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 בדוא"ללפי תאום מראש 
 

 תאור הקורס   

הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית '. בקורס המשך להרמוניה 

מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית ללימודיהם. 

יכרות עם מגוון והרומנטית" -טכפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוס המתקדמת

זו. לצד המושתתים על שפה פונקציונאליים" -אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסטסגנונות 

יצירות ינותחו בסגנונות שונים ותרגילים בכתיבה חופשית ע"פ הנחיות תרגילי הרמוניה 

אנהרמוניה, דמות כתופעות הרמוניות מתקיושם דגש על  במסגרת הקורס .ותהרלוונטי התקופותמ

-רב ,הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי

וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי מודאליות -וניאומשמעות הרמונית 

 (. מונומנטאליים שהתפתחה בתקופה הנדונה )ממיניאטורות ועד פרקים סימפוניים

 

A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and 

conducting in their 3
rd

 year. In this course, students will acquire in-depth knowledge 

of elaborate tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” 

periods, with a special consideration of selected personal and national styles, as well 

as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside 

harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the 

periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as 

enharmonicism, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, 

harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such 

harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under 

examination (from miniatures to monumental symphonic movements). 

 

 דרישות הקורס 

הגשה סדירה של תרגילים בכתיבה, ניתוח ונגינה, , פעילה בכיתה השתתפותנוכחות בשיעורים, 

עבודה סמסטריאלית ועבודת מבחן מעשי שנתי, סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב,  מבחןעמידה ב

 גמר שנתית.
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 דרישות קדם

  '".ב הרמוניההשתתפות ועמידה בהצלחה בקורס "

 

 מרכיבי הציון הסופי 

פעילה השתתפות שבועיים ו הגשת תרגילים 05%, עבודת גמרעבודה סמסטריאלית/מבחנים ו 05%

  .בכיתה

 

  בחינה

, מטלות הירמון ויכלל ומבחן הגמר )מבחן מעשי + מבחן בית( )מבחן כיתה( המבחן הסמסטריאלי

 וניתוח הרמוני.  כתיבה

 

 נתון לשינויים(מבחר )נושאי הקורס 

משמעות -רבהסולם האוקטטוני, חסים מדיאנטיים דיאטוניים וכרומטיים, מעגלי טרצות, י

-תורת הדואליזם של רימן והרחבותיה במאה ה : מיוצא מן הכלל לנורמה,ואנהרמוניה הרמונית

 ,91-טרנספורמציות כרומטיות במוזיקה של המאה האקורדים עם אלטרציות כרומטיות, , 05

קוטבית -שילוב סגנונות עממיים ולאומיים, המעבר מטונאליות דו מודאליות באמצעות-ניאו

התפתחות  )כגון להרמוניה של שדות טונאליים )ע"פ אלברט סימון(, השלכות צורניות

המיניאטורה ה"פתוחה" וכו'(, כרומטיזציה האקספוזיציה בת שלושה מרכזים טונאליים, 

ת נודדות", אקורדים טרציאליים והשלכותיה, חיבור וניתוח מהלכים ב"הרמוניו טוטאלית

, מודלים לניתוח ולחיקוי: המיניאטורה הפסנתרנית טונאלית"-מורחבים והרמוניה "פארא

 הרומנטית )מזורקה/נוקטורן(, הליד הרומנטי.
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