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 שלום רב,

      תוכניות הקונצרטים של שיתוף פעולה בין  –מסמך מדיניות  הנידון :
 פיקוח על החינוך המוסיקליבין התזמורות להרכבים קטנים ו               
 פתח דבר

 תכניות הקונצרטים:

קונצרטים השונות עם מיטב תלמידים משתתפים בתכניות ה 150,000-למעלה מ
 תופעה זו הולכת ומתרחבת במערכת החינוך וברשויות השונות. . בארץ התזמורות

שחווה התלמיד באולם  ,תכניות הקונצרטים מהוות הכנה ל"קונצרט חי"
להאזנה  והכשרתו כצרכן תרבותהתלמיד ת רהכש ןה התוכנית תוהקונצרטים. מטר

יות תזמורות מקצוע שילוב והשיתוף עםנה הייחודה של תוכנית זו הי לקונצרטים.
לא כאירוע בודד אלא שילוב של התוכנית במסגרת תוכנית הלימודים  של התלמיד 

 בבית הספר.
תכניות הקונצרטים כוללות: השתלמויות מורים, חומרי לימוד, תהליך למידה 
חווייתי שנתי בבתי הספר כהכנה לקונצרט, מפגש בלתי אמצעי בכתות עם נגנים 

התזמורת, סיומו של התהליך בקונצרט תזמורתי  ההרכב או חברי –קצועיים מ
 באולם הקונצרטים.

 . להשבחת החינוך המוסיקלי אנו רואים בקונצרטים מנוף
התזמורת למערכת החינוך מצ"ב תיאום  ההרכבים או לצורך הסדרת הקשר בין

 ציפיות של הפיקוח על החינוך המוסיקלי והתזמורות. 
 

מנצחים  ,התזמורת , הנגנים ההרכב או רמת – התזמורתים וההרכב רמת  .1
 שנבחרים לנצח וההנחיה נדרשים לעמוד בסטנדרטים ובתבחיני סל תרבות .

תוכנית ההכנה צריכה לכלול רפרטואר המתאים לגילאים  –תוכנית ההכנה  .2
בשיתוף   רתוהתזמההרכב או במימון   תעשה רפרטוארהבניית  .השונים

,עיבודם חיבור חומרי הלמידה  :ההכנה כוללת תוכנית .אישור הפיקוח בו
האחריות הכוללת להשתלמות כולה  והשתלמויות המורים.עבור התלמידים 
 .באחריות הפיקוח

 דקות ברוטו . 45אורך הקונצרט כמקובל בסל תרבות  –אורך הקונצרט  .3

באחריות  - וכו' תהסעות, הגברה, כסאוכל הניהול הלוגיסטי:   –לוגיסטיקה  .4
  .תזמורתה

 באחריות התזמורת. –זכויות יוצרים  , כוללוים, עיבודיםושכירות ת .5

הרכז  .לצורך יישום התוכנית התזמורת תמנה רכז פדגוגי – מדריך מתאם .6
 חייב לקבל את אישור הפיקוח על החינוך המוסיקלי.

 

 



 הרכז אחראי : 

  ,בניית רפרטואר 
 .תקשורת עם המורים 

  .עיבוד החומרים של התוכנית 
 .הדרכת המורים לפחות בשני מפגשים 
 .מעקב אחרי הקונצרטים 

 עם סיום -מורים ונגנים-חריות על העברת משוב בכל הרבדיםא
כתיבת המשוב יש להעביר את תוצאותיו לפיקוח על החינוך 

  המוסיקלי.
 שובייעם סל תרבות י קשר שוטף 

 

 לקונצרט של התזמורת, תוכנית הקונצרט בנוסף –קונצרטים קאמריים  .7
במסגרת התמחור של  ם של קונצרטים קאמריים כהכנהאירועי  2תכלול עוד 

 התוכנית.

  הרפרטואר שיכלול מוזיקה ערבית או כל סגנון אחר המיועד למגזר הערבי  .8
)יעשה בתיאום עם ד"ר תייסיר חדאד, הפיקוח על החינוך המוסיקלי 

 .(והאמנויות במגזר הערבי 

היא חלק ון שתוכנית הקונצרטים כיו –שיתוף מכללות להוראת מוסיקה  .9
זיקה בין פיתוח חומרי לימוד לתוכנית  , קיימתמתוכנית הלימודים

גם למכללות להוראת מוסיקה /אקדמיות  ותניתן לפנאי לכך  .הקונצרטים
במהלך שנת תית המקצועית הקיימת במוסדות אלה. ולהעזר בתש

דיון בנושא צוות הפיקוח יפגוש את נציגי המכללות ל הלימודים תשע"ו,
נציגי המכללות יעבירו את התוכניות לאישור פורום  תוכניות הקונצרטים.
 .2016דש אפריל והפיקוח לא יאוחר מח

 בברכה,
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