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 חיים -התחרות ע"ש פאול בן

 אמנותית  יקה ישראליתזמו  צעירים מבצעים
 ' תשפ"באדר א 

 2022מרץ  –פברואר 
 * הרכבים קאמריים  זמרהכל כלי הנגינה *  

 
  ,אמנותית יקה ישראליתזצעירים מבצעים מו – פ"בתשחיים -על התחרות ע"ש פאול בן אתמכריזים בז אנו .1

 התחרות  . לשעבר , הקומפוזיטוריםיו"ר איגוד  , מעייני ז"לעמי  – המייסדזכר ל תוקדשזו  תחרות. 2022
 וער מוסיקלי בישראל )ע"ר(.נעמותת  מופקת ומנוהלת על ידי  

 
 .ותיתשראלית אמנייקה  זמויקאים צעירים לבצע  ז: עידוד מוטרת התחרותמ

 

   . 18:00בשעה  ב" פתש שבטב כ"ג. 2022, ינוארב 25 עד אחרון להרשמה :מו

 
יקאים ואנשי סנמנים מוה חברי לעש העמותההנהלת אחראית  ועל מינוי השופטים התחרותן רגועל א .2

הועדה המקצועית של התחרות תאשר את הרפרטואר הוא פרופ' משה זורמן. יו"ר חבר השופטים ציבור. 
 רשמית יצירות או חלקים ממנה. המוצע על ידי המתמודד/ת ויש לה הרשות לפסול 

 
 נגנים. חמישהעד  קאמרייםולהרכבים  לזמרים, כלי הנגינה כלים בצע מבלפתוחה התחרות  .3

 תותיואמנ  ישראליות  יצירות  :( כליביצוע )להלן: נטלית אינסטרומ ובוצעי שלבי התחרות בכל שלושת
היצירות  רמת .סנתר ברמה אומנותית )לידר(לקול ולפ םמקורישירים  : ביצוע קולי( :)להלן וקאליתו ,בלבד

 או ברמת רסיטל לבגרות באחד מכלי הנגינה/זמרה. ומעלה שנות לימוד ששל תאמתו ביצועל
 
ובחלק השני  יתקולות החרבחלק הראשון מועמדי הת: בהם יתמודדו  לקיםחלשני  תחולקמר הג תחרות . 4

ת לתחרות הקולית ולתחרות הכלי פרסי התחרות יופרדו בהתאם   .תהכלי התחרותובנפרד מועמדי 
מתמודדים   8 -שאינו פחות מקיום שתי התחרויות מותנה במספר מועמדים מינימאלי . 8יף כמפורט בסע

 וריה.כל קטגל
 
 :נטלית()אינסטרומ בתחרות כלית המתחריםל יג*  א.   .5

 (. 19להם וטרם מלאו  13  מלאו להם 2022 ,מרץב 1 -)שב 18עד  13: צעירים 
מלאו  2022 ,מרץב 1 -)שבבאקדמיות למוזיקה  יםנטסטודשהינם  26או עד גיל  ,כולל  24עד  19 :מבוגרים 

 (. יקהזמודיהם באקדמיות למויל סיימו  רםשט 26או  25וטרם מלאו להם  19להם 
 

 קולית )ווקאלית(:רות בתח המתחריםגיל *  ב.
 .   (21וטרם מלאו להם   16מלאו להם  2022 ,מרץב 1 -)שב   20עד  16 : צעירים

 (. 25וטרם מלאו להם   21מלאו להם  2022 ,מרץב 1 -)שב 24עד  21 : מבוגרים
 
ים אגילהמטווח  ת/להשתתפות בתחרות אם המועמד/ת חורג מיוחדתה בקש ניתן להגיש בשל גיל:החרגה *

.  ה או לדחותהלגופה וועדת התחרות תהיה אמונה לאשר ןתבח השכל בקחודשים.  12 -ולא יותר מהרלוונטי 
 noar.music.israel@gmail.com: האלקטרוני הדוארבת לשלוח לכתו את הבקשה יש

 
 
 :ערך בשלושה שלביםית תהתחרו  .6

 – שלב א'
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 .ירתם, לבחוכנית שאושרהיבצעו יצירה אחת בלבד מתוך הת הצעירים
 ., יצירות לבחירתם מתוך התוכניתדקות כ"א 15-ל 10יופיעו בין  המבוגרים 

. 
 –  שלב ב'

 .בשלב הראשון השלא בוצעו שהוגשה ואושרההתוכנית  תוך, מדקות כ"א 12 -ל 10בין  הצעירים יופיעו
 .ראשוןבשלב ה השלא בוצעו שהוגשה ואושרהמתוך התוכנית , דקות כ"א 20  -ל 15  בוגרים יופיעו ביןמה
 

 -הכרזת הזוכיםושלב ג' 
אם תה, בשלבי התחרותלבחירת המתחרים מתוך התוכנית המלאה שהוגשה בזמנים שייקבעו במהלך 

    .שופטיםהחלטת חבר הל
 הזוכיםיוכרזו    התחרות ע"ש פאול בן חייםשל  שלב ג'בסיום 

 
 ים השוניםיבוצעו בשלבכנית המלאה וחלקים מתוך הת  – ייןחשוב לצ, )להגשה ההמלא כניתוורך התא
  :('ושלב ב 'שלב א  6בהתאם לנאמר בסעיף ו

 
 . סה"כ דקות  30 -כ –מבוגרים . סה"כ דקות 20 - כ –צעירים  

 
תחרים בחירת המבשלב הגמר לבשלב ב' יש לנגן יצירות שלא בוצעו בשלב א'.  –רים לב המתחלתשומת 

 שירים.  5-3ים לבוגרים ריש 3-2ן לבצע ם צעירים ניתקבוצת/מחזור שירים. לזמרי יצירה מלאה או
 

 המתחרים לא יורשו לנגן יצירות משל עצמם.  א. 
 רה.ירה של המתחסדר השמעת היצירות יהיה נתון לבח ב. 
 ם. יירבתווים המקותמש , מומלץ להששיצאו לאור יצירותל  ג.
או ליו"ר חבר השופטים לפני  עדת השיפוט וול ה/ות או בא כוח/מתמודד תפנייעל חל איסור מוחלט  ד.

   קיום התחרות. ובמהלך 
 

 :ניתן למצוא ה ישראלית אמנותיתמוזיקשל  ותרשימות מקיפ
 , i.org.ilwww.im –לית יקה ישראזבאתר המכון למו

 . osers.orgwww.israelcomp  –באתר איגוד הקומפוזיטורים 
 //:web.nli.org.ilhttp -יה הלאומית יבאתר הספר

 music.org.il-ww.youthw –באתר התחרות 
 
 שיבוץ ולוח זמנים:   

ללא יוצא מן ומועדי התחרות הנקובים לעיל להיות זמינים בכל חייבים/ות בזאת מתות /המתמודדים .7
  –עמותת נוער מוסיקלי בישראל ייעשה על ידי  שלבים השונים,לכל אחד מהתאריכים ול שיבוץה. הכלל

 .התחרותהפקת 
לווים מקרי, ) מלוויואו ו/ עמד/תשינויים או דחיות כלשהן מצד המויהיה נתון ל לאו ופיו סהינהשיבוץ 
  .(ידה ויש תחרות במב מבצעים

כי מי   ,תודהשלמת הבקשה להגשת מועמבטרם  ,וודאל מלאההמוטלת האחריות המועמד/ת על  ,לפיכך
יימסרו רק  לביםלכל אחד מהש מודעים מראש לעובדה ששיבוציםוהם זמינים בכל ימי התחרות ממלוויו 

שלבי כל מהלך ב בצעמ ניתן לשנות מלווה .שהיא ולא ניתנים לשינויים מכל סיבה שלבכל למועד  בסמיכות
 שלבלבסמיכות  יש לעדכן את הפקת התחרות  -במידה והמלווה הוחלף/ה  ,מכל סיבהוהתחרות 

        .ההתמודדת
 

http://www.imi.org.il/
http://www.israelcomposers.org/
http://www.youth-music.org.il/
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 להלן לוח הזמנים של התחרות :  .8
 

 . הצהריםו הבוקרשעות , בברחבי הארץ םבשלושה מוקדי ערךיי שלב א'
 . ב"פ, תש אדר א'' ט  ,2022 ,פברוארב  10', היום ב
 .בפ", תש אדר א'  ' י .2022 ,בפברואר 11 ', ויום ב
 .בפ"תש יב' אדר א'  .2022בפברואר,   13', איום ב
 

הריים אחר הצבשעות . ב"פתש  אדר א' ב ',זי-'טז ,2220 בפברואר 18-17 ', ו -' הבימי ייערך   שלב ב'
 . מרכז הארץ.בהתאמה הבוקרו

 
 תחרות - 0:051 שעה ב (תשפ"ב א'  אדר ' חכ), 2220 , מרץב  1- ה  'גביום יתקיים   שלב ג' וקונצרט הסיום

 קונסרבטוריון הישראלי האודיטוריום, ב נהתתקיימהתחרויות . שתי כליתת תחרו -  19:00בשעה . קולית
 .  ו/או התו הירוק בכפוף להנחיות משרד הבריאותהתחרות  .ת"א ,יסוןד ארע"ש לין ות יקהסלמו

 
 ה.על המתחרה וכל הוצאה הכרוכה בכך תהיה על חשבון המתחר מוטלת האחריות למלווים .8

 
 :פרסי התחרות .9

 
יחולקו   הכליתולקבוצת המתחרים בתחרות  קוליתים בתחרות הלקבוצת המתחר ,ההגיל הצעיר טגוריתבק

 :הפרסים הבאים
 
 ₪ 4,000סך בפרס ראשון     

 ₪  2,500בסך ס שני פר
 ₪ 1,500בסך פרס שלישי     

 
יחולקו  כליתחרים בתחרות הולקבוצת המת קוליתלקבוצת המתחרים בתחרות ה ,תבוגרל המגיה טגוריתבק

 הפרסים הבאים:
 

 ₪ 7,000בסך ון פרס ראש      
 ₪  4,000בסך ני רס ש פ

 ₪.   2,000בסך שלישי פרס 
 

פרס מפרסי התחרות אם לא יימצא מועמד ראוי. כמו כן פטים שמורה הזכות שלא להעניק שוה לחבר
 ווים. למות להוסיף ציונים לשבח למתחרים והן לשמורה הזכ

 
י יגיש המלצה מטעם  מיד פרטבו הם לומדים. תלמוסד מטעם הה יתקבלו מתחרים שיגישו המלצלתחרות  .10

או מהמורה הפרטי  למד  בו , כאמור, מהמוסד האחרון ותמתחרה שסיים את לימודיו יגיש המלצ. המורה
 האחרון  

 
 .כל שלבבשונים בכירים מתחומים יקאים משלושה מוזויורכב  ת התחרותהנהלהשופטים ימונה ע"י  חבר .11

 
תלמיד, לא יעניק אותו שופט  -פחה או יחסי מורהיש יחסי משמסוים אם בין אחד השופטים לבין מתחרה  .12

 . שהוענקו לו ים האחרים ממוצע חשבוני של הציונ יירשם ציון שהואה מתחרחרה זה ולציון למת
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 .הרכב השופטים המלא בכל שלב ת בהשתתפותוחוקיתהיינה השופטים  ת חברוישיב .13
 

ציונים וההחלטות יירשמו  ועדת השופטים תתקבל בהצבעה חסויה וברוב קולות. כל הוב החלטהכל  .14
שופטים  החלטות ההנהלה וצוות ה  ל.פרוטוקועתו בד ש רישוםאי לבק. כל שופט רשפרוטוקול התחרותב
 סופיות.  ןה

 
ובכפוף להנחיות משרד הבריאות   קונצרט הסיום, בלבד, בשלב השלישי התחרות תהיה פתוחה לקהל .15

 . (2022  ,ץמר 1) התו הירוק או /ו
 

וכן   ל,ובין בחו" הקליט ולצלם את התחרות או כל חלק ממנה, ולשדרה  בין בארץ זכות להתחרות  נהלתלה .16
בין בהפצה שאיננה ה שהיא, בין בהפצה מסחרית ול החומר האמור בכל צורהזכות הבלעדית להפיץ את כ

ם מסחרית, לרבות תקליטורים, קלטות והקלטות, בכל מקום שהוא וכל זאת בלא תשלום למשתתפי
 זכויות היוצרים שבידי המלחינים והמו"לים.  לא ייפגעובתנאי שחרות, ובת

 
יש להקפיד  .ירוט מלא של יצירות לתחרותופ ישיים ובו פרטים א  טופס מקוון מצעותבאתיעשה  מהההרש  .17

ודמי  יש לצרף מכתבי המלצהלטופס ההרשמה  .ה/תזמון מדויק של כל יצירה ושם מלא של המלחיןעל 
הגשת יוחזרו גם אם בחר/ה נרשם/ת שלא להשתתף בתחרות. דמי ההרשמה לא  ₪.  110מה בסך הרש

 י הרשמה אינם מהווים התחייבות לקבלת המועמד/ת.דמית וקבלת התוכנ
 

התחרות במשרדי  נהלתבמאפשר יהיה לקבל בתקופת ההרשמה  ותשמה ומידע נוסף על התחרטפסי הר .18
ובאתר הנוער  , 03-5622701 ל':ט , 6230031ב, , תל אבי 79יהודה המכבי הנוער המוסיקלי בישראל, 

 music.org.il-www.youthהמוסיקלי 
 

https://www.youth-ומידע נוסף על התחרות אפשר להוריד מאתר התחרות בלבד.  הרשמהטפסי  .19
paulbenhaim2020-music.org.il/he 

סייג לכל תנאי בתקנון זה ולהתחייבותו של המתחרה א מהווה הסכמה לל המקווןהגשת טופס הרשמה  .20
 . יו לפעול על פ

 
ח . מכתבי המלצה יש לשלורות באמצעות אתר האינטרנט בלבדמנהלת התחליימסרו טפסי הרשמה  .21

    noar.music.israel@gmail.comד:  בלבדואר אלקטרוני ב
 

 פרטי הבנק. ההערותבסעיף , ת/שיוך שם המתמודדב דמי הרישום ישולמו או באמצעות העברה בנקאית
מוסיקלי נוער  –. שם החשבון 832מספר סניף , ( 10)בנק לאומי ,  72648/43 – מס' חשבון :ך העברהרלצו

יתקבלו  לא) בלבד שימסרו ידנית בישראלודת עמותת נוער מוסיקלי לפקאות באמצעות המח או בישראל.
קומה , 79יהודה המכבי ת"א, רח'  קלי בישראל,ינוער מוס -כתובת משרדנו באמצעות דואר רשום(  המחאות

  א'
 
 מוסיקלי בישראל נוער -הפקת התחרות  

 "ר(עיקלי בישראל ), עמותת נוער מוסיפו - עיריית תל אביב תחרות נערכת בסיוע:ה

http://www.youth-music.org.il/
https://www.youth-music.org.il/he-paulbenhaim2020
https://www.youth-music.org.il/he-paulbenhaim2020

