איגרת מידע
אפריל  | 2019ניסן תשע"ט
הנהלת המרכז למוסיקה קשת אילון :רמי שלמור ,יו"ר העמותה | יצחק רשקובסקי ,מנהל מוסיקלי | גלעד שיבא ,מנהל כללי | ניצה אבידן ,סמנכ"לית תפעול

לפעילי עמותת קשת אילון ,תורמים ותומכים ,ידידים יקרים ובוגרי קשת אילון בארץ וברחבי העולם,
חגי האביב כבר בפתח ושוב אנו אתכם בעלון מידע נוסף שנועד לעדכן אתכם בנעשה בקשת אילון.
כידוע במשרד קשת אילון ,אין רגע דל והצוות עוסק במרץ בעשייה השוטפת :בהכנת הפעילויות
והקונצרטים הקרובים; בחשיפת קשת אילון למבקרים ואורחים ובפרסום פעילויותיה; באירוח קבוצות
ומשפחות בדירות האירוח; וכמובן  -בגיוס תרומות שיספקו בסיס כלכלי לתוכנית כולה.
בעלון זה נדווח לכם על הסמינר האחד שכבר מאחורינו ועל זה העומד בפתח; על התכניות לקראת
קונצרטי התרמה עתידיים; על ההכנות לקראת גולת הכותרת של השנה – קורס הקיץ הבינלאומי ,ועל
תוכניות עתידיות נוספות שבראשן קידום הקמת בית הספר הבינלאומי למוסיקה במרכז למוסיקה
קשת אילון.
מאחלים לכולכם חגי פסח ופסחא שמחים ,ומקווים להתראות באירועים ובפעילויות.
קריאה מהנה לכולכם!

סמינר החורף 2018
הסמינר המסורתי לנגני כלי קשת ישראלים שהתקיים ב 15–12-בדצמבר
 ,2018היה הרביעי במספר בשיתוף עם פוליפוני לחינוך מנצרת ,במתכונת
דומה לסמינרים המשותפים הקודמים .השתתפו בסמינר  71תלמידים ,מהם
 17ערבים ו 54-יהודים והוא כלל שיעורים אישיים בהדרכת נגני כלי קשת
מובילים מהארץ ומהעולם ,נגינה מונחית במספר הרכבים קאמריים
ובאנסמבל של כלל המשתתפים.

הפעילות החברתית בערב הראשון שברה מחיצות ושימחה את לב המעורבים בה.

פעילות ההעשרה כללה בין השאר את כיתת האמן שנתן חיים טאוב והפכה כבר
למסורת בסמינרים .הפעם העביר טאוב כיתת אמן מרתקת להרכב קאמרי של
משתתפי הסמינר.
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תוצאות העבודה המשותפת בסמינר הוצגו לבני משפחות הנגנים ולקהל
הרחב בקונצרט הסיום בשבת 15 ,בדצמבר באולם בר-אוריין.

הסולנים בקונצרט זכו לתשואות ,ביניהם :שני לוי (ימין) ממגדל העמק,
תלמידתה של מילה פלדמן ,שנגנה קונצ'רטו לכינור מס'  1אופ'  6מאת פגניני
וסופי רוכלין מאשדוד ,תלמידתה של לנה מזור ,שניגנה ואלס-סקרצו אופ' 34
מאת צ'ייקובסקי.

עבודת ההרכבים המעורבים הניבה  2קטעים שבוצעו בקונצרט:
הרכב שביצע פרק מתוך הרביעייה מס'  3בסול מג'ור של היידן והודרך
ע"י שלמה טינטפולבר.

מימין :נועם געש (צ'לו) ,פיבי קימחאווי (ויולה) ,אנדרה חאג' ומאיה רגב (כינור).
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הרכב שעבד עם אני שנרך וביצע פרק מתוך רביעייה מס'  1בסול מינור
ד 18 .של שוברט.

מימין :עמליה פייבס (צ'לו) ,מיכל טרנטייב (ויולה) ,עיסא חורי וג'ריאס סלאח
(כינור).

נגינת האנסמבל זכתה אף היא לתשואות רמות.
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פסטיבל ה Music Makers Israel -הראשון
בישראל  28בדצמבר  3 – 2018בינואר 2019
הפסנתרנית אנג'לה יופה ובעלה הכנר ואדים גלוזמן ,מייסדי פסטיבל
ה MMF-שיקאגו ,הם שעמדו מאחורי יוזמת הקמת הפסטיבל בארץ
ואליהם הצטרפו המרכז למוסיקה קשת אילון ואלכס ברנשטיין ,מבעלי
מגזין "אופוס" בישראל .לאחר שנתיים של גיוס כספים למימוש היוזמה
הגיעו לקמפוס קשת אילון ידידיהם של ואדים ואנג'לה – הפסנתרן
אלסיו באקס ,נגן הקונטרבס ניק דה חרוט ,הצ'לן יוהאנס מוזר
והויולנית טביאה צימרמן – כולם אמני מוסיקה קאמרית ונגנים
נודעים ,שהו במקום ו"עשו מוסיקה" בשיתוף קהל המאזינים.

בערב מיוחד שנקרא "על הבמה ומחוצה לה" שיתפו האמנים את הקהל בסיפוריהם
האישיים והמוסיקליים ,נשאלו שאלות וכל אחד מהם הופיע בקטע ייחודי .מימין:
אלסיו באקס ,אנג'לה יופה ,ניק דה חרוט ,יוהאנס מוזר ,טביאה צימרמן ,ואדים
גלוזמן.
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טביאה צימרמן וניק דה חרוט בהופעתם ההומוריסטית

ב 31-בדצמבר התקיים באולם בר-אוריין קונצרט הפתיחה של הפסטיבל,
בו הופיעו ששת האמנים .לאחר מכן נדדו להופעות נוספות בארץ (ראו גם
סדרת הקונצרטים בהמשך).

ולסיום הערב ,קיבלנו את פני  2019בהרמת כוסית ,יחד עם האמנים ועם אורחים
רבים ,בתקווה לפסטיבלים מוצלחים נוספים.

לחצו כאן לתמונות נוספות מהפסטיבל פרי מצלמתה של שרית עוזיאלי
לחצו כאן לסרט המסכם את הפסטיבל שצולם ונערך ע"י גלעד שעבני
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פעילות בחברה הערבית
הקונסרבטוריון בקלנסווה
לאחר הביקור הראשון של הנהלת קשת אילון בקונסרבטוריון בעיר
קלנסווה בנובמבר  – 2018ערכו נציגי הקונסרבטוריון ביקור גומלין
ונכחו בקונצרט הסיום של הסמינר האחרון.

בתמונה :תלמידים והורים בראשותו של מנהל הקונסרבטוריון ג'וזף עודה
(מימין).

ובקונסרבטוריון עצמו  -פעילות כיתת הכינור המיוחדת החלה כבר
בפברואר .המורה לינה גטמן ,עובדת באופן פרטני עם  7תלמידי כינור
שנבחרו על ידה .אנו מצפים לדיווח על התקדמות הנגנים ולתיעוד
ומאחלים לכולם הצלחה!
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קמפוס ובית ספר עתידי
קידום הבנייה של שלב ב' בקמפוס לקראת הקמת בית הספר למוסיקה
במרכז למוסיקה קשת אילון:
 נמשכים המאמצים לזרז את קבלת מסמכי האישור לתחילת
הבנייה של שלב ב' בקמפוס במקביל לסיום המו"מ עם קבלני
הביצוע.
 לקראת הגשמת החזון והשלמת הפרוגרמה של בית הספר ותכניו
אנו ממשיכים בפעולות של איסוף מידע על התנהלות בתי ספר
דומים במדינות אחרות .את פעולות איסוף המידע מרכזת מטעמנו
הדס זהר (בת קיבוץ ברעם המתגוררת היום בארה"ב).
 ובמקביל נמשך גם גיוס התרומות המתמיד לבניית הקמפוס.
במסגרת זו יצאו גלעד שיבא וניצה אבידן למסע קצר לג'נבה
למטרת גיוס מחודש של הידידים הותיקים בעיר זו.

~~7

סדרת הקונצרטים "קשת של צלילים" תשע"ט ()2019–2018
מאחורינו מספר קונצרטים נפלאים ,אותם פקדו שוחרי מוסיקה רבים
מהאזור הקרוב וגם מרחוק.

מגלים עולמות חדשים  -בפני קהל גדול של משתתפי סמינר החורף וקהל
מבחוץ ,הציגה רביעיית כרמל את רשמיו של אנטונין דבוז'אק בביקורו באמריקה
של המאה ה .19-הקונצרט המוסבר כלל המחזה ,שירת ספיריטואל'ז ותמונות רקע
להמחשה.

דג השמך  -כמתואר למעלה ,העלו נגני  MMF ISRAELאת "דג השמך" של
שוברט בביצוע מלא השראה.
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שוברטיאדה "שר היער"
רביעייה בראשותו של הכנר איתמר זורמן
פתחה בקשת אילון את השוברטיאדה בישראל
.2019

האזינו כאן ל"שר היער" בביצוע הכנר
איתמר זורמן והויולן מארק סאבה.

אהבה ישראלית
זו אותה האהבה; שיר ליקינטון; עטור מצחך; ועוד ועוד...
קונצרט ייחודי שבצעו יניב ד'אור (קונטרה טנור) ואורית וולף (פסנתר)

להזמנת כרטיסים לקונצרטים הבאים בסדרה לחצו כאן
לצפיה בתוכנית סדרת  2018-2019לחצו כאן
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אתם מוזמנים לבחור קונצרט בתאריך
המתאים לכם ,לשלבו עם בילוי סופ"ש
נעים באחת מדירות האירוח של
קשת אילון ולזכות בהנחה ברכישת
כרטיסים לקונצרט.
להזמנת אירוח ולפרטים נוספים:
אסף050-9806767 :
ציפי052-3738851 :
אימיילnofesh@Kesheteilon.org.il :
כזכור ,הסוויטות והוילות משמשות לאירוח קבוצות ומשפחות כאשר
הן פנויות מאירוח מוסיקאים .ההכנסות מהשכרתן מסייעות באופן
חלקי בכיסוי ההוצאות השוטפות ובמימון יוזמות חדשות.

גם הקפיטריה שבקמפוס ניתנת להשכרה ומתאימה לאירועים
משפחתיים קטנים ,ישיבות ומפגשים.
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מהמתרחש בקשת אילון דצמבר  – 2018אפריל 2019
מי ומי בקרו  /התארחו  /הופיעו  /השתתפו בקשת אילון
 22-13בינואר  -אירוח במתקני קשת אילון של שתי מגמות מוסיקה
מביה"ס התיכון העיוני תלמה ילין :מגמת המוסיקה הקלאסית ומגמת
הג'אז .קבלנו משובים מפרגנים מהאורחים והבטחה לחזור גם בשנים
הבאות ושמחנו שהמתקנים ודירות האירוח הוכיחו את עצמם פעם
נוספת כמתאימים ביותר לקבוצות מוסיקה.

ג'אז במצפה יצחק .נגני מגמת הג'אז בהאזנה קשובה להנחיות מנהל המגמה יוסי
רגב .לחצו כאן לסרטון שצולם במהלך שהיית נגני תלמה ילין באילון ונערך בידי
גלעד שעבני

 23בינואר אירוח תחרות נגנים צעירים "מי-לה-סי" מטעם רוטרי
עמיתים נהריה באולם בר-אוריין בניצוחה של סביל צוויבל .ברכות
לזוכים ולמארגנים!
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 12בפברואר  -אירוח קונצרט "בניחוח איטלקי" בביצוע תלמידי
האולפן האזורי למוסיקה של מטה אשר.

ניצוח :מנחם גרודזינסקי ,מנהל האולפן

 13בפברואר  -ביקור נציגי קק"ל אוסטרליה שנועד להיכרות עם
פעילות המרכז למוסיקה והקמפוס ,כהכנה לביקור משלחת של אנשי
קק"ל שתגיע מאוסטרליה ב 12-אפריל.2019 ,
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 5-1במרץ  -אירוח רביעיית נגנים צעירים מטעם עמותת "מוזתיקה"

הרביעייה התגוררה והתאמנה במעונות קשת אילון והופיעה באתרים שונים
בסביבה ,כולל בגן ילדים באילון ובבית גיל הזהב המקומי.
מימין :יאמן סעדי ,כינור; אדי קוטלר ,כינור; הרן מלצר ,צ'לו; אלבין יוסיארבי,
ויולה

 12במרץ  -אירוח כנס מקהלות מאזור הצפון ביוזמת משרד החינוך
ובאירגונו של האולפן למוסיקה מטה אשר.
 16-15במרץ  -השתתפות באירוח פסטיבל המקהלות הבינלאומי
"קולות בגליל המערבי" .שהתקיים ביוזמת אוצרות הגליל ,מיזם
התיירות מייסודה של רעיה שטראוס בן-דרור; בשיתוף עמותת מיל״ה;
מקהלת מורן ואינטרקולטור ,ארגון המקהלות הגדול בעולם .קשת אילון
זכתה בכבוד הגדול של אירוח כ 100-זמרים בדירות האירוח במתחמה
ובשלושה קונצרטים על בימת אולם בר-אוריין.
לחצו כאן לסרטון קצר של הופעת מקהלה משבדיה
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ועוד מפה ומשם
שתי כנריות בוגרות קשת אילון ברחבי הארץ ...

אלנה באבה ,בוגרת קשת אילון מרוסיה ,הופיעה במוזיאון תל אביב עם חברים,
בחסות שגרירות ליטא בישראל והמכון לתרבות ליטאית ()13.1.2019

וכנרת נוספת  -ליאה ז'ו – הופיעה במסגרת סיור קונצרטים בארץ עם אנסמבל
סולני תל אביב (בתמונה  -בקונסרבטוריון הישראלי בת"א)20.1.2019 ,
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חדשות מאגודות ידידי קשת אילון ברחבי העולם
הקשר האוסטרלי מתפתח...
כזכור ,קשת אילון נמצאת זה יותר משנתיים
בקשר עם ידידי הפרויקט מאוסטרליה המעוניינים
בקידומם של נגני כלי קשת מאוסטרליה ומניו-
זילנד .ב 24-באוקטובר ,2018 ,התקיים בסידני
קונצרט התרמה חגיגי ,בו הוכרז רשמית על הקמת
אגודת ידידים בסידני ולאחריו התבשרנו על ידי
ידידנו עו"ד רונלד גרידיגר שב 7-ביולי 2019
יתקיים אירוע נוסף ,בו יופיע בהתנדבות הכנר
האמן ,חבר סגל קשת אילון ואדים גלוזמן.
תודתנו שלוחה לואדים!
תודה והוקרה גם לעו"ד גרידיגר ,על יוזמתו להקמת
אגודת הידידים ועל אירגון האירועים וכמו כן על תרומתו
החשובה להקמת הקשר עם אנשי קק"ל הפועלים
באוסטרליה (ראו בהמשך).

אגודת ידידי קשת אילון בניו יורק
ההכנות לקונצרט ההתרמה השנתי
בניו יורק נמצאות בעיצומן
(ראו בהמשך).
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עם הפנים קדימה
פעילויות ואירועים בעתיד הקרוב והרחוק
6.4.19

קונצרט התרמה בבית ציפה ואריק כרמון בסביון בהשתתפות חברי סגל
וכנרים צעירים מוכשרים מבין בוגרי קשת אילון.

10-13.4.19

בעודנו מכינים עלון זה להפצה עומד להיפתח בקשת אילון סמינר האביב
המשותף לנגני כלי קשת ישראלים מקשת אילון ומפוליפוני לחינוך
מנצרת .הסמינר יסתיים בשבת  13.4בקונצרט פתוח לקהל הרחב
ולמשפחות המשתתפים .כולכם מוזמנים!
בזמן הסמינר מתוכננים שני ביקורים המיועדים להיכרות עם המרכז:
 ביקור מנהלי מוסדות מוסיקליים ורכזי מגמות מוסיקה שהוזמנו להכיר
את קשת אילון בעת פעילות (יום ה' )11.4
 ביקור המשלחת של אנשי קק"ל מאוסטרליה (יום ו' )12.4

13.5.19

קונצרט ההתרמה השנתי במועדון הרמוני בניו יורק ,בו יופיעו נגנים
בוגרי קשת אילון וחברי סגל.

21.7-8.8.19

קורס הקיץ ה 29-בקשת אילון
ההרשמה לקורס הקיץ הסתיימה ב .28.2.19-פרטים על חברי הסגל בקורס
ניתן למצוא באתר האינטרנט של קשת אילון ww.keshetei.org.il
הנושאים המרכזיים בהם נתמקד הקיץ:

 הקונפליקט הקיים כבר מימים ימימה בין הרצון ל"דחיפתם" של
מוסיקאים צעירים המוגדרים כ"ילדי פלא" לבין השאיפה לשמר
עבורם מסגרת של חיים נורמליים .נכיר את שיטות ההוראה של
ליאופולד מוצרט ביחס לילדי הפלא הפרטיים שלו – הבת נאנרל
והבן וולפגאנג אמדאוס – ונבחן דרך דמותו את תפקידו של "הורה
נמר" בגידול ילדים מחוננים.
 היכרות עם המסה החשובה ביותר שחיבר ליאופולד מוצרט לפני 300
שנה .העוסקת בעקרונות הבסיסיים של נגינת הכינור והשפעתה על
נגינת הכינור עד ימינו אלה.
 אמנות כתיבת הקדנצות לקונצרטים  -אותה נלמד בסדנה מיוחדת
בהנחיית נועם סיוון  -פסנתרן ,מעבד ,מלחין ,מנצח ואמן בינתחומי,
המשמש היום פרופסור בביה"ס ג'וליארד ובקרטיס אינסטיטוט.
אנא רשמו ביומניכם:
שבת - 27.7.19 ,יום הידידים בקשת אילון
יום ד' - 7.8.19 ,קונצרט הגאלה
בבית האופרה-המשכן לאמנויות הבמה בת"א
ובואו ליהנות מחוויות מוסיקליות מרתקות גם בין  22.7ל6.8-
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תור הברכות והאיחולים
שני תארי כבוד יוקרתיים על מפעל חיים הוענקו לאחרונה
לאשת העסקים הפילנתרופית רעיה שטראוס בן-דרור
התומכת הנאמנה של קשת אילון.
האחד  -מטעם האתר האמריקאי  ISRAEL 21שנימק את
הענקת האות לרעיה על היותה תורמת ומקדמת את הגליל
המערבי ,שם גדלה והיא מתגוררת גם עתה .כפטרונית של
תיירות ,אמנות ,תרבות ובריאות בגליל היא הצטרפה לשורה
של נשים שזכו לתואר כבוד מאתר זה כגולדה מאיר ,דורית
ביניש ,פרופ' עדה יונת ,רות דיין ואחרות.
האות היוקרתי השני  -הניתן לנשים אשר עשייתן במרחב הציבורי,
החברתי ,הקהילתי ו/או הכלכלי בישראל היא יוצאת דופן  -הוענק לרעיה
מטעם קרן ברוך ורות רפפורט ז"ל על מפעל חיים ועשייה נשית מעוררת
השראה לשנת .2019
לרעיה היקרה שלוחה ברכתנו החמה על הזכייה המכובדת הכפולה .אנו
מודים לך על נדיבות הלב והמסירות לקשת אילון ומאחלים לך המשך עשייה
פורייה.

ברכות מאליפות לכנר האגדתי היקר עברי
גיטליס ביום חגו ה .95-קשת אילון מאחלת לך
עוד שנים רבות של בריאות ,יצירה ותרומה
לסובביך .לחצו כאן וצפו בסרט שהופק על ידי
מיכל גלעד ,אחייניתו של עברי ,לאחר אירוע
חגיגי שהתקיים לכבודו בהיכל התזמורת
הפילהרמונית בפריס ,ואשר קשת אילון משתתפת
בחלק ממנו.
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ב 6.3.19-הוענק לאני שנרך ,ממקימי
קשת אילון ,התואר עמית הקולג'
המלכותי למוסיקה
).(Fellow of the Royal College of Music
התואר הוענק לה על ידי הוד רוממותו
הנסיך מוויילס ,בהערכה על שירותיה
היוצאים מהכלל למוסיקה ולקולג' המלכותי
למוסיקה.
ברכה חמה לך אני היקרה  -עם קבלת
התואר המכובד  -מכל משפחת קשת אילון.

באותו הטקס זכתה גם הכנרת אמילי סאן
בוגרת קשת אילון מאוסטרליה ב-
 Tagore Gold Medalמידיו של הנסיך
מווילס .ברכותינו לאמילי ולמורה שלה
בקולג' המלכותי למוסיקה – יצחק
רשקובסקי.
וכך כתבה אמילי :היה זה כבוד גדול לקבל את האות מידיו של הוד רוממותו
הנסיך מווילס ...אך לא היה קל להופיע ,כמובן ,לאחר מכן ,כאשר בקהל נמצא
מקסים ונגרוב( ...עומד מימין לאמילי)

לניצה אבידן היקרה והמשפחה
המורחבת ברכת מזל טוב ורוב אושר עם
נישואיה של נעמה בתך עם בח"ל פלג
מחבריך לעבודה בצוות קשת אילון ומכל
ידידיך במשפחת קשת אילון
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מוסדות עמותת קשת אילון (ע"ר)
ועד מנהל
רמי שלמור ,יו"ר*
אורי און*
ניב אחיטוב*
ירדנה בר-אוריין
יורם ברוש*
שרה גוטר דוידזון
עודד גרא*
יעקב גרטן*
מרב דוידזון*
אורה הולין
זאב הולצמן*
שאול חורב*
ראיק חורי*
ציפה כרמון*
אלי לדרמן
מאיר להב
מלכה ליאון
מיירה סימון
מיכל פורר*
מרים רום
משה (שקה) רומנו*
קרן שיפר
דוד שמלא
*

ועדת ביקורת
רפאל מלכא ,יו"ר
גידי גולדשטיין
זלמה רובינשטיין
ועדת כספים ובינוי
משה (שקה) רומנו ,יו"ר
יעקב גרטן
עוזי דוידזון
מאיר להב
אקי שביט (יועץ לנושאי בינוי)
ועדה לנושאי אמנות
יואב גוטסמן ,יו"ר
ורדה בוברוב
עפרה רעיף
הנהלת קשת אילון
יו"ר העמותה :רמי שלמור
מנהל מוסיקלי :יצחק רשקובסקי
מנהל כללי :גלעד שיבא
סמנכ"לית תפעול :ניצה אבידן

חברים גם באקזקוטיבה

משפחת קשת אילון משתתפת בצערם של:
אירינה שלמור ובני המשפחה
במות האב והסב הרי שיימן (ישראל)

ידידים פעילים ותומכים
בישראל
חיים אהרון ,יו"ר
אורנית וצבי אגמון
צפרירה ויחיאל אדמוני
דוד בועז
דורית ויחזקאל ביניש
רעיה שטראוס בן דרור
ושמואל בן דרור
קלמן גייר
אריאל ויעל הלפרין
מתן וילנאי
יהודה זיסאפל
עמוס חורב
רות חשין
נעמי יקותיאלי
אמנון ליאון
ניבה לניר וגיורא מורג
דוד עברי
הרברט פונדק
אברהם (אייב) ויהודית פלד
חמי פרס
עדית צבי
מוריס קאהן
דוד קליין
גיורא רום
ליאורה שביט
גיל שוחט
גבריאלה שלו ועזי לוי
מאיר בר-אוריין ז"ל
(יו"ר העמותה )2011-1996

ראובן חזק

אמירה תאומי ובני המשפחה
במות האב עודד תאומי (ישראל)

(יו"ר העמותה ) 2016-2011

איציק שריר
(יו"ר העמותה )2016-2018
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בעמדנו היום בפתיחתה של השנה ה 29-לפעילות המרכז ,אנו מביטים
אחורה בסיפוק – הן על הישגי קשת אילון מבחינת התכנים והפעילויות
והן מבחינת התשתיות הפיזיות ההולכות ונשלמות .בה בעת נשואות
עינינו אל העתיד הלא רחוק בו יוגשם החזון של הקמת בי"ס גבוה
למוסיקה שיפעל במתחם המרכז כל ימות השנה; יהווה מקום משיכה
למוסיקאים צעירים מחוננים מהארץ ומרחבי תבל וימשוך אמנים ומורים
בכירים שיהפכו את המקום לביתם ויחלקו עם האמנים הצעירים את
ניסיונם המקצועי.

ידידים יקרים,
שמחנו לעדכן אתכם בפעילות קשת אילון עד כה.
בעזרתכם נוכל להמשיך ולקיים את פעילות
קשת אילון – אנא קחו חלק ושותפות בעשייה!

וכמובן – בהצלחות ובהישגים משותפים!
כתיבה ,תרגום ועריכה :אביגיל אופיר (עברית) ,מימי יוצר (אנגלית) | עיצוב גרפי :מרסלה ברקאי
צילומים :שרית עוזיאלי ,אסף לייבוביץ' ,עלית קרפ.

