
 

 
 

 ישראלמוזתיקה 
המקדמת גישה חדשנית לשינוי החינוך המוסיקלי הקלאסי, לפיה פורצת דרך,  חינוכיתמוזתיקה היא תכנית 

הופעה בקונצרטים רבים בקהילה בפני אוכלוסיות מגוונות מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מחינוכם המוסיקלי 
במסגרת התכנית מנגנים מוסיקאים צעירים מצטיינים רפרטואר קלאסי ברמה  של מוסיקאים צעירים למצוינות.

  צרכים מיוחדים. עםהגבוהה ביותר לאוכלוסיות מגוונות, בדגש על אוכלוסיות 
גם והיא חלק מתכנית בינלאומית הפועלת  2014נוסדה במרץ היא עמותה ללא מטרות רווח שמוזתיקה ישראל 

 .ובסין , באוסטריהפוליןב ,צרפתבשבדיה, בבספרד, בגרמניה, 
 

                
 

 קונצרטים בקהילה
, מועדוני קשישיםאלוט, אילן, אקים,  מוכעד כה הופיעו הנגנים הצעירים של מוזתיקה, בין היתר, במוסדות 

לחינוך בתי ספר גני ילדים ו, בתי חולים שיקומיים, ולכבדי שמיעה לעיוורים מועדונים לניצולי שואה, מרכזים
קות סגורות בתי כלא מעשיהו ונווה תרצה, מחל ,מיוחד, מוסדות לנוער בסיכון, מוסדות לטיפול באוטיסטים

  .אחרים ועוד רבים, בגהה, אברבנאל ושלוותה בבתי חולים לבריאות הנפש
לקהל  נוסף, הופיעו הרכבי מוזתיקה בקונצרטיםב מנוגנים במוסדות עצמם.הם ללא תמורה והקונצרטים לקהילה 

 בבתי קפה ובגלריות לאמנות.נצרטים המרכזיים בארץ וכן באולמות הקו הרחב
  

 ת מוזתיקהורביעי
שחבריה הם ישראל מטפחת רביעיית כלי קשת קבועה, קה מוזתי 2015מאז ספטמבר 

 וכן רציפההדרכה  מקבלת הרביעייהסטודנטים מצטיינים במהלך לימודי התואר הראשון. 
. הרביעייה מעניקה מחו״לו מהארץ בתחומם מובילים נוספים ממורים ושיעורים ןאמ כיתות

במסגרת התכנית עשרות קונצרטים בשנה במוסדות מגוונים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 
בשנת הלימודים  שבוע מרוכזים מטעם התכנית.גם בשבועות מוזתיקה ובסופי תפת רביעיית מוזתיקה משת

ת לימודיה במסגרת התכנית למוסיקה קאמרית למצטיינים של האקדמיה האקדמית תשע"ח תחל הרביעייה א
 למוסיקה ולמחול בירושלים. 

הם  חבריה ישראל. מוזתיקה ידי, החלה לפעול רביעייה נוספת שנוסדה על 2017מכבר, באוקטובר  זה
הרביעייה  .קאמרית במוסיקה להתמקצע ושואפים האקדמיים לימודיהם את השלימו אשר צעירים מוסיקאים

גם תקבל שיעורים  הכנר הראשון של הרביעייה הירושלמית, ,בהדרכת אלכסנדר פבלובסקי תעבוד בקביעות
קונצרטים קבועים במהלך כל שבוע. הרביעיה החדשה תענה על ותקיים חזרות וממיטב המורים בארץ ובחו״ל, 

 .מוזתיקה שלגובר מצד המוסדות בקהילה לקונצרטים ולך וצורך ה
 מיוחדות.  בחינותלאחר  מוזתיקהשתי הרביעיות נבחרו בקפידה על ידי תכנית  חברי

 
 שבועות מוזתיקה

בשנה. במסגרת שבוע מוזתיקה, מתקבצים נגנים  פעילות אינטנסיבייםשבועות  6-5מוזתיקה מקיימת 
 .וובהשתתפות בהדרכת מורה בכירבהרכב קאמרי צעירים שעברו בהצלחה את בחינות התכנית, ומנגנים 

קונצרטים למוסדות שונים, בדגש על אוכלוסיות עם  10-כלאחר מספר ימי חזרות אינטנסיביים, מעניק ההרכב 
 שאינם נגישים לאולמות הקונצרטים.  דים צרכים מיוח

 
 
 
 



 

 
 פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה

מדי שנה פסטיבל בינלאומי בו משתתפים מוסיקאים צעירים מוזתיקה ישראל מקיימת 
מצטיינים מרחבי העולם ומישראל בהדרכת מוסיקאים בכירים המנגנים יחד איתם בהרכבים 

כן מספר קונצרטים קונצרטים בקהילה ו 20-במהלך הפסטיבל מנגנים ההרכבים כמשותפים. 
 תקיים פסטיבל מוזתיקה הרביעי.ה 2017ר באוקטובבאולמות הקונצרטים לקהל רוכש כרטיסים. 

 
 עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושליםפעולה  שיתוף

, ולמחול בירושליםלמוסיקה לבין התכנית למוסיקה קאמרית באקדמיה במסגרת שיתוף פעולה בין מוזתיקה 
כמו כן, החל משנת הלימודים תשע"ח משתתפים סטודנטים מהאקדמיה בקונצרטים קהילתיים מטעם מוזתיקה. 

תחל רביעיית מוזתיקה את לימודיה במסגרת התכנית. תכניות להרחבת ולהעמקת שיתוף הפעולה בין המוסדות 
 נבחנות בעצם הימים הללו. 

 
  פרס בראשית

 . 2016בראשית לשנת -ג'נסיספרס רן מוזתיקה ישראל גאה על זכייתה במענק ק
מאסטרו יצחק פרלמן בו זכה הינה אחת מזוכות מענק פרס בראשית, ישראל מוזתיקה 

למספר מצומצם של ארגונים פורצי דרך המשלבים בין  נונית מענקי הפרס .2016בשנת 
 אמנות לבין אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 

 
 

  אמרו עלינו
 ״עוד לא נמצאה התרופה שתגרום למטופלים שלי להגיב כמו שהגיבו בקונצרט של מוזתיקה״,  •

 נוירולוג אחראי על מחלקת דמנציה ואלצהיימר במרכז הרפואי שוהם בפרדס חנה.
 

״הכנסתם אותנו לחופש גדול בזמן קצר, הרגשנו שאנחנו בעולם אחר. לזמן הקצר שניגנתם לא  •
 בכלא מעשיהו ברמלה.  אחרי קונצרט 2.11.15-הכתבה בידיעות אחרונות מ מתוך הרגשנו כמו אסירים״.

 

השאיפה המתמדת להגיע ללב של הדבר המרכזי שתכנית מוזתיקה לימדה אותי כמוסיקאית, הוא ״ •
 ויולנית שהשתתפה בתכנית מוזתיקה.קהל המאזינים״. 

 

 מוזתיקה במספרים
 בינלאומיים פסטיבלים 4  םמאזיני 14,500  קונצרטים בקהילה 300  םשני 3.5

  שבועות מוזתיקה 15 מוסדות שונים בקהילה 114  צעירים מוסיקאים 45 מורים 16 
 

 תודות 
קרנות, לגופים הציבוריים ולתורמים הפרטיים התומכים מבקשת להודות מקרב לב למוזתיקה ישראל 

 -יפו -עיריית תל אביב, ולאמנות המועצה לתרבות –מפעל הפיס , הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסוןבפעילותה: 
 .קרן בראשית, תרבותהנהל ימ -משרד התרבות והספורט  ,אמנויותהו תרבותה אגף

אסף גוטסמן, הקרן נעם גוטסמן, גוטסמן, יואב גוטסמן, למשפחת רחל ודב , ועוזי צוקר לרבקה סקר תודה מיוחדת
יונה ני ברנדס, מינה צאלים, ג׳ בן בסט, נורית יגלום, הדה, עו״ד צבי בן אליעזרגריי,  וג׳וןהפילנתרופית ע״ש אדל 

 ועוד תורמים פרטיים רבים ומסורים, המאפשרים את קיום התכנית ואת שגשוגה. ואורי שמיר, 
 שיתופי פעולה: מיזמים משותפים ו

, הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב, מוסיקה ירושליםלירושלים, מרכז בהאקדמיה למוסיקה ולמחול 
מהטה -ע״ש בוכמןיקה זלמו בית הספרהגב׳ שרה סלע, , טלי גוטליבהנהלת היכל התרבות בתל אביב, 

, ג׳יל יילת שדה וסטודיו סדובסקי ברליןא מתן משקיעים בקהילה,, קיבוץ עין השופט, תל אביבבאוניברסיטת 
  .אייל הופמקלר, טייכר

 

 


