
 אינדקס משתתפים 
 

  חליל,  איסקוב אלה
 

 
 

נגנית חליל ראשון בסימפונית חיפה שנה עשירית ומורה לחליל צד במסגרת  
במשך   ניגנה  כן  לפני  הסימפונית,  של  הצעירים  הנגנים  שנים   5תכנית 

ובחו"ל,   בארץ  המורים  טובי  אצל  למדה  הקיבוצית.  הקאמרית  בתזמורת 
צרפת. למדה באקדמיה בירושלים בהנחיית יוסי  עשתה תואר בביצוע בפריז,  

במסגרת  בצה"ל  שירתה  אפשטיין.  משה  פרופסור  אצל  למדה  ארנהיים, 
בקביעות   וזכתה  ובחו"ל  בארץ  בתחרויות  חלק  לקחה  מצטיין",  "מוזיקאי 

ילדים ומקיימת אורח   4במלגות קרן התרבות אמריקה ישראל. כיום מגדלת  
 חיים של שמירת תורה ומצוות. 

   , ניבלאיתאמר רבקה-ארקי
 

 

. בוגרת תואר שני באקדמיה למוזיקה ולמחול  נגנית נבל ויוצרת רב תחומית
בשנת   בהצטיינות.  בפרס  2018בירושלים  ראשון  במקום  זכתה  רבקה   ,

 השרה לעולים יוצרים על שם יורי שטרן. 
מופיעה כסולנית, בהרכבים ועם תזמורות שונות, בפסטיבלים ובקונצרטים 

והעולם הארץ  יהודי  ברחבי  קלאסית,  מוזיקה  של  בהקלטות  ת ומשתתפת 
 ופופ. 

"על חומותייך ירושלים" ו"על חומותייך עיר דוד"   רבקה הוציאה שני דיסקים
, כיום היא מנהלת את המחלקה הגדולה ביותר בארץ לנבל במרכז למוסיקה  

 "אביבים".  
וכן  הישראלית  הנבל  תחרות  של  השופטים  בחבר  כחברה  כיהנה  רבקה 

 הבינ"ל. כחברה בוועדה המוזיקלית של תחרות הנבל 
 , חליל נעם בוכמן

 

 

מבכירי החלילנים בישראל, הופיע כסולן במספר רב של קונצרטים והקלטות  
אמריקה. ניגן -בארץ ובמרכזי מוסיקה חשובים באירופה, באמריקה ובדרום 

שנים.   40  -כחלילן הראשי בתזמורת הסימפונית ירושלים במשך למעלה מ
" ונמנה עם סולניו. הופיעו 21-"אנסמבל המאה ה נעם בוכמן היה בין מייסדי   

האחרון   בתקליטורו  ובחו"ל.  בארץ  תקליטורים  עשרה   Flute"  –בביצועו 
Concerti from Jerusalem"  שני קונצרטים לחליל שכתבו עבורו שלמה ,

החליל  "מנגינת  תקליטורו  זהבי.  ועודד  לשירי   –גרוניך  קלאסיים  עיבודים 
 ית ירושלים זכה ב"אלבום זהב". הארץ" עם התזמורת הסימפונ 

קלאסית   מוסיקה  בארוק,  מוסיקת  של  מגוון  רפרטואר  מבצע  בוכמן  נעם 
בת של  - ומוסיקה  וקידום  לביצוע  מפעילותו  ניכר  חלק  מקדיש  הוא  זמננו. 

  יצירות ישראליות, ומלחינים מהשורה הראשונה הקדישו לו את יצירותיהם. 
בפרס מבצע מצטיין של יצירות על תרומתו למוסיקה הישראלית זכה נעם  

מטעם  פרטוש  עדן  ובפרס  ואמנות,  לתרבות  המועצה  מטעם  ישראליות" 
התרבות. חליל   משרד  בוכמן  נעם  מלמד  האמנותית,  לפעילותו  בבד  בד 

 באקדמיה למוסיקה בירושלים, ומעביר כיתות אמן בארץ ובחו"ל. 
 

   ניבלאית גתית, בועזסון

 

 

מימי  -הרב מהמוסיקאיות   מוסיקה  מבצעת  בישראל,  המובילות  תחומיות 
תיאורטיים  ומקצועות  נבל  מלמדת  ופופ.  ג'אז  קלאסי,  ימינו,  ועד  הביניים 
תחומית,   והרב  הקלאסית  בפקולטות  בירושלים,  למוסיקה  באקדמיה 
פרסים  זוכי  מתלמידיה  רבים  שני.  לתואר  זמנינו  בת  למוסיקה  ובתכנית 

  .ובינלאומיות יוקרתיים ותחרויות, ארציות

זוכת פרס ראש האקדמיה בירושלים, פרסים ראשונים בתחרויות קונצ'רטו    
בנבל   ואמן  ראשון  לתואר  למדה  שרת.  קרן  ומלגות  באקדמיה,  מיתר  וכלי 
ולשני   כגנובסקי,  אירנה  בהדרכת  בירושלים  למוסיקה  באקדמיה  קלאסי 

העברי  מהאוניברסיטה  במוסיקולוגיה  בהצטיינות:  שניים  )חקר תארים  ת 
היא  בעולם.  מסוגו  יחיד  ג'אז,  בנבל  שני  ותואר  מוצרט(,  של  הקונצ'רטי 

 .מחזיקה בדוקטורט בחקר הזמר העברי המוקדם מהאוניברסיטה העברית
הופיעה עם כנסיית השכל, שלום חנוך, שלומי שבן, יונתן רזאל, מירי מסיקה, 

ני לנבל, ועוד. ניגנה עם מרבית התזמורות בארץ את עיקר הרפרטואר הסול 
אלו  ותזמורת. בימים  ועיבודים משלה לנבל  יצירות סולניות ישראליות  לצד 
היא מבצעת קונצ'רטו לנבל ותזמורת מאת יוסף קמינסקי, שלא נוגן כשבעים 

 ."צלילים במדבר"שנה, בפסטיבל 

 



 גן כלי הקשה נ, בר גורן נור
 

 
 

 מתמחה במקצבים וכלים מהמזרח התיכון. 
שפיטה, עלמה    -ביניהם   ובעולם עם אמנים רבים, מנגן בארץבעשור האחרון  

 והעות'מאנים, דודו טסה ועוד...  זהר, הראל שחל

 מספר  , ברזילי דניאל עוגי
 

 
 

ב   ראשון   1988נולד  תואר  בעל  א'.  עירוני  בתיכון  ולמד  אביב  בתל  גדל   ,
בפילוסופיה   שני  ותואר  אביב  תל  מאוניברסיטת  וספרות  בפילוסופיה 

 מאוניברסיטת קרדיף בוויילס.  
כיום עובד עוגי בחברת הייטק כאנליסט ובזמנו הפנוי מנגן ומגנן. בעל ניסיון  

ה לשחזר בהצלחה היום עם עדה,  עתיר של הופעה אחת בחייו, אותה ינס 
 . DRD מנג.

 , כינור דינה גויפלד זמצוב
 

 

 שיעור כינור ראשון קבלה מהוריה. מוזיקאים.  נולדה ברוסיה במשפחת
עברה    13למדה בב"ס לילדים כישרוניים ע"ש גנסין במוסקבה. בגיל  7מגיל 

 עם משפחתה לגרמניה. 
" ב  ראשון  תואר  סיימה  אצל   "Hochschule fuer Musik Koelnדינה 

כינור, ובמקביל גם בוויולה אצל פרופסור מיכאל  -זכר ברון  הפרופסור האגדי
 קוגל, במאסטריכט, הולנד. 

כינור וויולה, ובהמשך עברה לישראל וזכתה  - דינה סיימה תואר שני בכלים  
 פרסים ראשונים רבים בתחרויות בינלאומיות בשני הכלים: 

 . 2003פרס ראשון, מקסיקו   * תחרות כינור ע"ש הנריק שרינג,
 ועוד.  2006בהולנד,  *תחרות ביננלאומית "אלסנדרו רולא"

ועוד.  ישראל  מקסיקו,  הולנד,  בגרמניה,  תזמורות  עם  כסולנית  נגנה    דינה 
היום היא גרה בארץ, מנגנת כסולנית, משתתפת כקונצרטמאסר בתזמורות  

 מלמדת בקונסרבטוריון תל אביב "שטריקר." ו בארץ,

   , ניבלאיתמריה גולברג
 

 

לימודי הנבל שלה התחילה בגיל    , בבית    9ילידת סנט פטרבורג שברוסיה 
הספר לאומנויות של סנט פטרבורג, בסיומה התקבלה למכללה של אקדמיה  

 למוזיקה ע"ש רימסקי קורסקוב. 
עלתה לארץ והמשיכה את לימודיה בבית הספר למוזיקה ע"ש    1995בשנת  

בוכמן מהטה של אוניברסיטת תל אביב . בעלת תואר שני בביצוע והוראת 
מופיעה    , בארץ  שונות  ומקהלות  בתזמורות  אורחת  כנגנית  מנגנת  הכלי. 

 כסולנית ובהרכבים קאמריים שונים .  
העירוני בקונסרבטוריון  נבל  בכיתת  החדש   מורה  ומרכז  תקווה  פתח  של 

 למוזיקה רמת גן . 

   כלי הקשה –דוברצקי גלעד

 

 

כאחד  Jazziz נגן כלי הקשה, מלחין ומורה, הוכר על ידי המגזין הג’אז היוקרתי
רוברט   ידי  על  ותואר  בעולם  הטובים  ההקשה  כלי  נגני  מעשרת 

הכלל, בעל כ “נגן גלי הקשה יוצא מן   (World Music Institute)  בראונינג
דופן”. יוצאות  ויכולות  מגוונים  השנים   סגנונות  גלעד    חי  2008  -1989בין 

בארה’ב הפך לאחד מנגני כלי ההקשה המבוקשים בניו יורק וברחבי העולם.  
אל   ביניהם  סגנונות,  ובמגוון  האמריקאים  המוזיקאים  גדולי  עם  הופיע 

 ועוד.   ,מרטיןדימיולה, בראד מלדאו, רג´ינה קארטר, מריה קארי, ריקי 
השראה  מעורר  ומורה/מרצה  מרתק  במה  כאמן  ויכולותיו  איכויותיו  לאור 

כשגריר ג’אז. מאז   1999נבחר גלעד לייצג את ארה"ב באופן קבוע מאז שנת  
ב   לישראל  מיטב  2008חזרתו  עם  והופעות  בהקלטות  גלעד  והשתתף   ,

שרית חדד,   האמנים השיראלים כגון דוד ד’אור, עידן רייכל, שלומית אהרון,
עילי בוטנר, שירי מימון, שמעון בוסקילה ומירי מסיקה וכן עם אבי לייבוביץ  
והאורקסטרה. גלעד מכהן כמרצה בבית ספר רימון, ומלמד קורסים במוסיקה  

 .לטינית, מערב אפריקאית, דרום אמריקאית, ברזילאית ואלתור

 סקסופוניסט  , דורמבוס נעם
 

 
 

קלאסית כמו גם בג'אז. נעם הוא חצי מהדואו בתזמורת  בעל רקע במוסיקה  
מערב ומלמד בקונסרבטוריון האקדמיה  -המהפכה, בתזמורת ירושלים מזרח 

 בירושלים. 



  , ניבלאיתהרעוז עדינה

 

 

ילידת ירושלים, התחילה בנגינה בפסנתר. בוגרת תואר אמן של האקדמיה  
בהוראתה של הגב' קלארי סרבש למוזיקה ע"ש רובין בירושלים בנגינת נבל,  

 וויסגרבר. 
יצירות  וייצגה את ישראל בנגינת  זמנינו  בנגינה של מוזיקה בת  התמחתה 

 ישראליות בפסטיבלים רבים.
כמו  עבורה  במיוחד  נכתבו  מהן  שרבות  יצירות  של  בכורה  ביצועי  ביצעה 
הקונצ'רטו לנבל ותזמורת של יחזקאל בראון ו"ניגון" של חיים פרמונט. כמו  
בתז'   ראשי  טרומבון  נגן  הרעוז,  נצן  בנה  עם  שלה  הדואו  עבור  יצירות  כן 

 פילדלפיה. 
והפיקה   נוספים  ותקליטורים  ישראלית  מוזיקה  של  תקליט  הקליטה  הרעוז 

 ספר ילדים המכיל תקליטור קאמרי שחלק מהמוזיקה בו הולחן על ידה. 
יעקב, פעל בהצל בזכרון  "ענבלים"  חה  אולם הקונצרטים הקאמריים שלה 

במשך   וקאמריים    13מרובה  מוסברים  קונצרטים  אלפי  בו  ונוגנו  שנה 
 הקשורים בעולם הנבל. 

הגזרה   בכל  נבל  מלמדת  היא  שם  לגליל,  לאחרונה  עברה  הרעוז  עדינה 
הצפונית ומופיעה במסגרות חינוכיות כמו גם אחרות בכל האזור וגם מעבר  
לו. עבור הקונצרטים המוסברים שלה, זכתה ב"אות הצילינדר" של אומנות  

 לעם.  
בהן   הרבות  ההופעות  עבור  הביצוע  פרס  את  לה  העניקה  השידור  רשות 

 צעה גם ביצועי בכורה של מוזיקה ישראלית. בי

  פסנתר –חיים  וייס 

 

 

אלקטרוני ומוזיקת   פופ, ג׳אז, מוזיקאי רב גוני עם השכלה במוזיקה קלאסית,
 עולם. 

מארק  ביניהם  בישראל,  המובילים  לאמנים  ומפיק  מנגן  מעשור  למעלה 
וטובים. בימים אלה נמצא  אליהו, ישי ריבו, חנן בן ארי, רותם כהן, ועוד רבים 

עם המוזיקאי הישראלי מהמצליחים  בינלאומי  הופעות  סיבוב  של  בעיצומו 
 בעולם מארק אליהו, איתו יוצר ומופיע כבר שנים רבות. 

לחיבוק  שזוכה  מוזיקה  ומפיק  יוצר  ממנו  ת״א  במרכז  הקלטות  אולפן  בעל 
 והערכה מהקהל בארץ ובעולם. 

 

 (צרפת) לורן מלאני, ניבלאית
 

 

,  2019של ארה"ב    11-הזוכה במדליית הזהב בתחרות הנבל הבינלאומית ה
בתחרות   הזוכה  גם  היא  בעולם.  היוקרתיות  הנבל  מתחרויות  אחת 

 .  Bellan 2017 הבינלאומית
כ"מעוררת השראה" ובעלת   Harp Column היא זכרת לשבחים ע"י מגזין

זהב", מלאני מקסימה את הקהל שלה בנגינתה   העשירה, הרגישה "מגע 
 והווירטואוזית. 

מלאני נולדה למשפחה של מוזיקאים מקצועיים. היא למדה עם איזבל מורטי  
   Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse-ב

בשנת   בהצטיינות  לימודיה  את  וסיימה  ניזונה  2020בפריז,  שלה  הנגינה   .
רב  מקריירה  נהני -כעת  היא  משגשגת;  קונצרטים תחומית  לבצע  ללמד,  ת 

סולו ולעבוד עם תזמורות רבות. אלה כוללים את תזמורת האופרה הלאומית  
דה  ד'איל  הלאומית  התזמורת  פראנס,  של  הלאומית  התזמורת  פריז,  של 
קונצרטהאוס,  ברלין  ברלין,  של  הפילהרמונית  כמו  ובמקומות  פראנס, 

ו התיאטרון דה שאנז פילהרמוניה דה פריז, אופרה בסטיליה, אופרה גרנייה, 
 .אליזה

רסיטלים הקרובים   -כסולנית, מלאני מופיעה ברחבי צרפת וברחבי העולם  
בייג'ינג,  קונג,  הונג  בלומינגטון,  אינדיאנפוליס,  שיקגו,  בקרדיף,  מתוכננים 

  .שנגחאי ושיאן
, קרן Banque Populaire, Fonds de Tarrazi   מלני לורן נתמכת על ידי קרן

 . Mécénat Musical Société Générale- מאייר ו

   תניבלאימויטליס אולגה, 
 

 

התזמורת חיפה ניבלאית  למוסיקה   ובוגרת הסימפונית  הרוסית  האקדמיה 
במוסקבה ע"ש גנסין במוסיקולוגיה ונבל )כיתת פרופ' קירה סרג'בה(, בעלת  

בוכמן   ע"ש  למוסיקה  )ביה"ס  אמן"  תל     -מהטה    –"תעודת  אוניברסיטת 
, אביב, כיתת גב' רות מעיני(. אולגה מופיעה גם עם תזמורות אחרות בארץ

בין היתר עם הקאמרטה הישראלית ירושלים, הקאמרית ישראלית, סימפונט  
קאמרית כנגנית  ועוד.  המוסיקה  משתתפת רעננה  קול  בגליל  בפסטיבל 

המ המקהלות  עם  בפרויקטים  נצרת,  הליטורגי  בפסטיבל  ובילות  המערבי, 
ובתוכניות חליל,  בארץ,  נבלים,  הרכביי  עם  וכליזמר  שנסון  קלה,  מוסיקה 

 אקורדיון וכינור. 

מויטליס   "הכובע השני" אולגה  ומוסיקולוגיה, תלמידיה –   של  נבל  הוראת 
 מייצגים את הדור החדש של מוסיקאים בארץ ובחו"ל. 



   אמן כלי הקשה מועלם ינון, 
 

 

ומלחין,   עוד  הוא נגן  האלפיים  שנות  בתחילת  עירק.  מיוצאי  למשפחה  בן 
לגור באיסטנבול. שם  ועבר  ליופיה של המוזיקה האתנית התורכית  נחשף 
מגדולי  כמה  עם  פעולה  ושיתף  אלבומים  עשרה  אחת  לאור  הוציא  הוא 

 המוזיקאים מתורכיה ומחוצה לה.  
 2011-2014שנים  הוא שימש גם כנספח התרבות של ישראל בתורכיה ב

״איסטנבול הספר  את  בין  - וכתב  מסעו  סיפור  את  המספר  אביב״  תל 
 התרבויות. 

 תרבותי שיצר זכו לביקורות חיוביות בארץ ובעולם. -יצירתו והגשר הבין 
"אם תרצו לשמוע איך מקרבים באמת בין תרבויות שונות הקשיבו למפגש  

 הלבבות של ינון מועלם" 
 2016לונדון, מאי ,  -סונגליינס  

   מרגלית ראלי, צ'לנית ומלחינה
 

 

מוסיקת   בז'אנר  ביותר  והמסקרנות  המקוריות  האמניות  לאחת  נחשבת 
ומצטיינות   שונים  השפעה  ממקורות  נובעות  יצירותיה  בישראל.  העולם 

 בעומק רגשי לצד קומוניקטיביות רבה.  
רובין  כצ'לנית קלאסית, בוגרת האקדמיה ע"ש  החלה את דרכה במוסיקה 
בירושלים, אך סקרנותה המוסיקלית הובילה אותה לנגינה של כמעט כל סוגי 
מסורות המוסיקה הקיימות בארץ. הופיעה בארץ ובחו"ל עם טובי האמנים  
במוסיקה פרסית, כורדית, צוענית, ערבית, פלמנקו, קלייזמר ולאדינו . לאחר 
העולמות   את  ולבטא  להלחין  מרגלית  החלה  מבצעת,  כצ'לנית  שנים 

שפה המ יצירת  תוך  הפרטי  עולמה  עם  ולמזגם  נחשפה  אליהם  וסיקליים 
 אמנותית ייחודית לה. 

  תניבלאיסטניסלו סוניטה, 
 

 

הכשרה   בעלת  במנהטן.  למוזיקה  הגבוה  הספר  מבית  שני  תואר  בעלת 
במוזיקה קלאסית אך מוזיקה מסורתית היא עיקר אהבתה ועיסוקה. מרבה  

הברית ובקנדה. הקליטה  -הגדולים בארצות להופיע וללמד בפסטיבלי הנבל  
למעלה מתריסר תקליטורים ופרסמה למעלה מתריסר ספרי עיבודים לנבל.  

החולים "שניידר" לילדים. בשנה האחרונה  -סוניטה עובדת עם ילדים בבית 
אמנים  של  בהקלטות  אורחת  נבלאית  והייתה  ישראל  בפסטיבל  הופיעה 

 ישראליים.
 

  נשיפהכלי  –אייל סלע 

 

 
 

הגדולים בארץ  םמהווירטואוזיגוני, בעל מוניטין בינלאומי, -מוזיקאי ונשפן רב 
ובעולם. אייל מופיע ומקליט בכל העולם עם קשת רחבה של אמנים. בארץ 
רבים  אמנים  עם  ובמקביל  רייכל,  עידן  של  בפרויקט  רבות  שנים  מנגן  הוא 
נוספים. בתחום העיבוד המוזיקלי, עומד מאחורי פרויקטים מוזיקליים שונים, 

ל לסרטו של אבי נשר כדוגמת המחזמר הבינלאומי "בהרטי", ומבין פסי הקו
 "הסודות". 

אייל מנגן מגוון רחב של כלי נשיפה אתניים למין חליל הבמבוק ההודי, ז`רנה  
אקדמאית   השכלה  בעל  וויסל(.  )פני  האירית  הפח  ומשרוקית  כורדית, 
במוסיקה קלאסית. עשה תפנית חדה בשטחי ההתעניינות המוסיקליים שלו 

כ   בלימוד  13לפני  אייל  עוסק  מאז  אתניות  שנים.  תרבויות  של  - ונגינה 
וסיקליות שונות, מהבלקן ועד הודו. אייל מרצה למוסיקה אתנית באקדמיה  מ

 למוזיקה בירושלים.  

  , אלקטרוניקהישי סרוסי
 

 
 

ב   בוגר  1986נולד  תואר  בעל  העברית.  בגימנסיה  ולמד  בירושלים  גדל   , 
במוסיקה,   מתעסק  גוריון.  בן  מאוניברסיטת  ותחום במתמטיקה  תכנות 

 .בין השניים ההשקה



  עוזיאל ליאור, נבלאי, מנהל מוזיקלי
 

 

כפר  בקונסרבטוריון  לנבל  מורה  הוא  עוזיאל  את -ליאור  ומנחה  ומפיק  סבא 
הקונצרטים   במרכז "סדרת  הישראלי  "הנבל  בקונסרבטוריון  שמתקיימת 

 .אביב, זו העונה השביעית-למוסיקה, תל
עבר ללמוד נבל   15. בגיל  6, ליאור עוזיאל החל ללמוד פסנתר בגיל  1992יליד  

בקונסרבטוריון   בתחילה  לימודיו  את  שהדריכה  שוורצברט,  מריאנה  אצל 
תל  למוסיקה,  ולמחול  -הישראלי  למוסיקה  באקדמיה  גם  מכן  ולאחר  אביב 

ת  בירושלים, שם סיים לימודי תואר שני. ליאור זכה בתחרות הנבל הישראלי
ב  אמריקה2011-הראשונה  התרבות  קרן  במלגות  נשיא -,  בפרס  ישראל, 

של  קאמרית  למוסיקה  ובתחרות  בירושלים  ולמחול  למוסיקה  האקדמיה 
 ."מוסיקאי מצטיין"במעמד  "לבצההאקדמיה ובנוסף שירת 

ליאור השתתף בתחרויות נבל בינלאומיות ברוסיה, בריטניה והולנד, ובנוסף  
נבלאים מריאל נורדמן, סקאילה קנגה, פלורנס  השתתף בכיתות אמן עם ה

סיטרוק, סוזנה קלינצ'רובה וסיון מגן. הופיע כסולן עם התזמורת הסימפונית  
קאמרית   למוסיקה  הבינלאומי  בפסטיבל  פעמים  מספר  לנגן  הוזמן  חיפה, 

, שם ניגן רפרטואר סולו, קונצ'רטי, ומוסיקה קאמרית ושיתף  דפינלנבקוהמו,  
מקלה   קלאוס  כמו  מוזיקאים  עם  דנאל    ,(Klaus Mäkelä)פעלה  רביעיית 

(Quatuor Danel),    סרגיי מאלוב(Sergey Malov)    ועוד. ניגן עם תזמורות
רבות בארץ ביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית, הופיע בפסטיבלים 

 .והקליט רבות לרדיו שונים בארץ

 ר נתן פורמנסקי"ד
 

 

מוסיקולוג מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסיקאי פעיל,  - מנצח, אתנו
מומחה למוזיקה   .אמריקאי -מנהל מוסיקאלי של האנסמבל לפולקלור לטינו 

 פופולרית, עממית מאמריקה הלטינית.  -פולקלורית  

  פרדין מרינה, ניבלאית
 

 

פרדין   מרינה  האחרונות  להופיע בשנים  תזמורות  ה יטב  מ עם    מרבה 
כסולנית.  הו וגם  תזמורת  נגנית  בתור  גם  בארץ  התזמורת    םביניהמנצחים 

דודמל    לוי, ג.  , י.זובין המטההפילהרמונית הישראלית )תחת שרביטם של  
 של התזמורת. ראשית הנבל  ההתזמורת הסימפונית ירושלים כנגנית  ו ועד(, 

הטוב ביותר  ביצוע  העבור    נוסף  שני ובפרסה זכתה מרינה בפרס    2011בשנת  
ה בשנת  של  הראשונה.  הישראלית  הנבל  בתחרות  ישראלית    2018יצירה 

 בישראל.  20-זכתה מרינה במקום השלישי בתחרות הנבל הבינלאומית ה
השנים   אמריקה  2003-2014בין  התרבות  מקרן  מלגות  קבלה  - מרינה 

  שראל.י

   ניבלאית רגימוב עדה,
 

 

בוגרת   היא  עדה  שרת.  קרן  ומלגת  למוזיקה  אדוארדס  מיי  פרס  זוכת 
ומחול   למוסיקה  והאקדמיה  אביב  בתל  למוסיקה  הישראלי  הקונסרבטוריון 
בירושלים, תחת הדרכתה של גברת מריאנה שוורצברט, ובעלת תואר שני 
מהקולג' המלכותי למוסיקה ודרמה בוויילס, שם למדה עם גברת קריל תומס.  

ו ניגנה  בוויילס  ריצי,  וקרלו  ג'ונס  דיוויד  של  שרביטם  תחת  הופיעה  אנגליה 
בי.בי.סי   לרדיו  סולו  מנוחין    3קטעי  יהודי  של  בארגונו  כסולנית  והופיעה 

עכשיו " חיה  ממרכז   ."מוסיקה  רדיו  בשידורי  סולו  ברסיטלי  הופיעה  בארץ 
 "הנבל במרכז "פליציה בלומנטל והיא משתתפת קבועה כסולנית בסדרת  

המהפכה,  בקונסר בתזמורת  מנגנת  עדה  למוסיקה.  הישראלי  בטוריון 
לנגינה   מעבר  בזמן.  ארמון  ותזמורת  הישראלית  הקאמרית  התזמורת 
קלאסית, עדה משלבת בעבודתה בין סגנונות מגוונים, מקליטה ומופיעה עם  

ובחו בארץ  ואלקטרוניקה"להקות  פרקשן  נבל  בטריו  וחברה   -  ל, 
"Harpertronic" קסופון ובדואו נבל וסDRD . 



 לאומי טכנאי נבל בין , ני נדב'קוניאצ 
 

 

מבצע תיקונים ושיפוצים לנבלים מודרניים ועתיקים. נדב הוא טכנאי רשמי 
 של חברת קמק ונוסע מטעמה לרגולציות ברחבי העולם.

המחסור באנשים שמטפלים בנבלים בארץ הביא את נדב להציע את עזרתו  
 לנבלאים שהכיר.  

רצונם   לשביעות  תמיד  הוא  השירות  ובעולם.  בארץ  בנבלים  מטפל  נדב 
ומתקן   רגולציות מלאות  לכך. נדב מבצע  ואף מעבר  המלאה של הלקוחות 

פתרון   להן  אין  כי  שנדמה  בעיות  פתרון  היא  מומחיותו  סוג.  מכל    – נבלים 
זמזומים "לא פתירים" שנמשכים שנים, פדאלים בעייתיים )במיוחד בנבלים  

נדב    2011(, דיסקים שבורים, נבלים קלטיים עם פגמים בייצור. בשנת  רוסיים
. הוא טכנאי רשמי של היצרן והנציג הרשמי Camacקיבל הסמכה ממפעל  

 לשירות בישראל, סין וטאיוואן. 
בסדנה של נדב מבצעים את כל סוגי הטיפולים לנבל, מתיקונים קטנים ועד 

 . שיפוצים ושחזורים מורכבים

  ל ושירהנב  –קורן לי 
 

 

למוזיקה   מביה"ס  ראשון  תואר  בוגרת  וזמרת.  נבל  נגנית  יוצרת,  מוזיקאית 
בוכמן במוזיקה,  - ע"ש  בתרפיה  שני  ותואר  ת"א,  אוניברסיטת  מהטה, 

 אילן.  -אוניברסיטת בר 
מופיעה בקביעות בהפקות ובהרכבים שונים ועם האמנים והזמרים הגדולים 

ב  הבמה  לקדמת  הנבל  את  מביאה  לי  והעולם.  הארץ  מיינסטרים, ברחבי 
ביניהם   ועוד,  טלוויזיה  תוכניות  ומופעים,  הפקות  ורוק,  פופ  בהופעות 
יוניברס וכל תוכניות   באירוויזיון עם הפרויקט של עידן רייכל, תחרות המיס 
המוזיקה והטקסים הממלכתיים. לי מקליטה לסינגלים ואלבומים של אמנים  

י קליינשטיין ועוד. כמו כן  וזמרים, ביניהם קרן פלס, חנן בן ארי, יובל דיין, רמ 
 הקליטה פסקולים לסרטים והפקות שונות בארץ ובחו"ל. 

  , פרקשןקנטי כנען
 

 

קרוליין זוגו  בת  עם  צפרירים  במושב  כיום  ומתגורר  אביב  תל  פרימן    יליד 
במכללת תעודה  לימודי  בוגר  חתולים.  תואר  Drum-Tech ושמונה   לונדון, 

הקשה   כלי  בביצוע  ירושלים, ראשון  למוסיקה  באקדמיה  הקלאסי  במסלול 
שני במוסיקולוגיה עם התמחות במוסיקה אלקטרונית באוניברסיטת    ותואר

 .אילן-בר
למוסיקה   באקדמיה  לקומפוזיציה  במחלקה  גם  כנען  השתלם  בנוסף, 

ילין ובמחלקה לקולנוע של   ,בירושלים במחלקה לפסיכולוגיה במכללת דוד 
סגנונ   האוניברסיטה הרוק הפתוחה.  מוסיקת  בחיק  בבית  מרגיש  כנען  ית, 

נעוריו את  התמחה    ,שליוותה  בה  הקלאסית  המוסיקה  בחיק  גם  אבל 
בהלחנתו    באקדמיה. אהבתו הגדולה מתבטאת  למוסיקה אקספרימנטלית 

מקבלות מקום של כבוד. בשנים האחרונות   תוניסיוניוובנגינתו, בהן אלתור  
ונים על כלים מגוונים. בתחום ובמוסדות ש  כנען מלמד מוסיקה באופן פרטי

לחופש מחשבתי ויצירתי, מעדיף ללמד    י אופטימל ההוראה הוא רואה שדה  
שחרור בכיתה מאשר על הבמה.   מוסיקה מאשר למכור אותה ומרגיש יותר

את הבמה עם כלי שהוא   בכל זאת, הוא שמח להופיע כמבצע כשהוא חולק
 . אוהב במיוחד, כמו למשל, הנבל

   N'goni קצ'קה שחר, נגן
 

 

שבמערב   פאסו  בבורקינה  למד  בארץ,  הנגנים  מחלוצי  לנ'גוני.  ומורה  נגן 
 האפריקאית   הפוליריטמיקה,  הטכניקה  את  מלמד  אפריקה מגדולי המורים.

 .מסורתית ומנגינה
 
נבל'נ הוא   את  משמש,  בעולם  הנבלים  מראשוני,  אפריקאי  מערב  גוני 

 . פנטטוני  בסולם מיתרים  8 בעל .מסורתיות ומנגינות בשירים התרבות

   נבל פרגוואי , דוד קרלסברג

 

 
 

הנבל הוא הכלי הלאומי של פרגוואי, שנים.     20  -עלה לארץ מפרגוואי לפני כ 
בטכניקה שונה מזו של שאר הנבלים, בכל שנה מתקיים באסונסיון פסטיבל  
מוזיקה   היום  ינגן  דוד  העולם,  מכל  משתתפים  עם  העולמי  הנבל 
אינסטרומנטלית שהולחנה במיוחד עבור הנבל פרגוואי במקצבים של פולקה 

 . וגוארניה של הפולקלור הפרגוואי



  תניבלאירובינסקי יוליה, 
 

 

 בלאית הראשית של התזמורת הפילהרמונית הישראלית י מכהנת כנ
בוכמן ע"ש  למוזיקה  הספר  בבית  תל - וכמורה  באוניברסיטת    אביב. -מהטה 

הנבל    2016משנת   תחרות  של  האמנותית  למנהלת  נבחרה  יוליה 
בישראל. הפילהרמונית    הבינלאומית  התזמורת  עם  כסולנית  הופיעה  היא 

כן הופיעה ברסיטלים  ובחו"ל. כמו  ועם תזמורות אחרות בארץ  הישראלית 
 . אמריקה לטינית, אירופה ואסיה בארה"ב,

שם רימסקי    ילידת סנט פטרסבורג ובעלת תואר שני מהאקדמיה למוזיקה על
ב פטרסבורג.  בסנט  הלאומית    1988-קורסקוב  הנבל  בתחרות  זכתה 

בעולם    במוסקבה. שונים  בפסטיבלים  קאמרית  מוסיקה  מנגנת  יוליה 
מספר   הקליטה  .היא  חשובים  ספר  בתי  במספר  אמן  בכיתות  ומדריכה 

זכתה בפרס ראש    2002בשנת    תקליטורים לנבל סולו ועם מוסיקה קאמרית.
 . יצירה ישראלית  הממשלה לביצוע 

 שחר גל, כינור 
 

 
 

המופיעה  עד"  "ירוק  אנסמבל  ומייסד  בר"  "עשב  בלהקת  חבר  לשעבר 
 בהצלחה רבה מזה שנים רבות.  

נגן מוסיקת פולקלור ומוסיקה קלאסית, ומרבה להופיע ברחבי הארץ בעיקר  
 בתחום המוסיקה האירית.  

ייסד את דואו "צלול כינור ונבל" המרבה להופיע בארץ ובעולם.    2009בשנת  
 עם דואו זה הקליט אלבום שכולו מוסיקה אירית וסקוטית לכינור ונבל.  

ון כלי קשת, הקים את הסטודיו  בשנים האחרונות, עוסק ביבוא, בניה ותיק
קשת  כלי  ומספק  שבגליל,  הררית  בישוב  שממוקם  "ספיקטו"  קשת  לכלי 

 לתלמידים רבים בכל הארץ. במקביל ממשיך לנגן, ללמד ולהופיע. 

   תשבתאי שרה, ניבלאי-שמש
 

 

  13החלה ללמוד פסנתר ובגיל    5, בגיל  1984ילידת העיר עכו, נולדה בשנת  
בהדרכת   שרתנבל  בחיפה.  מויטליס  מוסיקאית   האולגה  במעמד  בצה"ל 

בוכמן   ע"ש  למוסיקה  מביה"ס  אמן  ותעודת  ראשון  תואר  בוגרת  מצטיינת. 
מהטה שבאוניברסיטת תל אביב, שם למדה אצל הגב' רות מעיני ז"ל. לאחר 
למוסיקה   הגבוה  הספר  בבית  שני  תואר  לימודי  השלימה  שרה  מכן 

  ץ.שבקונסרבטוריון שבלוזאן, שווי
, בין 2006-2011שרה זוכת מלגות קרן תרבות אמריקה ישראל בין השנים  

בחו"ל.   שני  תואר  ללימודי  הקרן  במלגת  זכתה  בהיתר  זכתה  מלגות כמו  
בוכמן  למוסיקה  ביה"ס  מטעם  וקרן  -נוספות  רוטרי  קרן   JOSTמהטה, 

 ה בלוזאן.  למוסיק 
במרץ   במוסקבה  שנערכה  לנבל  הבינלאומית  התחרות  לשרה 13כזוכת   ,'

רזומה עשיר של תחרויות והשתתפות במפעלים בינלאומיים כסולנית ונגנית  
)דצ'   הישראלית  הבינלאומית  הנבל  תחרות  היתר:  בין  '(.  12בהרכבים. 

'(. וכן, השתתפה בתוכניות רדיו  10תחרות הנבל הבינלאומית הבלגית )נוב' 
ירים במרכז" של וכן בתוכנית "צע  RSR: רסיטל סולו ברדיו השוויצרי  ןביניה

 קול המוסיקה. 
מוסיקליים  בהרכבים  משתתפת  וכן  בארץ,  שונות  בתזמורות  מנגנת  שרה 
ספר  בבתי  מנגן"  ספר  "בית  בפרויקט  מלמדת  האחרון  בעשור  שונים. 
כיתת הנבל של קונסרבטוריון האקדמיה למוסיקה   ומובילה את  בירושלים, 

 בירושלים. 

 
 

 
 
 

 


