ימי לימוד:
א' -א' ב' ה'
מערכת שעות תשע"ו א' ג' ד'

שעה /יום
8:30-10:00

שנה
שנה ב'-
שנה ג' -ג' ד' ה'

א

שם הסטודנט____________________ :

חדר

קריאת תווים א רמה ב'  -איציק וייס
פסנתר א'  -רמה א'  -מוריה שפיגל
הרכב ווקאלי בנים  - 11:45 - 9:45 -אהרון חרלפ

ב
פסנתר א'  -רמה ב'  -אלכ כץ

מכללה

ג

חדר

עיבוד ווקאלי  -עדיה לביא

11:45-12:00
12:00-13:30

חדר

הרכב  -נאור כרמי  -בנים

אילתור ב'  -חגי אמיר

הרכב  -מתן צ'פניצקי

פיתוח שמיעה א'  -רמה א'  -אורי אהרון

הרכב  -הדס טריינין  -בנות

מבוא ליסודות המוזיקה  -נבנהויז

הפסקה

הפסקה

קצב ב'  -רוני עברין

חדר

פסנתר ב'  -אלכ כץ

תורת המוזיקה ב'  -אריאל לזארוס

מקהלה  -בנות  -נעמי טפלו 11:45 - 9:45

10:00-10:15
10:15-11:45

ד

הפסקה

ה
תולדות הג'אז  -ארז בר נוי
פסנתר ג'  -אלכ כץ

מכללה

הפסקה

הפסקה

איטרפטציה ב'  -בנות  -רונה קינן (סמסטר א')

הרכב  -הדס טריינין  -בנות

קצב א'  -רמה א'  -אורי אהרון

הלחנת שירים ב'  -בנות  -רונה קינן (סמסטר ב')

אילתור ג'  -מתן צ'פניצקי

אילתור א'  -בנים  -ארז בר נוי

הלחנת שירים  -א'  -בנים  -דן תורן

הרכב  -מוריה שפיגל  -בנות

קצב ג'  -רוני עברין

תירגול  -שנה ב'

הלחנת שירים א'  -בנות  -מיקה קרני

מוזיקה יהודית  -מזרח אירופה  -נאור כרמי

אילתור לזמרים  -חגי אמיר

הרכב  -אריאל לזארוס
סדנה למוזיקה עתיקה  -בנות  -אורנה זכאי

הפסקה

הפסקה

הפסקה

אילתור א ' בנות  -הדס טריינין

קריאת תווים א'  -רמה א'  -מוריה שפיגל

מוזיקה יהודית  -אנדלוסית  -אלעד לוי

אינטרפטציה א'  -בנים  -דן תורן

הרכב  -נאור כרמי  -בנות

הפסקה

הפסקה

הלחנת שירים ב'  -בנות  -רונה קינן

פיתוח שמיעה  -ג'

אינטרפטציה א'  -בנות  -מיקה קרני

הרכב  -רוני עברין

כלי הקשה  -למתופפים  -רוני עברין

הרכב  -מתן צ'פניצקי

הרכב ג'אז  -ארז בר נוי

אילתור לזמרות  -עדיה לביא ( שנה ב')

הרכב  -חגי אמיר

תירגול  -שנה ב'

פרפורמנס  -בנות (סמסטר א')

13:30-14:00
14:00-15:30

מנחה /הפסקה

מנחה /הפסקה

מנחה /הפסקה

פרפורמנס בנים  -חמי רודנר (סמסטר א')

יסודות בליווי בסיסי  -פסנתר  -מוריה שפיגל

הרכב אנדלוסי  -אלעד לוי

הלחנת שירים ב'  -בנים  -חמי רודנר (סמסטר ב')

יסודות בליווי בסיסי  -גיטרה

אינטרפטציה ב'  -בנים (סמסטר א')

קצב א'  -רמה ב'  -רוני עברין
הרכב ווקאלי  -בנות  -עדיה לביא
מוזיקה פופולרית (סמסטר ב') ( -מיכאל וולפה)

15:30-15:45
15:45-17:15

תורת המוזיקה א'  -אריאל לזארוס

הרמוניה א'  -רמה א'  -איציק וייס

תעשיית המוזיקה  -ירון כהן 15:00 - 13:30

הרמוניה א'  -רמה ב'  -אלי בנאקוט

מכללה

ליווי מתקדם לגיטריסטים  -שי חן

הפסקה

הפסקה
מבוא לסאונד  -איציק וייס (סמסטר א')

כתיבה

הפסקה
עיבוד א'  -אלי בנאקוט

הפסקה
פיתוח שמיעה  -א  -אלי בנאקוט

האולפן הביתי  -איציק וייס (סמסטר ב')

אילתור למתופפים  -ברק בן צור

17:15-17:30
17:30-19:00

מנחה /הפסקה

פיתוח שמיעה ב'  -אלי בנאקוט

הלחנת שירים ב'  -בנים  -חמי רודנר

טכנולוגיה מחשבים ומוזיקה  -מעיין ביידר

קומפוזיציה א'  -נאור כרמי

הפסקה
פיתוח שמיעה א'  -רמה ב'  -אלי בנאקוט
תירגול  -שנה א'

מפגש שנה ב'

מפגש שנה ג'

חדר
מחשבים
מכללה

הפסקה
תירגול  -שנה א'
הזמר העברי  -מיכאל וולפה  -סמסטר ב'

מנחה /הפסקה

הפסקה

הפסקה

מפגש  -שנה א'
מכללה

הפסקה
הרמוניה ב'  -אלי בנאקוט

קומפוזיציה ג'  -מוזיקה לסרטים  -אלי בנאקוט

הפסקה
עיבוד ב'
מיומנויות גיטרה  -שי חן

חדר

