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מוזתיקה ישראל העניקה 37 קונצרטים 
ליותר מ-2,400 ילדים, בוגרים ומבוגרים,  

ללא תמורה, בהתנדבות ובאהבה גדולה 
המודל החינוכי

מוזתיקה מטמיעה מודל חדש לשינוי החינוך המוסיקלי בישראל, 
לפיו המעורבות הקהילתית והחברתית של מוסיקאים צעירים 

מחוננים היא חלק מהותי ובלתי נפרד מחינוכם המוסיקלי 
למצוינות.

אנחנו שואפים להנחיל מודל חדשני בלימודי המוסיקה הקלאסית 
בארץ ובעולם, במסגרתו ינגנו מוסיקאים צעירים ומחוננים רפרטואר 
קלאסי ברמה הגבוהה ביותר במרכזים קהילתיים טיפוליים, במיוחד 

במוסדות של אוכלוסיות עם מוגבלויות, ללא כל תמורה. 
הרפרטואר המוסיקלי הקלאסי של מוזתיקה הוא ברמה הגבוהה 

ביותר. מוסיקאים ואמנים בינלאומיים בעלי שם עולמי מלווים את 
חברי מוזתיקה לאורך השנה בהעברת כיתות אמן, בחזרות 

ובהשתתפות בקונצרטים עצמם.
במהלך שנת הלימודים, לצד ההדרכה הרציפה, עתידים המוסיקאים 

הצעירים להופיע בלא פחות מ-90 קונצרטים במוסדות טיפוליים  
ברחבי הארץ, בעיקר מול אוכלוסיות עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

�1

תכנית עבודה 2015
בנוסף לעבודת ההרכבים 

הקבועים בישראל, הפעילות 
המתוכננת לשנת 2015 כוללת:

 שבוע מוזתיקה בחודש מרץ •
אשר יתקיים בצפון הארץ, 

בשיתוף עם קיבוץ עין השופט.
 שבוע מוזתיקה בחודש מאי-יוני •

אשר יתקיים ככל הנראה בדרום 
הארץ.

 שבוע מוזתיקה בחודש יולי בו •
ישתתפו נגני מוזתיקה בפסטיבל 

כפר בלום ובקונצרטים קהילתיים 
במוסדות מיוחדים בסביבה.

 הפסטיבל השנתי השני של •
מוזתיקה בקהילה בין ה-25-16 

באוקטובר 2015.

הרכבי מוזתיקה
בימים אלה פועלת הנהלת 

מוזתיקה להקמת הרכב קאמרי 
קבוע שיפעל ברחבי הארץ. 
ההרכב ימנה 4 מוסיקאים 

מקומיים שיקבלו הדרכה רציפה 
ממבצעים ומורים מובילים 

בתחום המוסיקה הקאמרית. 

לצד הרכב מוזתיקה ובשיתוף 
עם האקדמיה למוסיקה 

בירושלים, נלווה הרכב קבוע 
נוסף מהאקדמיה, שיפעל וינגן 
במהלך השנה במוסדות שונים 

בירושלים ובסביבתה.

בנוסף לפעילות החינוכית של 
ההרכב, יצטרפו מוסיקאים 
צעירים נוספים לפעילויות 

הרבעוניות של מוזתיקה בהן 
ישתתפו כל המוסיקאים 

בסדנאות מרוכזות שיימשכו 
כשבוע כל אחת ובהן תינתן להם 

האפשרות להתנסות בהרכבים 
קאמריים שונים ומגוונים.

 מוזתיקה
מצוינות מוסיקלית בזכות הקהילה
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תמיכה במוזתיקה 
התגובות הנלהבות והבעת התודה מצד הקהל, לצד אלה של 

המוסיקאים הצעירים, מדרבנות את כולנו להמשיך ולפעול במלוא 
המרץ למען עתיד הפעילות החשובה של מוזתיקה בישראל ונשמח 

לקבל את תמיכתכם בה.

העברה בנקאית
מוזתיקה (ע״ר)

בנק הפועלים: 12
סניף מרום נווה: 546

חשבון: 282822
POALILIT :סוויפט

IBAN: IL25-0125-4600-0000-0282-822

המחאות
לפקודת: מוזתיקה. כתובת: קיש 11א, רמת גן, 5231289.

תרומות מוכרות במס בישראל
המחאות יש לרשום לפקודת ״המרכז למוסיקה ע״ש פיליציה 

בלומנטל״ ולשלוח לרח׳ ביאליק 26, תל אביב 6332432. לציין 
שהתרומה עבור מוזתיקה.

העברה בנקאית יש לבצע למרכז למוסיקה ע״ש פיליציה בלומנטל, 
בנק לאומי: 10. סניף אלנבי: 803. חשבון: 13889/71. וליידע 

אותנו.

תרומות מוכרות במס בארה״ב
.”PEF Israel Endowment Funds, Inc" :יש לרשום המחאה ל

במכתב מצורף לכתוב שהתרומה מיועדת ל:
Felicja Blumental Music Center. ID Number (58-0327740). 

את ההמחאה והמכתב יש לשלוח לכתובת:
PEF Israel Endowment Funds, Inc.,  
630 Third Avenue, 15TH Floor  
New York NY 10017 USA.

.PEF-וליידע אותנו שהעברתם תרומה דרך ה
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חוויות
אברי לויתן, מייסד מוזתיקה:

״זה מאוד מרשים לראות איך כל 
המוסיקאים הצעירים המשתתפים 
בתכנית של מוזתיקה חווים קפיצה 

משמעותית ביכולת שלהם 
כמוסיקאים וכמבצעים.

״לשמוע אותם אומרים ׳עכשיו 
אנחנו מבינים למה רצינו להיות 

מוסיקאים׳ זה יותר ממה שיכולתי 
לחלום עליו״.

יוהנה ווהרמגי, ויולה: 
״הדבר החשוב ביותר שלמדתי  

בהיותי חלק מהפעילות השוטפת 
של מוזתיקה הוא עד כמה זה חסר 

תוחלת לנגן מוסיקה מכל סיבה 
אחרת מאשר להגיע אל הלב של 

המאזינים שלנו״.

מאיר הנדלסמן, יד שרה ירושלים:
״חברי השיקומון וניצולי השואה היו 

מאוד נרגשים וכולם מלאי תודה 
וציפיה שאירוע זה לא יהיה חד 

פעמי״. 

משתתף במרכז לעיוור בירושלים:
״אני יודע שברהמס הוא מלחין 

שקשה לבצע את יצירותיו, אבל כל 
כך נהניתי מהיצירה מלאת הרגש 

והעוצמה שאשמח לשמוע עוד. 
רוצה להודות לכם על המאמץ 
ומאחל לכם הצלחה בהמשך״.

מוזתיקה ישראל
אורית נאור

oritnaor@musethica.org
צביקה צורף

zvikazoref@musethica.org
054-3113181

דפנה לויתן, תיאום קונצרטים בקהילה
dafna.levitan@gmail.com

050-4768510
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