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 למוזיקה המחלקה

  נפוצות שאלות

 למוזיקה למחלקה הקבלה דרישות מהן .1

 ( bogrim.biu.ac.il/node/112-http://mechinaלפרטים+ )30 במכינת ומעלה 85 ממוצע או בגרות תעודת .1

 באנגלית מיון לבחינת לגשת נדרשים אך הפסיכומטרי מבחינת פטורים בבגרות הומעל 95 ממוצע בעלי) *פסיכומטרי מבחן .2

 (מ"אמיר או ר"אמי כגון

 למחלקה כניסה מבחן .3

 .יותר גבוה פסיכומטרי צריך כך יותר נמוך הבגרות שממוצע שככל כך הבגרות ממוצע עם המשתקלל פסיכומטרי מבחן ציון*

 

 ?הכניסה מבחן כולל מה .2

 לקבוצות שיבוץ לקבוע מנת על( שירה/נגינה) ואודישן, המקלדת ליד הרמוניה, שמיעה פיתוח(, יההרמונ) המוזיקה תורת -

 .המקלדת ליד והרמוניה 1-2 שמיעה פיתוח, 1-2 המוזיקה בתורת פטור מבחן לעשות ניתן. ביצוע

 .אקדמית ברמה ונלמד במידה ככלי נחשב קול גם, כלשהוא בכלי שנתיים: הכניסה למבחן הדרושה שירה/הנגינה רמת -

 .מקלדת/  בפסנתר בסיסית רמה להשלים חייבים הרמוני כלי על מנגנים שאינם מועמדים

 

 ?קבילה היא האם, ל"מחו בגרות תעודת  לי יש .3

 יש. ישראלית בגרות לתעודת ערך שוות היא שהתעודה החינוך ממשרד אישור לספק יש – ל"מחו בגרות תעודת של במקרה -

 .תלמידים לקבלת לוועדה האישור את להביא

 

 ?הדרושה האנגלית רמת מהי .4

-באי 5318636-03/ 035318237: בטלפון. זרה כשפה לאנגלית המחלקה מול לברר יש פרטים. באנגלית מיון מבחן ישנו -

   efl.unit@biu.ac.il מייל

 

 ?קודמים לימודים סמך על פטורים לקבל אוכל האם .5

 הציון מהו שמראה הציונים וגיליון שלמדת הקורס של הסילבוס של בדיקה לאחר רק פטור על להמליץ תשקול חלקההמ -

 . זה בקורס שקיבלת

 רק נעשה זה צעד. המחלקה המלצת עם יחד סטטוס לוועדת להגישו יש, המחלקה מטעם מסוים לקורס פטור לך אושר אם -

 .המניין מן תלמיד מעמד וקבלת הרשמה לאחר

  .הלימוד שכר מלוא את לשלםו קודותהנ את להשלים צריכים עדיין – מקורס פטור שיש במקרה שגם לדעת בושח -

 

 ? למוזיקה לקהבמח התואר את להשלים אוכל האם, אחר במוסד מוזיקה ללמוד התחלתי .6

 הניתנים קורסיםה ובין בינם חפיפה יש והאם עשית קורסים אלו ותלוי( לא או ג"מל מוכר הוא האם) המוסד מהו תלוי -

 ליונותיגו החופפים הקורסים של סילבוסים לבקשתו יצרף פטור/ קודמים בלימודים בהכרה המעוניין תלמיד. במחלקתנו

  הציונים וגיליון הקורס של הסילבוס של בדיקה לאחר רק פטור על להמליץ תשקול המחלקה .ציונים

 ".המניין מן תלמיד" סטטוס וקבלת לאוניברסיטה רישום חרלא רק לקבלו וניתן סטטוס ועדת של לאישור כפוף פטור כל

 ? בקורסים לי להכיר יוכלו האם, הפתוחה ניברסיטהבאו במוזיקה קורסים למדתי .7
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 באוניברסיטה' א לשנה לימודיהם את שסיימו סטודנטים, הפתוחה לאוניברסיטה אילן-בר אוניברסיטת בין הסכם פי על -

 המוזיקה תולדות(, 10732' )א המערבית המוזיקה תולדות(, 10622' )א הרמוניים מבנים הקורסים את והשלימו הפתוחה

 הלימודים לשנת להתקבל זכאים יהיו לפחות 80 בממוצע, קונצרטים(, 10167) שמיעה פיתוח(, 10733' )ב המערבית

 למחלקה הכניסה יבמבחנ צורך וללא פסיכומטרי ללא, לבגרות זכאות בהצגת צורך ללא, אילן-בר באוניברסיטת השנייה

   https://music.biu.ac.il/mitanyienהבאה בכתובת לראות ניתן הקורסים של מפורטת רשימה .למוזיקה

 

 ?במוזיקה הוראה תעודת מסלול לגבי מידע לקבל אפשר .8

 במוזיקה מורחב מסלולל במקביל או (ז"נ 60 – ש"ש 30) מוזיקהב ראשי מסלולל במקביל במוזיקה הוראה תעודת ללמוד ניתן -

 ראש עם אישי בראיון מותנה והוא הראשון התואר לימודי של' ב בשנה מתחיל הוראה תעודת מסלול. (ז"נ 92 – ש"ש 46)

  .המסלול

 .שנתיים -ומשכו( ש"ש 30) ז"נ 60 המסלול היקף .חדש גילאי רב מסלול נפתח פ"תש ל"בשנה!!!  חדש -

 שווה מסלול ילמדו ואז כניסה מבחן יעברו במוסיקה הוראה בתעודת המעוניינים מוזיקה שאיננו בתחום ראשון תואר בעלי -

 יקנה לא זה מסלול. הרגיל הנוהל לפי פטורים לבקש ניתן(. ז"נ 27 במקום ז"נ 22) המלא מהמסלול במעט הקצר ראשי ערך

 . הוראה תעודת ללמוד יאפשר אך תואר

 במוזיקה ראשון תואר ללמוד יצטרכו במוזיקה הוראה בתעודת מעוניינים ואשר ג"מל מוכרות שאינן מוזיקליות יותתכנ בוגרי -

 לפי פטורים לבקש ניתן אך, ג"מל מוכר לא במוסד ונלמדו היות בקורסים אוטומטית הכרה אין(. מורחב או ראשי במסלול)

  .הרגיל הנוהל

        

 ?מוזיקליות לוגיותטכנו מסלול על מידע לקבל שראפ .9

( ז"נ 92 – ש"ש 46" )מורחב" בהיקף(, ז"נ 60 - ש"ש 30" )ראשי" בהיקף ראשון לתואר מוזיקליות טכנולוגיות ללמוד ניתן -

 פירוט) תזה ובלי עם שני לתואר לימודים מסלול ישנו ז"תשע משנת החל, בנוסף. תואר מקנה שאיננה כתעודה או

https://music.biu.ac.il/BA_technology.) 

 כהן שי' דר, המסלול ראש עם אישי ראיוןוב למחלקה כניסה מבחןב מותנית ראשון תואר ללימודי למסלול הקבלה -

shaiyc@bezeqint.net  

 ר"ד עם ראיון לתאם, הכניסה למבחן בנוסף, צריכים המעוניינים. מוזיקליות וטכנולוגיות הנדסה ללימודי משותף מסלול קיים -

 shaiyc@bezeqint.net כהן שי

-  

 ?מוזיקליות טכנולוגיותב תעודה לימודי על מידע לקבל אפשר .10

 10 כ"סה) בטכנולוגיות הניתנים הקורסים כל את כולל (47902 מסלול) אקוסטית אלקטרו במוזיקה תעודה ללימודי מסלול -

 בראיון מותנית למסלול הקבלה .וביהדות באנגלית קורסים חובת איןו בפסיכומטרי צורך אין, (ש"ש 13/ ז"נ 26 -קורסים

 shaiyc@bezeqint.net כהן שי' דר, המסלול ראש עם אישי

 כןו מורחב במסלול במוזיקה ראשון לתואר קורסים לימוד ידי על ראשון לתואר לימודים להשלים ניתן תעודה לימודי בסיום -

 .האוניברסיטה לדרישות בהתאם אחרים קורסים

 

 ? למודל עלי מה, פיהתר אצלכם ללמוד מעוניינת אני .11

 עבודה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה) טיפולי ובמקצוע במוזיקה ראשון בתואר צורך יש במוזיקה תרפיה למגמת להתקבל כדי -

 סיקור ללמוד יכול בשניהם או אלו מתחומים באחד ראשון תואר שחסר למי'(. וכד החברה למדעי לבומש חוג, סוציאלית

 מוסד בכל ההשלמות את ללמוד ןנית. השני התואר תחילת לפני להשלימם וחייב לפחות 80 בממוצע מטה המפורט לפי השלמה

 להיות צריך ההשלמה קורסי ממוצע, מכך ובנפרד ומעלה 80 להיות צריך הראשון התואר ממוצע: ספק הסר למען. ג"מל מוכר

 . ומעלה 80

 (אקדמית ברמה נלמדו במידה, קול כולל, ראשי כלי נחשב כלי כל) ומעלה שנים 5 של ראשי בכלי נגינה רמת -

 .גיטרהב נגינהב, ובנוסף (קלידים או) פסנתרב השירה את ללוותו לשיר טובה יכולת -
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, מראש שהכין בקטעים ובשירה נגינהב יכולות להציג מתבקש המועמד. מוזיקלי חלק גם הכולל, כשעה שאורכו קבלה ראיון -

 .המידע בדפי מפורטה פי על

 

o במוזיקה רקע ללא למועמדים השלמה קורסי רשימת 

 למחלקה כניסה מבחן :לקורסים לכניסה קבלה תנאי
 חובה -השלמות קורסי
 47150 (שעות 60) סקירה* 
 47102 (שעות 60) 1 שמיעה פיתוח 
 (שעות 60( )אנסמבל או מקהלה) ביצוע קבוצת 
 (שעות 30) ואלתור שירים ליווי 
 (שעות 90 של בהיקף) הבחירה קורסי תרשימ מתוך בחירה קורסי 
 שעות 300 כ"סה
 

 בחירה -השלמות קורסי
 47072 (שעות 60) ישראל ארץ שירי 
 47113 (שעות 30) הכלים ותורת אקוסטיקה 
 47118 (שעות 30) עולם בתרבויות מוזיקה 
 47208 (שעות 30) ישראל קהילות של מוזיקה 
 47424 (שעות 30) קהילתיים מוזיקליים פרויקטים 
 47441/47442/47443/47444 (א' בסמ 47150 סקור סיום -קדם תנאי) 1/2/3/4 המערבית המוזיקה תולדות' 
 47449 (שעות 30) תיפוף הוראת של מתודיקה 

o טיפולי במקצוע רקע ללא למועמדים השלמה קורסי רשימת 

 (שעות 30) לפסיכולוגיה מבוא 
 (שעות 30) באישיות תיאוריות 
 (שעות 30) מחקר שיטות 
 (שעות 30) לסטטיסטיקה מבוא 
 (שעות 30) פיזיולוגית פסיכולוגיה 
 (שעות 60) יתהתפתחות פסיכולוגיה 
 (שעות 60) פסיכופתולוגיה 

 (; שבועיות שעות 30-כ) ותסמסטריאלי שעתיים של קורס כ"בד הוא ז"נ 1 בהיקף קורס: חשוב*

 ayelet.dassa@biu.ac.il במייל, תרפיה מגמת ראש, דסה איילת ר"לד לפנות ניתן נוספים לבירורים

 

 ?נרשמים צדכי .12

 /https://inbar.biu.ac.il/Register האוניברסיטה באתר יתבצעו רישום דמי ותשלום ההרשמה -

 . רישום בדמי משמעותית הנחה יש הפתוח ביום לנרשמים .מוחזרים אינם הרישום דמי, לבכם לתשומת -

 ג+א קבלה שעות. קרקע קומת 307 בניין תלמידים לקבלת למדור לפנות ניתן ראשון לתואר הרשמה גבי ולבירורים לשאלות -

  .10.30-8.30 ה+ב ובימים 14.00-11.30

uatehttps://grad-) מתקדמים ללימודים ספר לבית לפנות ניתן מתקדמים לתארים הרשמה לגבי ובירורים לשאלות -

school.biu.ac.il). 10.30-8.30 ה+ב ובימים 14.00-11.30 ג+א קבלה שעות.  

 ס"ביהל ציונים וגיליון ראשון לתואר זכאות: כגון מקוריים מסמכים בהבאת כרוכה מתקדמים לתארים ההרשמה, לב שימו

 (502/19 בניין) ע"שמ למדור וא מתקדמים ללימודים ס"ביה של הקבלה בשעות להביא יש המסמכים את. מתקדמים ללימודים

 מ"לבל וצילום מקורי עותק להביא יכול, המקוריים העותקים את להשאיר מעוניין אינו אשר מועמד. למועמד חוזרים אינם והם

 ".למקור נאמן" חותמת לשים ולבקש הקבלה בשעות
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