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מוזתיקה ישראל נמצאת בעיצומה של השנה החמישית לפעילותה, מאז נוסדה
בשנה הישגיה  על  רב  בסיפוק  מביטים  אנחנו  הקיץ  בוא  ועם  בפברואר  2014, 

האחרונה ובכלל.
של  19,000 לקהל  כה  391  קונצרטים  קהילתיים  עד  העניקה  מוזתיקה 
איש  בכ-100 מוסדות קהילתיים שונים  מקריית  שמונה  בצפון  ועד  באר שבע
וניצנה בדרום  לאוכלוסיות מגוונות מילדי גנים ועד מוסדות קשישים.  ביניהם,
בתי ספר לחינוך מיוחד, מרכזי יום והוסטלים ומוסדות שיקומיים של אלוט, אילן,
אקים, אנוש, אלין ועלה, מרכזי יום ושיקום לקשישים, מרכזים רפואיים לבריאות
לניצולי מועדונים  מוחין,  שיתוק  ועם  אוטיזם  עם  ונוער  לילדים  מוסדות  הנפש, 

שואה, בתים לנשים מוכות, בתי כלא ועוד. 
רבים במקומות  מרוכזים  מוזתיקה  שבועות  נערכו  18  הפעילות  תחילת  מאז 

ומגוונים, עם הרכבים שונים ובהדרכת טובי המורים בארץ. 

חגיגת קיץ של הרכבי מוזתיקה

1. חמישי ה-5 ביולי, 19:30: קונצרט סיום שנה חגיגי של רביעיית מוזתיקה: 
מיצירות צ׳לו.   - כנעני  גלי  ויולה,   - יצקן  יואב  כינור,   - זיגרייך  ואנה  טוטר  הלל 

בטהובן, שוסטקוביץ׳ וברהמס.  
מקום: גלריה מקום לאמנות, שביל המרץ 6, תל אביב. 

 
2. רביעי ה-18 ביולי, 19:30: קונצרט סיום שבוע הרכב מוזתיקה:  
טל פירשט - כינור, יעקב גלר ואלה בוקספן - ויולה, מאי אנדי - צ׳לו,

רועי שילוח - כינור והדרכה. מיצירות שוברט, ברידג׳ ודבוז׳ק. 
מקום: קפה רגע, שינקין 57, תל אביב. 

 
3. חמישי ה-19 ביולי 18:00: קונצרט סיום חגיגי של רביעיית מוזתיקה: 

ויקה גלמן ומאי חומה - כינור, אנוש קופלר - ויולה, וויליאם וויל - צ׳לו. מיצירות
דביסי, היידן ובטהובן. 

מקום: מרכז רייך, ארלוזורוב 106, תל אביב. 



 מוזתיקה - ניוזלטר יולי 252018*10 ,05/07/2018

Page 2 of 7https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=3483809

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי ה-5 למוסיקה קאמרית בקהילה

בפעם הבינלאומי  מוזתיקה  פסטיבל  יתקיים  תשרי,  חגי  אחרי  שנה  כבכל 
החמישית ברציפות. בפסטיבל, שיערך בין התאריכים  20-11 באוקטובר  2018,
ומחו״ל. מהארץ  סטודנטים  ועוד  8  בכירים  מורים  מוסיקאים:  3  ישתתפו  11 

השנה יארח הפסטיבל לראשונה רביעיית כלי קשת צעירה מחו"ל. 
עם לאוכלוסיות  שונים  במוסדות  קונצרטים  כ-22  יוענקו  הפסטיבל  במסגרת 
באולמות הרחב  לקהל  פומביים  קונצרטים  ושלושה  בקהילה,  מיוחדים  צרכים 
קונצרטים: קונצרט פתיחת העונה של המרכז למוסיקה קאמרית בקונסרבטוריון
צוקר באולם  גאלה  אביב, קונצרט  בתל  אריסון  ותד  לין  ע"ש  למוסיקה  הישראלי 

בהיכל התרבות בתל-אביב וקונצרט באולם נוסף בפריפריה.

קונצרט גאלה שנתי באולם צוקר בהיכל התרבות בת״א

גוטסמן, רחל  האירוע:  ועדת  חברי  של  בחסותם  יתקיים  החגיגי  הגאלה  קונצרט 
רבקה סקר ויואב גוטסמן, ביום שישי ה-19 באוקטובר  2018 בשעות הצהריים.
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מידע מפורט על תכנית הקונצרט ועל רכישת כרטיסי תרומה ישלח בקרוב. 

רביעיות כלי הקשת של מוזתיקה 

מוזתיקה הקימה ומנהלת שתי רביעיות כלי קשת קבועות: 
מצטיינים ממוסיקאים  מורכבת  שנים,  שלוש  זה  הפועלת  אחת,  רביעייה   .1
למוסיקה באקדמיה  הקאמרית  המוסיקה  לתכנית  השנה  והצטרפה  צעירים 
טוטר, והלל  זיגרייך  אנה  הכנריות  הם  שחבריה  זו,  רביעייה  בירושלים.  ולמחול 
לרביעיות הקיץ  לסמינר  לאחרונה  התקבלה  כנעני,  גלי  והצ'לן  יצקן  יואב  הוויולן 
כלי קשת צעירות במרכז באנף היוקרתי בקנדה. במהלך השנה האחרונה עבדה
באקדמיה ומורה  ירושלים  שלישיית  חבר  שילוח,  רועי  הכנר  עם  הרביעייה 

למוסיקה ולמחול ירושלים, ועם מורים אורחים נוספים. 
מיוחדים צרכים  עם  לאוכלוסיות  במוסדות  קונצרטים  עשרות  העניקה  הרביעייה 
וברהמס. בטהובן  שוסטקוביץ',  מאת  קשת  לכלי  רביעיות  שכלל  רפרטואר  עם 
בשעה  19:30 הרביעייה  של  השנה  סיום  קונצרט  יערך  ביולי  ה-5  חמישי  ביום 
בגלריית מקום לאמנות, שביל המרץ  6, תל אביב. הקונצרט פתוח לקהל הרחב

בהרשמה מראש. 
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קופלר אנוש  בכינור,  חומה  ומאי  גלמן  ויקה  בהשתתפות  השנייה,  הרביעייה   .2
מאז פועלת  ושני,  ראשון  תואר  בוגרי  הם  שחבריה  בצ׳לו,  וויל  וויליאם  בוויולה, 
אלכסנדר הירושלמית,  הרביעייה  של  הראשון  הכנר  בהנחיית  נובמבר  2017 
מוזתיקה בשבוע  הרביעייה  השתתפה  השבועית,  עבודתה  על  נוסף  פבלובסקי. 
תופיע הרביעייה  השנה.  במהלך  קהילתיים  קונצרטים  כ-50  העניקה  וכבר 
בקונצרט סיום השנה שלה לקהל הרחב ביום חמישי ה-19 ביולי ביצירות מאת
היידן, בטהובן ודביסי, במרכז רייך, ארלוזורוב  106, תל אביב. הקונצרט פתוח

לקהל הרחב בהרשמה מראש. 

שבועות מוזתיקה

שבועות שנה  6  בכל  מוזתיקה  מקיימת  הרביעיות,  של  הרציפה  הפעילות  לצד 
פעילות מרוכזים בכל רחבי הארץ.

מכין במהלכן  אינטנסיביות  חזרות  של  ימים  בשלושה  נפתח  מוזתיקה  שבוע 
הכנת לאחר  חדשה.  יצירה  הנבחרים  הצעירים  המוסיקאים  עם  ומנגן  המדריך 
היצירה, מעניק ההרכב כ-12 קונצרטים לאוכלוסיות מיוחדות. מאז תחילת שנת
2018 נערכו  2 שבועות מוזתיקה, בהשתתפות  8 מוסיקאים צעירים, ובהדרכת
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מייסד לויתן,  ואברי  הישראלית  הפילהרמונית  מהתזמורת  לב  בר  סעידה 
מוזתיקה. שבועות אלה נערכו ביישובי חבל מודיעין ובמרכז ובמהלכם בוצעו  20
הרחב. לקהל  פתוחים  קונצרטים  ושלושה  קהילתיים  במוסדות  קונצרטים 

הרפרטואר כלל יצירות מאת מוצרט, בטהובן וברהמס.
שבע, בבאר  מוזתיקה  שבועות  ארבעה  עוד  להתקיים  צפויים  תום  2018  עד 
יולי חודש  באמצע  יערכו  הקרובים  מוזתיקה  שבועות  ובמרכז.  הארץ  בצפון 
צעירים מוסיקאים  בהם  8  וישתתפו  אוגוסט,  חודש  של  השנייה  ובמחצית 

מצטיינים, שרובם טרם השתתפו בפעילויות מוזתיקה.

פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון 2018

קול בפסטיבל  מוזתיקה  הרכב  ישתתף  ברציפות,  החמישית  בפעם  הקיץ,  גם 
המורה עם  עם  יחד  חורי  והשאם  סעדי  יאמן  הכנרים  העליון.  בגליל  המוסיקה 
והוויולן ומייסד מוזתיקה, אברי לויתן, יבצעו כ-10 קונצרטים קהילתיים במוסדות
באולם הפסטיבל  לקהל  פומבי  קונצרט  וכן  והגליל,  שמונה  קריית  באזור  שונים 

קלור. בתכנית יצירות מאת דבוז׳ק ומרטינו.

פרס תכנית פרלמן - ג׳נסיס

לפני שנה נבחרה מוזתיקה ישראל כאחת מהזוכים במענק פרס תכנית פרלמן -
המענקים את  פרלמן,  יצחק  הנודע  הכנר  הפרס,  זוכה  ייעד  במסגרתו  ג׳נסיס, 
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המענק בישראל.  מוגבלויות  לבעלי  תרבותיים  תכנים  המקדמים  לפרויקטים 
התקבל באמצעות מתן - משקיעים בקהילה.

מודים למוזתיקה 

״זכינו במפגשים הרואים את המטופלים שלנו כפי שהם, מקבלים אותם ורוצים
ומוסיפה התורמת  נוספת  חוויה  יוצרת  כזו  חוויה  כל  הלב.  מכל  עבורם  להעניק 
להם לאפשר  הוא  בה  שהחשוב  נמצאים,  הם  בו  פשוט  הלא  הטיפולי  לתהליך 

להרגיש בני אדם ראויים ונראים, שגם להם מגיע״. 
אברבנאל, הנפש  לבריאות  הרפואי  מהמרכז  למוזתיקה  תודה  מכתב  מתוך 

.5.11.2017

 תמיכה במוזתיקה

ארה״ב
תרומות מוכרות במס:

יש לרשום המחאה לפקודת:
PEF Israel Endowment Funds,

Inc.
במכתב מצורף לייעד את התרומה ל:

Musethica
ID Number: 58-0586808

את ההמחאה והמכתב יש לשלוח אל:
P.E.F. Israel Endowment Funds,

Inc.
 630 Third Avenue, 15TH Floor

New York NY 10017 USA
וליידע אותנו שהעברתם תרומה 

ישראל
תרומות מוכרות במס לפי סעיף 46: 

העברה בנקאית
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

http://www.facebook.com/musethica.israel/?ref=hl
http://www.musethica.org/he
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