
 

 תלמה לכולם!

 חוגים למבוגרים ולילדים -חדש 
 

בית הספר התיכון תלמה ילין פותח שעריו לכולם: קטנים וגדולים, שוחרי מוסיקה ואומנות, הורים לתלמידים, 

 סבתות, סבים, דודים ודודות ובכלל כל מי שרוצה להתנסות וללמוד אתנו. 

  כמו בכל דבר אצלנו: זה קצת שונה, זה קצת אחר וזה כיף גדול! תנו לאצבעות ללכת והירשמו עכשיו.

 חת החוגים מותנית במספר הנרשמים.פתי

 21.10חופשת סוכות, יום שני התחילת הפעילות: מיד אחרי 

 

 חוגי המגמה למוסיקה קלאסית
 שם החוג יום שעה מיועד ל עלות 

X ש"ח  300  
חודשים 8  

עם  5-3גילאים 
 הורים/מבוגרים מלווים

 – תלמה קטנה גדולה  ימי רביעי 16:30
מפגשים מוסיקליים 

 לקטנים וגדולים
X ש"ח  300  

חודשים 8  

עם  8-6גילאים 
 הורים/מבוגרים מלווים

 ימי רביעי 17:30

X ש"ח  300  
חודשים 8  

 תלמידות ותלמידים 
ט -בכיתות ז  

 תלמה מנצחת  ימי רביעי 17:00

X ש"ח  300  
חודשים 8  

ומעלה 16לגלאי   תלמה בוגרת  ימי רביעי 20:00 

 
 

המגמה לאמנות חזותיתחוגי   
 שם החוג יום שעה מיועד ל עלות 

X ש"ח  300  
חודשים 8  

תשלום חד פעמי +
ש"ח 300לחומרים:   

 תלמידים ותלמידות  
ו -בכיתות ד  

רביעיימי  16:00  ילדים בעקבות ציירים 

X ש"ח  300  
חודשים 8  

תשלום חד פעמי +
ש"ח 300לחומרים:   

 תלמידים ותלמידות  
ט -בכיתות ז  

רביעיימי  17:30  צעירים בעקבות ציירים  

 Xש"ח  300
 חודשים 8

120ועד  16מגיל   בובות, משחק ומציאות ימי רביעי 19:00 

X ש"ח  300  
חודשים 8  

תשלום חד פעמי +
ש"ח 300לחומרים:   

 תלמידים ותלמידות  
ט -בכיתות ז  

 מדו מימד לתלת מימד  ימי רביעי 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 איניתן לשלם בשיקים או באשר -  )יעל( 1שלוחה  03-5753777 להרשמה:

 לפרטים נוספים <<



 

 מפגשים מוסיקליים לילדות, ילדים וגדולים  -תלמה קטנה/גדולה  
ואיתם הורים, סבתות וסבים, דודות או  6-8, בני ובנות 3-5המפגשים יתקיימו בשתי קבוצות גיל: בני ובנות 

 דודים.

 מגמת המוסיקה הקלאסית, תלמה יליןמנחה: משה אהרונוב, ראש 

 

 מה עושה המנצח? איך אומרים לאט או מהר בשפת המוסיקה?  מה היא מוסיקה? איך מקשיבים לה? 

מוסיקה היא שפה, לפעמים פשוטה, לפעמים מורכבת, היא יכולה לעזור לנו להביע רגשות ומחשבות, היא 

לנו לשיר! מוסיקה יכולה להיות יפה, מוזרה,  יכולה להיות "סתם" נעימה או מעניינת ולפעמים רק לגרום

 מפחידה, מהנה, מוסיקה יכולה להיות כל דבר. 

לאורך השנה נרצה ללמוד איך "מדברים" מוסיקה, איך מקשיבים למוסיקה, אנחנו נשיר, ננגן, נרקוד, נצייר, 

 נלמד איך אנחנו יכולים "לחיות" מוסיקה! -נמציא מוסיקה 

 

 מתי?
 ימי רביעי

 והגדולים שאיתם 3-5בני  16:30

 והגדולים שאיתם 6-8בני  17:30

 

 כמה זמן?
 דקות 50אורך כל מפגש 

 

 והמחיר?
 חודשים 8ש"ח לחודש למשך  300

 

 ט-מפגשים מוסיקליים ומבוא לניצוח לבני נוער בכיתות ז - תלמה מנצחת 
 נוער.שיעורי ניצוח )בקבוצה(, ניתוח ומיומנויות מוסיקליות לבני ובנות 

 מנחה: גיא פדר, מנצח התזמורת הסימפונית "תלמה ילין"

 

רוצים ללמוד מה עושה המנצח? רוצים ללמוד לנתח יצירות מוסיקליות כמו מנצחים? רוצים ללמוד לנגן 

 בקריאה מהדף פרטיטורה של תזמורת? לקרוא מפתחות מוסיקליים שונים? 

 

ני ובנות נוער הלומדים נגינה או שירה קלאסיים תלמה מנצחת היא סדרה שנתית של מפגשים המיועדת לב

ובעלי ידע בסיסי בתאוריה מוסיקלית. במהלך השנה המשתתפים ילמדו את רזי הניצוח, ניתוח פרטיטורות 

מוסיקליות ומיומנויות בסיסיות שונות הנדרשות לתלמידי מוסיקה השואפים להרחיב את הידע וההבנה שלהם 

 בעולם המוסיקה הקלאסית.

 

 17:00ימי רביעי  מתי?
 

 דקות 60אורך כל מפגש  כמה זמן?
 

 חודשים 8ש"ח לחודש למשך  300 והמחיר?
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 כל מי שרוצה לדעתומפגשים מוסיקליים לגדולים: הורים  - תלמה בוגרת 
הילדים מנגנים ואתם לא בטוחים למה הם מתכוונים במשפט: "לא הולכת לי הפוגה בבטהובן…"? אתם 

אוהבים מוסיקה קלאסית אבל לא מבינים מה ההבדל בין ברהמס לשוברט? יודעים מה ההבדל בין ברהמס 

 לשוברט אבל רוצים להבין מה היא הרמוניה טרציאלית? תלמה בוגרת היא הקורס עבורכם.

ה ונפש, מוסיקה ומוח, מונחים בסיסיים, השוואות ביצועים ועוד ועוד ועוד, דיונים מרתקים והרצאות מוסיק

 בועטות בחוג ההאזנה החדש של בית הספר ע"ש תלמה ילין.

 נאי מוסיקה, עיתון "הארץ"ומנחה: אמיר מנדל, פסיכיאטר, מבקר ועית

 

 20:00ימי רביעי  מתי?
 

 דקות 75אורך כל מפגש  כמה זמן?
 

 חודשים 8ש"ח לחודש למשך  350 והמחיר?
 

 

 

 

 

 

 

 ו'-'דציור ורישום לילדים בכיתות  –ילדים בעקבות ציירים 
החוג מיועד לילדים צעירים וסקרנים שאוהבים לצייר ולרשום ומעוניינים ללמוד אמנות ברמה גבוהה, להתנסות 

 בחומרים שונים וללמוד על ציירים מעניינים.

בחוג נתנסה בכלי אמנות מגוונים ובטכניקות שונות ברישום ובציור. נתבונן ונצייר מן המציאות, מתמונות 

ומהדמיון. נתבונן ביצירותיהם של ציירים מעניינים ונלמד מהם על אופן ההתבוננות שלהם במציאות. נחפש 

ומי העניין שלנו אל היצירה.אופני ביטוי שונים ומגוונים שיאפשרו לנו להתרחב, להתפתח ולהביא את תח  

 נצייר ונרשום בעפרונות, פחם, גיר, דיו, אקריליק, צבעי פנדה, טושים וקולאז'.

 מנחה: טל ירושלמי, אמנית בוגרת תואר שני בבצלאל, מורה לרישום וציור בתלמה ילין ומרצה לציור בשנקר.

 

 

 16:00 רביעימי י מתי?

 

 אורך כל מפגש שעה וחצי? כמה זמן
 

₪ 300תשלום חד פעמי על חומרים: +  חודשים ₪8 לחודש למשך  300 ?והמחיר  
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 ט'-ציור ורישום לבני נוער בכיתות ז' -צעירים בעקבות ציירים 
גבוהה, החוג מיועד לבני נוער צעירים וסקרנים שאוהבים לצייר ולרשום ומעוניינים ללמוד אמנות ברמה 

 להתנסות בחומרים שונים וללמוד על ציירים מעניינים.

בחוג נתנסה בכלי אמנות מגוונים ובטכניקות שונות ברישום ובציור. נתבונן ונצייר מן המציאות, מתמונות 

ומהדמיון. נתבונן ביצירותיהם של ציירים מעניינים ונלמד מהם על אופן ההתבוננות שלהם במציאות. נחפש 

שונים ומגוונים שיאפשרו לנו להתרחב, להתפתח ולהביא את תחומי העניין שלנו אל היצירה.  אופני ביטוי  

 נצייר ונרשום בעפרונות, פחם, גיר, דיו, אקריליק, צבעי פנדה, טושים וקולאז'.

 מנחה: טל ירושלמי, אמנית בוגרת תואר שני בבצלאל, מורה לרישום וציור בתלמה ילין ומרצה לציור בשנקר.

 

17:30 רביעי מיי מתי?  
 

אורך כל מפגש שעה וחצי כמה זמן?  
 

₪ 300תשלום חד פעמי על חומרים: ם + חודשי ₪8 לחודש למשך  300 והמחיר?  
 

 

 

 

 בובות, משחק ומציאות
תאטרון בובות מהווה נקודת מפגש בין  מגוון רחב של תחומי יצירה ) אמנות פלסטית, תיאטרון, מחול, ספרות 

ומוזיקה( ומשמש, משחר קיומו, כלי להבעה אישית וביקורת חברתית בחסות הגנתו של האובייקט 

ב השראה הפרפורמטיבי. במהלך הקורס נתנסה בבניית בובות, טכניקות הפעלה והרכבת מופע, השוא

 מחוויות אישיות וקולקטיביות.

לצד העבודה הסדנאית, נתבונן בעבודתם של אמנים בולטים בתחום ומגמות שונות בהיסטוריה של 

 התפתחותו ואת האופן בו התכתבו אלה עם זרמים ותקופות בתולדות האמנות.

 125-16הקורס מיעד לגילאי 

 רמנס במגמה לאמנות חזותית בתלמה ילין.יוצר, המלמד פרפו-מנחה: מוטי ברכר, בובנאי ושחקן

 

 19:00 רביעי מיי מתי?
 

 אורך כל מפגש שעתיים כמה זמן?
 

 המחיר אינו כולל חומרי יצירה. חודשים ₪8 לחודש למשך  450 והמחיר?
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 ט' -קורס אומנות ויצירה לכיתות ז' – מדו מימד לתלת מימד
מציור לפיסול, דרך הדבקה, תבליט ובנייה. הקורס  –  קורס מעשי השם דגש על יצירתיות ומעבר בין חומרים

יחזק את היכולת של האמנ/ית הצעיר/ה לתכנן ולפעול, ויפתח את יכולת ההתבטאות שלה/ו. מיועד למי שרוצה 

 עות, תוך כדי הכוונה אישית מצד שני אמנים עם רקע שונה. לפתח את התחביב שלו/ה לכדי התמקצ

וגם את  ,הם הטכניות בציור ובפיסולתיתרגילים שונים אשר ישפרו גם את יכולויבצעו בשיעור התלמידים 

 , תוך מתן אפשרות ליצירתיות לפרוח.  שלהםת התכנון והפיתוח הרעיוני ויכול

 ה./אישית לכל תלמידהקורס ישלב ביקורות פרטניות שיתנו הכוונה 

נועה שוורץ לב הר, אמנית בוגרת תואר שני בבצלאל, מורה לפיסול בתלמה ילין; וגיא : )לסירוגין( מנחים

 ניסנהאוז, אמן בוגר תואר שני בבצלאל, מורה לציור וצבע בתלמה ילין.

 

 16:30 רביעי מיי מתי?
 

 .אורך כל מפגש שעתיים כמה זמן?
 

 ש"ח. 300+ תשלום חד פעמי על חומרים:  חודשים 8 ש"ח לחודש, למשך 350 והמחיר?
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