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 בית הספר לאמנויות  

 החוג למוסיקה     

 קונצרט הסיום

 1023124לשנת  של תחרות הקומפוזיציה ע"ש איתי ויינר ז"ל

 20:00, 1024ביוני  8', איום 

 אודיטוריום הכט

 

 פסנתר, עמית דולברג; צ'לו, עירא גבעול, כינור; יונתן קרן

 

 (2090-2011לפסנתר ) מיקרוקוסמוסקטעים מתוך     בלה ברטוק

(Bela Bartok ,2041-2882)  בעיבוד לכינור ולצ'לו 

 פרס ראשון  (1029לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) שלישייה   (2081-חגי קשת )נולד ב

 יובל שקד, ראש החוג למוסיקה –דברים       

 הענקת הפרסים לזוכים בתחרות הקומפוזיציה      

 פרס שני  (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) בגידה  (2080-לאונרדו סבריני )נולד ב

 (2008/1009לפסנתר ) מיסטריוזו אלגרטו   (2018-אייל אדלר )נולד ב

 ציון לשבח במסלול לבוגרי החוג (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) Sōgo-sama   (2081-עמית אשבל )נולד ב

 פרס שלישי  (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) טלטלה   (2011-הראל גל )נולד ב

 מלגות הדיקן והחוג ותעודות הוקרה לסטודנטים מצטייניםהענקת       

 תעודות הוקרה לסטודנטים ראויים לשבחהענקת       

 (2090-2011לפסנתר ) מיקרוקוסמוסקטעים מתוך     בלה ברטוק

 בעיבוד לכינור ולצ'לו      
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נדיבה  תרומה בזכות, רביעיתה בפעם (1029/24, ד"תשע) הנוכחית הלימודים בשנת נערכת ל"ז ויינר איתי ש"ע הקומפוזיציה תחרות

 .דרכים בתאונתבעודו ילד קטן  שנהרג, ל"ז ויינר איתי, בנו לזכר, ויינר ציון-בן ר"ד שלועקבית 

 ומסלול חיפה באוניברסיטת למוסיקה בחוג המניין מן לסטודנטים מסלול: מסלולים בשני, לישיתהש פעםזאת ה, השנה נערכה התחרות

נגינה, אלא חיבור יצירות לשלישיית פסנתר )כינור, -להבדיל מן השנים הקודמות, פעם לא התבקשה הלחנה לקול עם כלי. החוג לבוגרי

זהו יבול . החוג בוגרי ידי על ושלוש, סטודנטים ידי עלבלבד: שלוש  פרטיטורותהוגשו שש צ'לו ופסנתר( או זוג כלי נגינה מתוכה. לתחרות 

 סגל החוג. יו שלהוא רחוק מלמלא את ציפיות –מבחינה כמותית  –מבורך, אך 

המלחינים ד"ר רון  – התחרות לשופטיאנשי החוג למוסיקה שלוחה  תודת. לחוג שמחוץ מקצוע אנשי בידי שוב הופקד בתחרות השיפוט

 , מלאכה ואחריות רבות.גמורה בהתנדבות שקיבלו על עצמם, על – קופלמןוידברג, ד"ר בנימין יוסופוב וגב' אביה 

 :בתחרות המעורבים לכללמקרב לב כלל אנשי החוג למוסיקה  ברכות

 לשבח ןובציו בפרסים לזוכים ובמיוחד, לתחרות הפרטיטורות מגישי, היוצרים ולבוגרים לסטודנטים

 בתחרות להשתתף לקריאה שנענו לבוגרים

 היוצריםלמדריכיהם האישיים של הסטודנטים  ובמיוחד, החוג סגל לחברי

 וורד, מפיקת קונצרט הסיום של התחרות, שיכלה הפעם לאתגרים מסובכים ומוגבריםל

 לאנשי המנהל במשכן לאמנויות, שסייעו לצלוח את מכשולי ההפקה

 התחרות בנאמנות ובאהדה אתהשנה  גםשליוו , הרוח למדעי הפקולטה לאנשי

 האלכימאים ההופכים כוונות יצירתיות לצלילים ולמוסיקה –ם המבצעים וסיקאילמ

 והידידים, שתומכים בהבנה ומדרבנים ברגישות המשפחות לבני

 שמקשיב בדריכות ומשביע את סקרנותו. –הנאמן והמתחדש  – שלנו ולקהל

. לצערנו, עקב דחיית הקונצרט ויינר ציון-בן ר"דשל  אנשי החוג למוסיקה וחוג עמיתיו חדורים הערכה עמוקה לתרומה הגדולה והחשובה

 מן המועד שתוכנן מלכתחילה, נמנע ממנו ובני משפחתו להיות עמנו הערב.

  (שקד יובל)
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 (1023לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) שלישייה  (2891-חגי קשת )נולד ב

ובמידה מסוימת היא התנסות בעבודה זאת. יש בה מספר אלמנטים המעובדים  ,היצירה נכתבה בהשראת רעיונות של עבודה סריאלית

בה יחסית. צמצום לכאורה של מידת החופש בשלב קומפוזיציה ר-טרום תבטכניקות סריאליות, אך בעיקר מדובר ביצירה שקדמה לה עבוד

 נת ומלמדת.יייתה מעניכתיבת היצירה נובע מכך שגורמים רבים בה נתונים מראש. עבודה כזאת חדשה עבורי וה

 

בגרות בנגינה בחצוצרה במסגרת הקונסרבטוריון. למדתי בבית הספר התיכון "אורט נבחנתי בחינת טבעון ו-גדלתי ולמדתי בקריית

במסגרת הנח"ל. בתום השירות לצבא בתנועת "המחנות העולים" והתגייסתי עם הגרעין שירתתי שנת שירות במגמת המוסיקה.  גרינברג"

למדתי בחוג למוסיקה ובחוג לתולדות ישראל  1029-1008בשנים העמק. -עברנו לגור יחד בקיבוץ המחנכים העירוני במגדלהצבאי 

אני לומד הוראת היסטוריה ב"מכללת אורנים", מדריך ומרכז מועדון כיום באוניברסיטת חיפה ואני עמל על השלמת חובותיי הלימודיים. 

 הכרמל, וכותב מוסיקה.-סרבטוריון טירתהעמק, מלמד נגינה בקונ-נוער במגדל

 

 

 

 (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) בגידה (2890-לאונרדו סבריני )נולד ב

 

 1009-2000בשנים התגוררתי עם משפחתי. עסקתי במוסיקה ובמחשבים, הן כתחביב והן כמקצוע.  11נולדתי בארגנטינה. עד גיל 

למדתי עברית ראשית, עליתי לישראל והגעתי לירושלים.  1001-בלמדתי מערכות מידע באוניברסיטה הלאומית של קטמרקה, ארגנטינה. 

, לאחר שהתחתנתי, עברתי 1022-ב"מכללת הדסה". לאחר הלימודים התחלתי לעבוד במחשבים ובהנדסת תכנה  –אחר כך ו ,באולפן

ובו בזמן אני עובד בתחום המחשבים בירושלים )בעיקר, מהבית(. אני במסלול לקומפוזיציה, טודנט בחוג למוסיקה, לחיפה. מאז אני ס

 שואף להתמקד בתחום המוסיקה ואף להתפרנס מכך.

 

 

 

 (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) Sogo-sama (2891-עמית אשבל )נולד ב

סוגורו שהקריב את חייו למען החקלאים שייצג מול הדאימיו והשוגון של האיזור. היצירה נכתבה בהשראת סיפורו של החקלאי סאקורה 

נענש סוגו. שלושת ילדיו ואשתו נרצחו לנגד עיניו, בעוד הוא צלוב. הוא נשבע שרוחו תנקום  ,בעקבות עקיפת סמכות )פנייה לשוגון(

 בדאימיו, וכך היה.
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וריינטליים, בלי נאמנות לטונאליות. ניסיתי ליצור מרקמים שונים, תוך שימוש ונעשה בה שימוש בסולמות א ,היצירה פנטאטונית ברובה

בקווים עצמאיים, רפטיטיביים מדי פעם. כאשר כלי נגינה חוזר על תפקיד מסוים כמה פעמים, עושים כך גם הכלים האחרים, אלא 

 מרקמים שונים.יוצר שהתפקידים באורכים שונים, כך שאמצעי פשוט 

 

-ד בישראל. במהלך התיכון למד באופן עצמאי נגינה בגיטרה ושירה. בצבא שירת כמפקד קורס לאוכלוסיות מיוחדות בחילנולעמית אשבל 

, התחיל ללמוד פיתוח קול אצל ענבל גולדבליט בחיפה. כהכנה ללימודים למד תיאוריה ופיתוח שמיעה 1001-האוויר. לאחר השחרור, ב

ד מוסיקה ופסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה )קונטרפונקט אצל יובל שקד, קומפוזיציה אצל איתן למ 1021-1000אצל אייל צוריאנו. בשנים 

השתתף בסדנת אמן לכתיבה מתקדמת לצ'לו בהדרכת יובל שקד והצ'לן לוקס פלס, חבר רביעיית  1021שטיינברג ועודד זהבי(. בשנת 

 ארדיטי.

 

 

 

 (1024לכינור, לצ'לו ולפסנתר ) טלטלה  (2811-הראל גל )נולד ב

 

נמצא בימים אלה לקראת סיום לימודיו במוסיקה ובחינוך באוניברסיטת חיפה. במסגרת לימודיו  –מוסיקאי יוצר, מלחין ומבצע  –הראל גל 

למד במכללת . קודם לכן 1021/29שם איתי ויינר ז"ל בשנת -כתב יצירות להרכבים שונים וזכה בפרס שלישי בתחרות הקומפוזיציה על

צפת במגמה למוסיקה אתנית, והוציא לאור שני אלבומים בהפקה עצמית. בשנים האחרונות כותב מוסיקה להצגות תיאטרון, בהן "סאדאם 

  מחזה מסתורין" מאת יונתן לוי. מלמד נגינה במסגרות שונות ומופיע בהרכבים שונים כנגן חליל צד וחליל בנסורי. –חוסיין 
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 מטעם דיקן הפקולטה למדעי הרוח )1023124לשנת תשע"ד )מלגת הצטיינות 

 טליה אליאב

 

 בלימודים, גילוי יזמה ופעילות בחוג, וסיוע לסטודנטים עמיתיםהצטיינות על מטעם החוג למוסיקה מלגות 

 אורן אדם

 קרן מיכאלי

 לאונרדו סבריני

 יארא פרח

 נור פרח

 אור רוזנפלד

 

 בלימודים, גילוי יזמה ופעילות בחוג, וסיוע לסטודנטים עמיתיםהצטיינות על מטעם החוג למוסיקה תעודות הוקרה 

 ישחק אבן מגד

 אדם ברשאי

 לואי אבו רוקן

 מאריא ג'ובראן

 הראל גל

 אביטל וונובוי

 הילאנה חאטר

 ענאן חלבי

 אג'סאן חלילה

 ליאת לייבל

 אש-אייל מארי

 סולי נואמה

 אלינור עוואד

 ימה קוגןס

 יהל קנול
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 (1023124הוקרה על פעילות במסגרת פרויקט "התנסות קהילתית" בשנת תשע"ד )מטעם החוג למוסיקה תעודות 

 רותם וינבר

 בראא דיאב

 פאדי גרייב

 נאדיה זועבי

 לינה זחלאוי

 נור חג' יחיא

 נורה חכים

 סחר טאפש

 בשארה לולו

 לינה מנסור

 שחאדה נאסר

 ויסאל נאסר

 אלינור עוואד
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____________________________________ 

 :הקרוב, האחרון בשנה האקדמית הנוכחיתאירוע ה

 במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט: 101, באודיטוריום 28:00בשעה  22.4.1024

 –במול  ל ִמי וִָמיקֹו חגיגת

 )בהדרכת יארא ונור פרח( קונצרט סדנת הפסנתרנים של החוג למוסיקה

 וסטודנטים קונצרט אנסמבלים

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –כדי לקבל הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצה. gmichal@univ.haifa.ac.il -כתבו בבקשה ל

 

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה      בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה

 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

