רימון  -הבית של המוסיקאים

רי

מון ,פס הקול של

תרבות בישראל
ה

רימון מאתר את מוסיקאי המחר ומעניק להם את
הכלים להיות מוסיקאים עצמאיים
 5000בוגרי רימון מהווים היום בסיס בתעשיית המוזיקה
בישראל ,מהם:
מובילי תעשיית המוסיקה בישראל בתחומי :
• הפרפורמנס ,זמרים ,נגנים
• מנצחים ,מלחינים ,מנצחי מקהלות
• מורים לחינוך מוסיקלי ,מורי כלי ופיתוח קול ,מפעילי קבוצות
מוסיקה במסגרות קהילתיות
• מפיקים ,דיג'יים ואנשי סאונד
• יזמים וסטארטפיסטים

קורסים

מה לומדים ברימון?

כל מסלול לימודים יכול להיות משולב בלימודים לתואר אקדמי

ביצוע כללי

הפקה מוסיקלית ואלקטרונית

ביצוע והפקה מוסיקלית

ג'אז אינסטטיוט

הלחנת שירים

הלחנה עיבוד וניצוח

מוסיקה טכנולוגיה וחדשנות

התכני

ת ללימודי מוסיקה,

טכנולוגיה וחדשנות

● תכנית חדשה וייחודית  -המשלבת מוסיקה ויצירה עם תכנות ויזמות
● מה לומדים?
פיתוח תוכנה ,יזמות ,חשיבה עסקית ,בשילוב לימודי מוסיקה בכל אחד ממסלולי רימון.
● תכנית הלימודים נחלקת ל ⅔ מוסיקה ⅓ ,תכנות וחדשנות.
● הלימודים בתכנית מקנים את הכישורים הדרושים להשתלבות בתעשיית המוסיקה ובתחומי ההייטק והניו מדיה.
● התכנית משתלבת בכל אחד ממסלולי הלימוד ברימון כולל התכניות לתואר.

תעשיה הטכנולוגית
בוגרי רימון ב

מסלול ביצוע גיטרה
קורסים לשנה א' ב
לדוגמא :רשימת ה
מרצה

נקודות זכות

קורס
מיומנות ג'אז

יוסי לוי

4

טכניקה לגיטריסטים

רונן רבן

2

מיומנות רוק לגיטריסטים )מקלאסי למודרני(

גיא באר

4

לבחירה  2מתוך ) 4כל קורס שווה  2נ"ז(
מיומנות מוסיקה ים תיכונית לגיטריסטים

יניב טייכמן

מיומנות פלמנקו לגיטריסטים

יח יא ל ח ס ון

מיומנות מוסיקה ברזילאית/דרום אמריקאית
לגיטריסטים

מרסלו נמי

מיומנות בלוז לגיטריסטים

ארז יולביץ'

קריאת תווים

4

בהתאם לקבוצה

2

בהתאם לאנסמבל הנבחר

4

הרמוניה מסורתית א'

בהתאם לקבוצה

4

פיתוח שמיעה א'

בהתאם לקבוצה

2

פיתוח שמיעה ריתמי א

לבחירה מבין מורי הקבוצה

6

שיעור גיטרה

לבחירה מבין מורי המחלקה

2

אנסמבל

כל מסלול לימודים יכול להיות
משולב בלימודים לתואר אקדמי

סלול ביצוע פסנתר
ורסים לשנה א' במ
דוגמא :רשימת הק
ל
מרצה

נקודות זכות

קורס

אלק כץ

4

מיומנות רוק /פופ לפסנתרנים

אלעד אדר

2

מיומנות אפרו קובני /ברזילאי
לפסנתרנים

אלק כץ

2

אלעד אדר

2

אילתור

לבחירה מתוך מורי הקורס

4

אנסמבל )לבחירה ממגוון
האנסמבלים(

בהתאם לאנסבמל הנבחר

4

בהתאם לקבוצה

4

לבחירה מתוך מורי הקורס

2

בהתאם לקבוצה

6

שיעור פסנתר

לבחירה מתוך מורי הקורס

2

קיובייס

לבחירה מתוך מורי הקורס

4

מיומנות ג'אז לפסנתרנים

אמנות ליווי זמרים

הרמוניה מסורתית א'
פיתוח שמיעה ריתמי א'
פיתוח שמיעה א'

כל מסלול לימודים יכול להיות
משולב בלימודים לתואר אקדמי

לדוגמא:

נה א' ביצוע-הפקה
שימת הקורסים לש
ר
מרצה

נקודות
זכות

יוסי לוי /גיא באר

4

מורי המחלקה

2

ארז יולביץ'

2

סדנת גיטרה

מורי המחלקה

2

מבוא להפקה

שמוליק נוייפלד

2

פרוייקט הפקה א'

מורי מסלול הפקה

2

ביט וגרוב

מורי מסלול הפקה

4

סאונד באולפן הביתי

מורי מסלול הפקה

4

הרמוניה מסורתית א'

בהתאם לקבוצה

4

לבחירה מתוך מורי
הקורס

2

בהתאם לקבוצה

6

קורס

תחום

מיומנות ג'אז או מיומנות
רוק לגיטריסטים
ביצוע

טכניקה לגיטריסטים
קריאת תווים לגיטריסטים

הפקה

ליבה
מוסיקלית

פיתוח שמיעה ריתמי א'
פיתוח שמיעה א'

כל מסלול לימודים יכול להיות
משולב בלימודים לתואר אקדמי

לדוגמא:

שנ ה א'
הרמוניה מסורתית א'
פיתוח שמיעה א'
פיתוח שמיעה ריתמית )קצב(

ליבה מוסיקלית

התמחות

א' בהלחנת שירים
מת הקורסים לשנה
רשי

שירים

קונטרפונקט למלחיני שירים
הלחנת שירים א'
מדברים שירה

ביצוע

 #שיעור קול /כלי
או
סדנת קול /כלי

הפקה

בחירה מאשכול קורסי ביצוע
קיובייס

כל מסלול לימודים יכול להיות
משולב בלימודים לתואר אקדמי

מה עושי

ם  3שנים ברימון ?

מיומנות מוסיקלית

התמחות Hands On

הכנה ליום שאחרי רימון
איך להתפרנס ממוסיקה ,תיק עבודות ,תעודת זהות אישית כאמן ,רסיטל
סיום – פרוייקט גמר

בכל  3השנים ,פרוייקטים
ותחרויות:
• רוקרימון • שירימון
• נגן הג'אז
• האני האחר
• אלקטרימון
• ערבי מגמה ,ועוד...

תואר

ניברסיטה הפתוחה
אקדמי בשיתוף האו

• לקבלה ,אין צורך בתעודת בגרות או במעבר מבחן פסיכומטרי
• תכנית הלימודים כוללת  4שנות לימוד ומקנה תעודת בוגר
רימון  +תואר ראשון  BAבאמנויות של האוניברסיטה הפתוחה
• התכנית מתאימה לכל המסלולים הנלמדים ברימון
• כל קורסי האוניברסיטה הפתוחה נלמדים ברימון ברמת השרון
ומתקיימים בימי ו’

ניות נוספות לתואר
תכ

לימודי תואר ראשון  B.Edבחינוך מוסיקלי
ותעודת הוראה בפקולטה לחינוך מוסיקלי
שבמכללת לוינסקי
לימודי המשך לתואר ראשון במוסיקה
 Bmusבמכללת ברקלי בוסטון ארה"ב
לימודי המשך לתואר ראשון
במוסיקה ב Newpark Music
 Centreבדבלין אירלנד

מדות בפניך היום?
מה האפשרויות העו
התחלה כבר בסמסטר אביב  8 -במרץ 2020
לימודים חלקיים ,יומיים בשבוע ,ימים א' ב'.
יצירה  +תאוריה  +הפקה מוסיקלית

תכנית הלימודים:
• הלחנת שירים
• תאוריה בסיסית ופיתוח שמיעה
• מבוא להפקה מוזיקלית
• קורס בחירה:
• קורס תוכנת קיובייס
• אנסמבל יוצרים
יתרונות :השתלבות חלקה בשנת הלימודים הבאה ,פטור ממכינה לרימון בתאוריה וממכינה בהפקה מוסיקלית,
ןנקודות קרדיט להמשך לימודים ברימון.
למעוניינים :אפשרות להשתלב בלימודים לתואר עם האוניברסיטה הפתוחה ולהרוויח סימסטר שלם

ה לעשות כדי להב
מ

טיח את לימודיך ב
היום

מבדק שמיעה מוסיקלית
לא התקבלת –
כספך יוחזר

התקבלת לרימון –
מרגע זה ניתן להסדיר את ההרשמה ללימודים

מבדק התאמה – דרוג כלי  /קול
אנו ניצור איתך קשר לתיאום מועד המבדק

יעוץ פענוח – הכוונה למסלול לימודים
בתום מבדק ההתאמה תתקיים פגישה עם יועץ

שיבוץ מערכת הלימודים
החל מחודש אוגוסט ,בהתאם לסדר ההרשמה

הקרובה ברימון?
שנה

ת ללימודים ברימון
מלגו
• מלגת רימון
• מלגת מפעל הפיס
• מלגת האוניברסיטה הפתוחה
• מלגת קרן ברכה לג'אזיסטים מצטיינים
• מלגה ללוחמים " -ממדים ללימודים" – ללימודי תואר
• ומלגות נוספות  -פרטים באתר רימון

