
 

 

 

  

 שלום לכם זמרים וזמרות

מורים ואני כותבת לכם כיון שאתם זמרים ותיקים ומנוסים שהביעו רצון להיות  תמי קציןשמי 

  . לפיתוח קול

הבנתם כבר שלא מספיק לדעת רק איך לשיר היטב, אפילו ללמוד שנים רבות אצל מורה 

מה בעצם אנחנו –לה פרטי, כדי להיות מורה לפיתוח קול טוב. כי לאחר כל שנות הלימוד הא

- יש כל –יודעים על הקול? רק את מה שלמדנו על הקול של עצמנו...אבל הקשיבו מסביבכם 

כך הרבה סוגי קולות, אז איך אפשר שכמורים ניישם על האחרים רק את מה שאנו יודעים על 

קולינו???? כך נעשות רוב הטעויות בהוראת פיתוח הקול, טעויות שעולות לתלמידי הקול 

  חיר כאבי גרון, צרידות והרגלים גרועים שלפעמים לוקח שנים רבות אח"כ כדי לתקן. במ

    

   –אבל יש דרך אחרת לעשות זאת 

הוא דרך למידה מסודרת  פיתוח קולל של המורה ארגז הכליםקורס 

  ומאורגנת היטב ללמידת מקצוע הוראת הקול.

    

חשתי פעמים  –את המקצוע אני זוכרת שכמורה מתחילה שלא היה לה כמעט היכן ללמוד 

רבות מבוכה גדולה כשלא ידעתי לאפיין את מהות הבעיה הקולית של התלמיד, ופשוט 

"יריתי" כל מיני מושגים סתמיים רק כדי לא להיראות כאחת שלא יודעת ("את לא תומכת 

מספיק" וכו'). בשלב כלשהו עייפתי מהתסכול הזה והחלטתי ללמוד את נושא הוראת הקול 

ת וביסודיות. התהליך ארך שנים רבות, אבל היום אפשר לומר שאני יודעת...בהחלט! ברצינו



 

 

 

את הידע הזה אני מעבירה לזמרים ומורים בתחילת דרכם כך שהם יוכלו לקצר את הדרך 

  וללמד מתוך ביטחון רב ובלי לסכן את התלמידים שלהם.

    

    

 כלים תאורטייםנותן  פיתוח קולל של המורה ארגז הכליםקורס 

 מידלגבי הוראת הקול, ואפשר להתחיל ליישם את הנילמד  ומעשיים

  בעבודתכם. 

    

  של  בהנחייתי יפתח קורס נוסף 2015נובמבר בחודש 

  .פיתוח קולל של המורה ארגז הכלים

 עםשנים פיתוח קול, שרים ברמה טובה  4הקורס מיועד לזמרים ותיקים שלמדו לפחות 

  .וים והרמוניהויקלי של תבסיס מוס בעלישליטה טובה בקולם, ו

  ביתית, על קפה ועוגה, עם למידה תיאורטית ומעשית גם יחד.  הבאווירהקורס מתקיים   

  הנושאים הנלמדים בקורס כוללים:   

 לשירה ותיציבה ונשימה נכונ  

 תמיכה לשירה  

 הכרת המנגנון הפיזי של הקול 

 מאפייני הצליל המוסיקלי 

 הכרה ושליטה על מיתרי הקול 

 עד, רגיסטריםמנ, תהודה 

 הגרון הפתוח 

 איכויות קוליות שונות  



 

 

 

 שמירה על בריאות הקול  

 טכניקות קוליות עם התאמה של כל אחת לבעיות השונות שיש לזמרים  

 תרגול מעשי של ההוראה בכיתהו תרגילים מעשיים  

 תלמיד- יחסי מורה  

 אבחון תלמיד חדש  

  

  הלמידה אינה תאורטית בלבד! 

וט של בעיות אופייניות לנושא ודרכי לצד כל מידע תאורטי יהיה פיר

  התמודדות איתן בשעורי הקול.

  ידי במיוחד לקורס זה!!-שנכתב על ספרהקורס מלווה ב

  הספר מפורט מאד ויכול ללוות את תהליך ההוראה שלכם לשנים רבות.

  

  במושב קדימה שבשרון.  10:00-13:30בשעות  שנימפגשים בימי  16הקורס ימשך 

  .ש"ח 912תשלומים של  5-ח עם אפשרות לש" 4560המחיר הוא 

  .2016אמצע פברואר בהקורס יסתיים  .2.11.15תאריך הפתיחה הוא 

  בהמשך ישלחו תאריכי כל המפגשים, כולל החופשות.

    

  ליצירת קשר והרשמה השיבו למייל הזה:

.vocalwisdom@gmail.comktami  

  054-5703631או בטלפון   



 

 

 

  

  ה אומרים בוגרי הקורס?ומ

  ."קורס מתודות בהנחייתה של תמי קצין העשיר אותי בכל כך הרבה מובנים

 כמורה לפיתוח קול קיבלתי את כל הכלים שאני צריכה על מנת שההוראה שלי תהיה מועילה

בקורס  . מדוייקת לכל תלמיד, מתוך מחשבה ותכנון ותוך שילוב יצירתיות וגיוון בלימוד 

יה בסיסית שדייקה לי את כל מערכת הקול האנושית לצד פתרון בעיות קוליות למדתי אנטומ

פיות. למדתי כיצד לתכנן שיעור בצורה טובה ונכונה, מה חשיבותו של החימום הקולי, יספצ

למה כדאי לשים לב במפגשים הראשונים עם תלמיד ואיך לייצר התקדמות שלב אחרי שלב 

   .הייחודיות לכל תלמיד תוך אבחון מקדים של הבעיות הקוליות

לכל תלמיד  איזה תרגילים לבחוראני חושבת שגדולתו של הקורס היא שעכשיו אני יודעת 

לגופו , בניגוד להוראה חסרת חשיבה וידע, בה ערימת תרגילים כללית  לקדם כל אחדואיך 

ניתנת לכל התלמידים בלי להבחין למה כל אחד זקוק, ומה המקום החלש בקול שאותו צריך 

  .לקדם

פות בקורס הפכה אותי לאשת מקצוע בתחום, שיודעת לתת תשובות אמיתיות תההשת

  ".תלמיד לגופולשאלות של התלמידים , ויודעת איך לקדם כל 

  שירן יוסף

    

" במסגרת הקורס מתודות להוראת קול עם תמי קצין קיבלתי ידע והבנה של מבנה מערכת 

  הקול.

   ללמד את תלמידיי כיצד לשפר את טכניקת השירה. רכשתי כלים

  בדיוק רב את הקושי של התלמיד, היכולת לשמוע ולהגדירפיתחתי את 

  תרונות ותרגילים בעצמי.רבים ולפתח פ פתרונותולמדתי להכיר 

  תית, מקצועית וברורה מאוד!יחוויהקורס הועבר בצורה 

  תמי היא מורה מצוינת שעוזרת להיחשף ולהתעמק בעולמות חדשים!

  ממליצה למתעניינים בחום על הקורס!"

  ליבי כהן



 

 

 

  

בזכות הקורס הזה התחלתי ללמד, הוא נתן לי את האומץ "לקפוץ למים". במהלך הקורס  "

חייבת ללמד לפחות תלמיד אחד, ובמקביל קיבלתי תמיכה מלאה מתמי שנתנה משוב הייתי 

  .על כל מה שקרה בשיעור ועזרה לי להבין מה עיקר ומה תפל

תמי פתחה את אופקיי לחקור ולהתעניין מעבר לקורס ועודדה תמיד לחפש עוד ועוד  ,בנוסף

לים להמשיך את הלימוד מקורות ללמוד מהם ולקבל מהם השראה. למעשה, היא נתנה לי כ

וההעמקה שלי גם מעבר לקורס, כשהחומר של הקורס מהווה בסיס להבין ולהשתית עליו את 

  ".המשך הלימוד שלי

  מיכל שקד

 

צעד באופן שיטתי, מתודי ומאוד -תמי מנחה ומסבירה את הוראת פיתוח הקול צעד"

  .וידידותי ללומד/ת אינטואיטיבי

  .ביותר מהחלק התאורטי ועד החלק המעשי החומר מוגש ונלמד באופן היסודי

  האווירה נעימה וחברית והמפגשים נהדרים ובשבילי הם הגשמת חלום"

  מירי אומידי פולני

    
  הזדמנות ללמוד ממורה בעלת הרבה ניסיון. חוסך הרבה חיפושים ולימוד עצמי."

ו אתה יודע לי זה נתן יותר ביטחון כשאני מלמד את התלמידים שלי. יש פתאום הרגשה כאיל

    הרבה יותר על מה אתה מדבר 

  ":)     אחלה קורס! 

  רומן גרין

  

"תמי בנתה קורס רציני, מעמיק ומקיף ביותר אודות הקול, השירה והוראת השירה המתועד 

  בשני ספרים שכתבה ואין סוף מקורות ידע מקצועיים מהארץ והעולם שהיא חולקת בשמחה.

טב ומשתמש בכלים כמו: הסבר והדגמה, דיון ושיתוף, רמת הקורס גבוהה ביותר, הוא בנוי הי

  תצפית ודווח, צפייה בסרטים וניתוחם, תרגול מעשי, ועוד. 

כל אלה נתמכים ומלווים ביכולות הוראה מרובות אינטליגנציה, הקשבה אמפתית, שיתוף 

  רעיונות ועצות, המבוססים על רצון עז וכן לקדם כל אחד ואחת בדרך המתאימה לו.



 

 

 

והתשוקה למוסיקה, חדוות השירה וההוראה שזורים בכל רגע ורגע והופכים את האהבה 

  הלמידה בקורס לחוויה מקצועית אומנותית ואנושית כאחד!"

  עליזה צייגר

  

שנים שיעורי  10-כשהגעתי לקורס של תמי, כבר לימדתי כשנתיים שיעורי פיתוח קול וכ"

 גיטרה.

תח לי את הראש לנושאים שאפילו לא הקורס עזר למקד אותי בכמה וכמה תחומים, פ

  חשבתי עליהם ואפילו שיפר אותי כזמר מבצע.

מעבר להבנה עמוקה יותר בפיזיולוגיה של זמרים בכלל (ושלי בפרט), קיבלתי הזדמנות 

שנים ברימון, עדיין לא יצא לי להתנסות בהם,  3לנסות ולהתנסות בדברים שלמרות שלמדתי 

  ודרך הקורס הזה תרמו לי מאוד. כיוון שלא היו ספציפיים אליי,

תי יכמורה, קיבלתי ידע והבנה בתחומים שלא התייחסתי אליהם קודם לכן, ואף התנס

  בהעברת הרצאות מול כיתה ואף שיעור כיתתי בפעם הראשונה!

בכל שיעור יצאתי עם תובנות נוספות וברור לי לחלוטין והשיעורים מאוד אינפורמטיביים 

  "כמורה וכזמר. שבזכות הקורס השתפרתי,

  אור-גל טל

  

מספר המקומות בקורס מוגבל. מומלץ להקדים את ההרשמה כדי 
  לתפוס מקום!

  ליצירת קשר והרשמה השיבו למייל הזה: 

.vocalwisdom@gmail.comktami  

054-570-3631 או בטלפון:   

http://www.tami‐vocalwisdom.com/#!blank/c1s48 

 


