
 במחלקה למוזיקה שלישיעבודות לתואר 

 קישור לקטלוג שם המנחה תחום מחבר כותר שנה

2007 Colours: for 
symphony orchestra 

Ajiashvili, Hana פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון
בטי פרופ' 

 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2008 Crossroads: for 
symphony orchestra 

Bogod, Oleg פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 לןאי

2008 "Faust-Concerto": for 
viola and symphony 
orchestra 

Brener, Uri פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2008 Composition as 
research: the case of 
Gestalt theory in the 
piano etudes by 
Gyorgy Ligeti 

Brener, Uri  מאמר נלווה
לתזה 

 ציהבקומפוזי

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בר  בקטלוג
 אילן

2007 Echoes of eternity: 
fantasia for violin solo 
and orchestra 

Cohen, Shai פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2000 Concerto-Fantasy: for 
four-hands piano and 
orchestra 

Damian, 
Michael 

 אנדרה' פרופ קומפוזיציה
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2002 Concerto for 
symphonic band 

Elper, Eliezer גדעון  פרופ' קומפוזיציה
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
2002 The last Yurodivy: 

codes and symbols in 
Dmitry Shostakovich’s 
fifth symphony 

Elper, Eliezer  מאמר נלווה
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1995 Luigi Cherubini’s 
Medee (1797): a 
study of its musical 
and dramatic style 

Fleischer, 
Tsippi 

בתיה פרופ'  מוזיקולוגיה
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1987 Beethoven’s piano 
sonatas op. 54 and 
op. 57: a study of the 
manuscript sources 

Frohlich, 
Martha 

פרופ' בתיה  מוזיקולוגיה
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2003 The percepts of 
sensory consonance 
and the octave 

Furman, 
Masha 

 פרופ' יונתן ברגר מוזיקולוגיה
פרופ' אורי 

 שרביט
 

 הפריט
 בר בקטלוג
 אילן

2000 The waves: cantata 
for children’s choir (in 
3 voice) and orchestra 

Gafni-
Jeshurun, 
Tamar 

 אנדרה' פרופ קומפוזיציה
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2010 A cello offering: for 
cello and symphony 
orchestra  

Geller, Marina פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2015 Sing a song of love: 
for big band, string 

Goldenberg, 
Shlomi 

פרופ' איתן  קומפוזיציה
 חיימו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
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orchestra, percussion 
and narrator  

2015 The synthesis of jazz 
and classical music: 
Igor stravinsky’s 
Ebony Concerto and 
Duke Ellington’s 
Perfume Suite 

Goldenberg, 
Shlomi 

מאמר נלווה 
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' איתן 
 חיימו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2003 The quinton and 
other viols with violin 
traits (16-18 
centuries) 

Herzog, Myrna פרופ' יואכים  מוזיקולוגיה
 בראון

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2011 Symphony Kaufman, 
Doron 

פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2008 Old Russia in 
Musorgsky’s 
Khovanshchina 

Khavkin, Olga פרופ' יהודית  זיקולוגיהאתנומו
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2002 Symphony 
concertanta 

Kazhiloti, 
Reuven 

פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

 הפריט
בקטלוג בר 

 אילן

2015 Musical 
characteristics and 
interactional 
functions of echolalia 
in children with 
autism as experienced 
from both 
perspectives of the 
music therapy dyad: 
the client and the 
music therapist 

Kressel 
Marom, Maya 

 אבי גלבועד"ר  תרפיה במוזיקה
אהוד פרופ' 
 בודנר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1992 Early symphonic style 
as reflected in the 
symphonies of 
Antonio Brioschi (fl. 
ca. 1725-ca. 1750) in 
the Fonds Blancheton 

Mandel-
Yehuda, Sarah 

פרופ' בתיה  מוזיקולוגיה
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2004 Insideout:  chronic of 
a dream : for large 
orchestra 

Myrtenbaum, 
Igal 

גדעון פרופ'  קומפוזיציה
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2001 Hosha’anot: for 
woman voice and 
orchestra 

Olivero, Betty גדעון פרופ'  קומפוזיציה
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2001 "Eichah":  oratorio for 
narrator, soprano’ 
chorus and symphony 
orchestra 

Pigovat, Boris אנדרה' פרופ קומפוזיציה 
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2003 A tale by anyone: for 
full orchestra 

Pinus-Shifrin, 
Emma 

פרופ' גדעון  זיציהקומפו
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
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1994 Mozart’s early 
concertos, 1773-1779: 
structure and 
expression 

Portowitz, 
Adena 

פרופ' בתיה  מוזיקולוגיה
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1997 Harmonic drives as a 
compositional force in 
selected mazurkas of 
Chopin 

Renan, Paul  מאמר נלווה
לתזה 

 בקומפוזיציה

 אנדרה' פרופ
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1997 Stabat Mater for 2 
choirs, percussion, 
organ and strings 

Renan, Paul אנדרה' פרופ קומפוזיציה 
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2001 The influence of 
modal jazz on the 
music of John 
Coltrane and Miles 
Davis: 1958-1967 

Sagee, Alona פרופ' צבי קרן מוזיקולוגיה 
פרופ' אדוין 

 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1989 The role of dynamics 
in Beethoven’s 
instrumental works 

Sheer, Miriam פרופ' בתיה  המוזיקולוגי
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2004 Half moon tale: opera 
in one act 

Shenhav, 
Michael 

פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2004 Polystilistic music as 
road to childhood 

Shenhav, 
Michael 

מאמר נלווה 
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1990 The string trios of 
Luigi Boccherini 

Tchernowitz-
Neustadtl, 
Miriam 

פרופ' בתיה  מוזיקולוגיה
 חורגין

הפריט 
בקטלוג בר 

 ילןא

2011 Scenes from the life of 
an anti-hero: concerto 
for piano and 
orchestra (after 1984 
by George Orwell)) 

Weiner, Amit פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2008 Double concerto for 
viola, violoncello and 
orchestra: in 
memoriam David 
(Dudu) Shallon 

Wiesenberg, 
Menahem 

פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2012 Cheleq: for viola, 4 
singers, 4 actors and 
orchestra 2009/2010 

Wolf, Magret 
Liat 

פרופ' גדעון  קומפוזיציה
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2016 Epistemology and 
creative thinking in 
jazz pedagogy 

Yitzhaki, Raz אנדרה' פרופ מוזיקולוגיה 
 היידו

דבורה פרופ' 
 קורט

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2000 Concerto for violin 
and symphony 
orchestra 

Yusupov, 
Benjamin 

 אנדרה' פרופ קומפוזיציה
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

1999 Carmen and 
Turandot: femme 
fatale to femme 
creatrice in opera 

Zack, Edith ד"ר בט שמגר מוזיקולוגיה 
Prof. Raymond 
Monelle 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

http://music.biu.ac.il/churgin
http://music.biu.ac.il/churgin
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000280332&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000280332&adjacent=N
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http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001067822&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/churgin
http://music.biu.ac.il/churgin
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000163278&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000163278&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000163278&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/olivero
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http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002356751&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002356751&adjacent=N
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http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002438676&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002438676&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002438676&adjacent=N
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http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486722&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486722&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486722&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000464883&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000464883&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000464883&adjacent=N


2001 "Voices, calls and 
lamento": for 
symphony orchestra 

Ziv, Nadav אנדרה' פרופ קומפוזיציה 
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

2014 Mузыкальное 
воспитание как 
средство коррекции 
отклонений в 
эмоциональном и 
коммуникативном 
развитии детей с 
ASD из семей, 
выходцев из 
бывшего СНГ, в 
Израиле 

אמצעי כ]חינוך מוזיקלי 
להתערבות 

באבנורמליות בתפקוד 
רגשי וחברתי אצל ילדים 

ממשפחות  ASDבעלי 

יוצאי מדינות חבר 
 העמים[

Боровицкая, 
Алла Львовна 

בורוביצקי, ]
 [אלה

רינה פרופ'  תרפיה במוזיקה
 לפידות

פרופ' מרינה 
 ריצרב

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 דיאלוגים: וקו אור צליל 2007
 לציור מוסיקה בין

 אדיסון של ביצירתו
 דניסוב

מאמר נלווה  חנה, יאשוילי’אג
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 והמבצע הכלי המלחין 2001
 הסקוונצות מן בארבע

 יאנו’לוצ של סולו לכלי
 בריו

מאמר נלווה  בטי, אוליברו
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 רטו’בקונצ הקנטבילה 2006
 לפסנתר הרומנטי

 ליסט, לשומאן בהתייחס
 וברהמס

פרופ' יהודית  מוזיקולוגיה עטרהאיזקסון, 
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 קלאסיציזם של הופעתו 2015
 בשנות ישראלי פופולארי
 וביטויו השבעים
 רכטר יוני של במוזיקה

פרופ' איתן  מוזיקולוגיהאתנו יורם, אילן
 אביצור

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 המוסיקלי לאפיונם 2001
 ארץ שירי של והחברתי

 ישראל

פרופ' אדוין  מוזיקולוגיהאתנו אלירם, טלילה
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 הפראזות מקצב 2011

 דומניקו מאת בסונטות
 סקרלטי

הפריט  איתן אגמוןפרופ'  מוזיקולוגיה יאיר, ארליך
בקטלוג בר 

 אילן
? לסינתיזה מקונפליקט 1997

: המיתוס של איקונולוגיה
 בין המוסיקלית התחרות

 ומארסיאס אפולון

פרופ' יואכים  מוזיקולוגיה יהודית, אשר
 בראון

 פרופ משה ברש

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 של הביצועים ניתוח 2007
 ביצירות ברטוק בלה

 נבחרות

פרופ' יהודית  מוזיקולוגיה אתר, רון
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 הפתוחות ליצירות מבוא 2008

" אתגרים ספר" מתוך
 היידו אנדרה של

מאמר נלווה  אולג, בוגוד
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

http://music.biu.ac.il/hajdu
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http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000481546&adjacent=N
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 בת" המקראי הסיפור 2008
 במוסיקה" יפתח

, אינטרפטציות: מערבית
 וסגנונות קונספציות

מרינה פרופ'  מוזיקולוגיה אפרת, בוקריס
 ריצרב

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 מוסיקת של אפיונה 2007
 בחתונה הכליזמרים

 בישראל החסידית

פרופ' אורי  אתנומוזיקולוגיה  רות, גולדברג
 שרביט

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 מסורת של גיבושה 2003

 הכנסת בבתי מוסיקלית
 הדתיים בקיבוצים

פרופ' אדוין  אתנומוזיקולוגיה כרמלה, גולדמן
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 טקסט וייצוג סיפור 2005

 ביצירות
 אינסטרומנטליות

 רוול מאת נבחרות

פרופ' יהודית  מוזיקולוגיה רות, גולדשטין
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 תנועתית תגובה 1997
 אצל למוסיקה ספונטנית

 תיאור - פעוטים
 וזיהוי התהליך

 העקרונות

, טוראל-גורלי
 טלי

ורוניקה פרופ'  תרפיה במוזיקה
 כהן

 איתן אגמוןפרופ' 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 וזהות סגנוניים מאפיינים 2016
 ביצירותיו יהודית

 פאול של התזמורתיות
 חיים-בן

פרופ' איתן  מוזיקולוגיה לירן, ’גורקביץ
 חיימו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הביאן של מחדש גילויו 2010
 סופיה של ביצירותיה

 גוביידולינה

מאמר נלווה  מרינה, גלר
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 גלויות סימטריות 2001
 השלישי בפרק וסמויות

 השלישית מהסמפוניה
 בראהמס של

מאמר נלווה  תמר, ישרון-גפני
לתזה 

 בקומפוזיציה

 אנדרה' פרופ
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הסימפוניה: אנסקו. ג 2000
: 3. אופ הקאמרית
 ארכיטקטונית מורכבות
 של סגנוניות והשפעות
 הווינאית האסכולה
 הצרפתית והאסכולה

 אנדרה' פרופ מוזיקולוגיה מיכאל, ןאדמי
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 בקבוצת שירה השפעת 2012
 על במוזיקה טיפול

 חולי של שפה כישורי
-בינוני במצב אלצהיימר

 מתקדם

פרופ' דורית  תרפיה במוזיקה אילת, דסה
 אמיר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 במוזיקה קבוצתי טיפול 2013
 שואה ניצולות עם

פרופ' דורית  תרפיה במוזיקה  מרים, דרוקס
 אמיר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 המוסיקלית התרבות 1992

 תחת היהודים בקרב
 בפולין הנאצי השלטון

פרופ' יואכים  אתנומוזיקולוגיה משה, הוך
 בראון

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 סטרווינסקי 2000

 הרמוניה: ואימפרסיוניזם
 ומרקם

 איתן אגמוןפרופ'  מוזיקולוגיה אלה, וולשניק
 אנדרה' פרופ
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 והצללה הרמוניה 2008

 קטעים בארבעה
 מאת לפסנתר מקוריים

 אוואנס ביל

מאמר נלווה   מנחם, ויזנברג
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

http://music.biu.ac.il/ritzarev
http://music.biu.ac.il/ritzarev
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001147283&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001147283&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001147283&adjacent=N
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http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000557719&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000557719&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/frigyesi
http://music.biu.ac.il/frigyesi
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001099747&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001099747&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001099747&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/agmon
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000413412&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000413412&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000413412&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/ethanhaimo
http://music.biu.ac.il/ethanhaimo
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002430067&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002430067&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002430067&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/olivero
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001223968&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001223968&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001223968&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516620&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516620&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516620&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000498348&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000498348&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000498348&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/amir
http://music.biu.ac.il/amir
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001231729&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001231729&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001231729&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/amir
http://music.biu.ac.il/amir
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002384244&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002384244&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002384244&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/braun
http://music.biu.ac.il/braun
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000214893&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000214893&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000214893&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/agmon
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001102613&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001102613&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001102613&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/olivero
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001169543&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001169543&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001169543&adjacent=N


 סריאליים מרכיבים 2011
 של ’החדשה פשטות’ב

 פארט ארוו

מאמר נלווה  עמית, נריוי
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' בטי 
 אוליברו

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הטיפול משמעות 2011
 עם במוזיקה הקבוצתי

 אירועים שחוו נערות
 בזמן, לפני טראומטיים

 מגוש עקירתם ולאחר
 קטיף

פרופ' דורית  תרפיה במוזיקה חוה, סיוי
 אמיר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 חיקוי בין: ובאך מנדלסון 2011
 להטמעה

הפריט  פרופ' איתן אגמון מוזיקולוגיה  טל, סיוי
בקטלוג בר 

 אילן
 אלמנטים שיבוץ דרכי 2001

 של ביצירתה אתניים
 ’בקשות’ אוליברו בטי

מאמר נלווה  נדב, זיו
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' אנדרה 
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
-ה של בעקרון עיון 2005

Eternal Feminine 

 על אסתטית כהכרזה
 מאת פאוסט קללת: פי

, ברליוז הקטור
 מאת פאוסט סימפוניית

 מפיסטופלה, ליסט פרנץ
 בויטו אריגו מאת

פרופ' ז'ולייט  מוזיקולוגיה זמיר, שרה
 חסין
 בט שמגרד"ר 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 מערכת השפעת 2000
 תהליך על הציפיות

 שונים בגילים שיר לימוד

ורוניקה פרופ'  חינוך מוזיקלי צופיה, טוביה
 כהן

 אנדרה' פרופ
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הפופולרית המוסיקה 2001
-1930) אביב בתל

1956) 

, טופלברג
  כרמלה

הפריט  פרופ' אדוין סרוסי מוזיקולוגיה אתנו
בקטלוג בר 

 אילן
 הטיפול משמעות 2013

 בפנימייה במוזיקה
 מנקודת בסיכון לילדים
 התרפיסטיות של מבטן

 במוזיקה

פרופ' דורית  תרפיה במוזיקה מאיה, יאיר
 אמיר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הבין המפגש מאפייני 2005
 בין: במוסיקה תרבותי

 - למטופל מטפל
 ובין, במוסיקה בתרפיה

 - והיצירה המוסיקאי
 הבצוע בתהליך

פרופ' דורית  תרפיה במוזיקה נחמה, יהודה
 אמיר

הפריט 
בקטלוג בר 

 ילןא

 של המוסיקלי עולמה 2000
 בארנו ששמאקום זמרת

 יקיסטן’מתג יסחקובה

מאמר נלווה   בנימין, יוסופוב
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' אדוין 
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 מוזיקה לימודי השפעת 2013

 וביצועיים עיוניים
 קבוצתית במסגרת

 על היסודי הספר בבית
, המסוגלות צרכי מימוש

 והאוטונומיה השייכות
 התלמיד של

פרופ' אהוד  חינוך מוזיקלי מיכל, ינקו
 בודנר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 מינור/  ור’מז חסיי 1997
 לפסנתר בסונטות

 פרנץ של המאוחרות
 (1928) שוברט

הפריט  ד"ר בט שמגר מוזיקולוגיה אירית, ירדני
בקטלוג בר 

 אילן

http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002356083&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002356083&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002356083&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/amir
http://music.biu.ac.il/amir
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001215409&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001215409&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001215409&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/agmon
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001224449&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001224449&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001224449&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000526493&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000526493&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000526493&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001070477&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001070477&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001070477&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://music.biu.ac.il/hajdu
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000493414&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000493414&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000493414&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516613&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516613&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000516613&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/amir
http://music.biu.ac.il/amir
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389417&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389417&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389417&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/amir
http://music.biu.ac.il/amir
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001104188&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001104188&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001104188&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486763&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486763&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000486763&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/bodner
http://music.biu.ac.il/bodner
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389419&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389419&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002389419&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000381007&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000381007&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=000381007&adjacent=N


 וניקולס קולטריין ון’ג 2007
 תיאוריה: סלונמסקי
 רעיוני כבסיס מוסיקלית

 צפוי בלתי

מאמר נלווה  כהן, שי
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 תרבותית-רב מוזיקה 2015
 הממלכתי בחינוך

 דתי-והממלכתי
 שירים" תכנית: בישראל
 כמודל" ושורשים
 ערכים להקניית

 יעל שיד"ר  אתנומוזיקולוגיה שרה, לאור
 ד"ר רחל קולנדר

רץודב שופרופ'   

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הצגת: ואחרים מוצרט 2008
 ומשמעותה האחר דמות

 של הקומיות באופרות
 מוצרט

, יעקבי-ליטאי
 רות

פרופ' גדעון  מוזיקולוגיה
 לבינסון
ז'ולייט פרופ' 

 חסין

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הפעילות תולדות 2004
 בקיבוץ המוסיקלית

-1988 ברנר גבעת
, התפישות: 1928

 ותהליכי הערכים
 והמימוש הגיבוש

פרופ' אדוין  אתנומוזיקולוגיה ענת, לכיש
ד"ר רחל  סרוסי

 קולנדר
 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 לפיתוח דרכים 1995
 המוסיקלית היצירתיות

 והלחנה אילתור ידי-על

פרופ' אורי  מוזיקולוגיה גלינה, לרנר
 שרביט

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 וסבטקסט טקסט 2007

 וייל קורט של במוזיקה
 1933-1935 השנים בין

פרופ' מרינה  מוזיקולוגיה  אורי, לשמן
 ריצרב

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
: בבטנך גויים שני 2009

 על מקראית אלגוריה
 סגנונית דואליות
-ויק קלרה של לפסנתר

 שומן

אדית זקד"ר  מוזיקולוגיה  איה, מאזוז  
 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

-ביצוע של סגנון חוקי 2010
 ערבית במוסיקה אלתור
 הסמאעי אנר’בז, כתובה

 דליה כהןפרופ'  מוזיקולוגיהאתנו מיכאל, מארון
פרופ' איתן 

 אביצור

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 המלחין ביחסי עיון 2005

 שתי לאור והמבצע
 מאת קשת לכלי רביעיות

 קורטג גיירגי

, מירטנבאום
  יגאל

מאמר נלווה 
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 בהקשרים עולם מוסיקת 2007
 עיון: ובמערב מקומיים
 ארבעה של ביצירתם

 מוסיקאים

פרופ' מרינה  אתנומוזיקולוגיה  רוזה, מץ
 ריצרב

 ד"ר רחל קולנדר
 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

: מסורת מצאתה 2005
 וראשית התהוותה

 של התגבשותה
 המוסיקלית התרבות

 העברית הפופולרית
1882-1918 

פרופ' אדוין  אתנומוזיקולוגיה שולמית, מרום
 סרוסי
יהודית פרופ' 

 עציון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הרך בגיל מוסיקלי חינוך 2007
 תרבותית-הרב בחברה

: ישראל מדינת של
 עמדות, תפיסות
 מחנכות של ואמונות

 אוריפרופ'  חינוך מוזיקלי  לאה, מרזל
 שרביט

 יעל שיד"ר 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 בבית וחברה מוסיקה 2002
 אבואב הספרדי הכנסת
 בצפת

אדוין פרופ'  אתנומוזיקולוגיה  אסיקה, מרקס
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/olivero
http://music.biu.ac.il/olivero
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001130789&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001130789&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001130789&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/shai
http://music.biu.ac.il/kollender
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002422784&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002422784&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002422784&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://music.biu.ac.il/lewensohn
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001172632&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001172632&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001172632&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/kollender
http://music.biu.ac.il/kollender
http://music.biu.ac.il/kollender
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001107147&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=001107147&adjacent=N
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 סגנוניות מודולציות 2013
 יוסף של במוסיקה

 ברדנשוילי

מאמר נלווה  אסף, נוי
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 סימפוניה: פרימות 2013
 לתזמורת רטנטה’קונצ

 הקשה וכלי סימפונית

פרופ' גדעון  קומפוזיציה אסף, נוי
 לבינסון

פרופ' בטי 
 אוליברו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 מוסיקלי סגנון אפיון 2006
( הישראלי הזמר)

 עקרונות באמצעות
 שימוש תוך קוגניטיביים

 חישוביים בכלים

טכנולוגיות  יוסי, ספורטה
 מוזיקליות

 דליה כהןפרופ' 
איתן פרופ' 
 אביצור

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 של מבני מודל גיבוש 2016
 הערביים הנישואין טקסי

 בגליל המסורתיים
 שירי בסיס על התחתון

 לחתן המושרים נשים
 ולכלה

פרופ' יהודית  אתנומוזיקולוגיה חנאן, עואודה
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 ביצירתו וגרמניות יהדות 2013
 ואגנר ריכארד של

פרופ' יהודית  מוזיקולוגיה  עירד, עתיר
 פריגישי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
: המודרני אנדינו הסגנון 2002

 עממית ממסורת
 במוסיקה" פולקלור"ל

 הפופולרית

פרופ' אדוין  מוזיקולוגיה  נתן, פורמנסקי
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

-ב מלודיות תבניות 2001  
CHRISTI SECUNDUM 
LUCAM PASSIO ET 
MORS DOMINI 
NOSTRI IESU  

 קשישטוף מאת
 פנדרצקי

מאמר נלווה  פיגובט, בוריס
לתזה 

 בקומפוזיציה

 אנדרה' פרופ
 היידו

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 וטקסטורליות קויות 2004
 של תיזמורתית בכתיבה
  העשרים המאה תחילת

, שיפרין-פינוס
  אמה

מאמר נלווה 
לתזה 

 בקומפוזיציה

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 המוזיקה של מקומה 2015

 שואה ניצולי שבין בקשר
 מבטם מנקודת וילדיהם

 השני הדור בני של

הפריט  ד"ר אבי גלבוע תרפיה במוזיקה עטרה, פישר
בקטלוג בר 

 אילן

 של הלאומית האסכולה 1996
-היהודית המוסיקה
 אנגל יואל: אמנותית

 ומיכאיל (1868-1927)
 (1883-1957) גנסין

, פלומנבוים
  ריטה

יואכים פרופ'  מוזיקולוגיה
 בראון
יוסף פרופ' 

 דורפמן

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 בניבי החיבור נקודות 2007
 תהליך: אז’הג

 ההרמונית המטמורפוזה

 ינעם ליףפרופ'  מוזיקולוגיה  ארנון, פלטי
פרופ' איתן 

 אביצור

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 בסיס על במוזיקה טיפול 2016

 לחולים מיינדפולנס
 ברמיסיה בדיכאון

פרופ' אהוד  תרפיה במוזיקה מיכל, דחוח-צור
 בודנר

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
: שבמקריות ההכרחיות 2012

 מורטון של המוסיקה
 למרק וזיקתה פלדמן

 ניו ולאסכולת קו’רות
 יורק

 נלווה אמרמ  דורון, קאופמן
 לתזה

 בקומפוזיציה

פרופ' בטי 
 אוליברו

פרופ' גדעון 
 לבינסון

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
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 המוסיקה של מקומה 1991
 עדת של בליטורגיה

 הקראים היהודים
 בישראל

 אנדרה' פרופ אתנומוזיקולוגיה קולנדר, רחל
 היידו

פרופ' אורי 
 שרביט

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 יהודי בקרב פסלמודיה 2004
 רוזיהג

 נלווה אמרמ ראובן, ילוטי’קז
 לתזה

 בקומפוזיציה

פרופ' אדוין 
 סרוסי

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 המוסיקאלי התחנון 2008

 חזנות של" הזהב תור"ב
 סכימות: אשכנז

 סטרוקטוראליות
 יטטיב’ברצ ומלודיות

 שמשתקפות כפי החזני
 של מסחריות בהקלטות

 אשכנזית חזנות פרקי
 של הראשון בחלקה
 . העשרים המאה

פרופ' אליהו  אתנומוזיקולוגיה עמית, יןיקל
 שלייפר

פרופ' איתן 
 אביצור

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 הסינקוונסר תוכנת 2008
 לתרבות כאספקלריה

 הפופולרית המוסיקה
 הממוחשבת

, מדבר-רוח
  עמרי

טכנולוגיות 
 מוזיקליות

 
 

 נח עפרוןד"ר 
פרופ' שלמה 

 דובנוב
 

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 של הכלית המוסיקה 1990
 סיגנון - טל יוסף

 אמנותית והשקפה

פרופ' יוסף  מוזיקולוגיה רון, יוחנן
 דורפמן 

 צבי קרןפרופ' 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן
 סגנונות לזיהוי היכולת 1992

 שבין והקשר במוסיקה
 סיוןיונ גיל לבין זו יכולת

 מוסיקלי

ורוניקה  פרופ' חינוך מוזיקלי אורלי, מוןיר
 כהן

אורי  פרופ'
 שרביט

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 השינוי תהליכי 1997
 המוסיקלי ברפרטואר

 החתונה של המסורתי
 חבאן יהודי בקרב

פרופ' אורי  אתנומוזיקולוגיה שי, יעל
 שרביט

 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 ’התמקדות’ של תרומתן 2016
 באמצעות ’הסחה’ו

 לוויסות למוזיקה האזנה
 ובזקנה בבגרות רגשי

אהוד פרופ'  תרפיה במוזיקה רוני, שיפריס
 בודנר
 יובל פלגיד"ר 

הפריט 
בקטלוג בר 

 אילן

 של" האישיים חפצים"ה 2016
 המרחב :שמר נעמי

 הפרטי המוזיקלי
 של בפזמוניה

 "הלאומית המשוררת"

 הפריט פרופ' איתן אגמון מוזיקולוגיה זקוסקי, שגיא
 בר בקטלוג
 אילן

 בטי של המוסיקה 2017
 והשפעת אוליברו

 על היהודי הפולקלור
 יצירותיה

פרופ' איתן  מוזיקולוגיה ויקס ענת
 חיימו

 הפריט
 בר בקטלוג
 אילן
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http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002445815&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=002445815&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/agmon
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2447512&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2447512&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2447512&adjacent=N
http://music.biu.ac.il/ethanhaimo
http://music.biu.ac.il/ethanhaimo
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2452582&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2452582&adjacent=N
http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=2452582&adjacent=N

