
 
 
 

 

 תכנית קונצרטים מלאה 
3202-2202,  45עונה    

 
 אוקטובר 

 
 בבוקר   11:00 –  8.10.22שבת, 

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 קונצרט פתיחת העונה  

 מה אחת ב מיתרים על    32  –חגיגת כלי קשת  
 20במי במול מז'ור, אופוס  כלי קשתשמיניית  – מנדלסון

 1043קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור, רי"ב  – באך
 RV 580בסי מינור, כינורות   4-לקונצ'רטו    – ויואלדי

 RV 315"קיץ" מתוך ארבע העונות,   – ויואלדי
 כינורות  ,מסוןאויליארי  גלעד ריבקין,יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, 
 ויולה , שעיהו גינצבורגידמיטרי רטוש, 

 צ'לו  ,יעקב קאשין פליקס נמירובסקי,
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים   12:00 –  14.10.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 נהר אליעז, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 15.10.22שבת, 

 הצליל המפואר של הפסנתר
 אוקסנה יבלונסקיה וחברים

 רק שופן 
 65סונטה לפסנתר ולצ'לו בסול מינור, אופוס 

 3לפסנתר ולצ'לו, אופוס   מבוא ופולונז בריליינטה
 נוקטורנים, ברקרולה ועוד  7מזורקות,  7

 אוקסנה יבלונסקיה , פסנתר
 דמיטרי יבלונסקי, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 22.10.22שבת, 

 בראהמס+
 , "ארכידוכס" 97שלישיית פסנתר בסי במול מז'ור, אופוס  – בטהובן

 26בלה מז'ור, אופוס  2רביעיית פסנתר מס'   – בראהמס
 נתאי צרי, כינור
 טלי קרביץ, ויולה 

 הלל צרי, צ'לו 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 



 
 

 בצוהריים   12:00 –  28.10.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 47רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן

 "האמרקלוויר"   106בסי במול מז'ור, אופוס  29סונטה מס'  – בטהובן
 דוד רוט, כינור 

 עידן חייט, ויולה 
 זהר יצחק, צ'לו 

 דני דבורקין, פסנתר 
 תומר רובינשטיין, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 29.10.22 ,שבת

   נעם בוכמן וחברים –עין כרם בחליל י צליל
 בעיקר שוברט   –נעם בוכמן עם שיר זמל  

 802וריאציות לחליל ולפסנתר, "פרחים יבשים", ד.   – שוברט
 821לארפג'יונה ולפסנתר בלה מינור, ד. סונטה  – שוברט

 שירים בעיבוד תיאובלד בהם  6 – שוברט
 יצירה חדשה – עודד זהבי 

 נעם בוכמן, חליל 
 שיר זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 נובמבר

 
 בבוקר   11:00 –  5.11.22 ,שבת

 בראהמס+
 32ברה מינור, אופוס  1שלישיית פסנתר מס'   – ארנסקי

 8בסי מז'ור, אופוס  1שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס
 אלינא גורביץ', כינור 
 יוני גוטליבוביץ', צ'לו 

 אילן לוין, פסנתר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים   12:00 –  11.11.22, שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט בביצוע זמרי "מיתר" אופרה סטודיו של האופרה הישראלית 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 12.11.22 ,שבת

 מוסיקה קאמרית במיטבה 
 73  וסקטעי פנטזיה אופ  3 – שומאן

 38 וסבמי מינור, אופלפסנתר ולצ'לו  1סונטה מס'   – ברהמס
 36סונטה לפסנתר ולצ'לו בלה מינור, אופוס   – גריג

 אריאל טושינסקי, צ'לו
 מירי ימפולסקי, פסנתר

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 



 
 

 בבוקר  11:00  – 19.11.22 ,שבת
 מוסיקה קאמרית במיטבה 

 בוקר וינאי  –טריו בן חיים  
 1/1שלישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – בטהובן

 "הרוחות"   70/1שלישיית פסנתר ברה מז'ור, אופוס  – בטהובן
 99בסי במול מז'ור, אופוס   1שלישיית פסנתר מס'  – שוברט

 גיא פיגר, כינור
 יותם ברוך, צ'לו 

 רון טרכטמן, פסנתר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים   12:00 –  25.11.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 אורח של מכון אלדוול    רסיטל

 פרטים יבואו
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 26.11.22 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 "העלמה והמוות"  810ברה מינור, ד.  14רביעיית כלי קשת מס'   – שוברט

 81בלה מז'ור, אופוס   2חמישיית פסנתר מס'  – דבוז'ק
 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 

 דמיטרי רטוש, ויולה 
 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 דצמבר 

 
 בבוקר   11:00 –  3.12.22 ,שבת

 מוסיקה קאמרית במיטבה 
 שלושת הבי"תים 

 1015סונטה לכינור ולמקלדת אובליגטו בלה מז'ור, רי"ב  – באך
 "האביב"   24לפסנתר ולכינור בפה מז'ור, אופוס   5סונטה מס'  – בטהובן

 120/2לה במי במול מז'ור, אופוס  ו סונטה לפסנתר ולוי – בראהמס
 ורה ויידמן, כינור 

 עמנואל קרסובסקי, פסנתר
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – 9.12.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים מצטיינים, זוכי תחרויות 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 



 בבוקר  11:00  – 10.12.22 ,שבת
 מוסיקה קאמרית במיטבה 

 אנסמבל מודוס 
 493במי במול מז'ור, ק.   2רביעיית פסנתר מס'   – מוצרט

 47רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן
 יאיר קלס, כינור

 יורם יונגרמן, ויולה 
 חגית גלזר, צ'לו 
 רון רגב, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 17.12.22 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 עם נעם בוכמן ודרור זמל

 האב הבן ורוח הקונצ'רטו 
 1050ברה מז'ור, רי"ב לחליל, כינור ומקלדת   5קונצ'רטו ברנדנבורגי מס'   – י.ס. באך

 15קונצ'רטו למקלדת במי מינור, ווטקן  – באך ק.פ.ע.

 166קונצ'רטו לחליל בלה מינור, ווטקן  – באך ק.פ.ע.
 1041בלה מינור, רי"ב  לכינור  קונצ'רטו    – י.ס. באך

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 נמירובסקי, צ'לו פליקס 
 נעם בוכמן, חליל 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00 –  23.12.22 ,שישי

  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 זוכי תחרות כאן קול המוזיקה לאמן הצעיר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 24.12.22 ,שבת

 בראהמס+
 בעיבוד יונתן קרת לקלרינט ומיתרים  ,73קטעי פנטסיה אופוס  – שומאן

 378רביעיית קלרינט בסי במול מז'ור, בעיבוד של בן תקופתו של מוצרט לסונטה לכינור ק.  – מוצרט
 115חמישיית קלרינט בסי מינור, אופוס  – ברהמס

 גלעד הראל, קלרינט 
 סעידה ברלב, שרון כהן, כינורות 

 מתן נוסימוביץ', ויולה 
 יוני גוטליבוביץ', צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 31.12.22 ,שבת

 מוסיקה קאמרית במיטבה 
 אוקסנה יבלונסקיה וחברים

 G. 4סונטה לצ'לו בלה מז'ור,   – בוקריני

 סונטה לפסנתר ולכינור בלה מז'ור, בגירסה לצ'לו  – פראנק
 19סונטה לפסנתר ולצ'לו בסול מינור, אופוס  – רחמנינוב

 אוקסנה יבלונסקיה, פסנתר
 הלל צרי, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 



 
 ינואר

 
 בצוהריים   12:00  – 6.1.23 ,שישי

  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 ואנסמבלים מצטיינים, זוכי תחרויות קונצרט בביצוע סולנים  

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 37.1.2 ,שבת

 מוסיקה קאמרית במיטבה 
 452חמישיית פסנתר וכלי נשיפה במי במול מז'ור, ק.   – מוצרט
 16חמישיית פסנתר וכלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס  – בטהובן

 FP 43טריו לפסנתר, בסון ואבוב,  – פולנק

 הילה צברי, אבוב 
 יגאל לוין, קלרינט 
 רותם ניר, בסון 

 גל גוטמן, קרן יער 
 בתיה מורביץ, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  314.1.2 ,שבת

 בראהמס+
 טריו בן חיים עם יובל גוטליבוביץ' 

 100במי במול מז’ור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס’  – שוברט
 60בדו מינור, אופוס  3רביעיית פסנתר מס’   – בראהמס

 גיא פיגר, כינור
 יותם ברוך, צ'לו 

 רון טרכטמן, פסנתר 
 עם יובל גוטליבוביץ', ויולה 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 20.1.23 ,שישי

  בשידור ב

 העתידדור  –סדרת "מצויינות" 
 מהטה, אוניברסיטת תל אביב -המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן 
 רונן ברשבסקי, מנצח 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  321.1.2 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 1017לכינור ומקלדת בדו מינור, רי"ב  4סונטה מס'  – באך

 12/2לפסנתר ולכינור בלה מז'ור, אופוס   2סונטה מס'  – בטהובן
 47/3רפסודיה מולדבית, אופוס  – ויינברג

 30/2לפסנתר ולכינור בדו מינור, אופוס   7סונטה מס'  – בטהובן
 ז'ניה פיקובסקי, כינור 
 יוליה גורביץ', פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 



 
 
 
 

 בבוקר   11:00 –  328.1.2 ,שבת
 בראהמס+
 בוקר בדו 

 66בדו מינור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס'   – מנדלסון
 87בדו מז'ור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס

 דימה פוצ'יטרי, כינור 
 הרן מלצר, צ'לו 
 שיר זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 רפברוא
 

 בצוהריים   12:00  – 3.2.23 ,שישי
  בשידור ב

 קונצרט מיוחד 
 מוסיקה לקריין ולפסנתר 

 עומר פרנקל, קריין 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 34.2.2 ,שבת

 קונצרט מיוחד 
 אמנות הליד 

 39לידרקרייס, אופוס  – שומאן
 חמישה שירים יווניים  – ראוול

 מבחר שירים מאת שוברט, מאהלר ושטראוס 
 מירב ברנע, סופרן 

 אריאל הלוי, פסנתר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  311.2.2 ,שבת
 בראהמס+

 חמישיית תל אביב 
 WoO 28וריאציות "לה צ'ידרם",  – בטהובן

 בעיבודו של מרדכי רכטמן )בכורה עולמית(   ,24וריאציות על נושא של הנדל אופוס   – ברהמס
 קברו של קופרן, בעיבודו של מייסון ג'ונס  – ראוול
 קאנון מתוך אמנות הפוגה לחליל ולבסון  – באך

 24/2מוזיקה קאמרית קטנה, אופוס  – הינדמית
 רואי אמוץ, חליל 

 דימה מלכין, אבוב 
 דני ארדמן, קלרינט 
 איתמר לשם, קרן 

 נדב כהן, בסון 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 
 
 

 בצוהריים  12:00 – 17.2.23 ,שישי
  בשידור ב

 קונצרט מיוחד 
 אנסמבל פינאלה 

 87בסי במול מז׳ור, אופוס  2חמישיית כלי קשת מס׳  – מנדלסון
 4שישיית כלי קשת אופוס  -ליל הוד  – שנברג

 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  318.2.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 ב 34חמישיית פסנתר בפה מינור, אופוס  – בראהמס

 "קרויצר"   47לפסנתר ולכינור בלה מז'ור, אופוס   9סונטה מס'  – בטהובן
 , "סונטת קרויצר" 1רביעיית מיתרים מס'  – ינאצ'ק

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

 בבוקר   11:00 –  325.2.2 ,שבת
 מוסיקה קאמרית במיטבה 

 11שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר בסי במול מז'ור, אופוס  – בטהובן
 ארבע העונות של בואנוס איירס  – פיאצולה

 114שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר בלה מינור, אופוס  – בראהמס
 איליה שוורץ, קלרינט 
 קיריל מיכנובסקי, צ'לו 
 יוליה גורביץ', פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

 מרץ
 

 בצוהריים   12:00  – 3.3.23 ,שישי
  בשידור ב

 קונצרט מיוחד 
 אורח של מכון אלדוול   רסיטל

 פסנתר   –מאסטרו ג'פרי סוון )ארה"ב(  
 S. 427, ערביים וינאיים –  ליסט

 S. 173/3, ברכת האל בבדידות –  ליסט
 S. 514, 1מס'   מפיסטו ואלס –  ליסט
 960סונטה בסי במול מז'ור, ד.  – שוברט

 
------------------------------------------------------------------ 

 

 בבוקר  11:00  – 34.3.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 "הדיסוננסים"  465בדו מז'ור, ק.  19רביעיית כלי קשת מס'   – מוצרט
 44חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 יוני פרחי, פסנתר

 
------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 

 בבוקר   11:00 –  311.3.2 ,שבת
 נעם בוכמן וחברים –עין כרם בחליל  יצליל

 חליל ונבל   –הקסם הצרפתי 
 סונטות מאת ק.פ.ע. באך, מוצרט, שפוהר 

 רומנסה  – סנס-סן
 ויצירות מאת פורה, איבר וגוסק

 נעם בוכמן, חליל 
 יוליה רובינסקי, נבל 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – .23317. ,שישי

  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 מקהלת "אנקור" ע"ש יהושוע טוטנאור 

 יוחנן, מנצחת דפנה בן 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  318.3.2 ,שבת
 I מוסיקה עתיקה מעין כרם

 אנסמבל פניקס בכלים עתיקים 
 1080אמנות הפוגה, רי"ב  – באך

 טלי גולדברג, כינור בארוק 
 אלמה מאייר, קֹורנטו וחלילית 

 רינגלשטיין, ויולה בארוק רחל 
 סוניה נבות, ויולה דה גמבה ֶטנֹור 

 מירנה הרצוג, ויולה דה גמבה באס 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  325.3.2 ,שבת
 הצליל המפואר של הפסנתר

 ידיים  4בוקר וינאי בפסנתר  – דואו הפסנתר הירושלמי 
 497סונטה בפה מז'ור, ק.  – מוצרט
 940פנטסיה בפה מינור, ד.   – שוברט

 521סונטה בדו מז'ור, ק.  – מוצרט
 "סערות החיים"  947אלגרו בלה מינור, ד.  – שוברט

 שיר זמל, דרור זמל, פסנתר
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – 31.3.23 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים מצטיינים, זוכי תחרויות 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 



 
 

 אפריל
 

 בבוקר  11:00  – 31.4.2 ,שבת
 הצליל המפואר של הפסנתר

 בנימין הוכמן   –רסיטל מיוחד  
 894סונטה בסול מז'ור, ד.   – שוברט
 17פנטסיה בדו מז'ור, אופוס  – שומאן

 מבחר יצירות  – דביוסי
 בנימין הוכמן, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 14.4.23 ,שישי

  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 הישראלית   האופרה   של   סטודיו   אופרה "  מיתר "   זמרי   בביצוע   קונצרט 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  315.4.2 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 "מזכרת מפירנצה"   70שישיית כלי קשת ברה מינור, אופוס   – צ'ייקובסקי

 18בסי במול מז'ור, אופוס  1שישיית כלי קשת מס'  – בראהמס
 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 

 דמיטרי רטוש, ויולה 
 פליקס נמירובסקי, שמחה חלד, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  322.4.2 ,שבת

 נעם בוכמן וחברים -עין כרם בחליל י צליל
 מבחר פוגות   – מוצרט/באך

 1067לחליל ולכלי קשת בסי מינור, רי"ב  2סוויטה תזמורתית מס'  – באך י.ס.
 22קונצ'רטו לחליל ברה מינור, ווטקן  – באך ק.פ.ע.
 K. 157בדו מז'ור,  4רביעיית כלי קשת מס'   – מוצרט

 נעם בוכמן, חליל 
 יורם ליבנה, כינורות , גלעד הילדסהיים

 עירית ליבנה, ויולה 
 יורם אלפרין, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 28.4.23 ,שישי

  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט עם זוכי תחרויות האביב של קרן התרבות אמריקה ישראל 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 בבוקר   11:00 –  329.4.2 ,שבת

 הצליל המפואר של הפסנתר
 לרחמנינוב!   150חוגגים 
 פסנתר בארבע ידיים ופסנתר בשש ידיים , מכלול היצירות לשני פסנתרים

 עם אנסמבל הפסנתרנים ״מולטיפיאנו״ 
 5 וספסנתרים אופ 2-ל  1סוויטה מס׳ 
 17 וספסנתרים אופ 2-ל  2סוויטה מס׳ 

 11 וסידיים אופ  4-קטעים לפסנתר ב 6
 ( 1891ידיים ) 6-קטעים לפסנתר ב 2

 ( 1891פסנתרים )  2-״רפסודיה רוסית״ ל
 ידיים  4-״פולקה איטלקית״ ו״רומנסה״ לפסנתר ב

 פסנתר , הפטל, אלון קריב-תומר לב, ברניקה גליקסמן, נמרוד מאירי
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 מאי 
 

 בבוקר  11:00  – 36.5.2 ,שבת
 II מוסיקה עתיקה מעין כרם

   אנסמבל פניקס בכלים עתיקים 
 "באך בצרפת וקופרן בגרמניה"

 820, רי"ב מז'ור  הפתיחה בפ – באך
 יסרי" קסונטות וסוויטות למיתרים ולקונטינואו, כרך שלישי "ה   –"האומות"  – ופרןק

 , בגירסה לכלי קשת ולקונטינואו מאת אלון שאב 831פתיחה בסגנון צרפתי, רי"ב  – באך
 נעם שוס, ליליה סלבני, כינור בארוק 

 מירנה הרצוג, ויולה דה גמבה 
 צ'מבלו  ,מרינה מינקין
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – 12.5.23 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

 סטנלי ספרבר, מנצח 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  313.5.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 50שלישיית פסנתר בלה מינור, אופוס   – צ'ייקובסקי
 73בפה מז'ור, אופוס  3רביעיית כלי קשת מס'  – שוסטקוביץ'

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 



 
 
 

 בבוקר   11:00 –  320.5.2 ,שבת
 בראהמס+

 שמחה חלד וחברים 
 5/2לפסנתר ולצ'לו בסול מינור, אופוס   2סונטה מס'  – בטהובן
 "דומקי"   90במי מינור, אופוס   4שלישיית פסנתר מס'  – דבוז'ק

 101בדו מינור, אופוס  3שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס
 דימה פוצ'יטרי, כינור 

 שמחה חלד, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  327.5.2 ,שבת

 מוסיקה קאמרית במיטבה 
 סמנון רביעיית היידן הישראלית עם טל חיים  

 41/3רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, אופוס  – שומאן
 חמישיית פסנתר בפה מינור – פרנק

 אייל קלס, סבטלנה סימנובסקי, כינורות 

 מרתה סיקורה, ויולה 
 חגית גלזר, צ'לו 

 טל חיים סמנון, פסנתר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 יוני 
 

 בצוהריים   12:00  – 236.2. ,שישי
 פסטיבל ישראל 
 פרטים יבואו

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 33.6.2 ,שבת

 פסטיבל ישראל 
 פרטים יבואו

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00  – 236.9. ,שישי

  בשידור ב

 פסטיבל ישראל 
 יבואופרטים 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  310.6.2 ,שבת
 פסטיבל ישראל 

 פרטים יבואו
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 
 
 

 בצוהריים  12:00 – 236.16. ,שישי
 פסטיבל ישראל 
 פרטים יבואו

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  317.6.2 ,שבת

 פסטיבל ישראל 
 פרטים יבואו

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 23.6.23 ,שישי

  בשידור ב

 העתידדור  –סדרת "מצויינות" 
 זוכי התחרות ע"ש דינה תורגמן למוזיקה קאמרית 

 האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  324.6.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 131בדו דיאז מינור, אופוס  14רביעיית כלי קשת מס'   – בטהובן
 47רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 יוני פרחי, פסנתר

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 יולי 
 

 בבוקר  11:00  – 31.7.2 ,שבת
 נעם בוכמן וחברים –עין כרם בחליל  יצליל

 פנטזיות לחליל ופסנתר 
 פנטסיות מאת פורה, גובר, טלמן, דופלר, עודד זהבי, מוצרט ועוד

 נעם בוכמן, חליל 
 רון טרכטמן, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00  – 7.7.23 ,שישי

  בשידור ב

 קונצרט מיוחד 
 אנסמבל פינאלה 

 48שישיית מיתרים בלה מז'ור, אופוס  – דבוז'ק
 "מזכרת מפירנצה"   70שישיית כלי קשת ברה מינור, אופוס   – צ'ייקובסקי

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 



 
 

 בבוקר  11:00  – 38.7.2 ,שבת
 מוסיקה קאמרית במיטבה 

 548שלישיית פסנתר בדו מז'ור, ק.  – מוצרט
 63אופוס ברה מינור,   1שלישיית פסנתר מס'   -שומאן

 שלישיית פסנתר בלה מינור  – ראוול
 הדס פבריקנט, כינור 
 יוני גוטליבוביץ', צ'לו 

 עינת פבריקנט, פסנתר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  315.7.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 קונצרט סיום העונה 
 "האמריקאית"  96בפה מז'ור, אופוס  12רביעיית מיתרים מס'  – דבוז'ק

 לייזמר כמבחר קטעי ג'אז, טנגו ו
 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 

 דמיטרי רטוש, ויולה 
 פליקס נמירובסקי, צ'לו 

 קלרינטיונתן הדס, 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***הזכות לשינויים שמורה*** 


