
הילה טימור-אשור היא המנהלת החדשה של 'יד חריף', מרכז האמנויות המקצועי של מטה יהודה. מאז התמנתה 
לתפקיד – ביוני 2021 הצליחה לגבש תוכניות לימוד נוספות ולהרחיב את פעילות המקום. הילה, שחזונה הוא שילוב 
קהילתי בין אוכלוסיות שונות – הולכת לאורו של חזון זה וכבר מחילה אותו על בני עדות, מגזרים, גילאים ורקעים 

תרבותיים שונים. על תפיסתה החברתית והאמנותית של הילה, על חזונה ועל תוכניות שבדרך.

מאת: מיכל בשן,

להעמיק 
ולהרחיב 

את 
התרבות 
האזורית

הנצחה והמשכת דרכו 
של חריף ז"ל

'יד חריף', המרכז לאמנויות של מטה יהודה, 
עבר שינויים רבים במהלך שנות קיומו. המרכז 
חריף  מוסה  של  הקרובים  חבריו  ידי  על  נוסד 
ואדריכל,  ציבור  איש  צרעה,  קיבוץ  חבר  ז"ל, 
העבודה,  מפלגת  מטעם  כנסת  כחבר  שכיהן 
ב  קטלנית  דרכים  בתאונת  הטראגי  מותו  עד 
16 בינואר 1982. אתו בתאונה המחרידה ההיא 

נספו גם רעייתו ובנו. 
ז"ל  חריף  של  שמו  על  שהוקמה  העמותה 
את  להקים  מנת  על  תרומות  שגייסה  זו  היא 
מבנה המרכז האזורי לאמנויות ולתחזקו, ובכך 
להנציח ולהגשים את חזונו של מוסה חריף ז"ל 

אודות שילוב בין מגזרי.
תחילה היה המרכז נחלתו של קיבוץ צרעה, אך 
עם הזמן הוא הועבר לניהולו של מטה יהודה, 
כשמנהלים טובים ומלאי רצון טוב ניהלו אותו 
לאורך כל השנים. שנת הקורונה לא השביתה 
את פעילותו, והיא התקיימה באמצעות ה'זום' 
לסגר,  סגר  בין  לקיים  היה  שניתן  ובמפגשים 
כשהופעות סוף השנה המקצועיות והמרגשות 
הבריאות,  משרד  הוראות  פי  על  בו  שנערכו 
המחישו עד כמה הפעילות המשיכה לשקוק 
חיים גם בתקופה הבלתי אפשרית שעברה על 

העולם ועל המדינה תחת מגבלות המגפה.

מנהלת חדשה
ילדים  לשני  ואם  נשואה   ,51 ה  בת  הילה 
ופעילה  סופרת,   קולנוענית,  היא  בגירים, 
כמעט  משפחתה  עם  המתגוררת  חברתית, 
20 שנה ביישוב שריגים. זה המרחב בו גידלה 
את ילדיה, שהיו ב'יד חריף' בני בית במגמות 

המוזיקה לאורך כל שנות ילדותם ונעוריהם.
היא בוגרת בית הספר לקולנוע 'סם שפיגל', 
את  כנערה  החלה  מאז  וותיקה,  ועיתונאית 
לא  ממנו  תחום  לנוער',  ל'מעריב  כתיבתה 
היום  עד  כותבת  היא  שכן  ידה,  את  הניחה 
למוסף סוף השבוע של 'ישראל היום' כתבות 
בנושאים חברתיים. הילה הקימה את מגמת 
שבירושלים,  קאסן'  'רנה  בתיכון  הקולנוע 



עם ארנולד שוורצנגר
בשנת  שנה.   16 במשך  אותה  ניהלה  ואף 
גן את מגמת הקולנוע בתיכון  2003 הקימה 
שזו  עד  אותה,  גם  וניהלה  הרטוב  הצומח 
עמדה על רגליה. במקביל יצרה הילה סרטי 
הטלוויזיה  בערוצי  ששודרו  עצמאיים,  דוקו 
הישראלית, ואז גמלה בה ההחלטה להתמקד 
במיוחד ביצירה מקומית אודות הבית האזורי 
'קול  במודעת  כשהבחינה  יהודה.  מטה   –
קורא' של 'שותפות ביחד – בית שמש מטה 
הצעות  להגיש  יוצרים  המזמינה  יהודה', 
המקומי,  במרחב  משותפים  יצירה  למיזמי 
יחד עם חברה קרובה מאוד שלה  החליטה, 
מרמב"ש  ליטאית  חרדית  יוסוביץ',  חיה   –
א', להגיש הצעה לפרוייקט קולנוע משותף 
חרדיות.  ושאינן  חרדיות  מקומיות,  לנשים 
היריקה  סביב  הארץ  סערה  שנים  באותן 
 8 ה  בת  מרגוליס  נעמה  הילדה  שספגה 
מרמת בית שמש, בדרכה לבית הספר בגרבי 
קריאות  לה  שהוצמדו  יריקה  רבעי,  שלושת 
באותה   – אז  או  קיצוני.  חרדי  מצד  נאצה 
דתית  כפייה  נגד  הפגנות  התקיימו  שנה 
שלטענת  שמש,  בבית  בנשים  פגיעה  ונגד 
הצניעות.  בכללי  עמדו  לא  קיצונים  אותם 
הילה וחיה השתתפו באחת ההפגנות האלה, 
מתוך מטרה למגר את הקיצוניות ולחזק את 
המתינות הבין מגזרית, אלא שלאותה הפגנה 
מתגוררים  שאינם  פוליטיקאים  גם  הגיעו 
ציני  באופן  אותה  ניצלו   – ולתחושתן  בעיר, 

על מנת ל'גזור קופונים' פוליטיים. 
שהחרדים  לי  שמכאיב  לחיה  "אמרתי 
הקללות  כנגד  יוצאים  ואינם  שותקים 
כשראינו  אבל  לי.  כאב  זה  נעמה.  שספגה 
הבנו   – הולכות  ההפגנות  נצלני  כיוון  לאיזה 
שלא זו הדרך. הכעס כלפי חרדים היה כל כך 
עמוק שבהפגנה חיה, שלבושה כחרדית לכל 
אוייב העם.  דבר, ספגה עלבונות כאילו היא 
לה  אמרתי  קורא'  ה'קול  מודעת  בעקבות 
בואי נלך למיזם שיטפל בנושא ממקום אחר. 
אני יודעת ליצור סרטים. נקים מיזם משותף 
לנשים, ובמקום לדבר פשוט ניצור יחד. חיה 

נרתמה מאוד לעניין ויצאנו לדרך".

 - האזורי  הקולנוע  מיזם 
'נשים נהדרות'

שנים  לאורך  שעסקה  שכמי  מציינת  הילה 
היה  טבעי  אך  נוער,  בני  של  בעולמם  רבות 
לחשוב על מיזם המשלב בין בני הגיל הזה. 
"אלא שאי אפשר היה להקים קבוצת יוצרים 
בה  ייטלו  חרדים  נוער  שבני  מגזרית  בין 
להגיע"  להם  יתירו  לא  ההורים  שהרי  חלק, 
של  ברוחו  פועלת  שאני  "כיוון  אומרת.  היא 
הרב המקובל שלמה מן זצ"ל, שנפטר לפני 

בכיוון  הלכתי   – שנים   10
הרב  נשים.  בין  חיבור  של 
לייעוץ  אליו  מקבל  היה 
נשים,  ובעיקר  אנשים, 
מרכז  היא  שהאישה  וטען 
של  התווך  עמוד   – הבית 
השקעה  וכל  המשפחה, 
תומכת   – ובנפשה  ברוחה 
ובונה את הבית כולו. בנוסף 
– בכל פעם שהגעתי אליו 
לפעול  מבקש  שהוא  אמר 
מתוך התכווננות לחזק את 
הרב  ישראל.  עם  אחדות 
על  כסף  ביקש  לא  מעולם 
לפעול  הפציר  אך  ייעוצו, 
חיזוק  עקרונות  מתוך 
דרכה,  והמשפחה  האישה 
ומתוך  האחדות,  וחיזוק 
זו פעלנו חיה ואני.  תפיסה 
נשים,  שלנו  למיזם  הזמנו 

ועם הזמן נטלו בו חלק גם הבעלים והילדים".
מיזם 'נשים נהדרות' נמשך 3 שנים נהדרות. 
שעבדו  נשים  של  קבוצות   2 הוליד  "המיזם 
נפגשו  הזמן  "עם  הילה.  אומרת  יחד"  ויצרו 
בני המשפחות אלה עם אלה ונוצרו הכרויות 
חברויות  הניבו  ואף  סטראוטיפים,  ששברו 
בבית  קיימנו  השלישית  בשנה  מרתקות. 
נשים:  סרטי  פסטיבל  יהודה  ובמטה  שמש 
גשרים  בוני  סרטים  הקרנות  של  ימים   4
ידי הקרנת סרטים  תרבותיים וחברתיים, על 
רחבי  מכל  ישראליות  מקצוע  נשות  שיצרו 
ושחקניות.  תסריטאיות  בימאיות,  הארץ: 
ועלילתיים,  דקומנטריים  סרטים  היו  אלה 
העדות,  מכל  נשים  ידי  על  יוצרו  כולם  אשר 
להציג  בחרנו  אנו  והגילאים.  המגזרים 
שנבנו  גשרים  שמציגים  סרטים  בפסטיבל 
חברתיים  מעולמות  שבאים  אנשים  בין 
הייתה מדהימה.  לפסטיבל  ההיענות  שונים. 
האזורית  המועצה  בשיתוף  אירועים  קיימנו 
ונכח  משואה  במצפה  וקק"ל  יהודה  מטה 
גם  התקיימו   – במקביל  מעורב.  קהל  שם 
מגוון  היה  והקהל  וציבוריות  ביתיות  הקרנות 
מאוד. בפסטיבל הזה הצגנו גם את הסרטים 
והוא  ביחד  הנשים  שיצרו  שלנו  המיזם  של 
ביימתי  שאני  סרט  גדולה.  לתהודה  זכה 
הטלוויזיה  בערוץ  גם  הוקרן  הפרוייקט  על 

הישראלית".
עצר. בכוחות משותפים המשכנו הלאה"..

'הקשה של הלחם'
'נשים נהדרות' התפנתה הילה  ימי  עם תום 
של  חייה  סיפור  את  לכתוב  אשור   – טימור 
סבתה, שהיה לה איתה קשר קרוב במיוחד. 
אותו  הספר  שם  הוא  הלחם'  של  'הקשה 
לאור  ויצא  כתבה 
בהוצאת כינרת זמורה 
היסטורי  רומן  ביתן, 
באופן  המספר 
תולדות  את  עלילתי 
רקע  על  הסבתא  חיי 
האירועים ההיסטוריים 
בתקופת  שהתרחשו 
ה  העולם  מלחמת 
הסבתא  בריחת   ,2
לרוסיה  מפולין 
אהבתה  בעקבות 
לא  שהילה  לסבא, 
הסב  להכירו.  זכתה 
נרצח על ידי הגרמנים 
הצבא  של  חיל  בתור 
 ,1941 בשנת  האדום 
נולד,  הילה  ואביה של 
הבריחה  כדי  תוך 
חודשיים  לרוסיה, 
אביו.  של  מותו  לאחר 
מכר  לרב  הפך  הספר 
ובאוקטובר  בישראל, 
לאור  ייצא  הקרוב 
בשפה  בפולין,  גם 
רואה  בכך  הפולנית. 
סגירת  מעין  הילה 
של  סיפורם   – מעגל 
פולין,  ילידי  הסבתא, 

יופץ בארץ הולדתם ובשפה בה דיברו. הספר 
הנפשי  הקשר  את  גילם  ספק  ללא  הזה 
פני  על  המגשר  קשר   – לסבתה  נכדה  בין 
2 דורות. הילה קיימה הרבה מאוד  פער של 
מפגשי קוראים, ראיונות משודרים וכתובים, 
מיישובים  מגוונים  קהלים  במהלכם  ופגשה 
רבים במדינה. תוך כדי כך עבדה גם כצלמת 
סרטים,  מספר  עוד  ויצרה  הכנסת  בערוץ 
מלחמת  הוא  שלהם  המשותף  שהנושא 
העולם ה 2, תקופה שמעסיקה אותה, כדור 
זו  היא  בכורה  כנכדה  אירופה.  ליוצאי  שני 
והרבה  סיפורים  ספגה  שאלות,  ששאלה 
בתקופה  נוכחת  שהיא  וחשה  שתיקות 
את  לפצח  לנסות  כדי  הזו,  מובנת  הבלתי 
זה  ובקשר  באירופה.  שהתרחש  הסיוט 
סיפורים  הרבה  "שמעתי  הילה:  אומרת 
מהתקופה ההיא והבנתי שבין אלה ששיתפו 
כאלה  גם  היו  הנאצי  הטירוף  עם  פעולה 
את  בכך  וסיכנו  אמיצות  החלטות  שלקחו 
בני משפחתם. גם זה סוג של בניית גשרים, 
לשמוע את הסיפורים הפרטיים ולהבין שלא 
או  הגרמני  הסטריאוטיפ  לפי  התנהגו  כולם 
הפולני. ככל שאני יורדת לרזולוציות עמוקות 
גם  שמציגים  אנשים  יותר  פוגשת  אני  יותר 
של  זוויות  בהן.  דובר  שפחות  אחרות  זוויות 

אור". 

'יד חריף'

של  מקום  הוא  הילה  עבור  חריף'  'יד   
בלימודי  שנים  שם  בילו  ילדיה  חיבורים. 
את  הכירה  כאם,  והיא,  ונגינה  מוזיקה 
לימודי  של  מקצועי  כמרכז  המקום 
עד  ראיתי  השנים  "לאורך  שונות.  אמנויות 
ב'יד  משקיעה  האזורית  המועצה  כמה 
ובכך משקפת את האני מאמין של  חריף', 
והמפגש  האמנות  חשיבות  כלפי  המועצה 
ספק  אין  קהילה.  שיוצר  תרבותי  הבין 
שהרמה המקצועית כאן גבוהה מאוד, ואני 
מודעת לגודל האחריות שיש לי לשמור על 
ויזל,  ניב  בתפקיד.  קודמיי  של  ההישגים 
אגף  מנהלת  פחימה,  ויוכי  המועצה  ראש 
ומחשבה  משאבים  בו  משקיעים  התרבות, 
לעולם  גדול  כבוד  של  ממקום  עמוקה 
מקצועית  מחול  מחלקת  לנו  יש  התרבות. 
אומנות  מחלקת  כץ,  שירי  של  בניהולה 
מונטה  עמרי  של  בניהולו  וקונסרבטוריון, 
המגיע להישגים מרשימים מאוד, ואף אירח  
"מפתחות  בינלאומית  תחרות  לאחרונה 
 .)The Golden Keys /Cles D'Or( "הזהב
)סולו,  ולזמרים  לנגנים  נועדה   התחרות 
והשתתפו  ומקהלות(.  תזמורות  הרכבים, 
שונים  ויישובים  ערים   42 מ-  מתחרים  בה 
סה"כ  מחו''ל.  מתחרים  גם  כמו  בארץ, 
צעירים  נגנים   278 כ-  בתחרות  השתתפו 

מגילאי 8-20.
התחרות החלה מס' ימים לאחר סיום מבצע 
שומר החומות, מה שלא מנע ממשתתפים 
גם  להשתתף  ומהשטחים  ירושלים  ממזרח 
סילוואן,  העתיקה,  מהעיר  מתחרים  הם- 
הזיתים(  )הר  תור  שועפאט,  חנינא,  בית 
של  גדול  מספר  גם  כללה  התחרות  ועוד. 
מצ'ילה,  מתחרים  מחו''ל-  משתתפים 
מולדובה,  ליטא,  אוקראינה,  רוסיה,  הודו, 

'הקשה של הלחם'

מיזם הקולנוע האזורי - 
'נשים נהדרות'

'יד חריף'



הגדלת מספר 
השלוחות והרחבת 

הפעילות

המשך דרכו של מוסה 
)משה( חריף

סיכום שנת 2021 ב'יד 
חריף'

אשר  וצרפת  הונגריה  שווייץ,  קזחסטאן, 
''און  בקטגורית  והתחרו  סרטונים  שלחו 

ליין''.
העולם.  מרחבי  הגיעו  השופטים  גם 
התחרות כללה קטגוריות בז'אנר המוזיקה 
הקלאסית - כינור, פסנתר, כלי קשת, כלי 
קאמריים  הרכבים  אופרה,  זמרי  נשיפה, 
ומוזיקה  ג'אז  של  קטגוריות  גם  כמו  ועוד, 
חג  לבש  חריף  יד  קונסרבטוריון  קלה. 
הימים  ארבעת  ובמהלך  התחרות  בימי 
והשופטים  המתחרים  כל  אצלנו  התארחו 
ועד  מתחילים  מרמת  מוזיקלית,  לחגיגה 
ובנוסף, כללה קטגוריה  לנגנים מקצועיים 
מתחרים  הציגה  אשר  מיוחד  חינוך  של 
שאת  שהוכיח  מה  במיוחד.  מרגשים 
היצירה ביד חריף אי אפשר להפסיק.  אין 
שנים  לאורך  פה  ונעשית  שנעשתה  ספק 
ו  הקורונה  שנת  אחרי  מאוד.  יפה  עבודה 
3 סגרים, הקושי והאתגר לא היו פשוטים. 
הקורונה הכתה בענפים רבים במשק, אבל 
'יד חריף' לא הפסיק את פעילותו. בתחום 
הזמן  כל  בו  –הועברו  הפרטנית  המוזיקה 
גם  עבד  מהתזמורת  חלק  'זום'.  שיעורי 
הגיעו  והם  ב'זום',  מתואמת  בפעילות  כן 
הופעל  השאר  כל  מדהימים.  להישגים 
ובשנייה  להנחיות הממשלה,  כאן בהתאם 
הופעלו  החוגים  כל   – להיפגש  שהתירו 
כל  ועוד.  אקרובטיקה  מחול,  מחדש: 
להופעות  בכבוד  הגיעו  החוגים  משתתפי 
מאוד,  גבוהה  רמה  והציגו  השנה  סוף 
מצד  והן  המורים  מצד  הן  ויתורים,  ללא 

התלמידים".
כשיסתיימו  אוקטובר,  בתחילת  מעט,  עוד 
חגי תשרי, תחל ב'יד חריף' שנת הלימודים 
לאות  ללא  מתכוננת  הילה  תשפ"ב. 
על  רוענן  המרכז  אתר  השנה.  לפתיחת 
רתימה  של  מזווית  דברים  בו  ומוצגים  ידה 
לחזונה ולחזון המועצה. שני חוגים חדשים 
ייפתחו עוד מעט, והילה עמלה על קידומם 
ברחבי  כבר  המוכר  וורד',  'ספוקן  ועידודם: 
וכתיבה  סלאם',  כ'פואטרי  והעולם  הארץ 
יוצרת. ה'ספוקט וורד' הוא מופע יחיד בפני 
ומדקלם  הבמה  על  היוצר  עומד  בו  קהל, 
שיר   – וגוף  פנים  הבעת  תוך  פה,  בעל 
וכזה  ארוך  כלל  בדרך  בחרוזים,  שכתב 
שמציג את מחשבותיו בנושא מסויים. "זהו 
במקומות  שמפעפע  חדש  יצירתי  תחום 
אומרת  ומבוגרים"  נוער  בני  בקרב  שונים 
לבטא  דרך  הוא  סלאם  "הפואטרי  הילה. 
יכולת  את  מפתח  הוא  ורעיונות.  מחשבות 
הכתיבה והקוגניציה, בשילוב עם המיומנות 
לעמוד על הבמה, מול קהל". החוג הנוסף 
שייפתח, כתיבה יוצרת, מיועד גם הוא לבני 
בהנחיית  יתקיים  והוא   – ולמבוגרים  נוער 
ליאת  והמצליחה  המוכרת  הסופרת 
להעשיר  הצורך  את  מחדדת  הילה  רוטנר. 
ואומרת:  מבוגרים  בחוגי  המבחר  את 
ליצירה  מחבק  בית  להיות  מעוניינים  "אנו 
של  לחלומות  וקשובים  למבוגרים  גם 

בשנה  כאן  שיתרחב  נוסף  דבר  התושבים. 
מוזיקליים  והרכבים  להקות  הוא  הקרובה 

ייעודים למבוגרים".
עתה  כי  הילה  מספרת  אלה,  כל  לצד 
מוצעים לקהלים שונים גם חוגים בתחומים 
יצירת  צילום,  המשיקים לקולנוע: אנימציה, 
כי  להדגיש  מבקשת  הילה  ועוד.  סרטונים 
היתכנות  ובודקת  הצעה  לכל  פתוחה  היא 
של כל דבר, לפי קהל היעד והיכולת להשיג 

מורים מצויינים לכל תחום חדש. 

ברחבי  שלוחות   3 עוד  חריף'  ל'יד  כיום  "יש 
"עין הרים,  ומפרטת:  המועצה" אומרת הילה 
נחושה וגיזו – כפר אוריה. המועצה שלנו רחבה, 
המועצה,  יישובי  לכל  להגיע  שואפים  ואנו 
הוא  הרעיון  ולמבוגרים.  הנוער  לבני  לילדים, 
לשלב בעשייה אמנותית פרוייקטים חברתיים 
בין  חיבורים  נהדרות',  ב'נשים  שיצרנו  כמו 
אוכלוסיות שונות: מגזרים, עדות, דתות, בעלי 
מוגבלויות ועוד. בשנה הבאה נקים  פרוייקט 
אילנה  המורה  בהנחיית  דורי,  בין  אתני  מחול 
כהן, בהם לימוד צעדי מחול מכל העדות, וכן 
– צעירות לומדות צעדים ממבוגרות ומעלות 
משותף.  מופע  האזרחית  השנה   בסוף 

פרוייקטים נוספים בבחינה" 

הילה טימור אשור רואה את עצמה ממשיכה 
חריף.  מוסה  של  המורשת  את 
לחבר  שואפת  אני  כך  "מתוך 
שונות  קבוצות  שיותר  כמה  בין 
בצמידות  עובדת  אני  מזו.  זו 
לעמותת 'יד חריף' וליו"ר שלה – 
רון שצברג, והמטרות משותפות 
לכולנו. בנוסף לכך – אני פועלת 
נוסף:  השראה  מקור  מתוך 
שהיה  קורצ'אק,  יאנוש  המחנך 
עיתונאי  סופר,  ילדים,  רופא 
ומחנך, ושילב בחייו את התפיסה 
באמנות  משתלב  שהחינוך 
ובספרות. קורצ'אק טען שכאשר 
אתה יוצר – אתה יכול להשפיע 
להרגיע,  שסביבך:  העולם  על 
בילד  ראה  הוא  לעצב.  לשנות, 
אדם שלם, עשה הבחנה בין ילד 
טוב לילד נוח, וטען שאין בהכרח 

זהות ביניהם. קורצ'אק היה הראשון שהקים 
ידי  על  המופעלת  רדיו  ותחנת  ילדים  עיתון 
מהמתרחש  כחלק  נגינה  לימד  והוא  ילדים 
אותם  חינך  ובכך  לילדים,  המשותף  בבית 
יצירה. אני פועלת לכך  לאקטיביות תוך כדי 
חריף  מוסה  של  לזכרו  השנתי  שבאירוע 
הסיסמה   קורצ'ק.   של  מורשתו  את  נשלב  
יוצרת קהילה" היא לא רק סיסמה  "תרבות 
תרבות  מחלקת  של  התפיסה  את  ומגלמת 
במועצה שבאמצעות התרבות אפשר ליצור 
להביא  שנצליח  מקווה  אני  החיבורים.  את 
למעגלים  הזאת  המשותפת  העשייה  את 
מטה  האזורית  המועצה  ברחבי  השונים 
יהודה, גם ליישובים הרחוקים מכאן, שיהיה 
בתמורה  הדרך  את  לעשות  להם  שווה 

לאמנות איכותית ומעצימה".

בקונסרבטוריון  התקיימה   1-4.06.2021 ב- 
תחרות  יהודה(  מטה  )מ.א  חריף"  "יד 
הזהב "מפתחות   - בינלאומית  מוזיקה 

 "  )The Golden Keys /Cles D'Or
לנגנים ולזמרים )סולו, הרכבים, תזמורות 
ומקהלות(. בתחרות לקחו חלק מתחרים 
מ- 42 ערים ויישובים שונים בארץ, כמו גם 
מתחרים מחו''ל! סה"כ השתתפו בתחרות 

כ- 278 נגנים צעירים מגילאי 8-20.
סיום  לאחר  ימים  מספר  החלה  התחרות 
מנע  שלא  מה  החומות,  שומר  מבצע 
ירושלים  ממזרח  נוספים  ממשתתפים 
מתחרים  הם-  גם  להשתתף  ומהשטחים 
חנינא,  בית  סילוואן,  העתיקה,  מהעיר 
שועפאט, תור )הר הזיתים( ועוד. התחרות 
משתתפים  של  גדול  מספר  גם  כללה 
רוסיה,  הודו,  מצ'ילה,  מתחרים  מחו''ל- 
קזחסטאן,  מולדובה,  ליטא,  אוקראינה, 
שלחו  אשר  וצרפת  הונגריה  שווייץ, 

סרטונים והתחרו בקטגורית ''און ליין".
העולם.  מרחבי  הגיעו  השופטים  גם 
בז'אנר  קטגוריות  כללה  התחרות 
כלי  כינור, פסנתר,   - המוזיקה הקלאסית 
הרכבים  אופרה,  זמרי  נשיפה,  כלי  קשת, 
קאמריים ועוד, כמו גם קטגוריות של ג'אז 
ומוזיקה קלה. קונסרבטוריון יד חריף לבש 
חג בימי התחרות ובמהלך ארבעת הימים 
והשופטים  התארחו אצלנו כל המתחרים 
ועד  מתחילים  מרמת  מוזיקלית,  לחגיגה 
לנגנים מקצועיים ובנוסף, כללה קטגוריה 
מתחרים  הציגה  אשר  מיוחד  חינוך  של 

מרגשים במיוחד. 


