
 משרד החינוך

 הפיקוח על החינוך המוסיקלי

 מחוז מרכז

 ב"לפי סדר הא –רשימת הכנסים 



 ב"לפי סדר הא –רשימת הכנסים 
 מספר מחזורים תאריכים מקום הכנס

 2 13.2 היכל התרבות –אריאל 

 1 17.3 רחבת הבנים  -בית העם  -בית יצחק   

 1 23.3 רחבת הבנים-בית העם  -בית יצחק  

 אולם מופת  -הוד השרון

 26רחוב בן גמלא 

1.3 1 

 יבנה

 יבנה 1גיבורי החיל ' רח

24.3 2 

 קונסרבטוריון -כפר סבא

 מרכז ספיר

14.5 2 

 2 20.5 130 יזרעאלי'ד' דנוור רח מתנס -לוד

 קדימה צורן

 ס"היכל התרבות מתנ

18.2 1 

 ראש העין

 7זכריה משה -קונסרבטוריון ראש העין 

19.3 3 

  בוטנסקי'זהיכל התרבות  -ראשון לציון

16 

15.3 1 

 2 5.3 52 סירני' קונסרבטוריון רח -רחובות

 2 24.5 46החיל ' אשכול הפיס רח -רעננה

 1 23.2 24קשת ' חטיבת יהלום רח -שוהם

 1 26.5 כוכב יאיר



  13.2אריאל 
 9:00-10:30:מחזור א 

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
' מס

 ילדים

קסלברנרנחום  אריאל נחשונים  35 

 70 מירושניקוב אירינה אריאל מילקן

 71 מירושניקוב אירינה אריאל מילקן

אוקוןנינה  אריאל עליזה בגין  60 

 30 דבורה מושקוביץ ברקן בן ציון נתניהו



  13.2אריאל 

 11:00-12:30: מחזור ב 

 בית ספר רשות ת/שם המנצח ילדים' מס

מויאל אודיה 46  נחשון בנות קדומים 

יה ארזוני-לי 50 ד הר ברכה בנות"ממ הר ברכה   

 מתנס דנוור לוד לוד יעל גיל 25

ת"ס שיל"בי פדואל יעל גיל 30  

טובולסקיליאת  36 א בנות "לבי רבבה   

 מורשת מנחם  גבעת שמואל   בוקסבויםעדי  20

 בית ספר משואה קרני שומרון נעמי טפלו 30



  26.5כוכב יאיר 

  11:30-9:30 

 בית ספר רשות ת/שם מנצח ילדים' מס

 נוף צורים   צור יגאל מוריאל אלון 35

 צופה שרון אלפי מנשה נקו'קלדצולנטינה  30

 אילות גני תקווה ליבי עזריהו 48

 דקל כוכב יאיר ארז רם 50

 קשת   כוכב יאיר בוגדן אולגה 25

 נופי החורש אלפי מנשה רותי שטרית 38



    17.3בית יצחק 

 בית התרבות/ סדנא ראשונה  בבית העם:  09:00-10.00

 הפסקה:  10.00-10.15

 בית התרבות/ סדנא שניה בבית העם:  10:15-11.15

 הפסקה:  11.15-11.40

 11.30-13.00בבית העם  כנס המקהלות

 ילדים' מס ת/שם המנצח רשות בית ספר

מונדתל  נוף ילדות לוצטוב נוריתכה   40 

 יובלים

גבעת חיים  

 35 מימי שקד מאוחד

 משגב

גבעת חיים  

 40 מימי שקד איחוד

 30 אורית לוי הוד השרון ממלכתי א 

 30 יוסוףעודה קלנסווה אל זהרה

 כפר יונה דרך

אירה  

 20 אוסטרובסקי

י''אבבית   42 אנה שטרנברג אבן יהודה 



 23.3בית יצחק 

 בית התרבות/ סדנא ראשונה  בבית העם:  09:00-10:00

 הפסקה:  10:00-10:15

 בית התרבות/ סדנא שניה בבית העם:  10:15-11:15

 הפסקה:  11.15-11.40

 11.30-13.00כנס המקהלות בבית העם 

כמות   ת/שם המנצח רשות בית ספר

 תלמידים

מוסטקיאורי  גאולים גאולים  30 

 55 גלית אורם כפר יונה כפר יונה

רני מרינה'צ בית יצחק בית יצחק  50 

 57 מרינה שץ חירות חירות

 50 אירנה שטרנהל כפר יונה כפר יונה

שטקלרשרית  בית יצחק בית יצחק  30 



     1.3הוד השרון 

 סברובמקהלת הקונסרבטוריון העירוני בניצוחה של שירה : פתיחה 

 09:30 – 11:00'  מחזור א

 
 

 11:30-13:00מחזור ב 

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
כמות  

 תלמידים

ש יצחק נבון "ע י"תל  45 דלית צרפתי הוד השרון 

 28 טטאינה פיסרנקו הוד השרון בית החינוך ״מנחם בגין״

 25 אירנה פינקלסון הוד השרון המגן

ש אריאל שרון"הירוק ע  35 אפרת כרמוש נאור הוד השרון 

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
כמות  

 תלמידים

"יצחק רבין"  סמיאניקובלריסה  הוד השרון   40 

נר 'חמוטל לנצ הוד השרון  רעות   33 

 54 שירה סברוב הוד השרון קןנסרבטוריון הודש



 23.2  -שוהם
 11:00-9:30   

כמות   ת/שם המנצח רשות בית ספר

 תלמידים

 24 מימי פרץ שוהם ניצנים

שוהם -שחף   25 ליאת כהן בן שושן  שוהם 

 12 מוריה אברהם שוהם צוקים

 40 נאוה הרשקופ שוהם אבני החושן

 30 יפעת ניומן שוהם רבין



 24.3יבנה   
 מקהלת הקונסרבטוריון העירוני בניצוח שרון לוי: פתיחה

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
כמות  

 תלמידים

 30 אליחי עמר יבנה יחידני

 27 שורץ גלפמןליקה 'אנג יבנה רבין

 25 אמיר ארנולד יבנה ביאליק

 40 יעל חדד יבנה פרדס

 35 אמיר בסר יבנה מעיין

 60 רונית רוקח יבנה רמות ויצמן

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
כמות  

 תלמידים

 יבנה אקולוגי
 שורץ גלפמןליקה 'אנג

 
29 

 30 עידו אפרתי באר יעקב אילן רמון

 30 תמר שמר יבנה עמיחי

 15 מוריה שילה עקרון קרית בן צבי

 40 ערן גלאי גדרה גוונים

 55 ענת קדוש יבנה בן גוריון

 09:30 – 11:00'  מחזור א
 

 

    11:30-13:00'  מחזור ב



 14.5 –כפר סבא 
 אוחולמקהלת הקונסרבטוריון העירוני בניצוחה של יוליה  :פתיחה

 כמות תלמידים ת/שם המנצח רשות בית ספר

 

 יצחק שדה
 30 שי נאור כפר סבא

 25 אבקסיסצליל  כפר סבא לאה גולדברג

 50 שירה מלר כפר סבא דבורה עומר

 45 אביגיל עידן כפר סבא בר אילן

 30 קראושהילה  כפר סבא אופירה נבון

 35 אחווליוליה  כפר סבא רחל המשוררת

 35 פרוגאירנה  כפר סבא שי עגנון

 11:00 – 9:30'  מחזור א
 

 כמות תלמידים ת/שם המנצח רשות בית ספר

 40 אלה דוד סבא-כפר גורדון

 45 חבצלת רצון כפר סבא סורקיס

 40 מרצנקובנטלי  כפר סבא רמז

 43 תמי מירן כפר סבא בן גוריון

 16 קוסובסקיאפרת  כפר סבא סאלד

 25 גרינשפןתמרה  כפר סבא גולדה מאיר

 50 ליאת ניסן כפר סבא בית הספר הירוק

 11:30 – 13:00'   מחזור ב
 



    20.5 לוד
  מקהלת הקונסרבטוריון בניצוחה של חוה שייך: פתיחה

 מטלוןבליווי התזמורת העירונית בניצוחו של מני 

 9:30-11:30 מחזור א

 
 ת/שם המנצח רשות בית ספר

כמות  

 תלמידים

סיאונובלאריסה  לוד ספיר  40 

 40 ליאורה כהן בית חשמונאי עתידים

 13 גלעד רוטשילד לוד גני אביב

 33 אבי יפת לוד זבולון המר 

נורית טובול לוד המעפילים  40 

איטלמןני 'ג לוד לוי אשכול  40 

 40 אברמובאולגה  לוד הראל

 בית ספר רשות ת/שם מנצח כמות ילדים

יניב רוזי 90 עקרון קרית   אוהל מאיר 

 בראשית אלעזריבית  יעל חדד 16

 רימונים גדרה ערן גלאי 28

נר 'חמוטל לנצ 25  יובלים גני תקווה  

נוימן גנורמיכל  40  גדרות עשרת 

 11:30-13:00מחזור ב 



 18.2 –צורן 

 ת/שם המנצח רשות בית ספר
כמות  

 תלמידים

 30 אלי נתן צורן יובלים

 30 מאיה איזנברג קדימה ניצני השרון

רן-לב  50 אייל הלר צורן 

 50 רחל רייבוך קדימה יגאל אלון

  

  

 בית התרבות/ סדנא ראשונה  בבית העם:  09:00-10.00

 הפסקה:  10.00-10.15

 בית התרבות/ סדנא שניה בבית העם:  10:15-11.15

 הפסקה:  11.15-11.40

 11.30-13.00 ס"כנס המקהלות באולם התרבות במתנ



 10.3ראש העין 
 8:45'  מחזור א

 מקהלת אנימה קונסרבטוריון עירוני  : פתיחה

 10:15'   מחזור ב
 מקהלת הקונסרבטוריון הצעירה: פתיחה

 

 כמות תלמידים ת/שם המנצח בית הספר

הנגליובל  רונה רמון  30 

 50 רויטל שילון נופים

 30 דבורה הירש אפק

 70 שטקלרשרית  אוהל שרה

 כמות תלמידים ת/שם המנצח בית הספר

מויאל אודיה  רמבם  76 

 75 רבקה מידה אוהל שרה

 פסגות על שם חיים גורי

ברכה  , פטיגורסקיאלה 

 35 בקשיאל

 כמות תלמידים ת/שם המנצח בית הספר

מקהלת הקונסרבטוריון  

שטקלרשרית  הצעירה  15 

 19 רות חן טל

 20 טלי קרמר נווה דליה

 30 רפאל צורים

 11:45' מחזור ג
 מקהלת חטיבת ביניים: פתיחה

 



 15.3–ראשון לציון 

 כנס עם התזמורת ראשון לציון

17:30-19:00 

 כמות תלמידים ת/שם המנצח בית ספר

נחומובטל  אופקים  35 

 25 מיטל עקיבא אריאל שרון

יני 'חן מרצ בן גוריון   50 

 32 טוב אולגה עדיני

 25 גרסיאנה לייסרסון חביב

 25 גרסיאנה לייסרסון תמיר

 50 תמי אורדו מרחבים

 40 פאני קוגן יפה נוף

ז''עונווה  סדובנטליה    45 

יגיל-שירה שי אביבים  35 

 40 ניסים בורוכוב עין הקורא

 40 שירן שחר בורק מישור הנוף

 25 מרה פרידמן רעות

וק'שבצ אוקסנה חופית  25 

אלגרבליעטרה  לובה אליאב  40 

 18 אינה גורסון בארי

לוגביןנטלי  רמז  45 

 20 נטליה סדוב חתני פרס נובל

אולגה ורניק אשלים אנתרופולוגי  25 



 5.3רחובות 
 מקהלת הקונסרבטוריון העירוני: פתיחה

 

 11:00 – 9:30'  מחזור א

 כמות תלמידים ת/שם המנצח רשות בית ספר

שלייפמןתמרה  רחובות בן גוריון  35 

מועצה אזורית גזר-" שחקים" חביב-שירה ניר נען   50 

 30 אדווה דניאל רחובות סמילנסקי

בירנבאוםהילה שמש  רחובות הרצוג  38 

ניר-ללי אורן נען חינוך חברתי  50 

 11:30 – 13:00'   מחזור ב

 כמות תלמידים ת/שם המנצח רשות בית ספר

כץ-לסלבויםרחל  באר יעקב צמרות  60 

 25 נעמה יעקבי  נס ציונה  סביונים 

 18 יעל חדד קיבוץ גבעת ברנר בית הספר למוסיקה ברנר

ילנה גוטקין נס ציונה ניצנים  35 



   24.5 –רעננה 
 11:00-9:30' מחזור א

 מקהלת הקונסרבטוריון בניצוחה של ליאת ניסן  : פתיחה
 

 

 כמות תלמידים ת/שם המנצח רשות בית ספר

 זיו 
 רעננה

 33 טל אמיר כפרי

 הדר
 רעננה

 25 בלה פינחסוב

 פעמונים
 רעננה

 50 רוביק רוזנברג

 שקד
 רעננה

חוצ׳הערן הראל   55 

 בית ספר רשות ת/שם המנצח כמות ילדים

קריס זויה 15  יחדיו  רעננה 

 גנים גני תקוה מעיין אמיר 20

 ממד ניגונים  שערי תקוה אושרת תימור 40

 היובל  רעננה אתי גליק 50

 13:00-11:30' מחזור ב


