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תושבים יקרים,

החברה העירונית לתרבות, פנאי וספורט ״מקום בלב״, שמחה וגאה להציג בפניכם 
עתיד  השנה  ״סימפוניה״.  ותרבות  למוזיקה  במרכז  הרביעית  המנויים  עונת  את 
600 מקומות ישיבה ומאפשר  להיפתח אולם היכל התרבות העירוני, המכיל מעל 
הצגת מופעי תרבות גדולים על במה מקצועית. פתיחת היכל התרבות תשלים את 
איזור קרית התרבות של העיר, שיכלול את מתחם סימפוניה - אולם סימפוניה, אולם 
מודוס והקונסרבטוריון העירוני, פארק המופעים הפתוח ואת אולם היכל התרבות 
ופנאי עירוני,  נוכל להשלים את החזון שלנו ליצירת איזור תרבות  ראש העין. בכך 
שייתן מענה לכל תושבי העיר בתכנית תרבות שנתית בכל הסגנונות ולכל הגילאים.

למענכם, בחרנו והרכבנו תכנית מופעים למבוגרים, נוער, ילדים ופעוטות, הכוללת מעל 40 מופעים שונים, 
של מיטב האמנים והיוצרים בארץ. כל המופעים נבחרו בקפידה, בכדי שתוכלו ליהנות מהמיטב הקיים כיום 
בארץ. הסגנונות והנושאים מתחברים לקשת מרהיבה של היצירה התרבותית והאומנותית במדינת ישראל.

השנה תוכלו להמשיך ולרכוש כרטיסים בודדים למופעים, או ליהנות ממחירים מוזלים של סדרות מנויים 
מתחום המוזיקה, התיאטרון, סטנדאפ ובידור, קולנוע, הרצאות ומופעים לילדים. בנוסף, תוכלו השנה לרכוש 
חבילות מופעים ״Mix&Match״ המשלבות מופעים שונים ממספר תחומים לבחירתכם במחיר מוזל. בכך 
המנויים  את  מיוחדים.  במחירים  העולמות  מכל  והנאה  לפי טעמכם  מופעים  בחירת  לכם  אנו מאפשרים 
 www.tarbut-rh.co.il :והכרטיסים השונים תוכלו להזמין בקלות רבה בפורטל התרבות של מקום בלב

ולקבל את הכרטיסים ישירות אליכם למייל.

הקונסרבטוריון העירוני למוזיקה פותח שנת לימודים חדשה ומרתקת ומזמין אתכם, שוחרי המוזיקה בכל 
הגילאים ובכל הרמות, להצטרף למשפחה המוזיקלית שלנו ולפתח את הכשרון שלכם. צוות המורים המוביל 
של הקונסרבטוריון בשש מחלקות לימוד שונות )כלי נשיפה, גיטרות וכלי פריטה, כלי קשת, פסנתר, שירה 
ופיתוח קול וכלי הקשה(, ייתנו מענה לכל תלמיד/ה במגוון הסגנונות והרמות, בהוראה מקצועית ופרטנית, 
בשילוב עבודה מהנה בהרכבים ובתזמורות. תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים בהופעות באירועים עירוניים, 
ונהנים  העולם  ברחבי  מוזיקה  בפסטיבלי  בינלאומיות  במשלחות  בכבוד  העיר  את  לייצג  יוצאים  חלקם 

מפעילויות העשרה, סדנאות מיוחדות וכיתות אמן עם מוזיקאים מובילים מהארץ ומהעולם.

החברה העירונית לתרבות, פנאי וספורט ״מקום בלב״, מזמינה אתכם להצטרף למגוון החוגים והפעילויות 
ההרשמה  העיר.  ברחבי  הקהילתיים  במרכזים  השנה  המתקיימים  ותיקים,  לאזרחים  ועד  פעוטות  לגילאי 
לחוגים ולפעילויות בעיצומה ופרטים נוספים על החוגים השונים ניתן לקבל באתר האינטרנט של מקום בלב: 

www.makombalev.org.il
 .

אתם מוזמנים לקחת חלק בכל פעילויות התרבות, הפנאי והמוזיקה שהחברה העירונית לתרבות, פנאי 
וספורט ״מקום בלב״ יוזמת ומארגנת. זה הכל בשבילכם - הכי קרוב לבית.

ד”ר מאיר צרויה
מנכ״ל מקום בלב
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צילום: אילן פורת

צילום: רות רזגור



הסדרה המוזיקלית מציעה מבחר של שמונה מופעי מוזיקה 
המוזיקה  בתחומי  הישראלים  והיוצרים  האמנים  ממיטב 

הקלה, מוזיקה קלאסית, עולם הג׳אז והשירה העברית.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל מופע 
במחיר רגיל, או, מנוי לסדרת ארבעה מופעי מוזיקה משתי 
מופעים  ושני  אדומים  מופעים  )שני  צבעים  קטגוריות 

כתומים( במחיר מוזל. 

שימו לב! יש לשריין את המושבים בעת רכישת הסדרה. 
יתכנו מושבים שונים לכל מופע בסדרה.

מחיר מנוי צליל משולב לארבעה מופעים - 340 ₪

סדרת צליל משולב
סדרת מוזיקה משולבת מכל העולמות

 Mix & Match חבילות מופעים - השנה תוכלו לרכוש במחיר מוזל חבילות מופעים משולבות
ממספר תחומים: מוזיקה, תיאטרון ובמה, סטנד-אפ ובידור, שירה והרצאות.

איך זה עובד? נכנסים לפורטל התרבות של מקום בלב: www.tarbut-rh.co.il ובוחרים חבילת מופעים: 
קווארטה/ סקסטה/ אוקטבה. בכל חבילה מספר מופעים לבחירתכם מתוך קטגוריות צבעים: כחול, אדום, 
כתום, ירוק וצהוב - כמפורט בהמשך. אתם רשאים לבחור את המופעים האהובים עליכם מתוך קטגוריות 

הצבעים שבכל חבילה ומתוך המקומות הזמינים בעת בחירת הכרטיסים.

בדומה לעונה הקודמת תוכלו לרכוש במחיר מוזל סדרות מלאות ומובנות מראש, בהן מספר  סדרות - 
מופעים מאותו תחום. הסדרות הן: צליל משולב, תיאטרון ובמה, כל הקודם צוחק, פואטרי סלאם, סדרת 
אחת  כל  פירוט  לילדים.  מוזיקה  ומפגשי  לקטנטנים  תיאטרון  גדולים,  כמו  סימפוניה,  סינמה  הרצאות, 

מהסדרות בהמשך החוברת.

חבילת ״קווארטה״

ארבעה מופעים שונים: מופע אדום, מופע כתום, מופע ירוק ומופע צהוב
מחיר חבילה )ארבעה כרטיסים בודדים( - 300 ₪

Mix & Match חבילות מופעים

סדרות

חבילת ״אוקטבה״

שמונה מופעים שונים: מופע כחול, שני מופעים אדומים, 
שני מופעים כתומים, שני מופעים ירוקים ומופע צהוב

מחיר חבילה )שמונה כרטיסים בודדים( - 640 ₪

חבילת ״סקסטה״

שישה מופעים שונים: שני מופעים אדומים, מופע כתום, שני מופעים ירוקים ומופע צהוב
מחיר חבילה )שישה כרטיסים בודדים( - 450 ₪

האפשרויות שלכם ליהנות מכל העולמות!

וחבילות  סדרות  לרכישת  אפשרויות  מספר  מבין  לבחור  תוכלו  הקרובה  המופעים  בעונת  חדש!  חדש! 
מופעים Mix & Match במחירים מוזלים:

לתשומת ליבכם, רכישת סדרה או חבילת מופעים מקנה כרטיס אחד לכל מופע.
יש לשריין את המושבים בעת רכישת הסדרה/חבילה. יתכנו מושבים שונים לכל מופע בסדרה/חבילה. 
הכרטיסים למופעים ישלחו לכתובת המייל שמסרתם. הכניסה למופעים תהיה באמצעות הכרטיסים 

שתדפיסו בביתכם, או בהצגת הכרטיס על גבי מסך הטלפון הנייד שלכם בערב המופע.
הזכות לשינויים שמורה לסימפוניה בכל התוכניות, ההצגות והמופעים המפורטים.
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יום ה׳ 15.11.18
בשעה 20:30

יום ב׳ 28.1.19
בשעה 20:30

יום ב׳ 25.2.19
בשעה 20:30

יום ב׳ 24.12.18
בשעה 21:00

הגרובטרון 
במסיבה עברית
מופע פתיחת העונה

האורקסטרה 
מארחת את

דנה עדיני
מופע מחווה לביטלס

תזמורת 
הקאמרטה

באך, שומאן ומוצארט
גיל שוחט מארח

את שלמה גרוניך

שכולו  בערב  שמח  לעשות  ובואו  רעות  ומחדשות  מצרות  אתכם  עזבו 
מחווה ואהבה לזמר העברי. המופע המרענן, שפותח את עונת המופעים 

שלנו בערב שמח, שמתחיל בספרינט ומכאן אפשר רק להגביר....
׳צרות טובות׳, ׳הבחורות ההן׳, ׳איך שגלגל מסתובב׳, ׳ספירת מלאי׳, ׳אם 
,׳פתאום קם אדם׳.... הם רק חלק מהשירים המלווים את  יש לך שמש׳ 
מלאי  ומרקידים,  חדשניים  לביצועים  מעובדים  כולם  השירים  המופע. 

שמחת חיים וסאונד עדכני.
ריקודים  הורה,  מעגלי  הומור,  מלאי  קישור  קטעי  ובתוכם,  השירים  בין 

חסידיים והכל בטאץ' הגרובטרוני המובהק, כיאה למופע פתיחת העונה.

ה-20,  במאה  והחשוב  למשפיע  הנחשב  הבריטי  ההרכב   - ה״ביטלס״ 
שרבים  פלא,  ולא  יפים  שירים  של  אינסופי  רפרטואר  אחריהם  השאירו 
ושאבו  הושפעו  האורקסטרה  חברי  גם  מחודשים.  לביצועים  זכו  מהם 
השראה רבה מה״ביטלס״ ובמופע מיוחד זה, הם בחרו כמה מהקלאסיקות 

האהובות שלהם, ונתנו להן פרשנות חדשה עם המון כבוד למקור.
לצד עיבודים אינסטרומנטלים למוזיקה של ה״ביטלס״ תארח האורקסטרה 
את הזמרת דנה עדיני לכמה גרסאות חדשות ושונות. מיטב הקלאסיקות 
של ה״ביטלס״ מקבלות צורה חדשה תחת הידיים של המעבדים והנגנים 

באורקסטרה.

ירושלים, הנחשבת לאחת מהתזמורות  תזמורת הקאמרטה הישראלית 
הקאמריות הטובות בעולם, תארח את הכנרת לידיה בייך )אוסטריה( ואת 
הצ'לנית קיארה אנדרלה )שוויץ( לקונצרט סולנים מרשים של באך, שומאן 
היצירות  את  עיבד  אשר  רכטמן,  מרדכי  ינצח  הקונצרט  על  ומוצארט. 

הסימפוניות לתזמורת קאמרית.
היצירות שיבוצעו בקונצרט:

באך / קונצ'רטו לכינור בלה מינור
שומאן / קונצ'רטו לצ'לו בלה מינור אופוס 129

מוצארט / מוזיקת לילה זעירה
מוצארט / קונצ'רטו לכינור מס' 4 ברה מז'ור

שני ענקי מוזיקה, עשרים אצבעות וירטואוזיות ואין ספור סגנונות 
מוזיקאליים, בערב אחד שכולו שיאים של התרגשות!

קונצרט המפגיש בין שני ענקי הפסנתר - גיל שוחט ושלמה גרוניך - ויוצר 
סינרגיה בין עולם המוזיקה הקלאסית עם ז'אנרים מוזיקאליים כג'אז, פופ 
ומוזיקת עולם. הרפרטואר יכלול, בין היתר, את שיריו הידועים של שלמה 
 GO :גרוניך: סימפטיה, שירים פשוטים, בואי ילדה, אל נא תלך, וכן יצירותיו

ולונה פארק.

הגרובטרון הם:
דרור אהבה רומם - שירה

איתמר גרוס - קלידים ומחשב
גיא תובל - בס

דניאל שהם - גיטרה
דקל דביר - תופים

ארתור קרסנובייב - חצוצרה
עודד מאיר - טרומבון

רועי רבינוביץ - חצוצרה

שלמה גרוניך - פסנתר וקלידים
גיל שוחט – פסנתר וניצוח

מרדכי רכטמן מנצח )ישראל(
לידיה ַּבייך כינור )אוסטריה(
ְקיָאָרה ֶאְנֶדְרֶלה צ'לו )שוויץ(

90
₪

100
₪

90
₪

100
₪

צילום: עידון רימון

צילום: דני מילר

צילום: אלכס ליפקין

צילום: מופרפוטו

צילום: עידו איז'ק

Vera Markus :צילום: יח״צצילוםPetra Benovsky :צילום

מופעי סדרת צליל משולב:
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יום ד׳ 27.3.19
בשעה 20:30

יום ד׳ 29.5.19
בשעה 20:30

יום ד׳ 12.6.19
בשעה 20:30

יום ד׳ 10.4.19
בשעה 20:30

אפרת גֹוש 
וֶאריק ברמן

״יחד ולבד״

ז'וקה פרפיניאן 
ומרסלו נמי

מארחים את יוני רכטר

מאור כהן 
ופיטר רוט

אינטימי אחד על אחד

תזמורת 
סימפונט רעננה

א-לה רוסיני

 – ברמן  וֶאריק  הישראלית  במוזיקה  הנועזים  מהקולות   – גֹוש  אפרת 
למופע  לראשונה  יחדיו  חוברים  בדורו,  והמסקרנים  החשובים  מהיוצרים 

משותף ובו יבצעו ביחד ולחוד את מיטב הלהיטים מכל אלבומיהם.
השניים שיתפו פעולה בעבר בדואט "הבחורה עם החתולים" של ברמן, 

כמו גם בשיר "קופסא ביום" אשר ברמן כתב לאלבומה השני של גֹוש.
המפגש בין השניים מייצר ניצוצות של תשוקה וחיבור ייחודי וחד פעמי.

חדש  "יום  אהבה",  אה  אה  "אה  עצמית",  "הגשמה  האור",  את  "לראות 
נפלא" ועוד, הם רק חלק מהשירים שיבוצעו במופע.

ז'וקה  בין שניים מהאומנים הברזילאיים המובילים בארץ:  מפגש מרתק 
פרפיניאן – כלי הקשה ושירה ומרסלו נמי – גיטרה וקולות, המארחים את 

המוזיקאי המוערך והמוכשר יוני רכטר.
ז׳וקה ומרסלו, שני מוזיקאים וירטואוזים ואקלקטיים, ששורשיהם נטועים 
שלהם,  מקורית  מוזיקה  של  מיוחד  לערב  נפגשים  ובישראל,  בברזיל 

ועיבודים מקוריים שלהם לקלאסיקות ברזילאיות.
האומנים  עם  שעבד  לאומי  בין  הקשה  כלי  ונגן  זמר   – פרפיניאן  ז'וקה 
מצמרת הנוף המוזיקלי הישראלי, ומרסלו נמי – שהופיע והקליט עם גדולי 

האומנים בארצו ובינהם שיקו בוארקה הגדול.

שלהם,   בביחד  פלז׳ר  אנד  ביזנס  מערבבים  טובים,  הכי  החברים  הם 
במוזיקה ובחיים. הם יחד לפני שעולים לבמה ואחרי שיורדים ממנה, בין 

לבין ובחדרי חזרות ואולפנים.
יגיעו צמד הרוקרים הישראלים לסימפוניה, נטו, קרובים קרובים  והפעם 
לקהל במופע אינטימי חדש, חדיש ומחודש, שמציג את השירים המוכרים 
"היא  יהיו  שיבוצעו  הלהיטים  ובין  ומיוחדים,  חדשים  בעיבודים  שלהם 

אוהבת", "הכי יפה בעולם", "לילה עיר", "כמה שאני מתגעגע" ו"השכן".
בין השירים, נזכה גם להצצה ל״דיבורים״ שמתרוצצים ביניהם, כששניהם 

)כמעט( לבד!

ויצירות אהובות וגם פחות מוכרות של רוסיני,  תככים, מזימות, מתכונים 
דוד  של  ובהנחייתו  בניצוחו  ומרתק,  מלהיב  מצחיק,  מופע  שכולו  בערב 

זבה, בהשתתפות סולני אופרה ובבימויה של שירית לי-וייס.
שתי זמרות, צ'לן, נגן קונטרבס וקלרניתנית הם הסּו-שפים במטבחו העליז 
של ג'ואקינו רוסיני. השף עצמו הוא המנצח דויד זבה, להטוטן המוזיקה, 
שאחראי על ארוחה שלמה של מוצריו המשובחים והמרנינים תמיד של 

אשף הצלילים ואשף המאכלים האיטלקי.
לצ'לו   una lagrima  / הלקחן  העורב   / באלג'יר  האיטלקיה  רוסיני: 

ופסנתר – בגירסה תזמורתית / וילהלם טל / "חטאי זיקנה".

מנצח: דויד זבה
סולנים: 

דניאלה סקורקה – סופרן
טלי קצף – סופרן

גריגורי ינובסקי – צ'לו
במאית: שירית לי – וייס

100
₪

100
₪

90
₪

90
₪

צילום: אורית פניני

צילום: לירון כהן

צילום: אוהד רומנו

צילום: 
מגל עטר

צילום: 
רן יחזקאל

צילום: 
רמי זרנגר

צילום: אריאל בשור
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אמנויות  מתחומי  איכות  הצגות  חמש  משלבת  הסדרה 
הבמה - תיאטרון, תנועה ומחזמר.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל הצגה 
במחיר רגיל, או, מנוי לכל הסדרה במחיר מוזל.

מחיר מנוי תיאטרון ובמה לחמש הצגות - 375 ₪

סדרת תיאטרון ובמה

יום ג׳ 20.11.18
בשעה 20:30

בלי  ופרוע  שמח  תיאטרון  קרנבל  ציפורלה,  ברוכים הבאים לעולם של 
של  והחמישי  החדש  המופע  סוף.  סטריאוטיפי,  או  אמצע  התחלה, 
האנסמבל, מציג פאזל של חתיכות מציאות המתפרקות ונבנות מחדש 

בדרך מצחיקה ומקורית.
דרך סדרת מערכונים תיאטראליים, סיטואציות מוכרות מקבלות פרשנות 
מיוחדת וסיפורים אישיים של השחקנים, מתערבבים עם שינויים תרבותיים 

ותופעות חברתיות.
כמו בחיים כך גם על הבמה, הכל משתנה, מתפתח, מחליף צבעים, משנה 

צורה וכל רגע משהו מפתיע קורה. 

נכתב ובוים ע"י חברי האנסמבל:
גל פרידמן, לוטוס אתרוג, תומר 
קליינגון,  תמרה  פטלוק,  נהיר 
גורביץ', עמרי  גיה  אפרת אביב, 
ירום, סוזאנה  יוסי  בן פרי,  דורון, 

פפיאן, מתן אמסלם.

עיבוד למחזה: מיכה לבינסון, 
אבנר בן עמוס, דרור קרן

במאי: דרור קרן
שחקנים: דרור קרן, 

איה גרניט-שבא, יגאל זקס, 
יוסי ירום

מאת: אילן חצור
במאי: גדי צדקה

שחקנים: שלמה בראבא, 
יגאל עדיקא, פנינה ברט, 

ריטה שוקרון ויורם יוספסברג

* הנחת 50% לאזרחים ותיקים
בהצגת תעודה

90
₪

סטריאוטיפי
אנסמבל 
ציפורלה

יום ד׳ 9.1.19
בשעה 20:30

יום ג׳ 5.2.19
בשעה 20:30

סוס אחד 
נכנס לבר

תיאטרון הקאמרי

סבוטאז׳
התיאטרון העברי

יוצא  ִג'י במרתף באזור התעשייה בנתניה  מופע הסטנד אפ של דובלה 
משליטה ותופס תפנית מצמררת. מול הקהל, שבו יושבים גם שני חברי 
ילדות, הוא עורך חשבון נפש נוקב. רכבת השדים נעה במהירות בין הומור 

שחור לסאטירה ארסית, בין אהבות לבגידות, געגועים וחרטה.
דרור קרן – סטנדאפיסט בעצמו – נכנס לנעליו של  דובלה ג'י, גיבור סיפרו 

של דויד גרוסמן.
פרס  התיאטרון:  פרסי  בטקס  חשובים  פרסים  ארבעה  גרפה  ההצגה 
פרס  קרן,  לדרור  הראשי  השחקן  פרס  ביותר,  הטוב  הישראלי  המחזה 

שחקנית המשנה ופרס מחזאי השנה.

ומלא  כריזמטי  אדם  במקור,  פולין  יליד   ,90 בן  בראבא(,  )שלמה  יצחק 
בחוש הומור, מחליט להנהיג את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר, למרד 
בהנהלת המוסד, עקב החלטת ההנהלה לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי 

את סימה אלפסי, ילידת מרוקו. "כאן זה לא מימונה!!!" צועק יצחק. 
צידי הזיכרון  הסוגיה הדרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור של שני 
הלאומי, ומעניקה מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים במדינה הזו. 

ההוויה  בנימי  הנוגעת  דמעות,  עד  מצחיקה  מרגשת,  קומית  דרמה 
הישראלית העכשווית.

80
₪

*

90
₪
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צילום: טל גליקצילום: יוסי ירום

צילום: שי-לי עוזיאל



יום ה׳ 7.3.19
בשעה 20:30

יום ה׳ 4.4.19
בשעה 20:30

הטרגדיה של 
מקבת׳

תיאטרון האינקובטור

פאריד אל 
וואחיד

תיאטרון יפו

עיבוד ספוקן וורד )שירה מדוברת/ שירת רחוב( על פי ובעקבות המחזה 
המפורסם של ויליאם שייקספיר, המגולל את סיפורו המצמרר של מקבת׳, 
אכזרי. ההצגה  לשליט  והופך  המלך  את  שרוצח  סקוטי,  מלחמה  גיבור 
מבוצעת על ידי שישה שחקנים, שתרגמו ועיבדו את המחזה לכדי יצירה 

מוזיקלית משלהם, בהשראת סגנון הספוקן וורד והתרבות הנלווית לו.
וממקימי  בישראל  המדוברת  השירה  מחלוצי  הינו  אולמן,  עמית  הבמאי 
הארגון "פואטרי סלאם ישראל". כמו כן חבר בלהקת "המופע של ויקטור 

ג'קסון" איתם כתב את ההצגה "העיר הזאת".

זוכרים איפה הייתם מבלים את ימי שישי אחר הצהריים, אי שם בשנות 
צופים  הטלביזיה,  מול  ישובים  הייתם  הנראה  ככל  והשמונים?  השבעים 
אל  פאריד  של  ובדמותו  המצריים(  לסרטים  קראנו  )כך  ערבי״  ב״סרט 

אטרש, השחקן, זמר ונגן העוד רב הכריזמה. 
תיאטרון יפו, במחזמר מרגש על סיפור חייו ואהבותיו של הזמר, המלחין, 
שחקן הקולנוע ונגן העוד פריד אל-אטרש. פאריד החל כנגן בקברט של 
מאדם בדיעה בסיאני בקהיר, ולצידו הקשר המיוחד עם אחותו אסמהאן, 
לרומנים  גם  נתוודע  בקברט  בצעירותה.  שנהרגה  המבטיחה,  הזמרת 

הרבים שניהל וחיזוריו אחרי אום כולת'ום שתבצע משיריו.

כתיבה ובימוי: יגאל עזרתי
בהשתתפות: 

זיו יחזקאל, ראודה סלימן, 
אריק משעלי, זיוואר בהלול, 

הדר דדון

מתרגמים, מעבדים 
ומשתתפים: דנה ידלין, 

עמית אולמן, עומר הברון, 
יפתח ליבוביץ', דניאל שפירא 

ויוסף אלבלק
רעיון ובימוי: עמית אולמן

80
₪

90
₪
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והומור של מיטב  הסדרה משלבת ארבעה מופעי בידור 
הסטנדאפיסטים והשחקנים הישראלים.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל מופע 
במחיר רגיל, או, מנוי לכל הסדרה במחיר מוזל.

מחיר מנוי ׳כל הקודם צוחק׳ לארבעה מופעים - 360 ₪

כל הקודם צוחק
סדרת מופעי בידור וסטנד-אפ

צילום: גאיה טרטל

צילום: רדי רובינשטיין

12



יום ד׳ 28.11.18
בשעה 20:30

יום ב׳ 18.3.19
בשעה 20:30

יום ה׳ 3.1.19
בשעה 20:30

יום ד׳ 5.6.19
בשעה 20:30

נדב אבוקסיס
מופע סטנדאפ

רשף לוי
מופע סטנדאפ

אמירם טובים
מופע סטנדאפ

דב נבון
מופע יחיד

איך זה להיות אבא גאה לילדה ראשונה, כשאתה כבר בן 40 פלוס? מדוע יש כל כך הרבה בדיקות בהריון, 
ולמה לעזאזל צריכים את הגברים בבדיקות האלה? חרדות של אב גאה לילדה שרק נולדה, איך זה לקחת 

ולהחזיר את הילדה לאמא, ולמה זה כל כך דומה לרכב שכור: שריטות, מכות, ומי אשם?
איך זה להיות חבר ביותר מ-20 קבוצות וואטסאפ, מה קורה כשאחד החברים עוזב את הקבוצה, וכמה זה 
מלחיץ לדעת מתי הוא "נראה לאחרונה"... איך זה להיות חבר בקבוצת וואטסאפ משפחתית של 30 אנשים, 

ולמה לא כדאי לצרף את אמא לקבוצה.
נדב אבוקסיס במופע אישי, חושפני ומצחיק עד דמעות על הורות, טכנולוגיה, יחסים שבינו לבינו ובינו לבינה, 

המצב החברתי, המצב הכלכלי, ומה המצב בכלל.

רשף לוי, היוצר של "הבורר", "אהבה קולומביאנית", "איים אבודים" ו"לצוד פילים", זוכה פרס התיאטרון על 
ההצגה "החולה ההודי" ואחד הסטנדאפיסטים המובילים בשנים האחרונות בארץ. 

במופע אינטליגנטי, מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש, הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו הנישואין, איך זה 
להיות אבא צעיר לשבעה ילדים ומה קרה להרגלי הלבוש שנייה אחרי החתונה. רשף מגלה לקהל איך זה 
להיות חצי תימני, למה אמא שלו התעקשה כל השנים לגלות מי הדליק את הדוד ועוד... במופע רשף  מתגלה 
כמאלתר מחונן, מצליח להפוך כל מופע לאירוע מיוחד, שלא חוזר על עצמו אף פעם. כל מי שאהב פעם, 
מאוהב, שיש לו ילדים, או שעדיין קצת ילד בעצמו, ימצא את עצמו צוחק ומזדהה ממופע מלא חן וקסם, 

שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.

אמירם טובים, המוכר מהתוכניות ״צחוק מעבודה״ ו״מחוברים״, בהופעת 
סטנדאפ מטורפת, ילמד אתכם שכאב בטן יכול להיות עניין מאוד חיובי. 
הוא יקרע אתכם מצחוק בהופעה סוחפת על כל נושאי החיים, מתקופת 
הדברים  וכל  הזוגיות  החתונה,  העבודה,  הצבא,  הלימודים,  דרך  הילדות 

הקטנים של החיים.

אתכם  ומזמין  במיוחד  וכובש  כנה  אינטימי,  יחיד,  במופע  יוצא  נבון  דב 
להצטרף אליו לערב מטורף, מצחיק וסוחף, ביוגרפי ודמיוני.

כתיבה: גור קורן )מחזאי השנה ״המוגבלים״ בית לסין(.

"לכל מי שאוהב הומור חכם שלפעמים גורם לך לא רק לצחוק אלא גם 
לתפוס את הבטן..."

5 כוכבים! )יואב בירנברג 7 לילות(.

100
₪

120
₪

90
₪

100
₪
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צילום: יח״צ

צילום: שיר חסון

צילום: גבריאל בהרליה

צילום: שרון ברקת

מופעי סדרת בידור וסטנד-אפ:

15



מבית  ומקצבים  תווים  מילים,  של  פואטית  חגיגה 
בולטים  משוררים  שלושה  ישראל.  סלאם  פואטרי 
מילים  עם  יגיעו  בארץ  המדוברת  השירה  מסצנת 
מושחזות היטב ויחד עם מוזיקאי קשוב, ספונטני ודינמי 

הם יפגשו קהל להופעה מוזיקלית חד פעמית.
על המילים: ג'ימבו ג'יי, תכלת זוהר, יפתח ליבוביץ'

על המוזיקה: אוריה ויצטום

למי מכם שעדיין לא מכיר - זה הדבר הבא! משוררים, שחקנים, 
ראפרים, מוזיקאים, נביאים, לוחמי חירות וכל מי שלא יכול לשבת 
בשקט, עולים על הבמה עם קטעי ספוקן-וורד, שירה מדוברת, 

נבואות זעם ומונולוגים מנבכי מוחם הפואטי.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל מופע במחיר 
רגיל, או, מנוי לכל הסדרה במחיר מוזל.

שולחנות.  סביב  בישיבה  מודוס  באולם  מתקיימים  המופעים 
המקומות אינם מסומנים.

מחיר מנוי פואטרי סלאם לשלושה מופעים - 150 ₪

סדרת פואטרי סלאם

יום ה׳ 17.1.19
בשעה 20:30

אולם מודוס

יום ה׳ 14.2.19, בשעה 20:30
אולם מודוס

יום ג׳ 12.3.19, בשעה 20:30
אולם מודוס

סלאם ג׳אם

הקרם דה-לה 
סלאם

סלאם ספוט

60
₪

60
₪

60
₪

הספוקן-וורד  בסצנת  בולטים  יוצרים  על  זרקור 
והשירה בארץ, שמביאים לבמה את עולמם הפואטי 
בדיאלוג עם מגוון ז'אנרים- שירה מדוברת, מוזיקה, 

פרפורמנס, תיאטרון ועוד.
על הבמה: 

יוסי צברי, אריק אבר ואורחת מיוחדת מאוד...

איור: ענת גוטברג

איור: דפי בן עמי

איור: דפי בן עמי

איור: ענת גוטברג

ארבעה משוררים יעלו בזה אחר זה לחלוק עמנו קטעי ספוקן וורד, שירה 
מדוברת, נבואות זעם ומונולוגים מנבכי מוחם הפואטי. הקהל יחליט: מי 

יזכה בזכות המילה האחרונה?
יעלו ויבואו: פדרו גראס, יעל חץ, יונתן בלומנפלד, חן עמרם. 

ינחה בשרמנטיות: אריק אבר 
על הצלילים: אוריה ויצטום ואיתי כפיר
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המוזיקה שהוא  את  מציג  קוטנר  יואב  הותיק  הרדיו  איש 
שאף  נדירים  קליפים  גדולים,  להיטים  בשילוב  אוהב 
חוויה  מרתקת.  אינפורמציה  והמון  ראיתם  לא  פעם 
מיוחדת, מזווית אישית, העוסקת במגוון נושאים במוזיקה 

הישראלית והלועזית.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל מפגש 
במחיר רגיל, או, מנוי לכל הסדרה במחיר מוזל.

מחיר כרטיס להרצאה בודדת - 60 ₪
מחיר מנוי ׳יוד טיוב׳ לארבעה מפגשים - 200 ₪

יּוד - טיוב
סדרת מפגשי מוזיקה ווידאו עם אושיית הרדיו

"מסע הקסם המסתורי" של הביטלס

בכל  ביותר  והחשובה  הגדולה  הלהקה  "הביטלס",  להקת  של  סיפורה 
המוזיקה  על  להשפיע  וממשיכה  הששים  בשנות  שפעלה  הזמנים, 
ולהצליח גם בימינו. המופע "מסע הקסם המסתורי" נמשך: שעה וחצי של 
סיפורים על הלהקה וקליפים עם מיטב להיטיה הגדולים, קטעי הופעות 

והרבה חומרים נדירים ומיוחדים שלא הוקרנו מעולם בארץ.

אריק איינשטיין משנה את העולם

סיפורו האישי של אריק איינשטיין הוא סיפורה של המוזיקה הישראלית, 
הגבוהים"  "החלונות  הירקון",  גשר  "שלישיית  דרך  הצבאית,  מהלהקה 
ועד עשרות אלבומי המופת, ממהפכת הרוק, שירי המשוררים ועד חזרה 
לשירי ארץ ישראל הישנה והטובה. המופע משלב שירים, קליפים נדירים, 

ראיונות בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים.

״סוף עונת התפוזים״ מהפכת הרוק בשנות השבעים

בשנות השבעים צמח והתפתח הרוק הישראלי המקורי, על גווניו השונים, 
התחלת  ועד  כבד  מרוק  מתקדמת,  מוזיקה  ועד  ורקיד  קליט  מפופ 
ובמיוחד  השבעים  בשנות  אחת  בבת  קרה  הכל  המזרחית...  המוזיקה 
אחרי מלחמת יום כיפור. בודדים תרגמו את המוזיקה החדשה להצלחה 
מתי  "כוורת",  הימים",  "אחרית  איינשטיין,  אריק  משמעותית...  מסחרית 
שלום  "תמוז",  להקת  פיק,  צביקה  זילבר,  אריאל  גרוניך,  ושלמה  כספי 
חנוך, "גזוז", שלמה ארצי, יהודית רביץ, חוה אלברשטיין, דני ליטני, "קצת 

אחרת", יוני רכטר ועוד רבים.

הפרח הגני

השבעים,  שנות  של  בישראל  המזרחית  המוזיקה  מהפכת  תחילת  על 
גדילתה בשנות השמונים והתשעים ועד להפיכתה למוזיקה הפופולרית 
של ימינו. מהחלוצים, צלילי הכרם, צלילי העוד, אבנר גדסי, אהובה עוזרי 
וגם "הברירה הטבעית", דרך הכוכבים של שנות השמונים, עופרה חזה, 
החדש,  הדור  ועד  ארגוב  וזהר  תבורי  שימי  משה,  חיים  מדינה,  אביהו 

שהקימו טיפקס, שרית חדד, "אתניקס" ואייל גולן.

יום ב׳ 19.11, 20:30

יום ב׳ 14.1, 20:30

יום ב׳ 11.3, 20:30

יום ב׳ 20.5, 20:30
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חשיפתם  טרם  המוקרנים  איכות  סרטי  סדרת 
לקהל הרחב בשילוב הרצאת מומחים המעשירה 
חוויית הצפייה. שם הסרט הנבחר  ומעמיקה את 
שנוכל  כדי  ההקרנה,  לפני  שבוע  עד  יפורסם 
לתאריך  ביותר  הטוב  הסרט  את  עבורכם  לבחור 

זה.

בודדים  כרטיסים  רכישת  אפשרות  לבחירתכם 
לכל מפגש במחיר רגיל, או, מנוי לשישה סרטים 

במחיר מוזל.

מחיר כרטיס לסרט+הרצאה - 60 ₪
מחיר מנוי לשישה מפגשי סינמה - 300 ₪

סינמה סימפוניה
סדרת סרטי טרום בכורה והרצאה

ימי חמישי בשעה 20:30

יום ה׳ 22.11.18

יום ה׳ 20.12.18

יום ה׳ 31.1.19

יום ה׳ 28.2.19

יום ה׳ 28.3.19

יום ה׳ 13.6.19

כמו גדולים
סדרת הצגות ומופעים לילדים בגילאי 4-8

ליהנות מארבעה מופעי  נפלאה בה תוכלו  ילדים  סדרת 
איכות לילדים מכל תחומי אמנויות הבמה.

לבחירתכם אפשרות רכישת כרטיסים בודדים לכל מופע 
במחיר רגיל, או, מנוי לכל הסדרה במחיר מוזל.

מחיר מנוי ׳כמו גדולים׳ לארבעה מופעים - 180 ₪

כתיבה, בימוי וכוריאוגרפיה: 
עופר שפריר

ניהול מוזיקלי: אמיר לקנר
משתתפים: לורן סביר/שרון 

ענבר, קרן מרום/רונה זורלא, 
מיטל סלקמון/פולי סלונים, גיא 
ברכה, עדי אייזנמן/שלומי אדרי, 

שגיא לוי / דניאל מייזלר

כתיבה ולחנים: רונית קנו
עריכת טקסט ובימוי: מרית בן 

ישראל
משחק, שירה ונגינה: רונית קנו, 

גרשון וויסרפירר / אודי רז

יום א׳ 18.11.18
בשעה 17:00

יום ב׳ 18.2.19
בשעה 17:00

גלי 
מחזמר לילדים

תיאטרון אורנה פורת

יואל אמר 
הצגה מוזיקאלית

תיאטרון הקרון

מחזמר לילדים משיריו של אהוד מנור לגילאי 5-8
עלייתה  לקראת  טבע.  ואוהבת  דמיון  מלאת  אופטימית,  ילדה  היא  גלי 
לכבוד האירוע מסיבה  ומתכוונת לערוך  היא מאד מתרגשת  א',  לכיתה 
בניסיון  השכן.  והילד  הגינה  ויצורי  חיות  כל  הנחליאלי,  הברוש,  לחבריה: 
היא  יוצאת למסע קסום, חלקו בדמיונה, שבו  היא  לארגן את המסיבה 
שיקרה  מה  כל  לקראת  שבבטן  והפרפרים  ההתרגשות  עם  מתמודדת 
לחצר  חזרה  חוזרת  היא  דבר  של  בסופו  הספר.  בבית  החדש,  במקום 

ביתה, מחוזקת, ועורכת מסיבת גן לחבריה הטובים.

ההצגה )בהשראת ספרו של יואל הופמן( עוסקת בכוחו של דמיון להציל 
מבדידות ולחבר בין אנשים. רונית מחכה ליואל - החבר )הדמיוני( שלה, 
וכשהוא מבושש לבוא, מגיע במקומו חבר אחר, אמיתי לגמרי, ובידיו כלי 
נגינה רבים: טובה, חצוצרה, חליל צד, גיטרות, יוקלייליי וכלי נגינה זעירים.

בדידות  ואומץ,  פחד  רגעי  חולקים  הם  הדמיון  ומשחקי  המוזיקה  דרך 
ושותפות, ריבים, פיוסים, געגועים ולבסוף... שמחה גדולה בחברות.

ילדים  להצגות  הבינלאומי  חיפה  בפסטיבל  פרסים  ב-4  זכתה  ההצגה 
לשנת 2014: פרס ההצגה הטובה ביותר, המחזה, הבימוי והמוזיקה.

בפרס הצגת  זכתה  לשנת 2015  ילדים  להצגות  הבמה  פרס  בתחרות 
השנה לילדים ובפרס ההלחנה והעיבוד המוזיקלי. לגילאי 4-8.

60
₪

50
₪

צילום: כפיר בולוטין

צילום: כפיר בולוטין
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מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל 
סלקמון-רטן

בימוי: גיל צרנוביץ
משתתפים: מיטל סלקמון-רטן, 

אלעד מזרחי

המג׳יקל בנד: 
אורון קוריצ'ונר- שירה וגיטרה                  
עופר פופ-קורן- בס ושירה               
שיקו פלדמן- גיטרה ושירה                      
קובי סנדהאוס – קלידים ושירה        

אספיס רייז- תופים

סיפורי חלם, ממיטב הפולקלור היהודי, זוכים לעיבוד 
לבמת  הופך  אשר  גדול,  ספר  בתוך  ייחודי  בימתי 
תיאטרון, בטכניקת "פופ-אפ" ובשילוב בובות וצלליות.

בין  מובילה  ההצגה,  של  והמבצעת  היוצרת  גליה, 
בלילה",  ושאר "החכמים  לייזר  למך,  את  הספר  דפי 
היוצאים לחפש ירח חדש לחלם, במקום הירח שנגנב.

בואו לספרייה מיוחדת במינה מלאה בספרי פופ-אפ 
צבעוניים, חלקם קטנטנים וחלקם ענקיים, המסתירים 
וחמישה  שחקניות  שתי  והפתעות.  סודות  בתוכם 

סיפורים בעולם תלת מימדי צבעוני ומפתיע.
הילדים מוזמנים להציץ לסיפוריו של בורלא על חיות 

מוזרות שעשויות כולן נייר.

בציפור  המאמין  אמיץ  ילד  אודות  קסומה  הצגה 
בשעה  נעלמת  אך  בשירתה,  הגשם  את  המביאה 
שהאנשים מפסיקים להאמין בכוחה. הוא יוצא לחפש 
להיות  יכול  סיפור  שלכל  אמונה  מתוך  הציפור  את 
סוף טוב...  שילוב בין אומנות האוריגאמי )קיפול הנייר 

היפני( עם אומנות הסיפור.

חובב  ופנטומימאי  חרוזים  חובבת  סיפורים  מספרת 
שמאחורי  הסודות  כל  את  לילדים  מגלים  שתיקות, 
הפנטומימה - איך מכלום נהיה הכל. יחד עם הילדים 
ואז מספרים  תלבושות  תופרים  בונים תפאורה,  הם 
הם  וביחד  פעיל  חלק  בו  לוקחים  שהילדים  סיפור 

מספרים את הסיפור "אהרון והעיפרון הסגול".

אגדה חכמה על אמא אדמה לגילאי 4-8.
צחיחה  האדמה  אדמה.  שטח  במתנה  מאביהם  מקבלים  ואחות  אח 
ומוזנחת, אך האב מבטיח להם ש"באדמה הזאת חבוי אוצר". שני האחים 
מתחילים מיד לחפור ולהפוך בכל כוחם את האדמה אך אינם מוצאים 
נמצא  שהאוצר  מתעקש  האב  אביהם,  בפני  מתלוננים  כשהם  כלום. 
ושעם  האוצר,  היא  עצמה  שהאדמה  מבינים  האחים  לבסוף  באדמה. 
התמדה, מסירות, עבודה קשה, וכמובן אהבה - האדמה תעניק לנו עוד 

ועוד, כמו אוצר שאינו נגמר.

בנד  המג'יקל  של  היוצר  מבית  ומרגש  שמח  מוזיקלי  הצדעה  מופע 
)ביטלס לכל המשפחה( לפסטיבלי הילדים של פעם.

עם  נשכחים,  הבלתי  הפסטיבלים  לימי  חוזרת  בנד  המג׳יקל  להקת 
ביצועים שמחים ומרגשים ממש כמו פעם, למיטב השירים )עוזי חיטמן, 
ציפי שביט, גידי גוב, יגאל בשן, צביקה פיק, שולה חן, מייק בורשטיין, אבי 
טולדנו, שוקולד מנטה מסטיק, ריקי גל ועוד( לצד קטעי קישור משעשעים, 
למי  ומרגשת  מיוחדת  מחווה  במופע.  שיתופם  ואף  הילדים  הפעלת 

שנחשב לפזמונאי הילדים של כל הזמנים - עוזי חיטמן.
המופע מתאים לגילאים 4 ועד 120!

יום ב׳ 3.6.19
בשעה 17:00

השירים 
המשחקים
המג'יקל בנד

60
₪

יום ד׳ 13.3.19
בשעה 17:00

האוצר שאינו 
נגמר

תיאטרון אורנה פורת

50
₪

סדרת תיאטרון בובות לקטנטנים )גילאי 3-5(
ההצגות מתקיימות באולם מודוס בישיבה על מחצלות

מחיר כרטיס להצגה בודדת )כל משתתף חייב בכרטיס( - 35 ₪
מחיר מנוי לארבע הצגות )למשתף בודד( - 100 ₪

חכמים בלילה - אגדת חלם
תיאטרון הקרון

יום ב׳ 17.12.18 בשעה 17:00

למה בכה הדג?
תיאטרון הקרון

יום ב׳ 4.3.19 בשעה 17:00

ציפור הגשם - אגדת נייר
תיאטרון הקרון

יום ב׳ 14.1.19 בשעה 17:00

סיפורים מתוך השקט
תיאטרון המדיטק

יום ג׳ 2.4.19 בשעה 17:00

צילום: כפיר בולוטין

צילום: יח״צ

צילום: דני ספונר

צילום: טל קסטן

צילום: יאיר מיוחס
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מסך הקסם
סרטי ילדים בסימפוניה

סרט וקרמבו

ב-20 ₪

בלבד

תאריכי הקרנת הסרטים:

צ'רלי בממלכת השוקולד יום ג׳ 4.12.18  

לגו נינג׳גו יום ג׳ 25.12.18  

סיפור של צבע יום ג׳ 8.1.19  

הכיתה המעופפת יום ג׳ 12.2.19  

שודדי הפיצוחים 2 יום ג׳ 26.2.19  

תפוס ת'גלים 2 יום ג׳ 26.3.19  

חודשי  במהלך  שלישי  בימי  הילדים  עם  נפגשים 
החורף לסרט בדיבוב לעברית וקרמבו.

מחיר כרטיס כניסה לסרט + קרמבו - 20 ₪
)כל משתתף חייב בכרטיס(

מוזיקה, זה הסיפור
סדרת מפגשים מוזיקליים עם איציק כהן פטילון לגילאי 3-5

השחקן והיוצר איציק כהן-פטילון, בוגר הסטודיו 
ושחקן  לוינשטיין  יורם  של  התיאטרון  לאמנויות 
במדיטק, הבימה ותיאטרון אורנה פורת, חוזר עם 
בהם  לילדים,  מוזיקה  מפגשי  של  חדשה  סדרה 
ליצירות מעולם המוזיקה  הוא חושף את הקהל 
הומוריסטית,  קלילה,  בצורה  והמרתק  העשיר 

מעשירה ומעמיקה.
הילדים וההורים לוקחים חלק פעיל במפגשים 
שישאר  באופן  המפגש,  נושא  את  חווים  וכך 

בזכרונם עוד זמן רב. מומלץ!
המפגשים מתקיימים בגן המוזיקלי.

המקומות אינם מסומנים.

איזו מוזיקה שומעים באפריקה? 
איפה נולדה הסמבה?

ואיך רוקדים ואלס גרמני?
מרחבי  שונים  מוזיקה  סוגי  עם  מרתקת  היכרות 
הילדים  בשיתוף  פיזי,  תאטרון  בשילוב  הגלובוס. 

וההורים.

מחיר כרטיס למפגש בודד )כל משתתף חייב בכרטיס( - 25 ₪
מחיר מנוי לשלושה מפגשים )למשתף בודד( - 60 ₪

מסביב לעולם
יום ב׳ 8.4.19 בשעה 17:00

בגן המוזיקלי

צילום: עידו קליר

איך המוזיקה יכולה להכתיב לנו רגשות?
איך נשמע כחול? ואיזה כלי נשמע לנו כמו אדום?

ומה קורה כאשר מנגנים כמה צבעים יחד?
בשילוב תיאטרון פיזי, בשיתוף הילדים וההורים.

צבעים במוזיקה
יום ב׳ 4.2.19 בשעה 17:00

בגן המוזיקלי

כמה גיבור הוא הכינור? האם הפסנתר יודע לאלתר?
ועד כמה מהירה החצוצרה?

המרכיבים  הכלים  עם  ומשעשעת  ראשונית  היכרות 
את התזמורת. בשילוב תיאטרון פיזי, בשיתוף הילדים 

וההורים.

חברים בתזמורת
יום ב׳ 31.12.18 בשעה 17:00

בגן המוזיקלי
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נובמבר 2018

ינואר 2019

דצמבר 2018

15.11 | יום ה׳ | 20:30
הגרובטרון במסיבה עברית

מופע פתיחת העונה

18.11 | יום א׳ | 17:00
גלי - מחזמר לילדים
תיאטרון אורנה פורת

19.11 | יום ב׳ | 20:30
מסע הקסם של הביטלס

יואב קוטנר

20.11 | יום ג׳ | 20:30
סטריאוטיפי

אנסמבל ציפורלה

22.11 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

28.11 | יום ד׳ | 20:30
נדב אבוקסיס

3.1 | יום ה׳ | 20:30
אמירם טובים

סטנדאפ

8.1 | יום ג׳ | 17:00
סיפור של צבע

סרט מדובב לילדים

9.1 | יום ד׳ | 20:30
סוס אחד נכנס לבר

תיאטרון הקאמרי

14.1 | יום ב׳ | 17:00
ציפור הגשם

תיאטרון הקרון לקטנטנים

14.1 | יום ב׳ | 20:30
אריק אינשטיין

יואב קוטנר

17.1 | יום ה׳ | 20:30
הקרם דה-לה סלאם

פואטרי סלאם

28.1 | יום ב׳ | 20:30
האורקסטרה ודנה עדיני

31.1 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

פברואר 2019
4.2 | יום ב׳ | 17:00

צבעים במוזיקה
מפגש מוזיקה לילדים

5.2 | יום ג׳ | 20:30
סבוטאז׳

התיאטרון העברי

12.2 | יום ג׳ | 17:00
הכיתה המעופפת

סרט מדובב לילדים

14.2 | יום ה׳ | 20:30
סלאם ג׳אם

פואטרי סלאם

18.2 | יום ב׳ | 17:00
יואל אמר

הצגה מוזיקלית לילדים

25.2 | יום ב׳ | 20:30
תזמורת הקאמרטה

באך, שומאן ומוצארט

26.2 | יום ג׳ | 17:00
שודדי הפיצוחים 2
סרט מדובב לילדים

28.2 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

מרץ 2019
4.3 | יום ב׳ | 17:00

למה בכה הדג
תיאטרון הקרון לקטנטנים

7.3 | יום ה׳ | 20:30
הטרגדיה של מקבת׳
תיאטרון האינקובטור

11.3 | יום ב׳ | 20:30
סוף עונת התפוזים

יואב קוטנר

12.3 | יום ג׳ | 20:30
סלאם ספוט

פואטרי סלאם

13.3 | יום ד׳ | 17:00
האוצר שאינו נגמר

תיאטרון אורנה פורת

18.3 | יום ב׳ | 20:30
רשף לוי
סטנדאפ

26.3 | יום ג׳ | 17:00
תפוס ת׳גלים 2

סרט מדובב לילדים

27.3 | יום ד׳ | 20:30
אפרת גוש ואריק ברמן

28.3 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

אפריל 2019

נתראה בסימפוניה
הכי קרוב לבית

מאי 2019

2.4 | יום ג׳ | 17:00
סיפורים מתוך השקט

תיאטרון המדיטק לילדים

4.4 | יום ה׳ | 20:30
פאריד אל וואחיד

תיאטרון יפו

8.4 | יום ב׳ | 17:00
מסביב לעולם

מפגש מוזיקה לילדים

10.4 | יום ד׳ | 20:30
סימפונט רעננה

א-לה רוסיני

20.5 | יום ב׳ | 20:30
הפרח בגני
יואב קוטנר

29.5 | יום ד׳ | 20:30
ז'וקה פרפיניאן 

ומרסלו נמי
מארחים את יוני רכטר

יוני 2019
3.6 | יום ב׳ | 17:00

השירים המשחקים
המג׳יקל בנד

5.6 | יום ד׳ | 20:30
דב נבון

מופע יחיד

12.6 | יום ד׳ | 20:30
מאור כהן ופיטר רוט

אינטימי אחד על אחד

13.6 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

4.12 | יום ג׳ | 17:00
צ׳רלי בממלכת השוקולד

סרט מדובב לילדים

17.12 | יום ב׳ | 17:00
חכמים בלילה

תיאטרון הקרון לקטנטנים

20.12 | יום ה׳ | 20:30
סינמה סימפוניה

24.12 | יום ב׳ | 21:00
גיל שוחט ושלמה גרוניך

25.12 | יום ג׳ | 17:00
סופרמן

סרט מדובב לילדים

31.12 | יום ב׳ | 17:00
חברים בתזמורת

מפגש מוזיקה לילדים
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ולסימפוניה,  ״מקום בלב״  וספורט בראש העין  הזכות לשינויים שמורה לחברה העירונית לתרבות פנאי 
בכל התכניות, ההצגות והמופעים המפורטים. יתכנו שינויים בהצגות הסדרה עקב אילוצים שאינם קשורים 
לחברה העירונית . אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד 

החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי.

צליל  סדרת  )למעט  בחירה  אפשרות  ללא  מראש  מובנים  מופעים  מספר  כוללת  סדרה   - סדרות מנויים 
משולב, בה ניתן לבחור ארבעה מופעי מוזיקה ממבחר של שמונה מופעי מוזיקה(. 

חבילות מופעים -  כוללות מספר משתנה של מופעים לבחירתכם מתוך קטגוריות שונות.

בחירת מושבים - אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים, מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס "כל הקודם 
זוכה". בחירת המושבים תתבצע בעת רכישת הסדרה/חבילת המופעים. רכישת סדרה/חבילת מופעים אינה 
מקנה מושב קבוע לכל מופעי הסדרה/חבילה ויתכנו מושבים שונים לכל מופע בסדרה/חבילה. היה ומופע 
שביקשתם להזמין במסגרת אחת מחבילות המופעים מלא, תוכלו לבחור מופע אחר מאותה רמת מחיר, או 

מרמת מחיר נמוכה יותר.

לא יינתנו תזכורות על מועדי ההצגות / מופעים / מפגשים.	 
עונת המנויים מסתיימת  בסוף חודש יולי לא תתאפשר גרירת מנוי מעבר לתאריך זה.	 
לא ניתן להעביר זכויות מעונה לעונה.	 
יש לתאם מקומות ישיבה בעלי מוגבלויות במעמד הזמנת הכרטיסים.	 

כרטיס כניסה - בין אם רכשתם כרטיס כניסה בודד / מנוי לסדרה / חבילת מופעים, ישלח למייל כרטיס 
כניסה אלקטרוני לכל מופע בנפרד. יש להדפיס את הכרטיסים או להציגם בכניסה לאולם באמצעות מכשיר 

הנייד שלכם.

אזרחים ותיקים - 10% הנחה על כל המחירים לאזרחים ותיקים, בהצגת תעודת אזרח ותיק, למעט מופעים 
בהם מצויינת הנחה שונה לאזרחים ותיקים.

נוהל ביטול מנוי לסדרה / חבילת מופעים
ניתן לבטל 14 ימים מיום רכישת המנוי לסדרה / חבילת מופעים. זכות הביטול ניתנת גם אם התחילו כבר 
ישלם לחברה העירונית את החלק היחסי עבור השימוש בשירות. העסקה תבוטל  במתן השירות. הרוכש 

בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
יש להודיע בכתב למקום בלב/סימפוניה על ביטול הרכישה. הודעת הביטול  כדי לבטל עסקה מתמשכת 
חייבת לכלול את הפרטים הבאים: שם הרוכש, מס' תעודת הזהות של הרוכש, סכום העסקה וסיבת הביטול.

על מקום בלב/סימפוניה להוציא הודעת ביטול בכתב.

נוהל ביטול כרטיסים בודדים
ניתן לבטל רכישת כרטיס רק אם מחירו הוא מעל ל- 50 ש"ח )51 שקלים ומעלה( ועד ל-48 שעות לפני 
המופע. על הרוכש להודיע למקום בלב/סימפוניה על ביטול העסקה בכתב. על החברה העירונית להשיב 
לרוכש תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את הסכום שנגבה, בניכוי דמי ביטול בגובה של 5% מסכום 

העסקה או 100 שקל, הנמוך מבניהם.

הכניסה לאולם
מאחרים - המקומות שמורים עד תחילת המופע. מאחרים יופנו לישיבה על בסיס מקום פנוי.	 
אין להכניס אוכל ושתייה לאולם.	 
לא תותר כניסה לילדים מתחת לגיל שנתיים למופעים.	 
קיימת נגישות מלאה לבעלי מוגבלויות.	 

www.tarbut-rh.co.il :התקנון המלא והמעודכן נמצא באתר החברה העירונית
נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

תקנון

סימפוניה - הקונסרבטוריון 
העירוני לחינוך ויצירה

תכנית הלימודים
לשנת תשע״ט 2018-2019

צילום: אביב קורט
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גלית רצון דמרי
מזכירה ראשית

טירן אשור
מנהל תפעול

ירון גן
מנהל האולם

הקונסרבטוריון העירוני לחינוך ויצירה
הבית של שוחרי המוזיקה

החזון שלנו
סימפוניה - הקונסרבטוריון העירוני למוזיקה הינו ביתם של כל שוחרי המוזיקה ללא הבדל גיל, סגנון 
או רקע. הקונסרבטוריון הינו מוסד מוכר ע״י משרד החינוך והוא שואף להעניק לכל תלמיד את החינוך 
המוזיקלי הטוב ביותר ומחוייב למצוינות בתחום המוזיקה. החינוך כולל רמה מקצועית גבוהה, הכרה 
בערכו העצמי של כל תלמיד, מחויבות לקהילה, פתיחות והגינות כלפי תלמידים אחרים, מיצוי הכישרון 

האישי והפיכתו לכלי מוביל ותורם לחברה.    
הקונסרבטוריון דוגל בפתיחות, הגינות, עזרה ותמיכה בכל תלמיד ללא קשר למוצאו ומצבו הכלכלי 
ומעניק הנחות ומלגות אשר תומכות בקהילת המצטיינים ומעוטי היכולת. הקונסרבטוריון שואף להיות 

גוף פעיל בקהילה ובכך לקדם הבנה ואחווה בין הקהילות השונות.

הבית של שוחרי המוזיקה

במרכז שגודלו כ 2500 מ"ר נכללים שני אולמות קונצרטים: אולם "סימפוניה" בן 207 מקומות המצויד במערכות 
הגברה והקלטה מהמובילות בעולם ואולם "מודוס", שהינו חלל מודולרי המכיל כ-250 מקומות ומשמש גם 
כחלל לחזרות להרכבים גדולים וגם כחלל למופעים מסוגים שונים. בנוסף קיימות 20 כיתות ללימוד פרטני, 

6 חללים לחזרות של הרכבים בגדלים שונים, חדר תיאוריה, חדר מחשבים, משרדים ושתי חצרות פנימיות. 
איכות הבידוד והאקוסטיקה במבנה הינם מהטובים בעולם, האווירה מחבקת ונינוחה ומאפשרת לכל תלמיד, 

מורה או הורה הממתין לילדיו את מיטב הנוחות.
כאחד המוסדות המוזיקליים המובילים בארץ, הקונסרבטוריון למוזיקה הינו הגוף הגדול והמגוון ביותר ללימודי 
ובעזרת צוות מורים  600 תלמידי בית ספר מנגן  ועוד  400 תלמידי קונסרבטוריון  מוזיקה בראש העין. עם 

מקצועי, מסור ומוביל, מרכז הקונסרבטוריון מגוון של תלמידים ועוצמה של כשרון.

תלמידים ותושבים יקרים,

הקונסרבטוריון העירוני הינו הגוף המוזיקלי המרכזי והמוביל בעיר שלנו. אנו פותחים 
ואיכותית.  - כמותית  נמצאים בתנופה אדירה  את שנת הלימודים תשע"ט, כשאנו 
בשנה החולפת הצטרפו אלינו כ-250 תלמידים חדשים! לשמחתי, אין מאפיין אחד 
מוזיקאי מצליח בעולם, אחר  להיות  יש תלמיד שחולם  לתלמידים בקונסרבטוריון. 
מתעמק בכלי אותו התחיל ללמוד בבית ספר מנגן. יש תלמידה שרוצה לנגן בגיטרה 
ולשיר ותלמידה אחרת בת 43 רוצה להגשים את חלום הילדות שלה - לנגן בחליל 
צד, אבל יש מכנה משותף אחד לכולם והוא האהבה למוזיקה. יש לנו מקום לכולם!

קשת  מכל  אנשים  שיותר  בכמה  לגעת  שאפתי  ומוזיקאי  כמחנך  שנותיי  בכל 
האוכלוסיה, להנגיש להם את המוזיקה ולהוכיח שכל אחד יכול. זאת התפיסה שלי 
ושל צוות המורים הנהדר שיש לנו: לאפשר לכל אחד ואחת לטעום ולחוות מעולם 
המוזיקה, להתוות דרך, לממש את הפוטנציאל האישי ולהביאו לרמות הגבוהות 

ביותר.

מזמין אתכם להצטרף אלינו למשפחת סימפוניה.

נועם מלכה
מנהל קונסרבטוריון סימפוניה

צוות סימפוניה

שעות קבלת קהל

אפרת הרמן
מנהלת תוכן, קשרי חוץ וקהילה

משך תיאור
שיעור

מחיר
חודשי

380 30₪ דקותשיעור פרטני שבועי

480 45₪ דקותשיעור פרטני שבועי

520 60₪ דקותשיעור פרטני שבועי

330 45₪ דקותשיעור זוגי  שבועי

180 45₪ דקותכלי הקשה מהמזרח קבוצתי

280 90₪ דקותהרכב לתלמידים חיצוניים

120 90₪ דקותתזמורת לתלמידים חיצוניים

180 90₪ דקותמקהלת מבוגרים

120 90₪ דקותמקהלה צעירה

220 45₪ דקותתכנית מוזיקה לקטנטנים

מחירון תכניות הלימוד בקונסרבטוריון

ימים א' - ה' בין השעות 8:30-19:00

טלפון: 03-9014527

רח׳ זכריה משה 9, ראש העין

conshaain@levrh.org :מייל

 סימפוניה קונסרבטוריון ראש העין

צילום: אביב קורט

* לתלמיד תכנית בי״ס מנגן הנחה בסך 25% )בכלי הנלמד
בבית הספר(
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מחלקת כלי נשיפה
חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, קרן יער, טרומבון, בריטון

הספר  בתי  במסגרת  הנגינה  בשל  מטאורית  במהירות  שהתפתחה  נגינה,  בכלי  ועשירה  מגוונת  מחלקה 
חלק  קלה.  ומוזיקה  ג'אז  קלאסי,  של  מרקעים  המגיעים  מורים  מלמדים  הנשיפה  כלי  במחלקת  המנגנים. 

ממורי המחלקה הינם מוזיקאים פעילים המנגים עם אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
תזמורת כלי נשיפה ייצוגית "נושפים בראש"

תזמורת כלי נשיפה צעירה
תזמורת הביג בנד הייצוגית

רביעיית סקסופונים
הלימודים במחלקת כלי הנשיפה מתחילים בגיל 9, בני נוער ומבוגרים

במסגרת שיעורים יחידניים של 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב נגינה בהרכב / תזמורת
25% הנחה לתלמיד בי"ס מנגן )בכלי הנלמד בבית הספר(

אורית גורי

רועי חרמון

יעל בר מגן גלדסטון

אלי פרמינגר

זאב גרינשטיין

מתן ממן

ג'ס קורן

צביקי מורן

צוות מורי המחלקה

מחלקת גיטרות וכלי פריטה
גיטרה קלאסית, גיטרה ג'אז, גיטרה חשמלית, גיטרה בס, מנדולינה, מנדולה

מחלקה מגוונת המשלבת שתי משפחות כלים:
משפחת הגיטרות: קלאסית, אקוסטית, חשמלית וגיטרה בס 

ומשפחת כלי הפריטה: מנדולינה ומנדולה.

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
הרכבי גיטרה

הרכבי קומבו ג'אז/רוק
תזמורת כלי הפריטה הצעירה

הלימודים במחלקת הגיטרות וכלי הפריטה מתחילים בגיל 9, בני נוער ומבוגרים
במסגרת שיעורים יחידניים של 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב נגינה בהרכב / תזמורת

25% הנחה לתלמיד בי"ס מנגן )בכלי הנלמד בבית הספר(

אילן בן אריה
ראש המחלקה

נועם מלכה
ראש המחלקה

דקל טוביהעומר גולדברגסמיון גולדנברגירון גן

צוות מורי המחלקה

הילה בן יהודהרזיאל מהצרי מיכאל קרסנר
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מחלקת כלי קשת
כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס

וצ'לו. משפחת  בנגינה בכינור  בגיל צעיר מאוד בשל האתגר שיש  כלי הקשת מתחילים בדרך כלל  לימוד 
הכלים הזו מוציאה את מיטב המוזיקליות מהתלמיד והתהליך הוא למרחקים ארוכים ועם זאת עם סיפוק 

יוצא דופן. 
שיעורי קונטרבס בהנחיית שי פקר. קונטרבס - הגדול ביותר ממשפחת כלי הקשת, הוא כלי מדהים 

עם נשמה גדולה המתאים לילדים בוגרים יותר.

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
תזמורת כלי קשת, תזמורת כלי קשת עתודה

הרכבים קאמריים
הלימודים במחלקת כלי הקשת מתחילים בגיל 6, בני נוער ומבוגרים

במסגרת שיעורים יחידניים של 30 )עד כיתה ב'( / 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב נגינה בהרכב / תזמורת
25% הנחה לתלמיד בי"ס מנגן )בכלי הנלמד בבית הספר(

אייל שילוח
ראש המחלקה

שי פקרולדימיר ריידראורלי שפיראסיון אלבו

צוות מורי המחלקה

מחלקת פסנתר
פסנתר קלאסי, פסנתר ג'אז, אורגנית

בשנים הראשונות  כל תלמיד מתחיל בפסנתר  בקונסרבטוריון.  הגדולה  הינה המחלקה  מחלקת הפסנתר 
ומקבל בסיס מוצק הכולל שליטה בכלי, קריאת תווים, נגינת יצירות, ליווי וכד', כאשר בשלבים מתקדמים יותר 

יחד עם התלמיד מוצאים את הכיוון שהתלמיד מתחבר אליו: קלאסי, ג'אז ומוזיקה קלה.

לימודי קומפוזיציה ועיבוד עם המלחין אבנר חנני.

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
פסנתר ארבע ידיים

הרכבים קאמריים
הרכבי מוזיקה קלה

הלימודים במחלקת הפסנתר מתחילים בגיל 6, בני נוער ומבוגרים
במסגרת שיעורים יחידניים של 30 )עד כיתה ב'( / 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב נגינה בהרכב / תזמורת

אבנר חנני
ראש המחלקה

ארנון זמרהדן דויטשעומר ריז'יטטיאנה ריידר

צוות מורי המחלקה
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מחלקת שירה ופיתוח קול
שירה קלאסית, שירה ג׳אז

במחלקה זו - הקול הוא הכלי. נקודת הפתיחה של כל זמר/ת אולי גבוהה יותר אך פיתוח קול כשמו כן הוא, 
תהליך ארוך בו לומדים שירה נכונה, הפקת צליל, שימוש נכון בגוף והגשת השיר ברמה הגבוהה ביותר. כחלק 
מתפיסת הקונסרבטוריון תלמיד במחלקה מחויב גם בשירה במסגרת מקהלה. משנה זו תלמידים מתקדמים 

יוכלו לבחור במסלול שירה ג'אז בנוסף לקלאסי.
פיתוח קול ג'אז לתלמידי שנה שלישית ומעלה

מקהלת מבוגרים בניהולה המוזיקלי של קטיה מזו

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
מקהלה ייצוגית "אנימה"

מקהלת ילדים
הרכבים קאמריים

הלימודים במחלקת השירה מתחילים בגיל 10, בני נוער ומבוגרים
במסגרת שיעורים יחידניים של 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב שירה בהרכב / מקהלה

צוות מורי המחלקה

קטיה מזו
ראש המחלקה

חן לקסשרית שטקלר

מחלקת כלי הקשה
מערכת תופים, כלי הקשה )פרקשן(, כלי הקשה מן המזרח

אמנם אצל מרבית התלמידים העיסוק הראשי הוא בלימוד מערכת תופים, אך מאחר ומדובר במחלקה מאוד 
מגוונת הכוללת כלי הקשה מאמריקה הלטינית, אפריקה, המזרח הקרוב והרחוק וכלי הקשה קלאסיים, כחלק 

מתכנית הלימודים אנו חושפים את התלמידים לכל המשפחה. 
שיעורים קבוצתיים ופרטניים בכלי הקשה מהמזרח )דרבוקה, תופי מסגרת( בהדרכת קובי הגואל. 

מתאים לילדים, בני נוער ומבוגרים.

תלמידי המחלקה יכולים להשתתף באחד מהרכבי הביצוע: 
הרכבי כלי הקשה – לטיני, מהמזרח, סטירט ביט

הרכבי ג'אז/רוק
נגינה בתזמורת

הלימודים במחלקת כלי ההקשה מתחילים בגיל 9, בני נוער ומבוגרים
במסגרת שיעורים יחידניים של 45 / 60 דק' בשבוע ובשילוב נגינה בהרכב / תזמורת

קובי הגואלניב אפלבויםרונן אשתמקרמוי נתנזון

צוות מורי המחלקה
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הרכבי ביצוע, תזמורות ומקהלות
נגינה ושירה בצוותא

בבסיס התפיסה החינוכית של הקונסרבטוריון, עומד ערך הנגינה בצוותא. התלמידים שלנו לוקחים חלק פעיל 
בנגינה ובשירה בקבוצה. בין אם מדובר בתזמורת, מקהלה או הרכב, אנו מאמינים שחינוך מוזיקלי ללא נגינה 
בצוותא אינו שלם ועלול לפגוע בחדוות הנגינה. מרגע שהתלמידים מגיעים למיומנות בסיסית בכלי הנלמד, 
אנו שואפים לשבצם באחד מני ההרכבים המוזיקליים: הרכבי רוק, הרכבי בלוז, הרכבי כלי נשיפה, הרכבי ג'אז, 

הרכבי כלי הקשה, הרכבים ווקאליים, הרכבים קלאסים ועוד. 

חלק מההרכבים מתחילים כהרכבי הכנה בהם רוכשים התלמידים את מיומנות הנגינה בצוותא ועם העלייה 
הייצוגיים של הקונסרבטוריון. הרכבים  להרכבים  הופכים  וברמה המקצועית, הרכבים אלה  הלימוד  בשנות 
בכנסי משרד החינוך,  העין  ואת העיר ראש  מייצגים את הקונסרבטוריון  עירוניים,  מופיעים באירועים  אלה 
ההשתתפות  בעולם.  מוזיקליים  מוסדות  עם  קשרינו  במסגרת  בחו"ל  מופיעים  ואף  בתחרויות  משתתפים 

בהרכבים לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום נוסף!

תזמורת כלי הנשיפה הייצוגית 
"נושפים בראש"

מנצח ומנהל מוזיקלי: נועם מלכה
סגנונות: קלאסי | ישראלי | מוזיקה קלה

גילאים: 13-18
ימי רביעי בין השעות 17:00-19:00

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
120 ₪ לתלמידים חיצוניים

"אנימה" המקהלה הייצוגית

מנצחת ומנהלת מוזיקלית: קטיה מזו
סגנונות: קלאסי | ישראלי | א-קאפלה | מחזות זמר

גילאים: 12-18
ימי ראשון ורביעי בין השעות 17:00-19:00

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
280 ₪ לתלמידים חיצוניים

תזמורת כלי הנשיפה הצעירה

מנצח ומנהל מוזיקלי: נועם מלכה
גילאים: 10-13

ימי ראשון בין השעות 17:00-18:00
ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון

ובית ספר מנגנים
120 ₪ לתלמידים חיצוניים

הרכבי קומבו

מנהלים מוזיקליים: ירון גן, דקל טוביה
סגנונות: רוק | ג'אז | מוזיקה קלה

גילאים: בני נוער ומבוגרים
ימי חזרות בתיאום מראש 90 דק'

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
280 ₪ לתלמידים חיצוניים

במסגרת הלימודים בקונסרבטוריון, התלמידים יכולים להצטרף לאחד מגופי ביצוע במחלקות הלימוד כגון: 
רביעיית סקסופון, הרכבי גיטרות קלאסיות והרכבי כלי הקשה.

תזמורות כלי קשת

מנצח ומנהל מוזיקלי: אייל שילוח
סגנונות: קלאסי | עממי

גילאים: 7-15
ימי חמישי בין השעות 17:00-18:00

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
120 ₪ לתלמידים חיצוניים

הרכבים קאמריים

מנהלים מוזיקליים: אורית גורי, ולדימיר ריידר, 
אבנר חנני

סגנונות: קלאסי
גילאים: בני נוער ומבוגרים

ימי חזרות בתיאום מראש 90 דק'
ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון

280 ₪ לתלמידים חיצוניים

הרכב הביג בנד הייצוגי

מנצח ומנהל מוזיקלי: נועם מלכה
סגנונות: ג'אז | סווינג | בוסה נובה

גילאים: 15-18 ומבוגרים
ימי רביעי בין השעות 19:00-21:00

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
280 ₪ לתלמידים חיצוניים

המקהלה הצעירה

מנצחת ומנהלת מוזיקלית: שרית שטקלר
סגנונות: קלאסי | ישראלי | עממי | מחזות זמר

גילאים: 7-11
ימי שני בין השעות 17:30-19:00

ללא תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון
120 ₪ לתלמידים חיצוניים

תזמורות

מקהלות

אנסמבלים

גופי ביצוע מחלקתיים
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מוזיקה לגיל הרךתאוריה, קומופוזיציה והכנה לבגרות רסיטל

לימודי תאוריה - ללמוד את שפת המוזיקה

מוזיקה היא שפה, שהלומד אותה צריך לשלוט בכל האספקטים המרכיבים אותה: קריאה והבנת הנקרא, 
כתיבה, שמיעה, הגייה נכונה, דיבור וכד'. 

ללמוד  כדי  הדרושים  הכלים  את  לתלמידים  להעניק  רוצים  אנו  בקונסרבטוריון,  המוזיקה  לימודי  במסגרת 
ולהבין את השפה המוזיקלית. קריאת תווים, הבנת הטקסט המוזיקלי, כתיבה נכונה של תווים, פיתוח שמיעה 

מוזיקלית וקצבית, הבעה במוזיקה הם רק חלק מהחומר הנלמד בשיעורי התאוריה. 
החל בשנת הלימודים הקרובה, אנו מעניקים לכל תלמיד )מהשנה השנייה ללימודיו( לימודי תיאוריה במוזיקה 
בקבוצות קטנות עם מורים מקצועיים, שיודעים להנגיש את שפה המוזיקה לילדים ובני נוער, בצורה מעניינת 

וחווייתית, בעזרת תוכנות ייחודיות במחשב, משחקים וגם בדרך המסורתית של לוח ומחברת.
שיבוץ התלמידים ללימודי התאוריה נעשה ע"י הצוות המקצועי של הקונסרבטוריון ועפ"י שיקול דעתו.

          לימודי קומפוזיציה

לאלו שחדוות היצירה בוערת בהם. להלחין שיר, לכתוב יצירה, או לעבד להרכב או לתזמורת, אנו מציעים שני 
מסלולים: האחד הוא קורס מבוא לקומפוזיציה קבוצתי והשני שיעור פרטני עם ליווי צמוד של מנחה.

פרטים נוספים על תכנית הלימודים במזכירות הקונסרבטוריון.

הכנה לבגרות רסיטל

במסגרת ההכרה שניתנה לנו ע"י משרד החינוך, הקונסרבטוריון מגיש תלמידים לרסיטל בגרות חמש יחידות. 
אנו מציעים תכנית סדורה לתלמידים החל מכיתה י' ועד לרסיטל, בה מעשירים את התלמידים בידע תיאורתי 
נרחב, מבצעים השמעות ומלווים את התלמיד עד לשלב הסופי הכולל ציון מגן הניתן ע"י מנהל הקונסרבטוריון.

          מקהלת מבוגרים

עם  כיפית  ובאווירה  מקצועית  גישה  עם  ברוחם,  לצעירים  מבוגרים,  מקהלת  הקונסרבטוריון  מקים  השנה 
ונגבש  נלמד פיתוח קול קבוצתי  והזמרת קטיה מזו. המקהלה תערוך חזרות אחת לשבוע, בהן  המנצחת 

רפרטואר. השירה במקהלה תיגע בסגנונות מוזיקליים רבים ומגוונים. מוזמנות ומוזמנים להצטרף.
90 דקות בשבוע, 180 ₪ לחודש.

בעקבות הצלחת התכנית לגיל הרך בשנה שעברה, אנו פותחים השנה שתי תכניות חדשות לגילאי 3-7, 
ובקבוצות  חווייתי  באופן  והקצב,  הגוזלים שלכם עם העולם המופלא של הצלילים  להפגיש את  שמטרתן 
קטנות. התכניות הינן חלק מרצף חינוך מוזיקלי בו הקונסרבטוריון מאמין, ובוגרי התכניות יקבלו את הכלים 

הדרושים בהמשך דרכם בעולם המוזיקה כאשר יבחרו לנגן.
המפגשים מתקיימים בגן המוזיקלי, שתוכנן במיוחד עבור הגיל הרך, עם מגוון עשיר של כלי נגינה ובאווירה 
אינטימית ונעימה. הפעילות משלבת חוויה מוזיקלית ותנועתית משותפת בין ההורה לילד, בשילוב מוזיקה 

ותוך התנסות בכלים מגוונים המותאמים לגילאי הילדים.

מוזיקה לקטנטנים בהדרכת יעל בר-מגן גלדסטון

במהלך השעורים נכיר את יסודות המוזיקה דרך האזנה, שירה, נגינה ותנועה. נחשף למגוון רחב של כלי נגינה 
ולסגנונות שונים של מוזיקה. נכיר את עולם הצלילים והקצב ונשלב התנסויות בהבעה מוזיקלית. 

הילדים  גילאי  לפי  קטנות  בקבוצות  נערכים  המפגשים  אחה״צ.  שלישי  בימי  דק׳   45 של  שבועי  מפגשים 
ומפתחים כישורים רבים התורמים להתפתחותו של הילד, כגון: ריכוז, ביטחון עצמי ויכולת הבעה.

המדריכה: יעל בר-מגן גלדסטון, מורה לנגינה ותרפיסטית במוזיקה ותנועה )גם לאוכלוסיות מיוחדות(. 
גילאי 2-3 - בין השעות 16:30 - 17:15

היכרות עם יצירות מוזיקליות בסגנונות שונים, התנסות בנגינה בכלי הקשה מגוונים, נגינת סולו )יחיד( מול 
נגינה קבוצתית )תזמורת(, תגובה בתנועה למוזיקה, התמצאות במרחב, פיתוח הקואורדינציה ועוד...

גילאי 3-4 - בין השעות 17:15 - 18:00
פיתוח המודעות לקול השירה, פיתוח השמיעה המוזיקלית, פיתוח היצירתיות תוך דגש על אילתור בנגינה, 

פיתוח הקואורדינציה )הפרדת ידיים, תיאום ביניהן( ועוד...
גילאי 4-6 - בין השעות 18:00-18:45

לימוד קריאת מקצבים, ביטוי מוזיקלי,  ודיוק בהפקת צליל, התחלת  ומדוייקת, שליטה בנגינה  נכונה  שירה 
בתנועה הריתמית של הגוף, היכרות עם החמשה, מפתח סול, תיבה וכדומה, כבסיס לראשית לימודי הנגינה.

מתופפים צעירים בהדרכת מוי נתנזון

תכנית ייחודית וחדשנית של לימודי כלי הקשה לגיל הרך בהדרכת מוי נתנזון, מורה לכלי הקשה בעל גישה 
ותופים בדרך חווייתית  וכוללת לימוד כלי הקשה  מיוחדת לילדים. התכנית מותאמת לילדים בגילאים 3-7 

ומשחק. במסגרת התכנית יתקיים שיעור יחידני באורך 30 דק' אחת לשבוע ובתאום מראש.
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מוזיקה במרחב העירוניתכניות מיוחדות ופעילות העשרה

תכנית מוזיקה למבוגרים - לנגן ולשיר בכל גיל

התכנית מיועדת לצעירים ברוחם אשר רוצים לחזור ולגן או לכאלה שרוצים לממש את חלום הילדות ולהתחיל 
עכשיו. בקונסרבטוריון סימפוניה לומדים שירה ונגינה למעלה משמונים תלמידים מגילאי 21 ועד 99 בדומה 
לשיעורים  מעבר  הבוגרת.  הקהילה  של  השונה  הזמנים  ללוח  בהתאמה  אך  הפרטנית  התכנית  למתכונת 
היחידניים בכלי, הקונסרבטוריון מציע גם פתיחת הרכבים קטנים בליווי מנהל מוזיקלי לאלה שכבר מנגנים 

ושרים ומחפשים להביע את עצמם בצוותא.

          תכנית מוזיקה לאוכלוסיות מיוחדות

ומאפשרת  קטנה  בקבוצה  המתקיימת  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  לאוכלוסיית  ייחודית  מוזיקלית  פעילות 
בה  אינטימית,  פעולה במסגרת חברתית  זוכים לשתף  בתכנית  ביחד. המשתתפים  ושירה  נגינה  הקשבה, 
מוזיקה. במהלך שנת הלימודים משולבים הילדים בפעילות הרגילה של  יחדיו  ויוצרים  הם פוגשים חברים 
הקונסבטוריון ובאירועים יחודיים. הלימודים מתקיימים פעם בשבוע בקבוצה קטנה, בהדרכת עפרה כהן - 

מורה מובילה בתחום.

קשרי חוץ

הקונסרבטוריון מקיים קשרים ושיתופי פעולה בינלאומים עם ערים תאומות ומרכזי מוזיקה בעולם. במסגרת 
זו אנו מוציאים משלחות של מוזיקאים צעירים וגופי ביצוע להופעות ולחיזוק הקשרים בין הקהילות. בין היתר 
פרויקט ״צליל משולב״ מניו אורלינס, חילופי משלחות עם קונסרבטוריון "וואנבס" מצרפת ובי"ס לאומנויות 

"אמנואל" קאנט גרמניה.

פעילות העשרה וקונצרטים

לצד תכנית הלימודים הסדורה בקונסרבטוריון אנו מציעים תכנית העשרה מגוונת, שמטרתה לחשוף את 
התלמידים למוזיקה על כל גווניה באמצעות נגנים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ ובעולם. כמו כן אנו 

מקיימים במהלך השנה עשרות קונצרטים פתוחים למשפחות ולקהילה בהשתתפות התלמידים.
מוזיקלי"  "חורף  קונצרט  לחודש,  סולנים אחת  קונצרט  לחודשיים,  ג'אם סשן אחת  נקיים  הקרובה  בשנה 
באמצע השנה וקונצרט סיום חגיגי בסופה. פעם בחודש ניפגש ל"חיים בסרט" - סרט מוזיקלי המוקרן ללא 
תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון. בנוסף, נקיים כיתות אומן ומפגש עם מוזיקאים מובילים, כגון: הפרקשניסט 
בו  אורלינס  ניו  שבוע  ורון,  דן  והפסיכולוג  המוזיקאי  עם  והורים  תלמידים  מפגש  פרפינאן,  ז'וקה  המוערך 

מגיעים מוזיקאים מהעיר התאומה לכיתות אומן, סדנאות ופסטיבל ג'אז ועוד...
תכנית העשרה והקונצרטים המלאה תפורסם בתחילת שנת הלימודים.

בתי ספר מנגנים ומגמות המוזיקה בעיר

בשיתוף אגף החינוך של עיריית ראש העין, הקונסרבטוריון מוביל תכנית מוזיקה בשבעה בתי ספר יסודיים 
בעיר, בה תלמידים לומדים נגינה כחלק מתכנית הלימודים בבית הספר. מטרת התכנית לחשוף את התלמידים 
למוזיקה באמצעות נגינה, ללמד את שפת המוזיקה ובהמשך לאתר את התלמידים הבולטים ולכוונם ללימודי 
המשך בקונסרבטוריון. בכך אנו מקיימים את חזון הפיקוח על המוזיקה של משרד החינוך "מאלפים לאלופים".
ועובד  ו"היובל"  "גוונים"  הקונסרבטוריון מוביל גם את מגמת המוזיקה המשותפת לשתי חטיבות הביניים 

בשיתוף פעולה מלא עם מגמת המוזיקה בתיכון "בגין".

בית לגופי המוזיקה בעיר

גג  תחת  עירוניות.  מוזיקליות  ופעילויות  ביצוע  לגופי  בית  מהווה  הקונסרבטוריון  למוזיקה,  מוביל  כמרכז 
הקונסרבטוריון פועלות תזמורת כלי הפריטה הישראלית, תזמורות כלי הפריטה הצעירה והעתודה, מקהלת 

מזמורי תימן ומקהלת פרחי תימן הצעירה. בנוסף, הקונסרבטוריון הוא גם ביתו של הגן המוזיקלי העירוני.

ייעוץ, הכוונה וסדרי רישום

מעניק  הקונסרבטוריון  מכרעת.  ולעיתים  חשובה  הצעירים  לתלמידים  המוזיקלי  לחינוך  הנוגעת  ההחלטה 
יעוץ והכוונה חינם לכל המעוניינים. במסגרת הייעוץ ניתן להיפגש עם מנהל הקונסרבטוריון וראשי המחלקות 

לשיחה מקדימה ותכנון. 
שנת לימודים מלאה נמשכת 11 חודשים. שנת הלימודים מתחילה ב-26 באוגוסט ומסתיימת ב-31 ביולי. 
)שיעורי תאוריה,  נוספת  כל פעילות  לימודים מלאה.  יחידניים בשנת  ל-42 שיעורים  זכאי/ת  כל תלמיד/ה 

השתתפות בהרכב, כיתות אומן וכד'( בה ישתתף התלמיד/ה לא תחויב בתשלום נוסף.
השיבוץ לשיעורים הנוספים בהתאם לרמת התלמיד ונתון לשיקול הקונסרבטוריון בלבד.

ביטול השתתפות ע"י מילוי טופס בכתב בלבד. ניתן לבטל עד 20 לכל חודש לחודש הבא והלאה.
ביטול לאחר חודש אפריל יישא בדמי ביטול בערך של שכ"ל לחודש אחד.

www.tarbut-rh.co.il :התקנון המלא והמעודכן נמצא באתר החברה העירונית
נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
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