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  הנחיות

  –ודרישות למועמדים/ות למבחנים לקבלת מעמד של מוסיקאי מצטיין 

 נגני ג'אז

 דרישות כלליות:

 ספר גבוה, כגון אקדמיה.-רמת הנגינה של המועמד/ת צריכה להיות כמקובל בכניסה לבית

 התכנית אמורה לבטא יכולת מוסיקלית, יכולת וירטואוזית ויכולת אלתור.

 שלאלבד בליון התכנית ויעל המועמד/ת לדאוג למלווה מקצועי/ת למבחן ולציין את שמו/ה בג

 אחד מהוריו או מורהו. יהיה

 .בעל פההדרישה היא לשמיעת התכנית 

 .PLAY-BACKאין להביא 

 .עליהם ינגנו – הנגנים חייבים ואחראיים להבאת הכליםכל למעט פסנתרנים ונגני תופים 

 חובה להביא מברשות.. יכולים להביא את המצילות שלהם נגני תופים

 תקבלאת תכנית זת היצירות לבחינה, בהתאם להנחיות, נא לפרט בדף התכנית המצורף את רשימ

 אישור מוקדם מועדת השיפוט. 

בהתאם   תכנית מלאה חלופיתבמקרה של שינוי כלשהו בתכנית, עליך להעביר לידינו הצעת 

 לקבל עליה אישור.ולהנחיות 

 . הבחינהלו שינויים בתכנית , לא יתקב1.1.18שני י"ד בטבת תשע"ח  החל מיום

 לא יוכלו לגשת לבחינה. –ללא סיבה מספקת  -המשנים את התכנית 

 .לבחינה שהצעתנא להשאיר בידיך עותק של השאלון והתכנית 

ניתן עותק  אצלך שארייתכנית מקורי שעותק ממנו על גבי דף שינויים בתכנית יוגשו אך ורק 

 לקבל ממפיק המבחנים.

 . שאלון חסר לא יוכל להיות מוגש לדיון הועדה.כל הפרטיםנא להקפיד על מילוי 
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לרישום ופרטים נוספים  –כלי הנשיפה חייבים לגשת גם למבחנים לתזמורת צה"ל  כלנגני 

  הרשמה לאשכול הווי ותקשורת: –" מתגייסיםבעניין זה באתר "

https://www.mitgaisim.idf.il/218662 

 

 

 דרישות הרפרטואר:

מתוכן  -  הפירוט הבאלפי  אפשרויות 5 יצירות, מבין   4הרפרטואר לבחינה חייב לכלול   .1

 אחת לפחות :יצירה ישראלית חובה להכין 

 חובה!{מנגינה < אלתור < מנגינה. } – מהיר  Be Bopקטע  א. 

 חובה[מנגינה < אלתור < מנגינה.]    -     Balladsקטע    ב. 

 מנגינה < אלתור< מנגינה.- Modern Jazzקטע        ג.                  

 מנגינה < אלתור < מנגינה - Nova-Latin/ Bossaקטע      ד.                  

 במקרה כזה,קטע מקורי,   ניתן לבצעקטע/שיר של מלחין ישראלי.      ה.         

 חובה!{כתובה  }להביא פרטיטורה          

 .אחד הקטעים  ינוגן  כמנגינה ואלתור ללא לווי, באופן מלא, או כחלק מקטע  .   2

 .סימטרי-.      מומלץ לנגן לפחות קטע אחד במשקל  משולש או א3

 בנוסף לנגינת מקלות.  MALETS -חייבים להוכיח יכולת בנגינת מברשות ונקשנים  .4

 מקורית קומפוזיציה בסגנון קלאסי,   SNARE -מתקדם ל אטיודעליהם להכין  – כן-כמו 

לאחת  היצירות  האחרות   עיבוד כתובלהרכב של רביעיה לפחות וכתובה ומעובדת    )שלהם( 

 שהוכנו לבחינה.

 .רבס חייבים לנגן סולו קצר עם קשת.       נגני קונט5

 .1על כל מועמד להביא עמו מלווה לקטעים בסעיף  .6

 

 

 

 !בהצלחה
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