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סדרת ג׳אז
חדש העונה! 



למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית המרכז למוסיקה קאמרית לעונת 2019-20, הכוללת שלוש 
סדרות: הסדרה הקאמרית; סדרת הפסנתר; ופרויקט מיוחד לציון 250 שנה להולדת בטהובן – 
"בטהובן בשלושה ממדים". בנוסף, תוכלו למצוא בסוף העלון מידע על סדרת ג'אז חדשה, בהפקת 

המרכז ללימודי ג'אז של הקונסרבטוריון ובניהולו האמנותי של יובל כהן.

הסדרה הקאמרית – הרכיבו לעצמכם מינוי 
מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ ומהעולם ברפרטואר מגוון. גם העונה נציג בפניכם שלוש 
רביעיות כלי קשת אורחות מצמרת הרביעיות באירופה: רביעיית פאבל האס )צ'כיה(, עטורת 
השבחים והפרסים, שנוסדה ב-2002 ומבוקשת בכל הבמות המובילות בעולם; רביעיית ארוד 
)צרפת(, מהשמות "החמים" בעולם המוסיקה הקאמרית, זוכת הפרס הראשון בתחרון ARD במינכן 
2016, ומאז היווסדה ב-2013 כבר הופיעה בקרנגי בניו-יורק, באודיטוריום הלובר בפריז, בוויגמור 
בלונדון, במוצרטאום בזלצבורג, בקונצרטחבאו באמסטרדם, בקונצרטהאוז בווינה, בפסטיבל ורביה 
ועוד; תשוב אלינו הרביעייה הדורית )בריטניה(, המוכרת ואהובה מביקוריה הקודמים הרבים 
במרכז. הפרויקט הקאמרי הישראלי יחזור לשתי תכניות מרתקות, ונשוב לארח גם את שלישיית 
הפסנתר שחם-ארז-וולפיש ואת פרויקט מוזתיקה. לאחר העדרות ארוכה, תשוב אלינו רביעיית 
אביב. חברי הרביעייה הירושלמית, הכנר אלכסנדר פבלובסקי והצ'לן קיריל זלוטניקוב, ישתפו 
פעולה עם הפסנתרנית עינב ירדן. הפסנתרן שי ווזנר יחזור לשתף פעולה עם האחים כרמית והלל 
צרי. אנסמבל אלזה, בו חברים מוסיקאים ישראלים וגרמנים החיים בגרמניה, יתארח לראשונה 
בסדרה הקאמרית. הפסנתרן טל סמנון יחבור לבכירי הנשפנים הישראלים – האבובן דודו כרמל, 
הקלרניתן יבגני יהודין, נגן הבסון מאוריציו פאז והקרנן חזי ניר. רביעיית כרמל תארח את 
הקלרניתן אילן לוין, ורביעיית אריאל תארח את הפסנתרן מתן פורת. ישובו אלינו גם אנסמבל 
מיתר ורביעיית הסקסופונים של תל אביב בתכניות ייחודיות. וכתמיד – תכניות הקונצרטים 
משלבות בין יצירות מוכרות ואהובות, לבין רפרטואר לא שגרתי. בחירת הקונצרטים גמישה 

בהתאם לטעמכם! 

סדרת הפסנתר
סדרת הפסנתר תארח השנה רסיטלים בביצוע אלכסנדר קורסנטיה ומיטב הפסנתרנים הישראלים: 
בוריס גילטבורג, רומן רבינוביץ', דניאל גורטלר וישי שאער. יחתמו את העונה דוראל גולן ונדב 

הרצקה בתכנית מיצירות לפסנתר בארבע ידיים. 

"בטהובן בשלושה ממדים" – פרויקט מיוחד לציון 250 שנה להולדת בטהובן
נוסף על הנוכחות הבולטת ליצירותיו של בטהובן בסדרה הקאמרית, נציין העונה את שנת ה-250 
להולדתו בפרויקט מיוחד בן שלושה קונצרטים בתחילת חודש יוני 2020, בביצוע הכנר גיא 

בראונשטיין, הצ'לן צבי פלסר והפסנתרנית מירי ימפולסקי. 

קונצרטים מקדימים בביצוע תלמידי קונסרבטוריון מצטיינים
אנו שמחים להמשיך גם העונה את מסורת הקונצרטים המקדימים. בקונצרטים אלה, אשר יתקיימו 
לפני חלק מהקונצרטים הנערכים במוצ"ש, תוכלו לשמוע את מוסיקאי העתיד – תלמידים 
מצטיינים של הקונסרבטוריון – ולהיחשף לפעילות החינוכית העניפה המתקיימת במוסד הנחשב 
לאחד הקונסרבטוריונים המובילים בישראל. מועדי הקונצרטים המקדימים מצוינים כאן בהמשך. 

שמות הנגנים והתכניות יעודכנו במהלך העונה. 

מצפים לראותכם בין מנויינו,
ד"ר רז בנימיני – מנהל מוסיקלי 

וצוות המרכז למוסיקה קאמרית – סווטלנה צ'רניאקוב וליאת קולברסקי 
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 "הסדרה הוותיקה הזו נהנית מקהל קבוע, נאמן וסקרן 
ומתהדרת במבצעים מעולים מהארץ ומחו"ל"

)חגי חיטרון, הארץ, אוגוסט 2011(



הזכות לשינויים שמורה

20:30  2.11.19  1. מוצ"ש 

מּוזתיקה 
 אגנס סולם ביאלוברודה )צרפת( כינור 

ז'אן סולם )צרפת( ויולה 
אברי לויתן ויולה 

 ז'ולייט בושאמפ )צרפת( כינור
איתן אדרי ויולה 

ליה חן פרלוב צ'לו
תמיר נעמן-פרי צ'לו 

רביעיית יאבוס )אוסטריה(: מארי-תרז 
שוולינגר כינור, אלכסנדרה מוזר כינור, 

אנושקה צידלינסקי ויולה, אוסקר האגן צ'לו 

בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 4 בדו מינור, 
אופ. 18 מס' 4

ברהמס חמישיית כלי קשת מס' 1 בפה מז'ור, 
אופ. 88

צ'ייקובסקי שישיית כלי קשת ברה מינור, 
אופ. 70, "זיכרונות מפירנצה"

20:30  17.11.19  '2. יום א 

רביעיית פאבל האס )צ'כיה(
 ורוניקה ירוסקובה כינור

מארק צוויבל כינור
ייז'י קאבט ויולה

פטר יארוסק צ'לו

סמטנה רביעיית כלי קשת מס' 2 ברה מינור
מרטינו רביעיית כלי קשת מס' 2 

בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 9 בדו מז'ור, 
אופ. 59 מס' 3, "רזומובסקי 3" 

בתמיכת

20:30  7.12.19  3. מוצ"ש 

הפרויקט הקאמרי הישראלי 
 דניאל ברד כינור

דיוויד מק'קרול כינור
קטיה פולין ויולה
מיכל קורמן צ'לו
יעל קרת פסנתר

טיבי צייגר קלרינט
כלי הקשה )יפורסם(

דבוז'ק פרק רביעייה בפה מז'ור 
מנחם ויזנברג מחווה לסשה ארגוב, לקלרינט 

ורביעיית כלי קשת
בורודין חמישייה לפסנתר וכלי קשת בדו מינור
 פאבל האס רביעיית כלי קשת מס' 2, אופ. 7,

"מהרי הקופים" )גרסה מקורית עם כלי 
הקשה בפרק האחרון( 

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30  15.12.19  '4. יום א 

רומנטיקה בשניים ובשלושה 
 אלכסנדר פבלובסקי כינור

קיריל זלוטניקוב צ'לו
עינב ירדן פסנתר

קלרה שומאן שלוש רומנסות לכינור 
ולפסנתר 

 מנדלסון סונטה לצ'לו ולפסנתר מס' 2 
ברה מז'ור, אופ. 58

 גריג סונטה לכינור ולפסנתר מס' 3 
בדו מינור, אופ. 45

שומאן שלישיית פסנתר מס' 2 בפה מז'ור, 
אופ. 80

20:30  9.1.20  '5. יום ה 

שלישיית שחם-ארז-וולפיש
חגי שחם כינור

רפאל וולפיש )בריטניה( צ'לו
ארנון ארז פסנתר 

בלוך שלושה נוקטורנים לשלישיית פסנתר 
בטהובן שלישיית פסנתר במי-במול מז'ור, 

אופ. 70 מס' 2
 בטהובן שלישיית פסנתר ברה מז'ור, 

אופ. 70 מס' 1, "הרוחות"
מנדלסון שלישיית פסנתר מס' 1 ברה מינור, 

אופ. 49

הסדרה 
הקאמרית

"המרכז למוסיקה קאמרית של 
 הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה

 בתל אביב נעשה בשנים האחרונות,
בניהולו של רז בנימיני, למרכז החשוב 

ביותר למוזיקה קאמרית בתל אביב"

)מתן אורן, ישראל היום, פברואר 2019( 



הזכות לשינויים שמורה

20:30  18.1.20  6. מוצ"ש 

אנסמבל מיתר 
הגר שחל חליל

תמר ענבר אבוב וקרן אנגלית
יונתן הדס קלרינט

נדב כהן בסון
כינור )יפורסם(

משה אהרונוב ויולה
יוני גוטליבוביץ' צ'לו

ערן בורוביץ' בס
עמית דולברג פסנתר

מיו סימפוניה קאמרית מס' 2 – לחליל, קרן-
אנגלית, בסון, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס 
שולהוף דיברטיסמאן לאבוב, קלרינט ובסון
מרטינו רביעייה לפסנתר, אבוב, כינור וצ'לו
מיכאל וולפה סימפוניה קאמרית – לחליל, 

אבוב, קלרינט, בסון, כינור, ויולה, צ'לו, 
קונטרבס ופסנתר )יצירה חדשה בהזמנת 

אנסמבל מיתר לקונצרט זה( 
סטרווינסקי סוויטה מתוך "מעשה בחייל" – 

לכינור, קלרינט ופסנתר
גדעון קליין שלישייה לכינור, ויולה וצ'לו
מיו סימפוניה קאמרית מס' 3 – לחליל, 

קלרינט, בסון, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30  30.1.20  '7. יום ה 

רביעיית אביב 
סרגיי אוסטרובסקי כינור 

פיליפ וילהפרנקה כינור
נעמי ביאלוברודה ויולה

דניאל מיטניצקי צ'לו

 בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 16 
בפה מז'ור, אופ. 135 

שולהוף חמישה קטעים לרביעיית כלי קשת 
 שוברט רביעיית כלי קשת מס' 15 

בסול מז'ור, ד. 887

בשיתוף השוברטיאדה הישראלית

20:30  15.2.20  8. מוצ"ש 

 רביעיית כרמל
מארחת את יגאל לוין 

 רחל רינגלשטיין כינור 
טלי גולדברג כינור
 יואל גרינברג ויולה

תמי ווטרמן צ'לו 
עם יגאל לוין קלרינט 

מוצרט רביעיית כלי קשת מס' 15 ברה מינור, 
ק. 421

ברבר רביעיית כלי קשת בסי מינור, אופ. 11
 ברהמס חמישייה לקלרינט וכלי קשת 

בסי מינור, אופ. 115

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30  26.2.20  '9. יום ד 

רביעיית ארוד )צרפת(
 ז'ורדן ויקטוריה כינור 

אלכסנדר וו כינור
 טאנגי פריזו ויולה
סאמי ראשיד צ'לו 

 היידן רביעיית כלי קשת ברה מז'ור,
אופ. 76 מס' 5

ברטוק רביעיית כלי קשת מס' 4
בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 7 בפה מז'ור, 

אופ. 59 מס' 1, "רזומובסקי 1" 

20:30  7.3.20  10. מוצ"ש 

הפרויקט הקאמרי הישראלי
 כרמית צרי כינור 
דניאל ברד כינור

 גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ'לו 

טיבי צייגר קלרינט
אסף ויסמן פסנתר 

בטהובן שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר 
בסי-במול מז'ור, אופ. 11

מרק קופיטמן קנטוס מס' 2 לשלישיית כלי 
קשת

בטהובן חמישייה במי-במול מז'ור, אופ. 103  
גרסה לקלרינט ורביעיית כלי קשת מאת 

מרדכי רכטמן
 ברטוק חמישייה לפסנתר וכלי קשת 

בדו מז'ור

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 

הקונסרבטוריון, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30  21.3.20  11. מוצ"ש 

 רביעיית הסקסופונים
של תל-אביב

מעיין ג'יימס סקסופון סופרן
זיו סלמה סקסופון אלט

גן לב סקסופון טנור
יניר ריטר סקסופון בריטון

באך פרקים נבחרים מתוך "אמנות הפוגה"
פרנקו דונטוני Rasch, לרביעיית סקסופונים

בטהובן "תפילת הודיה של הקם מחוליו", 
מתוך רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופ. 132 

)עיבוד לרביעיית סקסופונים: דן גרסר(
אלפרד דזנקלו רביעיית סקסופונים 

"המרכז למוסיקה קאמרית שליד 

 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 בתל-אביב הוא פנינה בנוף 

המוזיקלי המקומי"

 )אלעד אוזן, ידיעות אחרונות, מאי 2014(



21:00  4.4.20  12. מוצ"ש 

אנסמבל אלזה )גרמניה/ישראל(
שרה כריסטיאן כינור

הד ירון-מאירסון כינור  
לנה אקלס ויולה

דניאלה שמר צ'לו
ולנטין שארף צ'לו
 נעמן וגנר פסנתר 
שלי עזרא קלרינט
טדי עזרא קלרינט

מוצרט פרק חמישייה לקלרינט, באסט-הורן, 
K. Anh. 90 ,כינור, ויולה וצ'לו בפה מז'ור

וולטר ראבל רביעייה לפסנתר, קלרינט, כינור 
וצ'לו במי-במול מז'ור, אופ. 1

אלכסנדר קריין רישומים עבריים לקלרינט 
ורביעיית כלי קשת, אופ. 12 

ברהמס רביעייה לפסנתר ולכלי קשת מס' 3 
בדו מינור, אופ. 60

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 

הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

21:00  25.4.20  13. מוצ"ש 

נשיפה ופסנתר
דודו כרמל אבוב

יבגני יהודין קלרינט 
חזי ניר קרן יער

מאוריציו פאז בסון
טל סמנון פסנתר 

ארנסט פאואר חמישייה לכלי נשיפה ופסנתר 
בפה מז'ור, אופ. 44

גלינקה שלישייה פאתטית לאבוב, בסון 
ופסנתר ברה מינור

פולנק שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר 
 מוצרט חמישייה לכלי נשיפה ופסנתר

במי-במול מז'ור, ק. 452

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 

הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

20:30  10.5.20  '14. יום א 

הרביעייה הדורית )בריטניה(
 אלכס רדינגטון כינור 

יינג שו כינור 
 הלן קלמנט ויולה 
ג'ון מיירסקו צ'לו 

 היידן רביעיית כלי קשת בדו מז'ור, 
אופ. 33 מס' 3, "הציפור"

 מנדלסון רביעיית כלי קשת מס' 2 
בלה מינור, אופ. 13

 בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 13 
 בסי-במול מז'ור, אופ. 130, 
עם הפוגה הגדולה, אופ. 133

21:00  23.5.20  15. מוצ"ש 

שוברט - השלישיות 
שי ווזנר פסנתר

כרמית צרי כינור
הלל צרי צ'לו 

 שוברט שלישיית פסנתר מס' 1 
בסי-במול מז'ור, אופ. 99

 שוברט שלישיית פסנתר מס' 2 
במי-במול מז'ור, אופ. 100

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

 21:00  20.6.20  16. מוצ"ש 

 רביעיית אריאל 
מארחת את מתן פורת

אלכסנדרה קזובסקי כינור 
גרשון גרצ'יקוב כינור

יאן גרונינג ויולה 
עמית אבן-טוב צ'לו

עם מתן פורת פסנתר

 היידן רביעיית כלי קשת בדו מז'ור, 
אופ. 76 מס' 3, "הקיסר"

 שוסטקוביץ' רביעיית כלי קשת מס' 3 
בפה מז'ור, אופ. 73

 דבוז'ק חמישייה לפסנתר ולכלי קשת 
בלה מז'ור, אופ. 81

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

הזכות לשינויים שמורה

"קונצרט סיום העונה של הסדרה 

הקאמרית בקונסרבטוריון הישראלי 

היה מפעים ביופיו"

 )נעם בן-זאב, הארץ, יוני 2015(

"הרבה עומק ודיאלוג עם העבר, שמקנים לקהל תחושה מוכרת 

ובטוחה. עם זאת, כל עונה מציעה גם התנסות חדשה והרפתקה"

)אמיר מנדל, הארץ, אוגוסט 2016(



20:30  23.11.19  1. מוצ"ש 

ישי שאער
שומאן תמונות ילדות, אופ. 15

בטהובן סונטה מס' 32 בדו מינור, אופ. 111
 שוברט/ליסט "גרטשן ליד הכישור"

ו"לשיר על המים" 
ראוול גספאר הלילה 

20:30  5.1.20  '2. יום א 

 אלכסנדר קורסנטיה
)גאורגיה/ארה"ב(

 שופן פולונז-פנטזיה בלה-במול מז'ור,
אופ. 61

 שופן מזורקה ברה-במול מז'ור, אופ. 30
מס' 3

שופן מזורקה בדו-דיאז מינור, אופ. 30 מס' 4
שופן מזורקה בדו-דיאז מינור, אופ. 41 מס' 1

שופן מזורקה בדו מז'ור, אופ. 56 מס' 2 
שופן מזורקה בדו מינור, אופ. 56 מס' 3

שופן אנדנטה ספיאנטו וגרנד פולונז 
ברילאנט, אופ. 22

שוברט סונטה מס' 18 בסול מז'ור, ד. 894

 20:30  1.2.20  3. מוצ"ש 

רומן רבינוביץ'
מחווה לפיקאסו 

זיפולי סוויטה למקלדת בסול מינור
)Estampes( דביסי תחריטים

סאטי גנוסיין מס' 1 
רומן רבינוביץ' קפריצ'יו – "ליצן על 

אופניים"
גרשווין 3 פרלודים 

גרנדוס מבחר מתוך "גוייסקס"
סטרווינסקי שלושה פרקים מ"פטרושקה" 

לפסנתר סולו 

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

21:00  28.3.20  4. מוצ"ש 

דניאל גורטלר
גריג מבחר קטעים ליריים

)Images oubliées( דביסי מראות נשכחים
שופן שני נוקטורנים, אופ. 62

שומאן הומורסקה, אופ. 20

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

20:30  3.5.20  '5. יום א 

בוריס גילטבורג
בטהובן סונטה מס' 23 בפה מינור, אופ. 57, 

"אפאסיונטה"
שופן בלדה מס' 4 בפה מינור, אופ. 52

שומאן פנטזיה בדו מז'ור, אופ. 17
ליסט רפסודיה ספרדית 

20:30  14.6.20  '6. יום א 

נדב הרצקה ודוראל גולן
שוברט פנטזיה בפה מינור לפסנתר בארבע 

ידיים, ד. 940
שומאן "תמונות מהמזרח", לפסנתר בארבע 

ידיים, אופ. 66
צ'ייקובסקי "מפצח האגוזים", סוויטה 

לפסנתר בארבע ידיים 
ראוול הוואלס, לפסנתר בארבע ידיים

סדרת 
הרסיטלים 

לפסנתר

הזכות לשינויים שמורה

"אולם נעים ואינטימי באיכות שמע 

מצוינת, איכות מוזיקלית ללא 

פשרות, ומבצעים מעולים"

)עומר שומרוני, גלובס, ספטמבר 2012(

"אנשים נצפו יושבים על המדרגות 

אתמול, באולם המלא מפה לפה 

במאזינים מכל הגילים והמינים 

והצבעים. הקונסרבטוריון התל אביבי 

הכריז כך על החותם שהוא מטביע 

בנוף המוסיקלי המקומי"

)נעם בן-זאב, הארץ, יוני 2008( 



הזכות לשינויים שמורה

 20:30  2.6.20  '1. יום ג 

קונצרט בלה
 בטהובן סונטה לכינור ולפסנתר מס' 9 

בלה מז'ור, אופ. 47, "קרויצר"
 בטהובן סונטה לצ'לו ולפסנתר מס' 3 

בלה מז'ור, אופ. 69
 היידן שלישייה לכינור, צ'לו ופסנתר 

XV:18 .בלה מז'ור, הוב

 20:30  4.6.20  '2. יום ה 

קונצרט בסול
 בטהובן סונטה לכינור ולפסנתר מס' 10 

בסול מז'ור, אופ. 96
 בטהובן סונטה לצ'לו ולפסנתר מס' 2 

בסול מינור, אופ. 5 מס' 2
שומאן שלישייה לכינור, צ'לו ופסנתר מס' 3 

בסול מינור, אופ. 110

 21:00  6.6.20  3. מוצ"ש 

קונצרט בדו
 בטהובן סונטה לכינור ולפסנתר מס' 7 

בדו מינור, אופ. 30 מס' 2
 בטהובן סונטה לצ'לו ולפסנתר מס' 4 

בדו מז'ור, אופ. 102 מס' 1
ברהמס שלישייה לכינור, צ'לו ופסנתר מס' 2 

בדו מז'ור, אופ. 87

קונצרט מקדים, בביצוע תלמידים מצטיינים של 
הקונסרבטוריון, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

בטהובן 
בשלושה 

ממדים
 פרויקט מיוחד

לציון 250 שנה 
להולדתו של בטהובן

שלושה קונצרטים בשלושה סולמות
שלוש סונטות לכינור ולפסנתר של בטהובן
שלוש סונטות לצ'לו ולפסנתר של בטהובן

שלוש תקופות ביצירתו של בטהובן
שלוש שלישיות פסנתר של שלושה מלחינים נוספים הקשורים לבטהובן: 

היידן שקדם לו והיה מורו, ושומאן וברהמס שבאו אחריו, העריצו אותו והושפעו ממנו 

שלושה מבכירי המוסיקאים הישראלים:

גיא בראונשטיין כינור
צבי פלסר צ'לו 

מירי ימפולסקי פסנתר

"מהקונצרטים המעודנים והטובים 

ביותר ששמעתי, מבחינת תוכן 

ומבחינת רמת ביצוע, בעונת 

הקונצרטים הנוכחית" 

)חגי חיטרון, הארץ, מרס 2019( 



 20:30  24.11.19  'יום א 

 אודיטוריום הקונסרבטוריון 

הרביעייה הוונציאנית )איטליה( 
אנדראה ויו כינור 

אלברטו באטיסון כינור
מריו פלאדין ויולה 

אנג'לו זאנין צ'לו
עם ג'אנפרנקו בורטולאטו אבוב 

 מוצרט רביעייה לאבוב ולכלי קשת 
בפה מז'ור, ק. 370

ורדי רביעיית כלי קשת במי מינור 
ברהמס רביעיית כלי קשת מס' 2 בלה מינור, 

אופ. 51 מס' 2 

 יום ה'  20:30  19.12.19  אולם רן ברון 

Il rossignolo )איטליה( 
מרטינו נופרי חלילית ואבוב
מריקה טסטי חליל טרברסו 

אוטביאנו טנראני צ'מבלו

אנטוניו לוטי טריו סונטה לאבוב ד'אמורה, 
חליל ובאסו קונטינואו בלה מז'ור 

תומאסו אלבינוני סונטה לחליל ובאסו 
קונטינואו בלה מינור

 אנטוניו ויולדי טריו סונטה ברה מינור, 
RV 63 ,"אופ. 1 מס' 12, "לה פוליה

אלסדנרו סקלרטי )לפי קורלי( טריו סונטה 
לשני חלילים ובאסו קונטינואו בסול מינור
אנטוניו ויולדי סונטה בסול מז'ור לחליל 

RV 806 ,ובאסו קונטינואו
ג'וזפה סמרטיני סונטה מס' 6 לשני חלילים 

ובאסו קונטינואו

מוצרט: מכלול הסונטות לפסנתר | בנימין הוכמן – פסנתר 
הפסנתרן הישראלי, בנימין הוכמן, זוכה מענק הקריירה היוקרתי ע"ש אברי פישר לשנת 2011 
מטעם מרכז לינקולן בניו-יורק, נהנה בעשור האחרון מקריירה בינלאומית משגשגת. הוא יבצע 
את מכלול 18 הסונטות לפסנתר של מוצרט, וכן את שתי הפנטזיות וקטעי פסנתר נוספים, בסדרה 

מיוחדת של 5 קונצרטים במהלך עונת 2019-20, במקביל לביצוע פרויקט זה בארה"ב. 

20:30  23.12.19  'יום ב 

סונטות ק. 279 )דו מז'ור(, ק. 570 )סי-במול 
מז'ור(, ק. 331 )לה מז'ור(, ק. 310 )לה מינור(

20:30  25.12.19  'יום ד 

פנטזיה ק. 475 )דו מינור( וסונטות ק. 457 
)דו מינור(, ק. 282 )מי-במול מז'ור(, ק. 545 

)דו מז'ור(, ק. 333 )סי-במול מז'ור(

20:30  25.8.20  'יום ג 

אדאג'ו ק. 540 )סי מינור( וסונטות ק. 280 )פה 
מז'ור(, ק. 330 )דו מז'ור(, ק. 533 )פה מז'ור( 

20:30  27.8.20  'יום ה 

פנטזיה ק. 397 )רה מינור( וסונטות ק. 281 
)סי-במול מז'ור(, ק. 309 )דו מז'ור(, ק. 311 

)רה מז'ור(, ק. 332 )פה מז'ור( 

21:00  29.8.20  מוצ"ש 

סונטות ק. 283 )סול מז'ור(, ק. 284 )רה 
מז'ור(, ק. 576 )רה מז'ור(, מינואט ק. 355 
 )רה מז'ור(, ג'יג ק. 574 )סול מז'ור( ורונדו

ק. 511 )לה מינור( 

קונצרטים 
מיוחדים

הזכות לשינויים שמורה

הקונצרטים המפורטים בעמוד זה אינם חלק 
ניתן  לא  השנתיות.  הקונצרטים  מסדרות 
להזמין קונצרטים אלה במסגרת המינוי והם 
לקונצרטים  כרטיסים  בני-החלפה.  אינם 
 ,03-5466228 בטלפון:  לרכוש  ניתן  אלה 
w w w.icm . org. i l /chamber באתר  ו  א

הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום 
הקונסרבטוריון. ניתן לרכוש מינוי לחמשת 

הקונצרטים, או כרטיסים בודדים. 

בתמיכת 
haifa

"Hochman clearly caught Mozart’s 
pensive profile as he glanced in the 
mirror of his soul." 
(Kevin T. McEneaney, The Millbrook 
Independent, New York, April 2019)



מחירי הכרטיסים למנויים
עונת תש"פ 2019-20

תעריפי הסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים( 
או סדרה מעורבת )לפחות 8 קונצרטים, מתוכם לפחות 6 מהסדרה הקאמרית והשאר מסדרת הפסנתר 

ו/או מהסדרה "בטהובן בשלושה ממדים"(

או סדרה כפולה: הסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים( + סדרת הפסנתר )6 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

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

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

7779670885761797685

8839721953820858738

99428111,071921964829

101,0479011,1901,0231,071921

111,1539911,3101,1271,1791,014

121,1661,0031,3251,1401,1931,026

131,2641,0871,4361,2351,2921,111

141,3611,1711,5471,3301,3921,197

151,4581,2541,6571,4251,4911,283

161,4691,2631,6691,4351,5021,292

171,5601,3421,7731,5251,5961,372

181,6531,4211,8781,6151,6901,454

191,7441,5001,9821,7051,7841,534

201,7491,5051,9881,7101,7891,539

211,8371,5802,0881,7961,8791,616

221,9251,6552,1871,8811,9681,693

תעריפי סדרת הפסנתר )6 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

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

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

6667574758652682587

למזמיני הסדרה "בטהובן בשלושה ממדים" כסדרה שנייה נוסף על סדרה מלאה  �
אחרת )קאמרית או פסנתר( או נוסף על סדרה מעורבת )קאמרית ופסנתר( יינתנו 

50% הנחה על התעריפים לעיל

למזמיני הסדרה "בטהובן בשלושה ממדים" כסדרה שלישית נוסף על שתי סדרות  �
מלאות )קאמרית + פסנתר( יינתנו 75% הנחה על התעריפים לעיל 

החלפת כרטיסים שירכשו לסדרה "בטהובן בשלושה ממדים" בהנחות המפורטות  �
לעיל תהיה כרוכה בתוספת תשלום

 תעריפי הסדרה "בטהובן בשלושה ממדים" )3 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

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

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

3334287379326342294



מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אזורי המחירים

אזור A: גוש מרכזי
אזור B: גושים צדדיים 

מחירים מיוחדים לצעירים
עד גיל 21 – כניסה חופשית ללא תשלום �

מגיל 22 עד גיל 29 – ₪35 לכרטיס �

מגיל 30 עד גיל 34 – ₪55 לכרטיס �

בהזמנת מינוי – 10% הנחה ממחירים אלה.  �

שיבוץ המקומות למנויים צעירים יקבע על פי החלטת משרד המרכז. �

מחיר כרטיס בודד בקופה
 מחיר כרטיס בודד בקופה יהיה 106-160 ₪  �

)בהתאם לקונצרט, לאזור הישיבה ולקטגוריית המזמין – מנוי, זכאי הנחה או רגיל(

נוהל החלפת כרטיסים
יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון או בדואר אלקטרוני עד שעה וחצי לפני תחילת  �

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

לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו. �

כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.  �

כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי,  �
בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל. 

לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויים, או  �
לקונצרטים בסדרות של גופים אורחים. 

חניה 
חניון הקונסרבטוריון עומד לשימוש מנויינו ללא תשלום בערבי קונצרטים, על בסיס מקום פנוי. 

בנוסף, ניתן לחנות בחניון הבור בפינת הרחובות פנקס ווייצמן. 



Small band 
Big Band סדרת הג'אז החדשה

ניהול אמנותי: יובל כהן

המרכז ללימודי ג'אז )CJS( בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה קנה את מקומו כבסיס האיתן 
והמשמעותי ביותר בארץ לחינוך לג'אז. ביוזמה חדשה, במסגרת חגיגות העשור להיווסדו, 

מציג המרכז סדרה חדשה בת 4 קונצרטים שתפגיש בין אמנים ידועי שם בעולם ובארץ לבין 
הביג בנד של המרכז בניצוחו של יובל כהן. בחלקו הראשון של כל קונצרט יופיע האמן האורח 

בהרכב קטן, ובחלקו השני של הערב יצטרף הביג בנד בהפקה מיוחדת. כל הקונצרטים יתקיימו 
באודיטוריום הקונסרבטוריון. 

בנוסף לקונצרט, ייערך עם כל אמן ערב מקדים, "מפגש אמן", בו יוכל הקהל לפגוש את 
האמנים מקרוב לשיחה אינטימית על עולמם האמנותי. סדרת המפגשים תתקיים באולם רן ברון. 

ארבעה קונצרטים באודיטוריום הקונסרבטוריון 
 20:30  21.11.19  '1. יום ה 

 ענת כהן | קלרינט 
הביג בנד הישראלי בניצוח יובל כהן

ענת כהן תציג את הקלרינט ככוכב הבלתי 
מעורער של תקופת הסווינג המיתולוגית. 

 20:30  23.1.20  '2. יום ה 

דור המייסדים של הג'אז הישראלי
הביג בנד הישראלי בניצוח יובל כהן

אהרלה קמינסקי, אלברט פיאמנטה, ממלו 
גאיטנופולוס, דני גוטפריד ואלי מגן. אורחים 

מיוחדים: מרטון קם וג'ס קורן.

מפגש מרגש בין דור המייסדים, מי שהחלו 
את התהליך הנפלא של התפתחות הג'אז 
בישראל, לבין אלו שממשיכים אותו כיום.

 20:30  19.3.20  '3. יום ה 

Harold Mabern Trio
הביג בנד הישראלי בניצוח יובל כהן

המפגש עם הפסנתרן והמלחין האמריקאי 
האגדי, הארולד מייברן, יאפשר לקהל הצצה 

לאדם שבאמת היה שותפם המוסיקלי של 
אינספור ענקי ג'אז מאז שנות ה-60 ועד ימינו. 

 20:30  11.6.20  '4. יום ה

ניתאי הרשקוביץ | פסנתר
הביג בנד הישראלי בניצוח יובל כהן

ניתאי הרשקוביץ, בוגר הקונסרבטוריון 
ופסנתרן בעל שם עולמי, הוא דוגמה לעשייה 

עכשווית בינלאומית של מוסיקאי ג'אז 
ישראלים בעולם.

 מחירי המינויים לסדרת הקונצרטים:
רגיל - 436 ש"ח / גמלאים ותושבי ת"א - 392 ש"ח / מנויי המרכז למוסיקה קאמרית - 384 ש"ח

 מחירי כרטיסים בודדים לקונצרטים:
123-170 ש"ח )בהתאם לקונצרט ולקטגוריית המזמין(  

ארבעה "מפגשי אמן" באולם רן ברון

 מחירי הכרטיסים למפגשים: 
 50 ש"ח למפגש 

למנויי סדרת הקונצרטים - כניסה חופשית ללא תשלום נוסף, בהצגת כרטיס הקונצרט הרלוונטי.

 20:30  20.11.19  '1. יום ד 

ענת כהן
 20:30  22.1.20  '2. יום ד

אהרלה קמינסקי

 20:30  18.3.20  '3. יום ד

הרולד מייברן 
 20:30  10.6.20  '4. יום ד

ניתאי הרשקוביץ



אגודת הידידים של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים – השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין-שמגר 

מנהלת אגודת הידידים – מיכל ארד אברמוב  

נדבנים מייסדים
מיכל ויובל רכבי | ענת וגבי ברון | יורם פטרושקה | קרן עזריאלי ישראל | תרומה בעילום שם – 

באמצעות קרן תל אביב יפו לפיתוח

מייסדים
תרומה לזכר פנחס בן-דיין | בתיה כהנא ודניאל חוסידמן )מקסיקו( | *דן יקיר | מיה ליקוורניק 
)היו"ר הראשונה( | משפחת פייזר | ג'יימס פקר | קרן ד"ר יעקב איסלר ז"ל | קרן משפחת צבי 
ועפרה מיתר | חיים סורוקה לזכר נורית סורוקה | גלדיס שוקור תרומה באמצעות קרן תל אביב 

לפיתוח | תרומת המשפחה לזכר גילה שטסל | אילה ואילון תירוש | תרומה בעילום שם

יקירים
ברוך איבצ'ר | *רחל גוטסמן | הקרן ע"ש אדל וג'ון גריי )ארה"ב( | תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו 
רות | הקדש רוזה והנרי לנדשפט | פרנסין סימון – באמצעות קרן תל אביב יפו לפיתוח | *מינה 

צאלים | קרן בוקסנבאום-נטע | קרן מארק ריץ' | 2 תרומות בעילום שם

עמיתים
אביב ושו"ת בע"מ | *יעל ויורם אגר | דורית ושי און | הגב' לילי אלשטיין – אלמא מרכז אמנויות 
מלון יוקרה | בנק HSBC ישראל | אילה וישראל ברון | אייל גור | *יעל וזהר גילון | גזית גלוב 
בע"מ | משפ' גרינשפון חלילית כלי נגינה | הרמטיק נאמנות בע"מ | ברכה וצבי יפה | מרום כלי 
נגינה בע"מ | חברה לנכסים ובניין בע"מ | טובה וסמי סגול | סלע קפיטל | פרויקט אלכס | קרן 
יהל - ע"ש יהודה ליאון רקנאטי | ד"ר נועה רוזנברג לזכר סבתה המוזיקולוגית שולמית רוזנברג | 

מלגה להרכב קאמרי ע"ש הרמן וסלומאה שטייניץ | 6 תרומות בעילום שם

ידידים
משפחת אברמוב | *גבי ויהודה אוסטרומצקי | תאודור אור | נורית וניב אחיטוב | אורקה אייל | 
ציפורה ומרדכי אליסון | אסתי וד"ר מיכאל אנגל | ורד ויעקב אנוך | נילי אקרשטיין ליפי | עדנה 
ואורי ארבל | אורה בהרב | נורית בוקשפן | ד"ר איתמר בורוביץ' | אילנה ואברהם ביגר | תרומה 
לזכר עו"ד דן בן-בסט | נועה בן חמו | אברהם בן-נפתלי | מנוחה ורזיאל בן פורת | נטע בן פורת 
 ברונו | לימור בן-שמן-דיקמן | ורד ויעקב בר | אני ברמן | ג'ני וחנינא ברנדס | אירית ברנוביץ' |

אלישבע ואהרן ברק | עדנה גבריאלי לכבוד ארנן גבריאלי ז"ל | משפחת גוטסמן | רחל ובולק גולדמן 
| אורה גולדנברג | תמר ורוני גולדנברג | דבורה ודוד גולדפרב | מיכל )אגמון( וחיים גונן | רות 
גורנשטיין | יורי גיא-רון | שרה ודוד גיליס | אילנה ומשה גינת | ברכה ויעקב גלברד | גלריה רוטשילד 
אמנות | צביה ויוסי גרוס | אופליה ושרי גרינשפון לזכר ההורים פואה ווירה | ימימה גרינשפון לזכר 
מיקי גרינשפון | נעמי ויוסף גרנות | עלס דוברנוסקי | לילי דותן ויזהר עירוני | עמירה דותן | מירי 
וארנון דיסקין | דנקו פרויקטים בע"מ | שרה דרור חריש | מנחם הורוביץ | אורה הולין לזכר גדעון 
 הולין | הפינה הירוקה | אריאלה ופרופ' הלל הלקין | מיכאל ורומן | פויו זבלדוביץ' | רנה ויצחק זמיר |
דוד חיות | שרה ודרור חריש | שרון חלוץ ופז ליטמן | גדעון טהלר – טל תעופה בע"מ | חוה ושמעון 
 טופור | מלי ויורם ינובר | שרית ודרור יעקובסון | יקב תשבי | דפנה כהן מינץ לזכר שרה רבינוביץ' |
ניצה ודן כהן | טלי ושלמה כהנא | תרומה לזכר פרופ' משה ונורה כוכבי | ג'ודי ואליהו כספי | דיתה 
כפיר טייבר | ציפה ואריק כרמון | שוש כרמל | אילנה וזאב לאור | לב גרופ בע"מ – דורון לויטס | 
תמרה לוי | נורית ורלי לשם | מטריקס אי.טי.בע"מ | סוניה )בוגוסלבסקי( ואיל מאמו | *משפחת 
מילנר | רבקה מילר | דליה מלמד | אריאל מרקל | רינה משל גרוניס | דליה ואייבי נאמן | ורדה 
סאמט | מרשה ומיכאל סגל לזכר דליה מרוז | ד"ר בת עמי וד"ר שמחה סדן | *זהרה סימקינס 
מנור | תמי ואורי סלונים | אורלי ויורם סלע | מנחם וד"ר רות סלע | *דפנא סמט לזכר צילי לב-
שטרנברג | ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ | נעמי ועוזי עילם | עידית וקובי פאר | מיה פלד | יעל דנה 
ורות פקר | *רונית פרבר | אהובה ואמנון פרי לזכר יונתן יוחאי | יפעת וערן פרנקל | נעמה קדם 
לזכר דליה מרוז | אסתר קובו | עדנה קפלן-הגלר לכבודו של גיורא קפלן | יהודית קצין | איריס 
 ואלון קריא | קרן בוכמן היימן | קרן ליאור וישינסקי | אפרת ואיתמר רבינוביץ' | אשר רבינוביץ' |
ציפי רובין | מימי ופרופ' ארדון רובינשטיין | *סביונה רוטלוי | דליה וישראל רוזנבלט | סופיה 
וישעיהו רוטנשטרייך | ד"ר רומן וציפי רויטמן | תמר ויחזקאל ריבה | יעל ושבתי שביט | אילנה 
שגיא לזכר צלי שגיא | תמימה שחר לזכר יוסף שחר | רות ומאיר שטרית | טובה שטרסברג כהן | 
מיכל ומאיר שמגר | לאה ויוני שמשוני | ד"ר הדסה שני | אודליה שפיטלני | ד"ר אהוד שפירא | 
ניבה שפירא | רותי ושלמה שרון | רותי וארלה שרף | פרס ע"ש שרה שטיינלאוף לנגני חליליות, 
תרומת בנותיה, מיכל הררי וטלי תמיר | מיקה וישראל תמיר | תרומת החברים לרגל מלאת 80 
לאורה רוזן | תרומת החברים לרגל מלאת 80 לרחל רדר | תרומת החברים מחוג ההרצאות לזכר 
צבי יפה | תרומת החברים לכבוד יורם א. | תרומת הנצחה לזכר אסף רוז | 18 תרומות בעילום שם

תודה מיוחדת לידידי הקונסרבטוריון אשר ייעדו תרומותיהם למרכז למוסיקה קאמרית 
ושמותיהם מסומנים בכוכבית ברשימה לעיל

חוג המתנדבות: שולמית בן-ארי – הקמה וייעוץ | הדה בן-בסט | חדוה בן-נפתלי | חנה בר-נר | 
שולה דורון | אורית דקל | ג'יל טייכר | יפעת כהן-גרינוולד | נורה לב-ארי – רכזת מתנדבים | חני 
נגל-שטסל | רוחי נרקיס | רינה סניור | מיה פרבר | עטרה קרקוב-גורלי | רחל רדר | נורית שרייבר



רחל רינגלשטיין כינור | טלי גולדברג כינור | יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ'לו

רביעיית כרמל 
מעבר לקשת

עונת 2019-2020

פייטרו בונפיליו )איטליה( פסנתר
בשיתוף עם תיאטרון מלנקי

אלכסנדר פושקין המחזה "מוצרט וסליירי" עם אינטרלודים 
מוזיקליים ממוזיקה קאמרית ויצירות לפסנתר מאת מוצרט וסליירי.

מוצרט רביעיית פסנתר בסול מינור, ק. 478 

יום ו', 8.11.19, בשעה 11:00

 שוברט רביעיית כלי קשת מס' 4 בדו מג'ור, ד. 46 
שוברט רביעיית כלי קשת מס' 14 ברה מינור, ד. 810 "המוות והעלמה"

יום ו', 3.1.20, בשעה 11:00

אופירה זכאי תיאורבו 

חגיגה בארוקית עם גדולי המלחינים של התקופה:
באך, ויוולדי, קורלי, ביבר וקסטלו

יום ו', 3.4.20, בשעה 11:00

היידן רביעיית כלי קשת במי במול מג'ור, אופ. 71 מס' 3
דבוז'אק רביעיית כלי קשת בפה מג'ור, אופ. 96 "האמריקאית"

יום ו', 12.6.20, בשעה 11:00

בין מוצרט 
לפושקין

בבימוי
מיכאל טפליצקי

בהנחיית
יונה צור

בנעליו של 
שוברט

הנחייה וצ'מבלו 
יזהר קרשון

בארוק 
אוונגרד

מגלים 
עולמות 
חדשים

בהנחיית
ד"ר יואל גרינברג

מחירי מינויים וכרטיסים בודדים:
מינוי: רגיל 460 ₪ / אזרח ותיק 440 ₪ / ממשיך 400 ₪

כרטיס בודד: 135/120 ₪

רכישת מינויים וכרטיסים: 058-5853353
www.carmelquartet.com :כרטיסים און ליין

סדרת קונצרטים מונחים 

מנהל מוזיקלי ד"ר יואל גרינברג

הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, לואי מרשל 25, תל-אביב

www.carmelquartet.com
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Israel Conservatory Tel Aviv :פייסבוק | chamber@icm.org.il | www.icm.org.il
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