
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ,הורים יקרים שלום

 

 .12.9.2021 -לשנת תשפ"ב תפתח ב פעילות מגמת המוזיקה

 

התלמידים עושים את זו, בה  מוכחתמגמות האומנויות בביה"ס הן בחירה וגם השנה אנו ממשיכים במתכונת 

 הדרך מתוך מחויבות ורצון אמיתי, כמו שאמור להיות באומנות.

 

 :בהן ,ם ארבע שעות שבועיותהלימודים במגמה כוללי

 והרמוניה. ימודי תאוריהל 

 קניית יסודות מוסיקליים ופיתוח שמיעה.ה 

 ימוד תולדות המוסיקה.ל 

  רכביםהגינה בנ 

 בסדנאות, כיתות אמן ופעילויות מוסיקליות שונות ומגוונות. שתתפותה 

 

 צוות המורים המקצועי לשנה הקרובה הוא:

 .לכישורי הפקהרכז המגמה, מדריך הרכב ומורה  -גדי קפלן 

 .מדריך הרכבים - בן דנציג

 רכים מקונסרבטוריון מערב הרצליה ובפיקוח משרד החינוך. המורים הינם מורים וותיקים ומוע

 

דקות עם מורה לנגינה או פיתוח קול  45תנאי ללימוד במגמה הוא קיום שיעור שבועי של מינימום 

 תלמידי המגמה זכאים להנחה בהרשמה לקונסרבטוריון.. וריון או באופן פרטיבקונסרבט

 

 ) מרכז תרבות תאו (  168נא הסדירו תשלום מראש מול מזכירות הקונסרבטוריון, וינגייט 

 09-9778800טלפון: 

 

 גדי קפלן

  רכז המגמה



 

 

 

 

 

 מגמההמסלול 

ספר למוסיקה לכל דבר בשיתוף פעולה עם מגמת המוסיקה היא חלק מלימודי בית הספר ומתנהלת כבית 

 קונסרבטוריון מערב העיר. מסלול הלימודים ותכנית הלימוד פרושים לאורך שלושת שנות הלימוד בסמדר.

 

תלמידי שכבת ז' מחולקים להרכבים ונחשפים למגוון סגנונות מוסיקליים, לשיעורי תולדות המוסיקה ולשיעורי 

 בפעילויות העשרה, סיורים וסדנאות אמן. תאוריה. בנוסף, התלמידים משתתפים

 

כונת דומה ואף לוקחים חלק פעיל יותר בנגינה בבית הגלגלים, בבית אבות תתלמידי שכבת ח' ממשיכים במ

 שירין וחונכים את תלמידי כיתות ז'.

 

ים התלמידים לוקחים חלק פעיל ומוביל בטקסים, אירועי שכבת ט' משובצים להרכב, שיעורי תאוריה. תלמיד

ומסיבת סיום. כחלק מפעילות המגמה תלמידי שכבת ט' משתתפים במעורבות חברתית ושעות התנדבות 

 נספרות ונחשבות כמילוי המחויבות.

הקודמות על ידי כתיבה, הפקה והקלטת שיר.  תלמידי שכבת ט מיישמים את חומרי הלימוד מהשנתיים

 .מקצועי ההקלטות נעשות באולפן

 

משתתפים במסלול התלמידים לתינתן ה בתעודת מחצית א' של כיתת ט' מגמתעודת הצטיינות מה

בשיעור הרכב, שיעור  + התנהגות ללא דופיומעלה  95המוסיקה לאורך כל שלושת השנים ומקבלים ציון של 

 .תולדות המוסיקה ושיעור תאוריה

 

 

 למגמהותשלום הרשמה 

 .15.7.21ומסתיימת ב תקופת ההרשמה מתחילה עם קבלת תוצאות מבחני הקבלה  .1

תלמידים שיקדימו להירשם יקבלו עדיפות בשיבוץ להרכבים. שיבוץ להרכב מצטיינים מותנה  .2

 בהרשמה בסוף השנה.

 .₪ 2250 בשכר לימוד של  ל נרשם מחוייב כ .3

 שכר הלימוד במגמה כולל את כל הפעילויות הנלוות. .4

חליטו לא להשתתף בפעילויות המגמה יוכלו לעשות וי 14.10תלמידים/ות שישנו את דעתם עד ה  .5

 משכר הלימוד. 25% -בזאת בתיאום עם יועצת ומנהלת בית הספר. במקרה כזה יחוייבו 

לא ניתן להפסיק את הלימודים במסלול לאחר נקודה זו ואי הגעה לשיעורים תשפיע על ציון מחצית, 

 ציון שנתי בתעודה ותפגע בהתנהלות המגמה.

 

 

 הרשמה והסדר תשלום מראש. לא ניתן להתחיל לימודים במגמה ללא 


