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  ראש האקדמיה למוזיקה–עמי מעיני ' פרופ
  זטודנטי* יוע6 ראש האקדמיה לענייני5ר תומר לב"ד

  יוע6 אקדמי–מר עדי רוזנקרנ6 
 

 כללי
וקידו* , מיומנות במקצועות המוזיקה השוני*, האקדמיה הישראלית למוזיקה מעניקה השכלה אקדמית

 .אמנותי בתחומי הקומפוזיציה והביצוע
 :באקדמיה למוזיקה שלוש מגמות

 : המגמה האינסטרומנטלית כוללת מחלקות שונות .א
 .יטרה קלאסיתכלי תזמורת וג. 1 
 .מבלו'צ, עוגב, פסנתר. 2 

 המגמה הווקאלית וסדנת האופרה  .ב
 .המגמות לקומפוזיציה ולניצוח תזמורת ומקהלה .ג

המיועד לתלמידי תאוריה (תואר שני ותואר שלישי ,  תואר ראשו!5באקדמיה שלוש רמות לימודי* 

 ).וקומפוזיציה בלבד
ה הוא ארבע שני* ומתכונת הלימודי* הרגילה היא מש> הלימודי* לקראת התואר הראשו! באקדמי

 5תלמיד יוכל ללמוד לימודי* חלקיי* באישור מיוחד בהיק= שלא יקט! מ, ע* זאת. תוכנית לימודי* מלאה

 .  מתוכנית הלימודי* השנתית50%
 

 : לתואר ראשו! שני מסלולי* 
 . מסלול מורחב באקדמיה.B.Mus 5" בוגר במוזיקה. "1
 . חוגי באקדמיה וכל חוג אחר באוניברסיטה5 מסלול דו.B.A 5" רסיטהבוגר אוניב. "2
 

 : לתואר שני שני מסלולי*
  ..M.Mus" מוסמ> במוזיקה. "1
 . .M.A" מוסמ> אוניברסיטה. "2

  שנתיי*5מש> הלימודי* 
 

 . מש> הלימודי* שנתיי*, במגמה לביצוע" אמ!"בנוס= קיי* מסלול לימודי* מיוחד לקראת תעודת 
 

 .פירוט בהמש>בשיתו= ע* החוג למוזיקולוגיה ראה ) תיאוריה וקומפוזיציה(אר שלישי לתו
 

 תנאי קבלה
בחינה , תעודת בגרות מלאה(בנוס= לתנאי הקבלה החלי* על כל מועמד ללימודי* באוניברסיטה 

 :חייב המועמד לאקדמיה לעמוד בבחינות כניסה כדלקמ!, )פסיכומטרית
 ).לכל המועמדי*(ובספרות המוזיקה , בתאוריה', גפ בסולפ"בחינות בכתב ובע .א
 ).למועמדי* למגמה לביצוע מוזיקלי(תכנית רסיטל  .ב
). למועמדי* במגמה ללימודי קומפוזיציה או ניצוח(מפגש אישי ע* ראש המגמה לאחר בחינות הכניסה  .ג

 חייבי* להכי! המועמדי* לניצוח. עט*5המועמדי* ללימודי קומפוזיציה חייבי* להגיש עבודה מפרי

 .שתי יצירות להדגמת כישוריה*
 כל המועמדי* לאקדמיה שמקצוע* הראשי אינו פסנתר 5) מיומנות המקלדת(בחינות מיו! בפסנתר  .ד

 : ייבחנו בנגינה בפסנתר על היצירות הבאות
 ;או הייד!,  אינוונציות לשני קולות או סימפוניות לשלושה קולות5בא> . ס.י .1 
 ;פרק ראשו! או פרק שני ושלישי,  של בטהוב! או מוצרטסונטה קטנה .2 
 או ,  פרלודי*–סקריאבי!  , 3 מיקרוקוסמוס 5בארטוק : לדוגמא, 20 5יצירה מהמאה ה .3 
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 . פרלודי*–דביוסי   
שרות (ומסיבות מסוימות ,  מועמדי* שעברו את בחינות הכניסה לאקדמיה5לימודי* במעמד מיוחד  . ה

הקבלה ". מעמד מיוחד"רשאי* ללמוד ב, ולי* לעמוד בתכנית לימודי* מלאהלא יכ) בצבא ואחרות

 .מותנית באישור ראש האקדמיה
או לחילופי! במקהלה ומוזיקה , השתתפות בתזמורת, שעור אישי: הלימודי* במעמד מיוחד כוללי* 

 . כשיעורי חובה5קאמרית 
ל " מי שלא יעמוד בהתחייבויות הנ.80בא* הישגיו יהיו מעל , לימודי* אלו יוכרו לתלמיד בהמש> 

 .יופסקו לימודיו
 

 קבלת פטור
 חייב להגיש את בקשתו בתחילת –תלמיד המעוניי! בקבלת פטור מקורסי* על סמ> לימודי* קודמי*  . א

 . הסמסטר הראשו! ללימודיו
 

 .B.A. ,B.Musלימודי התואר הראשון 
 

 מבנה תכנית הלימודי5
  .B. Musבמוזיקה בוגר ) חוגי7חד(המסלול המורחב 

 : שיעורי חובה
 , שיעור אישי

 , )ראה טבלה(שיעורי* מיוחדי* למגמה 
 , מקהלה וסדנאות, השתתפות בתזמורת

 .ש חטיבת השלמה מחוגי* אחרי*" ש58ו, ש באקדמיה" ש8כוללי* : שיעורי בחירה
  .B.Aחוגי בוגר אוניברסיטה 7המסלול הדו

 : חוגיי*5 מסלולי* דו2באקדמיה קיימי* 
 .ע* החוג למוזיקולוגיה .א
 . ע* כל חוג אחר באוניברסיטה .ב

שיעורי הבחירה ושיעורי* מחטיבת ההשלמה אינ* . הלימודי* באקדמיה כוללי* את שיעורי החובה בלבד

 .כל חוג אחר יקבע את המערכת שלו בהתא*. חלי* על הלומדי* במסלול זה
 

 לימודי עזר באנגלית
. מלימודי עזר באנגלית עד תחילת שנת הלימודי* השניה" פטור"להשיג תלמיד באקדמיה למוזיקה חייב 

 . יופסקו לימודיו5תלמיד שלא יעמוד בדרישה זאת 
 

 לימודי עזר בעברית לעולי5 חדשי5
 .כלל אוניברסיטאיי*" תנאי קבלה"ב" מבח! בעברית"ראה סעי= 

 
 . ראה תקנו! האוניברסיטה5ספורט חובה 

 
, יבי* לעבור הדרכה בספריית המוזיקה במועדי* שייקבעו במיוחד לש* כ>באקדמיה חי' תלמידי שנה א

 . ויתפרסמו על לוח המודעות של האקדמיה
 

 נוהל נוכחות בשיעורי5
אשר נקבע לו במסגרת , )'סמינר וכו, תרגיל, שיעור(התלמיד חייב להיות נוכח בכל מפגש לימודי  .א

 .ותדווח למזכירות האקדמיה, ל או סמינרתרגי, הנוכחות תבדק בכל שיעור. תכנית הלימודי*
שבו יידרש להשתת= ובכל אחת מהחזרות , תלמיד חייב להשתת= בכל מופע מטע* האקדמיה .ב

על התלמיד לשריי! שעות התזמורת . כולל חזרות ומופעי* בתקופת החופשה, שייקבעו לקראת המופע

זרות של התזמורת ושל המקהלה מועדי הח ( לחזרות וארועי* מיוחדי*16:00519:00', ד', ימי א

 ).ניתני* לשינוי לפי הצרכי*



בגלל אופיי* המיוחד של הלימודי* במחלקת הביצוע מתקיימות חזרות והופעות ג* בתקופת  

חזרות המקהלה והתזמורת ימשכו ג* בחופשת (החופשה וה! חלק אינטגרלי של תכנית הלימודי* 

 ).הסמסטר
 . לשנות מועדי* ולקבוע חזרות נוספות, בשיעורי ביצוע לקבוצותלפי הצור> נית! לחלק את התלמידי*  

או להפסיק את נוכחות* א* , מורה רשאי לאסור על כניסת תלמידי* לכיתה לאחר התחלת השיעור .ג

 .ימצא לנכו!
חייב להודיע על כ> בכתב למזכירות , אשר מטעמי* מוצדקי* אינו יכול להשתת= בשיעור, תלמיד .ד

 ).'מילואי* וכו, מחלה(הנמקה האקדמיה בצירו= 
במש> שנת ) או יותר(אשר מטעמי* בלתי מוצדקי* אינו משתת= בשיעור כלשהו חמש פעמי* , תלמיד .ה

בסעי= זה לא נכללי* (הקורס לא יוכר לו והוא יהיה חייב לחזור עליו בשנה שלאחר מכ! , הלימודי*

 ). שיעורי מקהלה או תזמורת
שרות מילואי* או (תי חזרות תזמורת או מקהלה ללא טעמי* מוצדקי* אשר יחסיר יותר מש, תלמיד .ו

והוא יהיה חייב , לא תוכר השתתפותו בתזמורת או במקהלה, )מחלה שיש לגביה אישורי* רפואיי*

 .לחזור על השיעור בשנה שלאחר מכ!
 בנוס=  המתקיימי*5' סדנאות וכו,  סמינרי*5נוהל זה מתייחס ג* למפגשי* לימודיי* מיוחדי*  .ז

ובהתא* לפרסומי* , 14516פעילויות אלו יתקיימו בעיקר בימי שני בשעות . למערכת השעות הרגילה

 .על מועדי* מיוחדי*
חזרות התזמורת והמקהלה מתקיימי* ג* בחופשת , שיעורי* אינדיבידואליי* ומוזיקה קאמרית .ח

 .'ו5ו' עליה סעיפי* הויחולו , הנוכחות בה* חובה. אלא א* כ! יודיעו על ביטול*, הסמסטר
 קונצרטי* מתו> הקונצרטי* שיתקיימו באקדמיה 14 5על תלמידי האקדמיה להיות נוכחי* לפחות ב . ט

 . 16 – 14 ' בימי ב
 יו* ברציפות מהלימודי* ללא סיבה מספקת ומנומקת וללא אישור הנהלת 14סטודנט שייעדר  . י

 .יופסקו לימודיו, האקדמיה
או להופיע בפומבי כנג! או כזמר חייב לקבל את , שתת= בהרכב מוזיקלי כל שהואסטודנט המבקש לה. א"י

 .ר ועדת ההוראה"אישור יו
באנסמבל ובכל פעילות מוזיקלית אחרת מעבר למתחייב בתוכנית , סטודנט המשתת= בתזמורת. ב"י

 . בתמורה קרדיט אקדמי במסגרת שיעורי הבחירה הלימודי* יקבל
 

 עבודות ובחינות
, כנדרש על פי תכנית הלימודי*, תלמידי האקדמיה להגיש במרוצת שנות לימודיה* עבודות שונותעל כל 

שתוגש למזכירות , י הודעה בכתב"בקשה להארכת המועד למסירת עבודות תעשה ע.  ביולי31עד לתארי> 

 .האקדמית לאישור
 

 בחינות מעבר
 . אלא א* פורס* אחרת, ימודי*בהתא* לתוכנית הל, בחינות מעבר מתקיימות בסו= כל סמסטר .א
יוכלו להגיש בקשה ', תלמידי* אשר מסיבות אישיות ואחרות לא יוכלו לעמוד בתאריכי בחינות מועד א .ב

 .בכתב לדחיית המועד לוועדת ההוראה
יש לצר= . אלא במקרי* מיוחדי* ובאישור ועדת ההוראה של האקדמיה', לבחינות בנגינה אי! מועד ב .ג

 . האישי ומראש המחלקההמלצות מהמורה
הווקאלית וניצוח תזמורת ומקהלה ימלאו במזכירות טופס ובו , תלמידי המגמה האינסטרומנטלית . ד

 . הטופס יוגש לאישור ועדת ההוראה. רשימת היצירות לבחינת המעבר
 

 בקיאות ברפרטואר מוזיקלי
בחינת . להכיר ולדעת היטב יצירות שעליה* 200בראשית שנת הלימודי* יקבלו הסטודנטי* רשימה של 

 .'תיער> בכל שנה לאחר סיו* סמסטר ב,  יצירות מתו> הרשימה50האזנה על 
 

 תנאי מעבר
 5 לבד מהמקצוע הראשי של המחלקה בה הוא לומד 5במקצוע כלשהו " נכשל"שקיבל ציו! , תלמיד .א

 .'לפי האמור בסעי= ב, יורשה לגשת לבחינה נוספת במועד השני של הבחינות



, קומפוזיציה, זמרה, נגינה(במקצוע הראשי שבו הוא מקבל שיעור אישי " נכשל"שקיבל ציו! , תלמיד .ב

למעט , לא יורשה לגשת לבחינה נוספת במקצוע זה) השתתפות בתזמורת או השתתפות במקהלה, ניצוח

שירות מילואי* , לידה, מקרי* שבה* יוכל התלמיד להוכיח כי הוא נכשל בבחינה כתוצאה ממחלה

לפי ,  במקצוע ראשי575מתלמיד אשר קיבל ציו! נמו> . 75ציו! מעבר במקצוע הראשי הוא . 'ממוש> וכו

 .לא יורשה להמשי> את לימודיו במחלקה בה הוא לומד, האמור לעיל
 .השתתפות בתזמורת או במקהלה מהווה אחד מתנאי המעבר משנה לשנה .ג
ולא הצליח לשפר את הציו! שלו במועד השני של ', פזברמה כל שהיא בסול" נכשל"שקיבל ציו! , תלמיד .ד

 .לא יורשה להמשי> את לימודיו באקדמיה למוזיקה, הבחינות
ולא , בקונטרפונקט או בתיזמור,  בהרמוניה570מאשר קיבל ציו! נמו> , תלמיד במגמה לקומפוזיציה .ה

לימודיו במגמה לא יורשה להמשי> את , הצליח לשפר את הציו! שלו במועד השני של הבחינות

יהיה , 85והיה וממוצע הציוני* שלו ביתר המקצועות יהיה מעל , חר= כל האמור לעיל. לקומפוזיציה

. רשאי להגיש בקשה להמשי> את לימודיו במגמה לקומפוזיציה לוועדת ההוראה של האקדמיה

 .ההחלטה של ועדת ההוראה תהיה סופית
 .'לשנה ב' ו בראיו! אישי כחלק מתנאי המעבר משנה אתלמידי המגמה לקומפוזיציה וניצוח יחוייב . ו
' לשנה ב' תלמידי המגמה לקומפוזיציה וניצוח יחוייבו בבחינה בנגינה בפסנתר כתנאי מעבר משנה א .ז

 . פ תוכנית שתפורס* בתחילת השנה"ע
 חייב ,)לשיעורי* אישיי* בשנת הלימודי* השנייה(המעוניי! להתקבל ללימודי קומפוזיציה , תלמיד .ח

.  לפחות במקצועות הנלמדי* במגמה לקומפוזיציה בשנת הלימודי* הראשונה85להשיג ממוצע של 

היצירות (על התלמיד להגיש שתי יצירות גמורות שחיבר במש> שנת הלימודי* הראשונה , בנוס= לכ>

' ה ב ליצירות א= הוא תנאי מעבר לשנ85ציו! ).  במאי51הלא יאוחר מ, תוגשנה למזכירות האקדמיה

 .במגמה לקומפוזיציה
 .85 5א* ממוצע ציוניו יהיה פחות מ' תלמיד ניצוח תזמורת או ניצוח מקהלה לא יוכל לעבור לשנה ב .ט

) לשיעורי* אישיי* לשנת הלימודי* השלישית(תלמיד יתקבל ללימודי ניצוח תזמורת או ניצוח מקהלה  

 לקומפוזיציה וניצוח בשנת הלימודי*  לפחות בכל המקצועות הנלמדי* במגמה85על פי הממוצע של 

 בניצוח הוא תנאי לקבלת 85ציו! . י דרישות הקורס"ובנוס= לכ> חייב לעמוד בבחינה בניצוח עפ, השנייה

 .השיעור האישי
כמפורט במסגרת (שלא ישלי* את לימודי החובה של שנת לימודיו , תלמיד במגמה לקומפוזיציה וניצוח .י

 בלימודי* של שנה מתקדמת יותר ולא יקבל שיעור אישי עד להשלמת לא יורשה להשתת=, )20' מס

 .חובותיו
בתחילת השנה ייערכו . פי רמות5על, שיעורי המשחק יתחלקו לשתי קבוצות, במחלקה הווקאלית. א"י

יחוייב בבחינה נוספת , תלמיד שלא יימצא מתאי* לרמת המשחק הנדרשת לקבלה לקורס. אודיציות

המעבר מותנה באישור ראש המחלקה והמורה . מנת להתקבל לשיעורי המשחק5על, בשנה שלאחר מכ!

 .למשחק
 

 שיפור ציו/ חיובי
יוכל לעשות זאת בתאו* ע* ועדת ההוראה של ) פרט למקצוע ראשי(תלמיד המבקש לשפר ציו! חיובי  .א

 .האקדמיה לאחר שיגיש בקשה לכ>
 . הציו! הסופי בקורסהציו! האחרו! הוא, נבח! תלמיד יותר מפע* אחת בקורס .ב

 ציו/ בשיעור אישי
 :פי השקלול הבא5בשיעורי* האישיי* יינתנו ציוני המעבר והגמר על

 ;ציו! המורה האישי על העבודה במש> השנה .א
 ;ציו! בחינת מעבר .ב

 .לנגני כלי התזמורת ייחשב בשקלול ג* הציו! עבור הפעילות בתזמורת
 

 בחינות גמר
, שי יהיו רשאי* לגשת סטודנטי* שהשלימו את כל דרישות תכנית הלימודי*לבחינת הגמר במקצוע רא .א

 . ועמדו בבחינות השונות כנדרש



למקהלה , להרכב קאמרי אינסטרומנטלי: על תלמידי קומפוזיציה להגיש שלוש יצירות להרכבי* שוני* .ב

ירות המוגשות היצ. יצירה לתזמורת קאמרית ויצירה להרכב קולי ע* כלי* או סרט מגנטי, קפלה5א

 .י ועדת שלושה שימנה ראש האקדמיה"תבדקנה ע
הבחינה . תלמידי ניצוח תזמורת כמקצוע ראשי יהיו חייבי* בבחינה בניצוח על יצירות שייקבעו לה* .ג

 .  ע* התזמורת5 פסנתרי* ע* סולני* ובהתא* לדרישות נוספות ובמקרי* מיוחדי* 2בניצוח תהיה על 
 .י תכנית שתיקבע לה*"ו חייבי* בבחינה בניצוח על מקהלת הסטודנטי* עפתלמידי ניצוח מקהלה יהי 
 תלמיד הניגש לבחינת גמר חייב להגיש לפני הבחינה בקשה בכתב א* ברצונו –במגמה הווקאלית . ד

 . להמשי> ללימודי תואר שני
 

 שקלול ציוני גמר
 מגמות איסטרומנטלית ווקאלית 

  לימודי* תאורטיי* ולימודי חטיבה45%
  נגינה55%

 מגמת קומפוזיציה וניצוח
 )25%ציו! המורה ( לימודי קומפוזיציה או ניצוח 40%
  קורסי* ולימודי חטיבה60%

 
 גופי ביצוע 

  ראש האקדמיה למוזיקה–עמי מעיני ' פרופ
 

 ש קרטר"התזמורת הסימפונית ע
את הידע המוזיקלי התזמורת הסימפונית של האקדמיה מיועדת לתלמידי כלי התזמורת על מנת להרחיב 

י "התזמורת מודרכת ע. שלה* ברפרטואר התזמורתי והכנת* לקראת העתיד כנגני* בתזמורת סימפונית

ההשתתפות בתזמורת היא חובה לכל תלמידי כלי התזמורת . אורחי* ידועי*5מנצחי המחלקה ומנצחי*

 . בכל התארי* ללא יוצא מהכלל
בתיאו* ע* ראש , ניצוח תזמורת עד פעמיי* בשנהבמגמת ' התזמורת תעמוד לרשות תלמידי שנה ד

 . המפגש ע* התזמורת יהיה על הרפרטואר שהתזמורת מנגנת במש> השנה. האקדמיה או ממונה מטעמו
 המקהלה האורטורית 

 הסטודנטי* במגמה .המקהלה מיועדת לכל תלמידי האקדמיה שאינ* נגני כלי תזמורת והמגמה הווקאלית

. פ החלטת ראש האקדמיה וראש המגמה הווקאלית" באירועי* מיוחדי* עהווקאלית יידרשו להשתת=

המקהלה עובדת על רפרטואר מסורתי ומקנה לתלמידי* איכויות מוזיקליות מיוחדות של שירה ועבודה 

 . המקהלה תשתת= באירועי* מיוחדי* ובקונצרט סיו* של שנת הלימודי* האקדמית. בצוותא
 . מר מיכאל שני: מנצח המקהלה

 
 דנת האופרהס

על מנת להתקבל לסדנא יחויבו הסטודנטי* . סדנת האופרה מתקיימת בנוס= לקורס החובה כיתת האופרה

תשקול הנהלת הסדנא שיתו= , במקרה הצור>. או לחילופי! בתחילת השנה, באודיציות בסו= כל שנה

, ל השיעורי*הפעילות בסדנא מותנית בהשתתפות מלאה בכ. סטודנטי* מכל השני* או בוגרי המגמה

שעורי* ). בהתא* לדרישות תוכניות הלימודי*(בחזרות האנסמבלי* השוני* ובמקהלה האורטורית 

וכ> ג* שיעורי האנסמבלי* השוני* המשותפי* , יחידניי* הניתני* בסדנא ייקבעו בתיאו* ע* קורפטיטור

דרשות חזרות מאחר והפעילות בסדנא מורכבת ביותר ולקראת הופעות נ. לכל הסטודנטי* שבסדנא

איוש המופעי* יהיה בהתא* . ייתכנו שינויי* במועדי ההוראה היחידנית והאנסמבלי*, מיוחדות ונוספות

השתתפות כל הסטודנטי* בהפקות הפומביות אינה . להחלטת מורי המגמה באישור ראש האקדמיה

ראש המחלקה מ, תלמיד שמשתת= בסדנת האופרה יוכל לקבל פטור מהשתתפות בכיתת האופרה. מובטחת

 . ובאישור ראש האקדמיה
 

 תחרויות האקדמיה
בתחרויות יחולקו שלושה . לקראת סיו* שנת הלימודי* יתקיימו תחרויות האקדמיה במחלקות השונות

המעונייני* להשתת= בתחרויות יפנו . תאריכי התחרויות וגובה הפרסי* יתפרסמו בנפרד. פרסי* כספיי*



תקנו! התחרויות יפורס* בנפרד והוא . הרשמה ותקנו! התחרותאל מזכירות האקדמיה לקבלת טפסי 

הרישו* לתחרות . משתת= בתחרויות מקבל עליו את כללי התחרות ללא עוררי!. מחייב את כל המועמדי*

 . לא יתקבלו בקשות לאחר מכ!. ייעשה עד לתארי> שיפורס* בלוח המודעות
 

 מלגות
 . שנות הלימודי*האקדמיה למוזיקה מעניקה מלגות לתלמידיה בכל 

 : פי הקריטריוני*5המלגות יוענקו על
 ; וזיציה ובניצוח פבקומ, בזמרה, הישגי* אמנותיי* מיוחדי* בכלי. א
באנסמבלי* הקאמריי* והווקאליי* השוני* ובמקהלה , השתתפות פעילה בתזמורת הסימפונית. ב

 .הקאמרית
 .מצב כלכלי .ג

 .לקבל מלגות עזרה ותמיכה בגי! מצב כלכלימומל6 לסטודנטי* לפנות לדקאנט הסטודנטי* 
המלצות המורי* , בראשית שנת הלימודי* תפי6 המזכירות טפסי בקשה למלגות ובה* פרטי התלמיד

) בצורה מלאה ומדוייקת(הטפסי* הממולאי* . האישיי* והמלצות המנהלי* המוזיקליי* של גופי הביצוע

ועדת . שות שיוגשו לאחר תארי> זה לא ילקחו בחשבו!בק . 25.2.2002יוגשו להנהלת האקדמיה עד לתארי> 

 .תדו! בבקשות והמלגות תחולקנה בתו* שנת הלימודי*, שימנה ראש האקדמיה, מלגות מיוחדת
 

 תכנית לימודים לתואר ראשון
 )חוגי7מסלול דו (B.Aאו ) חוגי7מסלול חד (B.MUSלימודי5 לקראת תואר 

 
כל תלמיד חייב לעמוד בכל הדרישות של המסלול שאליו . ו!להל! שעורי החובה בכל המגמות לתואר ראש

 .מ"פי הפרוט בטבלאות הר5מערכת השעות תיקבע בייעו6 על. הוא שיי> עד גמר הלימודי* לתואר ראשו!
 

 המגמה האינסטרומנטלית
 
 המחלקה לכלי תזמורת. א

 ) 003מסגרת (כלי קשת 
   ) 004מסגרת (כלי נשיפה מע6 

  )004רת מסג(כלי נשיפה ממתכת 
 ) 006מסגרת (כלי הקשה 

 ) 008מסגרת (נבל 
  )007מסגרת (גיטרה 

 
  .B.Aול  B..Mus שעורי חובה ל

 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 
 1 1 1 1 א"ש

 5 3 3 3 מרק* וצורה והרמוניה ליד המקלדת
 5 5 2 2 ופיתוח שמיעה' סולפג

 5 1 5 5 יסודות הניצוח
 5 5 2 2 תולדות המוזיקה

 5 2 5 5 יקה יהודית וישראלית מוז
 6 6 6 6 תזמורת סימפונית
 5 5 1 5 ויולה משנה לכנרי*

 2 2 2 2 מוזיקה קאמרית ואנסמבלי*
 2 2 2 2 מוזיקה קאמרית ואנסמבלי* לכלי נשיפה

 2 2 2 2 אנסמבל כלי הקשה
 2 2 2 2 אנסמבל כלי נשיפה מע6

 2 2 2 2 אנסמבל כלי נשיפה ממתכת
  5 2 5 5 ננו ויצירות תלמידי*סדנא למוזיקה בת זמ



 2 5 5 5 אנליזה בתפיסה פילוסופית
 ש" ש61  5 כלי קשת  : כ"סה

 ש" ש68  5 כלי נשיפה מע6  
 ש " ש68  5 כלי נשיפה ממתכת  
 ש " ש60  5 כלי הקשה  
 ש " ש56  5  1נבל 
 ש" ש44 5  2גיטרה קלאסית 

 
   .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 

  .033ת שיעורי הבחירה מסגרת ש מתו> רשימ" ש8
 ).לא כולל שפות (034ש מסגרת " ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 

 
 ש" ש77  5 כלי קשת  : כ לימודי* במסגרת"סה

 ש" ש84  5 כלי נשיפה מע6  
 ש" ש84  5 כלי נשיפה ממתכת  
 ש" ש76  5 כלי הקשה  
 ש" ש72  5 נבל  
 ש" ש60 5 גיטרה קלאסית 

 
 לקה לפסנתרהמח. ב

 001מסגרת       
 

מבלו או עוגב ככלי ראשי תקבע תכנית מיוחדת באישור ועדת ההוראה של 'לתלמידי* המבקשי* ללמוד צ

 .האקדמיה
 

  .B.A ול .B.Musשעורי חובה ל
 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 

 1 1 1 1 א"ש
 5 3 3 3 מרק* וצורה והרמוניה ליד המקלדת

 5 5 2 2 ופיתוח שמיעה' סולפג
 5 1 5 5 יסודות הניצוח

 5 2 2 תולדות המוזיקה
 5   2 5 5 מוזיקה יהודית וישראלית

 5 5 5 2 ספרות העוגב
 2 2 2 5 מוזיקה קאמרית

 5 3 3 3 3מקהלה אורטורית
 5 5 2 5 ליווי כלי תזמורת

 5 2 5 5 ליווי ווקאלי
 5 5 5 2 מוזיקה לארבע ידיי* ושני פסנתרי* 

  2 2 2 1 ספרות הפסנתר
 2 2 2 2 בימת ביצוע 

  5 2 5 5 סדנא למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידי*
 2  5  5  5 שיטות הוראה 

 2 5 5 5 אנליזה בתפיסה פילוסופית
 

                                                 
 . שנתיי*" מוזיקה קאמרית"נבל חייבי* להשתת= בקורס תלמידי   1
   .מקהלה אורטורית"בקורס ו, שנתיי*" מוזיקה קאמרית"תלמידי גיטרה קלאסית חייבי* להשתת= בקורס   2
תחשב , סטודנטי* בשנה הרביעית שישתתפו במקהלה, השתתפות במקהלה האורטורית חובה שלוש שני*  3

 . ההשתתפות כשעתיי* בחירה



 ש" ש68: כ"סה
 

   .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 
  .033ש מתו> רשימת שעורי בחירה מסגרת " ש8

 ).לא כולל שפות (034סגרת ש מ" ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 
 

 ש" ש84: כ לימודי* במסגרת פסנתר"סה
 
 

 המגמה הווקאלית וסדנת האופרה
 002מסגרת 

 
  .B.A ול .B.Musשעורי חובה ל

 
 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 

 1 1 1 1 א"ש
 5 5 2 2 מרק* וצורה והרמוניה ליד המקלדת

 5 5 3 3 ופיתוח שמיעה' סולפג
 1 1  1/2 1/2 )קורפטיציה(ווקאלי הדרכה ברפרטואר 
 5 5 2 2 תולדות המוזיקה

 5 2 5 5 מוזיקה יהודית וישראלית
 4 4 5 5 4סדנת אופרה/ כתת אופרה 

 1 1 1 1 היגוי 
  5 5 5  2 פונטיקה 
 2 2 5 5 כתת ליד

 2 5 5 5  רפרטואר סולו ווקאלי5אורטוריה 
 5 2 2 2 5רפרטואר מקהלתי 

 5  2   5    5 השיר הישראלי האמנותי
 5 2 5 5 ליווי ווקאלי

 5 2 2 5 6משחק
 5 2 5 5 סדנא למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידי*

 2 5 5 5 אנליזה בתפיסה פילוסופית
 

 ש" ש61: כ"סה
 

 .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 
  .033ש מתו> רשימת שעורי בחירה מסגרת " ש8 

                                                 
שעל מנת , תתקיי* סדנת אופרה, בנוס=. במחלקה הווקאלית' ד' כתת האופרה הינה קורס חובה לתלמידי שני* ג  4

תשקול , במקרה הצור>. סטודנטי* באודיציות בסו= כל שנה או לחילופי! בתחילת השנהלהתקבל אליה יחויבו ה
הפעילות בסדנא תהיה מותנית בהשתתפות מלאה . הנהלת הסדנא שיתו= סטודנטי* מכל השני* או בוגרי המגמה

בעו שעורי* יחידניי* הניתני* בסדנא ייק. בחזרות האנסמבלי* השוני* ובמקהלה הקאמרית, בכל השיעורי*
מאחר . בתיאו* ע* קורפטיטור וכ> ג* שיעורי האנסמבלי* השוני* המשותפי* לכל הסטודנטי* שבסדנא

ייתכנו שינויי* במועדי , והפעילות בסדנא מורכבת ביותר ולקראת הופעות נדרשות חזרות מיוחדות ונוספות
 . ההוראה היחידנית והאנסמבלי*

השתתפות כל הסטודנטי* בהפקות . באישור ראש האקדמיהאיוש המופעי* יהיה בהתא* להחלטת מורי המגמה 
 . הפומביות אינה מובטחת

ובאישור ראש , תלמיד שמשתת= בסדנת האופרה יוכל לקבל פטור מהשתתפות בכתת האופרה מראש המחלקה
 .האקדמיה

לה ויצטרפו לחזרות המקה, כל תלמידי המגמה הווקלית חייבי* להשתת= בהופעות של המקהלה האורטורית  5
 .בהתא* לדרישות המנצח לקראת ההופעות

תלמיד שלא יימצא מתאי* . בתחילת השנה ייערכו אודיציות. פי רמות5על, שיעורי המשחק יתחלקו לשתי קבוצות  6
מנת להתקבל לשיעורי 5על, יחויב בבחינה נוספת בשנה שלאחר מכ!, לרמת המשחק הנדרשת לקבלה לקורס

 .מחלקה והמורה למשחקהמעבר מותנה באישור ראש ה. המשחק



 ).לא כולל שפות (034 ש מסגרת" ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 
 ).מתקדמי*, מתחילי*(גרמנית , צרפתית, איטלקית, אנגלית, 011 מסגרת 5שפה זרה 

 
 ש" ש77: כ לימודי* במסגרת ווקאלית"סה

 
 לתיאוריה ולניצוח, המגמה לקומפוזיציה

 020מסגרת 
 
 קומפוזיציה . א

 
  .B.A ול .B.Musשעורי חובה ל

 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 
 1 1 1 5 א"ומפוזיציה שק

 5 5 2 2 יסודות הקומפוזיציה
 5 5 2 5 יסודות ניצוח תזמורת ומקהלה

 5 3 3 2 ופיתוח שמיעה' סולפז
 2 2 2 2 הרמוניה 

 5 1 1 1 הרמוניה ליד המקלדת
 5 5 2 2 קונטרפונקט בסגנו! פלסטרינה

 2 2 2 5 קונטרפונקט בסגנו! בא>
 5 2 2 5 שיטות ניתוח 

 2 2 5 5 תיזמור
 1 1 1 1 קריאת פרטיטורה

 
 5 5 5 1 תיווי מסורתי
  5 5 5 1 תיווי מודרני

 5 5 5 1 תיווי באמצעות מחשב
 5 5 5 1 תורת הכלי*

 5 5 2 2 תולדות המוזיקה
 5 2 5 5 מוזיקה יהודית וישראלית 

 
 5 5 5 2 יסודות תורת הצליל

 5 2 2 5 מוזיקה באמצעות מחשבי*
 2 5 5 5 ' אקומפוזיציה באמצעות מחשבי*

 
 5 2 5 5 מתודולוגיה

 2 5 5 5 אנליזה בתפיסה פילוסופית
 5 3 3 3 7מקהלה אורטורית

 2 2 2 5 סדנא למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידי*
 

 ש " ש87: כ"סה
 

 021 מסגרת 5עבודת גמר בקומפוזיציה 
 

 .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 
 ).173חוגי 5לא חובה למסלול הדו (033מסגרת ) רהראה להל! רשימת שעורי בחי(ש " ש8 5שעורי בחירה 

לא כולל ) (173חוגי 5לא חובה למסלול דו (034ש מסגרת " ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 

 ).שפות
                                                 

סטודנטי* בשנה הרביעית שישתתפו , השתתפות במקהלה האורטורית חובה שלוש שני*  7
 .תחשב ההשתתפות כשעתיי* בחירה, במקהלה



 .חובה להשתת= בהרצאות של המחלקה לקומפוזיציה
 

 ש " ש103: כ לימודי* במסלול"סה
 
 
 
 
 ניצוח תזמורת. ב

 010מסגרת       
 

  .B.A ול .B.Musחובה לשעורי 
 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 

 1 1 5 5  8א"ניצוח ש
 5 5 2 5 יסודות ניצוח תזמורת
 5 5 2 5 יסודות ניצוח מקהלה
 5 5 2 5 יסודות הקומפוזיציה 

 
  5 3 3 2 ופיתוח שמיעה' סולפג

 2 2 2 2 הרמוניה
 5  1  1 1 הרמוניה ליד המקלדת

 5 5 2 2 נהקונטרפונקט בסגנו! פלסטרי
 2 2 2 5 קונטרפונקט בסגנו! בא>

 5 2 2  5 שיטות ניתוח
 2 2 5 5 תיזמור

  1 1 1 1 קריאת פרטיטורה
 

 5  5  5  1 תיווי מסורתי
 5 5 5 1 תיווי מודרני

 5 5 2 5 תיווי באמצעות מחשב
 5 5 5 1 תורת הכלי*

 5 5 2 2 תולדות המוזיקה
 5 2 5 5 מוזיקה יהודית וישראלית 

  5  5  5  2 ורת הצליל יסודות ת
  5  5  2  5 מוזיקה באמצעות מחשבי* 

 
 3 3 3 3 9נוכחות בחזרות תזמורת

 5 3 3 3 10מקהלה אורטורית
  2  5  5  5 אנליזה בתפיסה פילוסופית 

 2 2 5 5 סדנא למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידי*
 

 ש" ש91: כ"סה
 .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 

  .033מסגרת ) ראה להל! רשימת שעורי בחירה(ש " ש8 5שעורי בחירה 
 ).לא כולל שפות (034ש מסגרת " ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 

                                                 
ש קרטר על "ינצחו הסטודנטי* על עד שתי חזרות ע* התזמורת הסימפונית ע' במש> שנה ד   8

    .ל"הרפרטואר המנוג! בתזמורת במש> שנה
חייב התלמיד להחתי* את , בסו= כל חזרה. אשית השנה יקבל כל תלמיד כרטיס נוכחותבר  9

 .מנצח התזמורת
סטודנטי* בשנה הרביעית שישתתפו , השתתפות במקהלה האורטורית חובה שלוש שני*  10

 . תחשב ההשתתפות כשעתיי* בחירה, במקהלה
 



 
 ש"  ש107: כ לימודי* במסלול"סה

 
 ניצוח מקהלה. ג

 009מסגרת      
 

  .B.A ול .B.Musשעורי חובה ל
 'שנה ד ' שנה ג ' שנה ב ' שנה א 

 1  1 5 5 א"ניצוח ש
 5 5 2 5 דות ניצוח מקהלהיסו

 5 5 2 5 יסודות ניצוח תזמורת
 5 5 2 5 יסודות הקומפוזיציה 

 
  5  3 3 2 ופיתוח שמיעה' סולפג

 2 2 2 2 הרמוניה
 5 1 1 1 הרמוניה ליד המקלדת

 5 5 2 2 קונטרפונקט בסגנו! פלסטרינה
 2 2 2 5 קונטרפונקט בסגנו! בא>

  5  2  2  5 שיטות ניתוח
 5 2 5 5 תיזמור

  1 1 1 1 קריאת פרטיטורה
 

  5  5  5  1 תיווי מסורתי 
 5 5 5 1 תווי מודרני

 5 5  2 5 תווי באמצעות מחשב
 5 5 5  1 תורת הכלי*

 5   5   2  2 תולדות המוסיקה 
 5 2 5 5 מוזיקה יהודית וישראלית 

  5  5  5  2 יסודות תורת הצליל
  5  5  2  5 מוזיקה באמצעות מחשבי* 

 
 5 2 2 2 )ע* המגמה הווקאלית(קהלתי רפרטואר מ

 5 1 1 5 פיתוח קול למנצחי מקהלה
 2  5  5  5 אנליזה בתפיסה פילוסופית 

  3  5  5  5  11נוכחות בחזרות תזמורת
 3 3 3 3 מקהלה אורטורית

  2  2  5  5 סדנא למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידי* 
 

 ש" ש91: כ"סה
 

 .B.Musשעורי חובה נוספי5 לתואר 
  .033מסגרת ) ראה להל! רשימת שעורי בחירה(ש " ש8 5שעורי בחירה 

 ).לא כולל שפות( 034ש מסגרת " ש8 5שעורי חטיבת השלמה מחוגי* אחרי* 
 

 ש"  ש107: כ לימודי* במסלול"סה

                                                 
חייב התלמיד להחתי* את , בסו= כל חזרה. ראשית השנה יקבל כל תלמיד כרטיס נוכחותב11

 . מנצח התזמורת
 



 M.A. , M.Mus.לימודי התואר השני 
 

 תנאי קבלה
) .B.Mus(             " בוגר במוזיקה"תואר  יתקבלו תלמידי* בעלי .M.A., M.Musללימודי* לקראת התארי* 

 .כשאחד מחוגי הלימוד הוא האקדמיה למוזיקה, חוגי5במסלול הדו, ).B.A" (בוגר אוניברסיטה"או 
 

) 90 (  "טוב מאוד"לפחות במקצועות התאורטיי* ו) 80" (טוב"ציו! הגמר של המועמדי* חייב להיות 

 הקבלה ללימודי* טעונה דיו! ואישור של ועדת הקבלה. בניצוח בקומפוזיציה ו, בזמרה, לפחות בנגינה בכלי

 . של האקדמיהלתואר שני
חייבי* , מועמדי* שנרשמי* לתואר שני לאחר הפסקה של שנה לפחות מסיו* לימודיה* לתואר ראשו!

 . אלא א* כ! יוחלט אחרת, בבחינת כניסה
ד בבחינות כניסה ולהציג הישגי* יידרשו לעמו, שלמדו במוסדות אחרי*, מועמדי* למסלולי* דלעיל

 .מוכחי* בתחו* התמחות*
 .י ועדת ההוראה"במידת הצור> תידרש תכנית השלמות שתקבע ע

 
 ).M.Mus (7" מוסמ; במוזיקה"מסלול לימודי5 לקראת התואר . 1
 

במש> תקופת לימודי* זו על התלמיד להשתת= .  הוא שנתיי*.M.Musמש> הלימודי* לקראת התואר 

וכמו כ! , שייקבעו לו על ידי ועדת הוראה,  שעות שנתיות14516 סדנאות וסמינרי* במסגרת ,בשיעורי*

תלמידי תואר שני בכלי תזמורת חייבי* . להשתת= בפעולות מוזיקליות הנוגעות לתחו* התמחותו

. להשתת= בכל הפעולות והקונצרטי* של התזמורת הסימפונית והתזמורת הקאמרית של האקדמיה

נדרשי* , כשאחד מחוגי הלימוד הוא האקדמיה למוזיקה, חוגי5 במסלול הדו.B.A תואר תלמידי* בעלי

תלמיד המבקש . ראה טבלה) שעות שנתיות 22524כ "סה (12 שעות שנתיות באקדמיה8ללימודי השלמה של 

ללמוד תואר שני במגמה או בכלי השונה מ! המגמה או הכלי שלמד לקראת תואר ראשו! יהיה חייב לקבל 

 . על כ> מוועדת ההוראה של האקדמיהאישור
 

 המגמה האינסטרומנטלית
 כלי תזמורת וגיטרה קלאסית

 .כל שנה שעה אחת, ש במש> שנתיי*" ש2, שיעור אישי .1
 .השתתפות בכל החזרות והקונצרטי* של התזמורת הסימפונית  .2
 .ש מרשימת שיעורי הבחירה כולל שיעורי הבחירה של החוג למוזיקולוגיה" ש12 .3
בתו* השנה השנייה חייב הסטודנט בתכנית רסיטל פומבי באור> מלא הכולל חמש תקופות של יצירה  . 4

 .מוזיקלית
על נושא שיאושר , כמו כ! חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר שתעשה בהדרכת מורה בכיר מסגל האקדמיה

 .י ראש האקדמיה או ממונה מטעמו"ע
 

 אורג/, פסנתר
 .כל שנה שעה אחת, במש> שנתיי*ש " ש2, שיעור אישי .1
 קורס ליווי .2
 .ש מרשימת שיעורי הבחירה כולל שיעורי הבחירה של החוג למוזיקולוגיה" ש10 .3
 תקופות של יצירה 4בתו* השנה השנייה חייב הסטודנט בתכנית רסיטל פומבי באור> מלא הכולל  .4

 .מוזיקלית ויצירה ישראלית
ת גמר שתעשה בהדרכת מורה בכיר מסגל האקדמיה על נושא כמו כ! חייב הסטודנט בהגשת עבוד

 .י ראש האקדמיה או ממונה מטעמו"שיאושר ע
 

 )רק לתלמידי המחלקה לפסנתר(מוזיקה קאמרית 

                                                 
חוגי בחוג למוסיקולוגיה ובאקדמיה 5שסיימו לימודי תואר ראשו! במסלול הדותלמידי*   12

  .למוסיקה פטורי* משיעורי ההשלמה



 . כל שנה שעה אחת,ש במש> שנתיי*" ש2, שיעור אישי .1
כלי קשת או , במחלקות לזמרה(חייב להשתת= כמלווה , תלמיד המתמחה במוזיקה קאמרית או בליווי .2

 . ש" ש14במסגרת של ) כלי נשיפה
 .ש מרשימת שיעורי הבחירה כולל שיעורי הבחירה של החוג למוזיקולוגיה " ש12 .3
האחד כמלווה של זמרי* , ע* תו* שנת הלימודי* השנייה נדרשי* הסטודנטי* להופיע בשני רסיטלי* .4

 . * להרכבי* שוני*או בשני קונצרטי* קאמריי, והשני כמלווה של כלי* אחרי*
כמו כ! חייב הסטודנט בעבודת גמר שתעשה . את התכנית יקבע ראש המחלקה ותאשר ועדת ההוראה

 .י ראש האקדמיה או ממונה מטעמו"על נושא שיאושר ע, בהדרכת מורה בכיר מסגל האקדמיה
 

 המגמה הווקאלית וסדנת האופרה 
 .ש במש> שנתיי*" ש2קורפטיציה  + כל שנה שעה אחת, ש במש> שנתיי*" ש2, שיעור אישי .1
 .השתתפות בכל החזרות והקונצרטי* של סדנת האופרה .2
 .ש מרשימת שיעורי הבחירה כולל שיעורי הבחירה של החוג למוזיקולוגיה " ש12 .3
בנוס= לנלמד (משחק , כיתת ליד, דיקציה: התלמידי* יהיו חייבי* בשיעורי חובה של המחלקה לזמרה .4

 .  וסדנת אופרה במש> שנתיי*)בתואר ראשו!
 . במקרי* מיוחדי* יידרשו התלמידי* להבח! בתו* השנה הראשונה ללימודיה* .5
בתו* השנה השנייה חייב הסטודנט בתכנית רסיטל פומבי באור> מלא הכולל חמש תקופות של יצירה  .6

 .מוזיקלית
סגל האקדמיה על נושא כמו כ! חייב הסטודנט להגיש עבודת גמר שתיעשה בהדרכת מורה בכיר מ

 .י ראש האקדמיה או ממונה מטעמו"שיאושר ע
 

 לקומפוזיציה ולניצוח, המגמה לתיאוריה
 קומפוזיציה

 .ש במש> שנתיי*" ש1, שיעור אישי  1.1  .1
 קומפוזיציה וקומפוזיציה באמצעות מחשב   

 . > שנתיי* במש5ש קומפוזיציה באמצעות מחשב " ש1, ש קומפוזיציה" ש1שיעור אישי   1.2 
 ניצוח

 . ש במש> שנתיי*" ש1 שיעור אישי 1.3 
 : בנוס= לשעור האישי על התלמיד ללמוד את השיעורי* הבאי* .2

 , )ש" ש2(' קומפוזיציה באמצעות מחשב ב 
 )ש" ש1(הרמוניה מודאלית  

 )ש" ש1 (520קונטרפונקט המאה ה
 )ש" ש2(תיזמור  
 )ש" ש2( מהקלסיקה היוונית עד הרנסאנס  מחשבות פילוסופיות–פילוסופיה ומוזיקה  
 )ש" ש2(זמננו ויצירות תלמידי* 5סדנא למוזיקה בת 
 )ש"ש 1 (קריאת פרטיטורה 

 
 :שיעורי בחירה 
 )ש" ש1(הרמוניה דודקפונית  
 )ש" ש1(קונטרפונקט דודקפוני  
 ב"לא מתקיי* בתשס) ש" ש2 (520סמינריו! למוזיקה של המאה ה 
 ב"לא מתקיי* בתשס) ש" ש2( מוזיקלית וקריאה מודרכת פרוסמינריו! באנליזה 
 ב"לא מתקיי* בתשס) ש" ש2(סמינריו! מחלקתי בנושא הקומפוזיציה  
 ש " ש16כ "סה 
5ש משיעורי הבחירה במקו* השיעורי* סדנא למוזיקה בת" ש4תלמידי ניצוח תזמורת ומקהלה ילמדו  

  .זמננו ויצירות תלמידי* וקומפוזיציה באמצעות מחשב



5בנושא תאורטי(ע* סיו* תקופת הלימודי* על התלמיד במגמה לקומפוזיציה להגיש עבודת גמר בכתב  .3

5אחת להרכב ווקאלי ואחת אלקטרו, אחת מה! להרכב סימפוני:  יצירות מוזיקליות54ו) אנליטי

 13.הרכב היצירה הרביעית נתו! לבחירתו של התלמיד. אקוסטית
 יצירות מתקופות שונות 4 התלמיד במגמה לניצוח להכי! לבחינות הגמר ע* סיו* תקופת הלימודי* על . 4

 . או לחילופי! ע* שני פסנתרי*, מקהלה של האקדמיה/לביצוע ע* התזמורת
כמו כ! חייב הסטודנט להגיש עבודת גמר שתיעשה בהדרכת מורה בכיר מסגל האקדמיה על נושא  .5

 .י ראש האקדמיה או ממונה מטעמו"שיאושר ע
 
 .M.A 7" מוסמ; אוניברסיטה"סלול לימודי5 לקראת התואר מ. 2
 

, במש> תקופת לימודי* זו על התלמיד להשתת= בשיעורי*. מש> הלימודי* במסלול זה הוא שנתיי*

כ! להשתת= בפעולות מוזיקליות הנוגעות לתחו* 5וכמו,  שעות שנתיות14516סדנאות וסמינרי* במסגרת 

כשאחד מחוגי הלימוד הוא האקדמיה , חוגי5א במסלול הדו" במ! התלמידי* בעלי התואר. התמחותו

יידרשו התלמידי* להשתת= בשיעור ,  בנוס=14. שעות שנתיות שיעורי השלמה באקדמיה8יידרשו , למוזיקה

רשאי* להרש* למסלול זה תלמידי* שיש לה* תואר . י החוג למוזיקולוגיה"הדרכה ביבליוגרפית שיינת! ע

 . כשאחד מחוגי לימודיה* הוא האקדמיה למוזיקהB.A" .בוגר אוניברסיטה"
 
בשיתו> ע5 ) בלבד( בתאוריה ובקומפוזיציה .M.Aמסלול לימודי5 לקראת תואר . 3

 החוג למוזיקולוגיה
 

תכנית הלימודי* של האקדמיה למוזיקה בשיתו= החוג למוזיקולוגיה מיועדת לתלמידי האקדמיה 

כישורי* מוזיקליי* ואינטלקטואליי* מתאימי* להתמחות אשר הוכיחו , למוזיקה בקומפוזיציה ותאוריה

תו> רכישת ידע בסיסי נוס= במקצועות חו6 מוזיקליי* , בתחו* הקומפוזיציה והתאוריה של המוזיקה

 .הקשורי* לחקר הפנומ! המוזיקלי
 

 :תלמידי5 הרשאי5 להירש5 לתכנית
 ..B.Mus 5" בוגר במוזיקה"בעלי תואר  .א
 . במסלול משות= לאקדמיה ולחוג למוזיקולוגיה.B.A 5" ניברסיטהבוגר או"בעלי תואר  .ב
 . במסלול משות= לאקדמיה ולחוג אחר באוניברסיטה.B.A 5" בוגר אוניברסיטה"בעלי תואר  .ג
 ..M.Mus 5" מוסמ> במוזיקה"בעלי תואר  .ד
 

 תכנית הלימודי5
 ש חובה" ש6  5 ש באקדמיה למוזיקה " ש12 : תכנית הלימודי* כוללת

 ש בחירה" ש6   
 ש חובה" ש8  5 ש בחוג למוזיקולוגיה " ש12 
 ש שנלמדו במסגרת " ש4כולל ( 
 ש בחירה" שB.A. ( 5  4 5שנת ההשלמות ל 

 
 שנת השלמות

 4מה! (ש בחוג למוזיקולוגיה " ש12 5חייבי* ב, שלא סיימו את החוג למוזיקולוגיה, בעלי תואר ראשו! ושני

שעות .  ומעלה80הציו! הכולל בשנת ההשלמות יהיה ). .M.A 5 לימודי הש יוכרו מאוחר יותר לצור>"ש

 .ההשלמה יכללו שני סמינריוני* ותיכתב עבודה סמינריונית אחת
אינ* נדרשי* לכל ,  בתכנית המשותפת לאקדמיה ולמוזיקולוגיה.B.A" בוגר אוניברסיטה"בעלי תואר 

 . המשות=.M.A 5השלמות ויכולי* להתחיל לימודיה* מיד ב
                                                 

פי 5אקוסטית יקבע הרכב היצירות על5המבקשי* להתמחות במוסיקה אלקטרולתלמידי*   13
  .ייעו6 אישי

חוגי במוסיקולוגיה ובאקדמיה למוסיקה 5ימודי תואר ראשו! במסלול הדושסיימו לתלמידי*   14
 .פטורי* משיעורי השלמה

 



 .  בחוג למוזיקולוגיה.M.A 5ש מתכנית הלימודי* ל" ש12ישלימו רק " מוסמ> במוזיקה"בעלי תואר 
 

 .תלמידי התכנית ילמדו שפה זרה נוספת פרט לאנגלית ורוסית: שפה זרה
 

 עבודות גמר
ויצירה ) או מחשבי*(יצירה אלקטרונית , יצירה לתזמורת גדולה, יצירה למקהלה:  קומפוזיציות4 .1

 .ריתקאמ
האחד : את העבודה ינחו שני מורי*. פרשני5תאורטי או אנליטי5עבודת גמר עיונית בנושא מחקרי .2

 .  הכל לפי העניי!5מהאקדמיה למוזיקה והשני מהחוג למוזיקולוגיה 
 שקלול ציוני גמר

M.A.5 ו M.Mus. 5מגמת ביצוע  
  ביצוע60%
  לימודי* תאורטיי*20%
  עבודת גמר20%

 
M.A.5 ו M.Mus. 5 מגמת קומפוזיציה וניצוח  
 )25%ציו! המורה ( לימודי קומפוזיציה 60%
  ציוני קורסי*15%
  עבודת גמר25%

 
M.A. 5תאוריה וקומפוזיציה בשיתו= ע* החוג למוזיקולוגיה  
  לימודי קומפוזיציה40%
  ציוני קורסי*20%
  עבודת גמר40%

 
 



 "תעודת אמן"לימודים לקראת 
 
 )502'  מסלול מס5כלי תזמורתי ; 501'  מסלול מס5פסנתר (

, במש> תקופת הלימודי* על התלמיד להשתת= בשיעורי*. הוא שנתיי*" תעודת אמ!"מש> הלימודי* ל

 .בסדנאות ובפעולות מוזיקליות הנוגעות לתחו* התמחותו
 

 תנאי קבלה
בוגר "יתקבלו תלמידי* אשר סיימו בהצלחה את לימודיה* לתואר " תעודת אמ!"ללימודי* לקראת 

מועמדי* .  לפחות במקצועות התאורטיי*580ו לפחות במקצוע הראשי 90בציו! ) .B.Mus" (אקדמיה

חייבי* בבחינת , שנרשמי* לתואר שני לאחר הפסקה של שנה לפחות מסיו* לימודיה* לתואר ראשו!

 . אלא א* כ! יוחלט אחרת, כניסה
יידרשו לעמוד בבחינות כניסה ולהציג את ) .B.Mus" (בוגר אקדמיה"תלמידי* ממוסדות אחרי* בעלי תואר 

 .הישגיה* בתחו* התמחות*
י "יהיו חייבי* בבחינות כניסה ובמידת הצור> בהשלמות שייקבעו ע) .B.A" (בוגר אוניברסיטה"בעלי תואר 

 .ועדת ההוראה
 

 דרישות סיו5
שתבוצענה במרווח בתו* הלימודי* על התלמיד להופיע בשני רסיטלי* באור> מלא ובשתי תכניות שונות 

תלמידי* לקראת תעודת אמ! בכלי תזמורתי חייבי* להשתת= בכל החזרות והקונצרטי* של . של חודש

 .תזמורות האקדמיה
 ".פטור"ל לקראת תעודת אמ! אינ* חייבי* בלימודי עברית ברמת "תלמידי* מחו

 . נה ללימודיה* במקרי* מיוחדי* יידרשו התלמידי* להבח! בתו* השנה הראשו5במגמה הווקאלית 
 

 תכנית הלימודי5
  שיעור אישי5ש "ש 2 כלי תזמורת

  תזמורת5ש "ש 12 
  מוזיקה קאמרית5ש "ש 2 
  לימודי בחירה5ש "ש 6 

 ש"ש  22 כ"סה                               
 

  שיעור אישי5ש "ש 2 פסנתר
  בימת ביצוע5ש "ש 2 
  מוזיקה קאמרית5ש "ש 2 
 רה לימודי בחי5ש "ש 10 

 ש"ש  16 כ"סה                               
 
 

 א בליווי או במוזיקה קאמרית" ש5ש "ש 2 מוזיקה קאמרית וליווי 
  ליווי5ש "ש 2 
  לימודי בחירה5ש "ש 8 

 ש"ש  12 כ"סה                               
 ש" ש6 5חובה ללוות בכיתות השונות +  

 
  שיעור אישי5ש "ש 2 זמרה 

  קורפטיציה5ש "ש 2 
  סדנת האופרה5ש "ש 8 
  ליד5ש "ש 4 
  משחק5ש "ש 4 
 * דיקציה5ש "ש 2 



  לימודי בחירה5ש "ש 6 
 ש"ש 28 כ "סה                               

 
 שקלול ציו/ הגמר

  נגינה80%
  לימודי* תאורטיי*20%

 



  בתאוריה וקומפוזיציהPh.D.לימודי התואר השלישי 
 למוזיקולוגיהבשיתוף עם החוג 

 
 מטרת התכנית

להתמחות בתחומי , בעלי כישורי* יצירתיי* ואינטלקטואליי*, התכנית מאפשרת לתלמידי* מצטייני*

תו> שימת דגש על הצד העיוני וקידו* ההיבט המחקרי המוזיקלי , הקומפוזיציה והתאוריה של המוזיקה

 .בנושאי המוזיקה השוני*
 .קומפוזיטורי* שיוכלו לכה! כאנשי סגל בתחומי* אלה בעתידהתכנית מאפשרת הכשרת תאורטיקני* ו

 

 תנאי קבלה
או ,  מהתכנית המשותפת של האקדמיה למוזיקה והחוג למוזיקולוגיה.M.Aיתקבלו לתכנית בעלי תואר 

 :כאשר ציוני הגמר יהיו, בעלי תואר זהה מאוניברסיטה מוכרת אחרת באר6 או בעול*
 85 5עבודות הקומפוזיציה  .1
 85 5עבודת התיזה  .2
 80 5הקורסי*  .3
 

 דרישות המסלול
 .עמידה בדרישות הלימודי* וההשתלמויות .1
 .אחת מה! בהרכב של אורטוריה,  שתי יצירות5כתיבת קומפוזיציות  .2
 .עבודת גמר לתואר שלישי .3
 

 לימודי השלמה
 מתודולוגי בכפו= לנושא סמינריו!, )ש" ש2(בלימודי ההשלמה נדרש הסטודנט לסמינריו! בקומפוזיציה 

 .ושיעורי בחירה בתאו* ע* המנחה) ס" ש2(עבודת הגמר 
 

 לוח הזמני5 של המסלול
 'שלב א

 .י הוועדה  היחידתית"התלמיד חייב לעמוד בדרישות הלימודי* וההשתלמויות כפי שיוטלו עליו ע .1
 .השלמת שתי יצירות .2
הגיש את הצעת המחקר רק לאחר שהשלי* את התלמיד יוכל ל. הגשת הצעת מחקר בחתימת המנחי* .3

מש> הזמ! . וקיבל אישור על סיו* מוצלח של כתיבת שתי היצירות, דרישות הלימודי* וההשתלמויות

 .הוא שנתיי*' המוקצב לשלב א
 

 'שלב ב
שתהיה עבודת מחקר עיונית בעלת זיקה לתחו* הקומפוזיציה , יוקדש לכתיבת עבודת הדוקטור

 .האחד מהאקדמיה למוזיקה והשני מהחוג למוזיקולוגיה, שני מנחי*בהנחיית , והתאוריה
 .ושופט ממוסד אחר) מהאוניברסיטה(שופט פנימי , שופטי העבודה יהיו המנחי*

 


