
טופס הצטרפות לאגודת הידידים לשנת 2016

אנא מלאו את הפרטים בטופס ושילחו בדואר אל:

אגודת הידידים – הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה 

ע”ש לין ותד אריסון, תל־אביב.

ת.ד. 21502, תל־אביב 6200003  או בפקס: 03-6055169

mmmmmmmmmm.mmm.mm :או בדואר אלקטרוני

שם:       

שם בלועזית:      

שם לפרסום בתכניות ובברושורים:    

כתובת:       

כתובת למשלוח דואר:     

כתובת למשלוח קבלה:     

טלפון בבית:      

טלפון בעבודה:      

טלפון נייד:      

פקס:       

דואר אלקטרוני:      

₪ אנו מעוניינים להצטרף כמייסדים ולתרום:   

אנו מעוניינים להצטרף כיקירים / עמיתים / ידידים ולתרום:   

₪        

תרומה באמצעות המחאה

לפקודת אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל־אביב

)נא שלחו את ההמחאה בדואר על פי הכתובת המפורטת בראש 

הטופס(

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

שם בעל הכרטיס      

ת.ז.       

מספר כרטיס      

תוקף       

סוג כרטיס      

מס’ תשלומים      

ניתן למסור פרטי כרטיס אשראי גם בטלפון: 077-3200355

תרומת הנצחה  

תרומה 'על שם' היא דרך משמעותית לקשור את שמכם או את שם 

יקירכם לפועלו של הקונסרבטוריון. אם החינוך המוסיקלי חשוב לכם 

וקרוב ללבכם, תרומה 'על שם' היא דרך נאצלת המשלבת נתינה עם 

הנצחה.  

• מלגות לימודים 'על שם' - ניתן לתרום מלגות  בציון שמו של 	

מי שהמלגה מוענקת לכבודו או לזכרו, או בציון שם התורם.

מלגת לימודים שנתית   -  

קרן מלגות   -  

• חסות על קונצרט, כיתת אמן או פרויקט ייחודי                	

שיוקדש לכבודכם / לכבוד יקירכם.

• הנצחה באמצעות כלי נגינה מקצועיים - תרומה או השאלה 	

של כלי נגינה מקצועיים )ל-10 שנים לפחות(. הכלים מיועדים 

לתלמידי  ולהשאלה  ייחודיות  ובתכניות  בקונצרטים  לנגינה 

התורם/ שם  לימודיהם.  לתקופת  המצטיינים  הקונסרבטוריון 

השם  בציון  או  הכלי,  גבי  על  לוחית  באמצעות  יצוין  המונצח 

בתכניות ובפרסומים הרלוונטיים.

• כיסא 'על שם' - כיסא באודיטוריום על שמכם / שם יקיריכם. 	

הקונצרטים  ולקידום  האודיטוריום  לאחזקת  תיועד  התרומה 

לוחית  באמצעות  ותצוין  בו,  המתקיימת  המוסיקלית  והפעילות 

הנושאת את שם התורם / המונצח שתוצמד לתקופה של חמש 

שנים לכסא שייבחר.

• אולמות וחדרים 'על שם' - קריאה 'על שם' של חדרי פעילות, 	

ולאחזקה  להצטיידות  תיועד  התרומה  עבודה.  וחללי  מתקנים 

שוטפת של המתקן / החדר.

תרומת מייסדים 

נדבן מייסד )500,000 ₪ ומעלה(

מייסד )100,000 ₪ ומעלה(

תרומת יקירים/עמיתים/ידידים  

חברות שנתית הכרוכה במתן תרומה לאותה שנה

תרומת יקירים )25,000 ₪ ומעלה( 

תרומת עמיתים )10,000 ₪ ומעלה(

תרומת ידידים )4,000 ₪ לזוג(

תרומת ידידים )2,500 ₪ ליחיד(   

חברי אגודת הידידים יוזמנו לאירועים ולקונצרטים

וייהנו מהטבות כמפורט להלן:

הזמנות לקונצרטים לבחירתכם, מתוך מגוון הכולל:

 קונצרטים קאמריים, מופעי ג’אז ומוסיקה עתיקה

אירוע שנתי לחברי אגודת הידידים 

ערבי גאלה וקבלות פנים

אירועים ייחודיים:

 סמינרים, כיתות אמן, רסיטלים,

 הרצאות ומפגשים עם אמנים ידועי שם

קונצרטים ורסיטלים של תלמידי הקונסרבטוריון 

אזכור שמות חברי האגודה בתכניות ובפרסומי הקונסרבטוריון 

עדכונים על פעילויות המתקיימות במסגרת הקונסרבטוריון

 באמצעות newsletter חודשי.

המסלולים לבחירתכם: התחומים והפעילויות אשר בהם תומכת אגודת הידידים:

• מלגות לימודים - מלגות כלכליות ומלגות הצטיינות                                                               	

הקונסרבטוריון מעניק בכל שנה מלגות לתלמידים בעלי רצון, 

כשרון ומוטיבציה, על מנת שיוכלו ללמוד מוסיקה ולהגשים 

את חלומם ללא תלות במצבם הכלכלי. מלגות אלה מאפשרות  

לטפח את המצוינות בחינוך מוסיקלי באופן שוויוני. 

• כיתות אמן וסדנאות בהדרכת אמנים בינלאומיים ידועי שם	

• תמיכה בהרכבים ייצוגיים - הביג בנד הישראלי, מקהלת       	

בת-קול וכד'

• המרכז למוסיקה קאמרית – תמיכה בסדרות הקונצרטים 	

ובפעילות החינוכית של המרכז

• תמיכה בתכניות ייחודיות )הסמינר הבינלאומי למוסיקה 	

עתיקה, תכנית פרלמן, ימי הנבל, תכניות קהילתיות, 'צלילים 

צעירים' וכד'(

• רכישת כלי נגינה	

תרומה בהעברה בנקאית

שם החשבון: הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

מס’ חשבון: 11114/74

בנק לאומי, סניף 829 גשר הירקון

מס’ תיק ניכויים לצורכי מס 930004130

ידידים יקרים וידידים לעתיד, 

"מוסיקה היא חוק מוסרי – היא נותנת כנפיים לשכל, נפש ליקום, 

מעוף לדמיון, קסם לעצבות, חיים לכל"  - אפלטון

לא ניתן להפריז בחשיבות תרומתו של הקונסרבטוריון לחינוך

המוסיקלי וליצירה המוסיקלית בישראל.

כי השנה מציין הקונסרבטוריון 70 שנות פעילות, מצביעה  העובדה 

יותר מכל על הצלחתו ועל מקומו המרכזי בחיי המוסיקה בארץ.

של מוסיקאים  דורות  הצמיח הקונסרבטוריון  שנות קיומו  בשבעים 

בעלי שם עולמי, וחשובה לא פחות היא תרומתו לטיפוחו ולהרחבתו 

של מעגל שוחרי המוסיקה והתרבות.

משכנו החדש של הקונסרבטוריון, אשר עומד בסטנדרטים הגבוהים 

ביותר של מוסדות מוסיקליים בעולם, תרם להתפתחות נוספת של 

הקונסרבטוריון ולהפיכתו לאחד ממוסדות החינוך המוסיקליים 

החשובים בארץ.

הקמת אגודת הידידים בד בבד עם הכניסה למשכן החדש, היא ביטוי 

נוסף לחיזוק קשרי השותפות וההדדיות עם הקהילה. לתמיכת

הידידים בפעילות הקונסרבטוריון יש חלק חשוב בשגשוגו 

ובהתרחבותו; היא מאפשרת לו לקיים מגוון תכניות ומסלולי 

לימודים ולפנות למגזרים נוספים בחברה הישראלית.

אני מודה לעו"ד מיה ליקוורניק, היו"ר היוצאת של  אגודת 

הידידים אשר הייתה ממייסדי האגודה ותרמה רבות להצלחתה.

לא נותר לי אלא להמשיך בפעילותה המבורכת.

ובטיפוחו של המוסד  בחיזוקו  ולקחת חלק  להמשיך  לכם  קוראת  אני 

יינשאו הרחק ככל  ממנו  הבוקעים  כי הצלילים  ומקווה  הזה,  החשוב 

האפשר.

בברכה,

מיכל רובינשטיין-שמגר, יו"ר אגודת הידידים

28 בנובמבר 2015

התרומה לקונסרבטוריון הישראלי מוכרת לצורכי 

מס הכנסה )פטור ממס עפ"י סעיף 46 לפקודת המס(



אגודת הידידים    
של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל־אביב

יו״ר: השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין-שמגר
מנהלת: מיכל  ארד-אברמוב

נדבנים מייסדים
מיכל ויובל רכבי

ענת וגבי ברון

יורם פטרושקה

תרומה בעילום שם

מייסדים
דניאל חוסידמן )מקסיקו(

מיה ליקוורניק

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

תרומת המשפחה לזכר גילה שטסל

אילה ואילון תירוש

תרומה בעילום שם

יקירים
דן יקיר

תרומת אלכס לואיס 
  לזכר אשתו רות 

מינה צאלים

הקרן ע״ש אדל וג׳ון גריי )ארה״ב(

קרן מארק ריץ’

עמיתים
אביב ושו"ת בע״מ

בנק HSBC ישראל

אילה וישראל ברון 

ברמן שו״ת מסחר ותעשיות בע״מ

משפחת גור

גזית גלוב בע״מ

משפ׳ גרינשפון חלילית כלי נגינה

אלכס טייאר מנדל

ברכה וצבי יפה

מרום כלי נגינה בע״מ

טובה וסמי סגול

סלע קפיטל

יעל שני

תרומה בעילום שם

תרומה בעילום שם

ידידים 
משפחת אברמוב

גבי ויהודה אוסטרומצקי

נורית וניב אחיטוב

ציפורה ומרדכי אליסון

ורד ויעקב אנוך

אילנה ואברהם ביגר

נועה בן חמו

ורד ויעקב בר

ג‚ני וחנינא ברנדס

אלישבע ואהרן ברק

משפחת גוטסמן

אורה גולדנברג

דבורה ודוד גולדפרב

יעל וזהר גילון

שרה ודוד גיליס

גלריה רוטשילד אמנות

אופליה ושרי גרינשפון
  לזכר ההורים וירה ופואה

ימימה גרינשפון 
  לזכר מיקי גרינשפון

דנקו פרויקטים בע״מ

מנחם הורוביץ

פויו זבלדוביץ'

דוד חיות

שרון חלוץ ופז ליטמן

גדעון טהלר - טל תעופה בע״מ

שרית ודרור יעקובסון

יקב תשבי

אילנה לאור

לב גרופ בע״מ – דורון לויטס

תמרה לוי

משפחת מילנר

אריאל מרקל

זהרה סימקינס מנור

אורלי ויורם סלע

דפנא סמט 

ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ 

עידית וקובי פאר

ידידים
אהוד יעל דנה ורות פקר

רונית פרבר

יפעת וערן פרנקל

איריס ואלון קריא

דליה וישראל רוזנבלט

ציפי וד״ר רומן רויטמן

תמר ויחזקאל ריבה

רות ומאיר שטרית

מיכל ומאיר שמגר

לאה ויוני שמשוני

ד״ר הדסה שני 

תרומת החברים
  לכבוד יורם א.

תרומה בעילום שם 

תרומה בעילום שם 

תרומה בעילום שם

תרומה בעילום שם

חוג המתנדבות
שולמית בן-ארי – הקמה וייעוץ

חדוה בן נפתלי

חנה בר-נר

אורית דקל

עליזה הרפז

דנה הררי

דינה זהר

ג‘ל טייכר

נורה לב-ארי - רכזת מתנדבות

נילי נויברגר

רוחי נרקיס

רינה סניור

מיה פרבר

רחל רדר

אגודת הידידים
 של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 ע"ש לין ותד אריסון
 תל־אביב

להצטרפות ניתן לפנות למשרד אגודת הידידים

בטלפון: 077-3200355 
michal@icm.org.il :בדוא"ל

 Yossi Zweeker

הקמת הבניין החדש התאפשרה הודות
ליזמה של קרן תל־אביב לפיתוח ובמימון: 

עיריית תל־אביב-יפו 
הקרן המשפחתית ע״ש תד אריסון


