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: הישגיה של קשת אנו מביטים אחורה בסיפוק למוסיקה מרכזבפעילות  שנה של 28-אחרי יותר מ

 התשתיות הפיזיות הקרובה של ןהשלמתלצד  ,אילון מבחינת התכנים והפעילויות שהיא מארגנת
אל העתיד הלא רחוק נשואות עינינו זה עוד לא הכול, שכן . ממלאים את לבנו גאווה שנבנות במקום

ויהווה  ,שיפעל במתחם המרכז כל ימות השנה גבוה למוסיקהה ספרהית בו יוגשם החזון של הקמת ב
מורים בכירים שיהפכו ללאמנים וכן ו ,משיכה למוסיקאים צעירים מחוננים מהארץ ומרחבי תבל וקדמ

ניסיונם המקצועי. כבר בימים אלה נעשים גישושים מאת המקום לביתם ויחלקו עם האמנים הצעירים 
האקדמיה  -מהטה -למוסיקה בוכמן ת הספרשיתוף פעולה בנושא זה עם בי תריצראשונים לי

 עם גורמים נוספים.      , כמו גםלמוסיקה בתל אביב
 

על גבול הלבנון,  בקיבוץ אילון שבגליל המערבי 1990הוקם בשנת  המרכז למוסיקה קשת אילון
צעירים  קשתניםכנרים ו ם שלבפריפריה, הרחק מאור הזרקורים. פעילותו העיקרית מתמקדת בטיפוח

 . ובקידומם מחוננים מישראל ומהעולם
 

בשם  )מוסד ללא כוונת רווח( עמותה הרשומה כמלכ"ר 1991-הוקמה ב הפעילות במקוםכדי לקדם את 
, לונדון(. רויאל קולג')מורה בכיר בפרופ' יצחק רשקובסקי , בניהולו המוסיקלי של אמן קשת אילון"תות י"כ

ן למשפחת שהוא חבר הקיבוץ וב גלעד שיבא,מנכ"ל העמותה, הל מנבמקום מכלול הפעילות את 
ידי ועד נבחר בראשותו של  סמנכ"לית התפעול. העמותה מופעלת על, ניצה אבידן, בסיועה של מייסדים

 ועדות המשנה, פועלים בהתנדבות.  חברי , שכל חבריו, כוללרמי שלמור
 

מדי שנה, רובם ישראלים ועולים חדשים.  כנרים 25בשנות הפעילות הראשונות השתתפו בכתות האמן עד 
. קשת אילון נחשפה מבחנים קפדנייםבאמצעות  מספר המשתתפים בקורס עלה מדי שנה, לאחר שנבחרו

שנות פעילותה.  28בהדרגה לעולם המוסיקה ברחבי תבל, צברה תאוצה ורכשה מוניטין מקצועי במשך 
המשתפת המאפיינות את הפרויקט, ובעיקר -הגישה החינוכיתמ ,פורמאלית-האווירה הבלתימהדים 

מורים מעודדים  שמשותפת לתלמידים ולמורים השאיפה למצוינותמו שלו הרמה המקצועית הגבוההמ
סגל  עםליטול חלק פעיל בכיתות האמן ולהימנות  אלינו, להצטרףדגולים מהמובילים בעולם הכינור 

  המורים הבכיר.
 

ומצוינות, למרכז בינלאומי של מוסיקה את המקום  ולהפוךשאיפתנו היא להמשיך ולקדם את קשת אילון 
 היאכבר היום קשת אילון מדי שנה;  שימשוך מאות מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומרחבי העולם

 ואנ כך, המוסיקה. למוניטין התרבותי של מדינת ישראלומוכר בעולם כולו והיא תורמת בכך מרכז חשוב 
ביטוי אנושי, טבעי ועמוק, שבכוחו ליצור גשר בין אנשים, תרבויות, מדינות היא מאמינים בקשת אילון, 

 לכך. נותן ביטוי ה"קשת" ומכאן גם השם  ועמים
 

אנו שואפים להפוך את המרכז למוסיקה קשת אילון למקום שיצמיח מתוכו את טובי הנגנים  בד בבד
ת השאיפה הזאת בולטהישראלים בעולם, כפי שהיה עם הקמתו של הפרויקט לפני יותר משני עשורים. 

הכינור וכלי הקשת בארץ, הפער ההולך וגדל בין  תלמידיעל רקע התהליך המדאיג של הידלדלות מספר 
, שהתגלו בה עברכישרונות הבהשוואה ל וכישרונותיהם של נגני כלי הקשת הצעירים בישראלהאיכויות 

 ם שלנדידתמדאיגה של התופעה . לעובדות הללו מתווספת העולםרחבי לבני גילם בכמו גם בהשוואה 
 . צות הבריתאירופה ולארללמרכזים מוסיקליים בחו"ל,  במיוחדהמוכשרים התלמידים הבולטים ו

 
פסקה. קשת אילון לא עולם מבימים של מלחמות וכשהגבול באזורנו התחמם, המנגינה של קשת אילון ם ג

 יםפמשתקשמשתפרים והולכים משנה לשנה והם מוניטין בעולם המוסיקה  שנות פעילותהצברה במשך 
 בתגובות שבהן זוכות הפעילויות שלה.

 
 



 מטרות על -קשת אילון 

 מהארץ ומרחבי  לקשתניםאבן שואבת לכנרים וה ימרכז המוסיקה הבינלאומי קשת אילון יה
וכנגנים  תבל, במטרה לסלול את הדרך לבוגריו להופיע על במות העולם כסולני העתיד

 מובילים בתזמורות בעלות מוניטין בישראל ובעולם.
 

 הדתות, המאמצים כדי שנגן צעיר ומוכשר מכל  מרבמוסיקה קשת אילון יעשה את למרכז ה
ים יכלכלהאמצעים האין בידיו תיו, גם אם יולויבפע השתתףהעמים והתרבויות יוכל ל

 . הדרושים לכך
 

 משמשים האת מספר הבוגרים של פעילויותיו,  להגדילמוסיקה קשת אילון יוסיף למרכז ה
על אף תדמיתה כמדינה הנתונה בבעיות בארצותיהם לישראל,  שגרירים של רצון טוב

 .    לאחר שחוו את ישראל דרך פריזמה של עשייה תרבותית חיובית, קיומיות קשות
 

 מוסיקה קשת אילון ימשיך לתרום לגליל המערבי ולצפון מדינת ישראל בתחום למרכז ה
תוכניות של מוסיקה קלאסית איכותית ותוכניות אחרות שיעלה באולמו עיבוי  דייל התרבות, ע

 גליל המערבי. בפנים התיירות את לטובת תושבי האזור ובמגמה לעודד  –
 

 שתתף יליצירת מקורות תעסוקה נוספים באזור ובכך יתרום מוסיקה קשת אילון למרכז ה
 בפיתוח הגליל והצפון בכלל. 

 

 זאת יעשה ו מוסיקה קשת אילון יתמיד בפעילותיו בקיבוץ אילון שעל גבול הצפוןלמרכז ה
 למרות הריחוק מהמרכז ובעיות הביטחון הנובעות ממיקומו במקום רגיש זה.  

 

 לצעיריםצמצום פערים בין צעירים יהודים לקירוב לבבות ול יפעלמרכז למוסיקה קשת אילון ה 
 ערבים באמצעות המוסיקה. 

 
 היום: מרכז למוסיקה קשת אילון ואלה הפעילויות של ה     
  צ'לניםלויולנים ולוקורס קיץ בינלאומי לכנרים,  .א
כיתות אמן משתתפים בשיעורים אישיים ומקבלים הסטודנטים במהלכם  .כשלושה שבועות נמשךהקורס   

בהרכבים קאמריים  הם מנגנים; טובי המורים בעולם בהנחייתם שלקהל  בנוכחותשמתקיימות 
 הנדירה אפשרותב מתנסים, ואילון ובקונצרט הגאלה החגיגי בתל אביבאוריין שב-בראולם בקונצרטים בו

יום המאפשרת מנתקות מחיי היוי. כל זאת, באווירה של הבפני קהל שוחר מוסיקה ברמה גבוהה להופיע
 השקעה אינטנסיבית בנגינה ובתרגול. 

וגם מישראל.  מדינות 22-, מכ26-10מוסיקאים צעירים מחוננים בגילאי  55-יותר ממגיעים לאילון מדי קיץ   
מועמדים רבים נדחים בגלל חוסר מקום. קשת אילון רואה חשיבות הנגנים נבחרו לאחר מיונים קפדניים, ו

של מורים מהשורה הראשונה בעולם  יתםרבה בכך שהנגנים הישראלים המתקבלים לקורס זוכים להנחי
אמן קשת  בוגרי כיתות 1,250-יותר מחו"ל. ונהנים מהזדמנות לעבודה משותפת עם קולגות צעירים מ

את השתתפותו של כל קשתן מוכשר באשר  . כדי לאפשרפזורים היום ברחבי תבלמדינות  52-מאילון 
ללא הבדל גזע,  הוא וללא קשה ליכולתו הכלכלית, אנו מגייסים תרומות למלגות שמוענקות למשתתפים

 לאום.או מין, דת 
 

 וויולנים ישראלים צעיריםולב.  סמינרים לכנרים 
צעירים בישראל הנגני כלי הקשת איכות נגינתם של המצב הנוכחי בארץ מראה על פער ההולך וגדל בין 

לא רק איכותה של לבני גילם בעולם. לאיכות נגינתם של קשתני העבר כמו גם בהשוואה בהשוואה כיום 
לבחור בכלים שקל יותר לנגן  יוםכנוטים המוסיקאים הצעירים הנגינה נפגמה, אלא מתברר שמלכתחילה 

מצערת לא פחות היא העובדה, דורשים פחות אימון. ן בפחות מאמץ מכלי הקשת ולנג  נענים ש כאלהבהם, 
למרכזים מוסיקליים בחו"ל,  שאלה שמגיעים להישגים מרשימים שמים פעמיהם לארצות נכר ונודדים

 . הבריתצות ארבואירופה ב
 
 
 



עטרת הכינור ליושנה. תוכנית הסמינרים בקשת  להשיב אתקשת אילון לנסות ל גרמהמגמה מדאיגה זו 
מועמדים לקורס הקיץ וסולנים ממנה  כדי להצמיח ישראלקרב כלל תושבי אילון מיועדת לטיפוח הנגינה ב

 . הרחב בעולם נהאילון ואחריתו מי ישורקיבוץ שראשיתו בהבינלאומי 
 

. בסמינרים אלה 2002וויולנים ישראלים צעירים ולמוריהם נוסדה בשנת ולתוכנית הסמינרים לכנרים 
בשנות פעילותה לרשות המשתתפים.  צברההמקצועי ש ןניסיוהאת ו מתקניהמעמידה קשת אילון את 

כנרים וויולנים  70-80-משתתפים כ ובכל אחד מהם, סמינרים, באביב ובחורף שניבכל שנה מתקיימים 
 ימי ת. בשלוששל כל אחד מהם המורה האישי ו שלעל סמך המלצת, אלא בחינות מיוןהמתקבלים ללא 

הוא מורה בכיר בקשת אילון ושלושה שיעורים פרטניים מכל תלמיד מקבל  אינטנסיבייםהלימודים ה
 . פעילויות מגוונות עודבכיתות אמן וב ,האזנה לקונצרטיםבנגינה באנסמבלים, משתתף ב

ביישובים ערביים והפעילות המשותפת  לייםמהמשתתפים בסמינרים מגיעים ממוסדות מוסיק חלק
הורים ומורים מדווחים שהתלמידים יוצאים מקרבת לבבות ומייצרת קשרים אישיים, חבריים ומוסיקליים. 

המפגש עם נגנים בעקבות  ביטחונם חיזוקובנגינה בתחושה של תגבור המוטיבציה האישית להתקדמות 
שגרירים ם, הם מהווים יהתום ולמשפחיהתלבשבים הנגנים כשבקשת אילון מאמינים כי ואכן, כמותם. 

 החוויה החיובית שעברו מלווה אותם והם מספרים עליה ומפיצים את שמנו למרחוק.ששל המרכז, משום 
שמספר הכנרים הישראלים הנרשמים לקורסי הקיץ  ,שצברנו בתחום, ניתן לומריון סיאת הנאם לסכם 

 . בפעילותה תוכנית הסמינרים חלההבינלאומיים של קשת אילון, עלה באופן בולט מאז ה
 

: היא משאילה גם בדרכים נוספותמצוינות, קשת אילון תומכת בכנרים הצעירים הבמאמציה לטפח את 
 מעניקה; וש כינורות כאלהלנגנים שידם אינה משגת לרכ ממאגר הכינורות שבידיה יםכינורות איכותי

 לרשות שלהספריית התווים הייחודית  מעמידה אתמלגות המכסות חלק מדמי ההשתתפות בסמינר ו
 ולרשות מוריהם. המשתתפים 

 
 ג. פעילות בחברה הערבית

מתוך רצון לתת לילדים בחברה הערבית הזדמנות שווה לזו של שאר ילדי ישראל ולשלבם בפעילות 
 2005התחלנו את פעילותנו בעזרת תומכים נדיבים וידידים בשנת הארצית והבינלאומית של קשת אילון, 

( סייענו למרכז למוסיקה 2018ועד עתה )ספטמבר  2011בכפר ערערה שבוואדי ערה, והחל מסוף 
טא בליווי של קשת אילון התב הסיועבכפר ג'ת שבמשולש, המנוהל על ידי מוסא ומוחמד כלף.  אלקנדי""

וכן בהפניית תורמים בעלי  התרומת תווים מספרייתב ,מקצועי של המוסיקאים, בהשאלת כינורות לילדים
 עניין למקום.  

 
הוא  וגם, ופועל בה בנצרת נמצאה מרכז פוליפוני בחינוךהונח בסיס לשיתוף פעולה גם עם  2015בקיץ 

בדצמבר  ערבים באמצעות המוסיקה. לחרת על דגלו קירוב לבבות וצמצום פערים בין צעירים יהודים 
 מתוכנן סמינר נוסף שכזה. 2018משותפים עם פוליפוני ובדצמבר סמינרים התקיימו  2018ומרץ   2017

 
 ד. סדרת הקונצרטים "קשת של צלילים" 

 סרונהחשים בחאנו רחוקים ממרכז הארץ המשופע באירועי תרבות ומוסיקה, ה הגליל המערבי תושביכ
מתקיימת במהלך השנה באולם  ,פעילויות שפורטו לעיללצד הו ,כן; על פריפריהבשל תרבות איכותית 

הופעה של הכוללת רסיטלים לכלי קשת, סדרת הקונצרטים "קשת של צלילים", אוריין בקשת אילון -בר
מוסיקה עממית ועוד. אנו גאים להציע לקהל המאזינים באזור ו מקהלותמופעי הרכבים קאמריים שונים, 

ובמחירים סבירים. ההכנסות מסדרת  שחלקם אינם יכולים להגיע למרכז הארץ, מוסיקה ברמה גבוהה
 קשת אילון ולאחזקת האולם.    ה שללפעילות מוקדשותהקונצרטים 

 
  תקצוב הפעילות של קשת אילון 

משרדי בגופים עסקיים, בקרנות, במכלול הפעילות של קשת אילון מכוסה כיום ברובו מתרומות שמקורן 
 גם לאמכסות את ההוצאות השוטפות, ו אינןההכנסות ואף על פי כן, . נדיביםפרטיים תורמים בממשלה ו

 וודאי שלא בטווח הארוך. ובתקציב הפיתוח לא בטווח הקרוב  צורכיאת 
ארגון קונצרטים להתרמה  על ידירך עצמאית, קשת אילון שואפת להתמודד עם המחסור במשאבים גם בד
לקידום  מוקדשותשיתקבלו באירועים מסוג זה בארץ ובחו"ל, באולמות ובבתים פרטיים, כשכל ההכנסות 

ידידים רבים ו ,הנגנים וחברי הסגל המופיעים בקונצרטים הללו מנגנים בהתנדבות הפרויקט ולפיתוחו.
ערים  בכמהגודות ידידים הפעילות א. עד היום את בתיהם למטרה זומקרב תומכי קשת אילון פתחו 

כך למשל,  .ים מתאימים אחריםאו חלל יםמרכזי מותאול הללו מרכזיות בעולם מעמידות לצורך הקונצרטים



גם ו, במיאמי לוס אנג'לסב, פריסבג'נבה, בשיקאגו, בבניו יורק, קונצרטים כאלה נערכו בשנים האחרונות 
 נגנים אורחים. מספרלצדם של קשת אילון,  אמנים צעירים ובוגרילקחו חלק  בהם, בישראלבערים שונות 

 
 קמפוס קשת אילון

מוסיקלי ברמה -המרכז למוסיקה קשת אילון גיבש חזון להקמת קמפוס שיהווה תשתית למוסד חינוכי
בכל ימות השנה ויהווה אבן שואבת לנגנים מישראל ומחו"ל. השלב הראשון בהקמת  יפעלהגבוהה ביותר, 

הקמפוס התאפשר הודות להתגייסותם הנדיבה של רעיה שטראוס בן דרור ומשפחת לינה ופטריק דרהי 
יץ , אייזק ריבצקי )ז"ל(. בקצות הבריתידיד קשת אילון בארבצוואתו עביר תרומה נוספת שההודות לכן ו

 2015סטודנטים, לרווחתם של המשתתפים, ובקיץ ההיחידות הראשונות של מעונות  שמונהנחנכו  2014
בעת שהמרכז שובת מפעילות יחידות נוספות, קפיטריה וקונכייה אקוסטית.  ארבעהסתיימה בנייתן של 

באים למקום כדי להתאמן ה ,ספר למוסיקה, תזמורות והרכבים ארגונים מוסיקליים, בתי מתארחים במקום
כל  המקום מושכר גם כמקום אירוח למשפחות המתיירות בגליל המערבי., בנוסף . ולערוך חזרות

 לקידום פעילות המרכז. האירוח מוקדשות מהכנסות ה
 
שהכינה בעזרת צוות משרדה  מלמד-עדה כרמינוצר קשר עם האדריכלית הישראלית  2015בשנת 
פיתוח  ., אולם לחזרות אנסמבל וכיתות אמןיכלול חדרי הוראה זהשלב . לשלב ב' של הקמפוסאב  תוכנית
 בסיועה שלב ב', של עבודות העפר להכנת הבנייהבלום.  בסיוע משרד אדריכלי נוף מילרנעשה השטח 

  הושלמו.    כבר גרמניה קק"ל של נדיבה
 

 תוכניות עתידיות
 Northהכנר הישראלי הבינלאומי ואדים גלוזמן והפסנתרנית אנג'לה יופה, מייסדי פסטיבל ביוזמת 

Shore Chamber Music Festival יחד , המרכז למוסיקה קשת אילון עומדיםמם בשיקאגו ובשיתוף ע
פסטיבל מוסיקה קאמרית חדש  2018בחורף להשיק  עם מגזין המוסיקה הקלאסית הפופולארי "אופוס"

השורה הראשונה  נמנים עםמטרת העל של הפסטיבל, שכל משתתפיו .  Music Makers Israelשייקרא
כאשר המאזינים של המבצעים בעולם, היא לפתוח צוהר לסוג חדש של שיתוף פעולה בין הקהל למבצעים, 

בנוסף במשך מספר ימים,  קשת אילוןמתקני לוקחים חלק פעיל בתהליך עשיית המוסיקה. הוא ייערך ב
יים אחרים בארץ. בימים אלה אנו עובדים במרץ על גיוס באולמות מרכז שיתקיימוקונצרטים נוספים ל

 משאבים להקמתו.   
 

גבוה ה ת הספרלפתיחת ביאנו מצפים בכיליון עיניים לכשיושלם הקמפוס וכאמור בראש מסמך זה, 
 השנה.  במהלך כל בו שיפעל, למוסיקה

 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 

 בוגרי קשת אילון )רשימה חלקית(:
 

 “Our great pride is our graduates, who are also ambassadors for Keshet 
Eilon and for the State of Israel. One sees them and hears about them 
everywhere: soloists, leaders in the major orchestras, chamber music 
players, teachers in the main academies, winners of prestigious international 
competitions. Keshet Eilon alumni are in the front ranks in every field of 
music in the world today.” 
 
Prof. Itzhak Rashkovsky Royal College of Music 
Keshet Eilon Music Director 
 
 



 
Vadim Gluzman (Israel) 
A participant in the Keshet Eilon Summer Mastercourse as a student in 1991 and 
1992,    
Vadim Gluzman developed a splendid career as one of the most brilliant Israeli 
violinists of his generation, and appears on all the major stages worldwide. 
Together with his wife, Angela, he established the North Shore Chamber Festival, 
Chicago, which has gained enthusiastic reviews. He is a holder of the Henryk 
Szerying Foundation Career Award. Vadim has been a member of the Keshet 
Eilon faculty since 1999. 
"Keshet Eilon has been an important part of my life ever since my arrival in 
Israel in 1990. It is the place where I was inspired and encouraged in my 
young years as a student, and even now as a faculty member. Keshet truly is 
my family, my artistic home, the place where I belong.”  
 
Sayaka Shoji (Japan)  
Participated in the Keshet Eilon Summer Mastercourse in1997, 2002.  
Won first prize in the famed Paganini competition at age 16. She has performed with 
the leading conductors and orchestras throughout the world, recording prodigiously, 
and playing chamber music with such artists as Joshua Bell, Vadim Repin, Itamar 
Golan and Yefim Bronfman. 
"Keshet Eilon was not only about learning violin playing, but the whole 
process of thinking and exchange with teachers and fellows from different 
parts of world in such a unique circumstance. That was an eye-opening 
experience for a 14-year-old, and a huge kickoff for my later musical life.” 
 
Alena Baeva (Russia) 
Participated in the Keshet Eilon Summer Mastercourse from 2000 until 2006.   
One of the brightest stars of violin performance today, Alena appears to great 
critical acclaim at the world’s most famous concert venues. Starting in 1994, she 
has won first prizes at competitions in Novosibirsk, Warsaw, Germany; the Grand 
Prix Moscow International Award, and the Henryk Wieniawski competition in 
Poznań.  
"Keshet Eilon for me is a very special place. It was the center of my life, an 
education and inspiration for several years. I came there every summer for 6 
years. Keshet Eilon was where I shaped my musicianship."  
 
Haik Kazazyan (Russia) 
Participated in the Keshet Eilon Summer Mastercourse from 2000 until 2005  
Performs throughout the world. He was a prizewinner in the 2015 Tchaikovsky 
Competition, Moscow.  
"I visited Keshet for 6 years and every year looked forward to the summer 
again with this brilliant community of violinists all in one place! I am 
definitely sure that without Keshet Eilon I wouldn't be the violinist and 
individual I am today!" 
 
Francesca Dego (Italy) 
Participated in the Keshet Eilon Summer Mastercourse in 2004, 2005, 2006  
Appears in concerts and tours with top orchestras led by noted conductors, and is 
a recording artist for Deutsche Gramophone since 2012. She is viewed as one of 
the most promising violinists of the new generation in Italy. 



"I consider Keshet Eilon to be the best mastercourse there is. The 
opportunity to meet and work with (or simply listen to) some of the greatest 
teachers and musicians in the international scene, while immersed in a 
frighteningly high standard of violin playing - but also the most welcoming 
environment one could imagine - created lasting bonds of friendship and 
invaluable lessons in music and life."  
 
Fanny Clamagirand (France) 
Participated in the Keshet Eilon Summer Mastercourse in 2005.  
Fanny established herself as a soloist for over a decade and appears on the most 
famous stages of the world, sharing her talent with the greatest musicians 
worldwide.  
"Keshet Eilon was a crucial step in my journey. Fifty words is too little to 
express all that one can say about the Keshet Eilon experience! It had a 
unique spirit and atmosphere, such a strong connection between people, 
creating an inner source of determination, and a commitment to reach 
excellence."  

  
 

 


