
על מוזתיקה
מוזתיקה היא תכנית בינלאומית המקדמת גישה חדשנית לשינוי החינוך המוסיקלי הקלאסי, לפיה 
המעורבות הקהילתית של מוסיקאים צעירים מחוננים היא חלק מהותי מחינוכם המוסיקלי למצוינות. 
במוזתיקה מנגנים מוסיקאים צעירים, לצד מדריכים מקצועיים מטובי המוסיקאים בארץ ובעולם, 
רפרטואר קלאסי קאמרי ברמה הגבוהה ביותר לאוכלוסיות מגוונות, בדגש על בעלי צרכים מיוחדים 

וקהל שאינו מגיע בדרך כלל לאולמות הקונצרטים.
רביעיית מוזתיקה יצאה לדרך

רביעיית מוזתיקה ישראל החלה את פעילותה בחודש אוקטובר 2015. חברי הרביעייה - טל פירשט 
ואנה זיגרייך כינור, יואב יצקן ויולה ואוריה טוטר צ'לו - החלו לעבוד באופן סדיר בהדרכתם של 
חברי הרביעייה הירושלמית - הכנר הראשון אלכסנדר פבלובסקי והוויולן אורי קם. רביעיית מוזתיקה 
השתתפה בפסטיבל מוזתיקה הבינלאומי השני שנערך בחודש אוקטובר 2015, ולאחרונה הופיעה 
בקונצרטים קהילתיים מטעם מוזתיקה שהתקיימו בסוף ינואר בבית החולים שיבא. בהמשך השנה היא 
צפויה להמשיך ולהופיע בקונצרטים קהילתיים מדי חודש, להשתתף בשבועות מוזתיקה וכן להופיע 

בקונצרטים פומביים פתוחים לקהל הרחב בתל אביב ובירושלים )מידע מפורט בהמשך(.
פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי השני למוסיקה קאמרית בקהילה 2015

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי השני בקהילה התקיים בין ה-16 ל-25 לחודש אוקטובר בתל- אביב 
בהשתתפות  15 נגנים מ-7 מדינות, 11 מוסיקאים צעירים מהארץ ומהעולם ו-4 מוסיקאים בכירים 
אשר הדריכו את המוסיקאים הצעירים, ונגנו יחד איתם בהרכבים שונים. פסטיבל מוזתיקה נערך 
השנה בשיתוף עיריית תל אביב-יפו. הרפרטואר המגוון כלל יצירות מאת מוצרט, שוברט, ברהמס, 
צ'ייקובסקי, ר. שטראוס וינאנצ'ק להרכבים שונים של כלי קשת. רביעיית מוזתיקה עלתה לראשונה 
על במת הקונצרטים במסגרת הפסטיבל בפרק רביעייה מאת שוברט. 20 קונצרטים נוגנו ע"י משתתפי 
הפסטיבל במוסדות שונים בקהילה בתל-אביב, ברמת-גן, בפתח תקוה, ברמלה, בבת ים ובבאר שבע. 
בין השאר הופיעה מוזתיקה בתל אביב-יפו באשכול גנים און, בבית הספר יחדיו, במרכז יום של צ׳יימס, 
בבית הספר נתיב, בבית הספר רוגוזין, במרכז קהילתי ערבי-יהודי ובהוסטל של אלוט. בנוסף, נגנו 
במרכז שיקומי של איל״ן ובמרכז הסיעודי משען ברמת גן, במרכז קהילתי לנוער בבת ים, במחלקות 
הסגורות במרכז הרפואי גהה, בבית הכלא מעשיהו ובכלא הנשים נוה תרצה, ובבאר שבע בבית הספר 
דקלים ובעמותת נגבה. שני קונצרטים נוגנו לקהל הרחב במסגרת פתיחת עונת הקונצרטים של המרכז 
למוסיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע"ש לין ותד אריסון בתל אביב. קונצרט נוסף 
פתח את עונת הקונצרטים של הסדרה הקאמרית באולם הקונסרבטוריון בבאר שבע. הקהל הרב שמילא 
את אולמות הקונצרטים והמשובים החמים שהתקבלו מהמוסדות השונים בהם הופיעו הרכבי הפסטיבל 

היו הוכחה חד משמעית באשר להצלחת הפסטיבל ורמתו הגבוהה והמקצועית.
מתוך כתבה בידיעות אחרונות:

״הכנסתם אותנו לחופש גדול בזמן קצר. הרגשנו שאנחנו בעולם אחר. נכון, יש כאן סוהרים ויש סורגים 
ושערים, אבל לזמן הקצר שניגנתם לא הרגשנו כמו אסירים״. כתבה בידיעות אחרונות מיום ה-2 
בנובמבר 2015 תחת הכותרת ״כשצ׳ייקובסקי נכנס לכלא״ מאת אריאלה שטרנבך, אחרי קונצרט של 

מוזתיקה בכלא מעשיהו ברמלה.
שבוע מוזתיקה בתל אביב

בין ה-28 בדצמבר 2015 ל-5 בינואר 2016 נערך שבוע מוזתיקה בתל אביב בהשתתפות נגנים 
ותיקים וחדשים בתכנית: הכנרת הלל טוטר והצ'לן גלי כנעני הצטרפו לצ'לן אוריה טוטר. בהדרכתו 
ובהשתתפותו של הוויולן אברי לויתן, מייסד מוזתיקה, הם ביצעו את הרביעייה לכינור, ויולה ושני 
צ'לי מאת ארנסקי. במסגרת שבוע זה הופיעה הרביעייה בהוסטל של אקים, בבית הספר נתיב ובבית 
הספר יחדיו בתל אביב, במרכז שיקומי של איל״ן ובמרכז הסיעודי משען ברמת גן וכן בקונצרט פתוח 

לקהל בחנות הספרים והקפה ״הנסיך הקטן״ בתל אביב.
מתוך מכתב התודה שקיבלנו אחרי קונצרט במחלקה הסגורה לנוער בגהה:

״הרגשתי כמו בסרט ישן של דיסני״, אמרה אחת הנערות לצוות הטיפולי לאחר הקונצרט ואחרת 
הרגישה ״כאילו אני נמצאת בקונצרט, באולם גדול״. תודה לחברי מוזתיקה על שהגעתם, ניגנתם, 

נגעתם והפתעתם. מנהל המרכז הרפואי גהה וחברי הצוות הטיפולי.
מתרגש ובא...

המשך הופעות רביעיית מוזתיקה בקונצרטים קהילתיים מדי חודש. קונצרטים קהילתיים באיזור ירושלים 
בהשתתפות רביעיית כלי קשת מהאקדמיה למוסיקה בירושלים, בהדרכתו של הצ׳לן צבי פלסר. 4-1 
במאי - שבוע מוזתיקה בעין השופט עם קונצרטים במוסדות קהילתיים בסביבה וקונצרט לקהל הרחב 
בבית הקשתות. 9 במאי 2016 - קונצרט חגיגי של רביעיית מוזתיקה באולם הקונצרטים שבמרכז 
למוסיקה ע"ש פליציה בלומנטל בתל אביב.17 במאי 2016 - קונצרט של רביעיית מוזתיקה במסגרת סדרת 
הקונצרטים "צעירים במרכז", במרכז למוסיקה ירושלים ובשידור בקול המוסיקה. יוני - אודיציות לקראת 
 שנת הפעילות 2016-17. יולי - מוזתיקה בפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון המתקיים בכפר בלום.
מוזתיקה ישראל מודה לקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, לעיריית תל אביב-יפו, למינהל התרבות 

ולכל ידידי ותומכי התכנית על תרומתם המשמעותית לפעילות העמותה.
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