
המחלקה למוזיקה

תואר ראשון, ב"תשפ-מפגש אוריינטציה



צוות המחלקה

ר יואל גרינברג"ד–ראש המחלקה

ר לאה סילבר"ד–ראש לימודי תואר ראשון

ר עטרה איזקסון"ד-ראש מסלול תעודת הוראה

ר שי כהן"ד-ראש המגמה לטכנולוגיות מוזיקליות

שירה שעבן' גב–סגנית מנהלית לראש המחלקה

שירן ברוורמן' גב–מרכזת המחלקה 



1005-בניין המחלקה למוזיקה

אך ניתן ועדיף לפנות גם במייל  , 09:00-13:00ה בשעות -פעילה בימים א–מזכירות המחלקה

music.dept@biu.ac.il.

.09:00-15:00פעילה כל יום בשעות –ספריית מוזיקה

בסיס מקום  על , ופתוחים בכל שעות היום וניתן להתאמן בהם על פסנתר1ממוקמים בקומה –חדרי אימון

..פנוי

.וכלי נגינה, פופים, פינת קפה, ממוקם בקומת הכניסה ובו מקרר–חדר סטודנטים

נהלי הבניין

.22:00הבניין ננעל כל יום בשעה 

.אסור לאכול ולשתות בכיתות הלימוד

.נדרשים לתאם עם המזכירות מראש במייל, המעוניינים להתאמן בכיתות לימוד

.110–אין לגעת בציוד שנמצא בחדר ההרכבים 
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דפי מסלול-רישום לקורסים

4

אשר מופיעים  , התואר בנוי מרשימת קורסים אותם עליכם לקחת

.בדף המסלול

, על כן. דפי המסלול מופיעים באתר המחלקה ומשתנים מדי שנה

עליכם להוריד בתחילת השנה הראשונה את דף המסלול  

.על כל קורס אליו נרשמתםVולסמן , המתאים

ניתן לבצע  , החל מהשבוע השני בכל סמסטר–תקופת השינויים

.  שינויים במערכת השעות למשך כשבועיים

לאחר תקופת השינויים לא ניתן לשנות את הרישום לקורסים

תואר ראשון, ב"תשפ-מפגש אוריינטציה

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

XXפרופ' בטי אוליברוקונצרט001

221ד"ר נעמי כהן צנטנרפיתוח שמיעה 102-01/021

21גב' אפרת מורמיומנויות ביבליוגרפיות105

222ד"ר לאה סילברתורת המוזיקה 1 הרצאה110-01

110.5ד"ר לאה סילברתורת המוזיקה 1 תרגיל110-02

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה  א'115

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה  ב'116

21ד"ר רחל קולנדרמוזיקה בתרבויות העולם118

21ד"ר רחל קולנדרסוגיות וכיווני מחקר במוזיקה של תרבויות העולם119

הרמוניה ליד מקלדת וקריאת פרטיטורה 135-01/021
ד"ר לאה סילבר/ד"ר גיתית 

בועזסון
110.5

42ד"ר עטרה איזקסוןמבוא וסקירה: מוזיקה מימה"ב עד המאה ה-15021

46-3100-01
כתיבה אקדמית- שנה א' )המחלקה ללימודים 

קלאסיים(
21ד"ר סטפני בידנר

10

שם המרצהשם  קורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

XXפרופ' בטי אוליברוקונצרט002

222ד"ר לאה סילברתורת המוזיקה 2 הרצאה200-01

110.5ד"ר לאה סילברתורת המוזיקה 2 תרגיל200-02

221ד"ר לאה סילברפיתוח שמיעה 2042

21ד"ר רחל קולנדרמוזיקה של קהילות ישראל208

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה א'215

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה ב'216

הרמוניה ליד מקלדת וקריאת פרטיטורה 222-01/022
ד"ר לאה סילבר/ ד"ר גיתית 

בועזסון
110.5

21ד"ר רחל קולנדרמוזיקה יהודית: שיטות מחקר, שימור ותיעוד228

21ד"ר עטרה איזקסוןכתיבה אקדמית ב'245

7

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

XXפרופ' בטי אוליברוקונצרט003

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה א'315

Xד"ר לאה סילברמבחן האזנה ב'316

31.5פרופ' איתן אגמוןניתוח יצירות339

1.5

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

222ד"ר טלילה אלירםשירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו והתהוותו- סמינריון572

202
סינתזה צלילית

* רישום באישור המרצה
221ד"ר שי כהן

416
תותחים רועמים ומוזות מזמרות:מוזיקה ומלחמה 

*לסטודנים בשנה ג' באישור המרצה בלבד
31.5ד"ר יואל גרינברג

775
מוזיקה בישראל- מבט רב תרבותי

*לסטודנים בשנה ג' באישור המרצה בלבד
42ד"ר עודד ארז

3

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

1.5ט.נתולדות המוזיקה המערבית 4411

1.5ט.נתולדות המוזיקה המערבית 4422

31.5ד"ר עטרה איזקסוןתולדות המוזיקה המערבית 4433

31.5ד"ר יואל גרינברגתולדות המוזיקה המערבית 4444

31.5ד"ר עודד ארז מוזיקה פופולארית445

7.5

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

222ד"ר יואל גרינברגאנסמבל554

222ד"ר לאה  סילברמקהלה551

21ד"ר נעמי כהן צנטנרקבוצת ביצוע- הניגון החסידי573

6

מרצהשם הקורסמספר קורס
שעות 

סמסטר א'

שעות 

סמסטר ב'
נק"ז

222ד"ר טלילה אלירםשירי ארץ ישראל - הז'אנר תוכנו והתהוותו072

221ד"ר שי כהןסינתזה צלילית202

21ד"ר רז יצחקיסדנא מעשית למוזיקאים בקהילה406

416
תותחים רועמים ומוזות מזמרות:מוזיקה ומלחמה 

*לסטודנים בשנה ג' באישור המרצה בלבד
31.5ד"ר יואל גרינברג

775
מוזיקה בישראל- מבט רב תרבותי

*לסטודנים בשנה ג' באישור המרצה בלבד
42ד"ר עודד ארז

11

הערות:
קורס  47-150 הינו קורס קדם לכל קורסי תולדות המערבית ולכן חובה ללמוד אותו בשנה א' בסמסטר א'.

חשוב לסיים את קורסי תולדות המערבית 1-4 עד סוף סמסטר א' של שנה ג' כיון שבשנה זו חובה לקחת 2 סמינריונים

מי שמעוניין להירשם לקורס מחקרי של תארים מתקדמים כקורס בחירה יש לדאוג מראש לאישור מרצה

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול סמינריונים

אשכול שנה א'

אשכול שנה ב'

 

אשכול שנה ג'

מוזיקה- חד חוגי 47-101

שנת חוקה: תשפ"ב

יש לצבור 46 נק"ז במהלך התואר

קורסי בחירה- רשימה תתפרסם בכל שנה 

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול שנה א'

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול שנה ב'

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול שנה ג'

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול תולדות המוזיקה

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול קבוצות ביצוע

סה"כ נק"ז שיש לצבור באשכול קורסי בחירה

אשכול תולדות המוזיקה  

ילמדו בתשפ"ג

אשכול קבוצות ביצוע 

יש לצבור 6 נק"ז

חובה לבחור קבוצת ביצוע אחת בכל שנה

 

אשכול קורסי בחירה- יש לבחור קורסי בחירה להשלמה ל-46 נק"ז במהלך התואר 

ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו במסגרת קורסי החובה/ הסמינריונים

סה"כ נק"ז נדרשות לתואר במחלקה למוזיקה 46

אשכול סמינריונים

חובה להירשם ל-2 סמינריונים ולצבור 3 נק"ז במהלך שנה ג'

*הקורסים אינם קבועים ומעודכנים משנה לשנה



מטלות בקורסים
עבודות

5

.תאריך הגשת העבודות נקבע על ידי המרצה

איחור בהגשת  ; כל איחור בהגשת עבודה בתוך השנה האקדמית חייב באישור מרצה

.חייב באישור של מדור סטטוס, עבודה שגולש לשנה האקדמית העוקבת

תואר ראשון, ב"תשפ-מפגש אוריינטציה



מטלות בקורסים
מבחנים

6

במחלקה שלנו יש מבחנים חיצוניים דרך מדור בחינות וישנם מבחנים פנימיים שנקבעים  

.דרך המחלקה

.לא ניתן יהיה לגשת לבחינות אם טרם הוסדר התשלום במדור שכר לימוד

תואר ראשון, ב"תשפ-מפגש אוריינטציה

התנהגותוכלליהבחינותטוהר

הבחינהבעתנאותה

בחינהמחברותהנגשתציוניםפרסום

בחינות

: המדורעםהתקשרותפרטי

1מבנה , 502אזור : מיקום

בזום בימים  " הדלת הפתוחה"בימי הקורונה תתבצע קבלת קהל באמצעות 

12:00-10:00בין השעות ה,ג,א



מדור שכר לימוד

לימודשכרןמחשבו

: המדורעםהתקשרותפרטי

בזום בימים  " הדלת הפתוחה"בימי הקורונה תתבצע קבלת קהל באמצעות 

12:00-10:00בין השעות ה,ג,א
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...ית/מדורי השירות הנפוצים לסטודנט

04מדור שכר לימוד

05

06

01

02

03

היחידה לאנגלית כשפה זרה

לימודי יסוד ביהדות

(מרכז שירות וגיוס)ו"משמדור 

בר-האינמערכת 

מדור מלגות
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!תודה רבה


