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שנת הלימודים :תשע"ט

סמסטר :ב'

הקף השעות :שעתיים שבועיות

א .מטרות הקורס:
 להכיר את שיטות המחקר והתיעוד בעולם המוסיקה היהודית לתת לסטודנטים כלים לאיסוף ותיעוד מסורות מוסיקליות יהודיות ליצור אינוונטר מתועד של הקלטות וראיונות ,כבסיס למחקרב .תוכן הקורס:
 הכרת הספרות המחקרית הרלבנטית מימוש ההיבט המעשי – ביצוע הקלטת אינפורמנטים וניתוח קטע מוסיקלי תוך דגש על הרקעוההקשר התרבותי
 התנסות בעבודת שדה במהלך סדנא – הקלטות ,ראיונות ,תיאור ותיעודמהלך השיעורים:
בחלק הראשון של הקורס יינתנו הרצאות פרונטאליות והסטודנטים יציגו את סיכומי המאמרים שיקראו
מתוך הרשימה הביבליוגרפית .לאחר שיתבצע החלק המעשי של הקורס – עבודת השדה – יתקיים דיון
ברפרטואר שנאסף ,שיהיה מלווה בהאזנה ובצפייה של הראיונות והקטעים המוסיקליים שנאספו.
תכנית שיעורים מפורטת:
 .1-4היבט התיאורטי – עיון ודיון בספרות רלבנטיות
 .5-6ניתוח מוסיקלי ותרבותי של הקלטות קיימות ,הכנת תעתיקים וניתוחם
התרבותי
 .7-8הכנת הסדנא – ניסוח שאלון ,הדרכה לראיון של אינפורמנטים ,הדרכה
טכני.
 .9-10סדנת עבודה מעשית בשטח – יציאה להקלטות ומילוי טפסי ההקלטות

בהקשרם
בשימוש בציוד

 .11-12ניתוח הממצאים – עבודה בקבוצות ,סיכום
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :קורסים קודמים במוסיקה אתנית ( )47-119ובמוסיקה יהודית ( 47-108או 47-
.)208
חובות הקורס:
נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים ( 20%מן הציון הסופי)
הגשת סיכומי מאמרים והצגתם בכתה במהלך השיעורים ( 10%מן הציון הסופי)
השתתפות בסדנת עבודה מעשית בשטח והגשת סיכום ההקלטות והראיונות ( 50%מן הציון הסופי)
ניתוח קטע מייצג מתוכה ( 20%מן הציון הסופי)
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