
 
 
 

 פיתוח קול למתחיליםסילבוס קורס 
 מרצה: מקס פינק

 
 :הקורס אודות

 דרך קורס פיתוח קול הוא קורס חוויתי ומעשי בו נכיר ונתרגל נושאים שונים מעולם השירה והמוזיקה. בקורס נכיר
 יכולת את לשפר כדי אלה בכלים להשתמש ונלמד התהודה וחללי היציבה  ,התמיכה, הנשימה מערכת את תרגילים
 .שלנו השירה

 
 :מטרות הקורס

 טכניקת שירה, הגשה, אינטרפרטציה ואלתור. ל כלים קבלת
 

 :יעד קהל
 כל מי שרוצה לשיר ולחקור את קולו, בין אם יש לו ניסיון או לא. •
 כל מי שמתעניין בשירה. •
 

 :הקורס נושאי
 טכניקת שירה. •
 הגשת שירים.  •
 אלתור ואינטרפרטציה. •
 התייחסות לטקסט ויציקת רגש למילים. •
 
 

 תכנית הקורס
 

 נושא תוכן

 סבב היכרות וציפיות מהקורס-
 הכרת החימום הקולי אותו נבצע בתחילת כל שיעור-
סבב שירה ופידבקים: כל אחד שר ומקבל פידבק -

 מהמרצה

   היכרות וקפיצה אל המים .1

 חימום קולי-

 "תמיכה": שימוש בשרירי הבטן כתמיכה בשירה-
 שירה ופידבקיםסבב -

 כלים לשירה נכונה .2

 חימום קולי-
עבודה על טקסט: תהליך מעשי שמחבר אותנו למילות -

 השיר 
 סבב שירה ופידבקים-

  עבודה על טקסט .3



 
 
 

 חימום קולי -
 הפיהוק ככלי טכני -

 כלים ליצירת פרשנות אישית והשמעת דוגמאות-
 סבב שירה ופידבקים-

 אינטרפרטציה .4

 חימום קולי-
 והתנסות באלתורכלים -
 סבב שירה ופידבקים-

 אלתור .5

 חימום קולי-
 יישום כל התכנים שנלמדו -סבב שירה ופידבקים -

 שירים לבחירתכם -שיעור מסכם  .6

 חימום קולי-
 יישום כל התכנים שנלמדו -סבב שירה ופידבקים -

 שירים לבחירתכם -שיעור מסכם  .7

 
 

 מקס פינק – המרצה אודות
 זמר, יוצר, מעבד מוזיקלי, גיטריסט ומורה לפיתוח קול. •
 בוגר בית הספר הגבוה למוזיקה 'רימון'. •
  

 :לו"ז הקורס
 . להלן הלו"ז 22.04.20הקרוב ייפתח בהקורס 

 
 הערות שעות יום תאריך פגישות

בשבוע הבא אין  18:00-19:30 ד 22.04 1
 שיעור, יום העצמאות

   18:00-19:30 ד 06.05 2
בשני שבועות הבאים  18:00-19:30 ד 13.05 3

אין שיעור, המרצה 
 החו"ל

   18:00-19:30 ד 03.06 4
   18:00-19:30 ד 10.06 5
   18:00-19:30 ד 17.06 6
במקרה של שינוי או  18:00-19:30 ד 24.06 7

ביטול מטעם אקסטרא 
יתקיים שיעור השלמה 

 08.07/או  01.07ב
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 אקסטרא אתר | 03-6225333: טלפון|  xtra2@student.co.il: מייל

http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 


