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ברחבי תבל ובארצנו הקטנה – סערות והתרחשויות; מהלכים משני היסטוריה נוצרים 
בין מדינות, בריתות נחתמות ומערכות ניתקות – העולם רוחש ורוגש. ואילו אנו בפינתנו 

הקטנה בקשת אילון ממשיכים ומנסים להטביע את חותמנו הצנוע על המציאות הסוערת  
באמצעות המוסיקה; מאמינים באנושיות, בשלום, בתקשורת שעושה טוב לאנשים, 

ומבקשים להנחיל את אלה למוסיקאים צעירים הנקבצים תחת צל קורתנו. 

גם בקשת אילון אין רגע דל: בין קונצרט התרמה אחד למשנהו וחיפוש דרכים נוספות 
לגיוס תרומות וחסויות –  האמורים לתת בסיס כלכלי לקיומה של הפעילות – עוסקים 

בארגון והפקה של הפעילויות עצמן. במילים אחרות - העשייה המגוונת במרכז מתמקדת 
מצד אחד בהוצאה לפועל של התוכניות, ובשבירת הראש איך לקיימן מבחינה תקציבית, 

מהצד השני. העמותה בישראל מאוכלסת באנשים טובים ורבי קשרים ורעיונות ומנסה 
לסייע בדרכה שלה; כך גם הארגונים השונים בארצות העולם. 

 
אנו מאמינים כי יחד עמכם נמשיך בחתירה לאיכות ולמצוינות, להרחבת הפעילויות 

ולשמירה על ההישגים, תוך שמירה על רוח התמיכה וההתנדבות המייחדות את משפחת 
קשת אילון גם בשנים הבאות.

בעלון המצורף בזה תוכלו לקרוא סקירה אודות הפעילויות שהתקיימו, שיתופי פעולה 
שונים, מצב הבינוי בקמפוס ועוד - מסוף דצמבר 2018 ועד היום; וכמובן - פירוט 

התוכניות לעתיד לבוא. 

קריאה נעימה!

בין חורף 2017 לקיץ 2018
במרכז למוסיקה קשת אילון 

  

סמינר החורף 2017 לנגנים צעירים 
יהודים וערבים בשיתוף עם עמותת 

פוליפוני לחינוך
בשנתיים האחרונות התפתח שיתוף פעולה אסטרטגי בין 

עמותת "פוליפוני לחינוך מנצרת" לבין המרכז למוסיקה 
קשת אילון. בבסיס שיתוף הפעולה שתי מטרות משותפות 

המקשרות בין שני הגופים: האחת - מתן הכשרה ברמה 
הגבוהה ביותר למוסיקאים הצעירים המוכשרים ביותר 

בישראל; השניה -יצירת הזדמנות לקירוב והיכרות בין בני 
נוער ערבים ויהודים באמצעות המוסיקה, מתוך אמונה 

שהמוסיקה יכולה לסייע לגשר על הפער בין שתי הקהילות 
וכך לתרום ולהשפיע על החברה הישראלית הסובבת. 

זמן רב הוקדש בסמינר לעבודה בתזמורת 
על פרק מתוך הסימפוניה מס' 6 של שוברט. 

השתתפו 38 מהנגנים הבוגרים, ונגני כלי נשיפה. 
ניצח פליקס קריגר מגרמניה, שהגיע מגרמניה 

בהזמנת פוליפוני. 

פרופ' גלילי שחר ממכון "מינרווה" באוניב' ת"א 
בהרצאה בנושא מוסיקה והיסטוריה. בסמינר 

הרצה גם ד"ר מנאר מח'ול –מאותו מכון. מגמת 
ההרצאות היתה לעודד את המוסיקאים 
הצעירים לחשוב על המוסיקה כאמצעי 

להובלת שינויים בחברה. 

לילך לבנון עם התלמידה ..... בשיעור. 
קבלנו בקשות רבות להתקבל לכיתת 

הויולה בסמינר, אך לצערנו לא לכולן היה 
ביכולתנו להיענות...  

בין טיול לטיול ברחבי הקיבוץ זוכים גם ילדי 
גן רויטל לחינוך מוסיקלי. 

בתמונה מימין הפסנתרן מיכאל קנר והכנרת...  

בקונצרט הסיום כיבדו אותנו בביקור גיל 
שיבה ורחל רמתי ממקימי אגודת ידידי קשת 

אילון בניו יורק ופעילים מסורים בה....  

בנגינת "לה קוקרצ'ה" בביצוע מלהיב של 70 
נגני האנסמבל הסתיים הסמינר. מימין - 

המתופף אשרף פרח מכפר יאסיף שהוסיף 
ארומה מיוחדת לנגינת כלי הקשת. 

בין 27/12/17 – 30/12/17 קיימנו סמינר מוסיקלי-חברתי משותף 
לנגנים ערבים ויהודים מכל רחבי הארץ בו קבלו המשתתפים 

שיעורים אישיים; עסקו בעבודה תזמורתית; התרכזו בנגינה 
באנסמבל גדול משותף ולקחו חלק בפעילויות חברתיות-עיוניות. 

בסמינר השתתפו 75 נגני כינור, ויולה וצ'לו, שהגיעו מאשדוד, 
מחיפה, ירושלים, מכפר יאסיף, מגדל העמק, נצרת, עפולה, רמת גן, 

מתל אביב ועוד, והתארחו במעונות הסטודנטים המרווחים בקמפוס 
קשת אילון. 

על סגל מורי הסמינר נמנו: כינור - אני שנרך, יצחק רשקובסקי, נביל 
עבוד אשקר, יבגני אפטר, שלמה טיטנטפולבר, לנה מזור, אירנה 
סבטלובה, גיא פיגר, סופי פיקובסקי, מילה פלדמן; ויולה - לילך 

לבנון; צ'לו - הלל צרי; פסנתר - לורה אס, ריטה בירמן, יוליה גורביץ', 
טטיאנה גרשוני, אירינה ז'לזנובה, יבגניה לקרניק, קטיה סמסון, 

מרינה פינדל, אנה קייסרמן, מרינה קמינקר ומיכאל קנר; כלי נשיפה 
מעץ - אילייה שוורץ; כלי נשיפה ממתכת - מייקל סלטקין

תודתנו העמוקה שלוחה למהרה ודיויד רימר, ידידי קשת אילון 

משוויץ, על החסות שנתן ארגון B8 of Hope לסמינר ביוזמתם 

המוסיקה כגשר וקשר
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סמינר אביב 2018 לנגנים צעירים 
יהודים וערבים בשיתוף עם 

עמותת פוליפוני לחינוך 

 את הרביעייה בסול מז'ור של שוברט מנגנים )משמאל(: עיסא חורי, 
גיא שיק )כינור(, תום כהן )ויולה( ומיכל רייפלד )צ'לו(.  

בהנחיית הלל צרי )יושב בקדמת התמונה(. הרכבים נוספים עבדו על פרקים 
מיצירות של בורודין ומוצרט. 

פעם ביום התרכזו המשתתפים לפעילות חברתית או 
למפגש העשרה. במסגרת זו האזינו, בין השאר, לכיתת אמן 

בהנחיית הכנר והמורה הותיק חיים טאוב )י.( 
משמאל – הכנר יונתן עוזיאלי וליד הפסנתר מרינה קמינקר.  

בשבת 24 במרץ קיימנו את קונצרט הסיום 
המסורתי שכלל גם הפעם נגינת סולנים, הרכב 

קאמרי ואנסמבל של כל משתתפי הסמינר.
מימין: נביל עבוד אשקר )ש.( ויצחק רשקובסקי 

מברכים את באי הקונצרט 

פעילות חברתית?

ההרכבים הקאמריים בעבודה. מימין לשמאל עידן חייט, 
הדס כספי, ג'ירייס סאלח, איברהים בולוס מנגנים פרק 

מתוך רביעייה מס' 2 של מנדלסון

משובים ודברי תודה 
שהתקבלו בקשת אילון 

לאחר שני הסמינרים 

סמינר החורף 

לאחר שני הסמינרים התכנסו הצוותים של קשת אילון 
ושל פוליפוני לישיבת הפקת לקחים בה סוכם על דעת 

שני הצדדים להמשיך בסמינרים המשותפים בשנה 
הקרובה )2018-2019(, כאשר העבודה המשותפת 

תבוא לידי ביטוי בהרכבים קאמריים ונגינת אנסמבל. 
כפעולת הכנה עד הסמינר הבא תוכן תוכנית מוסיקלית 

וארגונית שנתית ל-3 הרכבים שייפגשו במספר סופי 
שבוע וימשיכו בעבודה בסמינר עצמו. יינתן דגש להכנת 

הפעילות החברתית המשתפת ועל הרצאות ברמה 
ובנושא המתאימים למשתתפים. 

   נא רשמו ביומנכם - הסמינר הבא של קשת אילון 
ופוליפוני יתקיים ב-12 עד 15 בדצמבר, 2018 

ועוד מהפעילות בקהילה הערבית 
לאחר מספר שנים של שיתוף פעולה עם מרכז המוסיקה 

אל-קנדי בג'ת שבמשולש, בהן קשת אילון סייעה 
בהעברת תרומות, השאלת כלי נגינה ותווים - המרכז 

יוצא לעצמאות.  
אנו מאחלים למוחמד ומוסא כלף העומדים בראש 

המרכז – הצלחה רבה ושמרו על קשר!

31 בדצמבר 2017

בוקר טוב גלעד ושנה אזרחית נפלאה
 תודה על ארבעה ימים מעשירים ויפים. 

תודה על ההזדמנות ברגע האחרון לעלות לבמה 
לנגן משהו יהודי שהיה במגירה... 

שמחנו ונשמח להיות חלק מהמפעל התרבותי 
קשת אילון.

 רוית אליעז, אמא של נהר אליעז 
)צ'לנית בת .......... מ..............( 

4 בינואר 2018 

תודה גדולה לצות קשת אילון הנפלאים,
אנחנו תמיד נהנים, מתרגשים וגם גאים לבוא 

לסמינרים באילון.
היה מרגש במיוחד לסיים את שנת 2017 בקונצרט 

משותף של בני נוער יהודים וערבים, שכולם אוהבים 
מוזיקה ונגינה. זה נותן השראה ותקוה! 

 כל הכבוד לכם על הארגון המופתי והביצוע, על 
האוירה הטובה שאתם משרים וכמובן על התמיכה 

הגדולה בקידום ילדים שמנגנים.
תודה ולהתראות,

 משפחת  לוין ואורן לוין 
)כנר בן .......... מאור יהודה(

December 31, 2017
Dear Gilad, Avigail, Nitza and Sahar 
I wanted to thank you once again for 
the most wonderful work you have done 
organizing the seminar. We all went 
back home yesterday uplifted and most 
encouraged to continue the important work 
we do, and feeling stronger than ever that 
together with Keshet eilon we have a chance 
at making a significant impact on the Israeli 
society.
I am highly motivated and inspired and can’t 
wait to discuss our next steps! but, we will 
take few days off, to recharge!!! 
best wishes,
Nabeel.

סמינר האביב 

25 במרץ, 2018 
 תודה רבה על הכל... זה באמת היה סמינר יפה ומיוחד 

 שבו זכינו ליצור קשרים ואחווה עם אנשים וחברים 
חדשים וגם לבנות יחס חזק יותר עם חברים טובים 

שהכרנו בסמינרים קודמים ונעשינו חברים הכי טובים!! 
 היה כיף ואני בטח למדתי הרבה שיעורים לחיי 

שלעולם לא אשכח.
תודה,

פיבי
)פיבי קמחאווי, נגנית צ'לו בת 15.5 מנצרת(

 25 במרץ, 2018 

היי
אני האבא של נביה בוארדי מפוליפוני

תודות לכם על המודעות וההנפה שעשיתם לבן שלי
תודה על הלמידה המשמעותית.לימדתם את בני 

משמעות האחריות לביצוע משימות, ועצמאות להיות 
בן אדם שמודע לחשיבות הלו״ז וההתארגנות וניהול 

הזמן.
מעריך אתכם

רוחיבוארדי, האב של נביה בוארדי 
)כנר בן 11 מנצרת( 

לאחר סמינר החורף שסוכם בהצלחה קיימנו סמינר משותף 
נוסף, שהפגיש מוסיקאים צעירים, יהודים וערבים, מכל 

רחבי הארץ. הסמינר התקיים ב--21 24 במרץ 2018 וגם 
בו התארחו 62 הנגנים הצעירים שבאו מכל קצוות הארץ 

בקמפוס קשת אילון. במקביל לתכנים המסורתיים של 
הסמינר עבדו המשתתפים ב-6 הרכבים קאמריים מעורבים, 

שבהם ראינו את מימוש מגמת השיתוף וקירוב הלבבות.   

סגל מורי הסמינר כלל את: כינור - אני שנרך, יצחק רשקובסקי, 
נביל עבוד אשקר, שלמה טיטנטפולבר, דליה יעקב, 

גיא פיגר, סופי פיקובסקי, מילה פלדמן וחיים טאוב; ויולה - צבי 
כרמלי; צ'לו - הלל צרי פסנתר - לורה אס, יוליה גורביץ', אירינה 

ז'לזנובה, יבגניה לקרניק, קטיה סמסון, מרינה פינדל, מרינה 
קמינקר מיכאל קנר ואירנה רוז'נבה. 



לוס אנג'לס
3 בפברואר, 2018 

 הקונצרט בלוס אנג'לס התקיים, 
זו הפעם השנייה, בביתם של ציפי ודניאל 

 מאני, בית רחב ידיים שהיה שייך בעבר 
למייקל ג'קסון. לשני האירועים הגיעו 
עשרות אנשים מרחבי ארצות הברית 

ומישראל. אורחי הכבוד בלוס אנג'לס היו 
קאמי והווארד גורדון, פריסיליה וג'יימי 

הלפר ורעיה שטראוס בן דרור. 

ו
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לבטי גרינשטיין שארגנה והפיקה את שני הקונצרטים –תודה והוקרה!
תודה שלוחה גם למארחי הקונצרטים שפתחו את ליבם ואת ביתם לקשת אילון, 

לאורחים ולתורמים, ולכל הנגנים – ביניהם חברי סגל ובוגרי קשת אילון. 
ברוכים תהיו!

קונצרטים להתרמה 

ברחבי העולם ובישראל 

בפברואר 2018 קיימנו בארה"ב 2 קונצרטים לגיוס 
כספים להמשך הפעילות המוסיקלית בקשת אילון. 

 בתמונה מימין לשמאל: ציפי ודניאל מאני 
מארחי הקונצרט ובטי גרינשטיין המפיקה 

בשני הקונצרטים הופיעה אותה "נבחרת" של אמנים מבוגרי קשת אילון 
והסגל. מימין: הכנר ליאוניד באראנוב מרוסיה, הויולן ניר רום נגי מישראל, 

והפסנתרן רוסתאם ראחמדוב מטורקמניסטן )ש.(  מימינו - השחקנית 
הישראלית נועה תשבי שהנחתה את הקונצרט בהתנדבות. כן הופיעה הכנרת 

הצעירה בת ה-11, לאה ז'ו, תלמידתו של יצחק רשקובסקי, שריגשה את 
המאזינים בנגינת המוסיקה של ג'ון וויליאמס לסרט "רשימת שינדלר". 

מיאמי 
7 בפברואר, 2018 

במיאמי אירחו את הקונצרט בביתם היפה, 
לראשונה, אורלי ושלומי אלכסנדר, בעלי 

חברות אבטחה ונדל"ן. אורחת הכבוד היתה 
רעיה שטראוס. 

בעת השהייה במיאמי נערך ביקור של אנשי 
קשת אילון – יצחק רשקובסקי, גלעד שיבא 

וניצה אבידן – אצל הכנרת הנודעת אידה הנדל, 
שנמנתה בעבר על סגל המורים של קשת 

אילון והופיעה באירועי קשת אילון בניו יורק 
ובישראל. הצטרפו לביקור גם לאה ז'ו ואמה, 

ולמשמע נגינתה של לאה - אידה התרגשה 
מאד.   

בשני הקונצרטים נערכה גם מכירה פומבית של 
מלגות לתלמידים מצטיינים, כסאות באולם קשת 

אילון על שם תורמים ועוד. התנדבה לערוך את 
המכירות הגב' ג'ניפר רות', מנהלת המכירות 

הפומביות של סותבי'ס בניו יורק ותודתנו לה! 

קונצרט נוסף להתרמה נערך במועדון "הרמוני" בניו יורק, בארגונה של אגודת 
הידידים הפעילה בניו יורק, ששוב נוכחנו במסירותם ועבודתם הנפלאה. הקונצרט 
התאפיין באווירה חמה ואוהדת ובהשתתפות גדולה של ידידים ותיקים וחדשים.  

ניו יורק 
14 במאי, 2018

וכן שלישיית נגנים אורחים מניו יורק שכללה את בוגרת קשת אילון 
הכנרת אריאל הורוביץ, הפסנתרנית כריסטין וו ונגן הקרן סקוט לג'ר. 

     

 הופיעו בקונצרט מימין לשמאל: אנדרה חאג' מישראל, 
 הפסנתרן רוסתאם ראחמדוב מטורקמניסטן, זיו הא מסין, 

ואמילי סאן מאוסטרליה  

את המכירה הפומבית שנערכה בניו יורק הנחו פיורנצה שולי-
]סקולי?[ כהן ויורון כהן, ואף היא הניבה תרומות למלגות, 
לחסות על קונצרטים בסדרת "קשת של צלילים", לשילוט 

ולעבודות אמנות בקמפוס קשת אילון ותמיכה בלימודי 
הכינור בקהילה הערבית. כן נרכשו ארוחות בשתי מסעדות 

בעיר. 

לחברי הועד הפעיל: ליאור אבן, שרה גלברד, בתיה כהנא, 
אלן מרסון, מרק סליבקה, נורית אמדור, גיל שיבה, רנה 

שרייבר ורחל רמתי 
ולאנשי ועדת הקונצרט: השגרירה קולט אביטל, איתן 

ומלכה אבן, רעיה ושמואל שטראוס בן דרור, השגריר דן 
וג'ניס גילרמן, ואדים גלוזמן, בטי גרינשטיין, חנה ומרסל 
דורון, ארן היימן, כבוד ג'והן ג. היימן וקריסטינה אנזולה, 

נתן חברוני, אנג'לה יופה, ריצ'ארד כהן, אלן מרסון, הרייט 
סליבקה, הוד מעלתה הנסיכה פיריאל, ג'וזאבת פרייבורג, 

מיכה ציפרקובסקי, מר וגב' גוסטאבו צ'יסנרוס, ד"ר וגב' 
ג'ואל קאסימיר, השגרירה גבריאלה שלו, אברם שרייבר

שלוחה תודתנו החמה 

 גם לקונצרט זה הגיעה במיוחד מישראל רעיה שטראוס בן 
דרור שהציגה לקהל מצגת הממחישה את פעילות קשת 

אילון ואף תרמה ברוחב לב.

ובמיוחד ליושבי הראש המשותפים של ועדת הקונצרט 
רחל רמתי, גיל שיבה, בתיה כהנא ובטי גרינשטיין.

הוקרתנו שלוחה גם לליאור אבן שהנחה בחן רב את 
הארוחה; למנחי המכירה הפומבית, לתורמי הארוחות 

במסעדות – חנה ומרסל דורון ומאיר טפר;  
 ולנגנים שהופיעו בהתנדבות, כולל המוסיקאים 

האורחים שהצטרפו לקונצרט.
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התעשרנו
   במצגת מרשימה – שנועדה לסייע 
בהצגת קשת אילון בפני תורמים 

וידידים חדשים, שהוכנה ע"י אורי 
און, חבר חדש בועד העמותה 

ובאקזקוטיבה של קשת אילון. המצגת 
נחנכה לראשונה בקונצרט ההתרמה 

 בניו יורק. 
תודתנו החמה לאורי!

   באתר חדש למרכז למוסיקה קשת 
אילון – לאחר זמן רב בו הכרנו בצורך 

לחדש את אתר האינטרנט של המרכז 
ולרעננו, אנו שמחים לבשר כי האתר 

החדש כבר באוויר ומוכן לקבל את 
פני הגולשים במידע עדכני, במראה 

מחודש. 

   בתערוכת צילומים – "עבודות קיץ" 
של האמן שרון יערי המוצגת במבואת 

אולם בר-אוריין ובקפיטריה. תודתנו 
לשרון יערי וגם לשרון פוליאקין 
שתערוכתה הוצגה אצלנו לפניו. 

14 ביולי 2018 
בעודנו מדפיסים חוברת זו נערך 

קונצרט התרמה נוסף והפעם - בבית 
אלה ועודד גרא בכפר ויתקין. יופיעו 

בקונצרט ואדים גלוזמן ואנג'לה יופה 
ואליהם יצטרפו מספר חברי סגל ובוגרי 

קשת אילון לביצוע שני פרקים מתוך 
השמינייה במי במול מז'ור של מנדלסון.

התרומות שייאספו בקונצרט יוקדשו 
למימון הפעילויות בקשת אילון, 

ובכלל זה לפסטיבל החורף המתוכנן 
בחורף הקרוב )ראו בהמשך ב"תוכניות 

עתידיות"(.
תודתנו החמה שלוחה לידידים 

שפתחו את ביתם ברוחב לב - אלה 
ועודד גרא ולתורמים שהצטרפו 

למעגל ידידי קשת אילון

 מהנעשה במתחם הקמפוס החדש 
של המרכז למוסיקה קשת אילון

•  עבודות העפר המקדימות להקמת כיתות הוראה והאולם לכיתות אמן כבר 
הסתיימו ואנו ממתינים עתה לקבלת היתר הבנייה על מנת להתחיל בבנייה עצמה. 

כזכור, עבודות אלה מומנו על ידי קק"ל גרמניה ואנו אסירי תודה למר שאול חורב, מי 
שעמד מאחורי יוזמת תמיכה זו.  

•  כזכור, את תוכנית האב לשלב זה של הקמפוס, וכן את תוכניות הבנייה המפורטות 
של אגף כיתות הלימוד הכינו במשרדה של האדריכלית עדה כרמי- מלמד, חלקן 

בהתנדבות. לעדה ולדניאל ליפסקי שלוחה תודתנו החמה!

•  בשבת 28 ביולי אחה"צ, במסגרת "יום הידידים" המסורתי נחנוך את המעלית 
שנבנתה לאחרונה בין קומת הקפיטריה ומשרד קשת אילון. המעלית,שתנגיש את 

משרד קשת אילון והקומות שמתחתיו למשתתפי הפעילויות בקשת אילון, לאורחים 
ולספקים, נתרמה על ידי הגב' אסתר אדמון וקרן ברכה ולהן/ם שלוחה תודתנו החמה!

מהנעשה בעמותת קשת אילון 
חילופי גברי בועד העמותה

לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית ושותפות בעשייה סיים איציק שריר את תפקידו כיו"ר העמותה ורמי 
שלמור התמנה לתפקיד זה. 

 רמי, בוגר האוניברסיטה העברית, משמש כיו"ר ומנכ"ל של שלמור החזקות בע"מ. נשוי לאירינה,
יו״ר Young & rubicam ומנכ״לית שלמור תקשורת בע״מ. הוא מעורב בגופים שונים העוסקים בתרבות וחינוך 

בארץ, כמו קרן הקולנוע הישראלי, חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב, האקדמיה בצלאל בירושלים, של 
המרכז האקדמי רופין, ושל מכללת אחוה בנגב. הוא חבר במועצת בית בן גוריון בתל אביב ויו"ר דוקאביב - 

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל אביב. 
אנו מודים לאיציק שריר על פעילותו הענפה בקשת אילון ומאחלים לרמי דרך צלחה בתפקידו החדש!

ובישראל
    2 מקהלות חובבים מרמת חן ומחיפה שהגיעו לסופ"ש 

של עבודה מרוכזת ונהנו ממתקני קשת אילון 

    מספר קבוצות ספורט מאזורנו ליומיים של מחנה 
אימון מרוכז

  מספר קבוצות גמלאים שהגיעו להכיר מקרוב את קשת 
אילון

   קונצרטים של האולפן האזורי למוסיקה מטה אשר ומגמת 
המוסיקה של ביה"ס האזורי מנור-כברי

   קבוצת תורמים של ארגון ה JNF- מארה"ב–ביוזמת ארגון 
"זמן גליל מערבי". הקבוצה נהנתה מארוחה במקום 

ומקונצרט של בוגרי קשת אילון מור יני ועיסא חורי, תלמידיו 
של יבגני אפטר בקונסרבטוריון רובין בחיפה. 

   קבוצה בת 80 תלמידים ממגמת הג'אז בביה"ס תלמה ילין, 
שלשמחתנו  הבטיחו לשוב גם בשנה הבאה. בעקבותיהם 

תגיע לראשונה גם קבוצת תלמידי המגמה למוסיקה 
קלאסית מבי"ס זה.   

   כנס מקהלות של בתי ספר ומגמות מוסיקה מטעם משרד 
החינוך 

   קונצרטים של האולפן האזורי למוסיקה מטה אשר ומגמת 
המוסיקה של ביה"ס האזורי מנור-כברי

    קבוצת תורמים של ארגון ה JNF- מארה"ב–ביוזמת ארגון 
"זמן גליל מערבי". הקבוצה נהנתה מארוחה במקום 

ומקונצרט של בוגרי קשת אילון מור יני ועיסא חורי, תלמידיו 
של יבגני אפטר בקונסרבטוריון רובין בחיפה עם הפסנתרן 

מישל חאג'.

ומה עוד התרחש בקשת אילון 
2018 בין חורף - לאביב - לקיץ  בשנת 

לקחנו חלק
•  באירוע רב משתתפים שנערך במאי 2018 בהילטון ת"א 

מטעם ארגון ה-JFN( Jewish Funders Network( הופיעו 
פעם נוספת מור יני ועיסא חורי,שבדומה לקונצרט הקודם - 

ייצגו בכבוד רב את קשת אילון, 

ביקרו אותנו
איתמר שוויקה,מנכ"ל קרן חבצלת בליווי אייל 

רייז, נציג מועצת מטה אשר 
טובה מאייר – שקבלה על עצמה את הניהול 

הפיננסי של אגודת הידידים בלונדון
מאט תומסס

לשכת חולדאי )מי?(
רעיה שטראוס – יחד עם מרטין רוזנברג, 

שהשתתף בקונצרט במיאמי ועם ידידי קשת 
אילון מניו יורק 

 איימי וריצ'רד מילר   
אנשים מסידני ?מי? 

נועה מיכאלי – מיהי מה תפקידה 

אירחנו

נפרדנו   
לאחר .......שנות עבודה פורייה משותפת 

מג'ודי וויגדור-קראוס, המתרגמת 
והעורכת באנגלית, שהיוותה חלק חיוני 
ביותר מצוות משרד קשת אילון. איחלנו 

לה הצלחה במשימות הבאות וקבלנו 
 לשורותינו מתרגמת חדשה - 

קרול סותרלנד ממושב בן עמי. 

שמחנו וברכנו 
את בוגרת קשת אילון הכנרת אריאל 

הורביץ מניו יורק, תלמידתה של פטינקה 
 קופק, 

על זכייתה במקום שני בפרס ארתור 
גרומיו בבריסל, בלגיה.
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16 באוקטובר 2018 
קונצרט פתיחה בסדרת קשת של צלילים" לשנת 2018-2019 

"קרובים במזרח", קונצרט ווקאלי המשלב שירת מקהלה 
מעורבת קלאסית עם מוסיקה ערבית ומוסיקה עממית 

מזרחית,בביצוע המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני בניצוח 
רונן בורשבסקי עם הסולנית מאריא ג'וברן ואנסמבל עבעאד  

)ראו בהמשך דף מידע מרוכז של כל קונצרטי העונה(

15-12 בדצמבר 2018  
סמינר החורף לנגנים ישראלים בשיתוף עם פוליפוני לחינוך

ובינתיים... רשמו ביומניכם את תוכנית הפעילות בעתיד הקרוב

28 בדצמבר 2018 - 4 בינואר 2019

פסטיבל ה Music Makers הראשון בישראל 
בו יושם דגש על מעורבות וקשר קרוב ובלתי פורמאלי בין הנגנים והאורחים לאורך ימי 
הפסטיבל באמצעות חזרות וארוחות משותפות, בילויים משותפים ומפגשים מקצועיים 

בנושאי היצירה המוסיקלית וכלי הנגינה. 

31 בדצמבר 2018  מקבלים את פני השנה האזרחית החדשה 
קונצרט חגיגי עם אמני הפסטיבל – ואדים גלוזמן )כינור(, טבאה צימרמן )ויולה(, יוהאנס 

מוזר )צ'לו(, ניק דה גרוט )קונטרבס(, אנג'לה יופה )פסנתר( ויבגני סודבין )פסנתר( 
  בתוכנית: סטרוינסקי - סוויטה איטלקית | שוסטקוביץ' - סונטה לויולה ולפסנתר | 

רוסיני - דואו לצ'לו וקונטרבס | שוברט - חמישיית דג השמך

ינואר, 2019 
אירוח 2 מגמות מביה"ס העיוני לאמנויות תלמה ילין

13-16 בינואר - המגמה למוסיקה קלאסית 
20-22 בינואר - המגמה לג'אז 

23 בינואר, 2019 
 באולם בר-אוריין - תחרות נגינה לנוער "מי לה סי" 

בהפקת מועדון רוטרי נהריה 

14-10 באפריל, 2019  
סמינר האביב לנגנים ישראלים בשיתוף עם פוליפוני לחינוך

21 ביולי - 7 באוגוסט 2019
קורס הקיץ 2019 בקשת אילון


