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למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

"קונצרט סיום העונה של הסדרה הקאמרית בקונסרבטוריון הישראלי היה מפעים
ביופיו" (נעם בן-זאב ,הארץ ,יוני )2015

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת
 ,2016-17הכוללת שלוש סדרות :הסדרה הקאמרית ,סדרת הפסנתר וסדרת תגליות ליליות.

"המרכז למוסיקה קאמרית שליד הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל-אביב
הוא פנינה בנוף המוזיקלי המקומי" (אלעד אוזן ,ידיעות אחרונות ,מאי )2014

הסדרה הקאמרית  -הרכיבו לעצמכם מינוי

"בניהולו של בנימיני נעשתה תוכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית
לתוכנית המובילה בתחומה בארץ" (מתן אורן ,ישראל היום ,אוקטובר )2013

כמידי עונה ,גם בעונה הנכחית נארח שלוש רביעיות כלי קשת בולטות מהמובילות בעולם.
יחזרו אלינו רביעיית קזאלס (ספרד) והרביעייה הדורית (בריטניה) ,המוכרות לנו מביקוריהן
המוצלחים הקודמים .לצידן נארח לראשונה את רביעיית נובוס (קוריאה/גרמניה) ,אשר נוסדה
בקוריאה אך המשיכה את לימודיה בגרמניה ושם גם בסיסה כיום ,ומאז שנת  2009זכתה
בעקביות בפרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות חשובות למוסיקה קאמרית :תחרות

ARD

במינכן ,תחרות מוצרט לרביעיות כלי קשת בזלצבורג ,תחרות אוסאקה ,תחרות ליון ותחרות
היידן בווינה .בעונות האחרונות הופיעה ,בין היתר ,באולם הקאמרי של הפילהרמוני בברלין,
באולם הקרנגי בניו-יורק ובפטסיבל שווצינגר בגרמניה .אנו שמחים לחזור ולארח על בימת
המרכז ,לאחר העדרות ארוכה ,את הויולן עמיחי גרוס ואת הקלרניתנית שרון קם .נשוב ונפגוש
בעונה הקרובה גם את מיטב האמנים וההרכבים הישראלים המוכרים מהופעותיהם בעונות
האחרונות :הפרויקט הקאמרי הישראלי ,פרויקט מוזתיקה ,שלישיית מונדריאן ,שלישיית
ירושלים ,רביעיית כרמל ,חמישיית תל אביב ,אנסמבל מיתר בתכנית ייחודית שבמרכזה גרסה
קאמרית לסימפוניה הרביעית של מאהלר ,הקלרניתנים חן הלוי וגלעד הראל ,הכנרת כרמית
צרי ,הויולן גיא בן-ציוני ,הצ'לנים צבי פלסר והלל צרי ,הפסנתרנים שי ווזנר ,מירי ימפולסקי,
מתן פורת וירון קולברג ועוד .וכתמיד  -תכניות הקונצרטים משלבות בין יצירות מוכרות
ואהובות ,לבין רפרטואר ייחודי .בחירת הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם!
סדרת הפסנתר  -שישה רסיטלים במוצ"ש

סדרת הרסיטלים לפסנתר עוברת העונה למוצאי שבתות .יפתח את הסדרה הפסנתרן הגיאורגי-
אמריקאי חביב הקהל  -אלכסנדר קורסנטיה .בהמשך יתארחו בה מיטב הפסנתרנים הישראלים
הנהנים כיום מקריירות בינלאומיות משגשגות :בוריס גילטבורג ,ויקטור סטניסלבסקי ,דניאל
גורטלר ,ינון ברנתן ושי ווזנר.
תגליות ליליות  -מוסיקה קאמרית באווירה אחרת  -לילות חמישי

סדרה חדשה בת ארבעה קונצרטים בלילות חמישי ,בה יתארחו הרכבים ייחודיים בתכניות לא
שגרתיות .הקונצרטים יתחילו בשעה  21:30ויארכו כ 70 -דק' ללא הפסקה .בתום הקונצרט
תוגש בירה מהחבית ,ולאחר מכן נארח הרכב סטודנטים נבחר לקונצרט קצר עד חצות.

"אולם נעים ואינטימי באיכות שמע מצוינת ,איכות מוזיקלית ללא פשרות,
ומבצעים מעולים" (עומר שומרוני ,גלובס ,ספטמבר )2012
"אפילו כיום ,כשהמוזיקה הקאמרית פורחת בארץ בכלל ובתל-אביב בפרט..
ביצועים ברמה כה גבוהה נשמעים רק לעיתים רחוקות"

מצפים לראותכם בין מנויינו,
ד”ר רז בנימיני  -מנהל מוסיקלי
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית  -סווטלנה צ’רניאקוב וליאת קולברסקי

(מקסים ריידר ,ידיעות אחרונות ,יולי )2012

"הסדרה הוותיקה הזו נהנית מקהל קבוע ,נאמן וסקרן ומתהדרת במבצעים
מעולים מהארץ ומחו"ל" (חגי חיטרון ,הארץ ,אוגוסט )2011

לואי מרשל  ,25ת.ד ,21502 .תל-אביב  | 6200003טל’ | 03-5466228 :פקס’03-6055169 :
דוא”ל | chamber@icm.org.il :אתר | www.icm.org.il/chamber :פייסבוקIsrael Conservatory Tel Aviv :
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הסדרה הקאמרית

הסדרה הקאמרית
 .1מוּזתיקה
מוצ”ש 20:30 | 5.11.16

 .5הפרויקט הקאמרי הישראלי
יום ה’ 20:30 | 22.12.16

 .9רביעיית כרמל מארחת את גלעד הראל
מוצ”ש 20:30 | 4.3.17

 .13שלישיית קלרינט ,ויולה ופסנתר
מוצ”ש 21:00 | 13.5.17

שאו דונג-וונג (סין/ארה”ב) כינור
אגתה שימצ’בסקה (פולין) כינור
אברי לויתן ויולה | צבי פלסר צ’לו
ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם
דבוז’ק :שישיית כלי קשת בלה מז’ור ,אופ48 .
מנדלסון :שמיניית כלי קשת במי-במול מז’ור,
אופ20 .
ויצירות נוספות לכלי קשת

דניאל ברד כינור | מתן דגן כינור
שולי ווטרמן ויולה | מיכל קורמן צ’לו
עירא גבעול צ’לו | טיבי צייגר קלרינט
מוצרט :רביעייה לקלרינט ולכלי קשת
במי-במול מז'ור (ע"פ הסונטה לכינור ק)380 .
יצירה ישראלית (פרטים יפורסמו בהמשך)
גרשווין“ :פורגי ובס” ,סוויטה לקלרינט ולכלי קשת
בטהובן :חמישייה לכלי קשת בלה מז’ור ,אופ47 .
(ע”פ סונטת “קרויצר”)

רחל רינגלשטיין כינור
יונה צור כינור
יואל גרינברג ויולה
תמי ווטרמן צ’לו
גלעד הראל קלרינט
מנדלסון :רביעיית כלי קשת מס’ 5
במי-במול מז’ור ,אופ 44 .מס’ 3
ינעם ליף :רביעיית כלי קשת מס’ ,3
“תמונות רומזות”
מוצרט :חמישייה לקלרינט ולכלי קשת בלה מז’ור ,ק581 .

חן הלוי קלרינט
עמיחי גרוס ויולה
מתן פורת פסנתר
ברהמס :סונטה לקלרינט ולפסנתר מס’ 2
במי במול מז’ור ,אופ 120 .מס’ 2
מוצרט :שלישייה לקלרינט ,ויולה ופסנתר
במי-במול מז’ור ,ק“ ,498 .קגלשטט”
שוברט :סונטה לוויולה (לארפג’ונה) ולפסנתר
בלה מינור ,ד821 .
מנטובאני“ :מרומא” ,לקלרינט ,ויולה ופסנתר

 .2שלישיית מונדריאן
מוצ”ש 20:30 | 19.11.16

 .6אנסמבל מיתר
יום ה’ 20:30 | 5.1.17

 .10שלישיית ירושלים
יום ה’ 20:30 | 16.3.17

 .14אגדה צ'כית
מוצ”ש 21:00 | 27.5.17

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
בטהובן :שלישיית פסנתר מס’  1בדו מז’ור ,אופ 1 .מס’ 1
גילעד הוכמן :יצירה חדשה לשלישיית פסנתר
שומאן :שלישיית פסנתר מס’  1ברה מינור ,אופ63 .

קלייר מגנאג’י סופרן | חן הלוי קלרינט
יונתן הדס קלרינט | גלעד הראל קלרינט
עמית דולברג פסנתר
אנסמבל מיתר בניצוח פייר אנדרה ואלאד (צרפת)
מוצרט :סרנדה לשלושה קלרינטים
פיליפ לרו :חמישייה לחליל ,קלרינט ,כינור ,צ’לו ופסנתר
שוברט“ :הרועה על הסלע” ,לסופרן ,קלרינט ופסנתר
מאהלר :סימפוניה מס’  4בסול מז’ור (עיבוד לאנסמבל
של  17נגנים וסופרן מאת קאלר אאגה רסמוסן)

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
מוצרט :שלישיית פסנתר בסי-במול מז’ור ,ק502 .
ברידג’ :שלישיית פנטזיה בדו מינור
מנדלסון :שלישיית פסנתר מס’  1ברה מינור,
אופ49 .

כרמית צרי כינור
הלל צרי צ’לו
שי ווזנר פסנתר
דבוז’ק :סונטינה לכינור ולפסנתר בסול מז’ור,
אופ100 .
שולהוף :דואו לכינור ולצ’לו
יאנאצ’ק :אגדה ,לצ’לו ולפסנתר
דבוז’ק :שלישייה לכינור ,צ’לו ופסנתר בפה מינור,
אופ65 .

 .3רביעיית קזאלס (ספרד)
יום א’ 20:30 | 27.11.16

 .7שרון קם  -רסיטל
מוצ”ש 20:30 | 11.2.17

 .11הרביעייה הדורית (בריטניה)
יום א’ 20:30 | 2.4.17

 .15הפרויקט הקאמרי הישראלי

ורה מרטינז כינור
אבל תומא כינור
ג’ונתן בראון ויולה
ארנאו תומא צ’לו
בטהובן :רביעיית כלי קשת מס’  1בפה מז’ור,
אופ 18 .מס’ 1
קורטג :שישה מומנטים מוסיקליים ,אופ44 .
ברהמס :רביעיית כלי קשת מס’  3בסי-במול מז’ור,
אופ67 .

שרון קם קלרינט
אנריקו פאצ’ה (איטליה) פסנתר
דביסי :רפסודיה לקלרינט ולפסנתר
גאדה :קטעי פנטזיה לקלרינט ולפסנתר ,אופ43 .
הינדמית :סונטה לקלרינט ולפסנתר בסי-במול מז’ור
ברג 4 :קטעים לקלרינט ולפסנתר ,אופ5 .
ברהמס :סונטה מס’  1לקלרינט ולפסנתר
בפה מינור ,אופ 120 .מס’ 1

אלכס רדינגטון כינור
ג’ונתן סטון כינור
הלן קלמנט ויולה
ג’ון מיירסקו צ’לו
מוצרט :רביעיית כלי קשת מס’  22בסי-במול מז’ור,
ק589 .
בריטן :רביעיית כלי קשת מס’  ,3אופ94 .
ברהמס :רביעיית כלי קשת מס’  1בדו מינור,
אופ 51 .מס’ 1

איתמר זורמן כינור | יונתן בריק כינור
וונטינג קאנג ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרינט | אסף ויסמן פסנתר
פריץ קרייזלר :רביעיית כלי קשת בלה מינור
מנחם ויזנברג :חמישייה לקלרינט ולכלי קשת
(בכורה)
ברהמס :חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בפה מינור,
אופ34 .

 .4שלישיית ירושלים
מוצ”ש 20:30 | 10.12.16

 .8מדואו עד חמישייה
יום א’ 20:30 | 19.2.17

 .12חמישיית תל אביב עם ירון קולברג
מוצ”ש 21:00 | 29.4.17

 .16רביעיית נובוס (קוריאה/גרמניה)
יום א’ 20:30 | 25.6.17

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
פורה :סונטה לכינור ולפסנתר מס’  1בלה מז’ור,
אופ13 .
שופן :סונטה לצ’לו ולפסנתר בסול מינור ,אופ62 .
ראוול :שלישיית פסנתר בלה מינור

טטיאנה סאמויי (רוסיה/בלגיה) כינור
גרגאנה גרגובה (בולגריה/גרמניה) כינור
גיא בן-ציוני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
שוברט :שלישיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,ד581 .
פורה :רביעייה לפסנתר ולכלי קשת מס’ 1
בדו מינור ,אופ15 .
לוטוסלבסקי :דיאלוגים פסטורליים (בוקוליקי),
לוויולה ולצ’לו
דבוז’ק :חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מז’ור,
אופ81 .

רואי אמוץ חליל | יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרינט | איתמר לשם קרן-יער
נדב כהן בסון | ירון קולברג פסנתר
מוצרט :חמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה
במי-במול מז’ור ,ק452 .
בריו :אופוס גן חיות ,לחמישיית כלי נשיפה וקריינות
רוסיני :סונטה לרביעיית כלי נשיפה מס’ 5
במי-במול מז’ור
קורט וייל :סוויטה מ”אופרה בגרוש”
(עיבוד לחמישיית כלי נשיפה מעץ :אלאן ר .קיי)
ר .שטראוס“ :טיל אוילנשפיגל” (עיבוד לחמישיית כלי
נשיפה מעץ ופסנתר :אארון דן)

ייונג קים כינור
יונג-אוק קים כינור
שיונגוון לי ויולה
וונגווי מון צ’לו
מוצרט :רביעיית כלי קשת מס’  19בדו מז’ור,
ק“ ,465 .הדיסוננסים”
ראוול :רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן :רביעיית כלי קשת מס’  14בדו-דיאז מינור,
אופ131 .

הזכות לשינויים שמורה

מוצ”ש 21:00 | 10.6.17

הזכות לשינויים שמורה
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תגליות ליליות

סדרת הפסנתר

מוסיקה קאמרית באווירה אחרת
לילות חמישי החל מ | 21:30 -משך הקונצרט :כ 70 -דק’ ללא הפסקה
לאחר הקונצרט  -בירה מהחבית
לאחר הבירה נארח הרכב סטודנטים נבחר לקונצרט קצר עד חצות

 .1אלכסנדר קורסנטיה
מוצ”ש20:30 ,26.11.16 ,

 .4דניאל גורטלר
מוצ”ש21:00 ,8.4.17 ,

 .1רביעיית הסקסופונים של תל-אביב
יום ה’21:30 ,15.12.16 ,

 .3הפרויקט הקאמרי הישראלי
יום ה’21:30 ,23.3.17 ,

היידן :סונטה לפסנתר במי-במול מז’ור ,הובXVI:49 .

באך :סוויטה אנגלית מס’  6ברה מינורBWV 811 ,

ראוול :הוואלס
שוברט :סונטה לפסנתר מס’  21בסי-במול מז’ור,
ד960 .

ברג :סונטה לפסנתר ,אופ1 .
ברהמס :סונטה לפסנתר מס’  3בפה מינור ,אופ5 .

יונתן חזן סקסופון סופרן
זיו סלמה סקסופון אלט
גן לב סקסופון טנור
יניר ריטר סקסופון בריטון
ארקי סוון טור :למנטציו ,לרביעיית סקסופונים
סלווטורה שארינו :פאג׳ינה לרביעיית סקסופונים

דניאל ברד כינור
כנר נוסף (יפורסם)
וונטינג קאנג ויולה
מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרינט
יעל קרת פסנתר
מיו :בריאת העולם ,אופ( 81b .גרסה לחמישיית
פסנתר מאת המלחין)
מסיאן :רביעייה לאחרית הימים  -לכינור ,קלרינט,
צ’לו ופסנתר

(קובץ עיבודים ליצירות מאת ג’זואלדו ,באך ,סקרלטי ,מוצרט,
גרשווין ,קול פורטר ועוד)...

פרנקו דונאטוני ,Rush :לרביעיית סקסופונים

 .2בוריס גילטבורג
מוצ”ש20:30 ,25.2.17 ,

 .5ינון ברנתן
מוצ”ש21:00 ,6.5.17 ,

 .2אנסמבל טמפרה
יום ה’21:30 ,2.2.17 ,

 .4אנסמבל אלזה (גרמניה/ישראל)
יום ה’21:30 ,18.5.17 ,

בטהובן :סונטה לפסנתר מס’  14בדו-דיאז מינור,
אופ 27 .מס’  ,2סונטה כמעין פנטזיה “ -אור הירח”
ברהמס 7 :פנטזיות ,אופ116 .
רחמנינוב 9 :אטיודים-תמונות ,אופ39 .

באך/ברהמס :שאקון ברה מינור
בטהובן :סונטה לפסנתר מס’  31בלה-במול מז’ור,
אופ110 .
ליגטי :מוסיקה ריצ’רקטה
ברהמס :ואריאציות ופוגה על נושא של הנדל ,אופ24 .

יגאל מלצר חצוצרה
גן לב סקסופון
תומר יריב כלי הקשה
עמית דולברג פסנתר
ברנשטיין :פתיחה ל”קדניד”
ז’אן רבייה :קונצ’רטו לסקסופון וחצוצרה
מיו :סקרמוש
ברטוק :ריקודים רומניים
ארי בן-שבתאי :טמפרה
פיאצולה :חלומות פיאצולה
תומר יריב :שברים
שוסטקוביץ’ :פינאלה מתוך סימפוניה מס’ 6

פרנציסקה הולשר כינור
הד ירון-מאירסון כינור
מרים מנשרוב ויולה
בנדיקט קלוקנר צ’לו
דניאלה שמר צ’לו
נעמן וגנר פסנתר
שלי עזרא קלרינט
מייצ’יסלב ויינברג :רביעיית כלי קשת מס’  ,15אופ124 .
מרדכי סתר :שלישייה לכינור ,צ’לו ופסנתר
הנס גל :חמישייה לקלרינט ולכלי קשת ,אופ107 .

 .3מוצ”ש20:30 ,18.3.17 ,
ויקטור סטניסלבסקי

 .6שי ווזנר
מוצ”ש21:00 ,3.6.17 ,

באך/ליסט :פנטזיה ופוגה בסול מינורBWV 542 ,

שוברט :סונטה לפסנתר מס’  16בלה מינור ,ד845 .
שוברט :סונטה לפסנתר מס’  17ברה מז’ור ,ד850 .
שוברט :סונטה לפסנתר מס’  18בסול מז’ור ,ד894 .

ליסט“ :בעקבות קריאה בדנטה”  -פנטזיה כמעין
סונטה
שופן :פנטזיה בפה מינור ,אופ49 .
סקריאבין :פנטזיה בסי מינור ,אופ28 .

הזכות לשינויים שמורה

הזכות לשינויים שמורה
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מחירי כרטיסים למנויים

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
או סדרה מעורבת (לפחות  8קונצרטים ,מתוכם לפחות  6מהסדרה הקאמרית)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

מנוי ממשיך

מנוי חדש

מנוי חדש
זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

721
776
873
970
1,067
1,080
1,170
1,260
1,350
1,360
1,445
1530
1615
1620
1701
1782
1863
1872
1875
1950

620
667
751
834
918
929
1,006
1,084
1,161
1,170
1,243
1,316
1,389
1,393
1,463
1,533
1,602
1,610
1,613
1,677

819
882
992
1,102
1,213
1,227
1,330
1,432
1,534
1,545
1,642
1,739
1,835
1,841
1,933
2,025
2,117
2,127
2,131
2,216

705
758
853
948
1,043
1,055
1,143
1,231
1,319
1,329
1,412
1,495
1,578
1,583
1,662
1,742
1,821
1,829
1,832
1,906

737
794
893
992
1,091
1,105
1,197
1,289
1,381
1,391
1,478
1,565
1,652
1,657
1,740
1,823
1,905
1,915
1,918
1,994

634
683
768
853
938
950
1,029
1,108
1,187
1,196
1,271
1,346
1,420
1,425
1,496
1,567
1,639
1,647
1,649
1,715

סדרת הפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך

מנוי חדש

מנוי חדש
זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

618

531

702

604

632

544

תגליות ליליות :מוסיקה קאמרית באווירה אחרת ( 4קונצרטים)
מספר
קונצרטים
4

מנוי ממשיך

מנוי חדש

מנוי חדש
זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

317

273

361

310

324

279

מחיר כרטיס בודד בקופה

( ₪ 150 - 110בהתאם לקונצרט ,למקום הישיבה ולקטגוריית המזמין)
מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

עד גיל  21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  35 :29ש"ח לכרטיס.
מגיל  30עד גיל  55 :34ש"ח לכרטיס.
בהזמנת מינוי  10% -הנחה על מחירים אלו.

אזורי המחירים
אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

נוהל החלפת כרטיסים
•יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס עד שלוש שעות 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.
•את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
•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.
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אגודת הידידים של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל אביב
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
מייסדים
דניאל חוסידמן (מקסיקו)
* דן יקיר
מיה ליקוורניק (מייסדת אגודת הידידים
והיו"ר הראשונה)
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
תרומת המשפחה  -לזכר גילה שטסל
אילה ואילון תירוש
תרומה בעילום שם
יקירים
תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו רות
* מינה צאלים
הקרן ע"ש אדל וג'ון גריי (ארה"ב)
קרן מארק ריץ'
תרומה בעילום שם
עמיתים
אביב ושו"ת בע"מ
בנק  HSBCישראל
אילה וישראל ברון
ברמן ושו"ת מסחר ותעשיות בע"מ
* רחל גוטסמן
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
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
ד"ר איתמר בורוביץ'
אילנה ואברהם ביגר
נועה בן חמו
נטע בן פורת ברונו
לימור בן-שמן
ורד ויעקב בר
אני ברמן
ג'ני וחנינא ברנדס
אירית ברנוביץ'
אלישבע ואהרן ברק
משפחת גוטסמן
אורה גולדנברג
תמר ורוני גולדנברג
דבורה ודוד גולדפרב
רות גורנשטיין
יורי גיא-רון
יעל וזהר גילון
שרה ודוד גיליס
אילנה ומשה גינת
ברכה ויעקב גלברד
גלריה רוטשילד אמנות
אורנה גלזן גונן ואורי גורן
צביה ויוסי גרוס
אופליה ושרי גרינשפון לזכר ההורים
פואה ווירה
ימימה גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון
נעמי ויוסף גרנות
עמירה דותן
מירי וארנון דיסקין
דנקו פרויקטים בע"מ
* מנחם הורוביץ
אורה הולין לזכר גדעון הולין
פויו זבלדוביץ'
רנה ויצחק זמיר
דוד חיות
שרון חלוץ ופז ליטמן
גדעון טהלר  -טל תעופה בע"מ
שרית ודרור יעקובסון
יקב תשבי
טלי ושלמה כהנא

ג'ודי ואליהו כספי
ציפה ואריק כרמון
שוש כרמל
אילנה וזאב לאור
לב גרופ בע"מ  -דורון לויטס
תמרה לוי
* משפחת מילנר
דליה מלמד
אריאל מרקל
דליה ואייבי נאמן
ד"ר בת עמי וד"ר
שמחה סדן
ורדה סאמט
* זהרה סימקינס מנור
אורלי ויורם סלע
* דפנא סמט לזכר צילי לב-שטרנברג
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ
עידית וקובי פאר
אהוד יעל דנה ורות פקר
* רונית פרבר
* יפעת וערן פרנקל
אסתר קובו
יהודית קצין
איריס ואלון קריא
אפרת ואיתמר רבינוביץ'
ציפי רובין
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
מיכל ומאיר שמגר
לאה ויוני שמשוני
ד"ר הדסה שני
ד"ר אהוד שפירא
ניבה שפירא
רותי ושלמה שרון
רותי וארלה שרף
תרומת החברים לרגל מלאת  80לאורה רוזן
תרומת החברים לחוג ההרצאות
לזכר צבי יפה
תרומת החברים לכבוד יורם א.
תרומת הנצחה לזכר אסף רוז
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
לפרטים ולהצטרפות ניתן לפנות
למיכל ארד-אברמוב
בטלפון077-3200355:
בדוא"לmichal@icm.org.il :

*המרכז למוסיקה קאמרית מודה באופן מיוחד לידידי הקונסרבטוריון אשר ייעדו את
תרומותיהם לפעילויות האמנותיות והחינוכיות של המרכז ,ואשר שמותיהם מסומנים בכוכבית.
חוג המתנדבות
שולמית בן-ארי :הקמה וייעוץ | חדוה בן-נפתלי | חנה בר-נר | אורית דקל | עליזה הרפז | דנה
הררי | דינה זוהר | ג'יל טייכר | נורה לב-ארי :רכזת מתנדבים | נילי נויברגר | רוחי נרקיס | רינה
סניור | מיה פרבר | רחל רדר
ההנהלה הציבורית
גבי ברון  -יו"ר הוועד 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
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