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איך נרשמים?
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לשנת 

הלימודים תשפ"ג, יפנו תחילה למנהלת 
הקונסרבטוריון לייעוץ והכוונה.

לאחר מכן מסדירים ההורים תשלום שכר 
לימוד במזכירות המרכז הקהילתי ״פסגות 

השבע״. 

נשמח לעמוד לשירותכם:
 מרינה קוגן, מנהלת הקונסרבטוריון:

 054-7630-153

מזכירות: 02-6331833
 רח׳ התבור 18, בית שמש

)מרכז קהילתי "פסגות השבע"(, קומה ב׳

פייסבוק:
www.facebook.com/kons.Ironi.BShemesh

kon@bs.matnasim.co.il :דוא״ל

 לאפליקציית החוגים שלנו:

www.matnas.app

השלוחה החרדית
 רמת בית שמש א': מתנ"ס גוונים

למידע, ייעוץ והכוונה נא לפנות למנהלת הקונסרבטוריון.

כמה
דברים

חשובים!

הנחות:

לילד שני/לחוג שני:
 10% הנחה

לילד שלישי/לחוג שלישי 
ומעלה:

5% הנחה

אין כפל הנחות

הנחות כלליות-
ניתן להגיש בקשה מסודרת 

לוועדת הנחות במזכירות



שימו לב! המחירים לכלל התכניות נמצאים ב-״מידע לנרשם״

תוכניות לימוד 
בקונסרבטוריון

לימוד פרטני
מבנה תכנית הלימודים:

• שיעורים פרטניים בכלי נגינה / שירה 
• שיעורי תיאוריה בקבוצות לפי הרמה 

המתאימה. 
• הרכבים, תזמורות ומקהלת תלמידים ללא 

תוספת תשלום לתלמידי הקונסרבטוריון 
המתאימים לפי רמת הביצוע. 

• השתתפות התלמידים בקונצרטים של 
הקונסרבטוריון. 

• סדנאות, פסטיבלים, תחרויות, כיתות אמן 
וקונצרטים של מורי הקונסרבטוריון ואמנים 

אורחים.

מקצועות הלימוד:
פסנתר | כינור | צ'לו | גיטרה | גיטרה חשמלית 

| גיטרה בס | מנדולינה | אקורדיון | פיתוח קול | 
חליל צד | קלרינט | סקסופון | תופים | ארקנה | 

עּוד | דרבוקה | כינור מזרחי | ועוד...

קיים מסלול הכנה לבגרות במוסיקה )5 יחידות(
בכל המקצועות.

לימוד קבוצתי
מנדולינה | גיטרה | חלילית | דרבוקה

*פתיחת קבוצה מותנית במינימום משתתפים

שיעורים לתלמידי חוץ
הקונסרבטוריון מאפשר לתלמידים שלא לומדים 

בתוכנית לימוד פרטני להשתתף בשיעורי 
תיאוריה, הרכבים ותזמורות במחיר מיוחד.

השתתפות בלהקות, הרכבים ותזמורת 
מותנית במבחני קבלה ונקבעת ע״פ הצרכים 

האמנותיים.



טרום כלי לגיל הרך – "מוסיקט"
מורה: אסתר ברצ'יאנו

במסגרת תוכנית זו הילדים מפתחים
יכולות קצב, שמיעה, קואורדינציה ומוטוריקה, יכולת 

חשיבה, ריכוז, זיכרון, ועוד.
התוכנית מהווה שלב הכנה להמשך לימודי

מוסיקה בקונסרבטוריון.

 מיועד לגילאים:  3.5-5
 

 מועד השיעור:  יום ב׳ 17:45-17:00

 מקהלת חזנים לבנים
"Junior הללו"

בניצוחו והובלתו של שלום כינורי

המקהלה מופיעה בבתי כנסת רבים, בשבת שירה, 
ועל במות חשובות לצד חזנים מהשורה הראשונה. 

ברפרטואר העשיר שלה עיבודים מקוריים וקטעי 
חזנות קלאסיים שהופכים תפילה לחוויה רוחנית 

מיוחדת במינה.

 מיועד לגילאים:  בנים מגיל 9

 מועד החזרות:   ימי ג׳ 18:30-19:30
בשלוחה החרדית של הקונסרבטוריון במתנ״ס גוונים 

)ייתכנו חזרות נוספות לפי החלטת המנצח(.

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים, 
השתתפות בלהקה ללא תשלום נוסף.

 לימודי מוסיקה
מזרחית ואנדלוסית

• קורס מעמיק ביסודות המוסיקה הערבית 
הקלאסית ובתורת המקאם.

• קורס חזנות ופיוט, שירת הבקשות בבית הכנסת 
המזרחי.

• אנסמבל ״המזרח התיכון״ – יצירות ערביות 
מהרפרטואר הערבי הקלאסי.

• שיעורים פרטיים לכלים אתניים.
• הרכב ״רוח מזרחית״

תוכנית מיוחדת בתחום מוסיקה מזרחית וים תיכונית

הלימודים במחלקה למוסיקה מזרחית מיועדים לכל 
הגילאים: ילדים ומבוגרים כאחד.



 להקת הזמר הייצוגית
"בין השמשות"

מנהל מוסיקלי: שלום סוטו

 להקת הנוער הייצוגית של העיר משנת 1999
ואחת מלהקות הנוער המובילות בארץ.

הלהקה מורכבת מבנים ובנות שמופיעים ברחבי 
הארץ והעולם.

הלהקה ייצגה את העיר ואת מדינת ישראל 
בפלורידה, וושינגטון, גרמניה ודרום אפריקה. 

בנוסף, הלהקה מופיעה על במות ברחבי הארץ 
ומשתתפת בפסטיבלים.

כמו כן הפיקה הלהקה מספר מחזות זמר: "שחור 
לבן", "קוד לחץ", "הכבש ה-16", "סימבה" ועוד.

תוכנית הלימודים של משתתפי להקת "בין 
השמשות" הייצוגית והצעירה כוללת שיעורי 
פיתוח קול קבוצתיים, שיעורי פיתוח שמיעה 

וסולפג', כוריאוגרפיה ותיאטרון. 

השתתפות בלהקה מותנית באודישן!
 לתיאום אודישנים:

יראת סופר דבוש 053-426-4881

 מיועד לגילאים:  ז' - יא' 16:30-18:00

 להקת ״בין השמשות״
הצעירה

מנהל מוסיקלי: שלום סוטו

בלהקת העתודה משתתפים בנים ובנות מרחבי 
העיר.

חברי הלהקה מקבלים כלים ויסודות מוסיקליים 
מעולם המקהלות וחבורות הזמר לקראת הדרך 

המוסיקלית הארוכה, אלו הממשיכים והמתמידים 
זוכים להגיע ללהקת הנוער הייצוגית "בין 

השמשות".

להקת העתודה מופיעה בעיר בטקסים ובאירועים 
ברחבי הארץ.

תוכנית הלימודים של משתתפי להקת "בין 
השמשות" הייצוגית והצעירה כוללת שיעורי 
פיתוח קול קבוצתיים, שיעורי פיתוח שמיעה 

וסולפג', כוריאוגרפיה ותיאטרון. 

השתתפות בלהקה מותנית באודישן!
 לתיאום אודישנים:

יראת סופר דבוש 053-426-4881

 מיועד לגילאים:  ג' - ו' 17:00-20:00



תזמורת הקונסרבטוריון
ניהול מוסיקלי - מלחין ומנצח ד"ר אליעזר אלפר

לתלמידי הקונסרבטוריון או תלמידי חוץ הלומדים 
בשנה שלישית ומעלה.

התזמורת מבצעת יצירות מגוונות ורב תחומיות, 
הכוללות יצירות קלאסיות פופולריות.

 השתתפות בהרכבים מותנית במבחני
 קבלה. מספר המקומות בתזמורת מוגבל 

נקבע ע״פ הצרכים האמנותיים.

 מועד החזרות:  ימי ד' 17:30

 לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים-
ללא תשלום נוסף

הרכבים לנוער
מורה: רועי דלאל

אוהבים לנגן, לשיר, להופיע?!
הצטרפו אלינו ללהקות נוער!

לימודים באווירה יצירתית וכיפית בחדר חזרות 
מאובזר בציוד חדיש ומקצוע.

קונצרטים ואירועים על במות שונות.

בהדרכתו של מורה בקונסרבטוריון רועי דלאל - זמר 
וגיטריסט

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים- ללא 
תשלום נוסף

הרכבים קאמריים

בקונסרבטוריון פועלים הרכבים שונים.

הרכב הסקסופונים: בהובלתו של יעקב יארצקי
הרכב כינורות: בהובלתה של סופיה פיקובסקי

הרכבים קאמריים: בהדרכתם של סופיה פונברשטיין, 
רוי וייסגלס, אורה סנדלר, דניאל שפי, נפתלי כהן.

השתתפות בהרכבים מותנית במבחן קבלה.

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים - ללא 
תשלום נוסף



אלתור והלחנה
מורה: - מלחין ומנצח ד"ר אליעזר אלפר

השיעור יתקיים בקבוצה של 6 תלמידים לפחות 
במשך 45 דק'.

ניתן להשתתף במסלול האלתור בלבד או באלתור 
ובהלחנה גם יחד. האלתור לרוב יהיה בצוותא. 
השיעור יתקיים בחדר בו נמצאים פסנתר כנף 

ופסנתר עומד.
כל משתתף יכול לאלתר הן בכלי שלו )שאינו 

פסנתר( והן בפסנתר גם אם הפסנתר אינו הכלי 
העיקרי שלו.

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים - 
מחיר מוזל

 *קיום הקורס מותנה במינימום משתתפים

תורת המוסיקה: תיאוריה 
וסולפג׳

מורות: ליבי שרל ואסתר ברצ'יאנו

כל מוזיקאי חייב ללמוד תורת המוסיקה הכוללת 
פיתוח שמיעה וידיעת תחומי תיאוריה נרחבים.

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות לפי רמות 
פעם בשבוע 45 דקות. בנוסף, הקונסרבטוריון מארגן 

מפעם לפעם נסיעות משותפות למופעים חשובים 

 ולאופרה וכן קונצרטים מיוחדים
בכותליה להעשרת התלמידים.

תלמידי חוץ רשאים להצטרף לשיעורי תיאוריה 
במחיר 160 ש״ח לחודש.

לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ לימודי תיאוריה 
הם חובה - ללא תשלום נוסף.

*פתיחת קבוצה חדשה מותנית במינימום משתתפים

תזמורת "קלאסי פופ"
ניהול מוסיקלי - מנצח מר דניאל שפי

לתלמידי הקונסרבטוריון או תלמידי חוץ הלומדים 
בשנה שלישית ומעלה.

התזמורת מבצעת יצירות מגוונות ורב תחומיות, 
הכוללות יצירות פופולריות ושירים עממיים.

 השתתפות בהרכבים מותנית במבחני
 קבלה. מספר המקומות בתזמורת מוגבל

ונקבע ע״פ הצרכים האמנותיים.

 מועד החזרות:   ימי ד׳ 16:30

 לתלמידי התוכנית ״לימוד פרטני״ המתאימים-
ללא תשלום נוסף 



מקהלת נשים עירונית "אור-קולי"
בהובלת המנצחת ענת קדוש

חדש בקונסרבטוריון! נפתחת מקהלת 
נשים! לימוד רפרטואר מגוון ועשיר 

באווירה נעימה וביתית.

*פעילות ההרכב מותנית במינימום 
משתתפים

חדש בקונסרבטוריון!

 לימודי ארקנה!
 מורים: רועי דלאל, דניאל שפי,

אסתר ברצ'יאנו, נטליה אוסטפצ'וק, רוי וייסגלס
ארקנה, היא כלי נגינה שהומצא ופותח בארץ על מנת 
לאפשר לאנשים עם מוגבלויות שונות לנגן ולהביע את 
עצמם בעזרת מוזיקה וליהנות מחוויית נגינה. לארקנה 

אפשרויות ביטוי מגוונות, ובכלל זה, נגינה מלודית והרמונית 
במנעד רחב של צלילים.

אולפן הקלטות מקצועי
לקונסרבטוריון אולפן הקלטות מקצועי מאובזר בציוד חדיש 

ואיכותי. אולפן מתופעל י"ד איש מקצוע בעל נסיון רב. נותן 
יחס חם ואישי.

ניתן להקליט בו: הקלטת שיר בר/בת מצווה • הקלטות 
ללהקות • הקלטות לבתי ספר • הקלטות לבודדים

עלות שעת הקלטה/עריכה: 120 ש"ח

הרכב ״רוח מזרחית״
התוכנית מיועדת למבוגרים בעלי רקע 

בפייטנות או נגינה בעוד, קנון, נאי, 
כינור מזרחי, דרבוקה וכלים אחרים 

המעוניינים ללמוד ולנגן ביחד מוסיקה 
מזרחית וים תיכונית.

במהלך המפגשים השבועיים 
המשתתפים לומדים מגוון נושאים 

רלוונטיים ומתאמנים בביצוע היצירות. 
ההרכב יוכל להשתתף במופעים 

בקונסרבטוריון ומחוצה לו, באירועים 
ובטקסים של רשת המרכזים 

הקהילתיים ומרכז קהילתי ״פסגות 
השבע״, העיר בית שמש ואחרים.

*פעילות ההרכב מותנית במינימום 
משתתפים

חוגים מוסיקליים לבעלי צרכים מיוחדים! 
מורים: רועי דלאל, דניאל שפי, אסתר ברצ'יאנו, נטליה 

אוסטפצ'וק, רוי וייסגלס

מפגשים פרטניים וקבוצתיים מותאמים לתלמידים עם 
צרכים מיוחדים. לאנשים האלה מוסיקה היא אמצעי חשוב 

לתקשורת בין אישית, לביטוי עצמי ולאושר אמיתי! לייעוץ 
והכוונה נא לפנות למנהלת הקונסרבטוריון.

תכניות מיוחדות



"צלילי היין 
במעבדה"

בקונסרבטוריון אנו יודעים 
ומבינים שכל קהילה וקהילה 

בארץ תורמת לאוצר המשותף 
של עם ישראל את הרגשות, 

החוויות וההיסטוריה שלה דרך 
הצלילים, המנגינות, השירים 

והריקודים.

בסדרת מופעים “צלילי היין 
במעבדה”, באווירה מיוחדת: 

ישיבה סביב שולחנות, עם 
יינות וגבינות, האמנים הטובים 
ביותר בארץ ובעולם, מביאים 

לכם מוסיקה של עדות ישראל 
ומוסיקת עולם.

)מחיר כרטיס מסובסד( 

קונצרט משלנו 
בנוסף ליכולות הפדגוגיות 

המעולות, מורי הקונסרבטוריון 
ידועים כמוסיקאים המופיעים 

לפני קהל.

אנו מזמינים את כל התושבים 
להנות ממוסיקה טובה במגוון 

סגנונות, כלים ושירה במופעים 
תוצרת הבית.

)המופעים של הסדרה הם 
ללא תשלום או בתשלום 

סמלי(

אירועים וטקסים
הקונסרבטוריון מזמין בחום 

את כל הקהל להגיע למופעים 
של תלמידי הקונסרבטוריון 

)רסיטלים וקונצרטים 
משותפים( וכן לאירועים 
וטקסים שבהם תלמידי 

הקונסרבטוריון משתתפים.

בקהילה
תוכניות הקונסרבטוריון

עקבו אחר הפרסומים...



מידע
לנרשם

לימוד פרטני

שיעור פרטני 
)כלי או פיתוח 
קול( + שיעור 

תיאוריה 
 קבוצתי

פעם בשבוע

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳ 
435 ש״ח

4 שיעורים בחודש של 60 דק׳ 
475 ש״ח

2 שיעורים 
פרטניים 

בשבוע )כלי או 
פיתוח קול( + 

שיעור תיאוריה 
קבוצתי פעם 

בשבוע

 8 שיעורים בחודש
)פעמיים בשבוע( של 30 דק׳

475 ש״ח

לימוד קבוצתי

שיעור קבוצתי 
)מנדולינה, 

גיטרה או 
חלילית(

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳ 
200 ש״ח

טרום כלי לגיל הרך

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳שיעור קבוצתי 
160 ש״ח 

מוסיקה מזרחית

שיעור פרטני 
של כלים 

אתניים + לימודי 
מקאם קבוצתי 

פעם בשבוע

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳ 
435 ש״ח

4 שיעורים בחודש של 60 דק׳ 
475 ש״ח

שיעור תיאוריה 
)לימודי מקאם( 

בקבוצות

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
160 ש"ח

קורס חזנות 
מזרחית ופיוט 

בקבוצות

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳ 
160 ש"ח

אנסמבל 
״המזרח 

התיכון״

60 דק' בשבוע, יתכנו חזרות 
נוספות לפי החלטת המנצח

160 ש"ח

שנת הלימודים תשפ"ג בקונסרבטוריון: 01/09/2022-30/06/2023
ניתן לקבל שיעורים בקיץ בתיאום עם מנהלת הקונסרבטוריון.

שיעור תיאוריה לתלמידים הלומדים בתוכנית "לימוד פרטני"- ללא תשלום נוסף. 
למשתתפים בתוכניות אחרות המחיר של שיעורי תיאוריה כמו לתלמידי חוץ.



"Junior מקהלת חזנים "הללו
)החזרות בימי ג׳ 18:30-19:30 במתנ״ס גוונים(

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

60 דק' בשבוע, יתכנו חזרות 
נוספות לפי החלטת המנצח

ללא תשלום נוסף

לתלמידי החוץ 
המתאימים

60 דק' בשבוע, יתכנו חזרות 
נוספות לפי החלטת המנצח

180 ש״ח

להקת ״בין השמשות״

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
ללא תשלום נוסף 

150 ש"ח דמי שכלול שנתיים

לתלמידי החוץ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
200 ש"ח + 150 ₪ דמי שכלול 

שנתיים

להקות נוער

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

4 חזרה של 60 דק׳ פעם 
בשבוע

ללא תשלום נוסף

לתלמידי החוץ 
המתאימים

4 חזרה של 60 דק׳ פעם 
בשבוע

100 ש"ח

הרכבים )סקסופונים, כינורות, קאמריים(

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
ללא תשלום נוסף

לתלמידי החוץ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
180 ש"ח

 תזמורת הקונסרבטוריון ותזמורת
"קלאסי פופ"

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
ללא תשלום נוסף

לתלמידי החוץ 
המתאימים

לפי החלטת המנצח
180 ש"ח



 

קורס הלחנה ואלתור

בקבוצות: 
לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״ 
המתאימים

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
50 ש"ח

בקבוצות: 
לתלמידי החוץ 

המתאימים

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
160 ש"ח

 פרטני
לתלמידי חוץ 

המתאימים

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
435 ש"ח

4 שיעורים בחודש של 60 דק'
475 ש"ח

שיעורי תיאוריה
בקבוצות: 

לתלמידי 
התוכנית 

״לימוד פרטני״

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳ 
ללא תשלום נוסף

בקבוצות: 
לתלמידי החוץ

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
160 ש"ח

 פרטני
לתלמידי חוץ

4 שיעורים בחודש של 45 דק׳
435 ש"ח

4 שיעורים בחודש של 60 דק'
475 ש"ח

"רוח מזרחית" 
- הרכב מוסיקה 

מזרחית למבוגרים 

לפי החלטת המנצח
180 ש״ח

"אור-קולי"
מקהלת נשים 

עירונית

לפי החלטת המנצחת
180 ש"ח

שעת הקלטה / עריכהאולפן הקלטות
120 ש"ח

חודשהשאלת כלי
50 ש"ח


