מרכז המוזיקה בית היוצרים
גבעת זאב
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תקנון הרשמה

מספר המקומות בכל חוג מוגבל .יקבע לפי סדר
הנרשמים.
כל המחירים הם עבור חודש ,אלא אם כן צוין אחרת.
פתיחה של כל חוג מותנית במספר הנרשמים רק
לאחר סיום ההרשמה נוכל לדעת סופית אלו חוגים
יפתחו ואלו לא.
מעבר מחוג לחוג בתחילת השנה ובמהלכה יתאפשר
על בסיס מקום פנוי בלבד.
שעות החוגים יקבעו סופית לאחר סיום ההרשמה
וחלוקת הקבוצות.
חיוב על החוגים יעשה על ידי המתנ״ס בלבד.
התשלום עבור החוגים יחל בחיוב של חודש אוקטובר
ויימשך עד יוני.
חודש אוקטובר מוגדר כחודש ניסיון –עליו משלמים
מחיר מלא ככל החודשים ,בסוף חודש זה תתאפשר
יציאה מהחוג ללא התחייבות לכל השנה.
תלמיד שרוצה לצאת מהחוג יודיע על כך בשיחה או
במייל למנהל המרכז.
תלמיד שלא הודיע על יציאה ונשאר רשום יחוייב
בתשלום עד סוף שנת החוגים.
בכל חוג יתקיימו  34מפגשים(לא כולל קונצרטים,
תחרויות ועוד מפגשי העשרה).
מפגשים שיתבטלו במהלך השנה בעקבות ביטולי
מורים יושלמו בחודש יולי ללא תוספת תשלום ,ביטול
חוג מצד התלמיד ללא עדכון המורה יחוייבו באופן
מלא.
הודעה על ביטול חוג תעשה על ידי המדריך ומנהל
המרכז מול התלמידים והוריהם.
תיאום השיעורים יעשה מול המורים.
הודעה על מיקום החוגים במתנ״ס תעשה לאחר
ההרשמה.
בכל שאלה ,ניתן לפנות למנהל חוגי המוסיקה.

פעילויות לגיל הרך וטרום כלי
חוג לפעוטות מגיל  0-3יחד עם ההורים ,בחוג נחשפים לראשונה הילדים לצלילים
ולקולות להקשבה מודרכת ולפעילות מוטורית התפתחותית הרגשית והוויזואלית
של הילדים עם ההורים.

• טרום כלי
חוג המיועד לגילאי  3-6המכין אותם לקראת נגינה בכלי הנגינה הראשון
שלהם ,חוג קבוצתי המשלב את יסודות המוסיקה דרך מראות גרפיים ,שירים
ותנועה ונותן להם טעימה ראשונה מעולם כלי הנגינה.
משך החוג 45 :ד׳
עלות 170 :ש״ח (חודשי)
מינימום  10ילדים למפגש
*החוג מחולק לשלושה קבוצות גיל 0-1.5 :ו 3-6 – 1.5-3

לימודי כלי נגינה לילדים נוער ומבוגרים
לימודי כלי נגינה פרטניים וקבוצתיים חווייתיים בכל הכלים :תופים ,פסנתר וקלידים
גיטרה קלאסית ,אקוסטית וחשמלית ,כלי נשיפה :קלרינט ,סקסופון ,חצוצרה
מפוחית ,חלילית וחליל צד ,כלי מיתר :כינור ,ויולה וצ׳לו קונטרה בס ועוד.
בשיעורי כלי הנגינה ילמדו כל האלמנטים המוסיקליים אשר הולמים את רוח המרכז
תווים קצב ופרקטיקה ביצועית תוך דגש על הוראה נכונה.
התוכן יקבע בהתאם לחזון ורוח התלמיד תוך מתן ציפיות מוגדר מראש.
משך החוג 45 :דק׳ ו  30ד׳
עלות שיעור 350 :ש״ח ו  250ש״ח *
בקבוצה  170 :ש״ח
•
•

המחיר נכון לכלי הנגינה תופים ,פסנתר וגיטרה.
שאר הכלים  370 :ש״ח ו  270ש״ח
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 פיתוח קול והגשת שיר
בשיעור פיתוח קול נלמד איך להרחיב ולשפר את המנעד הקולי ,כיצד
להשתמש בסרעפת ,בנשימות ,נעשה תרגילי חימום קוליים ופיזיים ,נלמד
להגות ולבטא מילים ושפות ,נפתח את השמיעה ונמצא את הקול האישי
והפנימי שלנו בהגשה של שיר.
משך החוג 45 :דק׳ ו  30ד׳
עלות שיעור  370ש״ח ו  270ש״ח

 קורס סאונד הגברה  -היכל התרבות
קורס עבודה מול מחשב ,יצירה של מוזיקה והעברתה למדיה הדיגיטלית,
מהפעלת אולפן הקלטות והגברה של מופעים דרך לימוד מסיבי של חשמל
ואקוסטיקה התלמידים יתנסו במגוון הופעות והקלטות בקהילה ומחוצה לה.
משך השיעור :שעה וחצי
עלות 350 :ש״ח
מינימום  5תלמידים

שיעורי פיתוח שמיעה תאוריה והעשרה מוזיקלית
השיעור יכיל את כל מה שבלתי אפשרי שילמד במסגרת השיעור
הפרטני ,תאוריה ,קצב ,פיתוח שמיעה ,תולדות המוסיקה וכו׳.
משך השיעור 45-60 :ד׳.
עלות 100 :ש״ח
עד  15תלמידים.
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אנסמבל מזרחי (לנוער ומבוגרים)
לימוד ונגינה משותפת של מוזיקה מזרחית קלאסית ,מודרנית ועממית ,פיוטים
מוזיקת עולם בכלים אתניים  :עוד ,סנטור ,כינור פרסי ,נאי ,בוזוקי ועוד.
משך השיעור  90 :ד׳.
עלות  170 :ש״ח.
* ניתן גם לקחת שיעורים פרטניים בכלים.

סדנאות כתיבה ,כתיבה יוצרת ,הלחנה וביצוע
סדנא ייחודית לגירויי וליצירה ,לביצוע מהראש לדף ועד לאולפן ולבמה.
סדנא ייעודית ליוצרים ,לביטוי הרגשות ולביטוי עצמי.
הסדנא נושקת למרבית החוגים האחרים.
כל היצירות יוקלטו ויתועדו באולפן הקלטות ויועלו במופע במיוחד!
משך הסדנא  90 :ד׳.
עלות  170 :ש״ח.
מינימום  10משתתפים.

חבורת זמר ואנסמבל קולי
שירת רבים עם מנצח מקצועי ורפרטואר מכל הזמנים ,שירים לכיף בעיבודים
צבעוניים ובחברה מצוינת.
אפשרות להשתתפות בתחרויות והופעות בטקסים.
משך השיעור 90 :ד׳.
עלות 200 :ש״ח.
מינימום  10משתתפים.
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בית היוצרים  -רשת לימודי יצירה והעשרה מוסיקלית
בית היוצרים הינו מרכז מוסיקה ארצי אשר מאגד מורים למוסיקה ויצירה
מהטובים בארץ.
המורים אשר מלמדים ברשת בתי הספר נמצאים תחת ליווי מקצועי
ומשתמשים בטכניקות הוראה חדשניות וחווייתיות.
בית היוצרים משלב את חוויות הלימוד המקצועי בראייה קהילתית -דרך
הלימוד ולמען אומנויות הבמה לטקסים לאירועים היישובים ויצירת משאב
בלתי פוסק של אומנויות הבמה בקהילה וסביבה.

יואב בן חיים  -מנהל המרכז
בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ,מורה לגיטרה קלאסית ,מפיק
מוסיקלי ,איש חינוך ומקים בית היוצרים למוסיקה בישראל ןמרכז ליצירה
ואומנות בקהילה.
ניתן לפנות להרשמה ייעוץ והכוונה :מבחירת כלי נגינה ועד התאמה למורה
ולכל ייעוץ מוסיקלי 054-7721323
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