
התחרות לגילאי 16-14

אחרי  חל  הולדתם  תאריך  אשר  לילדים  פתוחה  זו  תחרות 
1.4.2006. המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיש את טופס 
אנגלרד  חנה  לגב'   chana@jamd.ac.il במייל  ההרשמה 
גבעת-רם,  קמפוס  בירושלים,  ולמחול  למוסיקה  באקדמיה 
יתקבלו  לא  להרשמה  המאחרים   .2022 במארס  ה-20  עד 

לתחרות.
חמישה  של  השתתפותם  הוא  הנ"ל  התחרות  לקיום  תנאי 

מתחרים לפחות. דמי הרשמה: 100 ש"ח.

ר א ו ט ר פ ר
תחרות זאת תתנהל בשלב אחד בלבד. כל משתתף מתבקש 
לנגן כ-10 דקות בעל פה יצירות בסגנונות שונים לפי בחירתו 

ומתוכן את יצירת החובה:                                        

Agustin Barrios:
Estudio en Sol menor
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 4)

ת ו ר ח ת ה ד  ע ו מ
שבאקדמיה   221 אולם   ,12.00 בשעה   ,1.4.2022 ו',  יום 

למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

ם י ס ר פ
פרס ראשון:   600 ש"ח
פרס שני:       400 ש"ח

פרס שלישי:   300 ש"ח   
פרס רביעי:    200 ש"ח

התחרות לגילאי 20-16

אחרי  חל  הולדתם  תאריך  אשר  לנגנים  פתוחה  התחרות 
את  להגיש  מתבקשים  להשתתף  המעוניינים   .8.4.2002
חנה  לגב'   chana@jamd.ac.il במייל  ההרשמה  טופס 
קמפוס  בירושלים,  ולמחול  למוסיקה  באקדמיה  אנגלרד 
גבעת-רם, עד ה-27 במארס 2022. המאחרים להרשמה לא 

יתקבלו לתחרות. 
חמישה  של  השתתפותם  הוא  הנ"ל  התחרות  לקיום  תנאי 

מתחרים לפחות. דמי הרשמה: 100 ש"ח.

ר א ו ט ר פ ר
תחרות זאת תתקיים בשלב אחד בלבד ובה ינגן כל משתתף 
בעל פה כ-12-10 דקות יצירות בסגנונות שונים לפי בחירתו,  

ומתוכן את יצירת החובה: 

Agustin Barrios:
Aires de Zamba  (נעימות סמבה)
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 3)

ת ו ר ח ת ה ד  ע ו מ
יום ו', 8.4.2022, בשעה 9.30 בבוקר, אולם 221 שבאקדמיה 

למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

ם י ס ר פ
פרס ראשון:   1,000 ש"ח, מתנת גב׳ מישל מזרחי

פרס שני:       800 ש"ח   
פרס שלישי:   500 ש"ח
פרס רביעי:    350 ש"ח

התחרות עד גיל 14

אחרי  חל  הולדתם  תאריך  אשר  לילדים  פתוחה  זו  תחרות 
1.4.2008. המעוניינים להשתתף מתבקשים להגיש את טופס 
אנגלרד  חנה  לגב'   chana@jamd.ac.il במייל  ההרשמה 
עד  גבעת-רם,  קמפוס  בירושלים,  ולמחול  למוסיקה  באקדמיה 
ה-20 במארס 2022. המאחרים להרשמה לא יתקבלו לתחרות.
חמישה  של  השתתפותם  הוא  הנ"ל  התחרות  לקיום  תנאי 

מתחרים לפחות. דמי הרשמה: 100 ש"ח.

ר א ו ט ר פ ר
יצירות  פה  בעל  לנגן  מתבקשים  הזו  בקטגוריה  המשתתפים 

שונות לפי בחירתם במשך 10 דקות ומתוכן את יצירת החובה:

Agustin Barrios: 
Villancico de Navidad (שיר חג המולד)
Bellwin Mills Publishing Corp U.S.A
Edited by Richard Stoves (Volume 1)

ת ו ר ח ת ה ד  ע ו מ
יום ו', 1.4.2022, בשעה 9.00 בבוקר, אולם 221 שבאקדמיה 

למוסיקה ולמחול בירושלים, קמפוס גבעת רם.

ם י ס ר פ
פרס ראשון:   400 ש"ח
פרס שני:       300 ש"ח
פרס שלישי:   200 ש"ח
פרס רביעי:    150 ש"ח



האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מתכבדת לציין 23 שנה לקיום

התחרויות לגיטרה קלאסית
ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל

לשעבר תלמידת האקדמיה

שתתקיימנה בחודש אפריל 2022:

התחרויות מיועדות לשלוש קבוצות גיל:

התחרות ה-23 לנוער בגילאי 20-16
התחרות ה-22 לנוער בגילאי 16-14
התחרות ה-12 לצעירים עד גיל 14

אם  אלא  שפורסם,  כפי  באולמות  יתקיימו  התחרויות 
תקנות הקורונה לא יאפשרו זאת, ואז התחרויות ישודרו 

.Zoom-בשידור חי מהאולם או ב

ת ו י צ ר א ת  ו י ו ר ח ת
לנגינת גיטרה קלאסית
ע"ש אריאן ירושלמי אלדור ז"ל

ניסן תשפ"ב
אפריל 2022 

     נותני החסויות

        האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

        מר יורם זרביב

        קרן על-שם אריאן ירושלמי אלדור ז"ל

ם י ט פ ו ש ה ר  ב ח
האקדמיה  מתוך  ממוסיקאים  יורכב  השופטים  חבר 

למוסיקה ולמחול בירושלים, ומחוצה לה.
ראות  לפי  הפרסים  את  לחלק  רשאי  השופטים  חבר 

עיניו וכן לא לתת כל פרס.

ף ר צ ל ש  י ה  מ ש ר ה ל
המחאה לפקודת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 
על סך 100 ש"ח – דמי השתתפות בתחרות, שנועדו 

לממן פרסי עידוד.
ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי בטל: 026759937/38

מסיבה  לתחרות  יתקבלו  שלא  לאלה  יוחזר  זה  סכום 
כלשהי.

קורות חיים בקצרה )ניתן לשלוח גם בדואר אלקטרוני(

הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לא לזמן כל 
פונה. המועמדים יקבלו אישור על קבלתם לתחרות.

זמן השתתפות מדוייק לכל מתחרה יימסר יומיים לפני 
התחרות, לאחר קיום הגרלת סדר ההופעה.

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מקווה לראות אתכם

כמורים, כמשתתפים או כמאזינים

ניהול אמנותי:
פרופ' יוסי ירושלמי

לפרטים נוספים נא לפנות:
חנה אנגלרד, מרכזת התחרות

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
קמפוס אדמונד ספרא, גבעת-רם, ירושלים 9190401

טל' 02-6759907  |  פקס. 02-6527713
e-mail: chana@jamd.ac.il


