
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעורים קבוצתיים:

 שנה שם הקורס שעות שם המורה

 כל השנים אנסמבל תורכי 11:30-13:00 ירדן-הדס פל

 א אנסמבל מוסיקה ערבית קלאסית 13:00-14:30 איהאב נימר 

 א ספרות המוסיקה ערבית קלאסית 14:30-16:00 איהאב נימר 

 א סולפז' ותיאוריה  16:00-17:30 ד"ר נעמה רמות

 א רפרטוארים של העם היהודי 17:45-19:15 ד"ר נעמה רמות

 א במקאם צעדים ראשונים 19:30-21:00 יהודה יונה

 

 :פרטייםשיעורים 

 כינור / עוד / שירה ערבית איהאב נימר 

 סאז יוחאי ברק

 שירה תורכית ירדן-הדס פל

 קאנון יהודה יונה

 קמנצ'ה אריאל רגימוב

 שירה פרסית דליה פז'נד



 

 

 

  שיעורים קבוצתיים:

 שנה שם הקורס שעה שם המורה

 א סולפז' תיגבור  09:15-10:45 ד"ר נעמה רמות

 ב שיעור קצב  11:00-12:00 ארז מונק

 א מתקדמים  - שיעור קצב 12:00-13:00 ארז מונק

 א מתחילים  - שיעור קצב 13:00-14:00 ארז מונק

 ב הפיוט והמקאם  12:30-14:00 אלעד גבאי

 א תיאוריה וביצוע -המקאם התורכי  14:30-16:00 ירדן-הדס פל

 ב הרכבים 14:30-16:00 אלעד גבאי

 א פיוט וניגון 16:00-17:30 אלעד גבאי

 ב סולפז' במקאם תורכי 16:00-17:30 ירדן-הדס פל

 א חווית המוסיקה של המזרח התיכון  18:00-19:00 גלעד חזן

 ב מתקדמים -מוסיקת הרבטיקו היוונית  18:00-19:30 תומר כץ

 א תיאוריה והאזנה מודרכת -מוסיקת הרבטיקו היוונית  19:30-21:00 תומר כץ

 

 :פרטייםשיעורים 

 כלי הקשה / טאבלה  ארז מונק

 זימרה תורכית -פיתוח קול  ירדן-הדס פל

 יווניבוזוקי / בגלמה יוונית / גיטרה בסגנון  תומר כץ

 עוד / כינור / שירה ערבית איהאב נימר

 עוד / כינור גלעד חזן

 / סטאר נאי ערבי / נאי תורכי יצחק ונטורה

 עוד לואב חמוד

 

 

 



 

 

 

 

  שיעורים קבוצתיים:

 שנה שם הקורס שעות שם המורה

 כל השנים אנסמבל פלמנקו 10:30-12:00 תומר אלמלח

 ג אנדלוסיאנסמבל צפון אפריקאי  12:00-13:30 גלעד חזן

 א מתחיליםמוסיקה הודית  12:00-13:00 נורית עופר

 א הקצב ההודי מתחילים 13:00-14:00 נורית עופר

 א / ב שיעור על פי אסכולת מאיהר 12:00-13:30 שפאץ כהן רון

 ג םשביניהמוזיקה הודית מודלית ומה  13:30-14:30 שפאץ כהן רון

 ב / ג מוסיקה הודית מתקדמים 14:30-15:30 נורית עופר

 ב / ג מתקדמיםהקצב ההודי  15:30-16:30 נורית עופר

 ב / ג זמרה ערבית לאנסמב 15:00-16:00 הלן סבילא

 ב תרגול במקאם 16:30-18:00 יהודה יונה

 ג סולפז' ג' 16:00-17:30 ד"ר נעמה רמות

 ג המערבית שנה ג'תולדות המוסיקה  17:45-19:15 ד"ר נעמה רמות

 ב יסודות המוסיקה הערבית הקלאסית  18:00-19:30 לואב חמוד

 ג סדנה מוסיקה ערבית 19:30-20:30 לואב חמוד

 ב סולפז' ותיאוריה כללית ב' 19:30-21:00 ד"ר נעמה רמות

 

 :פרטייםשיעורים 

 שירה פרסית דליה פז'נד

 עוד / כינור גלעד חזן

 זימרה הודית / טאבלה נורית עופר

 גיטרה פלמנקו  תומר אלמלח

 קאנון / עוד יהודה יונה

 חליל בנסורי כהן רון 

 עוד  לואב חמוד 

 / עוד זימרה ערבית / קלידים הלן סבילא

 



 

 

 

 

 

  שיעורים קבוצתיים:

 שנה שם הקורס שעות שם המורה

 ג אנסמבל המזרח התיכון 14:30-16:00 אלעד גבאי

 ב / ג אנסמבל המקאם 15:00-16:00 יונהיהודה 

 א / ב מתחילים אנסמבל ראדיף פרסי 16:00-17:00 קייהאן נאמן

 ג טונאלי –סולפז'  במקאם במיקרו  16:30-18:00 אלעד גבאי

 ג האזנה וניתוח יצירות מהקלאסיקה הערבית 18:00-19:30 אלעד גבאי

 ג מתקדמים אנסמבל ראדיף פרסי 19:30-21:00 קייהאן נאמן

 

 

 :פרטייםשיעורים 

 זימרה הודית / טאבלה נורית עופר

 קאנון / עוד יהודה יונה

 / שירה פרסית סנטור קייהאן נאמן

 שירה פרסית דליה פז'נד

 / סטאר נאי ערבי / נאי תורכי יצחק ונטורה



 

 

 

 

 

 

  שיעורים קבוצתיים:

 

 שנה שם הקורס שעות שם המורה

 כל השנים קטאק -מחול הודי קלאסי  10:00-11:30 מורני גרטנר 

 


