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    ♪  ♪  ♪ המחלקה למוזיקה ♪ ♪  ♪
 

 גדף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תשפ"
   

 ה ומוצלחת. יסטודנטים יקרים, ותיקים וחדשים, אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פורי 
 לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים.  

       5318405-03או בטלפון   biu.ac.ilMusic.Dept @   - ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום נא כתבו ל
 באתר המחלקה כן מומלץ לקרוא מידע על מסלולים וקורסים -כמו

 ושיטת הניקוד שנה אקדמית

 ,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת ,  וסמסטר ב,  סמסטר א: סמסטרים 2בשנה אקדמית יש  
 סוגים עיקרים: 2-, הקורסים מתחלקים לבקורס הנלמדבהתאם לשעות ולחומר   )נקודות זכות( ז"לכל קורס יש נ 

 סמסטריאלי: קורס  .1
 ש"ש )שעות שנתיות(  1=  "זקנ  / ס )שעות סמסטריאליות(ש" 2בהיקף של  

 קורס שנתי: .2
 ש"ש )שעות שנתיות(  2=  "זקנ  ס )שעות סמסטריאליות( /ש" 4בהיקף של  

 הלימוד  מסלולי

להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר   על הסטודנט/ית תואר אקדמיזכאות לעל מנת לקבל 
   :שלהלןמסלולים המתקיימים  למוזיקה  במחלקה נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. 

 נק"ז 46מסלול מוזיקה מורחב: במסלול זה, לומדים במחלקה למוזיקה בלבד בהיקף של   .1
בהיקף של   במחלקה למוזיקה – ת מובניתבמערכבמסלול זה לומדים בשתי מחלקות  :חוגי מובנה-מסלול דו .2

 נוספת. במחלקה ש"ש, ו 28
  למוזיקהבמחלקה  – במערכת שאינה מובנית במסלול זה לומדים בשתי מחלקות :חוגי לא מובנה-מסלול דו .3

 נוספת. במחלקה ו  ש"ש, 30בהיקף של  

סה"כ נק"ז נדרשות   באחריותכם!שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא  - דרישות נוספות לתואר
 . 64לתואר ראשון 

 
 :יהדות

  10במסגרת הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הסטודנטים נדרשים ללמוד קורסי יהדות בהיקף 
 ש"ש. 

 לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות לקבלת מידע נוסף בנושא יש לפנות 
 

 אנגלית: 
ליחידה לאנגלית כשפה  רמת האנגלית נקבעת בהתאם לציון אמי"ר/ אמיר"ם/ פסיכומטרי, למידע נוסף יש לפנות  

 , שימו לב קורסי האנגלית הינם חובה אקדמית אשר אינם נחשבים בממוצע או בספירת  הנ"ז לקבלת התואר. זרה
סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני  

פיה התקבל -האנגלית שעלהקורסים הללו תלויה ברמת  קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני 
 :הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן

 
בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה,   119פי הציון שלו באנגלית )עד   -סטודנט שעל -

  דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות
 .שבהן הוא לומד
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חייב בקורס אחד בלבד באנגלית  -בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( 120-133פי הציון שלו באנגלית )בין - סטודנט שעל -
יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן    -כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' 

  .שעות סמסטריאליות 2קה זו לפי העניין, בהיקף של במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחל
 .קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר

 
פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה  - ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם( 134פי הציון שלו באנגלית )- סטודנט שעל -

  .שעות סמסטריאליות כ"א 2האנגלית, בהיקף של זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה 
 שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר. 

 
 הבעה עברית: 

כתיבה אקדמית בשנה   -סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה 
 למחלקה ללשון עברית א יש לפנות  הראשונה ללימודיו, לקבלת מידע נוסף בנוש

 שימו לב שקורס הבעה הינו חובה אקדמית אשר אינה נחשבת בממוצע או בספירת הנ"ז לקבלת התואר. 
 

 :קורסים כללים
באתר  סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן נדרשים לקחת קורסים כלליים. מידע נוסף ניתן למצוא 

 . מנהל הסטודנטים
 

אנגלית,  רק לאחר השלמת כל הדרישות האקדמיות במחלקות הרלוונטיות, סיום חובת לימודי יסוד ביהדות, 
הבעה וקורסים כלליים בהצלחה ניתן יהיה לקבל את הזכאות לתואר ראשון במידה וכל תשלומי שכר הלימוד  

 הנדרשים הוסדרו.
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 לידיעת תלמידי שנה א':

   קבלה למחלקה למוזיקה מותנית במבחן כניסה!

  -מראש כמו כן, מופיע גם חומר לבחינה ומבחנים לדוגמא ם מועדי הבחינה מופיעים באתר ויש להירשם אליה
https://music.biu.ac.il/mitanyien  

 בר תוכלו לראות מספר אשכולות, אליהם תצטרכו להירשם.-תלמידים יקרים, במערכת אינ

                              קורסי חובה שנה א'אשכול  ♪
יש להירשם לכל הקורסים המופיעים באשכול זה. שימו לב, כי חלק מהקורסים מורכבים מהרצאה ותרגיל וחובה  
להירשם לשניהם. בקורסים אחרים ישנן מספר קבוצות ויש להירשם לקבוצה אחת בלבד בהתאם להוראות מטה. 

 מצ"ב מספר דגשים:

  .(02) והן לתרגיל  (01)  יש להירשם הן להרצאה יל הרצאה ותרג - 47-110 -תורת המוזיקה

לאתר  )ניתן לפנות   -חת משתי הקבוצות להן שובצתם מראשיש להירשם לא  135-47  –הרמוניה ליד המקלדת 
    אין להירשם לקבוצה שונה מזו אליה שובצת.לאיתור השיבוץ(  המחלקה

  לאתר המחלקה)ניתן לפנות  -ש להירשם לאחת משתי הקבוצות להן שובצתם מראש 47102 - 1פיתוח שמיעה
   אין להירשם לקבוצה שונה מזו אליה שובצת.לאיתור השיבוץ( 

   47-001 –קונצרטים 
 חות חובה. קונצרטים. נוכ  4קורס קונצרטים הינו קורס שנתי. יתקיימו 

 לפנות למזכירות המחלקה לקבלת מידע מפורט בנושא קונצרטים. הסטודנטמחובתו של 
 

הקורס הינו  בה אקדמית ב'(.נה לכתי חובה לשנה א' )מהווה קורס הכ הינו קורס   -46-3100  כתיבה אקדמית קורס
לקורס מחובתו לפנות למזכירות   בעת הרישוםולכן למי שישנה בעיה  םבשיתוף עם המחלקה ללימודים קלאסיי

 המחלקה במייל. 
 

 קורסים מאשכול זה:    2חובה לקחת    בתשפ"ג – תולדות המוזיקה המערבית ובמוזיקה פופולריתאשכול  ♪
 )יילמד בתשפ"ג(  1תולדות המוזיקה המערבית  47-441 -
 )יילמד בתשפ"ג( 2תולדות המוזיקה המערבית  47442 -
 ( דתשפ"יילמד ) 3תולדות המוזיקה המערבית  47-443 -

 ( דתשפ"יילמד ) 4תולדות המוזיקה המערבית  47-444 -
 ( דתשפ"יילמד  )  פופולאריתמוזיקה   47-445 -
 

לתואר    ניתנים בתדירות של פעם בשנתיים. הקורסים הינם קורסי חובהקורסים באשכול זה   - לתשומת לבכם
 ! ולא ניתן לסיים בלעדיהם את התואר   הראשון

 

כל שנת   יש להירשם לקבוצת ביצוע אחתאלו קורסי הרכבים או מקהלה ו – קבוצות ביצוע שנה א'אשכול  ♪
בתיאום  הרישום מבחן המיון לקבוצות הביצוע חובה לגשת ל  )בהתאם למסלול הלימודים בו בחרתם(. לימודים

 מול מרצה הקורס.

  בחירההקורסי מ  קורס אחד או שנייםלתלמידי המסלול המורחב מומלץ  – קורסי בחירה שנה א'אשכול  ♪
       כבר בשנה א' על מנת להימנע מעומס בשנה ג'.   המוצעים במחלקה

קורסים   2". חובה לצבור לפחות  חובת בחירה באתנומוזיקולוגיהאשכול " לייחשפו גם   ,דו חוגיהמסלול  י תלמיד
"מבוא לתרבויות עולם" בשנת הלימודים הראשונה.    47-118 מאשכול זה. מומלץ להתחיל ללמוד את קורס 

 קורס זה מהווה קדם לכל הקורסים האחרים באשכול. 

https://music.biu.ac.il/mitanyien
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http://music.biu.ac.il/
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 :שנה ב'לידיעת תלמידי 

                              ב'קורסי חובה שנה  אשכול ♪
יש להירשם לכל הקורסים המופיעים באשכול זה. שימו לב, כי חלק מהקורסים מורכבים מהרצאה ותרגיל וחובה  
להירשם לשניהם. בקורסים אחרים ישנן מספר קבוצות ויש להירשם לקבוצה אחת בלבד בהתאם להוראות מטה. 

 מצ"ב מספר דגשים:

 . (02) והן לתרגיל ( 01)  יש להירשם הן להרצאה הרצאה ותרגיל -   47-200  -2 מוזיקהתורת ה
 

 47-222  –הרמוניה ליד המקלדת 
 .01,  02התרגיל נלמד בקבוצות:  

  אין להירשם לקבוצה שונה מזו אליה שובצת. .ההישגים בשנה א'פי -השיבוץ לקבוצת התרגיל יעשה על
 

לסטודנטים בשנה ב'. הקורס הינו קורס חובה רק עבור    הינו קורס חדש 47-245 - ב' קורס כתיבה אקדמית
 סטודנטים ששנת החוקה )שנת התחלת הלימודים( שלהם הוא תשפ"ב. עבור שאר הסטודנטים הוא מומלץ מאוד. 

 
   47-002 –קונצרטים 

 קונצרטים. נוכחות חובה.   4קורס קונצרטים הינו קורס שנתי. יתקיימו 
 לפנות למזכירות המחלקה לקבלת מידע מפורט בנושא קונצרטים. הסטודנטמחובתו של 

 
 קורסים מאשכול זה:   2חובה לקחת  בתשפ"ג  –  תולדות המוזיקה המערבית ובמוזיקה פופולריתאשכול 

 )יילמד בתשפ"ג(  1תולדות המוזיקה המערבית  47-441 -
 )יילמד בתשפ"ג( 2תולדות המוזיקה המערבית  47442 -
 )יילמד תשפ"ד(  3תולדות המוזיקה המערבית  47-443 -
 )יילמד תשפ"ד(  4תולדות המוזיקה המערבית  47-444 -

 פופולארית )יילמד תשפ"ד( מוזיקה   47-445 -
 

לתואר    חובההקורסים הינם קורסי .  קורסים באשכול זה ניתנים בתדירות של פעם בשנתיים - לתשומת לבכם
 ! ולא ניתן לסיים בלעדיהם את התואר   הראשון

 

יש להירשם לקבוצת ביצוע אחת כל שנת  אלו קורסי הרכבים או מקהלה ו – 'בקבוצות ביצוע שנה אשכול  ♪
בתיאום  הרישום מבחן המיון לקבוצות הביצוע חובה לגשת ל  לימודים )בהתאם למסלול הלימודים בו בחרתם(.

 הקורס.מול מרצה 

מחייב אישור   900/ 800/ 700, רישום לקורסים שמתחילים במספרים לתשומת לבכם  -קורסי בחירהאשכול  ♪
לאיתור הכתובת(. אין  לאתר המחלקהמוקדם מהמרצה. לקבלת האישור תוכלו לפנות למרצה במייל )ניתן לפנות  

 להירשם לקורס לפני קבלת אישור המרצה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://music.biu.ac.il/
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 :ידי שנה ג'לידיעת תלמ 
 

   'ג קורסי חובה שנה אשכול  ♪
 יש להירשם לכל הקורסים המופיעים באשכול זה.  

 

 קורסי בחירה אשכול  ♪
מחייב אישור מוקדם מהמרצה. לקבלת   900/  800/ 700, רישום לקורסים שמתחילים במספרים  לתשומת לבכם 

לאיתור הכתובת(. אין להירשם לקורס לפני קבלת  לאתר המחלקההאישור תוכלו לפנות למרצה במייל )ניתן לפנות 
 .אישור המרצה

 

 סמינריונים  חובה אשכול  ♪
נק"ז בהתאם למסלול אליו רשומים. שמות ותחומי   ם ולצבורעל תלמידי שנה ג' להירשם לשני סמינריוני

 הסמינריונים משתנים משנה לשנה וממרצה למרצה, ניתן לבחור מתוך הרשימה המוצעת במחלקה. 
 

   003-47 –קונצרטים  ♪
 חובה. קונצרטים. נוכחות   4קורס קונצרטים הינו קורס שנתי. יתקיימו 

 לפנות למזכירות המחלקה לקבלת מידע מפורט בנושא קונצרטים. הסטודנטמחובתו של 
 
 

 קורסים מאשכול זה:   2חובה לקחת  בתשפ"ג  –  תולדות המוזיקה המערבית ובמוזיקה פופולריתאשכול 

 )יילמד בתשפ"ג(  1תולדות המוזיקה המערבית  47-441 -
 )יילמד בתשפ"ג( 2תולדות המוזיקה המערבית  47442 -
 )יילמד תשפ"ד(  3תולדות המוזיקה המערבית  47-443 -
 )יילמד תשפ"ד(  4תולדות המוזיקה המערבית  47-444 -

 פופולארית )יילמד תשפ"ד( מוזיקה   47-445 -
 

לתואר    קורסים באשכול זה ניתנים בתדירות של פעם בשנתיים. הקורסים הינם קורסי חובה - לתשומת לבכם
 ! ולא ניתן לסיים בלעדיהם את התואר   הראשון

 

יש להירשם לקבוצת ביצוע אחת כל שנת  אלו קורסי הרכבים או מקהלה ו – 'גקבוצות ביצוע שנה אשכול  ♪
בתיאום  הרישום מבחן המיון לקבוצות הביצוע חובה לגשת ל  לימודים )בהתאם למסלול הלימודים בו בחרתם(.

 מול מרצה הקורס.
 

   ייחשף עבורם אשכול תעודת הוראה תעודת הוראהסטודנטים המשלבים את התואר יחד עם  ♪
 סטודנטים  הלומדים לתעודת הוראה במוזיקה חייבים בקורסים הבאים: 

 שירי א"י    -  47-072
 )יינתן אחת לשנתיים(.  מיומנויות מקלדת   - 47-217
 )יינתן אחת לשנתיים(.  מקהלות ילדים  - 47-218
 )יינתן אחת לשנתיים(.  תעודת הוראה –שיטות הוראה בתיאוריה  – 47-242
 )יינתן אחת לשנתיים(. סוגיות בהוראת תולדות המוזיקה בבי"ס תיכוניים – 47-244
 )יינתן אחת לשנתיים(. ניצוח  – 47-348
 פיתוח קול  – 47-410
 אחת לשנתיים(. )יינתן   מתודיקה של הוראת התיפוף – 47-449
 )יינתן אחת לשנתיים(.  מתודיקה של הוראת חליליות – 47-450
 )חובה לקחת בשנה א' לתואר כקבוצת ביצוע( מקהלה  –   47-521

 
 
 

 
 
 

http://music.biu.ac.il/
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סמסטר בסמסטר אסמסטר בסמסטר אסמסטר אסמסטר בסמסטר א סמסטר בסמסטר א שעה

8-9

9-10
קורסי חובה

10-11
קורסי בחירה

11-12
קבוצת ביצוע

12-13

13-14

* )מתקיים כל 

שנתיים- ניתן 

להירשם גם 

בשנה ג'(

14-15

15-16

16-17

110-02

תורת המוזיקה 1 

תרגיל

110-02

תורת  המוזיקה 1

תרגיל

17-18

18-19

19-20

הערות:

לא ניתן להירשם ל-2 קבוצות בפיתוח שמיעה  אלא לפי הרמה ששובצתם במבחן הכניסה- 01 או 02

לא ניתן להירשם ל-2 קבוצות בקורס הרמוניה ליד מקלדת  אלא לפי הרמה ששובצתם במבחן הכניסה 01 או 02

202

 סינתזה

צלילית

202

 סינתזה

צלילית

118

 מוזיקה בתרבויות

העולם

119

 סוגיות וכיווני מחקר

 במוזיקה של תרבויות

העולם

444

 תולדות המוזיקה

המערבית 4

קורסים של תעודת 

הוראה  במוזיקה

בלבד

יום היום דיום גיום ב יום א

סמסטר ב

135-01/ 02

הרמוניה ליד מקלדת

קבוצה 01-חדר 107

קבוצה 02- חדר 19

554

אנסמבל

551

מקהלה

072

שירי א"י

(יילמד בזום)

110-01

תורת המוזיקה 1 

הרצאה

חדר 111

150

 מבוא וסקירה מוזיקה

-מימה"ב עד המאה ה

21

443חדר 109

 תולדות המוזיקה

המערבית 3

חדר 109

102-02

פיתוח שמיעה 1

חדר 108

102-01

פיתוח שמיעה 1

חדר 108

102-01

פיתוח שמיעה 1

חדר 108

105

 מיומנויות

ביביליוגרפיות

463100-01

כתיבה אקדמית

חדר 109

102-02

פיתוח שמיעה 1

חדר 108

445

 *  מוזיקה

 פופולארית


