
 

 

 –  הודעה בדבר תחרות ארצית בקומפוזיציה  –

 אביב מתכבד להכריז על-הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל
 תחרות ארצית בקומפוזיציה בתחום המוסיקה האמנותית

 במסגרת האירועים לציון שבעים שנה להיווסדו.

 ממפעלי 'נוער מוסיקלי בישראל' חיים-התחרות תתקיים בשיתוף עם התחרות ע"ש פאול בן

 צעירים מבצעים מוסיקה ישראלית: חיים-ע"ש פאול בן לפרטי הרשמה לתחרות

 לחצו כאן         

 

 מבוא כללי -מהות התחרות 

בכוונת מארגני התחרות להדגיש את זיקתה של היצירה המוסיקלית הישראלית העכשווית להיבטים השונים של 
 ים מוסיקליים הנעוצים בעולם המוסיקה האמנותית, העממית והמסורתית, הן המערבית והן המזרחית.תכנ

כל מתחרה יבחר לשקף במלאכת כתיבתו את יסודות השפה, הסגנון והאסתטיקה המוסיקליים באופן חופשי, 
 ללא הכוונה או התניה, אלא מתוך עולמו המוסיקלי האישי.

 , יו"ר חבר שופטי התחרותאלכסנדר קורנהנדלרהתחרות מאת ד"ר  המקיף אודותלמסמך 
 לחצו כאן

 

 מטרות התחרות

  חקר וביטוי הזיקה של מלאכת הקומפוזיציה העכשווית אל המקורות המוסיקליים, מתוך מגוון
 המסורות הקיימות במוסיקה הישראלית לסוגיה.

 .פיתוח מבנים מוסיקליים המבוססים על מגוון הטכניקות הווריאטיביות 

: מטרות אלה יהוו מוקד רעיוני ויצירתי מובהק עבור המלחינים, וישמשו בסיס וקריטריון חשובההערה 
 שיפוטי עבור חבר השופטים של התחרות.

 

http://www.youth-music.org.il/index.php/he/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.youth-music.org.il/index.php/he/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2015/09/התחרות-הארצית-בקומפוזיציה-מסמך-מקיף.pdf
http://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2015/09/התחרות-הארצית-בקומפוזיציה-מסמך-מקיף.pdf


 

 

 מיקוד נושאי התחרות ויעדי כתיבת היצירות

 היצירות המוגשות לתחרות ישפטו על בסיס עמידתן בכל אחד מן העקרונות הבאים:

 ודת מוצא, בחומר / נושא מוסיקלי מן המסורות השונות )האמנותית, כל מועמד יבחר להתמקד, כנק
העממית והמסורתית(; ועל בסיס נקודת מוצא זו יפתח את יצירתו במגוון טכניקות הכתיבה הווריאטיבית 
החומר המוסיקלי הנבחר יהיה כגרעין שמתוכו צומחת היצירה כולה, והוא ישתקף בה בדרך חדשה 

 ובאופן ייחודי. 

  המתחרים להוכיח שליטה גבוהה בטכניקות קומפוזיטוריות בכלל, ובפרט, באלה הקשורות במלאכת על
הווריאציה. שליטה זו צריכה לבוא לידי ביטוי ביצירות המוגשות לתחרות במגוון היבטים מוסיקליים כגון, 

הרטוריקה עיצובם ופיתוחם של מרקמים ופורמטים מוסיקליים, מימדי הטונליות והמודליות, תשתיות 
 וגישות אקספרסיביות.

  על המתחרים להוכיח שליטה במכלול עקרונות האידאומטיקה והאפקטיביות האינסטרומנטלית של
 תפקידי הכלים והשילובים השונים ביניהם, בהתאם להרכב הכלי שיבחר על ידם.

 הבהרות –חבר שופטי התחרות 

 השופטים המורכב מחמישה מוסיקאים  כל היצירות המוגשות לתחרות ייבדקו ויידונו על ידי חבר
 קומפוזיציה, הביצוע ו/או ההוראה.ישראלים מקצועיים, וותיקים ויידועי שם, הפעילים בתחומי ה

  שיפוט היצירות ובחירת היצירות הזוכות ייעשו על בסיס אנונימי לחלוטין. מארגני התחרות ידאגו לסימון
 הזוכות, רק לאחר בחירתן ודירוגן.חיני היצירות המעטפות בסימני היכר אשר ישמשו לזיהוי שמות מל

  על חבר השופטים תחול האחריות המלאה לוודא כי כל יצירה המוגשת לתחרות ראויה להתקבל
 יעדי כתיבת היצירות ואופן הגשתן.לבדיקה ודיון במסגרת התחרות; זאת, בהתאם להנחיות הנוגעות ל

 אמון על בדיקתן של כל היצירות המתחרות ועל חבר שופטי התחרות ישמש הגורם המקצועי הבלעדי ה
 יפוט ושיקולים מקצועיים מובהקים.דיון בהן;מתוכן, הוא יבחר את היצירות הזוכות עפ"יעקרונות הש

  חבר השופטים לא יחויב בבחירת שתי יצירות בכל אחת מן הקטגוריות לצורך הענקת פרסי הזכייה
היצירות שייבחר לקבלת פרסי התחרות יהיה  בתחרות. לפיכך, מובהר בזאת כי האפשרות שמספר

 ה פתוחה בפני חבר שופטי התחרות.נמוך מן המצוין מעלה, תהי

 .מובהר בזאת כי החלטות חבר השופטים של התחרות תהינה סופיות ולא תינתן הזכות לערעור עליהן 

 הסברים והנחיות למתחרים    -מסגרת התחרות 

 התחרות פתוחה בפני מלחינים ישראלים, החל מגיל ארבע עשרה ועד לגיל עשרים וחמש.  .1
מלחינים ישראלים )החיים בישראל דרך קבע( מוזמנים להגיש יצירות מפרי עטם, בהתאם לקטגוריות  .2

 ובכפוף להנחיות המקצועיות המפורטות במסמך זה. הגיל הרלוונטיות
 טים העקרוניים המוצבים במסמך זה.ד בסטנדרהיצירות המוגשות לתחרות חייבות לעמו .3
)בהתאם לקטגוריות המתחרים ובכפוף להנחיות הרלוונטיות  יצירה אחת בלבדכל מתחרה רשאי להגיש  .4

 של התחרות(.



 

 

 .אין להגיש יצירה שבוצעה בעבר במסגרת מקצועית כלשהי .5

 קטגוריות המתחרים

 )הידוע( וניסיונם )הצפוי( של המשתתפים:התחרות תיערך במסגרת של שתי קטגוריות, עפ"י גילם 

 19ועד גיל  14:  מגיל קטגוריית צעירים .1
 25עד גיל  20:  מגיל קטגוריית בוגרים .2

 לבחירה מתוך רשימת הכלים הזו:  -: יתקבלו לתחרות יצירות הכתובות לכלי סולו בקטגוריית צעירים
 - ות לשני כלים )מתוך הרשימה הנ''לאו יצירות הכתוב - פסנתר, כינור, צ'לו, גיטרה, חליל וקלרינט

 דקות. 5עד  3כ  משך היצירות בקטגוריה זו :לא כולל שני פסנתרים ו/או כלים כפולים כלשהם(. 

 מתוך לבחירה  -כלים  : יתקבלו לתחרות יצירות הכתובות לשניים עד ארבעהבקטגוריה הבוגרת
או יצירות לקול )יחיד(  - קלרינט וקרן יעררשימת הכלים הזו: פסנתר, כינור )או ויולה(, צ'לו, חליל, 

וכלי אחד או הרכב קאמרי של עד שלושה כלים שונים מתוך הרשימה הנ''ל  )לא כולל כלים כפולים(, 
 דקות. 7עד  4: כ  משך היצירות בקטגוריה זואו יצירות לכלי סולו )לבחירה מתוך הרשימה הנ''ל(. 

 אופן הגשת החומרים לתחרות  

תחול האחריות להגיש את יצירתו )פרטיטורה ותפקידים(, בחמישה עותקים מודפסים. אין על כל מתחרה  .1
 להגיש לתחרות זו חומר מוסיקלי מוקלט על גבי מדיה מסוג כלשהו.

. המעטפה תכיל את חומרי בציון קטגוריה בלבדכל חומרי היצירות יוגשו במרוכז בתוך מעטפה סגורה  .2
ים(, וכן מעטפה סגורה נפרדת שתכיל את שמו, תקציר קורות הביצוע )הפרטיטורה והתפקידים השונ

 החייו של המתחרה, ואת נתוני ההתקשרות הרלוונטיים )כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת דוא''ל(.
כל היצירות יוגשו לתחרות באופן אנונימי לחלוטין. שמם של משתתפי התחרות לא יופיע בתוך המסמכים  .3

ו בצמוד אליהם(, אלא רק בתוך מסמך קורות החיים בלבד, אשר יימסר הכוללים את התווים עצמם )א
 במעטפה סגורה ונפרדת, יחד עם כל חומרי היצירות.

מתחרה שלא יגיש את יצירתו בהתאם לכל האמור בדרישות אלה, יצירתו תיפסל, לא תיבדק ע''י חבר  .4
 השופטים, ולא תידון על ידו.

 וג שכל החומרים המוגשים על ידם לתחרות יגיעו למשרדי על כל המתחרים תחול האחריות המלאה לדא
, 21/1/2016(, עד ליום ה', 6200003אביב -, תל25הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה )רח' לואי מרשל 

 ישירות למזכירות, בדואר רשום, דואר שליחים או כל אמצעי אחר שמבטיח אשור מסירה לשולח.

 לוחות זמנים ופרסים -מהלך התחרות 

  ,'21/1/2016מועד אחרון להגשת יצירות לתחרות: יום ה.   

  ,'21/2/2016מועד ההכרזה על זוכי התחרות: יום א . 



 

 

  טקס חלוקת הפרסים לקומפוזיטורים הזוכים בתחרות וביצוע היצירות הזוכות  -מועד אירוע סיום התחרות
צרט הסיום של התחרות ע"ש בפרס הראשון )בכל אחת משתי הקטגוריות( יתקיים במעמד שלב הגמר וקונ

 21/3/2016חיים: יום ה', -פאול בן

 :פרסי התחרות
 לכל זוכי התחרות יוענק פרס כספי 

  1,000 –פרס שני ₪,  2,000 –צעירים: פרס ראשון ₪ 

  2,000 –פרס שני ₪,  4,000 –בוגרים: פרס ראשון ₪ 
 הקלטה מקצועית של היצירות הזוכות 
  בשתי הקטגוריות( יבוצעו במעמד שלב הגמר וקונצרט היצירות שיזכו במקום הראשון(

 .ע"י נגני אנסמבל "מיתר" חיים-הסיום של התחרות ע"ש פאול בן
היצירות שיזכו במקום השני )בשתי הקטגוריות( יבוצעו במסגרת פומבית ומקצועית 

 בהמשך.

 מגישי יצירה לתחרות מתבקשים לקרוא בעיון את דברי ההסבר ואת ההנחיות המפורטות 
 בדבר יעדי כתיבת היצירות המוגשות לתחרות, קריטריוני השיפוט וחבר השופטים.

 
 

 תודות

 םשופטיהיו"ר חבר יוזם התחרות ו, ד"ר אלכסנדר קורנהנדלרל

 ל"נוער מוסיקלי בישראל" והתחרות ע"ש פאול בן חיים

 אנסמבל מיתרל

 איגוד הקומפוזיטורים בישראלל

 מכון למוסיקה ישראליתל


