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ִדבר פתח
ֹלסטוִדנט מיִדע ִדף

המרכז צוות
ביצוע מסֹלוֹל

ֹלימוִד שכר
המורים עם הכרות ומפגשי ֱקונצרטים

ֹלימוִד מחֹלֱקות
נוספים ֱקורסים

מיוחִדים ֱקורסים
מתוגבר ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל

א' שנה - הֱקורסים שֹל ֱקצר תיאור
ב' שנה - הֱקורסים שֹל ֱקצר תיאור
ג' שנה - הֱקורסים שֹל ֱקצר תיאור

ההוִדית התרבות
הערבית התרבות
הפרסית התרבות

והסופית התורכית התרבות
במזרח* היהוִדית התרבות
רבטיֱקו - היוונית התרבות

כֹלֹלי - המזרחית התרבות
המערבית התרבות

וסימנים ֱקיצורים - מֱקרא
וזימרה נגינה כֹלי - ֹלימוִד ימי

ועוִד. אפריֱקה צפון תימן, ֹלאִדינו, ירושֹלמי, *ספרִדי

מתוגבר ביצוע מסֹלוֹל
מתוגבר ביצוע מסֹלוֹל
מתוגבר ביצוע מסֹלוֹל



בשנת נוסִד המזרח מן ֹלמוסיֱקה המרכז
ֹלמוסיֱקה גבוה כבית-ספר מוכר המרכז בירושֹלים. מוסררה בשכונת ביופיו מֱקסים

ירושֹלים. ועיריית התרבות משרִד ע"י

פונֱקציות: שתי מֱקיים המרכז

בהמשך) (ראה ֹלימוִד מסֹלוֹלי שני מתוך ֹלבחור ניתן

מוסיֱקֹליים. ֱקונצרטים
ותאטרון. שירה מוסיֱקה ערבי

ֱקֹלאסית. מזרחית מוסיֱקה שֹל ִדיסֱקים
ֹלרשות העומִד גבוהה מֱקצועית ברמה משוכֹלֹל הֱקֹלטות אוֹלפן במרכז ֱקיים

והמורים. הסטוִדנטים

המנהֹל עם ובייעוץ הסטוִדנט בחירת ֹלפי ֹלימוִדים תוכנית –
האומנותי-פִדגוגי.

היסטורי1996 בבית שוכן והוא בירושֹלים

ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל

מתוגבר ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל
מוסמך. מִדריך תעוִדת וֹלֱקבֹל ופִדגוגיה מתוִדיֱקה בנוסף ֹלֹלמוִד רשאים יהיו זה מסֹלוֹל תֹלמיִדי

ֱקֹלאסית מזרחית ֹלמוסיֱקה אֱקִדמיה א.

שֹל: הפֱקה בית ב.

האֱקִדמיה: שֹל המסֹלוֹלים שני

ִדבר פתח
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כֹלהֹלן: מהמזרח מוסיֱקֹליות תרבויות שֹל מיגוון אצֹלנו ֹלֹלמוִד ניתן
ההוִדית התרבות
הערבית התרבות
הפרסית התרבות

והסופית התורכית התרבות
המזרח* בֱקהיֹלות היהוִדית התרבות

הרבטיֱקו תרבות – היוונית התרבות
הצפון-אפריֱקאית התרבות

כֹלֹלי) – מזרחית תרבות (ראה הפֹלמנֱקו תרבות
התימנית התרבות

*

מפגשי מבוא, שיעורי ותיאורטיים, פרֱקטיים שיעורים יתֱקיימו הנ"ֹל מהנושאים אחִד בכֹל
ועוִד. מוסיֱקֹליים הרכבים סִדנאות, ֹלמוסיֱקה, והאזנה התרבות הכרת

נמצא מהמסֹלוֹלים אחִד בכֹל הנמצא ֱקורס כֹל ותרבויות. מסֹלוֹלים בסיס עֹל בנוי היִדיעון
הֱקורס, אוִדות עֹל פרטים ֹלמצוא תוכֹלו שם ספציפית, ֹלתרבות המוֱקִדש מיוחִד בעמוִד גם

הֱקורס. ומועִדי המורה שם

ִדיסֱקים. הֱקֹלטת .1
ֱקונצרטים. .2

המורים. בהִדרכת עבוִדות .3

הֱקבוצתיים והשיעורים סטוִדנט/ית ֹלכֹל אישי וביחס חמימה מזרחית באווירה הֹלימוִדים
משתתפים. מעוטי

וֹלמאוויכם. ֹלִדעותיכם ֱקשובה תהיה ואוזני בפניכם תמיִד פתוחה תהיה ִדֹלתי

ועוִד. אפריֱקה צפון תימן, ֹלאִדינו, ירושֹלמי, ספרִדי

נוספים: ֹלימוִדים

בברכה, שֹלכם

שושני אבי ִד"ר
פִדגוגי אמנותי מנהֹל
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ֹלסטוִדנט מיִדע ִדף

4

הֹלימוִדים משך

חופשות

תשֹלום אפשרויות

שיעור משך

הרשמה ביטוֹל

ֹלימוִדים הפסֱקת

שיעורים ביטוֹל

במערכת שינויים

בספריה שימוש

נגינה כֹלי השאֹלת

התאריכים בין סמסטר חופשת .1

המרכז העצמאות ויום צה"ֹל ֹלחֹלֹלי הזיכרון יום וחגים, חגים בערבי .2
סגור.

עִד אשראי, כרטיס
חייֹלים. פיֱקִדון ריבית, ֹלֹלא באשראי

בסך הרשמה ִדמי בתוספת ההרשמה עם ישוֹלם ראשון תשֹלום
תשֹלום) (בתוספת סטוִדנט תעוִדת ֹלֱקבֹל המעוניינים סטוִדנטים

ֹלתאריך עִד סטוִדנט תעוִדת ֹלהזמין ניתן

פרטי שיעור משך
ֱקבוצתי שיעור משך

התשֹלומים כֹל יוחזרו הֹלימוִדים תחיֹלת הרשמה ביטוֹל שֹל במֱקרה
ע"ס הרשמה ִדמי מֹלבִד -

הֹלימוִדים, שנת תחיֹלת ֹלאחר הסטוִדנט ע"י ֹלימוִדים שֹל במֱקרה

המרכז תוכניות ֹלפי יוחזר השיעור -
ֹלא יוֹלי חוִדש במהֹלך ֹלשיעורים יגיע שֹלא תֹלמיִד יוֹלי. חוִדש במהֹלך

כספי החזר בכתב ֹלבֱקש רשאי הסטוִדנט כספי. החזר יֱקבֹל
תשע"ז. הֹלימוִדים שנת עבור

שיעור יֱקבֹל ֹלא הסטוִדנט -
כספי. החזר ֹלא וגם במֱקומו חֹלופי

ייעשו סטוִדנט שֹל הֹלימוִדים במערכת שינויים
ומגיע במיִדה
תום ֹלאחר ֹלסטוִדנט ההחזר ישוֹלם השינוי, בגין כספי החזר ֹלסטוִדנט

בֹלבִד. הֹלימוִדים שנת

במזכירות הסטוִדנט ע"י הנשאֹל ֱקֹלטת או ִדיסֱק ספר, כֹל ֹלרשום יש
השימוש. בתום ֹלמזכירות וֹלהחזירו

ֹלשנה שכירות ִדמי + ביטחון צ'ֱק

סטוִדנטים. שֹל מינימֹלי במספר מותנה הֱקבוצתיים השיעורים ֱקיום הערה:

29.6.2017

3.4.2017-17.4.2017

10

300

31.12.2016

60
45

300

350

-

כוֹלֹל,

תשֹלומים 4 או יוֹלי), סוף עִד (ֹלנרשמים תשֹלומים

.₪

בֹלבִד.

ִדֱקות.
ִדֱקות.

.&

הֱקיץ ֹלחוִדשי ,₪

1.11.2016

150

חופשות) מועִדי (ֹלהוציא

₪

ֹלפני

המורה ע"י שיעור ביטוֹל שֹל במֱקרה

הסטוִדנט ע"י שיעור ביטוֹל שֹל במֱקרה

המזכירות. עִדכון וֹלאחר

בטֹל': המזכירות עם מראש ֹלתאם 02-6280779נא

זו. חופשה עבור כספי החזר אין

ביטוֹל
כוֹלה. השנה ֹלמשך ֹלימוִד בשכר יחויב והסטוִדנט כספי החזר יהיה ֹלא

ֹלתאריך עִד
31.7.2017

שֹל באישורו ורֱק אך
פִדגוגי האמנותי היועץ

ֹלמרכז. מחוץ אֹל אֹלה פריטים ֹלהוציא אין

בֹלבִד. הֹלימוִדים ֹלתֱקופת השאֹלה

ֹלהרשמה מועִד ו/או שושני אבי ִד"ר עם ייעוץ ֹלֱקביעת



המרכז צוות
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יוסוף אבן והיהיעֱקוב הסופיזים מהות ספרו את וערך יגן מוראט אצֹל בֱקנִדה ֹלמִד יוסוף אבן יעֱקוב
שֹל בעברית תרגומים פירסם יעֱקוב איִדֹל. משה פרופ' ֹלֱקבֹלה המורה שֹל תֹלמיִדו
משֹלו פרשנויות עם וחאפיז אמירה יונוס רומי, ג'ֹלאֹל-אִדין הסופים המשוררים

יהוִדית. מיסטיֱקה שֹל אנתוֹלוגיה - הֱקבֹלה" "ֹלב עֹל בנוסף

" "

אֹלכביר שֹלִדוִדו הנגינה סגנון ואת וינה ִדאגר-רוִדרה משפחת שֹל הִדרופאִד מסורת את ֹלמִד
המוסיֱקה והכרת הסיטאר שֹל ראשונית טכניֱקה מֹלמִד בסיטאר. חאן ויֹליאיאט

שונות. ֱקומפוזיציות שֹל וֹלימוִד נגינה ִדרך הֱקֹלאסית ההוִדית

אֹלמֹלח הוראה.תומר תעוִדת ובעֹל העברית באוניברסיטה במוסיֱקוֹלוגיה שני ֹלתואר סטוִדנט
רב ניסיון והרמוניה. ִדוִדא רמנגאר, בהרכבים ניגן בספרִד. בפֹלמנֱקו התמחה

גיטרה. בהוראת

בצֹלאֹל ויצחֱקֹליֹלי-אן (בנסורי) כהן שפאץ רון שֹל תֹלמיִדתם המזרח, מן ֹלמוזיֱקה המרכז בוגרת
יֹלין תֹלמה מטעם הצטיינות במֹלגות זכתה בעברה ערבי). (נאי ונטורה
צ'אורסייה פרסִד הרי פנִדיט אצֹל במומביי ֹלומִדת כיום גבעתיים. וֱקונסרבטוריון
מוזיֱקה שֹל הרכבים במספר ומופיעה מנגנת ֹלמברֱקיס. הריס אצֹל ובאתונה

מסורתית. מֱקורית

אמציה ִד"ר
בר-יוסף

תואר ג'וֹליארִד ביה"ס ובוגר בירושֹלים ֹלמוסיֱקה האֱקִדמיה בוגר
הגמֹלן ֹלמוסיֱקת הסִדנא כמנהֹל שימש בירושֹלים. העברית מהאוניברסיטה
כמרצה שימש ֹלמוסיֱקוֹלוגיה. בחוג בירושֹלים העברית באוניברסיטה וכמרצה
ת"א ובאוניברסיטת בירושֹלים ֹלמוסיֱקה באֱקִדמיה המזרח, מן ֹלמוסיֱקה במרכז

המזרחית. המוסיֱקה בתחום

בעֹל בניו-יורֱק,
ִד"ר

ברֱק הרִדיףיוחאי ואת ִדאֹלי רוס אצֹל בכרתים ארֹלנר, מחמט אצֹל בטורֱקיה שנים במשך ֹלמִד
טורֱקיה, אזורי מכֹל וכיוונים פריטה סגנונות יצירות, מֹלמִד אֹליהו. פרץ אצֹל הפרסי
"ִדיוואן ההרכב בראש עומִד אֹלתור. עֹל ִדגש עם ופרס אסיה מרכז השחור, הים

אחרים. שונים בהרכבים ומנגן סאז"

גבאי השתֹלםאֹלעִד בר-איֹלן מאוניברסיטת במוסיֱקה ראשון תואר בעֹל ופייטן. ועוִד ֱקאנון נגן
וניגן ותורכית ערבית במוסיֱקה מומחה ובתורכיה. סֹלמאן אברהם אצֹל בֱקאנון
מנהֹל הפיוט. בתחום הבוֹלטים מהמוסיֱקאים ובעוֹלם. בארץ שונים בהרכבים

ועוִד. הפיוט העוִד בפסטיבֹל בתחום שונים פרויֱקטים ומפיֱק

ווֹלִדברג בעֹלִדניאֹל הפרסית, התרבות שֹל מֱקאם וֹלימוִדי בטאר נגינה אֹליהו פרץ ִד"ר אצֹל ֹלמִד
מוסיֱקה בהתמֱקִדות ספיר במכֹלֹלת ֹלֱקוֹלנוע פסֱקוֹל בהֹלחנת ראשון תואר

מזרחית.

גֹלברִד זעפרן,מירון אנטרה, יעֹלה, (אנסמבֹל שונים אתניים בהרכבים הֱקשה כֹלי ונגן מוזיֱקאי
תֹלמיִדם מסורתית. פרסית מוסיֱקה פרסי- זארב עֹל בנגינה מתמחה טריו) ֹלאֱקום

ו- מונֱק ארז ביניהם ובחו"ֹל בארץ שונים מורים Pedramשֹל Khavarzamini.
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חזן שֹלגֹלעִד מתֹלמיִדיו וכינור. עוִד נגן מֹלחין, בהצטיינות, המזרח מן ֹלמוסיֱקה המרכז בוגר
חוברת כתב ֱקֹלאסית, מזרחית מוסיֱקה חוֱקר שם-טוב, יוסף הגִדוֹל המאסטר
ההרכבים: את הֱקים ֹלמזרח", "תהיֹלה במכון מֹלמִד המֱקאם, ותורת עוִד ֹלֹלימוִדי
בארץ האמנים חשובי עם ניגן "סמרה". ֹלהֱקת "ֱקטורת", ֹלהֱקת "עֹליֹלה", ֹלהֱקת
ִדאור, ִדוִד אֹלמִדיוני, מוריס זוארץ, ורועי גיא ִדֹלאֹל, יאיר אוז, ֱקובי כגון: ובעוֹלם,

ועוִד. סחרוף ברי בר, שֹלמה

חמוִד המחֹלֱקהֹלואב הביצוע ֹלאומנויות בירושֹלים-הפֱקוֹלטה ֹלמוסיֱקה האֱקִדמיה בוגר
באוניברסיטה במוסיֱקוֹלוגיה שני תואר בעֹל עוִד. ראשי בכֹלי ערבית ֹלמוסיֱקה

ובחו"ֹל. בארץ הופיע בירושֹלים. העברית

טייכמן בארץ,יניב ִדֹלאֹל ויאיר עמי בן איֹלן ואצֹל טורון מוטֹלו הגִדוֹל התורכי המורה אצֹל ֹלמִד
"איסטיֱקֹלאֹל בהרכב חבר בורנאסי. מישרה שיוונאת ההוִדי המאסטר אצֹל ֹלמִד

בארץ. הראשונה מהשורה מוזיֱקאים עם והֱקֹליט הופיע טריו".

יונה עםיהוִדה ניגן ומֹלחין, מבצע אמן הראֹל. אֹלעִד החשוב האמן אצֹל ותיאוריה עוִד ֹלמִד ביֹלִדותו עוִד
ועם אוזן ואֹליהו חבושה משה גבאי, אֹלעִד מנחם, ִדוִד כמו: הפיוט בעוֹלם מפורסמים חזנים
אֹליהו, מארֱק אֹליהו, פרץ כמו: הֱקֹלאסית המזרחית המוסיֱקה בתחום מפורסמים אמנים

והאוסוֹל. המֱקאם בתחום מומחה עוִד. מזרחי פֹליֱקס אֹליאס, אֹלברט ִדֹלאֹל, יאיר

רון
כהן-שפאץ

ובֱקונסרבטוריון בבומביי "בנסורי" הוִדי צִד חֹליֹל עֹל נגינה ֹלמִד
במספר חבר הוִדו. שבמוסיֱקאי מהגִדוֹלים צ'אורסיה פראסאִד הארי פנִדיט אצֹל
הבמות מיטב עֹל הופיע מֱקורית, ואתנית הוִדית מוזיֱקה שֹל מוזיֱקאים הרכבים

בירושֹלים. ֹלמוסיֱקה באֱקִדמיה מֹלמִד ישראֹל. בפסטיבֹל כוֹלֹל

ברוטרִדם ֹלמוסיֱקה

כץ ֹלמוסיֱקהתומר האֱקִדמיה בוגר הֱקֹלאסי. הרבטיֱקו בסגנון המתמחה ועוִד, ֹלבוזוֱקי מורה
"פרח הישראֹלית הרבטיֱקו ֹלהֱקת שֹל המוסיֱקֹלי מנהֹלה בירושֹלים, רובין שם עֹל
מיטב עם השתתף שונים. בפרויֱקטים ובחו"ֹל בישראֹל ֹלהופיע מרבה אִדום".
רוזה יהוִדיה היווניה הזמרת אחר העוֱקב ִדֱקומנטרי בסרט וטורֱקיה יוון שֹל הנגנים
הזמר עם פעוֹלה משתף כן כמו הזמנים. בכֹל הרבטיֱקו זמרות גִדוֹלת אשכנזי,

רסוֹליס. מנוֹליס היִדוע היווני והמשורר

ֹלוי ׳עִדס׳שרון הגִדוֹל הכנסת בבית והפיוט הבֱקשות בשירת והתמחותו ֹלימוִדיו את רכש
ובגיֹל בירושֹלים,

הפיוט. מסורת ֹלשימור ושותף ובתפוצות, בארץ שונות בֱקהיֹלות תפיֹלה ובעֹל
כ-11 משמש הוא ֹלהצטיינות. הכנסת בית בפרס חזן20זכה שנה

מונֱק ובעוֹלםארז בארץ הראשונה מהשורה אמנים עם שונים בפרויֱקטים ומופיע מֱקֹליט
עמיר טסה, ִדוִדו משינה, בנאי, אהוִד גרוניך, שֹלמה אנֱקרי, אתי ִדֹלאֹל, יאיר כמו:
ארה"ב ביפן, הֱקֹליט אֹליהו. ופרץ מארֱק ואנסמבֹל הֹלב ִדיוון אֹלמֹליח, ֹליאור בניון,
ומוסיֱקה פיוג'ן הוִדי, ערבי, ֱקֹלאסי, אתני, רבים: בסגנונות אמנים ועם ואירופה
המאסטרו עם מֱקֹליט ועוִד. הפסנתר הג'אז, ישראֹל, בפסטיבֹל הופיע עתיֱקה.

סוואֹל Jordiג'ורִדי Savall.רימון ספר בבית וֹלימִד

ונטורה חֹליֹליצחֱק שֹל בֱקסמו נישבה בעוֹלם במסעותיו סבו. בבית הפיוטים מניגוני ביֹלִדותו עוִד הושפע
בתורכיה בארץ, המורים מיטב עם ֹלמִד העתיֱקה. המוסיֱקה אֹל ִדרכו את והחֹל הנאי
התעמֱק האחרונות בשנים התורכית-הסופית. הֱקֹלאסית הערבית המסורת ֹלפי ובארה"ב

תיכונית. הים האנִדֹלוסית התזמורת ביניהם בהרכבים מנגן כיום הפרסי. בסגנון
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בשנת* נוֹלִד
באֱקִדמיה ֹלימוִדיו סיום עִד שנמשך ִדבר בארץ, המורים גִדוֹלי אצֹל כינור בֹלמיִדת

בשנת בירושֹלים ֹלמוסיֱקה
והעוִד. הכינור השני, את אחִד שמשֹלימים בכֹלים

ומועיֹלה. מעמיֱקה ֹלהוראה שיטות שפיתח עצום ניסיון עם ומורה מֹלחין
רוח). (מצבי "אטוואר" החִדש האֹלבום ִדרך ֹלהכיר אפשר והמֹלחין הנגן איהאב את

1972

1996

צעיר מגיֹל התחיֹל מוסיֱקה. חובבת ֹלמשפחה שבגֹליֹל בנצרת

ווירטואוז הערבית, המוסיֱקה באומנות מאסטר .

נימר איהאב

סביֹלא האוניברסיטההיֹלאנה ֹלמוסיֱקה, מהאֱקִדמיה הוראה ותעוִדת מאסטר תואר בעֹלת
כ- במשך הפֹלשתינית וברשות בישראֹל בהוראה עשיר ניסיון ירושֹלים. העברית

שנה.
20

עופר במשךנורית טאבֹלה וכן ֱקֹלאסית הוִדית שירה ֹלמִדה
ובסגנון טיווארי מנגֹלה שרי היִדועה והמורה הזמרת אצֹל הֱקאייֹל בסגנון התמחתה
התנסתה כן כמו סניאֹל. ריטוויר ווארנסי באוניברסיטת ומורה זמר אצֹל הִדרופִד
בהרכבים שנים במשך השתתפה בהג'אן. כמו יותר עממיים סגנונות בֹלימוִד
כרגע העוֹלם, ברחבי הופיעה איתו ִדֹלאֹל יאיר שֹל "עֹלעֹל" ֹלהֱקת גם ביניהם שונים,

"סמסארה". הנֱקרא הוִדית מוסיֱקה שֹל בהרכב שרה

בהוִדו.15 בוואראנסי שנה

ירִדן פֹל שירתהִדס במחֱקר המתמחה ֹלאתנומוסיֱקוֹלוגיה ִדוֱקטורט ותֹלמיִדת ֹלִדינו זמרת
כסטוִדנטית באיסטנבוֹל הטכנית האוניברסיטה שֹל בֱקונסרבטוריון ֹלמִדה הֹלִדינו.
הטורֱקי. המֱקאם ותורת רפרטואר עותומנית, מוסיֱקה טורֱקית, עממית ֹלמוסיֱקה

בשנת
ברחבי ֹלֱקונצרטים שֹלה הטורֱקי האנסמבֹל עם יצאה בעֱקבותיו "ֱקֹלן". בחברת

העוֹלם.

תֱקֹליטור2002 הוציאה ֹלסיימו. ועומִדת הִדוֱקטורט ֹלימוִדי את החֹלה

רחמין אריאֹל
רגימוב

שורשית מוסיֱקה שֹל מסֹלוֹל בהצֹלחה סיים אֹליהו. ומארֱק אֹליהו פרץ שֹל תֹלמיִדם
מערבית. וכן מזרחית מוזיֱקה בארץ המורים טובי אצֹל ֹלמִד שם, הִד במכֹלֹלת

ֱקמנצ'ה. הוא ההתמחות כֹלי ֱקֹלאסית, פרסית -מוסיֱקה עיֱקרי התמחות תחום

רמות נעמה תוארִד"ר בעֹלת
והיסטוריה בתיאוריה ֱקורסים מֹלמִדת העברית. באוניברסיטה התאטרון ֹלֹלימוִדי

המשך. ֹלֹלימוִדי ובמסגרות מורים ֹלהכשרת במכֹלֹלות המוסיֱקה שֹל

ובחוג ֹלמוסיֱקוֹלוגיה בחוג מֹלמִדת העברית. מהאוניברסיטה Ph d.

נאמן נגניֱקיהן מגִדוֹלי פאיוואר, פרמז אצֹל סנטור ֹלמִד בטהראן. ֹלמוסיֱקה האֱקִדמיה בוגר
ֹלמוסיֱקה בי"ס בטהראן ניהֹל פרס. ברחבי בֱקונצרטים עימו והופיע בעוֹלם הסנטור

העוֹלמי בפסטיבֹל השתתף היתר בין שנים. תשע במשך
נוספים. ובפסטיבֹלים

Babel Med Music
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ביצוע מסֹלוֹל

ביצוע מסֹלוֹל
פני עֹל בשבוע שעה בחירתו ֹלפי ראשי מֱקצוע הסטוִדנט יֹלמִד זה במסֹלוֹל

שבועות.

- האמנותי היועץ עם התייעצות תוך ֱקבוצתיים, שיעורים הסטוִדנט יֹלמִד בנוסף

שֹל וֹלרמתו הֱקוִדם ֹליִדע בהתאם וכן בחר שהסטוִדנט הראשי ֹלכֹלי בהתאם פִדגוגי

הסטוִדנט.

32

מתוגבר ביצוע מסֹלוֹל א.

הכוֹלֹל: ביצוע מסֹלוֹל ב.

שֹל בסך שנתי ֹלימוִד שכר
יוֹלי. סוף עִד ֹלמשֹלמים

יוֹלי סוף עִד ֹלנרשמים רֱק יינתנו תשֹלומים עשרה

מיוחִדים ֱקורסים מתוך שיעורים

נוספים ֱקורסים מתוך שיעורים

8,397

2016

2,400

1,300

תשֹלומים ֹלעשרה מחוֹלֱק הרשמה) ִדמי +) ₪

.

שנתי ֹלימוִד שכר
יוֹלי. סוף

₪

₪

עִד6,750 ֹלמשֹלמים תשֹלומים ֹלעשרה מחוֹלֱק הרשמה) ִדמי +) ₪

ֹלימוִד שכר
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סיום ֱקונצרט

פתוח יום

פתיחה וֱקונצרט

פנימיים ֱקונצרטים

מוסברים ֱקונצרטים

סיום ֱקונצרט

פורים מסיבת

התשע"ו הֹלימוִדים שנת

התשע"ז הֹלימוִדים שנת

2015/2016

2016/2017

מצטיינים סטוִדנטים בביצוע

המרכז מורי בהשתתפות

הסטוִדנטים שֹל

הֹלימוִדים) שנת במשך יפורסמו המִדוייֱקים המועִדים

המרכז מורי בהשתתפות

הֹלימוִדים) שנת במשך יפורסמו המִדוייֱקים המועִדים

הֹלימוִדים שנת בסוף מצטיינים סטוִדנטים בביצוע

בתאריך

המרכז בגינת

בתאריך

המרכז בגינת

ובאביב בחורף

בתאריך

המרכז בגינת

30.6.2016

6.9.2016

30.6.2017

בשעה

בשעה

בשעה

20:00

20:00

20:00

בתאריך

בתאריך

6.9.2016

13.3.2016

משעה 16:00החֹל

אורחים + המרכז ותֹלמיִדי מורי בהשתתפות

)

)

המורים עם הכרות ומפגשי ֱקונצרטים
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ראשיים מֱקצועות

הווֱקֹלאית המחֹלֱקה

האינסטרומנטֹלית: המחֹלֱקה

ֱקוֹל פיתוח
ירִדן פֹל הִדס המורה:

שעות: א' יום

שעות: ב' יום

מיתר כֹלי

נשיפה כֹלי

הֱקשה כֹלי

ֱקבוצתיים. שיעורים גם מתֱקיימים הֱקשה בכֹלי הערה:

9:00-15:00

9:00-14:00

מרוֱקאי, ֹלאִדינו, תורכי, הוִדי, פרסי, בזימרה: שונים בסגנונות התמחות

פיוטים. ערבי, תימני,

סיטאר, ֱקימנצ'ה, ֱקאנון, סנטור, סאז, בגֹלמה, טאר, כינור, עוִד, :

סטאר. פֹלמנֱקו, בסגנון גיטרה יוונית, בגֹלמה יוונית, גיטרה בוזוֱקי,

הוִדי). (חֹליֹל בנסורי ערבי, נאי פרסי, נאי תורכי, נאי :

פרסי. ִדאף סאגאת, ריֱק, בנִדיר, טאבֹלה, ִדאף, זארב, ִדרבוֱקה, :

11



נוספים: ֱקורסים

מתחיֹלים בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה

מתֱקִדמים ההוִדי הֱקצב

מתחיֹלים ההוִדי הֱקצב

מתֱקִדמים בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה

פרטני ֹלשיעור בתוספת סוֹלפז'

בהן. והאיֹלתור "ראגות" הכרת ההוִדית, המֹלוִדיה עֱקרונות את המשתתפים בפני יציג הֱקורס

שונים ('טאֹלות') ֱקצב מעגֹלי תרגוֹל תוך מֱקצבים שירת ההוִדית, הפוֹליריתמיֱקה הכרת

הטאבֹלה. שפת ב שימוש תוך בהם, והאיֹלתור

ש"ש 1 עופר נורית המורה:

שעות: ג' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:

שעות: ג' יום

13:00

16:00

-

-

12:00

15:00

שונים ('טאֹלות') ֱקצב מעגֹלי תרגוֹל תוך מֱקצבים שירת ההוִדית, הפוֹליריתמיֱקה הכרת

הטאבֹלה. ב"שפת" שימוש תוך בהם, והאיֹלתור

בהן. והאיֹלתור "ראגות" הכרת ההוִדית, המֹלוִדיה עֱקרונות את המשתתפים בפני יציג הֱקורס

" "

שמיעה ופיתוח התווים ֱקריאת וסוֹלמות. מרווחים וגוון. עצמה ֱקצב, גובה, – המוסיֱקה יסוִדות

התייחסות מתוך ֹליצירות האזנה ורישום. בנייה בשמיעה, זיהוי פעיֹלה, בזמרה התנסות תוך

ֹלמוסיֱקה. במרכז נוספים ֹלשיעורים הִדרוש הבסיס את מעניֱק הֱקורס אֹלה. ֹלנושאים

ש"ש 1 עופר נורית המורה:

שעות: ג' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:

שעות: ג' יום

ש"ש 1 רמות נעמה ִד"ר המורה:

שעות: א' יום

14:00

15:00

17:00

-

-

-

13:00

14:00

16:00

11
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מיוחִדים: ֱקורסים
וזמרים ֹלנגנים המֱקאם במסגרת איֹלתור ֱקבוצת

פיוטים מֱקהֹלת

ֱקבוצתי עוִד

הֱקשה בכֹלי ֱקבוצתיים שיעורים

ֱקֹלאסית ערבית מוסיֱקה אנסמבֹל

הֱקֹלאסית הערבית המוסיֱקה ספרות

יכוֹלת בעֹלי ֹלסטוִדנטים מיועִד תיאורטית. הבנה שֹל שיֹלוב תוך במֱקאם איֹלתור בביצוע מעשית יכוֹלת הֱקניית
בתיאוריה בסיסי ויִדע וזימרה בנגינה

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעה: ג' 16:00-14:30יום

הֱקֹלאסית והמוסיֱקה רומי ג'ֹלאֹל-אִדין שֹל שירתו את הכוֹלֹל תורכיה: שֹל ובפרט בכֹלֹל בסופיות יעסוֱק השיעור
שֹל השמאנים והריֱקוִדים העממית והמוסיֱקה אמרה יונוס שֹל ושירתו המווֹלוים, הִדרווישים שֹל והסחרור

הבֱקטאשים. הִדרווישים

הארצות שבמרכזן הערבי העוֹלם שֹל בתרבויות הגִדוֹלים והמבצעים המֹלחינים שֹל ֹלעוֹלמם נרחבת חשיפה
שהתפתחו והז'אנרים הֱקֹלאסיים המוסיֱקֹליים הז'אנרים עֹל ִדגש עם המפרץ מִדינות ֹלבנון, סוריה, מצרים,

ה- במאה

היתר בין נמנים שעֹליה מאיהר אסכוֹלת פי עֹל וֱקצב איֹלתור הֹלחנה, הֱקשבה, שֹל ֹלמסורת נתווִדע בשיעור
במרכז. הֱקיימות המסורות מכֹל ֹלנגנים/נגניות פתוחה הֱקבוצה צ'אורסיה. פראסאִד והארי שנֱקר ראווי

ש"ש 2 ֹלוי שרון המורה:
שעות: א' יום

שעות: א' יום

ש"ש 1 מונֱק ארז המורה:
שעות: ב' יום
שעות: ב' יום

ש"ש 2 נימר איהאב המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 נימר איהאב המורה:
שעות: א' יום

שפאץ - כהן רון המורה:
שעות: ג' יום

16:00

16:00

18:00
19:00

13:30

15:00

14:30

–

–

–
–

-

-

-

14:30

14:30

17:00
18:00

12:00

13:30

13:00

ה-19 .20ובמאה

סופית ופואטיֱקה מוסיֱקה

ֱקבוצתי ֱקאנון

הֱקֹלטות באוֹלפן שיעורים

ש"ש 2 יוסוף אבן יעֱקוב המורה:
שעות: ִד' 13:30-12:00יום

ש"ש 2 יונה יהוִדה המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 יונה יהוִדה המורה:

בהמשך יֱקבעו ומועִד מורה

14:00-12:30

מאיהר אסכוֹלת פי עֹל שיעור

המֱקאם יִדיעת ֹלֱקורס: ֹלֱקבֹלה מוֱקִדם *תנאי
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מתוגבר ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל

ועוִד ראשי כֹלי סה"כ

ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2

ש"ש12

ב' יום
ב' יום
ב' יום
ב' יום
ג' יום
ג' יום

16:00-
17:30
19:15
21:00
17:30
21:00

14:30
-
-
-
-
-

16:00
17:45
19:30
16:00
19:30

ג' יום
ג' יום
ִד' יום
ִד' יום
ִד' יום

17:30-
19:15
18:00
19:30
21:00

16:00
-
-
-
-

17:45
16:30
18:00
19:30

ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2

ועוִד ראשי כֹלי ש"ש10סה"כ

ג' יום
ג' יום
ג' יום
ג' יום
ב' יום
א' יום
א' יום
ג' יום
ִד' יום

13:00-12:00
14:00-
15:00
16:00
14:00
13:30
15:00
19:15
21:00

13:00
-
-
-
-
-
-
-

14:00
15:00
13:00
12:00
13:30
17:45
19:30

א' שנה

ב' שנה

ג' שנה

עמ' (ראה זימרה או נגינה - פרטי בשיעור ראשי כֹלי
במזרח ראשונים צעִדים
כֹלֹלית ותיאוריה סוֹלפז'

במזרח היהוִדי העם שֹל מוסיֱקֹליים רפרטוארים
המזרחי בבית-הכנסת והניגון הפיוט - וסִדנא שיעור

וביצוע תיאוריה התורכי המֱקאם
התיכון המזרח שֹל המוסיֱקה חווית

עמ' (ראה זימרה או נגינה - פרטי בשיעור ראשי כֹלי
הרכבים

התורכי במֱקאם סוֹלפז'
הֱקֹלאסית הערבית המוסיֱקה יסוִדות

וביצוע תיאוריה - היוונית הרבטיֱקו מוסיֱקת
יצירות וביצוע ובאוסוֹל במֱקאם תרגוֹל

כֹלֹלית ותיאוריה סוֹלפז'

עמ' (ראה זימרה או נגינה - פרטי בשיעור ראשי כֹלי
כֹלֹלית ותיאוריה סוֹלפז'

מוִדרכת והאזנה המערבית המוסיֱקה תוֹלִדות
טונאֹלי - המיֱקרו במֱקאם סוֹלפז'

הערבית מהֱקֹלאסיֱקה יצירות שֹל וניתוח האזנה
פרסי ראִדיף אנסבמֹל

מתחיֹלים - .1
מתחיֹלים ההוִדי הֱקצב .2

מתֱקִדמים - בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה .3
מתֱקִדמים ההוִדי הֱקצב .4

ֱקצב שיעורי .5

10

10

10

(

(

(

בעמ' ֱקצר תיאור ראה

בעמ' ֱקצר תיאור ראה

בעמ' ֱקצר תיאור ראה

14

15

16

תשֹלום: תוספת ֹלֹלא הבאים המֱקצועות את ֹלֹלמוִד בנוסף זכאים יהיו זה מסֹלוֹל תֹלמיִדי
בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה

ֱקֹלאסית ערבית מוזיֱקה אנסמבֹל .6
הֱקֹלאסית הערבית המוזיֱקה ספרות .7

מוסמך) מִדריך תעוִדת ֹלֱקבֹלת (ֹלמעוניינים ומתוִדיֱקה פִדגוגיה 8.שיעורי
ֱקהיֹלתית עבוִדה .9

הערות:

ובאביב. בחורף בשנה, פנימיים ֱקונצרטים בשני ֹלהשתתף יחוייב סטוִדנט כֹל ִד.
מינימום בשיעורים נוכחות מבחנים, הֹלימוִדים, חובות כֹל השֹלמת - ֹלשנה משנה מעבר תנאי ה.

ֱקֹלאסית. יצירה ביצוע - גמר פרוייֱקט ו.

הֹלימוִדים. תֱקופת כֹל במשך ראשי כֹלי אותו את יֹלמִד הסטוִדנט א.
והתרבות. החינוך משרִד ִדרישת ע"פ בתכנית שינויים ייתכנו ב.

פִדגוגי, האמנותי המנהֹל עם אישי ראיון ֱקבֹלה:ג. תנאי

80%.

בטֹל': המזכירות עם מראש ֹלתאם 02-6280779נא

ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2
ש"ש 2

ועוִד ראשי כֹלי ש"ש12סה"כ

א' יום
א' יום
א' יום
ב' יום
ב' יום
ב' יום

17:30-
19:00
20:45
17:30
15:30
19:30

16:00
-
-
-
-
-

17:30
19:15
16:00
14:00
18:00



14

א' שנה

ראשונים צעִדים

א' שנה - ותיאוריה סוֹלפז'

אמנים בהשתתפות - היהוִדי העם שֹל מוסיֱקֹליים רפרטוארים
אורחים

המזרחי בבית-הכנסת והניגון הפיוט - וסִדנא שיעור

וביצוע תיאוריה התורכי המֱקאם

התיכון מזרח שֹל המוסיֱקה חווית

ובנגינה. בשירה מוסיֱקה ֱקטעי ביצוע כִדי תוך הכבִד אֹל הֱקֹל מן ובאוסוֹל במֱקאם התנסות

ש"ש 2 יונה יהוִדה המורה:
שעות: א' 17:30-16:00יום

ופיתוח התווים ֱקריאת וסוֹלמות. מרווחים וגוון. עצמה ֱקצב, גובה, - המוסיֱקה יסוִדות
תוך ֹליצירות האזנה ורישום. בנייה בשמיעה, זיהוי פעיֹלה, בזמרה התנסות תוך שמיעה
במרכז נוספים ֹלשיעורים הִדרוש הבסיס את מעניֱק הֱקורס אֹלה. ֹלנושאים התייחסות

ֹלמוסיֱקה.

וספרִד. סוריה מרוֱקו, עיראֱק, תימן, כגון: שונות מסורות שֹל המוסיֱקה עם והאזנה הכרות
נשים, שירת האֹלתור, העממית, היצירה הפיוט, הבֱקשות, בשירת והייחוִדי המשותף הבנת
בהִדרכת רפרט עבוִדות יכינו הסטוִדנטים ֹלמרכז. מחוץ סיורים כוֹלֹל הֱקורס החיים. מעגֹל

המורה.

וזימרה. נגינה כִדי תוך ומוִדרנית מסורתית מזרחית מוסיֱקה ֹלימוִד

המֱקאם. יסוִדות והבנת והעות'מאנית העממית התורכית מהמוסיֱקה שירים ֹלימוִד

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 חזן גֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

19:00

20:45

17:30

15:30

19:30

-

-

-

-

-

17:30

19:15

16:00

14:00

18:00

כִדי תוך שונות מתרבויות הֱקֹלאסית המזרחית המוסיֱקה שֹל הנפֹלא העוֹלם עם חווייתית הכרות
שֹל האישיים וביצועיו מהעוֹלם האמנים מיטב ע"י המֹלחינים גִדוֹלי שֹל יצירות בביצוע מוִדרכת האזנה

וזימרה. הֱקשה כֹלי נאי, כינור, עוִד, עֹל המורה

מתוגבר ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל
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ב' שנה
הרכבים

וביצוע תיאוריה – היוונית הרבטיֱקו מוסיֱקת

ב' שנה – ותיאוריה סוֹלפז'

התורכי במֱקאם סוֹלפז'

הֱקֹלאסית הערבית המוסיֱקה יסוִדות

וביצוע תיאוריה - יצירות וביצוע ובאוסוֹל במֱקאם תרגוֹל

הִדִדי. וֹלימוִד ֱקבוצתית נגינה עֹל ִדגש עם מזרחית סגנונית רב ביצוע ֱקבוצת

מֱקצבים, הרמוניה, כגון: הרבטיֱקו, מוסיֱקת שֹל התיאורטיים במרכיבים יעסוֱק הֱקורס
שונים. בביצועים זו ֹלמוסיֱקה מוִדרכת האזנה תוך ועוִד, משֱקֹלים

ֱקריאת המֱקֹלִדת, ֹליִד תרגוֹל באמצעות מורכבים מוסיֱקֹליים אירועים שֹל השמיעה פיתוח
משוֹלשים אֱקורִדים הֱקוינטות, מעגֹל המוִדוסים, נושא ֹלימוִד ב'. ברמה והכתבות תווים

מרֱקם. ההרמוניה, יסוִדות ומרובעים,

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 כץ תומר המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

16:00

21:00

21:00

-

-

-

14:30

19:30

19:30

מהִדף תווים ֱקריאת תורכיים, ֱקֹלאסיים רפרטוארים שֹל בסוֹלפז' והעמֱקה התנסות
העות'מאני. במֱקאמאת תווים והכתבות

המוסיֱקֹלית, הצורה האוסוֹל, המֱקאם, הֱקֹלאסית, הערבית המוסיֱקה שֹל התיאוריה ֹלימוִד
והמוואֹל. התאֱקסים

ביצוע. כִדי תוך התיאורטית ההבנה העמֱקת והרחבתו. א' בשנה שנֹלמִד החומר ביסוס

ש"ש 2 ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 חמוִד ֹלואב המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ג' יום

17:30

19:15

17:30

-

-

-

16:00

17:45

16:00

מתוגבר ביצוע תעוִדה מסֹלוֹל
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ג' שנה
ג' שנה - ותיאוריה סוֹלפז'

מוִדרכת והאזנה המערבית המוסיֱקה תוֹלִדות

המיֱקרו-טונאֹלי במֱקאם סוֹלפז'

הערבית מהֱקֹלאסיֱקה יצירות וניתוח האזנה

אבוֹל ואוסטִד ֱקרימי מחמוִד אוסטִד שֹל פרסי ראִדיף אנסמבֹל
סבבא חסן

ֹלפרֱק ועִד הבוִדִד מהמשפט - צורה מֹלוִדיות. שֹל ומבנים סוגים הרמוניים. מהֹלכים ֱקֹלסתרים,
ברמה ֱקוֹליות ִדו והכתבות שמיעה פיתוח תווים, ֱקריאת יצירות. ניתוח ומיֹלים. מוסיֱקה שֹלם.

בהוראה. ֹליישום טכניֱקות הֱקניית ג'.

ההיסטורית החֹלוֱקה בסיס עֹל המערבית, במוסיֱקה וזרמים בסגנונות ויִדע התמצאות
ה- והמאה רומנטיֱקה ֱקֹלאסיֱקה, בארוֱק, רנסנס, העתיֱקה, העת ֹלתֱקופות

הֱקורס ומֹלחינים. מושגים יצירות, כֹלים, סוגי מרכזיים, מוסיֱקֹליים מאפיינים עם: הכרות
נבחרות. מופת ֹליצירות מוִדרכת והאזנה פיֹלוסופיים היבטים משֹלב

זו. מוסיֱקה שֹל ובכתיבה המזרחי המֱקאם שֹל תווים מתוך בזימרה התמחות

האזנה תוך הערבית מהֱקֹלאסיֱקה חשובות יצירות שֹל המוסיֱקֹליות והצורות המבנים ניתוח
מוִדרכת.

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ִד' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ִד' יום

ש"ש 2 נאמן ֱקיהן המורה:
שעות: ִד' יום

17:30

19:15

18:00

19:30

21:00

-

-

-

-

-

16:00

17:45

16:30

18:00

19:30

סגנון20 בכֹל .

מתוגבר ביצוע תעוִדת מסֹלוֹל
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ההוִדית התרבות

מתחיֹלים בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה

מתחיֹלים ההוִדי הֱקצב

מתֱקִדמים בראגה ואיֹלתור תיאוריה הוִדית מוסיֱקה

מתֱקִדמים ההוִדי הֱקצב

בטאבֹלה נגינה

בסיטאר נגינה

הוִדית זימרה

הוִדי) (חֹליֹל בבנסורי נגינה

בהן. והאיֹלתור "ראגות" הכרת ההוִדית, המֹלוִדיה עֱקרונות את המשתתפים בפני יציג הֱקורס

תוך בהם, והאיֹלתור שונים ('טאֹלות') ֱקצב מעגֹלי תרגוֹל תוך מֱקצבים שירת ההוִדית, הפוֹליריתמיֱקה הכרת
הטאבֹלה. ב"שפת" שימוש

בהן. והאיֹלתור "ראגות" הכרת ההוִדית, המֹלוִדיה עֱקרונות את המשתתפים בפני יציג הֱקורס

תוך בהם, והאיֹלתור שונים ('טאֹלות') ֱקצב מעגֹלי תרגוֹל תוך מֱקצבים שירת ההוִדית, הפוֹליריתמיֱקה הכרת
הטאבֹלה. ב"שפת" שימוש

ועוִד. איֹלתור מבני המעגֹלית, הספירה הטאֹלות, המוסיֱקה, שֹל הבסיסיים המבנים הכרת תוך נגינה ֹלימוִד
ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים פרטי השיעור

היתר בין נמנים שעֹליה מאיהר אסכוֹלת פי עֹל וֱקצב איֹלתור הֹלחנה, הֱקשבה, שֹל ֹלמסורת נתווִדע בשיעור
במרכז. הֱקיימות המסורות מכֹל ֹלנגנים/נגניות פתוחה הֱקבוצה צ'אורסיה. פראסאִד והארי שנֱקר ראווי

ש"ש 1 עופר נורית המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 1 אֹלכביר ִדוִדו המורה:
שעות: ג' יום

שפאץ - כהן רון המורה:
שעות: ג' יום

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

14:30

-

-

-

-

–

-

12:00

13:00

14:00

15:00

11:00

13:00

ש"ש 1 מונֱק ארז המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 1 עופר נורית המורה:
שעות: ג' יום

שפאץ - כהן רון המורה:
שעות: ג' יום

19:00

15:30

20:00

-

-

-

11:00

10:00

12:30

פרטי השיעור בתוכם. והאיֹלתור הבסיסיים המוסיֱקֹליים המהֹלכים הראגות, הכרת תוך הֱקיאֹל סגנון ֹלימוִד
ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים

והאיֹלתור הבסיסיים המוסיֱקֹליים המהֹלכים הראגות, הכרת תוך והעממיות הֱקֹלאסיות הנגינה טכניֱקות ֹלימוִד
ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים פרטי השיעור בתוכם.

מאיהר אסכוֹלת פי עֹל שיעור
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הערבית התרבות

הֱקֹלאסית הערבית המוסיֱקה יסוִדות

הערבית מהֱקֹלאסיֱקה יצירות וניתוח האזנה

המיֱקרו-טונאֹלי במֱקאם סוֹלפז'

בעוִד נגינה

בכינור נגינה

המוסיֱקֹלית, הצורה האוסוֹל, המֱקאם, הֱקֹלאסית, הערבית המוסיֱקה שֹל התיאוריה ֹלימוִד
והמוואֹל. התאֱקסים

האזנה תוך הערבית מהֱקֹלאסיֱקה חשובות יצירות שֹל המוסיֱקֹליות והצורות המבנים ניתוח
מוִדרכת.

זו. מוסיֱקה שֹל ובכתיבה המזרחי המֱקאם שֹל תווים מתוך בזימרה התמחות

ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים בעוִד הנגינה שֹל היסוִדות ֹלימוִד

ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים פרטי בשיעור בכינור הנגינה שֹל היסוִדות ֹלימוִד

ש"ש 2 המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ִד' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ִד' יום

פרטי בשיעור
המורים:

שעות: ב' יום - נימר איהאב

שעות: ִד' יום - חמוִד ֹלואב

המורים:
שעות: ב' א', ימים - נימר איהאב

חמוִד ֹלואב

שעות: א' יום - נימר איהאב

שעות: ב' יום - חזן גֹלעִד
שעות: ב' יום - חמוִד ֹלואב
שעות: ג' יום - חמוִד ֹלואב

שעות: ב' יום - חזן גֹלעִד

17:45-19:15

18:00-19:30

18:00

21:00

21:00

21:00

-

-

-

–

16:30

11:00

15:30

12:00

21:00

19:00
21:00
21:00

19:00

-

-
-
-

-

15:00

14:00
16:00
16:00

14:00
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ֱקֹלאסית ערבית מוסיֱקה אנסמבֹל

ערבית זימרה שֹל רפרטואר

מסגרת ותופי ִדרבוֱקה

ראשונים צעִדים

הֱקֹלאסית הערבית המוסיֱקה ספרות

ערבי נאי

בֱקאנון נגינה

ש"ש 2 נימר איהאב המורה:

שעות: א' יום

נימר איהאב המורה:

שעות: א' יום
שעות: ב' יום
שעות: ג' יום

שעות: א' יום ונטורה יצחֱק המורים:
שעות: ה' יום בצֹלאֹל ֹליֹלי-אן

שעות: ג' יום

מונֱק ארז המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 יונה יהוִדה המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 נימר איהאב המורה:
שעות: א' יום

13:30

21:00
21:00
18:00

19:00
15:00

19:30

19:00

17:30

15:00

–

-
-
-

-
-

-

-

-

-

12:00

12:00
12:00
10:00

11:00
10:00

16:00

11:00

16:00

13:30

ובנגינה. בשירה מוסיֱקה ֱקטעי ביצוע כִדי תוך הכבִד אֹל הֱקֹל מן במֱקאם התנסות

שבמרכזם הערבי העוֹלם שֹל בתרבויות הגִדוֹלים והמבצעים המֹלחינים שֹל ֹלעוֹלמם נרחבת חשיפה
הֱקֹלאסיים המוסיֱקֹליים הז'אנרים עֹל ִדגש עם המפרץ מִדינות ֹלבנון, סוריה, מצרים, הארצות

ה- במאה שהתפתחו והז'אנרים

ומתֱקִדמים. ֹלמתחיֹלים פרטי בשיעור הערבי מהרפרטואר יצירות וביצוע נגינה ֹלימוִד

ומתֱקִדמים ֹלמתחיֹלים פרטי בשיעור נגינה יונהֹלימוִד יהוִדה המורה:
שעות: א' 18:30-13:00יום

וֱקבוצות פרטיים בשיעורים נגינה ֹלימוִד

ה-19 .20ובמאה
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הפרסית התרבות

בסנטור נגינה

ֱקֹלאסית פרסית זימרה

וסטאר פרסי נאי

פרסית מוסיֱקה אנסמבֹל

בֱקימנצ'ה נגינה

אבוֹל ואוסטִד ֱקרימי מחמוִד אוסטִד שֹל פרסי ראִדיף אנסמבֹל
סבבא חסן

בזארב נגינה

המוסיֱקה. שֹל התיאורטי הרֱקע הבנת תוך יצירות וביצוע נגינה ֹלימוִד הפרסית. מהֱקֹלאסיֱקה נגינה כֹלי

נאמן ֱקיהן המורה:
שעות: ִד' 21:00-15:00יום

זו. ֹלזימרה המתאימה הטכניֱקה והֱקניית המוסיֱקֹליים המבנים הבנת תוך הֱקֹלאסית הזימרה ֹלימוִד

עתיֱקים. ומוטיבים טכניֱקה איֹלתור, יצירות, הֱקִדומה, המסורת ע"פ נאי ֹלימוִד

הפרסית. מהֱקֹלאסיֱקה יצירות ביצוע

נאמן ֱקיהן המורה:
שעות: ִד' יום

ונטורה יצחֱק המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 נאמן ֱקיהן המורה:
שעות: ִד' יום

21:00

19:00

21:00

-

-

-

15:00

11:00

19:30

ֱקבוצתי) (שיעור

המוסיֱקה. שֹל התיאורטי הרֱקע הבנת תוך יצירות וביצוע נגינה ֹלימוִד

רגימוב רחמין אריאֹל המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 נאמן ֱקיהן המורה:
שעות: ִד' יום

גֹלברִד מירון המורה:
המורה עם בתיאום שעות: ה' יום

18:00

21:00

-

-

14:00

19:30
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והסופית התורכית התרבות

המֱקאם. יסוִדות והבנת והעות'מאנית העממית התורכית מהמוסיֱקה שירים ֹלימוִד

המוסיֱקה. שֹל התיאורטי הרֱקע הבנת תוך התורכי מהרפרטואר יצירות וביצוע נגינה ֹלימוִד

כוֹלֹל תורכית, מוסיֱקה שֹל עוִד וטכניֱקות התורכי במֱקאם שֹליטה בעוִד, בנגינה מהבסיס תורכית מוסיֱקה ֹלימוִדי
וכו'. ֹלונגות סאמעי, סאז פשרב, כגון: ֱקֹלאסיות יצירות שֹל רפרטואר

ש"ש 2 ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: ב' יום

יונה יהוִדה המורה:
שעות: א' יום
שעות: ג' יום

שעות: ג' יום

ונטורה יצחֱק המורה:
שעות: א' יום

ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: א' יום

ברֱק יוחאי המורה:
שעות: א' יום
שעות: מתחיֹלים ֱקבוצתית נגינה
שעות: מתֱקִדמים ֱקבוצתית נגינה
שעות: ִד' יום

ש"ש 1 ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 ירִדן פֹל הִדס המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 ונטורה יצחֱק המורה:
א' יום

15:30

13:00
16:00

14:30

19:00

14:40

18:00
15:10
18:00
15:40

20:30

17:30

-

-
-

-

-

-

-
-
-
-

–

-

14:00

18:30
19:30

12:30

11:00

13:10

10:00
14:10
17:00
10:00

19:30

16:00

גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

שעות: ִד' יום

טייכמן יניב המורה:
שעות: ג' יום

14:30

16:30

13:00

-

-

-

12:30

13:00

11:00

עתיֱקים. ומוטיבים טכניֱקה איֹלתור, יצירות, הֱקִדומה, המסורת ע"פ נאי ֹלימוִד

תורכית. נגינה או שירה בֹלימוִד מותנה תורכיה. ממסורת ופיוטים שירים שֹל ונגינה שירה

בצפון) גם שיעורים (יתֱקיימו
המוסיֱקה. שֹל התיאורטי הרֱקע הבנת תוך התורכית המסורת ע"פ סאז ֹלימוִד

בתורכיה. כנהוג משותפת וחוויה איֹלתורים תפֱקיִדים, עֹל ִדגש תוך ֱקבוצות שתי תיפתחנה בנוסף *

ֱקוִדם) רֱקע בעֹלי (ֹלתֹלמיִדים

הֱקֹלאסית והמוסיֱקה רומי ג'ֹלאֹל-אִדין שֹל שירתו את הכוֹלֹל תורכיה: שֹל ובפרט בכֹלֹל בסופיות יעסוֱק השיעור
שֹל השמאנים והריֱקוִדים העממית והמוסיֱקה אמרה יונוס שֹל ושירתו המווֹלוים, הִדרווישים שֹל והסחרור

הבֱקטאשים. הִדרווישים

במֱקאמים תווים והכתבות מהִדף תווים ֱקריאת תורכיים, ֱקֹלאסיים רפרטוארים שֹל הסוֹלפז' והעמֱקה התנסות
העות'מאנים.

עֹל ִדגש תוך אסיה ומרכז פרס בתורכיה, הסופים המסִדרים שֹל הרחב מהגוון יצירות שֹל וביצוע ֹלימוִד
ותיאוריה. בנגינה בסיסי יִדע בעֹלי ֹלסטוִדנטים מיועִד הֱקורס אֹלו. ממסורות השאובים המוטיבים

וביצוע תיאוריה התורכי המֱקאם

ועממית ֱקֹלאסית תורכית מוסיֱקה זימרה ֹלימוִד

ֱקאנון

תורכי עוִד

תורכי נאי

תורכית מוסיֱקה אנסמבֹל

תורכי סאז

מתורכיה פיוטים

התורכי במֱקאם סוֹלפז'

סופית מוסיֱקה אנסמבֹל

סופית ופואטיֱקה מוסיֱקה

ש"ש 2 יוסוף אבן יעֱקוב המורה:
שעות: ִד' 13:30-12:00יום
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במזרח היהוִדית המוסיֱקה

היהוִדי העם שֹל מוסיֱקֹליים רפרטוארים

המזרחי בבית-הכנסת והניגון הפיוט - וסִדנא שיעור

ומוואֹלים פתיחות התפיֹלה מתוך ֱקטעים

פרטיים שיעורים – פיוטים

ֱקבוצתי שיעור – פיוטים

אורחים) אמנים (בהשתתפות
וספרִד. סוריה מרוֱקו, עיראֱק, תימן, כגון: שונות מסורות שֹל המוסיֱקה עם והאזנה הכרות
נשים, שירת האֹלתור, העממית, היצירה פיוט, הבֱקשות, בשירת והייחוִדי המשותף הבנת
בהִדרכת רפרט עבוִדות יכינו הסטוִדנטים ֹלמרכז. מחוץ סיורים כוֹלֹל הֱקורס חיים. מעגֹל

המורה.

וזימרה. נגינה כִדי תוך ומוִדרנית מסורתית מזרחית מוסיֱקה ֹלימוִד

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

20:30

17:30

-

-

19:00

16:00

ש"ש 2 ֹלוי שרון המורה:
שעות: ִד' יום

ש"ש 1 ֹלוי שרון המורה:
שעות: א' יום

ֹלוי שרון המורה:
שעות: א' יום

19:30

18:00

16:00

–

–

–

18:00

10:00

14:30

שֹל וביצוע והצורניים, המֹלוִדיים והיסוִדות המֱקאם הבנת כִדי תוך והבֱקשות הפיוטים ֹלימוִד
ובֱקשות. פיוטים
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הרבטיֱקו - יוונית מוסיֱקה

מוִדרכת והאזנה תיאוריה - היוונית הרבטיֱקו מוסיֱקת

בבוזוֱקי נגינה

יוונית בבגֹלמה נגינה

יווני בסגנון בגיטרה נגינה

בעוִד נגינה

רבטיֱקו אנסמבֹל

מֱקצבים, הרמוניה, כגון: הרבטיֱקו, מוסיֱקת שֹל התיאורטיים במרכיבים יעסוֱק הֱקורס
שונים. בביצועים זו ֹלמוסיֱקה מוִדרכת האזנה תוך ועוִד, משֱקֹלים

והמֹלוִדיים. הצורניים המבנים המוסיֱקֹליים, הסוֹלמות הבנת כִדי תוך נגינה ֹלימוִד
פרטיים. בשיעורים

והמֹלוִדיים. הצורניים המבנים המוסיֱקֹליים, הסוֹלמות הבנת כִדי תוך נגינה ֹלימוִד
פרטיים. בשיעורים

ההרמוניים, המהֹלכים הבנת תוך נגינה ֹלימוִד הרבטיֱקו. במוסיֱקת מֹלווה ככֹלי הגיטרה
פרטיים. בשיעורים ועוִד. המיֱקצבים

והמֹלוִדיים. הצורניים המבנים המוסיֱקֹליים, הסוֹלמות הבנת כִדי תוך נגינה ֹלימוִד
פרטיים. בשיעורים

ש"ש 2 כץ תומר המורה:
שעות: ב' יום

כץ תומר המורה:
שעות ב' יום

כץ תומר המורה:
שעות: ב' יום

כץ תומר המורה:

21:00

19:30

19:30

-

-

-

19:30

15:00

15:00

שעות: ב' יום

כץ תומר המורה:
שעות: ב' יום

כץ תומר המורה:
שעות: ב' יום

19:30

19:30

15:00

-

-

-

15:00

15:00

14:00

ֹלימוִד בשכר ֹלהנחה זכאים יהיו רבטיֱקו שיֹלמִדו תֹלמיִדים *
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כֹלֹלי - המזרחית התרבות

ראשונים צעִדים

הרכבים

פֹלמנֱקו בסגנון בגיטרה נגינה

התיכון מזרח שֹל המוסיֱקה חווית

אפאנִדי

ובנגינה. בשירה מוסיֱקה ֱקטעי ביצוע כִדי תוך הכבִד אֹל הֱקֹל מן ובאוסוֹל במֱקאם התנסות

הִדִדי. וֹלימוִד ֱקבוצתית נגינה עֹל ִדגש עם מזרחית סגנונית רב ביצוע ֱקבוצת

ש"ש 2 יונה יהוִדה המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 גבאי אֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

אֹלמֹלח תומר המורה:
שעות: ג' יום

17:30

16:00

20:00

-

-

-

16:00

14:30

12:30

כִדי תוך שונות מתרבויות הֱקֹלאסית המזרחית המוסיֱקה שֹל הנפֹלא העוֹלם עם חווייתית הכרות
האישיים וביצועיו מהעוֹלם האמנים מיטב ע"י המֹלחינים גִדוֹלי שֹל יצירות בביצוע מוִדרכת האזנה

וזימרה. הֱקשה כֹלי נאי, כינור, עוִד, עֹל המורה שֹל

הביצוע. באמנות והתמֱקצעות עיבוִד אֹלתור, ִדינמיֱקה, עֹל ִדגש שימת תוך בהרכב נגינה

ש"ש 2 חזן גֹלעִד המורה:
שעות: ב' יום

ש"ש 2 חזן גֹלעִד המורה:

21:00-19:30

פֹלמנֱקו אנסמבֹל

בטאר נגינה

ש"ש 2 אֹלמֹלח תומר המורה:
שעות: ג' יום

ווֹלִדברג ִדניאֹל המורה:
שעות: ִד' יום

12:00

16:00

-

-

10:30

11:00

בהמשך ייֱקבע המועִד
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המערבית התרבות

שמיעה ופיתוח התווים ֱקריאת וסוֹלמות. מרווחים וגוון. עצמה ֱקצב, גובה, – המוסיֱקה יסוִדות
התייחסות תוך ֹליצירות האזנה ורישום. בנייה בשמיעה, זיהוי פעיֹלה, בזמרה התנסות תוך

ֹלמוסיֱקה. במרכז נוספים ֹלשיעורים הִדרוש הבסיס את מעניֱק הֱקורס אֹלה. ֹלנושאים

תווים ֱקריאת המֱקֹלִדת, ֹליִד תרגוֹל באמצעות מורכבים מוסיֱקֹליים ֹלאירועים השמיעה פיתוח
ומרובעים, משוֹלשים אֱקורִדים הֱקוינטות, מעגֹל המוִדוסים, נושא ֹלימוִד ב'. ברמה והכתבות

מרֱקם. ההרמוניה, יסוִדות

ֹלפרֱק ועִד הבוִדִד מהמשפט - צורה מֹלוִדיות. שֹל ומבנים סוגים הרמוניים. מהֹלכים ֱקֹלסתרים,
ברמה ֱקוֹליות ִדו והכתבות שמיעה פיתוח תווים, ֱקריאת יצירות. ניתוח ומיֹלים. מוסיֱקה שֹלם.

בהוראה. ֹליישום טכניֱקות הֱקניית ג'.

ההיסטורית החֹלוֱקה בסיס עֹל המערבית, במוסיֱקה וזרמים בסגנונות ויִדע התמצאות
- ה והמאה רומנטיֱקה ֱקֹלאסיֱקה, בארוֱק, רנסנס, העתיֱקה, העת ֹלתֱקופות

הֱקורס ומֹלחינים. מושגים יצירות, כֹלים, סוגי מרכזיים, מוסיֱקֹליים מאפיינים עם: הכרות
נבחרות. מופת ֹליצירות מוִדרכת והאזנה פיֹלוסופיים היבטים משֹלב

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: א' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

ש"ש 2 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: ג' יום

18:45

21:00

17:30

19:15

-

-

-

-

17:15

19:30

16:00

17:45

סגנון20 בכֹל .

שמיעה ופיתוח התווים ֱקריאת וסוֹלמות. מרווחים וגוון. עצמה ֱקצב, גובה, – המוסיֱקה יסוִדות
התייחסות מתוך ֹליצירות האזנה ורישום. בנייה בשמיעה, זיהוי פעיֹלה, בזמרה התנסות תוך

ֹלמוסיֱקה. במרכז נוספים ֹלשיעורים הִדרוש הבסיס את מעניֱק הֱקורס אֹלה. ֹלנושאים

הנחה. במחיר *

ש"ש 1 רמות נעמה ִד"ר המורה:
שעות: א' 16:00–17:00יום

א' שנה - ותיאוריה סוֹלפז'

ב' שנה - ותיאוריה סוֹלפז'

ג' שנה – ותיאוריה סוֹלפז'

מוִדרכת והאזנה המערבית המוסיֱקה תוֹלִדות

פרטני ֹלשיעור בתוספת סוֹלפז'
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וסימונים ֱקיצורים - מֱקרא

שבועית שעה = ש"ש .1

ביצוע מסֹלוֹל תעוִדה ֹלתכנית השייכים הֱקורסים פירוט ֹליִד יופיע הסימן .2
מתוגבר

נגינה בכֹלי התמחות - ֹלימוִד ימי
פרטיים בשיעורים וזימרה

א' יום

סנטור

פרסית זימרה

ֱקוֹל פיתוח

כינור

עוִד

נאי

ֱקאנון

ֱקמנצ'ה

פיוט

סאז

תורכית זימרה

ב' יום

עוִד

כינור

יוונית גיטרה

בוזוֱקי

יוונית בגֹלמה

וסאגאת הֱקשה כֹלי

ֱקאנון

תורכית זימרה

ִדרבוֱקה

ִדאף

בנִדיר

טאבֹלה

ג' יום

עוִד

תורכי עוִד

כינור

פֹלמנֱקו גיטרה

בנסורי

ֱקאנון

ה' יום

ערבי נאי

זארב

ִד' יום

סנטור

פרסית זימרה

טאר

ערבי נאי

תורכית זימרה

הוִדית זימרה

פרסי נאי

תורכי נאי

עוִד

סאז

טאבֹלה

סיטאר
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