החוג למוסיקה
לכבוד
שלום רב,
שמחנו לשמוע שברצונך ללמוד בחוג למוסיקה שבמכללה בשנת הלימודים הבעל"ט.
כדי לבדוק את התאמתך לרמתו של החוג אנו מבקשים ממך למלא את השאלון
המצורף כאן ,לצרף אישורים והמלצות ,ולהעבירו אלינו בחזרה ,בהגיעך לראיון.
כמו כן יתקיימו ראיונות עם ראש החוג ,ומבחן .מועד הריאיון והמבחן יתואם עם
מבחני הקבלה למכללה ,על פי תאריך שישלח אליך ממדור ההרשמה .הריאיון
והמבחן ייערכו בע"ה ביום מבחני הקבלה למכללה.
בבחינה בכתב ובנגינה את נדרשת:
א .להוכיח התמצאות בסיסית בכתיבת תוים ובמפתחות שונים ,בסולמות
מז'וריים ומינוריים ,במרווחים ,באקורדים ,בדרגות הרמוניות בסיסיות
ובכתיבת הכתבה.
כמו כן עליך להכיר מושגים בסיסיים (בעיקר אלה המסומנים ב* ברשימה
המצורפת) ולהגדירם.
ב .לנגן בכלי שלך שתים שלוש יצירות המוכיחות את שליטתך בכלי.
אנו מצרפים כאן חומר עזר לעיונך .חומר נוסף ,אם את זקוקה לו ישלח אליך
על פי בקשתך.
מועמדות שאין להן ידע תאורטי בסיסי תוכלנה להצטרף לקורס קיץ
שיתקיים אי"ה במסגרת החוג ,לקראת שנה"ל הבאה.
אם את מעונינת בפרטים נוספים ,בכל ענין הקשור להרשמתך ללימודים
בחוג למוסיקה ,אנא התקשרי עימנו:
נחמה פולק  ,מזכירת החוג20-6392576 -
גב' רחל קולנדר ,ראש החוג ,20-6392573 -בבית27-9322299-
אנו מאחלים לך הצלחה ומקווים לראות אותך בינינו .
בברכה,
ד"ר רחל קולנדר

ראש החוג למוסיקה.

החוג למוסיקה
שאלון הרשמה והכרות
נא למלא את השאלון ולהחזירו למזכירות החוג למוסיקה בעת הריאיון.

א .פרטים אישיים
שם משפחה :
שם פרטי:
כתובת:
טלפון:
ב .השכלה מוסיקלית
כלי נגינה עיקרי :

מספר שנות הלימוד:

באיזו מסגרת ?(מוסד ,מורה פרטי וכו')
האם את מנגנת בכלים נוספים?
כמה שנים?
האם את עדין מנגנת?
האם למדת תאוריה מוסיקלית?
האם השתתפת בקבוצת ביצוע או הרכב כלשהו?
באיזו מסגרת?
האם את נוהגת להאזין למוסיקה בקונצרטים ,בבית ,מקום אחר?
אם כן היכן ומתי?
מני  3יצירות מוסיקליות המוכרות לך והאהובות עליך:

אישורים והמלצות
הנך מתבקשת לצרף אישורים והמלצות על משך לימודי המוסיקה שלך בעבר
ובהווה וכן המלצות של הישגיך וכישרונותיך המוסיקאליים.
לקבלת חומר הכנה לקראת הלימודים ,יש לפנות למזכירות בטל20-6392576 :

