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ילוסופיות. נשאל את עצמנו בחן את המוסיקה ואת היצירה המוסיקלית בפרט בעיניים פנ תיאור הקורס:
באמת לכתוב מוסיקה? ? האם אפשר מהי מוזיקה? היכן בדיוק מצויה היצירה המוסיקליתכגון שאלות 

 יקלית? כיצד ניתן להעריך יצירה מוס

 

 לקורס יהיו שתי פאזות.  :הקורס מבנה

  ן, לבחולהגדיר, על כל קבוצה תהיה מוטלת האחריות —עבודה בקבוצות פאזה ראשונה:

 ם.ר, ולהכין פרזנטציה על נושא מסוילאסוף חומלהעמיק,  

 הגעה לשיעור מוכנים לעשות את המטלה השבועית הקבוצתית. דרישות: 

 הגשת דו"ח התקדמות ותכנית לשבוע שאחרי.בסוף כל מפגש קבוצתי: 

 : כל קבוצה תציג/תעביר/תשתף ותוביל דיון בנושא עליו עבדה.פאזה שנייה

 קריאה של החומר שהקבוצה המציגה תורה עליו. דרישות:  

  :שעור

 . מהציון הסופי 10%מהווה —       נוכחות .1
 מהציון הסופי. 25%מהווה  — ומסירת דו"חות  הקבוצתית השבועית בכיתה ביצוע המטלה .2
 מהציון הסופי. 65%מהווה  —     בכיתה +עבודה פרזנטציה .3

 

ייקבע עפ"י קבוצות העבודה. אך ההיקף יהיה בממוצע מאמר או שניים באנגלית בפאזה   חומר קריאה:
 השנייה של הקורס. 
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 מחקר: תומטל השיעור נושא תאריך
יצירות 

 מוסיקליות:

   מושגי יסוד-מבוא 06.03

13.03 
והגדרת חלוקה לקבוצות 

 נושאים
  

 דיון בספרות רלוונטית 20.03
Bowman; Gracyk and 

Kania 
 

 דיון בספרות רלוונטית 27.03
ספרות מקור או משנה 

 שמצאתם
 

   חופשת פסח -אין שיעור 03.04

 מציאת חומר עזר/יצירות 10.04
דוגמאות או דוגמאות נגד 

 לעמדות שראיתם
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שאלות לדיון ובניית אופן 
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