מכלול
מעיינות
מכלול מעיינות אשר בעמק המעיינות הינו
מרכז ללימודי מוסיקה ,מחול ותיאטרון
בפיקוח משרד החינוך.
בפעילות שלנו אשר מתקיימת במרכז
עידן  -אנו שמים דגש מיוחד על
ההתפתחות האישית של כל תלמיד לפי
יכולתו תוך התמקדות בכישוריו האישיים.
הסיסמא" :כל אחד יכול" נותנת הזדמנות
לכל ילד וילדה להתנסות במקצועות
הבמה.
מכלול מעיינות נותן מענה ללימודי
הסטודיו ולשיעורים הפרטניים אך מלבד
זאת אנו מאמינים כי הסדנאות השונות,
הקונצרטים ,המופעים וההתנסויות שכל
תלמיד חווה ועובר במהלך השנה -
מעניקים לו עושר תרבותי המרחיב את
אופקיו ומעצים את אישיותו.
היכולת ליצור בצוות ולהופיע בפני קהל
ברמת ביצוע גבוהה ,גם הם חלק
מהמטרות החינוכיות הניצבות בפנינו.
מכלול מעיינות מעמיד לרשותם של כל
ילד וילדה את המורים והכלים המקצועיים
 כולל מסלולי הבגרות השונים.רבים הם המחקרים על "הטוב" שמפתח
עולם האמנות בהתפתחות הרגשית
והאינטלקטואלית של הילד )זיכרון ,ריכוז,
הרגלי עבודה ,דמיון ,רגישות ,ועוד( .כל זה
והחוויה המוענקת לילד בחשיפה לעולם
הצלילים ,המחול והתיאטרון ,מהווים
סיבה טובה להשתלב במסלולי הלימוד
המגוונים במכלול מעיינות.

המרכז למוסיקה
מרכז חינוכי מוסיקלי בפיקוח משרד החינוך
המרכז למוסיקה שמח לפתוח את שעריו לכל הילדים,
הנערים והמבוגרים מעמק המעיינות .במרכז לומדים מגוון
רחב של כלים ,מטרום כלי ועד הכנה לבגרות רסיטל
ומלמדים בו טובי המורים.
נשמח להיות אתכם בקשר
מנהלת :רוחמה הניג טל04-6065879 :
טל04-6065624 :
מזכירה
musicenter@maianot.co.il

הרכבי המרכז למוסיקה
שימו לב :ההשתתפות במקהלות ,בתזמורת ,בהרכבים
ובשיעורי העשרה היא ללא תשלום נוסף לתלמידים
הלומדים שיעור פרטני מלא במרכז למוסיקה.
מקהלות
המקהלה הייצוגית  -מקהלת 'לי-לך' מכיתה ז'-י"ב.
מנצחת :הדס שטורמן.
מקהלת 'לי-לך' הצעירה מכיתה ג'-ו' .מנצחת :נוגה תמיר.
תזמורות והרכבים
תזמורת כלי נשיפה
הרכב ביג-בנד ג'אז
הרכב כלי נשיפה בבי"ס דקלים
הרכב כלי נשיפה בבי"ס שק"ד
הרכב כלי נשיפה בבי"ס רימון
הרכב כלי קשת בוגר
הרכב כלי קשת צעיר
 3הרכבי מגמת המוסיקה -הרכב ג'אז ,אתני ,ואקוסטי
הרכב מוסיקה קלה

העשרה  -תורת המוסיקה
שיעור פיתוח שמיעה ,תיאוריה וסולפז'  -העשרה זו
מעמיקה את הידע המוסיקלי של התלמיד ופותחת אופקים
נוספים מעבר לנגינה בכלי האישי )ללא תשלום נוסף(.
קיימים  3קבוצות לימוד בתורת המוסיקה:
* מתקדמים.
* ממשיכים.
* מתחילים.

14

מכלול מעיינות
רסיטל בגרות

השאלת כלי נגינה

אנו מעודדים תלמידים מתאימים לגשת לבחינת בגרות ברסיטל
המעניקה  5יחידות לימוד .התלמיד יקבל הדרכה וליווי מטובי
המורים במרכז ויזכה במלגה.

המרכז למוסיקה משאיל כלים
לתלמידים בשנותיהם הראשונות.
מהשנה השלישית  -עלות שכירת
כלי נגינה ₪ 300 :לשנה.

* קונצרט תלמידים לכל המשפחה  2 -קונצרטים בשנה.
* קונצרט מרכזי.

ימי הפעילות:

פעילויות שלנו

* ערב סיום מגמת המוסיקה.
* קונצרט מקהלות.

ימים א' ,ב' ,ג' ,ה'.

עלות שנתית:

* יום מוסיקה  -יום העשרה לתלמידים הכולל  -סדנאות מורים,
כיתת אמן וג'אם סשן של המורים.

שעור פרטני ) 45דקות( -
 ₪ 4,200לשנה.
שעור פרטני  -צ'לו  ₪ 300 -לחודש.

* השתתפות ונגינה של הרכבים ,תזמורות ומקהלות בכנסים

שעור מקוצר ) 30דקות( -
 ₪ 3,700לשנה.

* הופעות של מקהלת לי-לך בכנסים ארציים.
* קונצרטים לילדי הגנים בשיתוף קרן קרב.

מקהלת לי-לך  ₪ 3,150 -לשנה.

ארציים של משרד החינוך.

* קונצרטים ביישובי העמק וההר.
* מפגשי נגינה ושירה כיתתיים  -פעמיים בשנה.

תוכניות משולבות עם בתי הספר:
מגמת המוסיקה
"מוסיקה חוצה גבולות"-במגמה לומדים במשותף תלמידי כיתות
י'-י"ב של בי"ס גאון הירדן ובי"ס שק"ד.
התלמידים נגשים ל 5-יחידות בגרות עיוניות ומעשיות במוסיקה.
התלמידים מופיעים במשותף בטקסים בבתי הספר ובערבי מוסיקה
שונים.

מקהלת לי-לך הצעירה -
 ₪ 1,600לשנה.
"צליל ושיר"  10מפגשים -
 ₪ 450לסדרה.
תלמידי ובוגרי נש"ר:
עלות שיעור פרטני  -כלי קשת
וכלי נשיפה בלבד!
כיתה ד' –  ₪ 320לחודש.
כיתה ה' ₪ 350 -לחודש.
כיתה ו'  ₪ 380 -לחודש.

המקצעות הנלמדים :עיבוד וקומפוזיציה ,תורת המוסיקה ,תולדות
המוסיקה והרכבי ביצוע.
רכז המגמה :יריב דומני.
נש"ר
נגינה ,שירה וריקוד לכיתות ג'-ד' של בתי הספר היסודיים  -ביכורה,
דקלים ,שק"ד ורימון.
התכנית כוללת :כיתות ג'  -נגינה במפוחיות ,חליליות ,מטאלופונים.
שירת הארץ.
תנועה ,היפהופ ותיאטרון.
כיתות ד'  -נגינה בכלי נשיפה תזמורתיים ובכלי קשת.
שירת הארץ.
תזמורת כלי קשת וכלי נשיפה.
מנהלת :צילי פרי.
עדכונים וחדשות כל העת באתר המועצהwww.maianot.co.il :
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פעילות המרכז למוסיקה
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ה'

יום ו'

מגמת מוסיקה:

מקהלת לי-לך
הבוגרת
הדס שטורמן
ללא תשלום נוסף

מקהלת לי-לך
צעירה
נגה תמיר
ללא תשלום נוסף

הרכב כנרים בוגר
אולה דסיאטסקי
ללא תשלום נוסף

תזמורת כלי נשיפה
וולדי סבייב
ללא תשלום נוסף

פיתוח קול חיה קורן

הרכב כנרים צעיר
אולה דסיאטסקי
ללא תשלום נוסף

חצוצרה ,טרומבון,
בריטון
וולדי סבייב
בשלוחה במנחמיה

תולדות המוסיקה
ברג'יט מילוא,
נעמה פרל
תורת המוסיקה
יריב דומני,
נעמה פרל

פסנתר קלאסי
אורה שטיינברג

פיתוח קול
יסמין נבות

כינור
אולה דסיאטסקי

חצוצרה ,טרומבון
בריטון
וולדי סבייב

חצוצרה ,טרומבון
בריטון וולדי סבייב

פסנתר קלאסי
ריטה קולטמן
פסנתר קלאסי
אורה שטיינברג
גיטרה חשמלית ,בס
ניר עורי
גיטרה קלאסית
נפתלי להב
תופים וכלי הקשה
ארז משיח
חליל צד
חגית אליאס

גיטרה חשמלית ,בס
אלון תמיר
גיטרה קלאסית,
רוק ,ג'אז רועי רז
חליל צד
חגית אליאס
הרכב ביג-בנד ג'אז
פסנתר ג'אז
יריב דומני
שיעור העשרה
)תיאוריה ,פיתוח
שמיעה( נעמה פרל
ללא תשלום נוסף
מגמת מוסיקה:
עיבוד וקומפוזיציה
יריב דומני,
נעמה פרל
הרכבי ביצוע
יריב דומני ,אלון
תמיר ,רועי רז
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הרכב מוסיקה קלה
ניר עורי
ללא תשלום נוסף
קלרינט ,סקסופון
יאיר פרץ
כינור
אולה דסיאטסקי
כינור  -יהודית חן
צ'לו  -כרמיאלה
בתשטיין
חצוצרה ,טרומבון
בריטון
וולדי סבייב
בשלוחה במנחמיה
פסנתר קלאסי
אנה אבלוב
פיתוח קול
חיה קורן
גיטרה חשמלית ,בס
ניר עורי
שיעור העשרה
)תיאוריה ,פיתוח
שמיעה(
ללא תשלום נוסף
חליל צד קרן מוגדוס

שלוחות
המרכז
למוסיקה
ניתן ללמוד
שיעורים פרטניים
גם בשלוחה
בשדה אליהו -
בשעות הבוקר,
וכן בשלוחה
במנחמיה.

מכלול מעיינות

המרכז למחול
המרכז למחול עמק המעיינות פועל
משנת  1965ומהווה מזה שנים בית יוצר
לרקדנים צעירים.
במקום מתקיימים שיעורי מחול אמנותי
מגיל  4.5עד  18והתלמידים לומדים
במגוון סגנונות מחול :מבוא למחול ,בלט
קלאסי ,מחול מודרני ,היפ הופ,
קומפוזיציה ,פלמנקו ,מחול מזרחי,
בריקדנס.
המורים באולפן למחול הנם בעלי
השכלה אקדמאית ,ובעלי ניסיון מקצועי
בתחום ,ביניהם בוגרי אקדמיות למחול,
בוגרי "הלהקה הקיבוצית" ועוד .המרכז
כולו פועל בפיקוח של משרד החינוך
ומשרד התרבות והספורט ובתמיכתם.
לאורך השנה התלמידים רוקדים
ומופיעים בכנסי מחול בארץ ומופיעים
במערכות החינוך ובאירועי המועצה
וביישוביה.
לימודי המחול במרכז למחול מתקיימים
בתנאים נוחים  -אולמות ממוזגים,
רצפות המיועדות למחול ,מערכות
מוסיקה ופסנתר בכל האולמות .כמו כן
עומדים לרשות התלמידים מלתחות
חדר מנוחה מאובזר בשתייה קרה וחמה,
מקרר ומיקרוגל לחימום אוכל.
המרכז שואף להגדיל את היקפי
התושבים הנהנים משירותיו ולהוות
מוקד לאמנות המחול והתיאטרון,
המפתחים ומעצימים את חיי התרבות
והקהילה בעמק המעיינות.
אנו פועלים להעניק לתלמידנו תחושת-
בית ,יציבות ,חברות ,מקוריות ,יצירה,
ביטוי עצמי ,מחויבות ,חינוך,
והתחדשות.

רכזת מקצועית ורכזת מגמה :אפרת לינצקי ,בוגרת מרכז
למחול עמק המעיינות בעלת נסיון עשיר במרכז של  26שנה.
מייל rtzy@walla.co.il :נייד050-7346857 :

התחומים וצוות המורים:
בלט קלאסי אלי פלח.
פלמנקו ,בלט טרום קלאסי )משחקי מחול( רויטל בית און צור.
מחול מודרני אביטל מנו דותן.
היפ הופ ובריקדנס ערבה גלעד.
מחול מודרני ורפרטואר דפנה קניג.
מחול מזרחי מייגן שילדס.

תוכניות מיוחדות:
מחול לילדי גן בגילאי  4.5-6טרום קלאסי
ומשחקי מחול
חוג שבועי לחשיפת עולם המחול והתנועה ע"י פיתוח
הקואורדינציה ,שיווי משקל ,האזנה למוסיקה וחיבורה אל
הגוף והתנועה ,פיתוח הזיכרון התנועתי והשמיעתי ,חיזוק
הביטחון העצמי ,הגוף והיציבה הנכונה .בנוסף ניתנת הקניית
כלים בסיסיים של הבלט הקלאסי ותנועה עם אביזרים.
העשרה וכיתות אמן
במהלך השנה זוכים התלמידים המתקדמים למפגשים עם
רקדנים מובילים ,להקות מחול מקצועיות ,משתתפים בכנסי
מחול ארציים ,יוצאים לימי העשרה ונחשפים לעשייה
העכשווית בתחום המחול בארץ:
לדוגמה  -כנס מחול צעיר  -האגף להתיישבות העובדת.
כנס ע"ש יאיר שפירא ז"ל  -המרכז שותף
להפקת הכנס ,בו משתתפות בנות כיתות י'-י"ב.
מופעי סיום השנה  -לקבוצה בוגרת בקימרון
וקבוצה צעירה בזיידן.

מנהל המרכז :דני פירדמן
מייל sd@maianot.co.il
נייד052-5363875 :
טלפון משרד04-6065864 :

עדכונים וחדשות כל העת באתר המועצהwww.maianot.co.il :
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המרכז לאמנויות הבמה
מנהל המרכז :דני פירדמן ,מיילsd@maianot.co.il :
נייד ,052-5363875 :טלפון משרד04-6065864 :
הנחיה והדרכה:
אסנת תל דן ,יוצרת תיאטרון ,במאית ומורה למשחק.
נייד052-4311413 :

מגמת המחול
מגמת המחול לבגרות  5יחידות,
כיתות י' -י"ב ,של בית ספר תיכון
גאון הירדן בשיתוף עם מרכז
למחול עמק המעיינות.
מגמת המחול פותחה בגישה
ייחודית ,לפיה חלק ממקצועות
הלימוד העיוני נלמדים במסגרת
בית הספר והמקצועות המעשיים
נלמדים אחר הצהריים במרכז
למחול .בנות המגמה מופיעות
בטכסים ואירועים של בית הספר
והמועצה.

עלויות שנתיות,
)מחיר לחודש(
משחקי מחול ₪ 140 -
שעור שבועי ₪ 160 -
 2שיעורים בשבוע ₪ 280 -
 3שיעורים בשבוע ₪ 380 -
 4שיעורים בשבוע ₪ 470 -
 5שיעורים בשבוע ₪ 520 -
 6שיעורים בשבוע ₪ 560 -
אורך כל שיעור  45דקות.
התשלום הנו שנתי ,ניתן לפרוס
לתשלומים.
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חוג אמנויות הבמה מיועד למי שרוצה להתוודע לעולם העשיר
של התיאטרון ויסודות הדרמה.
החוג מתאים לבעלי כישרון ונטייה לדרמה המעוניינים להתנסות
במגוון סגנונות משחק ,עמידה על במה ,תנועה ,עבודה על דמות,
שפת גוף ,פיתוח קול בדיבור,
אימפרוביזציה וטקסט ,פיתוח היצירתיות והדמיון ועוד.
במהלך השנה יצפו חברי הקבוצה בהצגת תיאטרון מקצועית
וילמדו על כל הנושאים הנלווים להצגה -תאורה ,מוסיקה ,איפור
לבמה ,תלבושות ותפאורה.
במהלך השנה תעלה הקבוצה הפקה תיאטרון מיוחדת מול קהל!
חוג תיאטרון ,פועל כבר ארבע שנים ובמסגרתו העלו תלמידי
החוג את המחזמר "זרעים של מסטיק" ,את ההצגה "גנבת
הספרים" ,מופע "תיאטרון פלייבק" ועוד.
החוג מחולק לשתי קבוצות גיל:
צעירים ג'-ו' ,נוער ז' -יב'

