
 

 
 

30.8.2021 

 בישראל  21 -תחרות הנבל הבינ"ל ה

 : שיא כל הזמנים 
לשלב הראשון  וייגש נבלאיות ונבלאים מכל קצוות תבל 49

   של התחרות!
קונצרטנטי גדול מוזהב,  נבליוענק זוכה במקום הראשון ל

   קרן סלבישנתרם ע"י 
יתקיימו   ,המקוונים ,התחרות ראשון ושני של שלב

אך בשל הקורונה, קונצרט הפתיחה ושלבי חצי  בספטמבר,
 הגמר והגמר נדחו לדצמבר 

 התחרות תתקיים בחלקה באופן מקוון וחלקה כהופעות חיות בעיר עכו. 
 

  
עם מספר שיא  2021בספטמבר  1תפתח ביום רביעי, ,  21 -תחרות הנבל הבינלאומית ה

 של מתחרים.
 

אתר קישור מבשל מגבלות הקורונה שלב ראשון ושלב שני יתקיימו בצורה מקוונת דרך 
 .  רות הנבל הבינ"לתחשל והפייסבוק האינטרנט 

שלבי חצי הגמר והגמר, שהיו מיועדים להתקיים באוקטובר, נדחו בשל מגבלות הקורונה  
  .החדש של עכוויתקיימו כהופעה חיה באולמות האבירים ובהיכל התרבות  לדצמבר

 
 . מדינות מרחבי העולם 22-מתמודדים מ 49ישתתפו  בשלב הראשון

שלב זה יתנהל מרחוק באמצעות הקלטות עצמיות של המתמודדים אשר יועברו לאינטרנט 
 . 2021בספטמבר  1-5בימים  ואותן יבחנו השופטים

אחרי השעה  5.9.2021יפורסמו ב    - העולים לשלב השני 24 –תוצאות הצבעת השופטים  
22:00 . 

 
 . 2021ספטמבר  12-14בימים  גם כן יתנהל מרחוק באמצעות הקלטות  השנישלב ה

אחרי   14.9.2021יפורסמו ב    - העולים לשלב חצי הגמר 9 –תוצאות הצבעת השופטים  
 . 22:00השעה 

 
 קונצרט פתיחה חגיגי

חגיגי בהיכל התרבות החדש של עכו בהשתתפות בדצמבר יתקיים קונצרט פתיחה  16-ב
  .2018בשנת  20-מסרביה, זוכת הפרס הראשון בתחרות ה  'לנקה פטרוביץ הנבלאית

 
 שלב חצי הגמר

בדצמבר באולמות האבירים יתמודדו תשעה מתחרים בביצוע   18-בחצי הגמר שיתקיים ב
   .מאת קפ"ע באך, דביסי/פולנק ואל ראבין יצירות



 

  
 הגמרשלב 

בדצמבר בהיכל התרבות החדש בעכו ישתתפו שלושה מתחרים   21-בגמר שיתקיים ב
ריינהולד  בו תנוגן היצירה של בניצוחו של דורון סלומון  התזמורת הסימפונית חיפה בליווי
  .קונצ'רטו לנבל ולתזמורת ,גלייר

 
 בעולםוהיוקרתית ביותר א תחרות הנבל החשובה י, ההישראליתהנבל הבינלאומית   תתחרו
ע"י אהרון צבי פרופס וראש עיריית ירושלים דאז טדי קולק.   1959-התחרות נוסדה ב. הנבל

ראשונה מסוגה בעולם. בעקבותיה נוסדו תחרויות נוספות. התחרות  הייתהכשנוסדה, 
של  לי אמריטוסהל המוסיקמתקיימת אחת לשלוש שנים. נשיא הכבוד של התחרות הוא המנ

 זובין מהטה. - הישראליתהתזמורת הפילהרמונית 
  התחרות מופקת ע"י עמותת הנבל והזמיר בניהולו של יוסי פרוסט. כיו"ר העמותה מכהנת

 ח"כ לשעבר והשגרירה לשעבר הגברת קולט אביטל.
ית  א, הנבליוליה רובינסקי 'המוסיקלית של תחרות הנבל הבינלאומית היא הגב המנהלת

 הראשית של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
כבר  בזכות קיומם של פסטיבלי נבל ישראליים שאנחנו מקיימיםלדברי יוליה רובינסקי: " 

תלמידים בכל הגילאים ואנו מקווים כי תלמידים אלה  100-, יש לנו למעלה משנים 10
ע! נבל, הוא יגיעו לרמה גבוהה בעתיד. כמו באולימפיאדה, בלימוד הנבל צריך להשקי

קשה לניוד. במדינות רבות בעולם, המדינה רואה מתפקידה לעזור  ו כלי נגינה יקר מאוד
מסיבות אלה. בשנים האחרונות, הנבל  עבורם  לתלמידי נבל בהשאלת הנבל  

הקונצרטנטי זוכה לעיבודים רבים של מיטב היצירות הקלאסיות. זהו כלי שפותח לבבות 
 ." של אנשים ומחבר ביניהם

 
התחרות מעודדת יצירה מקורית לנבל. בכל תחרות מוזמנת יצירה מקורית ממלחין ישראלי  

 "סוויטה לנבל".  – אבנר דורמןנבחר. השנה הוזמנה יצירה מאת המלחין 
 לנבלאי/ת שיבצעו את היצירה  בצורה הטובה ביותר.    בכל תחרותוענק מפרס פרופס" " 
 
 

 : לוח הזמנים של התחרות
 

 שלב ראשון              ספטמברב   1-5
 שלב שני             ספטמברב   12-14

 קונצרט פתיחה                     בדצמבר   16
 חצי גמר                     רדצמבב   18
 גמר                    רדצמבב   21

  
הבינלאומי של  שופטים מהארץ ומחו"ל ישמשו בחבר הומוסיקאים בעלי שם ים אתשעה נבל 

    .שנטל מתייה מצרפת הביניהם הנבלאית הידועו בישראל 21-תחרות הנבל הבינלאומית ה 
 

בהמשך דולר נתרם  55,000, ששוויו עומד על נבל קונצרטנטי מוזהבהפרס הראשון, 
 .לזוכה במקום הראשון מסורת על ידי קרן סלביל
 

מינהל התרבות והאמנות במשרד התרבות והספורט, עיריית עכו,   נתמכת ע"יהתחרות 
 . פרטייםאנשים מקרנות וממענקים  כןהחברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ, קרן סלבי ו

 
בעכו העתיקה. העיר עכו מארחת את תחרות הנבל   תתקיים  תחרות הנבל הבינלאומית

כחלק ממיתוגה כ"עיר תרבות בינלאומית" . עיר שהוכרזה על ידי  ,   2015מאז הבינלאומית , 
 אונסק"ו  כאתר מורשת עולמי.  

 
 



 

 הפרסים 

 : פרס ראשון •
 דולר. 55,000בשווי של עד  - )ארה"ב(  סלבי  מתנת קרן  - מוזהבנבל קונצרטנטי 

 הזוכה ינגן ברסיטל בכורה בבית ליון והילי, שיקגו 
 ( 2024בישראל ) 22-תחרות הנבל ההזוכה ינגן בקונצרט הפתיחה של 

 

  עכו פרס עיריית – דולר  10,000  :פרס שני •

 מתנת תחרות הנבל הבינלאומית של קוריאה. רדול 5,000 : פרס שלישי •

 דולר מתנת מרכז הנבל בהונג קונג 3,000 :פרס רביעי •

 דולר   2,500   :פרס חמישי •

 דולר  2,000 :פרס שישי •

 דולר  1,500 : פרס שביעי •

 דולר  1,000 :שמיניפרס  •

 דולר     500 : פרס תשיעי •
 

דולר, תרומה אנונימית  עבור הביצוע הטוב ביותר ליצירתו של   1,500 פרס יהודית ליבר:
 לשני חלילים ולנבל  מאז'ור Eבאך: טריו ב 

 
 דולר  1,000:  פרס אהרון ומרה פרופס

 וויטה לנבל""ס–עבור הביצוע הטוב ביותר של היצירה הישראלית שכתב אבנר דורמן 
 

 דולר  1,000 פרס מריו פלקאו:
 עבור הביצוע הטוב ביותר של היצירה פאזל מאת אל ראבין

 
 הזכות לשינויים שמורה 

 
 

 20-להלן תכנית תחרות הנבל הבינלאומית ה
 

   השלבים הראשונים של התחרות שתתקיים באינטרנט 2לו"ז של 
 

 שלב ראשון                בספטמבר  1-5
 מידי יום  20:00, 17:00בשעות 

 קישור לשמיעת התחרות יפורסם בקרוב
 
 

 שלב שני               בספטמבר  12-14
 מידי יום  20:00, 17:00בשעות  

 קישור לשמיעת התחרות יפורסם בקרוב
 
 

 קונצרט פתיחה חגיגי
   20:00 בשעה   2021, בדצמבר 16יום ה' , 

 , עכו24עכו, רח' גיבורי סיני  היכל התרבות החדש 
 
 
 

 2021, בדצמבר  18 שלב חצי הגמר:
 אולמות האבירים 

    19:00,  15:00, 11:00בשעות 



 

 
 
 
 

 קונצרט סיום  –שלב הגמר 
 הכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים

 
 20:00, בשעה 2021,  בדצמבר 21תאריך ב
 

 , עכו24היכל התרבות החדש  עכו, רח' גיבורי סיני 
 
 

 הזכות לשינויים שמורה  •

 הקונצרטים תתפרסם בהמשך כל תכנית מפורטת של  •
 
 
 

 תחרות הנבל הבינלאומית בישראל 
 6701806, תל אביב 16רח' הנצי"ב 

 03-6041688פקס   03-6041808טל. 
office@Harpzamir.co.il 

israel.org.il-www.harpcontest 
 
 
 

 בברכה,
 עמליה אייל ואלינור גליקמן 

 יחסי ציבור 

mailto:office@Harpzamir.co.il
http://www.harpcontest-israel.org.il/

