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למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה 

קאמרית לעונת 2014-15. 

שתי סדרות הקונצרטים, בהשתתפות מיטב המוסיקאים וההרכבים 

מהארץ ומהעולם, יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי 

למוסיקה, אשר בפינת הרחובות שטריקר-לואי מרשל-ברנדייס. 

הסדרה הקאמרית

גם בעונה הקרובה נארח שלוש רביעיות כלי קשת אירופיות, הנמנות 

עם הרביעיות המובילות והמבוקשות ביותר בעולם כיום. החלטנו לשוב 

ולהזמין רביעיות שכבר הופיעו על בימתנו בעונות הקודמות בהצלחה 

מרובה, ואנו שמחים על העניין הרב שגילו גם הן לשוב אלינו - רביעיית 

קזאלס )ספרד(, רביעיית אמריליס )גרמניה( והרביעייה הדורית 

)בריטניה(. 

לראשונה נארח העונה את פרויקט מוזתיקה - פרויקט מוסיקלי-חברתי 

בינלאומי מיסודו של הוויולן הישראלי אברי לויתן. משתתפי הפרויקט 

- מוסיקאים מקצועיים לצד מוסיקאים צעירים נבחרים מרחבי העולם - 

יתכנסו בארץ לעבודה אינטנסיבית, שלאחריה ייצאו לקונצרטים במוסדות 

רווחה וקהילה לא שגרתיים, ויביאו את המוסיקה הקאמרית לקהלים רחבים 

ומגוונים. קונצרט פתיחת העונה שלנו יחתום את סיור הקונצרטים שלהם 

ברחבי הארץ. הפרויקט הקאמרי הישראלי, אורח קבע על בימתנו, יחזור 

גם העונה לשלושה קונצרטים בתכניות ייחודיות ומרתקות המעוררות תמיד 

עניין והתלהבות. הרכבים ישראליים קבועים נוספים שיחזרו אלינו הם 

שלישיית מונדריאן, שלישיית ירושלים ורביעיית כרמל וכן אנסמבל 

מיתר, המציע, כתמיד, דיאלוגים מרתקים בין המוסיקה של המאה ה- 20 

למסורות העבר. רביעיית הפסנתר בה חברים הכנר ניתאי צרי, הצ’לן 

הלל צרי, הפסנתרנית מיכל טל והוויולן אמיר ואן דר האל, שהופיעה 

לראשונה על בימתנו בהצלחה מרובה בעבר, חוזרת גם היא. 

לאחר העדרות של כמה עונות תשוב אלינו גם שלישיית הפסנתר שחם-

וולפיש-ארז המופיעה בקביעות ברחבי העולם, מקליטה וזוכה לשבחי 

הביקורת הבינלאומית. שיתוף פעולה בינלאומי נוסף יפגיש על בימתנו בין 

הפסנתרנית מירי ימפולסקי, הצ’לן צבי פלסר והוויולן גיא בן-ציוני, 

לבין עמיתיהם הכנר הסיני/אמריקאי שאו דונג והכנרת הגרמניה לטיצה 

הונדה-רוזנברג, המוכרת מהופעותיה בפסטיבל המוסיקה הקאמרית 

בירושלים.

הקלרניתן חן הלוי, המלווה את המרכז בקביעות, ישוב אלינו עם תכנית 

מגוונת המשלבת בין יצירות מופת קאמריות נודעות, לבין יצירות חדשות 

שופעות שנינה, עידון, צבעוניות וקסם, של כמה מן המלחינים הבולטים 

כיום שנכתבו עבורו לקונצרט מיוחד שערך בפריז לציון יום הולדתו ה-40. 

מוסיקאים ו”מביני עניין” נוהגים להכתיר את המוסיקה הקאמרית 

כ”פסגת המוסיקה הקלאסית”. מההאזנה לקונצרטים בהם נכחתי בעונה 

הקודמת אין לי אלא להסכים ולחזק. עיון בתכנית הצפויה לנו לעונה 

הנוכחית מגלה שהצוות, בראשותו של ד”ר רז בנימיני, אינו שוקט על 

שמריו וממשיך להרחיב, להוסיף ולקדם את מגוון הקונצרטים, תוך 

הקפדה על האיכות הגבוהה ביותר.

אין לי אלא לאחל לכולנו - ובפרט לכם, קהל מנויינו - הנאה רבה 

מהעונה הצפויה.

גבי ברון - יו”ר הוועד המנהל

עוד עונה מרתקת מצפה לכם, אוהבי מוסיקה קאמרית איכותית, בה 

משתלבים ביצועים של יצירות מהרפרטואר הקנוני אך גם של יצירות מופת 

פחות מושמעות באולמות הקונצרטים. משתלבים נגנים צעירים וותיקים, 

ישראלים ואורחים, כולם מהשורה הראשונה של עולם המוסיקה הקאמרית. 

משתלבים המוכר והחדיש.

זה ייחודו של המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון הישראלי 

למוסיקה, שלאורך שנים רבות אורג בקפדנות את כל המרכיבים הללו 

ליצירה אחת של איכות ומקצועיות.

הרשו לי לברך, כמדי שנה, את העושים במלאכה - בראשם ד”ר רז בנימיני, 

ולצידו סבטלנה צ’רניאקוב וליאת קולברסקי - על עבודתם המסורה ועל 

נאמנותם למוסיקה קאמרית ולקהל שאוהב, מבין ומעריך מקצועיות.

קוסטין קנליס-אוליאר - מנהל הקונסרבטוריון 

בטהובן: הרומנטיקן הראשון - מכלול 

היצירות לצ’לו ופסנתר ולכינור ופסנתר

הזדמנות יוצאת דופן להאזין למכלול יצירותיו של בטהובן לצ’לו ופסנתר 

ולכינור ופסנתר בחמישה קונצרטים שיתקיימו בשני סופי שבוע מרוכזים 

במהלך העונה. שיתופי פעולה ייחודיים בין שני קשתנים בינלאומיים ידועי-

שם - הצ’לן ראלף קירשבאום )ארה”ב( והכנרת ליזה פרשטמן )הולנד( 

- לבין שניים מהפסנתרנים הישראלים הבולטים כיום בעולם בדור הצעיר 

- שי ווזנר ורומן רבינוביץ’. מזמיני מינוי מלא לסדרה הקאמרית זכאים 

להנחות מיוחדות על סדרות בטהובן )ראו פרטים בעמוד התעריפים(. 

באיחולי עונת קונצרטים מהנה,

רז בנימיני וצוות המרכז למוסיקה קאמרית



מוזתיקה 
מוצ”ש, 25.10.14, 21:00

רועי שילוח כינור

קובה יקוביץ’ )פולין( כינור

אברי לויתן ויולה 

סו זן )סין( ויולה

צבי פלסר צ’לו

ועוד 14 מוסיקאים צעירים 

מישראל, פולין, סין, קוריאה, 

אנגליה, גרמניה ושוודיה

שלישיית 

שחם-וולפיש-ארז
מוצ”ש, 13.12.14, 20:30

חגי שחם כינור

רפאל וולפיש )בריטניה( צ’לו

ארנון ארז פסנתר

אנסמבל מיתר   
מוצ”ש, 15.11.14, 20:30

גלעד הראל קלרנית

קורדליה הגמן כינור

גילי רדיאן שדה כינור

משה אהרונוב ויולה

יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

עמית דולברג פסנתר

איילת אמוץ אברמסון מצו-סופרן

הפרויקט הקאמרי 

הישראלי 
יום ה’, 25.12.14, 20:30

טיבי צייגר קלרנית 

דניאל ברד כינור

כרמית צרי כינור

וונטינג קאנג ויולה     

מיכל קורמן צ’לו

ברהמס שישייה לכלי קשת מס’ 2 בסול מז’ור, אופ. 36

מנדלסון שמינייה לכלי קשת במי-במול מז’ור, אופ. 20

לו שוהואה שיר הלילה של הדייג, לוויולה סולו

שוסטקוביץ’ שני קטעים לשמיניית כלי קשת, אופ. 11

XV/13 .היידן שלישיית פסנתר בדו מינור, הוב

ראוול שלישיית פסנתר בלה מינור

ארנסקי שלישיית פסנתר מס’ 1 ברה מינור, אופ. 32

וברן Langsamer Satz, לרביעיית כלי קשת

בוזוני קונצ’רטו ברה מינור לפסנתר ורביעיית כלי קשת, אופ. 17

שומאן סיפורי אגדה לקלרנית, ויולה ופסנתר, אופ. 132

קורטג מחווה לשומאן, לקלרנית, ויולה ופסנתר

פורה La bonne chanson, לקול, פסנתר ורביעיית כלי קשת, אופ. 61

גלזונוב חלום אוריינטלי בהקיץ, לקלרנית ורביעיית כלי קשת

דבוז’ק טרצטו לשני כינורות וויולה בדו מז’ור, אופ. 74

סתר אלגיה, לקלרנית ורביעיית כלי קשת, אופ. 32

פנדרצקי רביעייה לקלרנית וכלי קשת

מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופ. 13
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שלישיית מונדריאן
מוצ”ש, 10.1.15, 20:30

דניאל ברד כינור

הילה קרני צ’לו

אוהד בן-ארי פסנתר

מדואו עד חמישייה 
מוצ”ש, 14.2.15, 20:30

שאו דונג )סין/ארה”ב( כינור

לטיצה הונדה-רוזנברג )גרמניה( כינור

גיא בן-ציוני ויולה

צבי פלסר צ’לו

מירי ימפולסקי פסנתר

שלישיית ירושלים 

עם אברי לויתן  
מוצ”ש, 24.1.15, 20:30

רועי שילוח כינור

אריאל טושינסקי צ’לו     

ירון רוזנטל פסנתר

עם אברי לויתן ויולה 

 רביעיית קזאלס )ספרד(

עם בנימין הוכמן 
יום א’, 22.2.15, 20:30

ורה מרטינז כינור     

אבל תומא כינור

ג’ונתן בראון ויולה     

ארנאו תומא צ’לו

עם בנימין הוכמן פסנתר 

בטהובן שלישיית פסנתר בדו מינור, אופ. 1 מס’ 3

ברדנשווילי שלישיית פסנתר מס’ 1, “לזכרו של ביזה”

ברהמס שלישיית פסנתר מס’ 2 בדו מז’ור, אופ. 87

סוק רביעיית פסנתר בלה מינור, אופ. 1

שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’ 2 מי מינור, אופ. 67

הלברסון פסקליה בסול מינור על נושא של הנדל לכינור וויולה

ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור, אופ. 34

דבוז’ק שלישיית פסנתר במי מינור, אופ. 90, “דומקי”

קופלנד “ויטבסק”, עיון בנושא יהודי לשלישיית פסנתר

ברהמס רביעיית פסנתר מס’ 1 בסול מינור, אופ. 25

באך ארבעה קונטרפונקטים מתוך המנחה המוסיקלית

שוסטקוביץ’ רביעיית כלי קשת מס’ 2 בלה מז’ור, אופ. 68

שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור, אופ. 44
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הפרויקט הקאמרי 

הישראלי מארח את 

ליזה פרשטמן )הולנד(
מוצ”ש, 21.3.15, 20:30

ליזה פרשטמן )הולנד( כינור

דיוויד מק’קרול )ארה”ב( כינור

וונטינג קאנג ויולה     

מיכל קורמן צ’לו

טיבי צייגר קלרנית

יעל קרת פסנתר

שלישיית ירושלים
מוצ”ש, 18.4.15, 21:00

רועי שילוח כינור

אריאל טושינסקי צ’לו     

ירון רוזנטל פסנתר

רביעיית אמריליס 
)גרמניה(

יום א’, 29.3.15, 20:30

גוסטב פרילינגהאוז כינור     

לנה ווירט כינור 

לנה אקלס ויולה

איב סאנדוז צ’לו 

רביעיית כרמל
יום ה’, 30.4.15, 20:30

 רחל רינגלשטיין כינור

ליאה רייחלין כינור 

יואל גרינברג ויולה

תמי ווטרמן צ’לו 

בטהובן שלישיית כלי קשת בסול מז’ור, אופ. 9 מס’ 1

הינדמית רביעייה לקלרנית, כינור, צ’לו ופסנתר

גילעד הוכמן “מעורער קמעה”, לקלרנית, כינור, וצ’לו

שוסטקוביץ’ חמישייה לפסנתר וכלי קשת בסול מינור, אופ. 57

בטהובן שלישיית פסנתר בסי-במול מז’ור, אופ. 97, “ארכידוכס”

אביה קופלמן: שלישיית פסנתר

ברהמס שלישיית פסנתר מס’ 1 בסי מז’ור, אופ. 8

מוצרט רביעיית כלי קשת ברה מז’ור, ק. 499, “הופמייסטר”

שומאן רביעיית כלי קשת מס’ 3 בלה מז’ור, אופ. 41 מס’ 3

ברג רביעיית כלי קשת, אופ. 3

בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור, אופ. 135

בטהובן רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור, אופ. 74, “הנבל”

חינסטרה רביעיית כלי קשת מס’ 1, אופ. 20

ברהמס רביעיית כלי קשת מס’ 2 בלה מינור, אופ. 51 מס’ 2
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רביעיות פסנתר - 

בין גרמניה לישראל
מוצ”ש, 9.5.15, 21:00

ניתאי צרי כינור

אמיר ואן-דר-האל ויולה

הלל צרי צ’לו

מיכל טל פסנתר

חן הלוי מארח  
יום ה’, 11.6.15, 20:30

 חן הלוי קלרנית    

עידו אזרד קלרנית

עדי טל צ’לו     

נעם גרינברג פסנתר

הרביעייה הדורית 
)בריטניה(

יום ד’, 27.5.15, 20:30

אלכס רדינגטון כינור
ג’ונתן סטון כינור

הלן קלמן ויולה 

ג’ון מיירסקו צ’לו

הפרויקט הקאמרי 

הישראלי  
מוצ”ש, 20.6.15, 21:00

 סיון מגן נבל

איתמר זורמן כינור

דיוויד מק’קרול )ארה”ב( כינור

ויולה )יפורסם(

מיכל קורמן צ’לו

אסף ויסמן פסנתר

בטהובן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור, אופ. 16ב’

צבי אבני “מעבר לפרגוד”, לרביעיית פסנתר

ברהמס רביעיית פסנתר מס’ 2 בלה מז’ור, אופ. 26

דביסי רפסודיה לקלרנית ופסנתר

דביסי השתקפויות במים, לפסנתר סולו

לינדברג Acequia Madre, לקלרנית ופסנתר

פורה שלישייה לקלרנית, צ’לו ופסנתר ברה מינור, אופ. 120

הרסאן דואטים לשתי קלרניתות

מרטקה צ’רדש, לקלרנית ופסנתר

מוצרט שלישייה לקלרנית, צ’לו ופסנתר במי-במול מז’ור, ק. 498, “קגלשטט”

וולף “סרנדה איטלקית”, לרביעיית כלי קשת

ברטוק רביעיית כלי קשת מס’ 6

בטהובן רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופ. 132

בקס חמישייה לנבל וכלי קשת

בן-חיים ואריאציות על נעימה עברית, לשלישיית פסנתר

ראוול ציגאן, לכינור ונבל

איבר שלישייה לכינור, צ’לו ונבל

סן-סאנס חמישייה לפסנתר וכלי קשת בלה מינור, אופ. 14

     1315

1416

הסדרה הקאמריתהסדרה הקאמרית

הזכות לשינויים שמורה



 בטהובן - מכלול היצירות לצ’לו ופסנתר 
נובמבר 2014

ראלף קירשבאום )ארה”ב( צ’לו    

שי ווזנר פסנתר 

 בטהובן:

הרומנטיקן 

הראשון

מכלול היצירות 

לצ’לו ופסנתר 

ולכינור ופסנתר

הזדמנות נדירה להאזין 

למכלול יצירותיו של 

בטהובן לצ’לו ופסנתר 

ולכינור ופסנתר בשני 

סופי שבוע במהלך 

עונה אחת

שיתופי פעולה ייחודיים 

בין שני קשתנים 

בינלאומיים ידועי-שם 

לשניים מהפסנתרנים 

הישראלים הבולטים 

כיום בעולם

למזמיני מינוי מלא לסדרה 

 הקאמרית - 25-50% הנחה על 

סדרות בטהובן 

לפרטים - ראו עמוד התעריפים

 הצמד ראלף קירשבאום ושי ווזנר, שהופיע לאחרונה

על בימת אולם הוויגמור בלונדון, מגיע לישראל

WoO46 ,ואריאציות על נושא מתוך “חליל הקסם” במי-במול מז’ור

סונטה מס’ 2 בסול מינור, אופ. 5 מס’ 2

ואריאציות על נושא מתוך “חליל הקסם” בפה מז’ור, אופ. 66

סונטה מס’ 3 בלה מז’ור, אופ. 69

יום ו’, 28.11.14, 11:30

1

סונטה מס’ 1 בפה מז’ור, אופ. 5 מס’ 1

סונטה מס’ 4 בדו מז’ור, אופ. 102 מס’ 1

WoO45 ,ואריאציות על נושא מתוך “יהודה המכבי” בסול מז’ור

סונטה מס’ 5 ברה מז’ור, אופ. 102 מס’ 2 

מוצ”ש, 29.11.14, 20:30

2

בטהובן 



 בטהובן - מכלול הסונטות לכינור ופסנתר  
מרץ 2015

ליזה פרשטמן )הולנד( כינור

רומן רבינוביץ’ פסנתר 

הכנרת עטורת השבחים, ליזה פרשטמן, חוזרת למחזור 

הסונטות לכינור של בטהובן, אותו ביצעה במלואו 

לראשונה באולם הקונצרטחבאו באמסטרדם בשנת 2006

יום ה’, 12.3.15, 20:30

סונטה מס’ 1 ברה מז’ור, אופ. 12 מס’ 1

סונטה מס’ 6 בלה מז’ור, אופ. 30 מס’ 1

סונטה מס’ 9 בלה מז’ור, אופ. 47, “קרויצר”

1

יום ו’, 13.3.15, 11:30

סונטה מס’ 4 בלה מינור, אופ. 23

סונטה מס’ 5 בפה מז’ור, אופ. 24, “האביב”

סונטה מס’ 7 בדו מינור, אופ. 30 מס’ 2

2

מוצ”ש, 14.3.15, 20:30

סונטה מס’ 8 בסול מז’ור, אופ. 30 מס’ 3

סונטה מס’ 3 במי-במול מז’ור, אופ. 12 מס’ 3

סונטה מס’ 2 בלה מז’ור, אופ. 12 מס’ 2

סונטה מס’ 10 בסול מז’ור, אופ. 96

3

קונצרטים מיוחדיםבטהובן 

הקונצרטים המפורטים בעמוד זה אינם 

חלק מסדרות הקונצרטים השנתיות.

לא ניתן להזמין אותם כחלק ממינוי 

והם אינם בני החלפה.

להזמנת כרטיסים לקונצרטים אלה 

.03-5466228 לטלפון  התקשרו 

מחירי הנחה מיוחדים למנויי המרכז.

יום ו’, 24.10.14, 11:30

מוזתיקה

רועי שילוח כינור

קובה יקוביץ' )פולין( כינור

אברי לויתן ויולה

סו זן )סין( ויולה

צבי פלסר צ'לו

ונבחרת מוסיקאים צעירים 

מרחבי העולם

איזאי סונטה לכינור

מנדלסון חמישייה לכלי קשת מס’ 2 בסי-במול מז’ור, אופ. 87

קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה

דבוז'ק חמישייה לכלי קשת במי-במול מז'ור, אופ. 97

יום ה’, 29.1.15, 20:00

שוברטיאדה
ניהול מוסיקלי: ד"ר רז כהן

רביעיית ראשונים

דניאל גורטלר פסנתר

סרגיי אוסטרובסקי כינור

 זוכי תחרות ויגמור הול לזמרה 2013:

 תימוטי פאלון טנור 

עמיאל בושקביץ פסנתר

שוברט

שלושה קטעי פסנתר, ד. 964

רביעיית כלי קשת ברה מינור, ד. 810 , "המוות והעלמה"

אדאג'ו ורונדו קונצ'רטנטה בפה מז'ור לפסנתר ושלישיית כלי קשת, ד. 487

חמישה שירי לילה

סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור )“גרנד דואו”(, ד. 574

הזכות לשינויים שמורה הזכות לשינויים שמורה



מחירי הכרטיסים למנויים עונת תשע”ה 2014-2015

 מס’ 

קונצרטים

מנוי חדש - זכאי הנחהמנוי חדש מנוי ממשיך
גמלאים ותושבי ת"א

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

7632538719611647550

8677576770654693589

9763648867737780663

10847720963819867737

119327921,059900953810

129498071,079917971825

131,0288741,1689931,052894

141,1069401,2571,0691,132962

151,1861,0081,3471,1451,2131,031

161,2001,0201,3641,1591,2281,044

 למזמיני מינוי מלא לסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים( 

25% הנחה על מחיר סדרת בטהובן בהזמנת אחת משתי סדרות בטהובן )צ’לו או כינור(

50% הנחה על מחיר שתי סדרות בטהובן בהזמנת שתיהן )צ’לו + כינור(

מינוי משולב 
מינוי ל- 8 קונצרטים לפחות, מתוכם לפחות 5 מהסדרה הקאמרית. 

בחישוב מחיר המינוי, עלות כל כרטיס תחושב בהתאם לתעריפי הסדרה הרלוונטית. 

מחירים מיוחדים לצעירים )על בסיס מקום פנוי( 
עד גיל 21 - כניסה חופשית ללא תשלום

מגיל 22 עד גיל 29 - ₪20 לכרטיס במינוי, ₪35 לכרטיס בקופה

מגיל 30 עד גיל 34 - ₪40 לכרטיס במינוי, ₪55 לכרטיס בקופה

מחיר כרטיס בודד בקופה 
מחיר כרטיס בודד בקופה יהיה 110-150 ₪ )בהתאם לקונצרט ולמקום הישיבה(. 

מנויי המרכז ייהנו מ- 10% הנחה ברכישת כרטיסים בודדים.

נוהל החלפת כרטיסים
1. יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני עד שלוש שעות לפני תחילת 

הקונצרט. ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי גם בשעות בהן המשרד סגור. 

2. לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור - תאבד הזכות להחלפתו.

3. כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי. 

4. את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.

5. כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי, 

בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל. 

6. לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויים.

אזור A - גוש מרכזי

אזור B - גושים צדדיים

הסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים(

מנוי חדש - זכאי הנחהמנוי חדש מנוי ממשיך

גמלאים ותושבי ת”א

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

צ’לו ופסנתר

200170227193204173)2 קונצרטים(

כינור ופסנתר

300255341290307261)3 קונצרטים(

שתי הסדרות

460391523445471400)5 קונצרטים(

 בטהובן: הרומנטיקן הראשון

מכלול היצירות לצ’לו ופסנתר ולכינור ופסנתר



נדבנים מייסדים 

מיכל ויובל רכבי

ענת וגבי ברון

מייסדים 

דניאל חוסידמן, מקסיקו

מיה ליקוורניק

יורם פטרושקה

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

המשפחה לזכרה של גילה שטסל

אילה ואילון תירוש

בעילום שם

יקירים 

*דן יקיר

אלכס לואיס לזכר אשתו רות לואיס

*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 ושות’ מסחר ותעשיות בע”מ

גילי ואייל גור

גזית גלוב בע”מ

משפ’ גרינשפון - “חלילית” כלי נגינה

ברכה וצבי יפה

אלכס טייאר מנדל

מרום כלי נגינה בע”מ

טובה וסמי סגול

סלע קפיטל

*יעל שני

2 בעילום שם

ידידים 

משפחת אברמוב

נורית וניב אחיטוב

ציפורה ומרדכי אליסון

ורד ויעקב אנוך

אילנה ואברהם ביגר

נועה בן-חמו

ורד ויעקב בר

ג’ני וחנינא ברנדס

רותי ויואב גוטסמן

אורה גולדנברג

דבורה ודוד גולדפרב

יעל וזוהר גילון

גלריה רוטשילד אמנות

אופליה ושרי גרינשפון לזכר פואה גרינשפון

ימימה גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון

דנקו פרויקטים בע”מ

*מנחם הורוביץ

פויו זבלודוביץ’

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

*זהרה סימקינס-מנור

אורלי ויורם סלע

*דפנא סמט

ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

עידית וקובי פאר

אהוד, יעל, דנה ורות פקר

*רונית פרבר

*יפעת וערן פרנקל

איריס ואלון קריא

דליה וישראל רוזנבלט

ד”ר רומן וציפי רויטמן

תמר ויחזקאל ריבה

רות ומאיר שטרית

מיכל ומאיר שמגר

ד”ר הדסה שני 

2 בעילום שם

אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו”ר אגודת הידידים: עו”ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים: מיכל ארד-אברמוב

ההנהלה הציבורית

גבי ברון - יו"ר הועד המנהל

עוזי דודזון

נתן וולך

אלון ורבר

גדעון טהלר

אילן כהן

פרופ' תומר לב

דליה מזור

יעקב מישורי

עוזי עילם

יורם פטרושקה

דניאלה רבינוביץ'

אמנון שדה

ענת שרון

פרופ' נועם שריף 

עו"ד יצחק גולדנצוויג - ועדת ביקורת

יהושע )יוש( רוזן - ועדת ביקורת

עו"ד בן ציון אדורם - יועץ משפטי

רו"ח יוסף גורודנסקי - חשב

רו"ח ניסים דוידוב - רו"ח מבקר

עו"ד מיה ליקוורניק - יו"ר אגודת הידידים

חוג המתנדבות

גילה אינגביר

סימה אשכנזי

שולה בן-ארי )הקמה וייעוץ(

חדוה בן נפתלי

חנה בר-נר

עליזה הרפז

ג’יל טייכר

נורה לב-ארי )רכזת מתנדבים(

נילי נויברגר

רוחי נרקיס

רינה סניור

מיה פרבר

רחל רדר

*המרכז למוסיקה קאמרית מבקש להודות 

באופן מיוחד לידידי הקונסרבטוריון אשר 

ייעדו את תרומותיהם לפעילויות האמנותיות 

והחינוכיות של המרכז, ואשר שמותיהם 

מסומנים בכוכבית.
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