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מה היה לנו ב2016... 
הארץ, ברחבי  קונצרטים   108 מוזתיקה  בתכנית  המשתתפים  המוסיקאים  נגנו   2016 במהלך 
ובתי ספר לחינוך ילדים  ועד באר שבע, למול קהל של 5,200 מאזינים בגני  מקריית שמונה 
מוגבלות עם  לאנשים  בהוסטלים  אוטיסטים,  בילדים  המטפלים  רבים  במוסדות  מיוחד, 
במרכזים סגורות  במחלקות  ואלצהיימר,  לדמנטים  גריאטריים  במרכזים  ופיזית,  מנטלית 
לניצולי שואה, במרכזים סיעודיים, לבריאות הנפש, בבתי כלא, בבית העיוור, במועדון עמך 

בפנימיות לנוער במצוקה ועוד. 
ומתחזק מתעצם  בקהילה  במוסדות  הטיפוליים  והצוותים  הקהל  עם  המוסיקאים  של  הקשר 

בהתמדה והביקוש לקונצרטים הולך וגובר.  
מאז הקמתה לפני כשלוש שנים העניקה מוזתיקה ישראל 210 קונצרטים, 195 מהם
של שונים  במוסדות  ומבוגרים  נוער  ילדים,  פעוטות,   11,000 בפני  תמורה,  ללא 
לאולמות כלל  בדרך  מגיעים  שאינם  לאלה  וכן  מיוחדים  צרכים  עם  אוכלוסיות 

הקונצרטים. 

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי השלישי למוסיקה קאמרית בקהילה 2016



פסטיבל מוזתיקה השלישי התקיים בשיתוף עם עיריית תל אביביפו במהלך עשרה ימים,
מה28 באוקטובר ועד ה5 בנובמבר 2016. 

הפסטיבל אירח 15 מוסיקאים מאירופה וארה"ב – 11 מוסיקאים צעירים ו4 מוסיקאים בכירים
– שהגיעו מישראל, גרמניה, ספרד, פולין, שבדיה וארה״ב.  

במהלך הפסטיבל הופיעו ההרכבים השונים ב27 קונצרטים במוסדות שונים באיזור
המרכז והדרום. 

מהם אחד  אביב,  בתל  למוסיקה  הישראלי  בקונסרבטוריון  התקיימו  פומביים  קונצרטים  שני 
התקיים נוסף  פומבי  וקונצרט  הקונסרבטוריון,  של  הקאמרית  הקונצרטים  סדרת  במסגרת 

במסגרת הסדרה הקאמרית של קונסרבטוריון באר שבע. 
הרפרטואר כלל: 

מוצרט: חמישייה לכלי קשת בדו מינור, ק. 406 
ברהמס: חמישייה לכלי קשת מס' 1 בפה מז'ור, אופ. 88 
ארנסקי: רביעייה לכלי קשת מס' 2 בלה מינור, אופ. 35 

דבוז'ק: שישייה לכלי קשת בלה מז'ור, אופ. 48 
מנדלסון: שמינייה לכלי קשת במיבמול מז'ור, אופ. 20 

 KV 423 מוצרט: דואו לכינור ולויולה בסול מז׳ור
  

ההשראה מעורר  והחברתי  המקצועי  בחיבור  שהתבטאה  רבה  הצלחה  קצר  הפסטיבל 
ומחברי מהקהל  שקיבלנו  הנפלאות  בתגובות  לצעירים,  הבכירים  המוסיקאים  בין  שהתקיים 

הסגל במוסדות בהם הופענו ובפרסום באמצעי המדיה השונים.

שבועות מוזתיקה



השנה, כל  לאורך  הנערכים  מוזתיקה  רביעיית  של  הקבועים  לקונצרטים  בנוסף 
קיימנו שישה סמינרים שבועיים מרוכזים של מוזתיקה ברחבי הארץ, הן בהשתתפות
הרביעייה הקבועה והן בהשתתפות מוסיקאים צעירים מצטיינים נוספים. במהלך כל
מצטרף שאף  בכיר,  ממוסיקאי  אינטנסיבית  הדרכה  הצעיר  ההרכב  מקבל  מוזתיקה  שבוע 
למוסיקאים הצעירים לנגינת חלק מהרפרטואר או כולו. לצד ההדרכה, מנגן ההרכב מספר
זמן קצר במוסדות שונים בקהילה, בדגש על מוסדות לאוכלוסיות קונצרטים בפרק  רב של 

עם צרכים מיוחדים. 
  

ינואר  
קונצרטים  6 נגנו  טוטר  ואוריה  כנעני  גלי  טוטר,  הלל  עם  לויתן  אברי  והסביבה:  תל אביב 

בקהילה וקונצרט פומבי בקפהחנות ספרים "הנסיך הקטן" בתל אביב. 
מאי 

ואוריה טוטר – יצקן  יואב  זיגרייך,   טל פירשט, אנה  עין השופט: רביעיית מוזתיקה  קיבוץ 
במוסדות קונצרטים  ב10  הופיעה  הירושלמית,  מהרביעייה  פבלובסקי  אלכסנדר  בהדרכת 

קהילתיים ובקונצרט פומבי באולם בית הקשתות בקיבוץ. 
יוני 

של הראשון  הצ׳לן  סילבסטרי,  עמנואלה  עם  יחד  מוזתיקה  רביעיית  והסביבה:  אביב  תל 
וקונצרט פומבי בקפהחנות ספרים "הנסיך הקטן" 4 קונצרטים בקהילה  נגנו  הפילהרמונית, 

בתל אביב. 
יולי 

בגליל המוסיקה  קול  פסטיבל  עם  המתמשך  הפעולה  שיתוף  במסגרת  בלום:  כפר 
העליון, נגנו הכנר אדי קוטלר והצ'לן הרן מלצר, יחד עם המורה אברי לויתן, 11 קונצרטים, 8
מהם במוסדות קהילתיים ו3 קונצרטים פומביים: בקפה "חברותא" בקריית שמונה, בלובי של

מלון "פסטורל" בכפר בלום ובאולם קלור, במסגרת הרשמית של הפסטיבל. 
נובמבר 

הנודעת קזאלס  רביעיית  חברי  עם  הנמנים  בראון,  וג'ונתן  מרטינז  ורה  קזאלס:  רביעיית 
מספרד, העניקו כיתות אמן מרוכזות לרביעיית מוזתיקה ישראל. שיתוף הפעולה עם הרביעייה

היה מפרה ומוצלח ואנו עתידים לארחם שוב לכיתות אמן בעתיד. 
דצמבר 

וגלי כנעני – בהדרכת יצקן  יואב  זיגרייך, הלל טוטר,  רביעיית מוזתיקה – אנה  קשת אילון: 
הכנר רועי שילוח, נגנו 9 קונצרטים במוסדות שונים בקהילה וקונצרט פומבי באולם בר אוריין

בקיבוץ אילון למשתתפי סמינר החורף של קשת אילון. 
דצמבר 

באר שבע ותל אביב: הסמינר הסוגר את שנת 2016 התקיים בדרום, בהשתתפות הכנר טל
קונצרטים  10 נגן  ההרכב  לויתן.  אברי  והמורה  הוויולן  עם  יחד  אילון,  גיא  והצ'לן  פירשט 
אביב, בתל  עינגע  בגלריית  שהתקיים  הפעילות  שנת  לסיום  חגיגי  פומבי  וקונצרט  בקהילה 

אליו הצטרף גם הכנר רועי שילוח. 



מה מצפה לנו ב2017

שנת הפעילות הרביעית של מוזתיקה מתאפיינת בחיזוק רביעיית מוזתיקה ובהקמת
מקיימת הרביעיות  לצד  הקרוב.  בסתיו  לעבוד  תתחיל  אשר  חדשה  בוגרת  רביעייה 
התכנית שבועות מוזתיקה מרוכזים בהשתתפות נגנים צעירים אשר עברו בהצלחה

את בחינות מוזתיקה. 
  

רביעיית מוזתיקה 
פבלובסקי אלכסנדר  הכנר  של  הקבועה  בהדרכתם  השנייה  שנתה  את  החלה  הרביעיה 
התזמורת חבר  נמירובסקי,  פליקס  והצ'לן  הירושלמית,  הרביעייה  חברי  קם,  אורי  והויולן 
בוכמןמהטה ע"ש  למוסיקה  הגבוה  הספר  בבית  ההוראה  וסגל  הישראלית  הפילהרמונית 
באוניברסיטת תל אביב. לאורך שנת הלימודים תזכה הרביעייה לעבוד עם מוסיקאים מובילים
מגוונים במוסדות  חודש  בכל  קונצרטים   68 בין  מנגנת  הרביעייה  ומהעולם.  מהארץ  נוספים 

בקהילה. 
  

שבועות מוזתיקה 
שבוע מוזתיקה הראשון לשנה זו התקיים בתחילת פברואר בקיבוץ עין השופט עם רביעיית
בקהילה קונצרטים   10 נוגנו  זה  בשבוע  קם.  ואורי  פבלובסקי  בהדרכתם של סשה  מוזתיקה 

וקונצרט פומבי בבית הקשתות בקיבוץ. 
הארץ ובמרכז  בדרום  בצפון,  נוספים  מוזתיקה  שבועות  מתכוננים  זו  פעילות  לצד 

בחודשים: אפריל, יוני, יולי ודצמבר. 
  

פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון 2017 



.2017 ביולי  ל22  ה18  בין  שיתקיים  בפסטיבל  להשתתף  מוזתיקה  הרכב  הוזמן  השנה  גם 
אברי לויתן בויולה, אדי קוטלר בכינור והרן מלצר בצ'לו ישובו להופיע בקונצרטים קהילתיים
לאחד הנחשב  הפסטיבל,  במסגרת  רשמיים  ובקונצרטים  וסביבותיו  בלום  כפר  בקיבוץ 

מהאירועים החשובים בתחום המוסיקה הקלאסית בישראל 
  

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי הרביעי למוסיקה קאמרית בקהילה 2017 
פסטיבל מוזתיקה הרביעי עתיד להתקיים בתאריכים 19 עד ה28 באוקטובר ויארח בין היתר
את הכנר השבדי אולף וולין, הכנר אלכסנדר פבלובסקי, הוויולן מייסד תכנית מוזתיקה אברי

לויתן, וצ'לן נוסף.

אחד הקונצרטים המרגשים שהיו לנו השנה



תודות חמות 

מוזתיקה מבקשת להודות מקרב לב לתומכיה המסורים המאפשרים את פעילותה:

הקרן המשפחתית ע״ש תד אריסון   
עיריית תל אביב יפו, אגף תרבות ואמנויות 

מפעל הפיס  מועצת הפיס לתרבות ולאמנות 
משרד התרבות והספורט, מינהל תרבות 

משפחת רחל ודב גוטסמן 
נעם גוטסמן  טומס קפיטל 

סיגל סיבר 



הקרן ע״ש אדל וג׳ון גריי  
רבקה סקר ועוזי צוקר  קרן צוקר 

ג׳יימי סו גנגל ודניאל סילבה 
מינה צאלים 

יהודה אוסטרומצקי 
דן יקיר 

אפי ורן נמרוד, מנן מדיקל 
אילנה וצביקה בן אליעזר 

נורית יגלום 
דני טוקטלי 
ג'ני ברנדס 

הדה בן בסט  
מיכה אסטרחן

יונה ואורי שמיר  
אורנה דנון, רדיון הנדסה 

תודה מיוחדת על שיתופי פעולה וסיוע מ: 
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע״ש לין ותד אריסון, תל אביב  

קיבוץ עין השופט ובית הקשתות 
קשת אילון  

המרכז למוסיקה ירושלים 
גלריה עינגע בתל אביב 

המרכז למוסיקה ע״ש פליציה בלומנטל 
שולה לוינטל  

לאות ללא  במוזתיקה  והחברים המסורים התומכים  לכל המתנדבים  מיוחדת  תודה 
לכל אורך הפעילות 

  

 אנחנו עדיין זקוקים לתמיכתכם...
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