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נוסדה  לציון  ראשון  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
הגוף  והינה  לציון  ראשון  עיריית  ידי  על   1988 בשנת 
פועלת  היא   1989 והחשוב בעיר. משנת  היוצר הגדול 
התזמורת  הישראלית.  האופרה  של  הבית  כתזמורת 
האמנותית  הפירמידה  של  העליון  בקצה  התמקמה 

בישראל כגוף מוסיקלי, מוביל ומחדש.
ברמה  גבוה  למוניטין  זוכה  התזמורת  של  איכותה 
והיא עורכת סיורים בעולם, הן כתזמורת  הבינלאומית 
והן כתזמורת סימפונית עצמאית. באוקטובר  האופרה 
מאוד  מוצלח  קונצרטים  סיור  התזמורת  קיימה   2018
זו סיורים נוספים בסין ומסע  במקסיקו. קדמו לנסיעה 
בדרום  נוספות  ומדינות  ברזיל  בארגנטינה,  קונצרטים 
והוביל  רבה  להצלחה  זכה  מהם  אחד  שכל  אמריקה, 

להזמנות לסיורים נוספים ברחבי העולם.
התזמורת רואה חשיבות רבה בחינוך מוסיקלי וכפועל 
יוצא, יזמה את התוכנית "צליל ראשון". מטרת התוכנית 
היא הכנת עתודה של צרכני תרבות רגישים למוסיקה 
ידי  על  וזאת  עתידיים,  ומבצעים  יוצרים  ושל  קלאסית 
יצירת קשר ישיר ובלתי אמצעי בין נגני התזמורת לבין 
מופיעה התזמורת בפני  זו  תוכנית  הקהילה. במסגרת 
שיתוף  תוך  מראשל"צ,  רובם  ספר,  ובתי  גנים  ילדי 
המפגשים  הקונצרטים.  במהלך  כמבצעים  הילדים 
קאמריים  הרכבים  עם  החינוכיות  במסגרות  נערכים 
של נגנים מתוך התזמורת ובהיכל התרבות ראשון לציון 

בהרכב סימפוני מלא.

עמותת  עם  קבוע  באופן  פעולה  משתפת  התזמורת 
המוסיקה  ב"חג  חלק  ולוקחת  רובינשטיין  ארתור 
הישראלית" של המכון למוסיקה ישראלית ובפרויקטים 

לאומיים נוספים.

יצירות מכל  מגוון רחב של  התזמורת מציעה לקהלה 
התקופות, עם הקפדה על ביצוע יצירות מאת מלחינים 
בין הסדרות:  ישראליים בסדרות הקונצרטים למנויים. 
המשפחה  לכל  קונצרטים  סימפוניים,  קונצרטים 
בעולם  מובילים  אמנים  עם  מוסיקליים  ומופעים 
המוסיקה הישראלי: להקת תיסלם, יונתן רזאל, אריאל 

זילבר, מירי מסיקה, מרינה מקסימיליאן ורבים אחרים.

יוצאת  עשייתה  על  אקו"ם  בפרס  זכתה  התזמורת 
הדופן והצטיינותה בביצוע מוסיקה ישראלית מקורית, 

בהפצתה ובקידומה.
הצעירים  הנגנים  מיטב  נמנים  התזמורת  חברי  עם 
החדשים  העולים  מקרב  הנגנים  ומיטב  בישראל 
תרבויות  מכלל  ה-80.  שנות  בשלהי  לישראל  שהגיעו 
אישי  צליל  התזמורת  גיבשה  חבריה,  שהביאו  הנגינה 

הזוכה להערכת מאזיניה והביקורת המקצועית.
אחריו  כהן.  שמעון  היה  הראשון  המוסיקלי  מנהלה 
דן  רודן,  שימשו בתפקיד נעם שריף, אשר פיש, מנדי 

אטינגר וג'יימס ג'אד.
מקים ומייסד: מאיר ניצן, מי שהיה ראש העירייה.
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אנחנו כאן בשבילכם

ב-  , ב-   וב-       מיתרים
2 מיתרי קול לזמרת | 4 מיתרים לכינור ולצ׳לו | 230 מיתרים לפסנתר

ימי הקורונה מנעו מאיתנו להמשיך ולעבוד, 
אך התשוקה לעשייה, להמשיך ולנגן, 
להופיע ולשמח, לא הצליחה להשאיר

את נגני התזמורת בבית.
בפרויקט מרגש ביוזמת עיריית ראשון לציון,

ביום העצמאות, הועלו נגני התזמורת על 
סולמות רכבי כיבוי והצלה, תוך שהם 

מתקרבים, ככל שניתן, לחלונות ומרפסות 
הדיירים בדיור מוגן בעיר, וניגנו עבורם.
זו היתה חוויה מרוממת רוח בימים לא 

פשוטים, בעיקר כי הצלחנו להעלות חיוך, 
שמחה ותקווה בעיניהם של רבים

אנו, חברי ההנהלה
ונגני התזמורת, כאן בשבילכם

ואיתנו סולנים

הסדרה הסימפונית 2021 | ראו עמודים 9-8

הנהלת התזמורת נערכת לשגרה, אך מודעת לשינויים אפשריים כתוצאה מהנחיות משבר הקורונה.
כל התוכניות תתקיימנה בכפוף להנחיות הממשלה
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כינור ראשון
אקרט לורנצן

נגן ראשי

גנריך גופין  
נגן ראשי עמית

נטליה קפרוב
מויסי לרנר
דורה פינמן

אלכסנדרה שויפר
אירנה ברנשטיין

יאנג ליו 
איגור פרוג

כינור שני
דותן נטל *

דינה הוכמן **
משה גייזל°

דימיטרי גורמן
אנדריי טישין

אירנה מאייביץ

ויולה
לאוניד שפייר **
עמית לנדאו ***
ישעיהו גינזבורג

גרדה מורסקוי
דורון אלפרין

ראלף אלן

צ’לו 
דורון טויסטר *

גדעון פיק **
אנדראה מרקוש ***

רז כהן
עידו גל 

מילה זברסקי
ענבל מעוז

קונטרבס
טליה הורוביץ *

גיא תובל
מיכאל ברגר

חליל
מרגלית גפני *
עדי מנצל ***
מיכאל ליטבין

פיקולו/חליל אלט
עדי מנצל

מיכאל ליטבין

אבוב
גבריאלה בוקובסקי *  

אמיר בקמן **
מיכל עמית *** °

קרן אנגלית
מיכל עמית

קלרנית
מיכאל גורפינקל * 

קרן דביר שטקלר **
יעקב יכנין

קלרנית פיקולו
קרן דביר שטקלר 

קלרנית בס
קרן דביר שטקלר

בסון
דוד גרו *
ורד ייבין
רתם ניר

קרן
שרון פולק *

גל גוטמן *** 
מיכאל אלטשולר

נועם פרסקו

חצוצרה
ניר צמח *

אריק זינגרמן **
מיכאל בונין

טרומבון
לירון רינות *

קונסטנטין מדבדב **

טובה
אביטל הנדלר *

טימפני
תום בצלאל *

כלי הקשה
אמיר לביא *
רפי פייגלסון

נבל
דנה חולדאי * 

נגני התזמורת הסימפונית
הישראלית ראשון לציון

מנצח אורח ראשי: דן אטינגר

*
**

***
0

><
°

נגן ראשון
נגן ראשון עמית

מחליף לנגן ראשון
בחופשה
נגן אורח

נגן בתזמורת מיום הקמתה
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קהל נכבד ושוחרי מוסיקה יקרים,

בימים אלה, בהם עודנו מתמודדים עם העובדה שאיננו 
ואף בפניכם, קהלנו האהוב,   לנגן ביחד  מורשים עדיין 
הישראלית  הסימפונית  התזמורת  וחברי  הנהלת  אנו 
תכניותינו  את  בפניכם  להציג  נרגשים  לציון,  ראשון 

המגוונות לעונת הקונצרטים הבאה.

לחזרתנו  וכמיהה  ואליכם,  לבמה  עזים  בגעגועים 
להצטרף  אתכם  מזמין  אני  המשק,  כשאר  לשיגרה 
אלינו ולחזור ליהנות ממוסיקה חיה בביצועים מלהיבים 
והסולנים  המנצחים  התזמורת,  חברי  של  ומרגשים 
תשמחו  אותם  עבורכם,  החדשים  ואלו  המוכרים 

ותתרגשו לגלות, עימנו.

כמה  עד  כולנו,  את  לימדו  האחרונים  החודשים 
המוסיקה חיונית לנו. אני מאחל לכולם, שתוך שמירה 
על בריאותנו, נחזור להעשיר את עולמנו במוסיקה חיה.

ברגשי כבוד,
דן אטינגר

מנהל מוסיקלי

דן אטינגר
DAN ETTINGER
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עריכת התכניה: מיכל ארקוסין  |  עיצוב התכניה: פרסום דאלי

תודה לכל השותפים בעשייה!
 עמותת התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון

חברי האסיפה הכללית
רז קינסטליך, ראש העירייה, יו"ר הוועד המנהל  |  עו״ד ליאל אבן זוהר, מ"מ יו"ר הוועד המנהל

מקסים בביצקי  |  יבגני ברחמן  |  מושיקו ארז  |  דורית ציונית סיון   |  ברכה צויליך
דורית קראדי   |  שרה לוין  |  יעקב גינדי  |  יוסי שניר  |  עמירם פליישר  |  דלית אבישר-דורון

רות מקבי  |  מיכאל רייף  |  נמרוד בן יעקב  |  קרן משלניק   |   דודי גיל  |  קרן ברק  |  חנניה גיבשטיין
עו״ד נורית בנדורי שם טוב  |  דניאלה פייגרסון

ועד מנהל
רז קינסטליך, ראש העירייה, יו"ר הוועד המנהל  |  עו״ד ליאל אבן זוהר, מ"מ יו"ר הוועד המנהל

מיכאל רייף  | מקסים בביצקי  |  יבגני ברחמן  |  מושיקו ארז  |  דורית ציונית סיון  |  ברכה צויליך
דורית קראדי  |  עו״ד נורית בנדורי שם טוב  |  שרה לוין  |  דניאלה פייגרסון  

ועדת ביקורת
דלית אבישר-דורון  |  רות מקבי |  קרן משלניק

רו"ח עקיבא זינגר  |  עו"ד עופר שפיר, יוע"מש

 הקרן למוסיקה ראשון לציון

הקרן הוקמה בשנת 1991 כדי לסייע לנגנים, מהם עולים חדשים לישראל וכן אחרים, ובמיוחד תושבי העיר ראשון 
לציון, לעודד, לסייע, לתמוך ולטפח בנגינה או מחקר של מוסיקה יהודית או ישראלית. לרכוש או לסייע לרכוש, כלי 
נגינה, אביזרי במה ואמצעי המחשה שיש בהם צורך לנגנים בעיר ראשון לציון, להפיק, להדפיס ולשווק תקליטים, 
לקיים  לארגן,  לסייע  לציון,  ראשון  בעיר  מוסיקלית  לפעילות  בקשר  אחר  חומר  וכל  וידאו  קלטות  טלויזיה,  תכניות 
ולנהל מסעי הופעות בארץ ובחו"ל, להפיק קונצרטים מיוחדים ומופעים מוסיקליים ולארגן אירועים תרבותיים, לסייע 

בהבאת נגנים, סולנים, מנצחים ואנשי מוסיקה לארץ לקידום ענייני תרבות המוסיקה בעיר ראשון לציון.

רז קינסטליך - נשיא הקרן  |  יעקב גינדי - יו”ר הקרן  |  אביב ברוש - רואה חשבון  |  שרה לוין - יו”ר ועדת הכספים
אליעזר אלקון  |  יחיאלה טורק* |  נמרוד בן-יעקב  |  אביבה עטרי*

 התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון  |  עופר סלע - מנהל כללי

מיכאל גורפינקל – עוזר מנהל מוסיקלי  |  דותן טל - מנהל פעילות הנגנים  |  דורון אלפרין – מפקח
מיכל ארקוסין - מנהלת שיווק ומשאבים  |  תמר אומנסקי - עוזרת מנכ״ל  |  גלעד ישראלי - ספרן

בלה פיינהולץ - מתאמת אמנים וקשרי חוץ ומפיקה |  רו״ח מנחם יצחק - חשב
מלכה נוסנבלט - מזכירה  |  ליאל יעקובי - שירות לקוחות  |  פנינה חלילוב – שירות ומכירות

לאון סולובייצ’יק - מנהל במה  |  אנדריי בונדרב - איש הפקה
מיקי תוסיה-כהן - מנהלת “צליל ראשון”  |  גל אלתרוביץ׳ - מנהל ״צליל תיכון״

*ועדת ביקורת

התזמורת נתמכת ע”י משרד התרבות והספורט ועיריית ראשון לציון
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מנויים יקרים,
התזמורת הסימפונית ראשון לציון מצליחה בכישרון

הקלאסיקה  בפסגת  מעמדה  על  לשמור  רב 
האמנותית בישראל. איכותה והמוניטין שצברה זוכה 

להכרה ברמה הבינלאומית.

בישראל  לציון  ראשון  לעיר  גאווה  מסבה  התזמורת 
ובעולם. מבעד לקונצרטים ולסדרות המוסיקליות ניתן 
המתמדת,  והשאפתנות  הרצינות  צלילי  את  לשמוע 
ובעולם  בכלל,  בישראל  דבר  לשם  שהפך  במה 
בתזמורת  התברכנו  בפרט.  הקלאסית  המוסיקה 
שככל שיכולותיה גבוהות, כך עולה הרף שהיא מציבה 

לעצמה והתוצר שהיא מגישה לקהל שלה.

שלוות  אל  היצירות,  אל  להתחבר  אתכם  מזמין  אני 
מעצימים,  שהם  הכאב  אל  משרים,  שהם  הנפש 

ההתרגשות שהם יוצקים, וההרמוניה שהם משרים.

רבים  אתגרים  בפנינו  מציב  הקורונה  משבר 
והתזמורת תעשה את המיטב כדי לקיים את שגרת 
הקונצרטים, תוך הקפדה ושמירה על הנחיות משרד 

הבריאות והתרבות.
 

ולנגנים,  למנצחים  ליוצרים,  למנהלים,  מודה  אני 
שמגישים לכם רפרטואר שמצדיק כל פעם מחדש 

את המוניטין שהתזמורת קנתה לה בארץ ובעולם.

אתם  בזכותכם,  חיים  ומקבלות  פועמות  אלו  יצירות 
ליצירות  הכרה  ונותנים  האולמות  את  שגודשים 

מופלאות, מרגשות, כנות ומעצימות נפש.  

בברכה, 

אוהבי מוסיקה ומנויים יקרים,
אני נרגש  להציג בפניכם את תכנית העונה ה-32 של 
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. מגיפת 
אתגרים  בפנינו  מעמידה  אותנו  שפקדה  הקורונה 
חדשים בתקופה של אי-ודאות. עם זאת, רקחנו עונה 
מרתקת עבורכם ועבורנו, עונה שתכלול כתמיד את 
מיטב הרפרטואר של המוסיקה הסימפונית, בניצוחם 
הסולנים.  טובי  ובנגינת  מפורסמים  מנצחים  של 
אוהבי מוסיקה  ומנויים יקרים, אנו מאוד מתגעגעים 
חשוב  בינינו  הקשר  בפניכם.  ולנגן  להופיע  לשוב  
ויקר  ונעשה  כל שניתן להמשיך ולהצדיק את האמון 

והאהבה שאתם מעניקים לנו.
בקונצרטים  נמשיך  הסימפונית  לסדרה  במקביל 
מיוחדים, בסדרה לכל המשפחה, בפעילויות חינוכיות 

לילדי ראשון לציון ובפעילויות שונות לתושבי העיר.
תזמורת  כידוע  היא  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
הבית של האופרה הישראלית, בעונה הקרובה נמשיך 
ונופיע בהפקות האופרה השונות ובמיזמים בינלאומיים 
שונים. פעילויות אלה בהן מודגשת היותה של התזמורת 
נציגת העיר ראשון לציון, תורמות תרומה משמעותית 

ליוקרתן הבינלאומית של העיר ושל התזמורת.
לראש  לציון,  ראשון  לעיריית  להודות  מבקש  אני 
העירייה מר רז קינסטליך ולמ"מ ראש העירייה עו"ד 
ליאל אבן זוהר, כמו גם לכל חברי הוועד המנהל, על 
התמיכה ועל הסיוע לפעילותה של התזמורת. תודות 
שלוחות לנגני התזמורת ולצוות המשרד על העבודה 

המקצועית והמסורה.

בריאות  תרבות,  מוסיקה,  שנת  לכולכם  מאחל  אני 
ואושר.

רז קינסטליך
ראש העירייה

עופר סלע
מנכ״ל
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ראשון לציון
21:00 ,12.9.20 | 20:00 ,10.9.20

תל אביב
20:00 ,14.9.20

רחובות
20:00 ,13.9.20

ראשון לציון
20:30 ,24.10.20 | 20:00 ,22.10.20

תל אביב
20:00 ,25.10.20

רחובות
20:00 ,21.10.20

ראשון לציון
20:00 ,10.12.20 | *20:30 ,9.12.20

תל אביב
20:00 ,6.12.20

הסדרה 
הסימפונית

ב-  , ב-   וב-       מיתרים
אנחנו, נגני התזמורת, כאן בשבילכם ואיתנו סולנים

ראשון לציון | היכל התרבות מאיר ניצן
תל אביב | בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(

רחובות | בית העם - היכל התרבות

עונה 32 | 2021-2020 

23

* התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים | ט.ל.ח | כל הזכויות שמורות

מוצרט | סטרווינסקי
Mozart |  Stravinsky

דן אטינגר, מנצח 
תום בורו, פסנתר

מוצרט - קונצ'רטו בדו מינור, ק. 491, 
מס' 24 לפסנתר ותזמורת

סטרווינקי - פולצ'ינלה

בן חיים | מנדלסון | בטהובן
Ben Haim | Mendelssohn | Beethoven

בנימין לוי )צרפת(, מנצח
סרגי אוסטרובסקי )ישראל(, כינור

בן חיים - 3 מיניאטורות לכינור ותזמורת
מנדלסון - קונצ'רטו לכינור במי מינור

בטהובן - סימפוניה מס' 5

ברהמס | סן-סנס
Brahms |  Saint-Saëns

תומאס זנדרלינג )גרמניה(, מנצח 
ליליה זילברשטיין )רוסיה(, פסנתר

ברהמס - וריאציות על נושא של היידן
סן-סנס - קונצ'רטו לפסנתר מס' 5

ברהמס - סימפוניה מס' 1

2 מיתרי קול לזמרת | 4 מיתרים לכינור ולצ׳לו | 230 מיתרים לפסנתר

* 9.12.20 - סדרת מוצ״ש

1

Andrej Grilc ,ליליה זילברשטיין       Vernakes ,סרגי אוסטרובסקי       Michael Pavia  ,123צילום:       תום בורו
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ראשון לציון
21:00 ,29.5.21 | 20:00 ,27.5.21

תל אביב
20:00 ,26.5.21

רחובות
20:00 ,30.5.21

ראשון לציון
20:30 ,30.1.21 | 20:00 ,28.1.21

תל אביב
20:00 ,27.1.21

רחובות
20:00 ,26.1.21

ראשון לציון
21:00 ,31.7.21 | 20:00 ,29.7.21

תל אביב
20:00 ,26.7.21

רחובות
20:00 ,28.7.21

ראשון לציון
21:00 ,10.4.21 | 20:00 ,8.4.21

תל אביב
20:00 ,12.4.21

רחובות
20:00 ,11.4.21

ראשון לציון | היכל התרבות מאיר ניצן
תל אביב | בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(

רחובות | בית העם - היכל התרבות

* התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים | ט.ל.ח | כל הזכויות שמורות

צילום:       צבי פלסר,  Marie Mazzucco       קלרה יומי קאנג, Marco Borggreve       בוריס גילטבורג, Sasha Gusov       יונית שקד גולן, ניר גולן

ברליוז | פרוקופייב | פרנק 
Berlioz | Prokofiev | Franck

ז'אן-ברנאר פומייה )צרפת(, מנצח
בוריס גילטבורג )ישראל(, פסנתר

ברליוז - פתיחה "קרנבל רומאי"
פרוקופייב - קונצ'רטו לפסנתר מס' 3

פרנק - סימפוניה ברה מינור

גולדה | צ׳ייקובסקי
Gulda |  Tchaikovsky

פאביו מסטראנג'לו )איטליה(, מנצח
צבי פלסר )ישראל(, צ'לו

גולדה - קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת נשיפה
צ'ייקובסקי - סימפוניה מס' 6

"הפתטית"

קוז׳וקרו | ברוקנר
Cojocaru |  Bruckner

דן אטינגר, מנצח
יונית שקד גולן )ישראל(, אלט

זיו קוז'וקרו - שירים על חיי ילדים 
)בכורה עולמית(

ברוקנר - סימפוניה מס' 4

אדלר | ברוך | ברטוק
Adler  | Bruch |  Bartók

דויד גריילסאמר )ישראל(, מנצח
קלרה יומי קאנג )גרמניה(, כינור

אדלר - "צלילים מהדהדים"
)בכורה ישראלית(

ברוך - קונצ'רטו לכינור
ברטוק - קונצ'רטו לתזמורת

4

67

5

4567
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קאמרי
בצהרי שישי

עונה 32 | 2021-2020 

בעריכת ד״ר רז כהן

בשיתוף האופרה הישראליתראשון לציון | היכל התרבות מאיר ניצן
בית האופרה, האולם הקטן

ראשון לציון
12:30 ,6.11.20

ראשון לציון
12:30 ,18.12.20

ראשון לציון
12:30 ,29.1.21

מבאך עד פיאצולה
From Bach to Piazzolla

באך - קטעים נבחרים מתוך ״המנחה 
המוסיקלית" והסוויטה השניה לתזמורת 

שניטקה - "סוויטה בסגנון עתיק" 
גרשווין - קטעים מ"פורגי ובס"

פיאצולה - להיטי טנגו

:Trio Mia
מרגלית גפני, חליל

יוני עציון, צ'לו
אירנה פרידלנד, פסנתר והנחייה

אמיר בקמן, אבוב ועיבודים 
רפי פייגלסון, כלי הקשה 

טליה הורביץ, קונטרבס

יום הולדת לבטהובן
Beethoven's Birthday

וריאציות לפסנתר על ההמנון הבריטי 
"אל נצור המלך"

שירים מהאיים הבריטיים
וריאציות לצ'לו ופסנתר על דואט מתוך 

"חליל הקסם"
שלישיית פסנתר אופ.1 מס.1

הילה בג'יו, סופרן
עודד רייך, בריטון
יעל קרת, פסנתר
מיכל קורמן, צ'לו

קורבי אלטנברגר )גרמניה(, כינור

בשיתוף האופרה הישראלית

שוברטיאדה -  שוברט והיינה 
Schubertiade – Schubert & Heine

שוברט - סונטה בלה מינור
לכינור ופסנתר ד'385

שוברט, שומאן, מנדלסון -
מבחר שירי היינה לטנור ופסנתר

שוברט - שלישייה במי במול מג'ור 
לכינור, צ'לו ופסנתר אופ.100

דניאל יוהנסן )אוסטריה(, טנור
דניאל גורטלר, פסנתר

אסי מתתיאס, כינור
רמון ג'פה, צ'לו

אנחנו, נגני התזמורת ואורחיהם כאן בשבילכם

* התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים | ט.ל.ח | כל הזכויות שמורות
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״ללכת לעיבוד״
The Art of Improvisation

אלבניז - אסטוריאס מתוך ״סוויטה ספרדית״ )עיבוד למרימבה ופסנתר(
מוצארט - מארש טורקי )מרימבה / פסנתר(

שופן - וואלס ופרלוד
ברהמס - ריקוד הונגרי )עיבוד לטיני לפסנתר בארבע ידיים(

עיבודים ואלתורים מקוריים לקטעים אהובים מאת:
הביטלס, קרלוס גארדל, אנטוניו קרלוס ג'ובים, סקוט ג'ופלין,

פיאצולה ושלמה גרוניך

ד״ר אורית וולף, פסנתר והנחייה
אמיר לביא, אמן כלי הקשה

טל זילבר, פסנתרן, מלחין ומעבד

קסם הלילה
The Magic of the Night

ראוול - אונדין מתוך "גספאר של הלילה" לפסנתר
רספיגי - "השקיעה": קנטטה לסופרן

ורביעיית כלי קשת
שופן, פורה - נוקטורנים לפסנתר,

מבחר שירי לילה מאת ברליוז, שטראוס,
ברהמס, אנטון רובינשטיין, סשה ארגוב ועוד

שנברג - "ליל הוד" לשישיית כלי קשת

טל ברגמן, סופרן
רביב לייבזירר, פסנתר

רביעיית ראשונים:
ירון פרנסקי ודותן טל - כינורות,

עירית ליבנה - ויולה,  רז כהן - צ'לו,
גרדה מורסקוי - ויולה,  עידו גל - צ'לו

בשיתוף האופרה הישראלית

הצוענים
Gypsy Delights

ראוול - "ציגאן" לכינור ופסנתר
ברהמס, דבוז'אק - "שירי צוענים"

ברהמס - רביעיית פסנתר בסול מינור אופ.25
קטעים מהמחזה "הצוענים של יפו"

מאת נסים אלוני

טוסקה אופדם )הולנד(, כינור
שלומי שם טוב, פסנתר
ישעיהו גינצבורג, ויולה
אנדראה מרקוש, צ'לו
זמרים ושחקן - יפורסם

בשיתוף האופרה הישראלית

קיץ אמריקאי
American Summer

גלאס - רביעיית סקסופונים
ברבר - אדג'ו אופ.11 )מתוך רביעיית כלי הקשת מס'1(

שירים מאת גרשוין, וייל, פורטר, ברלין ועוד

גוני כנעני, סופרן
רביעיית הסקסופונים של תל אביב:

מעיין ג'יימס - סקסופון סופרן,  זיו סלמה - סקסופון אלט,  
גן לב - סקסופון טנור,  יניר ריטר - סקסופון בריטון

בשיתוף האופרה הישראלית

ראשון לציון
12:30 ,4.6.21

ראשון לציון
12:30 ,5.3.21

ראשון לציון
12:30 ,9.4.21

ראשון לציון
12:30 ,2.7.21

* התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים | ט.ל.ח | כל הזכויות שמורות
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קונצ׳רטינו
הסדרה הצעירה

עונה 32 | 2021-2020 

עורך הסדרה ומנצח ראשי: מאסטרו חן צימבליסטה
תוכן והפקה: מאיה פינגרמן

סדרת קונצ׳רטינו בהנחייתו של המנצח המוכשר, הווירטואוז, חן 
צימבליסטה, מציגה קונצרטים מלאי צבעים, סיפורים, אורות וקסם.

למוסיקה  אהבתינו  את  הצעיר  לקהל  להעביר  נועדה  הסדרה 
מנת  על  נוסף  ידע  מאוד  והרבה  חוויה  באמצעות  הקלאסית 
שלם;  סיפור  לכדי  יתחברו  בקונצרטים  שיושמעו  שהצלילים 
בכל  וקרובים.  רחוקים  למחוזות  לריחות,  למקומות,  לדמויות, 
לקהל  עיניין  נדבכי  המוסיפים  אורחים  משולבים  הקונצרטים 

הצעיר וגם המבוגר.

חדש! השנה הסדרה תכלול אופרה לילדים. יש למה לחכות!

חן צימבליסטה, צילום: אנג'ליקה שר

אנחנו מאמינים שמוסיקה זו דרך חייםאנחנו מאמינים שמוסיקה זו דרך חיים

תכנית 
הקונצרטים 

השנתית
תפורסם בהמשך
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בקונצרטים:  מחדש  פעם  בכל  נהנית  ״אני 
ומהכבוד  מההערצה  הילדים,  מהתרגשות 
שלהם  ומהרצון  לנגנים,  רוחשים  שהילדים 
להידמות לנגנים. רבים מתלמידיי החלו ללמוד 

נגינה בעקבות המפגשים״.
מיכל זאבי, מורה למוסיקה

התזמורת  שמקיימת  תכנית  היא  ראשון"  "צליל 
שנה   20 מזה  לציון  ראשון  הישראלית  הסימפונית 
ב-125 גני ילדים ובתי ספר בעיר.. בתוכנית משתתפים 
היא  התוכנית  מטרת   .12-3 בגילאים  ילדים  כ-12,000 
המוסיקה  של  המופלא  לעולם  הילדים  את  לקרב 
הילדים  בין  ואישי  אינטימי  מפגש  ע"י  וזאת  הקלאסית 
שהם  המגוונת  והמוסיקה  השונים  כליהם  על  לנגנים 
מנגנים. מיזם מוצלח זה מתאפשר לאחר תהליך הכנה 
המוסיקה  בשיעורי  הילדים  שעוברים  וחווייתי  מעמיק 

בגני הילדים ובבתי הספר.
מקיימים  ואנו  משמעותי  באופן  התרחבה  התוכנית 
אותה גם בקרב בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים 
הפעילות  תיכון".  "צליל  השם  תחת   )18-13 )גילאי 
מנגן  בי"ס  מרכיבים:  שני  כוללת  אלה  תלמידים  עם 
ביה"ס,  תלמידי  של  תזמורת  מוקמת  שבמסגרתו 
אך  ראשון"  ל"צליל  במתכונתה  שדומה  ופעילות 

הותאמה במיוחד לגילאי התלמידים הבוגרים. 

השנה, במסגרת משבר הקורונה, שולבה תוכנית ״צליל 
ישראל,  וילדי  הלאומית  הלימודים  במערכת  ראשון״ 
כולם, נהנו מתוכנית מוסיקלית מותאמת גיל שהנגישה 
את מבנה התזמורת, הכלים, הנגנים השונים והיצירות.

התוכנית זכתה להצלחה רבה.

מנהלת "צליל ראשון" – מיקי תוסיה כהן
מנהל "צליל תיכון" – גל אלתרוביץ'

התזמורת מודה לסל תרבות ארצי, לסל תרבות עירוני, 
למינהל החינוך העירוני, לצוותי החינוך ולוועדי ההורים 
התוכנית.  בהצלחת  העצום  חלקם  ועל  תמיכתם  על 
תמיכתה  על  נפתלי  פרץ  לקרן  מיוחדת  תודה 

המתמשכת בתוכנית.

הרחבה  מאפשרים  ראשון"  "צליל  לתוכנית  שותפינו 
ובפרט  הארץ,  ברחבי  נוספות  לערים  התוכנית  של 
בפריפריה. במסגרת השותפות אפשר לאמץ גן ילדים 

או בית-ספר, שכונה, או עיר.
החינוכיים  היעדים  בהשגת  בידינו  מסייעת  תמיכתכם 
של התוכנית ובהרחבת קהל היעד, הן כמותית והן טווח 

הגילאים שלו.  

michal@isorl.co.il :פרטים נוספים

צליל ראשון, צליל תיכון
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חלוקת האולם במופעי המוסיקה

חיר
מ

ת 
מו

ר

א
ב

ג
ד

ה

שדרות שאול המלך 19, תל אביב

מפת אולם תל אביב
בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(

בשל הנחיות משרד הבריאות נוכח וירוס הקורונה, יתכנו שינויים במקומות הישיבה
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מה
ב

יציע עליון

כניסה 2 כניסה 4
כניסה 3

כניסה 5
כניסה 6

כניסה 8
כניסה 7

כניסה 1

קלין
טר

ם
אול

A

A

B

B

שיבה לנכים
ת י

מו
מקו

רחוב ז׳בוטינסקי 16, ראשון לציון

מפת אולם ראשון לציון
היכל התרבות מאיר ניצן

בשל הנחיות משרד הבריאות נוכח וירוס הקורונה, יתכנו שינויים במקומות הישיבה
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מה
ב

יציע

יציע
יציע

רחוב יעקב 48, רחובות

מפת אולם רחובות
בית העם - היכל התרבות

בשל הנחיות משרד הבריאות נוכח וירוס הקורונה, יתכנו שינויים במקומות הישיבה



17

לוח מופעים
עונה 2021-2020

ספטמבר 2020
רחמנינוב | צ'ייקובסקיסימפונית ראשון לציון חול10.9.20
רחמנינוב | צ'ייקובסקיסימפונית ראשון לציון מוצ״ש12.9.20
רחמנינוב | צ'ייקובסקיסימפונית רחובות13.9.20
רחמנינוב | צ'ייקובסקיסמפונית תל אביב14.9.20

אוקטובר 2020
בטהובן | בן חיים | מנדלסוןסימפונית רחובות21.10.20
בטהובן | בן חיים | מנדלסוןסימפונית ראשון לציון חול22.10.20
בטהובן | בן חיים | מנדלסוןסימפונית ראשון לציון מוצ״ש24.10.20
בטהובן | בן חיים | מנדלסוןסימפונית תל אביב25.10.20

נובמבר 2020
מבאך עד פיאצולהקאמרי בצהרי שישי6.11.20

דצמבר 2020
ברהמס | סן סנססימפונית תל אביב6.12.20
ברהמס | סן סנססימפונית ראשון לציון מוצ״ש  9.12.20

ברהמס | סן סנססימפונית ראשון לציון חול10.12.20
יום הולדת לבטהובןקאמרי בצהרי שישי18.12.20

ינואר 2021
גולדה | צ'ייקובסקיסימפונית רחובות26.1.21
גולדה | צ'ייקובסקיסימפונית תל אביב27.1.21
גולדה | צ'ייקובסקיסימפונית ראשון לציון חול28.1.21
שוברטיאדה – שוברט והיינהקאמרי בצהרי שישי29.1.21
גולדה | צ'ייקובסקיסימפונית ראשון לציון מוצ״ש30.1.21

מרס 2021
קסם הלילהקאמרי בצהרי שישי5.3.21

אפריל 2021
אדלר | ברוך | ברטוקסימפונית ראשון לציון חול8.4.21
ללכת לאיבודקאמרי בצהרי שישי9.4.21

אדלר | ברוך | ברטוקסימפונית ראשון לציון מוצ״ש10.4.21
אדלר | ברוך | ברטוקסימפונית רחובות11.4.21
אדלר | ברוך | ברטוקסימפונית תל אביב12.4.21

מאי 2021
ברליוז | פרוקופייב | פרנקסימפונית תל אביב26.5.21
ברליוז | פרוקופייב | פרנקסימפונית ראשון לציון חול27.5.21
ברליוז | פרוקופייב | פרנקסימפונית ראשון לציון מוצ״ש29.5.21
ברליוז | פרוקופייב | פרנקסימפונית רחובות30.5.21

יוני 2021
הצועניםקאמרי בצהרי שישי4.6.21

יולי 2021
קיץ אמריקאיקאמרי בצהרי שישי2.7.21

קוז'וקרו | ברוקנרסימפונית תל אביב26.7.21
קוז'וקרו | ברוקנרסימפונית רחובות28.7.21
קוז'וקרו | ברוקנרסימפונית ראשון לציון חול29.7.21
קוז'וקרו | ברוקנרסימפונית ראשון לציון מוצ״ש31.7.21

שימו לב: תאריכי הקונצרטים של הסדרה לכל המשפחה יפורסמו בהמשך
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שווה להיות מנוי בתזמורת!
כל הרוכש מנוי לסדרה הסימפונית וגם מנוי לאחת הסדרות הנוספות – זכאי להנחה:

10% ממחיר מחירון עבור המנוי הנוסף

מקומות מועדפים – כמנוי, רכישה מוקדמת תבטיח לך את המקומות הטובים ביותר
כמנוי תהנה מגמישות בהחלפת הכרטיסים

כמנוי, מגיעה לך הנחה בת 20% ממחיר כרטיס בקופה לכל אחד מהקונצרטים שלנו

עד 10 תשלומים ללא ריבית

חנייה חינם בערב הקונצרט בראשון לציון וברחובות בסדרה הסימפונית בלבד

סוג המנוי
סדרה סימפונית

ראשון לציון א )אולם(

סדרה סימפונית
ראשון לציון ב )יציע(

סדרה סימפונית
תל אביב א )אולם(

סדרה סימפונית
תל אביב ב )יציע(

סדרה סימפונית
רחובות א )אולם(

סדרה סימפונית
רחובות ב )יציע(

קאמרי בצהרי שישי

קונצ׳רטינו - הסדרה הצעירה

סטודנטים – מנוי פתוח לכל 
סדרות הקונצרטים

מנוי חדש

₪ 1,150

₪ 1,050

₪ 1,260

₪ 1,090

₪ 910

₪ 840

₪ 575

₪ 355

₪ 350

מנוי ממשיך / גימלאים

₪ 990

₪ 900

₪ 1,120

₪ 950

₪ 850

₪ 780

₪ 535

₪ 320

בהצגת אישור ממוסד אקדמי מוכר )מל״ג( 
לשנת תשפ״א ותעודה מזהה

* אין כפל הנחות

המחירים והמידע נכונים לעונת 2021-2020 | ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה
 sales@isorl.co.il | www.isorl.co.il

מחירון
עונה 2021-2020



19

החלפת כרטיסים – לבעלי מנוי 
בתוקף בלבד!

פנוי.  מקום  בסיס  על  מתבצעות  ההחלפות  כל 
התזמורת תעשה כמיטב יכולתה בשיבוץ המקומות 
החלופיים, אך אינה מתחייבת לכרטיס חלופי ברמת 

המחיר המקורית.
ומהעונה  הנוכחית  מהעונה  כרטיסים  להחליף  ניתן 

הקודמת בלבד.
לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.

במסגרת  רק  להחליף  ניתן  השונות  לסדרות  כרטיס 
תמורת  תתאפשר  אחרת  לסדרה  החלפה  הסדרה. 

תשלום הפרש. לא יינתנו החזרים כספיים.
כלולים  שאינם  מיוחדים  לקונצרטים  כרטיסים 

בסדרות, לא ניתנים להחלפה.
מנויים  על  כספי  החזר  יינתן  לא   – לבכם  לתשומת 
ועל כרטיסים שנרכשו )למעט המתחייב ע"פ תקנות 
הגנת הצרכן(. לא נוכל להחליף כרטיסים שלא נוצלו 

במועדם או להחזיר כסף תמורתם.

אנחנו מתחילים בזמן!
כדי לאפשר לקהל  יחלו בשעה הנקובה.  הקונצרטים 
עם  מיד  ייסגרו  האולם  דלתות  הפרעה,  ללא  ליהנות 
תחילת הקונצרט. המאחרים יופנו אל היציע, על בסיס 

מקום פנוי.
יוכלו לחזור  היוצאים מהאולם במהלך הקונצרט לא 

למקומם.
לציון  בראשון  התרבות  בהיכל  שמע:  מערכת 
מותקנת מערכת עזר לשמיעה בסיוע הקרן לפיתוח 
שירותים לנכים – המוסד לביטוח לאומי. ניתן לקבל 
מזהה  תעודה  הפקדת  עם  תשלום  ללא  אוזניות 

בקומת האכסדרה, בהתאם להנחיות ״התו הסגול״.

המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה | ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה
 sales@isorl.co.il | www.isorl.co.il

הנחיות בהתאם לתנאי
"התו הסגול לקבלת קהל"

ולא  מראש  תיעשה  לקונצרטים  כרטיסים  מכירת 
תהיה מכירה בכניסה לאולם.

או  הדוא"ל  באמצעות  לקהל  ישלחו  הכרטיסים 
לכתובת ביתם.

הושבת הקהל בהתאם להנחיות ישיבת קפסולה, עם 
מירווח כיסא ריק בין קפסולה לקפסולה.

ממנו,  והיציאה  לאולם  הכניסה  התקהלות,  למניעת 
רוכש  לכל  שיינתן  זמן  חלון  באמצעות  תתאפשרנה 

כרטיסים.
בכניסה להיכל תבוצע מדידת חום.

קהל הצופים יעטה מסכות לכל אורך הקונצרט.
ימכרו  ולא  הקונצרט  במהלך  הפסקות  יתקיימו  לא 

תוכניות.

אך  הזמנית,  הנוחות  ולחוסר  לשינויים  מודעים  אנו 
להנחיות  ההקשבה  בזכות  קצר,  זמן  תוך  כי  מאמינים 
לחזור  נוכל  הנדרשים,  לשינויים  כולנו  של  והיערכות 
מיוחדות  הנחיות  וללא  בבטחה  הקונצרטים  לאולמות 

ומגבילות.

מידע למנויים ולקהל הרחב
עונה 2021-2020
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