
 
 

 

 

  אז'רפרטואר נדרש במבחנים לקבלת מלגות בג

 2018-19ל "שנה

 

 

 (.עמודים שלושה)אנא הקפידו לקרוא את ההנחיות במלואן 

  

  

 הנחיות כלליות
 

 ן לגשת/ברצונםאיתו  ,בכלישנות לימוד  3אשר סיימו , 15-25לנבחנים בגילאי הבחינות מיועדות  (1

 . בחינהל

במוסדות  ות/לומדיםה, 18-25לנבחנים בגילאי  רקהגשת מועמדות תתאפשר  :שימו לב

י הנהלת "מקרים חריגים יישקלו ע. אז באופן פרטי'ג ות/לא תתאפשר הרשמה ללומדים. אקדמיים

 .הקרן

 .ולא בקומפוזיציהבביצוע הבחינה הינה  (2

 .המבחן עצמו ך גםוכ ,למבחנים היא אישיתההרשמה  (3

שאיתו  בכלי הנגינה ת/מנגןבטופס הרישום האינטרנטי את מספר השנים בהן הנך  ציינונא  (4

 (.אז'את תקופת לימודי ג ולא)לבחינת הקרן  ברצונך לגשת

 .פ היא חובה"הנגינה בע (5

 .בלבד סטנדרטים ידועיםאלא  ,אין לבצע קטעים מקוריים (6

 . אשר ישרתו אותך כהלכה, לכלים ולציוד הנדרשים לך למבחןעליך לדאוג  (7

 ן/שהקרן מעמידה לרשותם( תופים, פסנתר, בס)ינגנו עם הרכב מקצועי קבוע  ות/הנבחנים (8

 .אין לנגן עם הרכב נגנים אחר. לצורך המבחן

אך הבוחנים אינם מחויבים לשמוע את התכנית , לנגן את תכנית המבחן בשלמותהה /עליך להיות מוכן (9

 .י שיקול דעתם"במלואה והם רשאים להפסיק את נגינתך עפ

 
 

 :שלושה שלביםהם בני אז 'המבחנים לקבלת מלגות בג
 

 הרשמה אינטרנטית - שלב ראשון .1

 

 .aicf.org.il שכתובתו באתר הקרן הליך ההרשמה מופיעפירוט 

נו לא יזומ, כולל טעינת המסמכים הנדרשים, באתר הקרן ירשמואשר לא י ות/יםמועמד :שימו לב

 . לשלבים הבאים

  



 
 

 

 

 בחן מיון מ -שלב שני  .2

 

  רק לאחר ביצוע ההרשמה האינטרנטיתיתבצע מבחן המיון. 

 

אשר זכו במלגת הקרן  ות/מלבד אותם מועמדים, אז'בג ות/מיועדת לכלל המועמדיםבחינת המיון  .א

 .מבחינה זו ויזומנו ישירות לבחינה המסכמת ות/פטוריםאשר , 17-2016ל "אז בשנה'בג

 

יש לעשות , כלומר)להזין אינטרנטית את הרפרטואר לבחינה המסכמת  יש, במעמד ההרשמה לבחינות .ב

  (.קבלת תוצאות בחינות המיון לפניכן 

 

 .לבחינה נולא יזומאת הרפרטואר לבחינה המסכמת במעמד ההרשמה  נושלא יזי ות/יםמועמד .ג

 

הודעה על  המועד . 2018אפריל -חודשים מרץ הבמהלך  ות/תוצאות מבחני המיון ישלחו למועמדים .ד

 .שלח כחודש לפני מועד הבחינהיתהמדויק של הבחינה המסכמת 

 

 .על יצירות שהוגשו לבחינות קודמות אין לחזור .ה

 

 

 אז'בג נדרש לבחינת המיוןהרפרטואר ה

 

מצולמים במצלמה ביתית ברמת סאונד , קטעים שלושהובו  ה/לשלוח לינק בביצועו ת/מתבקש ת/הנבחן

 . ללא עריכה מקצועיתטובה אך 

  . 31.01.18עד לתאריך , לפי ההנחיות שלהלן, יש לשלוח את הלינק :חשוב

 

 :על שלושת הקטעים להיות

 

 ( ללא ליווי)קפלה -קטע א .1

 (נגנים נוספים 2עם ליווי לפחות של ) Balladקטע בסגנון  .2

 (נגנים נוספים 2עם ליווי לפחות של )קטע חופשי  .3

 

 :לתשומת לבך

 

  דקות 20 לא יעלה על יחדמשך כל  הקטעים. 

 ן/לבחירתכם –שני הקטעים הראשונים יהיו סטנדרטים ידועים והשלישי , בזמרה ות/לנבחנים . 

 .אזי לשיר ישראלי'יתן אף לשיר עיבוד גנ

 ידועים בלבדסטנדרטים אין לבצע קטעים מקוריים אלא , להזכירך. 

 



 
 

 

 :הנחיות לשליחת הלינק

 

 .לקובץ וידאו י/ושמור, באיכות שמע סבירהאת ההרכב  י/צלם .1

: צורות שלושניתן להעלות סרטון ב. https://www.youtube.com/upload :ליוטיוב י/היכנס .2

Public, Unlisted, Private .באפשרות י /בחרUnlisted. 

 .את הקובץ למרכז המסך י/את קובץ הוידאו על המחשב או גרורי /מצא –את הסרטון ליוטיוב  י/העלה .3

ל "לכתובת הדוא ,לקרן קישור זה י/שלח. בסיום תהליך ההעלאה יופיע קישור בו נמצא הסרטון 

milga@aicf.org   31.01.18עד לתאריך .  

 .לא יטופל, לאחר מועד זהלינק שישלח 

 

 מבחן מסכם - שלב שלישי
 
 .ממבחן המיון ות/פטורים 2016-17זוכי מלגות הקרן בשנת  (1

 

כאשר על הבמה הרכב , למבחן מסכם הכולל נגינה מול בוחנים ות/את בחינת המיון מוזמנים ות/העוברים (2

 .תופים ופסנתר, קבוע מטעם הקרן הכולל באס

 

 (:אז שירה'כולל ג)רפרטואר נדרש 

 

 בופ טמפו בינוני עד מהיר-מקצב בי .1

 בלדה .2

 (למשל, לטיני)מקצב שאיננו סווינג  .3

 (בופ-פוסט בי)מודרני  .4

 נת/רצון הנבחןלפי קטע  ,בנוסף –בחירה  .5

 

 

 :לתשומת לבך

 קטע סולו מועדף: בכלי הקשה ות/לנבחנים 

 ידועיש להתכונן על אלתור מתוך סטנדרט : ות/זמרים 

 סטנדרטים ידועים בלבדאין לבצע קטעים מקוריים אלא , להזכירך 

 שהוגשו לבחינות קודמות אין לחזור על יצירות 

 

 

 !בהצלחה
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