
 

 
 

 סילבוס קורס : "חוויה מוסיקלית"  סמסטר א תשפ"א
ישלחו על פי התאריך קישור להרצאות ולקונצרטים   באופן מקווןבסמסטר א  המפגשים יתבצעו  

 למודל הקורס , 
תחשפו למגוון מוסיקלי רחב , החל מיצירות קלאסיות של גדולי  במהלך הקורס -הקונצרטים 

 נונות שונים ומודרניים. המלחינים וכלה במוסיקת עולם בסג
 את ההרצאות המרתקות מעביר מאסטרו דורון סלומון .

בתום כל מפגש הסטודנטים מתבקשים לשלוח תשובה לשאלה הקשורה להרצאה  ולשלוח  לרכזת 
 התשובה תזכה אותם  בנוכחות .  sin3@br7.org.il הקורס  אמילי למייל  

 ום הקורס תתקיים בחינה  מקוונת   ע"פ כל כללי ההבחנות של המוסד האקדמי .בת
 

 סילבוס הקורס ותאריכי המפגשים .
 
 

 תפקידו של המנצח  + קונצרט   1מפגש מס' 
 

27.10.2020 
 מרצה דורון סולומון –תפקיד המנצח 

 
  

 כלי מיתר  +קונצרט   2מפגש מס' 
 

10.11.2020 
 
 

 רון סולומוןכלי הקשת בתזמורת :דו
 
 

 והן סבסטיאן באך +קונצרטי – 3מפגש מס' 
 

24.11.2020 
 

 רון סולומוןמרצה דו -הרלוונטיות של באך  
 

 לי נשיפה חלק א'+קונצרטכ -  4מפגש מס' 
 

1.12.2020 
 
 

 רון סולומוןמרצה דו -כלי הנשיפה בתזמורת 
 
 
 

 לי נשיפה חלק ב' +קונצרט כ  -5מפגש מס' 
 

15.12.2020 
 

 ולומוןסמרצה דורון  -הנשיפה בתזמורת כלי 
 

mailto:sin3@br7.org.il
mailto:sin3@br7.org.il


 

 
 קצב  +קונצרט    6מפגש מס'  

 
29.12.2020 

 
 הקצב במוסיקה  מרצה : דורון סולומון 

 
 

 כלי מקלדת +קונצרט   7מפגש מס' 
  

12.1.2020 
 

 כלי מקלדת  מרצה : דורון סולו
 ציון הקורס

 יון עובר בבחינה.צ -גין נוכחות בקונצרטים ובהרצאות. תנאי לחישוב הנוכחות ב - 40%
 בחן מסכם.  המבחן יהיה בנוי כמבחן מרובה ברירות )"מבחן אמריקאי"(. מ -60%

 , הציון הסופי בקורס יהיה ציון המבחן.56-במידה וציון המבחן יהיה נמוך מ
 הציונים כמקובל.יפה יפורסמו עם פרסום מועדי החש -חשיפה 

 
 חומרי עזר:

 תדפיס תרשים צורת הישיבה של התזמורת. .1
 שאלון של הרצאה יפורסם במודל ביחידת ההוראה הרלוונטית  . .2

 ( יפורסם בצמוד להרצאה VHS  +DVDדוגמאות אודיו ווידאו ) .3

 כל החומרים יפורסמו במודל  הסטודנטים. .4
 

 צוות הקורס:
 מאסטרו דורון סלומון –מרצה ראשי 

 אמילי בורנשטיין. –נהלה מ
 

 צוות מנהלי של הקורס:
 

מייל:  08-6266459גב' אמילי בורנשטיין, טל:  –מתאמת הקורס: נציגת הסינפונייטה  •        
sin3@br7.org.il  

 
 08-6266422טל: –מנכ"ל : גב' קלאודיה צובל  •        

 
 

 מספר נרשמים:
 ר.הלומדים בסמסט  לכל הסטודנטיםהקורס פתוח  

 
 תשלום:

 ש"ח350עלות המנוי 
 
 

 נשמח לראותכם
 אמילי בורנשטיין 
 רכזת הקורס

 
 


