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 תיאור הקורס

 02-י במאה הבקורס זה תינתן סקירה של זרמים מרכזיים במוסיקה בעולם המערב
, היבטים תרבותייםשיטות הלחנה, תוך התייחסות ל מפרספקטיבה היסטורית

ועד לתמורות  01-קף הנושאים יתפרש החל משלהי המאה ההי ואנליטיים. תיאורטיים
מקורות וטכניקות יידונו על בסיס  גישות. מלחינים מייצגים, 02-ות במאה המאוחר

. דרישות הקורס כוללות מרכזיותוהאזנה ליצירות ראשוניים, ספרות משנית נבחרת 
 בחנים סמסטריאליים.טלות אמצע וממ

Course description 

The course will focus on the development of Western music during the Classic and 
Romantic periods (between the years 1730-1900). We shall discuss the formation of the 
Classic and the Romantic styles and their various definitions while examining the 
works of some of the major composers who exemplify those styles. The course topics 
include the development of musical language, important stages in the development of 
instrumental, vocal and operatic music, the development of musical genres and forms, 
the development of musical instruments and the orchestra, and also relevant issues in 
performance practice. 

 

 
 מטרות הקורס

ומאפייניהם, התמצאות  02-הזרמים המגוונים במאה המטרות הקורס כוללות היכרות עם 
 במלחינים מייצגים ויצירותיהם, התמצאות בגישות הלחנה ושיטות, היכרות בסיסית עם מקורות

  . סוגיות בתיווי וביצוע מוסיקלי ,ראשוניים וספרות משנית
 

 נושאי הקורס

 יזםצפוסטרומנטי 

 טונאליות במעבר 

 אימפרסיוניזם וסימבוליזם 

 אקספרימנטליזם 

 פרימיטיביזם 
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 מצלולים חדשים  

 טונאלית-המהפכה הא 

 פולקלוריזם 

  אקספרסיוניזם 

 ניאוקלסיציזם 

 האוונגארד הצרפתי 

 ה"ה"אובייקטיביות החדש 

 שיטת שנים עשר הטונים 

 אוונגארד אחרי מלחמת העולם ה-II 

 סריאליזם טוטאלי 

 "מוסיקה "מקרית 

 מוסיקה אלקטרונית 

 מינימליזם 

 ניאורומנטיציזם 

 ספקטרליזם 

 סגנוניות-רב 

 פוסט מינימליזם 

 מורכבות חדשה 

 

 ולמידה דרכי הוראה

 לים ודיון כיתתי.הצגת תכלי, השמעת קטעי מוסיקה, הקורס יכלול הרצאות

 חובות הסטודנטים

 יהיו  ים: החומרוהיכרות עם תכלילי היצירות האזנה, קריאת חומר שוטף

 זמינים באתר הקורס

  בשיעורים פעילה השתתפות 

 ת אמצע בכל סמסטרמטל 

  בסוף כל סמסטרעיוני מבחן  

 ה בקורסאופן הערכ

 (02%ת אמצע:  )וטלמ 

 (82%) : יםעיוני ניםבחמ 

 פרויקטנקודות יוענק על בסיס של השתתפות ב 5ובה של ציון מיטיב בג 

הציון המיטיב אינו חלק  סיום הקורס בהתאם לשיקול דעת המרצה.

מהציון הגולמי של הקורס ויתווסף לציון המשוקלל )הציון הסופי לא יהיה 



 "(. ההשתתפות בפרויקט נתונה לבחירתו של הסטודנט.022גבוה מהציון "

 נוכחות

מוצדקים אינו יכול סטודנט, אשר מטעמים ים היא בבחינת חובה. הנוכחות בשיעור

להשתתף בשיעור, חייב להודיע על כך בכתב למזכירות ביה"ס בצירוף הנמקה )מחלה, 

לא מוצדקים ייעדר מעל לחמש פעמים במהלך סטודנט, אשר מטעמים  מילואים וכו'(.

 שנת הלימודים, הקורס לא יוכר לו והוא יצטרך לחזור עליו. 

 

 

 

  )*( ביבליוגרפיה

מצורפת ביבליוגרפיה מקוצרת. חומרי הלמידה מתוך הספרים המצורפים וחומרים רבים 
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