16:00
ב'18:00-20:00
ג'12:00-14:00
ב'10:00-12:00
ג'12:00-14:00

ד"ר אילת דסה

ג'10:00-12:00

47955-01

קבוצת תרפיה במוזיקה שנה א' ד"ר מאיה יאיר

47957-01

עבודה מעשית שנה א'

ד"ר אילת דסה

47960-01

שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה ד"ר אבי גלבוע

47851-01

פרופ' יהודית פריגישי

47885-01
47886-01

תכנות אודיו ויזואלי 2
עיצוב פסקול למדיה חזותית

47894-01

סדנא מעשית-פרוייקטים
אינטראקטיביים
יישומי  MAX/MSPלמתקדמים ד"ר שי כהן

47897-01

47921-01
47925-01
47927-01
47940-01
47944-01
47949-01

47961-01

סמינריון מחקר כמותי

פרופ' אהוד בודנר

ב'10:00-14:00

4

ה'12:00-14:00

2

ב'12:00-14:00

2
2

0.5
0.5
0.5
1
2

רוח1005-201-
רוח1005-203-
רוח1005-203-
רוח1005-201-
רוח1005-201-

2

1

רוח1005-201-

ב'16:00-18:00

2

2

1

רוח1005-203-

ללא שיבוץ

2

2

2

לתלמידי תרפיה  30נ"ז

ג'14:00-16:00

2

1

רוח 1005-201-לתלמידי תרפיה  30נ"ז

1

רוח 1002-201-לתלמידי תרפיה  30נ"ז

ב'14:00-16:00

2
2
2
2
2

2

לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז

6
47963-01

תיאוריות ושיטות בתרפיה
במוזיקה -הרצאה
תיאוריות ושיטות בתרפיה
במוזיקה -תרגיל
הפסיכולוגיה של המוזיקה

ד"ר אבי גלבוע

ג'18:00-20:00
ג'14:00-16:00
ג'16:00-17:00

1

ד"ר אילת דסה

ג'10:00-12:00

2

0

ג'10:00-12:00
ב'12:00-14:00
ב'14:00-16:00

2

2
2

2
1
1

47969-01
47972-01
47975-01

פרופ' אהוד בודנר
פסיכופתולוגיה
ד"ר אילת דסה
מוזיקה וזיקנה
שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה ד"ר אבי גלבוע

47977-01

כתיבה אקדמית

ד"ר אבי גלבוע

ג'18:00-20:00

2

0.5

רוח1005-209-

47978-01

סמינריון מחקר כמותי

פרופ' אהוד בודנר

ג'14:00-16:00

2

1

רוח1005-209-

47983-01

טיפול במוזיקה בפגיעות
נוירלוגיות
הדרכה לסטאז'
הדרכה לסטאז'
מיומנויות בתרפיה במוזיקה-
מתקדם

ד"ר אילת דסה

ב'12:00-14:00

2

1

רוח1005-201-

ללא שיבוץ
ללא שיבוץ
ללא שיבוץ

2
2
2

47964-01
47967-01

47998-01
47998-02
47999-01

ד"ר אבי גלבוע

ט.נ.
ט.נ.
ט.נ.

2

2

2

רוח 1005-201-לתלמידי תרפיה  30נ"ז

1

0.5

רוח 1005-201-לתלמידי תרפיה  30נ"ז

1

רוח1005-201-
רוח1005-209-
רוח1002-201-
רוח1005-201-

2

2
2
2

2
2
2

לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  15נ"ז +
 16נ"ז
לתלמידי תרפיה  30נ"ז
לבוגרי תרפיה בלבד
לבוגרי תרפיה בלבד
לבוגרי תרפיה בלבד

לתשומת ליבכם  -לבניית מערכת שעות יש להעזר בדף המסלול שלכם המופיע באתר המחלקה ב"מידעא לסטודנט" >> תואר
ראשון/תואר שני/תואר שלישי
בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

