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ברוכים הבאים לתחרות הנבל הרביעית בישראל!

מנהל מוזיקלי: ליאור עוזיאל
יועצת אמנותית: יוליה רובינסקי

ילאחר דחייה של שנתיים בשל הקורונה, אנו שמחים לארח אתכם באירועי תחרות הנבל היש

ראלית הרביעית המתקיימת אחת לשלוש שנים. לראשונה אנו מתקיימים אירועי תחרות הנבל 

הישראלית באולם צוקר, בהיכל התרבות בתל אביב.

תחרות הנבל הישראלית מיועדת למתחרים ישראלים בלבד. היא נחשבת ל”אחות הקטנה” של 

התחרות הבינלאומית והיא צומחת וגדלה מאז התחרות הראשונה ב-2011.

אנו גאים ונרגשים להציג בפניכם 39 מתחרים ישראלים צעירים, בחמש קטגוריות, בגילאי 10-25 

שנים.

יבראש חבר השופטים יעמוד הפסנתרן הנודע, פרופ’ אמריטוס יונתן זק ובחבר השופטים יכה

אילנה לב-כהן והניבלאיות סוניטה סטניס לורן מצרפת, ד”ר  הניבלאית הבינלאומית מלאני  ינו 

לו ועדה רגימוב.

כמו תמיד אנו מבקשים לקדם את נגני הנבל הישראלים על ידי השתתפותם ב”תחרות הנבל 

הישראלית הרביעית” אשר תהיה במוקד האירועים. התחרות מיועדת אך ורק לנבלאים ישראלים 

והמטרה היא קידום והעשרת המוזיקאים הצעירים הישראלים והמוסיקה הייחודית של הנבל.

במסגרת התחרות יתקיימו אירועים מיוחדים של תחרות הנבל הבינלאומית ה- 21 שהסתיימה 

במרץ שנה זו. מלאני לורן, צרפת, הזוכה בתחרות הבינלאומית ה- 11 בארה”ב, הגיעה במיוחד 

19.12.2022 ותשתף פעולה עם האנסמבל לפולקלור לטיי  לארץ לקונצרט הפתיחה שיתקיים ב-

נו-אמריקאי. מלאני מגיעה אלינו במסגרת פרס חילופי זוכים בין תחרויות הנבל הבינלאומיות, 

הישראלית והאמריקאית. מלאני גם תנחה כיתות אמן ותכהן בחבר השופטים של התחרות.

בערב השני יתקיים קונצרט “גוונים” בהשתתפות מיטב הנבלאיות הישראליות ובקונצרט הסיום, 

"נבל עולמי", תנגן הניבלאית מרינה פרדין עם ההרכב האתני בראשות ינון מועלם רפרטואר מגוון 

של יצירות מוזיקת עולם.

במסגרת האירועים המיוחדים נקדיש תשומת לב וניתן במה לכלי הנבל השונים, נשמע קונצרטים 

בסגנונות שונים מדי ערב ואחה”צ, וניהנה תתקיימנה סדנאות, הרצאות וכיתות אמן .

אנו מאחלים הצלחה למשתתפי התחרות
והנאה לקהל אוהבי צלילי הנבל  המגוונים!
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לפני כעשור השקנו מסורת מוזיקלית חדשה: תחרות נבל המיועדת 

לישראלים בלבד.

דווקא תחרות הנבל הבינלאומית אותה אנו מקיימים בהצלחה רבה מזה 

63 שנה, הבהירה לנו עד כמה חיוני להנגיש לציבור הישראלי כלי נגינה 

מיוחד זה ולעודד מוזיקאים צעירים בארץ לבחור בו.

התחרות שלנו, שמתקיימת הפעם באולם צוקר בתל אביב, הנה הרביעית 

במניינה, ואנו גאים שיוזמתנו הניבה פרי: דור חדש של נבלאים צעירים 

ומוכשרים קם בינתיים ברחבי הארץ, ובתחרותנו הנוכחית יטלו חלק 39 

מוזיקאים צעירים בין הגילאים 10-25.

אנו מבקשים לקדם בברכה את המתחרים, את מוריהם ואת הוריהם 

ולאחל להם הצלחה רבה. זוהי רק תחילת דרכם ואנו מקווים שהם יתמידו 

בלימוד ובנגינה.

תודותינו העמוקות נתונות למשרד התרבות והספורט, לעיריית תל אביב- 

יפו , ולצוות השופטים שלנו בראשותו של הפסנתרן הנודע, פרופסור 

אמריטוס יונתן זק.

תודה מיוחדת לצוות הקטן והמסור שלנו שהגה את הרעיון ושוקד בכל 

ימות השנה להביא מוזיקה מיוחדת זו לקהל הישראלי.

קולט אביטל, יו״ר

בשעה טובה ולמרות הכל, הגענו לתחרות ופסטיבל הנבל זו הפעם 

הרביעית, עובדה קיימת בחיי התרבות בארץ.

במשך שלושת הימים הראשונים של חג החנוכה נוכל להנות ביחד, נגנים 

ונגניות נבל מוכרים, וכאלה שיהיו מוכרים בעתיד.

כאחד שזכה בתחרות הנבל הישראלית הראשונה והשתתף במספר גדול 

של תחרויות ארציות ובינלאומיות שבחלקן זכה, אני יכול להעיד כמה 

חשובה ההתנסות בתחרות שכזאת להתפתחות ולהתקדמות העצמית. 

עצם ההשתתפות היא כבר זכיה.

אני רוצה להודות לכל התלמידים והמורות שלהם שהחליטו להיענות 

לאתגר בזמן כה קצר. אני רוצה להודות להנהלת עמותת הנבל והזמיר 

שעובדים ימים כלילות כדי שהפסטיבל והתחרות יצליחו.

לבסוף, אני רוצה להודות למורה והמנטור שלי, מריאנה שוורצברט, 

שמלווה אותי לאורך כל הדרך.

ליאור עוזיאל, מנהל מוזיקלי

אני מאושרת לברך את התחרות הנבל הרביעית ואירועי תחרות הנבל 

הבינלאומית במיוחד אחרי כל כך הרבה דחיות וביטולים! 

כמה משמח שיש לנו 39 מתחרים!

התחרות הישראלית המיועדת לניבלאים ישראלים בלבד, היא למעשה 

האחות הקטנה של התחרות הבינלאומית ודרכה אנו יוצרים גשר  לדור 

חדש של ניבלאים צעירים, מוסיקאים ולאומנים הישראלים. 

אני מאחלת לכל המתחרים והמשתתפים הרבה הצלחה והנאה בעשיית 

מוזיקה ותרבות!

יוליה רובינסקי, יועצת אמנותית
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לכל מי שסייעו לקיום תחרות הנבל הישראלית הרביעית

מינהל התרבות, משרד התרבות והספורט

קרן מרה ואהרון צבי פרופס

היכל התרבות תל אביב

״המיתר של אילת״

תודה מיוחדת

אורית פיקלר, מנהלת שיווק ותוכן היכל התרבות

גיל אלון, מנהל תפעול במה, היכל התרבות

מריה יריב, מנהלת המחלקה למוזיקה, משרד התרבות והספורט

נילי ונדב קוניאצ׳ני, המיתר של אילת

אילנה לב-כהן ״צפונות תרבות״

תודה למורים והמורות שהתגייסו להכנת התלמידים לתחרות:

גתית בועזסון

מרינה גנשין

עדינה הרעוז

אולגה מויטליס

זינה סוחובוק

אלאונורה סושנסקי

ליאור עוזיאל

יוליה רובינסקי

מריאנה שוורצברט

שרה שמש שבתאי
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פרופ' אמריטוס יונתן זק, יו"ר חבר השופטים
יונתן זק סיים את לימודיו בביה'ס הגבוה למוסיקה "ג'וליארד" בניו-יורק. בתקופת שהותו 

בחו"ל הופיע ברחבי ארה"ב, קנדה, מכסיקו ואירופה כסולן עם  תזמורות, ברסיטלים, 

כחבר בקבוצות קאמריות וכמלווה. הוא זכה בפרס ראשון בתחרות האמן הצעיר הכלי

אמריקאית. בשנת 1969 הקים יחד עם הכנר אורי פיאנקה והצ'לן שמחה חלד   את 

שלישיית "יובל" שזכתה עד מהרה למוניטין בינלאומיים בזכות הופעותיה ברחבי העולם 

 Deutsche Grammophon" ," והקלטותיה הרבות. השלישייה הקליטה, בין השאר, עבור

CBS Masterworks" "Romeo" , "Centaur" , "Classico"" ועוד. מאז שובו ארצה הופיע 

יונתן זק ברסיטלים רבים, וכן הופיע כסולן עם כל התזמורות החשובות בארץ. הוא הופיע 

בקונצרטים קאמריים רבים עם סולנים ישראליים וסולנים אורחים והקליט רבות עבור 

"קול המוסיקה". שני התקליטורים שהקליט יחד עם הפסנתרנית אירנה פרידלנד עבור 

חברת "רומיאו" האמריקנית זכו לשבחי הביקורת במיטב כתבי העת למוסיקה בארה"ב 

ובאירופה. לאחרונה הוציא תקליטורים נוספים – מוסיקה ספרדית עם הזמרת סיוון רותם, 

שירים מאת ברהמס, מהלר וברג עם איילת אמוץ-אברמסון ,שירים מאת שומן עם הזמרת 

 "Fanfare" שרון רוסטורף, גם הם עבור חברת "רומאו". תקליט זה נבחר ע"י כתב העת

בארה"ב כאחד מחמשת התקליטורים הטובים של השנה. לאחרונה יצאו בחברת 

"Naxos" שני  תקליטורים של שירי מאיירבר עם הזמרת סיון רותם, מספר תקליטורים עם 

הצ'לן שמחה חלד וכן כל הסונטות לכינור ופסנתר מאת בטהובן עם הכנר אורי פיאנקה. 

יונתן זק נמנה על חבר השופטים בתחרויות מוסיקה ישראליות ובינלאומיות רבות, ביניהן 

תחרות רשויות השידור הגרמניות במינכן, תחרות "שוברט והמוסיקה של המאה ה-20" 

בגראץ, תחרות רובינשטיין, תחרות הנבל הבינלאומית, תחרות האמן הצעיר, תחרויות 

האביב, ועוד. יונתן זק שימש כפרופסור מן המנין )אמריטוס( ולימד ליווי לידר ומוסיקה 

קאמרית בביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל-אביב. בשנת 2022 זכה 

בפרס שר התרבות על מפעל חיים על שם פסנתרן העבר פרנק פלג.

 

ד"ר אילנה כהן 
נולדה בתל-אביב, ישראל. מגיל 10 הייתה תלמידתו לפסנתר של פרופ' ליאו קסטנברג, 

תלמידו של המלחין האיטלקי פרוצ'יו בוסוני.

את התואר הראשון היא סיימה באקדמיה למוזיקה בתל אביב, במגמה בנגינת פסנתר. 

יכהן סיימה את התואר השני במוזיקולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כיתתה הייתה הראשו

נה שסיימה את התוכנית למוזיקולוגיה.

לאחר שלמדה אצל פרופ' דורה זסלבסקי בבית הספר למוזיקה במנהטן בניו יורק, היא 

קיבלה תואר דוקטור בפסיכותרפיה ואומנויות מהאיחוד לניסויי מכללות ואוניברסיטאות 

באוהיו.

כפסנתרנית קונצרטים ביצעה ד"ר כהן רסיטל עבור תחנת הרדיו "קול ישראל". כמו 

כן הופיעה כסולנית עם תזמורת קול ישראל באולם ימק"א בירושלים, ובגיל 16 ניגנה 

בקונצ'רטו לפסנתר של גריג עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

ד"ר כהן היא יו"ר ארגון 'צפונות תרבות', שהוקם על ידה בשנת 1997. 'צפונות תרבות' 

היא ארגון המוקדש לעידוד ולתמיכה כספית של מוזיקאים ישראלים צעירים

 

 סוניטה סטניסלו, נבלאית
בעלת תואר שני מבית הספר הגבוה למוזיקה במנהטן. בעלת הכשרה במוזיקה קלאסית 

אך מוזיקה מסורתית היא עיקר אהבתה ועיסוקה. מרבה להופיע וללמד בפסטיבלי הנבל 

הגדולים בארצות-הברית ובקנדה. הקליטה למעלה מתריסר תקליטורים ופרסמה למעלה 

מתריסר ספרי עיבודים לנבל. סוניטה עובדת עם ילדים בבית-החולים "שניידר" לילדים. 

בשנה האחרונה הופיעה בפסטיבל ישראל והייתה נבלאית אורחת בהקלטות של אמנים 

ישראליים.
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מלאני לורן, ניבלאית, צרפת

הנבלאית הצרפתייה, מלאני לורן, היא הזוכה בפרס הראשון, מדליית הזהב, בתחרות 
הנבל הבינלאומית ה-11 של ארה"ב 2019, אחת מתחרויות הנבל היוקרתיות בעולם. 

.Bellan 2017 היא גם הזוכה בתחרות הבינלאומית
מגזין Harp Column זכה לשבחים כ"מעורר השראה" ועם "מגע זהב" מלאני קוסמת 

לקהל שלה בנגינה העשירה, הרגישה והווירטואוזית שלה.
מלאני נולדה למשפחה של מוזיקאים מקצועיים. היא למדה עם איזבל מורטי 

ב-Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse בפריז,
וסיימה את לימודיה בהצטיינות בשנת 2020. הנגינה שלה ניזונה כעת מקריירה

רב-תחומית משגשגת; היא נהנית ללמד, לבצע קונצרטים סולו ולעבוד עם תזמורות 
רבות כמו תזמורת האופרה הלאומית של פריז, התזמורת הלאומית של פראנס,

התזמורת הלאומית ד איל דה פראנס, ובמקומות כמו הפילהרמונית של ברלין, ברלין
קונצרטהאוס, פילהרמוניה דה פריז, אופרה בסטיליה, אופרה גרנייה, והתיאטרון דה 

שאנז אליזה.
כסולנית, מלאני מופיעה ברחבי צרפת ובכל רחבי העולם - הרסיטלים

הקרובים מתוכננים לקארדיף, שיקגו, אינדיאנפוליס, בלומינגטון, הונג קונג, בייג׳ינג, 
שנחאי ושיאן.

מלני לורן נתמכת על ידי קרן Banque Populaire, Fonds de Tarrazi, קרן מאייר 

.Mécénat Musical Société Générale-ו

מלאני מגיעה אלינו במסגרת ״פרס חילופי זוכים״ במקומות הראשונים שנחתם בין 

תחרות הנבל הבינלאומית בישראל והתחרות הבינלאומית האמריקאית.

 

עדה רגימוב, נבלאית
עדה רגימוב, זוכת פרס מיי אדוארדס למוזיקה ומלגת קרן שרת. עדה היא בוגרת 

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב והאקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, 

תחת הדרכתה של גברת מריאנה שוורצברט, ובעלת תואר שני מהקולג' המלכותי 

למוסיקה ודרמה בוויילס, שם למדה עם גברת קריל תומס. בוויילס ואנגליה הופיעה 

תחת שרביטם של דיוויד ג'ונס וקרלו ריצי, ניגנה קטעי סולו לרדיו בי.בי.סי 3 והופיעה 

כסולנית בארגונו של יהודי מנוחין "מוסיקה חיה עכשיו". בארץ הופיעה ברסיטלי סולו 

בשידורי רדיו ממרכז פליציה בלומנטל והיא משתתפת קבועה כסולנית בסדרת "הנבל 

במרכז" בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה. עדה מנגנת בתזמורת המהפכה, התזמורת 

הקאמרית הישראלית ותזמורת ארמון בזמן. מעבר לנגינה קלאסית, עדה משלבת 

בעבודתה בין סגנונות מגוונים, מקליטה ומופיעה עם להקות בארץ ובחו"ל, וחברה בטריו 

.DRD ובדואו נבל וסקסופון "Harpertronic" - נבל פרקשן ואלקטרוניקה



ה
ק

חו
ת 

ד
ע

ד״ר דן מירקין, עו״ד - יו״ר ועדת החוקהו

יליד 1937, פריז צרפת, והועלה ארצה בשנת 1938. בוגר גימנסיה הרצליה בתל אביב, 

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים )מדעי המדינה תרבות צרפת(, בוגר הפקולטה 

למשפטים בתל אביב, בעל תואר M.A.  בארכיאולוגיה ימית מאוניברסיטת חיפה, עבד 

כעיתונאי ב״הארץ״; וב״מעריב״, אח״כ כעורך דין במשך ארבעים שנה. 

סיים תואר דוקטורט בארכיאולוגיה ימית באוניברסיטת תל-אביב

יקיר העיר תל-אביב

ליאור עוזיאל, ניבלאי
ליאור עוזיאל הוא מורה לנבל בקונסרבטוריון כפר-סבא ומפיק ומנחה את סדרת 

הקונצרטים ״הנבל במרכז״ שמתקיימת בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב, 

זו העונה השביעית.

יליד 1992, ליאור עוזיאל החל ללמוד פסנתר בגיל 6. בגיל 15 עבר ללמוד נבל אצל 

מריאנה שוורצברט, שהדריכה את לימודיו בתחילה בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, 

תל-אביב ולאחר מכן גם באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 

שם סיים לימודי תואר שני. ליאור זכה בתחרות הנבל הישראלית הראשונה ב-2011, 

במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל, בפרס נשיא האקדמיה למוסיקה ולמחול

בירושלים ובתחרות למוסיקה קאמרית של האקדמיה ובנוסף שירת בצה״ל במעמד

״מוסיקאי מצטיין״

ליאור השתתף בתחרויות נבל בינלאומיות ברוסיה, בריטניה והולנד, ובנוסף השתתף 

בכיתות אמן עם הנבלאים מריאל נורדמן, סקאילה קנגה, פלורנס סיטרוק, סוזנה 

קלינצ׳רובה וסיון מגן. הופיע כסולן עם התזמורת הסימפונית חיפה, הוזמן לנגן מספר 

פעמים בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקוהמו, פילנד, שם ניגן רפרטואר סולו, 

 Klaus( קונצ׳רטי, ומוסיקה קאמרית ושיתף פעלה עם מוזיקאים כמו קלאוס מקלה

Mäkelä(, רביעיית דנאל )Quatuor Danel(,  סרגיי מאלוב )Sergey Malov( ועוד. 

ניגן עם תזמורות רבות בארץ ביניהן התזמורת הפילהרמונית

הישראלית, הופיע בפסטיבלים שונים בארץ והקליט רבות לרדיו.
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   יום שני, 19 דצמבר 2022 

נבל מנופים, נגנים בגיל 10-14 קטגוריה 1    11:00
נבל מנופים, נגנים בגיל 14-18 קטגוריה 2    12:30

עדינה הרעוז, נבל    הדהוד מיתרים    17:00
חגיגת מוזיקה אירית:  קפה קונצרט    18:00

                                                                         סוניטה סטניסלו – נבל ,  גל שחר – כינור

מלאני לורן, צרפת, נבל   קונצרט פתיחה    20:00
                                                           הזוכה בתחרות האמריקאית

אורחים: האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי     

   יום שלישי, 20 דצמבר 2022

נבל פדלים, נגנים בגיל 10-14 קטגוריה 3    10:00
נבל פדלים, מתקדמים, נגנים בגיל 14-18 קטגוריה 4    11:00

נבל פדלים, בוגרים, נגנים עד גיל 25  קטגוריה 5    15:00
  

שחר קצ'קה - הדגמות ועבודה על נבל סנגלי סדנה     17:00
הנבל במרכז –  "הארנב השחור מאינלה" קפה קונצרט    18:00
                                                            ארנבים מספרים בעקבות גבעת ווטרשיפ

גוונים בנבל – מפרגוואי עד סנגל קונצרט ערב    20:00
שש ניבלאיות ואורחים     

   יום רביעי, 21 דצמבר 2022

כיתת אמן עם מלאני לורן, צרפת  10:00
               הסדנה תתנהל באנגלית מיועדת לנבלאים/יות ישראלים בהרשמה מראש

פתוחה לקהל, חובה לרכוש כרטיסים מראש  

היכרות וטיפול בכלי הנבל 14:00  סדנה עם נדב קוניאצ'ני 

הרכבים צעירים מרחבי הארץ קונצרט מיוחד     16:00

הכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים       17:00

דרכים נסתרות - הניבלאית לי קורן ונגנים קפה קונצרט    18:00

נבל עולמי – מרינה פרדין, נבל קונצרט סיום    20:00
הרכב אתני     

                                                            בהובלת ינון מועלם – עוד וכלי הקשה – ונגנים

הזכות לשינויים שמורה

 תחרות הנבל הישראלית הרביעית

 תחרות הנבל הישראלית הרביעית
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קטגוריה 1 - מנופים 14 - 10

דארינה וורונקוב

נטע בלביץ

עמנואל גיל עד

יעל נחמיאס זוהר רנטה קולה

אמילי שוורץ

אוראליה קליין

הללי איתן רננה פישר

עדן סופר מריה קורנב



שירין הרצמן

אנה גלבוע

קטגוריה 2 - מנופים 18 - 14

קטגוריה 3 - פדלים 14 - 10

איילת רוטר

תמר גרג׳י

 אדל פטרוב

צ׳רמנינה אביגל

נטע נטשה בר-אוןמיכל סיון

זואי אליהו

מיכל גרינברגר

לוטוס לולה לוי

אסיה בלובולקה

ם
רי

ח
ת

מ



נתנאל סוסונוב

נועה כאהן

טאיה פיכמן

כנרת הורביץ אילון

נעמי מזרחיטל קופרמן

 סופיה יקוניקובה

יערה כרמל עמיתפולינה ברונשטיין

רוני לביא

הילה בנדל

שירה מנצבך

קטגוריה 4 - פדלים 18-14

יעל באריאנסטסיה רוזנטלאביגיל לוזנאנו יערה מוקדי

קטגוריה 5  - פדלים 25 - 18
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עמותת צפונות תרבות חושפת, תומכת ומקדמת מוסיקאים ישראלים צעירים.

:HONORARY PRESIDENTנשיא של כבוד: יבגני קיסין
EVGENY KISSIN

www.zfunotarbut.org.il  /  info@zfunotarbut.org

עמותת צפונות תרבות
מברכת את כל המשתתפים

בתחרות הנבל הישראלית הרביעית

ושמחה להעניק פרס לאחד הזוכים

עמותה קטנה המגשימה חלומות גדולים!

עמותה לקידום מוסיקאים צעירים
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עמותת צפונות תרבות חושפת, תומכת ומקדמת מוסיקאים ישראלים צעירים.

:HONORARY PRESIDENTנשיא של כבוד: יבגני קיסין
EVGENY KISSIN

העמותה מוכרת לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדריםהטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים

www.zfunotarbut.org.il  /  info@zfunotarbut.org

עמותת צפונות תרבות
מברכת את כל המשתתפים

בתחרות הנבל הישראלית הרביעית

ושמחה להעניק פרס לאחד הזוכים

עמותה קטנה המגשימה חלומות גדולים!

עמותה לקידום מוסיקאים צעירים
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יום שני, 19 בדצמבר 2022, 20:00
אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

ברכות:

ח"כ והשגרירה גב' קולט אביטל, יו"ר

ליאור עוזיאל, נבל

נועם בוכמן, חליל
ג'. ביזה - "הנערה מארל", סוויטה מספר 2: 

מנואט לזכר עדנה בוכמן, הניבלאית הצברית 

הראשונה, והניבלאית הישראלית היחידה

בתחרות הנבל  הבינלאומית הראשונה 

בירושלים

מלאני לורן, צרפת, נבל

ה   פ   ס   ק   ה 

מופע מוסיקאלי מרגש עם מיטב הלהיטים של הרפרטואר העממי, פולקלורי ופופולארי מלטינו-אמריקה, 

ארגנטינה וארצות האנדים. הרכב נגנים בכלים מקוריים לטינו-אמריקאים שרים ומנגנים על שלל כלים מקוריים 

מהמוסיקה העממית והכפרית-ילידית של ארצות האנדים. במסגרת התוכנית יבוצעו קטעים מתוך 

Misa Criolla וכן ה- Navidad Nuestra  לצד שירים וקטעי נגינה מוכרים ואהובים, הקלאסיקה של הרפרי  ה-

טואר הפופולארי של דרום אמריקה.

נגנים:

קלאודיו כהן טריקה: 

בומבו, כלי הקשה, חלילים, 

אקורדיון שירה

מרסלו זובר: 

חליל, חלילי פאן, 

קנה כלי הקשה שירה

רוביק רוזנברג: 

גיטרה

נתן פורמנסקי: 

צ'ארנגו, רקינטו, שירה

 עיבודים וניהול מוסיקאלי: 
דר' נתן פורמנסקי

ברוח האנדים
מלאני לורן: נבל אורחים: האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי

• Impromptu, op. 86, Gabriel Fauré

• Intermezzo, op 118 Nr 2 - Johannes Brahms (transcription: Mélanie Laurent)

• Recuerdos de l’Alhambra – Francisco Tárrega (transcription: Mélanie Laurent)

• Une Châtelaine en sa tour..., op. 110 – Gabriel Fauré 

• Murmure de la cascade, Albert Zabel 

• Asturias - Isaac Albeniz (transcription: Mélanie Laurent) 

• Rhapsodie pour la harpe - Marcel Grandjany 

•  Viva Jujuy by Rafael Rossi עם האנסמבל לפוקלור לטינו-אמריקאי
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יום שלישי, 20 בדצמבר 2022, 20:00
אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

גתית בועזסון: נבל

אבינו מלכנו, לחן אשכנזי עממי, עיבוד: גתית בועזסון

שבחי ירושלים, לחן: אביהו מדינה, עיבוד: גתית בועזסון

טריו ״LA״ 
אולגה מויטליס: נבל 

אלה איסקוב: חליל צד

דינה נויפלד זמצוב: ויולה/כינור

בתוכנית: יצירות מאת פורה, דביסי ומנדלסון

דואו ״Epices״
שרה שמש שבתאי: נבל 

מריה גולברג: נבל

בתוכנית: חגיגה ספרדית

  

רביעיית "נבל דוד"
מריה גולברג, שרה שמש שבתאי, אולגה מויטליס ורבקה ארקי אמר 

דואו ״Epices״ ורביעיית "נבל דויד"

ינגנו מבחר יצירות של מלחינים ספרדיים ודרום אמריקאיים: אלבניז, גרנדוס, דה פאיה ועוד..

ה   פ   ס   ק   ה 
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עדה רגימוב: נבל

שחר קצ'קה: גוני

עדה רגימוב ושחר קצ'קה מזמינים אתכם למסע מוזיקלי בין המסורות העממיות של מערב אפריקה והמסורות 

של אולמות הקונצרטים האירופיים. הגוני, כלי אפריקאי 

מסורתי, ונבל הפדלים, תצורה מודרנית-מערבית של כלי עתיק, מנהלים במופע הזה דו-שיח צלילי: מתמזגים 

זה עם זה, דורשים כל אחד את מקומו, ומייצרים עולמות סאונד מיוחדים ומפתיעים. 

המון מיתרים פתוחים, פרקשן וקצת אלקטרוניקה, מה עוד אפשר לבקש?

דוד קרלסברג: נבל פרגוואי
הנבל הוא הכלי הלאומי של פרגוואי, בטכניקה שונה מזו 

של שאר הנבלים, בכל שנה מתקיים באסונסיון פסטיבל 

הנבל העולמי עם משתתפים מכל העולם, דוד ינגן היום 

מוזיקה אינסטרומנטלית שהולחנה במיוחד עבור הנבל 

פרגוואי במקצבים של פולקה וגוארניה של הפולקלור הפרגוואי
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יום רביעי, 21 בדצמבר 2022, 20:00
אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

נבל עולמי
הנבל יוצא למסע מוזיקלי עולמי

משתלב ויוצר גשרים עם כלים וסגנונות מוזיקליים מגוונים

מרינה פרדין: נבל

ינון מועלם: עוד וניהול מוזיקלי

ראלי מרגלית: צ'לו

נור בר גורן: כלי הקשה  

בתכנית:
Asturias (Leyenda) by Isaac Albéniz

עיבוד: מרינה פרדין

סונטה ברה מג׳ור 

מילונגה סנטימנטלי\ קרלוס גרדל

קרוון \קטע תורכי מסורתי – אנונימי

וארציות מינוריות \ ינון מועלם

שיר היקינתון \ לאה גולדברג – רבקה גווילי

לג׳אנה טיירה מיה lejana tierra mia \ קרלוס גרדל

תמונה \ ארה דינקג׳יאן

עוד נורווגי \ ביטלס, עובד על ידי ינון מועלם

 החיים יפים \ ניקולה פיואווניני
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מנהל מוזיקלי: ליאור עוזיאל
יועצת אמנותית: יוליה רובינסקי

    קטגוריה I  - נגני נבל מנופים מתחילים

תתקיים ביום שני, 19.12.2022, בשעה 11:00

נגנים בגיל 10 - 14

עד 4 דקות נגינה 

 AT TEN O'CLOCK IN THE GREEN FIELDS”: Dominig Bouchaud”:יצירת חובה

*פרסים:

פרס ראשון:   750  ₪ 

פרס שני:        500  ₪

פרס שלישי:    250 ₪
 

   קטגוריה II  - נגני נבל מנופים מתקדמים

תתקיים ביום שני, 19.12.2022, בשעה 12:30

נגנים בגיל  14 - 18

עד7 דקות נגינה 

 THEME ET VARIATIONS”: Dominig Bouchaud”  :יצירת חובה

*פרסים:

 ₪  1,500 פרס ראשון: 

פרס שני:  1,000   ₪

פרס שלישי:     500   ₪

     קטגוריה III – נגני נבל פדלים מתחילים

תתקיים ביום שלישי, 20.12.2022, בשעה 10:00

נגנים בגיל 10 - 14

עד 5 דקות נגינה

יצירות חובה:

קטע ראשון או שני מתוך הספר: by Bernard Andrès ״CHARADE״

או

LE PETITS PAS” by Bernard Andrès :קטע שני או שלישי מתוך הספר 

*פרסים:

פרס ראשון:    1,500  ₪ 

פרס שני:         1,000   ₪

פרס שלישי:    500   ₪
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ת       קטגוריה IV – נגני נבל פדלים מתקדמים

תתקיים ביום שלישי, 20.12.2022, בשעה 11:00 

נגנים בגיל 14-18

עד 15 דקות נגינה

יצירת חובה: לבחור מבין היצירות: 

 F.J. Nadermann פרק מתוך אחת הסונטות מאת

C.N. Bochsa – “RONDOאו ״

”A.Hasselmans-“TROIS PETITES PIÈCES FACILES“ :או פרק מתוך

 M. Grandjany- “TROIS PIÈCES FACILES“ או

*פרסים:

  ₪ 2,500 פרס ראשון: 

₪ 1,500 פרס שני:  

פרס שלישי:   500 ₪

     קטגוריה V – נגני נבל פדלים בוגרים

תתקיים ביום שלישיי, 20.12.2022, בשעה 15:00 

נגנים בגיל 18-25

עד 25 דקות נגינה

יצירת חובה: “מקאמאת” מאת עמי מעייני

*פרסים:

5,000 ₪ - פרס ״צפונות תרבות״ פרס ראשון: 

₪ 3,000 פרס שני:  

פרס שלישי:            1,000 ₪

*יוענקו כל הפרסים המצוינים לעיל

שופטים: יונתן זק, יו"ר

                 אילנה לב-כהן 

                 מלני לורן, צרפת

                 סוניטה סטניסלו

                 עדה רגימוב

ועדת חוקה:  דניאל מירקין, יו"ר

                         ליאור עוזיאל

לפרטים :
תחרות הנבל הישראלית הרביעית

 רח' הנצי"ב  16 , תל אביב, 6701806   

טל.    6041808 – 03   פקס:   6041688 - 03  

office@harpzamir.co.il

טל"ח – הזכות לשינויים שמורה
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חגיגת מוזיקה אירית
יום שני, 19 דצמבר 2022, 18:00

 אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

סוניטה סטניסלו: נבל
גל שחר: כינור

 סוניטה סטניסלו בנבל קלטי וגל שחר בכינור 

משלבים במופעיהם השונים, מגוון רחב של 

סגנונות מוסיקליים, מהפולקלור האירי דרך 

מוסיקה קלאסית ועד מוסיקה יהודית ממקורות 

שונים.

המירקם המיוחד שנוצר משילוב הכינור והנבל 

)כנראה עוד מימי דוד המלך( יוצר חיבור ואווירה 

של קסם ורכות מיוחדת במינה.

המופע "צלול", המבוסס על חומרים הנמצאים 

באלבום של צלול, כולל בעיקר מוסיקה 

אינסטרומנטלית אירית מסורתית, כגון ריקודים 

עממיים קצביים ומלאי שמחת חיים, לצד 

בלדות ומנגינות נוגות ומרגשות בעיבודים 

מקוריים. 

 

סוניטה סטניסלו עלתה לארץ מארה"ב לאחר 

קריירה עשירה של מופעים עם אומנים רבים 

ותזמורות רבות, ולאחר שהקליטה למעלה 

מ 51תקליטורים בהרכבים שונים ומגוונים.

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

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

דואו "צלול" השתתפו בפסטיבל הנבל הבין לאומי באדינבורו סקוטלנד וזכו להצלחה רבה, כמו כן ערכו סיורי 

מופעים בערים שונות במערב קנדה וארה"ב.
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"הארנב השחור מאינלה"
ארנבים מספרים בעקבות גבעת ווטרשיפ

יום שלישי, 20  דצמבר 2022, 18:00
 אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

נבל: עדה רגימוב, ליאור עוזיאל

פרקשן: כנען קנטי

סקסופון: נעם דורמבוס

אלקטרוניקה: ישי סרוסי

קריין: דניאל עוגי ברילי

"גם ארנבים מספרים סיפורים, והסיפור שתשמעו היום הוא אחד שהם אוהבים לספר בימים של גשם או שלג 

או סכנה, כשכולם חבויים במחילות שלהם ורוצים להרגיש שיש איזה פשר לעולם הזה. כי העולם הזה הוא לא 

תמיד המקום הכי ידידותי לארנבים".

"הארנב השחור מאינלה" - יצירה למספר והרכב קאמרי - מספרת את סיפורו של אלהרירה, הארנב הראשון 

שאי פעם דרך על האדמה. לאחר שהוליד את עם הארנבים וזכה לתואר "נסיך אלף האויבים", אלהרירה יוצא 

למסע אל קצה העולם אל מאורת הארנב השחור מאינלה, כדי להציל את עמו מפני בני האדם.

"הארנב השחור מאינלה היא גם קלאסית וגם קצת רוקית… הסיפור מעוטר איורים מעשירים שאינם גרפיקה 

אלא מוזיקה… זו יצירה כיפית, מפליאה בפשטותה המינימליסטית. אשמח לחוות אותה שוב." - חגי חיטרון, 

"הארץ".

*בהשראת סיפורי מיתולוגיית הארנבים ב"גבעת ווטרשיפ" מאת ריצ'ארד אדאמס



ה
פ

ק
ט 

ר
צ

ונ
ק

דרכים נסתרות

יום רביעי, 21  דצמבר 2022, 18:00
 אולם "צוקר", היכל התרבות, תל אביב

מופע מרתק, מרגש, חדשני וסוחף בו מתגלים צליליו הנסתרים 

של הנבל ביצועים חדשניים על התפר שבין מוזיקת קלאסית 

למוזיקת פופ ורוק עכשווית ומוזיקת עולם.

לי מבצעת שירים ומוזיקה אינסטרומנטלית מקורית בשירה 

ובנגינה בנבל, ובליווי הרכב נגנים מסקרן וייחודי, מהנגנים 

הטובים והמוכרים ביותר בארץ ובעולם. הזדמנות נדירה לחוות 

את הנבל במוזיקה מקורית לצד קאברים מפתיעים.

מן הביקורות: "חדשות המוזיקה"

" לי מחבקת את הנבל הקלאסי ומלטפת את מיתריו, הוא מחזיר 

לה את צליליו הקסומים וביחד הם סוחפים לאווירה שמיימית … "

" נדיר למצוא בימינו נגני נבל שהם גם זמרים. לאורך כל המופע 

לי נמצאה בתפר שבין המוסיקה הקלאסית למוסיקה העכשווית, 

עם חבורת נגנים נפלאה… "

בהשתתפות :

לי קורן – נבל ושירה

חיים וייס – פסנתר

אייל סלע–  כלי נשיפה

גלעד דוברצקי – כלי הקשה

info@harpshop.co.ilwww.harpshop.co.il

ישראל של הנבל חנות



info@harpshop.co.ilwww.harpshop.co.il

ישראל של הנבל חנות
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יום שני, 19 דצמבר 2022 שעה 17:00

הדהוד מיתרים
עדינה הרעוז, נבל

קונצרט מוסבר עם נגנית הנבל עדינה הרעוז

שתנגן ותספר על דרכה בנגינה, בהוראה

ובהלחנה, עם דגש על איכות  הפריטה,

בחירת היצירות והדיאלוג בין מיתרי הנבל

למיתרי הלב. ינוגנו יצירות מאת הנדל, 

בן חיים, דביסי,  הרעוז ועוד.

עדינה הרעוז, ניבלאית,  ילידת ירושלים, התחילה

 בנגינה בפסנתר. בוגרת תואר אמן של האקדמיה

 למוזיקה ע"ש רובין בירושלים בנגינת נבל, 

בהוראתה של הגב' קלארי סרבש וויסגרבר.

התמחתה בנגינה של מוזיקה בת זמנינו וייצגה את ישראל בנגינת יצירות ישראליות בפסטיבלים רבים.

ביצעה ביצועי בכורה של יצירות שרבות מהן נכתבו במיוחד עבורה כמו הקונצ'רטו לנבל ותזמורת של יחזקאל 

בראון ו"ניגון" של חיים פרמונט. כמו כן יצירות עבור הדואו שלה עם בנה נצן הרעוז, נגן טרומבון ראשי בתז' 

פילדלפיה.

הרעוז הקליטה תקליט של מוזיקה ישראלית ותקליטורים נוספים והפיקה ספר ילדים המכיל תקליטור קאמרי 

שחלק מהמוזיקה בו הולחן על ידה. אולם הקונצרטים הקאמריים שלה "ענבלים" בזכרון יעקב, פעל בהצלחה 

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

עדינה הרעוז עברה לאחרונה לגליל, שם היא מלמדת נבל בכל הגזרה הצפונית ומופיעה במסגרות חינוכיות 

כמו גם אחרות בכל האזור וגם מעבר לו. עבור הקונצרטים המוסברים שלה, זכתה ב"אות הצילינדר" של 

אומנות לעם. רשות השידור העניקה לה את פרס הביצוע עבור ההופעות הרבות בהן ביצעה גם ביצועי בכורה 

של מוזיקה ישראלית.



קונצרט מיוחד  יום רביעי, 21 דצמבר 2022  שעה 16:00 

הרכבים צעירים מרחבי הארץ

הרכב קונסרבטוריון כפר סבא בהדרכת ליאור עוזיאל

פולינה ברושטיין, נבל

שיה אלדר, חליל צד

ינגנו:

ז'אק איבר - אנטר'אקט

באך/גונו - אווה מריה

ם
בי

כ
ר

ה
ם-

די
ח

יו
מ

ם 
טי

ר
צ

ונ
ק

הרכב הקונסרבטוריון הישראלי תל-אביב 
בהדרכת מריאנה שוורצברט

איילת רוטר, נבל

זמרת: שי אורן

חליל: הדר שדה- אור

ינגנו: ק. סן-סנס - "חליל בלתי נראה" )מילים מאת ויקטור הוגו(



הרכב האקדמיה למוזיקה בתל אביב בהדרכת יוליה רובינסקי

סרפימה בבלויאן, ואנסטסיה רוזנטל, נבל
ינגנו:

י.ס. באך - קונצ'רטו איטלקי: פרק ראשון.
עיבוד: יוליה רובינסקי

מ. רוול - סוויטת "אמא אווזה" בעיבוד ג'ון ב. אסקורסה
פרקים:

. Laideronnette, Imperatrice des Pagodes )"4.)״כיעורונת, קיסרית הפגודות
Le Jardin Feerique )5. )גן הפיות

אנסמבל יקינתון בהדרכת שרה שמש ואולגה מויטליס

א. מגלניק - וריאציות על נושא "פזמון ליקינטון" מאת רבקה גווילי
עיבוד להרכב נבלים: א. מויטליס

נעמי שמר - ירושלים של זהב עיבוד להרכב נבלים מאת ש. שמש שבתאי

ק. אלאל - "אין לי ארץ אחרת" עיבוד להרכב נבלים - א. מויטליס

ק. אושרת - הללויה Bella Ciau-  עיבוד להרכב נבלים - ש. שמש שבתאי
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הרכב "אלה" בהדרכת אלאונורה סושסקי

מוזיקה קלטית ומהתקופות הקלאסית והרומנטית

הרכב "אלה" מקונסרבטוריון זיכרון יעקב נוצר לפני 5 שנים. הוא השתתף בכנסים של משרד החינוך, 

בפסטיבלים ארציים בירושלים ובכפר סבא, הופיע ביחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, באירועים 

מגוונים כמו פסטיבל ה"לה סטרדה" של זכרון יעקב ובטקסיים רשמיים של יום השואה. ההרכב מבצע מוזיקה 

קלטית, קלאסית ואף רומנטית והמכנה המשותף שלו הוא אהבת הנגינה בנבל. 

כיום חברות ההרכב הן שירין הרצמן, גאיה דובר, אנה גלבוע ורוני מרקוביץ.

הרכב קונסרבטוריונים פתח תקווה ורמת גן 
בהדרכת מריה גולדברג

שירה לדרמן, יובל לוי, אופיר תבורי, לילך חקלאי, נבל

דניאל וויסבאום, זמרת

בתכנית יצירות מאת: רנייה, או-קארוליין, אורטיז, 

דבורה הנסון-קונאנט, ג'ואנה מאל ומחרוזת שירי חנוכה.



יום שלישי, 20 דצמבר 2022  
בשעה 17:00

סדנה שחר קצ'קה 
הדגמות ועבודה על נבל סנגלי

 - N'goni סדנת נבל אפריקאי: או בעברית נ'גוני

נבל מערב אפריקאי, מראשוני הנבלים בעולם, 

משמש את התרבות בשירים ומנגינות מסורתיות,

 בעל 8 מיתרים בסולם פנטטוני. סדנת הכרות 

בה כל אחד מקבל כלי, נ'גוני.

בסדנה נלמד את הטכניקה, הפוליריטמיקה 

האפריקאית ומנגינה מסורתית.

שחר קצ׳קה נגן ומורה לנ'גוני. מחלוצי הנגנים 

בארץ, למד בבורקינה פאסו שבמערב 

אפריקה מגדולי המורים. מן
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יום רביעי, 21 דצמבר 2022  בשעה 10:00

כיתת אמן עם

מלאני לורן, צרפת

הסדנה תתנהל באנגלית

הסדנה מיועדת לנבלאים/יות ישראלים בהרשמה 

מראש. פתוחה לקהל, חובה להזמין כרטיסים מראש.



יום רביעי, 21 דצמבר 2022 בשעה 14:00

סדנה עם נדב קוניאצ'ני היכרות וטיפול בכלי הנבל 

 

תחזוקת הנבל לנגן החובב והמקצועי
נדב הינו טכנאי נבלים בין לאומי, מ -2015 הרצאותיו בתחום תחזוקת הנבל לנגנים הועברה בארבע שפות 

ברחבי העולם בפסטיבלים, מוסדות אקדמאים ועוד. 

הרצאתו מעשירה ומעניינת, חובה לכל נגן ומומלצת גם לבני המשפחה התומכים.
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איסקוב אלה, חליל,  נגנית חליל ראשון בסימפונית חיפה שנה עשירית ומורה לחליל 
צד במסגרת תכנית הנגנים הצעירים של הסימפונית, לפני כן ניגנה במשך 5 שנים בתזמורת 

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

אפשטיין. שירתה בצה"ל במסגרת "מוזיקאי מצטיין", לקחה חלק בתחרויות בארץ ובחו"ל 
וזכתה בקביעות במלגות קרן התרבות

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

 
ארקי - אמר רבקה– נגנית נבל ויוצרת רב תחומית.

בוגרת תואר שני באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים בהצטיינות.
בשנת 2018, רבקה זכתה במקום ראשון בפרס השרה לעולים יוצרים על שם יורי שטרן. 
מופיעה כסולנית, בהרכבים ועם תזמורות שונות, בפסטיבלים ובקונצרטים ברחבי הארץ 

והעולם ומשתתפת בהקלטות של מוזיקה קלאסית, יהודית ופופ.
רבקה הוציאה שני דיסקים "על חומותייך ירושלים" ו"על חומותייך עיר דוד" 
כיום היא מנהלת את המחלקה הגדולה ביותר בארץ לנבל במרכז למוסיקה

"אביבים". רבקה כיהנה כחברה בחבר השופטים של תחרות הנבל הישראלית וכן כחברה 
בוועדה המוזיקלית של תחרות הנבל הבינ"ל.

בוכמן נעם, חליל, מבכירי החלילנים בישראל, הופיע כסולן במספר רב של 
קונצרטים והקלטות בארץ ובמרכזי מוסיקה חשובים באירופה, באמריקה ובדרום-אמריקה. 
ניגן כחלילן הראשי בתזמורת הסימפונית ירושלים במשך למעלה מ- 40 שנים. נעם בוכמן 

היה בין מייסדי  "אנסמבל המאה ה-21" ונמנה עם סולניו. הופיעו בביצועו עשרה תקליטורים 
בארץ ובחו"ל. בתקליטורו האחרון – "Flute Concerti from Jerusalem", שני קונצרטים 

לחליל שכתבו עבורו שלמה גרוניך ועודד זהבי. תקליטורו "מנגינת החליל– עיבודים קלאסיים 
לשירי הארץ" עם התזמורת

הסימפונית ירושלים זכה ב"אלבום זהב".
נעם בוכמן מבצע רפרטואר מגוון של מוסיקת בארוק, מוסיקה קלאסית ומוסיקה בת-זמננו. הוא מקדיש 
חלק ניכר מפעילותו לביצוע וקידום של יצירות ישראליות, ומלחינים מהשורה הראשונה הקדישו לו את 

יצירותיהם. על תרומתו למוסיקה הישראלית זכה נעם בפרס מבצע מצטיין של יצירות ישראליות" מטעם 
המועצה לתרבות ואמנות, ובפרס עדן פרטוש מטעם משרד התרבות.

בד בבד לפעילותו האמנותית, מלמד נעם בוכמן חליל באקדמיה למוסיקה בירושלים, ומעביר כיתות אמן 
בארץ ובחו"ל.

 
בועזסון גתית, ניבלאית,  מהמוסיקאיות הרב-תחומיות המובילות בישראל, מבצעת 

מוסיקה מימי הביניים ועד ימינו, קלאסי, ג'אז ופופ. מלמדת נבל ומקצועות תיאורטיים
באקדמיה למוסיקה בירושלים, בפקולטות הקלאסית והרב תחומית, ובתכנית למוסיקה בת 

זמנינו לתואר שני. רבים מתלמידיה זוכי פרסים יוקרתיים ותחרויות, ארציות ובינלאומיות. 
  זוכת פרס ראש האקדמיה בירושלים, פרסים ראשונים בתחרויות קונצ'רטו וכלי מיתר 

באקדמיה, ומלגות קרן שרת. למדה לתואר ראשון ואמן בנבל קלאסי
באקדמיה למוסיקה בירושלים בהדרכת אירנה כגנובסקי, ולשני תארים שניים

בהצטיינות: במוסיקולוגיה מהאוניברסיטה העברית )חקר הקונצ'רטי של מוצרט(, ותואר 
שני בנבל ג'אז, יחיד מסוגו בעולם. היא מחזיקה בדוקטורט בחקר הזמר העברי המוקדם 

מהאוניברסיטה העברית.
הופיעה עם כנסיית השכל, שלום חנוך, שלומי שבן, יונתן רזאל, מירי מסיקה, ועוד. ניגנה עם מרבית

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

שנה, בפסטיבל "צלילים במדבר".

 בר גורן נור, נגן כלי הקשה המתמחה במקצבים וכלים מהמזרח התיכון.
בעשור האחרון מנגן בארץ ובעולם עם אמנים רבים, ביניהם - שפיטה, עלמה זהר,

הראל שחל והעות'מאנים, דודו טסה ועוד.. 
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ברזילי דניאל עוגי,  מספר, נולד ב 1988 , גדל בתל אביב ולמד בתיכון עירוני א'. 
בעל תואר ראשון בפילוסופיה וספרות מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בפילוסופיה 

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

. DRD .אחת בחייו, אותה ינסה לשחזר בהצלחה היום עם עדה, מנג

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

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

יאוניברסיטת תל אביב . בעלת תואר שני בביצוע והוראת הכלי. מנגנת כנגנית אורחת בתזמו
רות ומקהלות שונות בארץ , מופיעה כסולנית ובהרכבים קאמריים שונים . 

מורה בכיתת נבל בקונסרבטוריון העירוני של פתח תקווה ומרכז החדש למוזיקה רמת גן .

 
דוברצקי גלעד– כלי הקשה, נגן כלי הקשה, מלחין ומורה, הוכר על ידי המגזין הג’אז 

היוקרתי Jazziz כאחד מעשרת נגני כלי ההקשה הטובים בעולם ותואר על ידי רוברט בראונינג  
)World Music Institute( כ “נגן גלי הקשה יוצא מן הכלל, בעל סגנונות מגוונים ויכולות יוצאות 

דופן”. בין השנים -1989 2008 חי  גלעד בארה’ב הפך לאחד מנגני כלי ההקשה המבוקשים 
בניו יורק וברחבי העולם. הופיע עם גדולי המוזיקאים האמריקאים ובמגוון סגנונות, ביניהם אל 

דימיולה, בראד מלדאו, ר́גינה קארטר, מריה קארי, ריקי מרטין, ועוד. 
לאור איכויותיו ויכולותיו כאמן במה מרתק ומורה/מרצה מעורר השראה נבחר גלעד לייצג את 

ארה"ב באופן קבוע מאז שנת 1999 כשגריר ג’אז. מאז חזרתו לישראל ב 2008, והשתתף 
גלעד בהקלטות והופעות עם מיטב האמנים השיראלים כגון דוד ד’אור, עידן רייכל, שלומית אהרון, שרית 

חדד, 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.

דורמבוס נעם, סקסופוניסט עם רקע במוסיקה קלאסית כמו גם בג'אז. נעם הוא חצי 
מהדואו DRD עם עדה מנגן בתזמורת המהפכה, בתזמורת ירושלים מזרח-מערב ומלמד 

בקונסרבטוריון האקדמיה בירושלים.

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

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

בפסטיבלים רבים. ביצעה ביצועי בכורה של יצירות שרבות מהן נכתבו במיוחד עבורה כמו 
הקונצ'רטו לנבל ותזמורת של יחזקאל בראון ו"ניגון" של חיים פרמונט. כמו כן יצירות עבור 

הדואו שלה עם בנה נצן הרעוז, נגן טרומבון ראשי בתז' פילדלפיה.
הרעוז הקליטה תקליט של מוזיקה ישראלית ותקליטורים נוספים והפיקה ספר ילדים המכיל 

תקליטור קאמרי שחלק מהמוזיקה בו הולחן על ידה. אולם הקונצרטים הקאמריים שלה "ענבלים" בזכרון 
יעקב, פעל בהצלחה מרובה במשך 13 שנה ונוגנו בו אלפי קונצרטים מוסברים וקאמריים הקשורים בעולם 

הנבל.
עדינה הרעוז עברה לאחרונה לגליל, שם היא מלמדת נבל בכל הגזרה הצפונית ומופיעה במסגרות חינוכיות 

כמו גם אחרות בכל האזור וגם מעבר לו. עבור הקונצרטים המוסברים שלה, זכתה ב"אות הצילינדר" של 
אומנות לעם.   רשות השידור העניקה לה את פרס הביצוע עבור ההופעות הרבות בהן ביצעה גם ביצועי 

בכורה של מוזיקה ישראלית.



 וייס חיים  – פסנתר, מוזיקאי רב גוני עם השכלה במוזיקה קלאסית, ג׳אז, פופ, אלי
קטרוני ומוזיקת עולם. למעלה מעשור מנגן ומפיק לאמנים המובילים בישראל, ביניהם מארק 

אליהו, ישי ריבו, חנן בן ארי, רותם כהן, ועוד רבים וטובים. בימים אלה נמצא בעיצומו של סיבוב 
הופעות בינלאומי עם המוזיקאי הישראלי מהמצליחים בעולם מארק אליהו, איתו יוצר ומופיע 

כבר שנים רבות.
בעל אולפן הקלטות במרכז ת״א ממנו יוצר ומפיק מוזיקה שזוכה לחיבוק והערכה מהקהל 

בארץ ובעולם.

 לורן מלאני, צרפת, ניבלאית, היא הזוכה במדליית הזהב בתחרות הנבל הבינלאומית 

ה-11 של ארה"ב 2019, אחת מתחרויות הנבל היוקרתיות בעולם. היא גם הזוכה בתחרות 
. Bellan 2017 הבינלאומית

היא זכרת לשבחים ע"י מגזין Harp Column כ"מעוררת השראה" ובעלת "מגע זהב", מלאני 
מקסימה את הקהל שלה בנגינתה העשירה, הרגישה והווירטואוזית.

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

לימודיה בהצטיינות בשנת 2020. הנגינה שלה ניזונה כעת מקריירה רב-תחומית משגשגת; היא נהנית ללמד, 
ילבצע קונצרטים סולו ולעבוד עם תזמורות רבות. אלה כוללים את תזמורת האופרה הלאומית של פריז, הת

זמורת הלאומית של פראנס, התזמורת הלאומית ד'איל דה פראנס, ובמקומות כמו הפילהרמונית של ברלין, 
ברלין קונצרטהאוס, פילהרמוניה דה פריז, אופרה בסטיליה, אופרה גרנייה, ו התיאטרון דה שאנז אליזה.
כסולנית, מלאני מופיעה ברחבי צרפת וברחבי העולם - רסיטלים הקרובים מתוכננים בקרדיף, שיקגו, 

אינדיאנפוליס, בלומינגטון, הונג קונג, בייג'ינג, שנגחאי ושיאן. 
 Mécénat Musical-קרן מאייר ו ,Banque Populaire, Fonds de Tarrazi מלני לורן נתמכת על ידי קרן

.Société Générale

 מויטליס אולגה, ניבלאית התזמורת הסימפונית חיפה ובוגרת האקדמיה הרוסית 

למוסיקה במוסקבה ע"ש גנסין במוסיקולוגיה ונבל )כיתת פרופ' קירה סרג'בה(, בעלת 
"תעודת אמן" )ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן – מהטה -  אוניברסיטת תל אביב, כיתת גב' רות 

מעיני(. אולגה מופיעה גם עם תזמורות אחרות בארץ ,בין היתר עם הקאמרטה הישראלית 
ירושלים, הקאמרית ישראלית, סימפונט רעננה ועוד. כנגנית קאמרית משתתפת בפסטיבל 

קול המוסיקה בגליל המערבי, בפסטיבל הליטורגי נצרת, בפרויקטים עם המקהלות המובילות 
בארץ, ובתוכניות מוסיקה קלה, שנסון וכליזמר עם הרכביי נבלים, חליל, אקורדיון וכינור.

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

מועלם ינון, אמן כלי הקשה, נגן עוד ומלחין, בן למשפחה מיוצאי עירק. בתחילת 
שנות האלפיים הוא נחשף ליופיה של המוזיקה האתנית התורכית ועבר לגור באיסטנבול. שם 

הוא הוציא לאור אחת עשרה אלבומים ושיתף פעולה עם כמה מגדולי המוזיקאים מתורכיה 
ומחוצה לה. הוא שימש גם כנספח התרבות של ישראל בתורכיה בשנים 2011-2014 וכתב 

את הספר ״איסטנבול-תל אביב״ המספר את סיפור מסעו בין התרבויות.
יצירתו והגשר הבין-תרבותי שיצר זכו לביקורות חיוביות בארץ ובעולם.

"אם תרצו לשמוע איך מקרבים באמת בין תרבויות שונות הקשיבו למפגש הלבבות של ינון 
מועלם" סונגליינס - לונדון, מאי , 2016

 מרגלית ראלי, הצ'לנית והמלחינה נחשבת לאחת האמניות המקוריות והמסקרנות 
ביותר בז'אנר מוסיקת העולם בישראל. יצירותיה נובעות ממקורות השפעה שונים ומצטיינות 
בעומק רגשי לצד קומוניקטיביות רבה.  החלה את דרכה במוסיקה כצ'לנית קלאסית, בוגרת 
האקדמיה ע"ש רובין 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 שנים כצ'לנית מבצעת, 

החלה מרגלית להלחין ולבטא את העולמות המוסיקליים אליהם נחשפה ולמזגם עם עולמה 
הפרטי תוך יצירת שפה אמנותית ייחודית לה.
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נויפלד זמצוב דינה, כינור, נולדה ברוסיה במשפחת  מוזיקאים. שיעור כינור ראשון 
קבלה מהוריה. מגיל 7 למדה בב"ס לילדים כישרוניים ע"ש גנסין במוסקבה. בגיל 13 עברה עם 

משפחתה לגרמניה.
 דינה סיימה תואר ראשון ב "Hochschule fuer Musik Koeln" אצל הפרופסור האגדי זכר

ברון-כינור, ובמקביל גם בוויולה אצל פרופסור מיכאל קוגל, במאסטריכט, הולנד.
דינה סיימה תואר שני בכלים -כינור וויולה, ובהמשך עברה לישראל וזכתה פרסים ראשונים 

רבים בתחרויות בינלאומיות בשני הכלים:
* תחרות כינור ע"ש הנריק שרינג, פרס ראשון, מקסיקו 2003.

*תחרות ביננלאומית "אלסנדרו רולא" בהולנד, 2006 ועוד.
דינה נגנה כסולנית עם תזמורות בגרמניה, הולנד, מקסיקו, ישראל ועוד. היום היא גרה בארץ, מנגנת

כסולנית, משתתפת כקונצרטמאסר בתזמורות בארץ, ומלמדת
בקונסרבטוריון תל אביב "שטריקר."

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

וללמד בפסטיבלי הנבל הגדולים בארצות-הברית ובקנדה. הקליטה למעלה מתריסר
תקליטורים ופרסמה למעלה מתריסר ספרי עיבודים לנבל. סוניטה עובדת עם ילדים

בבית-החולים "שניידר" לילדים. בשנה האחרונה הופיעה בפסטיבל ישראל והייתה נבלאית 
אורחת בהקלטות של אמנים ישראליים.

 

סלע אייל – כלי נשיפה, מוזיקאי ונשפן רב-גוני, בעל מוניטין בינלאומי, מהווירטואוזים
הגדולים בארץ ובעולם. אייל מופיע ומקליט בכל העולם עם קשת רחבה של אמנים. בארץ הוא 

מנגן שנים רבות בפרויקט של עידן רייכל, ובמקביל עם אמנים רבים נוספים. בתחום העיבוד 
המוזיקלי, עומד מאחורי פרויקטים מוזיקליים שונים, כדוגמת המחזמר הבינלאומי "בהרטי", ומבין 

פסי הקול לסרטו של אבי נשר "הסודות".
אייל מנגן מגוון רחב של כלי נשיפה אתניים למין חליל הבמבוק ההודי, ̀זרנה כורדית, ומשרוקית 

הפח האירית )פני וויסל(. בעל השכלה אקדמאית במוסיקה קלאסית. עשה תפנית חדה בשטחי 
13 שנים. מאז עוסק אייל בלימוד ונגינה של תרבויות אתי  ההתעניינות המוסיקליים שלו לפני כ

ניות-מוסיקליות שונות, מהבלקן ועד הודו. אייל מרצה למוסיקה אתנית באקדמיה למוזיקה בירושלים. 

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

השניים.

 עוזיאל ליאור, נבלאי, מנהל מוזיקלי, ליאור עוזיאל הוא מורה לנבל בקונסרבטוריון 
כפר-סבא ומפיק ומנחה את סדרת הקונצרטים "הנבל במרכז" שמתקיימת בקונסרבטוריון 

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

שוורצברט, שהדריכה את לימודיו בתחילה בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב ולאחר 
מכן גם באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, שם סיים לימודי תואר שני. ליאור זכה בתחרות 

הנבל הישראלית הראשונה ב-2011, במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל, בפרס נשיא 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ובתחרות למוסיקה קאמרית של האקדמיה ובנוסף שירת 

בצה"ל במעמד "מוסיקאי מצטיין".
ליאור השתתף בתחרויות נבל בינלאומיות ברוסיה, בריטניה והולנד, ובנוסף השתתף בכיתות אמן עם
הנבלאים מריאל נורדמן, סקאילה קנגה, פלורנס סיטרוק, סוזנה קלינצ'רובה וסיון מגן. הופיע כסולן עם

התזמורת הסימפונית חיפה, הוזמן לנגן מספר פעמים בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקוהמו,
פינלנד, שם ניגן רפרטואר סולו, קונצ'רטי, ומוסיקה קאמרית ושיתף פעלה עם מוזיקאים כמו קלאוס מקלה 
)Klaus Mäkelä(,  רביעיית דנאל )Quatuor Danel(,  סרגיי מאלוב )Sergey Malov( ועוד. ניגן עם תזמורות רבות 

בארץ ביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית, הופיע בפסטיבלים שונים בארץ והקליט רבות לרדיו.



דר' פורמנסקי נתן – מנצח, אתנו-מוסיקולוג, מנצח, אתנו-מוסיקולוג 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסיקאי פעיל, מנהל מוסיקאלי של האנסמבל

לפולקלור לטינו - אמריקאי.
מומחה למוזיקה פולקלורית - פופולרית, עממית מאמריקה הלטינית.

 

,פרדין מרינה ניבלאית, בשנים האחרונות מרינה פרדין מרבה להופיע עם מיטב התזמוי
רות והמנצחים בארץ גם בתור נגנית תזמורת וגם כסולנית. ביניהם התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית )תחת שרביטם של זובין המטה, י. לוי, ג. דודמל ועד(, והתזמורת הסימפונית 
ירושלים כנגנית הנבל הראשית של התזמורת.

בשנת 2011 זכתה מרינה בפרס השני ובפרס נוסף עבור הביצוע הטוב ביותר של היצירה 
ישראלית בתחרות הנבל הישראלית הראשונה. בשנת 2018 זכתה מרינה במקום השלישי 

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

 

רגימוב עדה, ניבלאית,  זוכת פרס מיי אדוארדס למוזיקה ומלגת קרן שרת. עדה היא 
בוגרת הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב והאקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, 

תחת הדרכתה של גברת מריאנה שוורצברט, ובעלת תואר שני מהקולג' המלכותי
ילמוסיקה ודרמה בוויילס, שם למדה עם גברת קריל תומס. בוויילס ואנגליה הופיעה תחת שר
ביטם של דיוויד ג'ונס וקרלו ריצי, ניגנה קטעי סולו לרדיו בי.בי.סי 3 והופיעה כסולנית בארגונו 

של יהודי מנוחין "מוסיקה חיה עכשיו". בארץ הופיעה ברסיטלי סולו בשידורי רדיו ממרכז 
פליציה בלומנטל והיא משתתפת קבועה כסולנית בסדרת "הנבל במרכז" בקונסרבטוריון 
יהישראלי למוסיקה. עדה מנגנת בתזמורת המהפכה, התזמורת הקאמרית הישראלית ותז

מורת ארמון בזמן. מעבר לנגינה קלאסית, עדה משלבת בעבודתה בין סגנונות מגוונים, מקליטה ומופיעה 
עם להקות בארץ ובחו"ל, וחברה בטריו נבל פרקשן ואלקטרוניקה - "Harpertronic" ובדואו נבל וסקסופון 

.DRD

 

קוניאצ'ני נדב, טכנאי נבל בין לאומי, 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. 

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

פתרון בעיות שנדמה כי אין להן פתרון – זמזומים "לא פתירים" שנמשכים שנים, פדאלים 
בעייתיים )במיוחד בנבלים רוסיים(, דיסקים שבורים, נבלים קלטיים עם פגמים בייצור. בשנת 
2011 נדב קיבל הסמכה ממפעל Camac. הוא טכנאי רשמי של היצרן והנציג הרשמי לשירות בישראל, סין 

וטאיוואן.
בסדנה של נדב מבצעים את כל סוגי הטיפולים לנבל, מתיקונים קטנים ועד שיפוצים ושחזורים מורכבים.

 

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

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

והעולם. לי מביאה את הנבל לקדמת הבמה במיינסטרים, בהופעות פופ ורוק, הפקות 
ומופעים, תוכניות טלוויזיה ועוד, ביניהם באירוויזיון עם הפרויקט של עידן רייכל, תחרות המיס 

יוניברס וכל תוכניות המוזיקה והטקסים הממלכתיים. לי מקליטה לסינגלים ואלבומים של 
אמנים וזמרים, ביניהם קרן פלס, חנן בן ארי, יובל דיין, רמי קליינשטיין ועוד. כמו כן הקליטה 

פסקולים לסרטים והפקות שונות בארץ ובחו"ל. 
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קנטי כנען, פרקשן, יליד תל אביב ומתגורר כיום במושב צפרירים עם בת זוגו קרוליין פרימן 
ושמונה חתולים. בוגר לימודי תעודה במכללת Drum-Tech לונדון, תואר ראשון בביצוע כלי 

הקשה במסלול הקלאסי באקדמיה למוסיקה ירושלים, ותואר שני במוסיקולוגיה עם התמחות 
במוסיקה אלקטרונית באוניברסיטת בר-אילן.

בנוסף, השתלם כנען גם במחלקה לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים, במחלקה
לפסיכולוגיה במכללת דוד ילין ובמחלקה לקולנוע של האוניברסיטה הפתוחה. סגנונית, כנען 
מרגיש בבית בחיק מוסיקת הרוק שליוותה את נעוריו, אבל גם בחיק המוסיקה הקלאסית בה 
התמחה באקדמיה. אהבתו הגדולה למוסיקה אקספרימנטלית מתבטאת בהלחנתו ובנגינתו, 

בהן אלתור וניסיוניות מקבלות מקום של כבוד. בשנים האחרונות כנען מלמד מוסיקה באופן פרטי ובמוסדות 
שונים על כלים מגוונים. בתחום ההוראה הוא רואה שדה אופטימלי

לחופש מחשבתי ויצירתי, מעדיף ללמד מוסיקה מאשר למכור אותה ומרגיש יותר שחרור בכיתה מאשר 
על הבמה. בכל זאת, הוא שמח להופיע כמבצע כשהוא חולק את הבמה עם כלי שהוא אוהב במיוחד, כמו 

למשל, הנבל.
 

קצ'קה שחר, נגן N'goni או בעברית נ'גוני נגן ומורה לנ'גוני. מחלוצי הנגנים בארץ, למד 
בבורקינה פאסו שבמערב אפריקה מגדולי המורים.

נ'גוני הוא נבל מערב אפריקאי, מראשוני הנבלים בעולם, משמש את התרבות בשירים ומנגינות 
מסורתיות.

בעל 8 מיתרים בסולם פנטטוני.מלמד את הטכניקה, הפוליריטמיקה האפריקאית ומנגינה 
מסורתית.

שחר קצ׳קה נגן ומורה לנ'גוני. מחלוצי הנגנים בארץ, למד בבורקינה פאסו שבמערב אפריקה 
מגדולי המורים.

קרלסברג דוד , נבל פרגוואי, עלה לארץ מפרגוואי לפני כ- 20 שנים.  הנבל הוא הכלי 
הלאומי של פרגוואי, בטכניקה שונה מזו של שאר הנבלים, בכל שנה מתקיים באסונסיון פסטיבל 

הנבל העולמי עם משתתפים מכל העולם, דוד ינגן היום מוזיקה אינסטרומנטלית שהולחנה 
במיוחד עבור הנבל פרגוואי במקצבים של פולקה וגוארניה של הפולקלור הפרגוואי.

 

רובינסקי יוליה, ניבלאית, מכהנת כניבלאית הראשית של התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית

וכמורה בבית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל-אביב. משנת 2016 יוליה 
נבחרה למנהלת האמנותית של תחרות הנבל הבינלאומית בישראל. היא הופיעה כסולנית עם 

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

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

בפסטיבלים שונים בעולם ומדריכה בכיתות אמן במספר בתי ספר חשובים .היא הקליטה מספר תקליטורים 
לנבל סולו ועם מוסיקה קאמרית. בשנת 2002 זכתה בפרס ראש הממשלה לביצוע יצירה ישראלית

 

שמש-שבתאי שרה, ניבלאית,  ילידת העיר עכו, נולדה בשנת 1984, בגיל 5 החלה 
ללמוד פסנתר ובגיל 13 נבל בהדרכת אולגה מויטליס בחיפה. שרתה בצה"ל במעמד מוסיקאית 
מצטיינת. בוגרת תואר ראשון ותעודת אמן מביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה שבאוניברסיטת 
תל אביב, שם למדה אצל הגב' רות מעיני ז"ל. לאחר מכן שרה השלימה לימודי תואר שני בבית 

הספר הגבוה למוסיקה שבקונסרבטוריון שבלוזאן, שוויץ. 
שרה זוכת מלגות קרן תרבות אמריקה ישראל בין השנים 2006-2011, בין היתר זכתה במלגת 

הקרן ללימודי תואר שני בחו"ל. כמו  זכתה במלגות נוספות מטעם ביה"ס למוסיקה בוכמן-
מהטה, קרן רוטרי וקרן JOST למוסיקה בלוזאן. 

13', לשרה רזומה עשיר של תחרויות והשי  כזוכת התחרות הבינלאומית לנבל שנערכה במוסקבה במרץ
תתפות במפעלים בינלאומיים כסולנית ונגנית בהרכבים. בין היתר: תחרות הנבל הבינלאומית הישראלית 

)דצ' 12'(. תחרות הנבל הבינלאומית הבלגית )נוב' 10'(. וכן, השתתפה בתוכניות רדיו ביניהן: רסיטל סולו 
ברדיו השוויצרי RSR וכן בתוכנית "צעירים במרכז" של קול המוסיקה.

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

למוסיקה בירושלים.
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 גל שחר לשעבר חבר בלהקת "עשב בר" ומייסד אנסמבל "ירוק עד" המופיעה בהצלחה 
רבה מזה שנים רבות. נגן מוסיקת פולקלור ומוסיקה קלאסית, ומרבה להופיע ברחבי הארץ 

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

ונבל. בשנים האחרונות, עוסק ביבוא, בניה ותיקון כלי קשת, הקים את הסטודיו לכלי קשת 
"ספיקטו" שממוקם בישוב הררית שבגליל, ומספק כלי קשת לתלמידים רבים בכל הארץ. 

במקביל ממשיך לנגן, ללמד ולהופיע.

 Save the Date!
תחרות הנבל הבינלאומית הבאה,  התחרות ה- 22

תתקיים בימים: 16 – 26 ספטמבר 2024



עמותת הנבל והזמיר
תחרות הנבל הישראלית הרביעית 

 
קולט אביטל, יו"ר ההנהלה

יוסי פרוסט, מנכ"ל
עליזה גונדור, מנהלת משרד

אילנה מאיק, משרד

ליאור עוזיאל, מנהל מוזיקלי
יוליה רובינסקי, יועצת אמנותית

הנהלה
ליאורה ברש-מורגנשטרן, תמר גיא, רפי גמזו, יצחק גנור, 
ענת דור, רעיה זמרן, אילנה כהן, דן מירקין, דורון סלומון, 

גילה פלאם, מרדכי שלף

מבקר פנים:
רו"ח אריה חנן

ועדת הכספים
יו"ר: מרדכי שלף, אילנה כהן, יצחק גנור

יועצת משפטית
ישראלה גיטליץ

ועדת חוקה של תחרות הנבל הישראלית הרביעית
דן מירקין, יו"ר
ליאור עוזיאל

הפקה
אנה בארסט, מפיקה

עומרי גונדור, עוזר הפקה

יחסי ציבור
קרנית בסון, אלמה בן ארי

מתנדבים
תמי עובד-לוי

אתר אינטרנט ודיגיתל
ארז פריטל
דניאל לנצוז

תוכניה – עריכה, עיצוב והפקה
יגאל רפפורט, גרפיקה ועיצוב

משרדים 
תחרות הנבל הישראלית

רח' הנצי"ב 16 , תל אביב 6701806
טל.    6041808 – 03  פקס   6041688 - 03  

office@harpzamir.co.il

https://www.harpcontest-israel.org.il/he
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פסטיבל הנבל הישראלי הרביעי




