
 

 

 
 

  :רפרטואר נדרש במבחנים לקבלת מלגות בפסנתר
 19-2018שנה"ל 

 

  בו ינגנו י שנות לימוד בכל 3, אשר סיימו  12-25גילאי נבחנים בלהבחינות מיועדות
 .בבחינה

 .תכניתך צריכה לכלול יצירות בהתאם לרמתך המקצועית, תוך התייעצות עם המורה 
 לא ניתן לגשת לבחינות ללא המלצת המורה.

 ניות המוצעות לבחינות יישקלו ע"י ועדה מקצועית, שבסמכותה לבקש שינויים התוכ
, בתוכנית או לדחותה, כדי לוודא שהתוכנית תוכל לשקף כראוי את רמת הנבחן

 בהתאם לדרישות המפורטות לעיל.

 .אין לחזור על יצירות שהוגשו לבחינות קודמות 

 .אין לבצע יצירה מפרי עטו של המתחרה 

 פסנתר בלבד.בהוא  הליווי בבחינה 
 

 :מבנה התוכנית הנדרשת
 

 (:קבוצת הצעירים )עד סוף י"ב כולל
 

 יצירות בסגנונות שונים ומתקופות שונות: 3-יש להכין תכנית המורכבת מ
 

 / סונטות של סקרלטי / פרלודים ופוגות או  אינוונציות של באך בארוקי)לדוגמא: (1
 יצירות גדולות של הנדל(

 ם של היידן, מוצרט, בטהובן או בני תקופתם(קלאסי )יצירה פרי עט (2
 רומנטי או מודרני (3

 אין חובה לנגן קונצ'רטו 

  פרקית גדולה, -צריכה להיות יצירה רב 3 –ו  2היצירות בסעיפים  2אחת מתוך
 או יצירה שוות ערך, ועליה להיות מוכנה בשלמותה, על כל פרקיה או חלקיה. 

 

 :קבוצת הבוגרים )צבא ואקדמיה(
 

 *יצירות בסגנונות שונים: 4-יש להכין תכנית המורכבת מ
 

: פרלודים ופוגות של באך, שלושה פרקים לפחות יצירה בארוקית גדולה )לדוגמא (1
מתוך סוויטות או פרטיטות של באך, שתי סונטות או יותר של סקרלטי או יצירות 

צירות גדולות של הנדל. עיבודים מאוחרים של יצירות בארוקיות לא יתקבלו כי
 בארוקיות(.

 יצירה קלאסית )פרי עטם של מלחינים מתקופתם של היידן, מוצרט או בטהובן.  (2
 ניתן לבחור גם ביצירות מוקדמות של שוברט בקטגוריה זו(

 יצירה ישראלית (3
 יצירת בחירה (4

  אופרקית גדולה, -צריכה להיות יצירה רב  4 –ו   2היצירות בסעיפים  2אחת מתוך 
 ליה להיות מוכנה בשלמותה, על כל פרקיה או חלקיה.יצירה שוות ערך, וע

 
בחינות הקרן מהוות את השלב הראשון לתחרויות האביב בגילאים המפורסמים בתקנון *

 ובכפוף להחלטת הנהלת תחרויות האביב. (21-30) תחרויות האביב
 

 חייבים יב לפרס בפסנתר ע"ש רפי גורלניק המבקשים להירשם לתחרויות האב*
 . לקונצ'רטו בתכניתם כאחת מהיצירות הנ"לכלול    


