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 נגנים –דרישות למועמדים 

 דרישות כלליות:

 ספר גבוה, כגון אקדמיה.-רמת הנגינה של המועמד/ת צריכה להיות כמקובל בכניסה לבית .1

 הופיע/ה בהופעות פומביות כסולן/ית. .2

 מהשנתיים האחרונות.יש לצרף רשימת רפרטואר  .3

 נא לפרט בדף התכנית המצורף את רשימת היצירות לבחינה, בהתאם להנחיות. .4

 התכנית אמורה לבטא יכולת מוסיקלית ויכולת וירטואוזית. .5

 .לבצע בע"פ לפחות את הקונצ'רטו –חובה . הציפייה היא לשמיעת התכנית בעל פה .6

 יהיה/תהיההמלווה לא בכל מקרה , על המועמד/ת לדאוג למלווה מקצועי/ת למבחן .7

       – ליון התכניתיבגשל המלווה לציין את שמו/ה יש  מורם/מורתם האישי/ת  ולא הורה.    

 מותר להחליף מלווה, אך יש לעדכן על כך מבעוד מועד.

עליהם  – כל הנגנים חייבים ואחראיים להבאת הכליםלמעט פסנתרנים ונגני כלי הקשה  .8

 ינגנו.

יש למלאו במדויק ובצורה  –דף התכנית כפי שהוא, מצולם לשופטים  לבכם:לתשומת  .9

 .נאהו בהירה

 מלאה חלופיתהצעת תכנית  במקרה של שינוי כלשהו בתכנית, עליך להעביר לידינו .10

 ולדאוג לקבל עליה אישור.  להנחיות בהתאם  

 .הבחינהלא יתקבלו שינויים בתכנית    8.1.11 חתשע" טבתב י"ד שנימיום החל  .11

אישור על השינוי  ללא קבלתו קתדללא סיבה מוצ-המשנים את התכנית לאחר תאריך זה  .12

 לא יוכלו לגשת לבחינה.  -
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 .שינויים בתכנית יוגשו אך ורק על גבי דף התכנית המקורי שעותק ממנו נשאר אצלך .13

 . שאלון חסר לא יוכל להיות מוגש לדיון הועדה.כל הפרטיםנא להקפיד על מילוי  .14

 .לבחינה שהצעת להשאיר בידיך עותק של השאלון והתכנית  יש .15

 

 דרישות הרפרטואר:

 הרפרטואר לבחינה חייב לכלול ארבע יצירות, המשקפות ארבעה סגנונות שונים }ארבע  א.

 תקופות{  לפי הפרוט הבא:

 .חובה –י.ס.באך יצירה מאת  לכלי מיתר: יצירה מתקופת הבארוק. .1

 מהתקופה הקלאסית, הרומנטית או האימפרסיוניסטית. כל הפרקים( -מלא) קונצ'רטו .2

 יצירה קצרה בת זמננו. עדיפה יצירה ישראלית, מפרי עטו של קומפוזיטור מוכר. .3

 יצירה מפרי עטו של המועמד תתקבל רק כתוספת. הערה:    

 צירה לפי בחירה חופשית )בסגנון שונה משלוש הקודמות(.י .4

 .חובה -יצירת מקור לכלי : )עץ ומתכת( נגני כלי נשיפהלב.   

        , וכו'( להקשה, נב)כלי  ת את הכליוהולמ אינןתכנית דרישות לשה נים בכלים מיוחדיםנגג.    

 חייבת , עם זאת (תוסגנוני ת)רב תקופתי דומהובדרגת קושי במתכונת תכנית להציע יש        

 לכלי שבו הם מופיעים. במקור יצירה אחת   אשר נכתבהלכלול לפחות   התכנית       

   – כלי הנשיפה חייבים לגשת גם למבחנים לתזמורת צה"ל כלנגני ו.   

    הרשמה לאשכול הווי  – "מתגייסיםבאתר "ין זה בענינוספים פרטים לרישום ו     
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