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ילדים, הורים ותושבים יקרים, 
 

קונסרבטוריון מצפה רמון שמח לפתוח את ההרשמה לשנת הפעילות תשפ“ג 
 .2022-2023

 
לאורך השנה האחרונה, זכינו לראות את תלמידי הקונסרבטוריון גדלים ומתפתחים,
ואת קהילת הקונסרבטוריון הולכת וגדלה. אנו שמחים מאוד על הצטרפות של
תלמידים ותלמידות חדשים, על המעורבות והתמיכה של ההורים, ועל הקונצרטים

המקסימים שראינו. 
 

ילדי מצפה רמון זוכים ללמוד מוזיקה ביישוב שמיום ליום הופך למרכז מוזיקלי חשוב
בישראל. מטרתנו היא להפוך את החינוך המוזיקלי במצפה רמון למוביל והאיכותי

בארץ.
 

הקטלוג שאתם מחזיקים בידכם הוא תוצאה של חשיבה רבה על תחום המוזיקה
במצפה רמון, ועל הדרכים בהן נוכל לתת לילדינו חינוך מוזיקלי מיטבי. 

 
התוצאה היא תכנית עשירה ומגוונת, שמתחילה לפגוש את הילדים בגיל הגן והכיתות
הנמוכות באמצעות שיעורים קבוצתיים של מלודיקות, חליליות ומקהלה, וממשיכה

בלמידה פרטנית המלווה במעטפת של שיעורי תיאוריה, הרכבים מוזיקליים ועוד. 
 

בהמשך, התלמידים גם ינגנו בתזמורות גדולות יותר, והמצטיינים יוכלו להתחבר
לתזמורות איזוריות וארציות. המצטיינים והמתמידים יוכלו גם לגשת לבחינת בגרות

במוזיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד. 
 

בשמנו ובשם צוות הקונסרבטוריון, תודה גדולה לילדים על הרצינות והעבודה הקשה,
ולהורים על התמיכה והאמון. אנו מלאי תקווה ואמונה שזוהי רק תחילת הדרך, ועשיה

רבה ומרגשת עוד לפנינו. 
 

שלכם, 
 

\

אהוד אטון,                                                                                     נעה מיכאלי, 
מנהל אמנותי קונסרבטוריון מצפה רמון                                        מנהלת קונסרבטוריון מצפה רמון



מי יכול ללמוד מוסיקה?
 

כולללם מוזמנים, התלמידים שלנו הינם תלמידים צעירים מגילאי גן חובה ועד מסיימי
תיכון, ותלמידים בוגרים (18+) שרוצים להעשיר את עולמם בלימוד נגינה להנאתם או

לקראת הכשרה מקצועית בלימודים גבוהים.

הרשמה
 

ההרשמה נעשית באתר המתנ"ס בלשונית חוגים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הקונסרבטוריון, נעה מיכאלי - 054-3190004

מה לומדים?
 

התוכנית בקונסרבטוריון היא תוכנית שנתית של חינוך מוזיקלי מלא.
 

בשיעורים הפרטניים נלמד להכיר את הכלי, קריאת תווים וקצב לצד בניית
רפרטואר והתנסות במגוון סגנונות מוזיקליים.

בנוסף לשיעורים הפרטניים התלמידים יקבלו שיעורי תאוריה, ויוכלו להשתתף בהרכב
(מקהלה\הרכב חליליות ועוד) - כלול בעלות השיעורים הפרטניים. 

 
בשיעורי טרום כלי נפתח את השמיעה, את חוש הקצב, את הקורדינציה, נכיר תווים,

נזיז את הגוף ונאזין למוסיקה.
תלמידי הקונסרבטוריון ישתתפו ב-3 קונצרטים מהלך השנה: חנוכה, פורים וסוף

שנה.
 



צוות המורים שלנו

נעה מיכאלי
פסנתר

עמית כסיף
פסנתר

דורין גל
פסנתר

יואל חיות
גיטרה

נועה סולומונס
צ'לו, מקהלה

תאו וויסבורד
כינור

מושיקו אשכנזי
בס חשמלי

לילה אשוח
חליל צד, חלילית

רתם יעקבסון
קלרינט

יעל שחרור
מקהלה ומלודיקה

נמרוד בן מנחם 
סקסופון

אסף גורן
טרומבון וחצוצרה

שיר אמיר
פיתוח קול, תאוריה והלחנה

מחלקת פסנתר

מחלקת כלי מיתר

מחלקת כלי נשיפה

מחלקת פיתוח קול, תאוריה וטרום כלי



פרטני   סוג השיעור

300 ש"ח לחודש
עד כיתה ג'

(45 דק' שיעור)

360 ש"ח לחודש
מכיתה ג'

(45 דק' שיעור)

480 ש"ח לחודש
רב גילאי

למתקדמים
(60 דק' שיעור)

התשלום הינו שנתי.
תלמידים הנרשמים לשיעור פרטני בכלי יהיו זכאים להשתתפות בשיעורי תאוריה,

הרכב\מקהלה בחינם.
התאמה בין המורה לתלמיד תתבצע אחרי שיחה אישית עם מנהלת הקונסרבטוריון.

תלמיד שהתחיל עם מורה מסוים ימשיך עם אותו מורה למעט מקרים חריגים.

שיעורים פרטניים
 

המורים המעולים שלנו יוכלו להכשיר אתכם מוסיקלית בכלים הבאים:
כינור, צ'לו, קונטרבס, גיטרה בס, פסנתר, חלילית, חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה,

טרומבון, גיטרה, מפוחית, פיתוח קול ושיעורי יצירה והלחנה.
כל נרשם יקבל אחת לשבוע שיעור תאוריה קבוצתי (ישובץ לפי רמה) כחלק ממסגרת

לימוד הכלי.
 

התשלום הינו שנתי.
תלמידים הנרשמים לשיעור פרטני בכלי יהיו זכאים להשתתפות

בשיעורי תאוריה, הרכב\מקהלה בחינם.

שיעורים קבוצתיים
 

שיעורי טרום כלי (מלודיקות, חליליות) הינה תכנית לימוד מוזיקה אשר חושפת, מעשירה
ופותחת את הדלת לעולם המוזיקה לילדים צעירים בגילאי 5-7. 

מינימום 4 משתתפים לפתיחת קבוצה.
השתתפות בהרכב מותנה בלימוד נגינה פרטני במסגרת כלשהי ובמעבר אודיציה.

ההשתלבות בהרכבים תעשה בהתאמת יכולת רמת הנרשם לרמת ההרכב.

 



עלות
לחודש

שעות גילאים תיאור סוג השיעור

160 ש"ח
ראשון ושלישי

16:15
45 דק' שיעור

גן חובה - כיתה א'

נפתח את השמיעה, את חוש
הקצב, את הקואורדינציה.

 נכיר תווים, נזיז את הגוף ונאזין
למוסיקה.

ילדי הפלא
(מלודיקות - טרום כלי)

160 ש"ח
פעמיים בשבוע **

 45 דק' שיעור 
גן חובה - כיתה א' 

נכיר את החלילית, ננגן יחדיו
בקבוצה בקולות שונים.

קבוצת חליליות 
( טרום כלי)

150 ש"ח
פעם בשבוע **
 60 דק' שיעור

מכיתה ב' - ו'

נכיר את החלילית, ננגן יחדיו
בקבוצה בקולות שונים. 

מתאים לתלמידים מתקדמים אשר
מכירים את החלילית.

קבוצת חליליות מתקדמת

160 ש"ח
פעמיים בשבוע **
45 דק' שיעור

מכיתה א'-ו'
נלמד שירים חדשים, פיתוח

שמיעה, תרגלי חימום קולי, נלמד
לשיר בקולות שונים.

מקהלת ילדים

150 ש"ח
פעם בשבוע **
45 דק' שיעור

לפי רמה
נלמד תווים, סולפז', הרמוניה, נאזין

ליצירות ונפתח את השמיעה,
נפתח את חוש הקצב.

תאוריה מתחילים

170 ש"ח
פעם בשבוע **
60 דק' שיעור

לפי רמה 

לימודי תורת המוזיקה להעשרה
אישית או לקראת הכנה למבחני

כניסה למוסדות להשכלה גבוהה.
שיעורים קבוצתיים, מותאמים

לצורך ולרמת התלמידים.

תאוריה מתקדמים

220 ש"ח
פעם בשבוע **
90 דק' שיעור

ז'-יב' 

הרכב שבו נשיר יחד בקולות שונים
באקפלה או בליווי פסנתר, מיועד
לכאלו שמנוסים בשירה. יש לעבור

אודיציה.

הרכב ווקאלי

220 ש"ח
פעם בשבוע **
90 דק' מפגש

מכיתה ז'-יב'

מויעד לנגנים עם ניסיון בסיסי
בנגינה- נלמד קטעים יחדיו, שבהם
לכל נגן יהיה את תפקידו המיוחד
בהרכב. נפתח את השמיעה ונלמד

לנגן בקבוצה. 
יש לעבור אודיציה.

תזמורת \ הרכב

רשימת השיעורים הקבוצתיים

ההרשמה נעשית באתר המתנ"ס **מועדי השיעור יקבע עם המורים יחד עם הנרשמים
לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת הקונסרבטוריון.
נעה מיכאלי - 054-3190004




