המכון ללימודי חוץ
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
טלפון ומסרונים ,250-012-1020 :פקס20-575-5557 :

external@jamd.ac.il
הרצאות לשומעים חופשיים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
שנה"ל 1029-10
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מאפשרת לקהל הרחב להאזין להרצאות בקורסי המליאה
הייחודיים של האקדמיה כ'שומעים חופשיים' .ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי ומוגבלת
למספר מצומצם של משתתפים .בקורסים מסוימים ההרשמה מותנית בתיאום מוקדם עם המרצה
ובהסכמתו .עלות ההשתתפות מופיעה להלן בסוף המסמך.
ההרשמה לקורסים ולהרצאות לקישור לאתר האינטרנטhttps://www.jamd.ac.il/external-studies :
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ,בטלפון ,במייל ,בפקס ובמסרונים.
טלפון ומסרונים ,250-012-1020 :פקסexternal@jamd.ac.il ,20-575-5557 :

רשימת הקורסים:
 .1תולדות המוסיקה – המוסיקה של ימי הביניים והרנסאנס
פרופ' בלה ברובר – סמסטר א' ,יום שני  ,10:22-13:02אולם 001
 .0תולדות המוסיקה –סגנון הבארוק
פרופ' בלה ברובר – סמסטר ב' ,יום שני  ,10:22-13:02אולם 001
 .0תולדות המוסיקה – הסגנון הקלאסי
פרופ' בלה ברובר – סמסטר א' ,יום רביעי  ,10:22-13:02אולם 001
 .3תולדות המוסיקה –הסגנון הרומנטי
פרופ' בלה ברובר – סמסטר ב' ,יום רביעי  ,10:22-13:02אולם 001
 .5סדנת חזנות – אסכולת פטרסבורג (מוסיקה יהודית)
חלק מהקורס מועבר בעברית וחלקו באנגלית
מר ריימונד גולדשטיין – סמסטר א' ,יום שלישי ,0:22-12:22 ,אולם 021
 .5פרקים במוסיקה בת-זמננו
ד"ר דורון קאופמן – סמסטר א' ,יום שני ,15:02-10:22 ,אולם 001
 .7המוסיקה של המאה ה10-
(דרישה מוקדמת :השתתפות בקורס 'פרקים במוסיקה בת-זמננו')
ד"ר דורון קאופמן – סמסטר ב' ,יום שני ,15:02-10:22 ,אולם 001
 .0תולדות המוסיקה המערבית
פרופ' מיכאל קלינגהופר – שנתי ,יום שלישי ,11:22-10:02 ,אולם 001
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 .5תולדות המוסיקה הפופולארית
מר רועי בן סירה ,סמסטר ב' ,ימי רביעי ,15:02-10:22 ,חדר 001
 .12אקוסטיקה
ד"ר אבי בר-איתן ,ימי רביעי ,5:22-12:02 ,חדר 001
 .11תורת המקאם
קורס שנתי ,ימי שלישי ,10:22-10:02 ,חדר 510
 .21ספרות המוסיקה הערבית
מר נביל שאער ,קורס שנתי ,יום שלישי ,13:02-15:22 ,חדר ישיבות
 .10פסיכולוגיה חינוכית
קורס שנתי ,מפגשים פעם בחודש ,15:02-10:22 ,יום רביעי ,חדר 021
 .13פסיכולוגיה התפתחותית
קורס שנתי ,מפגשים פעם בחודש ,יום רביעי ,10:22-15:02 ,חדר 021
 .15מורשת המחול במסורות ישראל
מחול ישראלי בהקשרים תרבותיים ,סוציולוגיים וכלכליים.
סמסטר א' ,יום שני ,13:02-15:22 ,חדר 021
הגב' איריס לנה
 .15מוסיקה ישראלית
מר זהר שרון ,סמסטר א' ,יום ד' ,15:22-15:02 ,אולם .001

שכר הלימוד לשומעים חופשיים:




כל שעה שבועית מחושבת לפי  ₪ 005לסמסטר
קורס בן  0שעות שבועיות (סמסטריאלי רגיל) – ₪ 352
קורס בן  0שעות שבועיות (סמסטריאלי) – ₪ 575

שכר הלימוד לשומעים חופשיים בקורסים שאינם קורסי מליאה המאושרים באופן חריג ע"י המזכיר
האקדמי:




כל שעה שבועית מחושבת לפי  ₪ 352לסמסטר
קורס בן  0שעות שבועיות (סמסטריאלי רגיל) – ₪ 522
קורס בן  0שעות שבועיות (סמסטריאלי) – ₪ 1,052

* יתכנו שינויים בזמני הקורסים
** הזכות לשינויים שמורה

