


חברים ותיקים וידידים חדשים, אוהבי המוסיקה הנאמנים!
אני נרגש לבשר כי העונה ה- 15  של סדרת קונצרטים לקהילה "מויקה קאמרית בבית 

שמש" 2020-2021 תתקיים!
ללא מכירת מנויים, עם כל ההזהרות המתבקשות ועל פי כל ההנחיות של משרד הבריאות.
התוכנית האמנותית, אשר גובשה עוד ליפני תקופת הקורונה כוללת את מיטב המוסיקאים 
יהיו אלה אומנים האהובים והמוכרים  לנו היטב מהעונות  מהארץ ומהעולם. כמו תמיד 

הקודמות וכמובן שמות חדשים של מוסיקאים צעירים ומבטיחים.
לאורך כל ארבע עשרה העונות  קודמות ,מאז היווסדה של הסדרה , רכשו הקונצרטים 

ברצוני להודות מכל הלב לספונסרים הנאמנים שלנו, אשר תומכים בפרויקט חשוב זה במשך שנים.

תודה גדולה ומיוחדת למר איציק קניזו - מנהל אגף ספורט, אירועים ונוער, אשר עוזר ותומך בכל 
דרך אפשרית.

IDA HAENDEL VIOLIN VICTOR HOCHHAUSER

שלנו מוניטין של פרויקט יוקרתי  פורץ דרך ונועז בקרב הקהל הנאמן והאומנים אשר בשמחה ובהתלהבות מגיעים 
לעירינו הקטנה מכל רחבי טבל .בהיותה הבמה המרכזית לשיח אמנותי המוסיקאלי בבית שמש  אנחנו עומדים על 

שמירת הרמה המקצועית הגבוהה ביותר!
אין ספק, כי זהו הישג אדיר שיש לזקוף ראשית כל  לזכותכם – קהל יקר, לנותני החסות הנאמנים וכמובן תודתי 
הגדולה על תמיכה בפרויקט לראש העיר ד"ר עליזה בלוך , לסגנה מר משה שטרית ולמר איציק קניזו, אשר עזר 

ועוזר בכל דרך אפשרית ופעמים רבות הצליח להפוך חלום למציאות.
אאחל לכולנו שנה פוריה ומוצלחת – רוויית חויות מוסיקאליות מהנות, כמובן בבריאות איתנה

בברכה
ניקולאי פרידמן
מנהל אומנותי



דבר ראש העיר
אני רוצה לברך על פתיחת עונה נוספת של סדרת קונצרטים במוזיקה קלאסית בעיר.

בית שמש נמצאת בתנופת התפתחות. התפתחות בתחומי החינוך והחברה, התפתחות 
תרבותית.  התפתחות  גם  כוללת  העירונית  ההתפתחות  ותחבורה.  תעסוקה  בתחומי 
היכל התרבות העירוני נבנה ומתגבש רפרטואר ההצגות המותאם לכל תושבי העיר וגם 

הקונסרבטוריון העירוני מתחדש.
בית שמש היא, כאמור, עיר של תרבות המציעה לתושביה תרבות מגוונת. היצע תרבותי 

המותאם לילדים ונוער, למבוגרים ולמשפחות.
מרכזי  עוגן  היא  בפרט  קלאסית  והמוזיקה  ככלל  המוזיקה  האפשרויות  קשת  בתוך 

בעולם התרבות.
לטובת  ומקצועית  איכותית  תהיה  התוכנית  עברו,  בשנים  כמו  השנה,  שגם  ספק  אין 

העצמה והעשרה תרבותית לתושבי העיר.
אני מזמינה אתכם תושבי העיר, צעירים ומבוגרים, ליטול חלק בפעילות התרבות בעיר 
ולאוהבי המוזיקה הקלאסית לקחת חלק בעונה הקלאסית החדשה הממתינה רק לכם.

בברכה,
ד"ר עליזה בלוך

ראש העיר

לרגל פתיחת העונה ה- 15 של המוסיקה הקאמרית, אני רוצה לברך את הגב' מרינה 
– הנגנים,  ואת כל העוסקים במלאכה  ניקולאי פרידמן  פרידמן, המנהל האומנותי מר 

עובדי הצוות וכמובן הקהל הרחב אשר פוקד את הקונצרטים.
בית שמש נמצאת בתנופת פיתוח, ובדגש על עולם התרבות. עם פתיחת היכל התרבות 
בחודשים הקרובים, נוכל להתגאות סוף-סוף בהיצע נוסף של תכניות ומופעים איכותיים 

לרווחת כלל תושבי העיר. ולכך כולנו מצפים.
יחד עם הפריחה התרבותית, אני רואה גאווה מקומית מיוחדת במיזם התרבותי החשוב 
הזה. חמש עשרה עונות וקהל נאמן המקפיד לצפות במופעים מעידים מעבר לכל ספק 

על חשיבות פרויקט זה בנוף העירוני. בית שמש במיטבה.
אני ממליץ לתושבי בית שמש לקחת חלק וליהנות מהעושר התרבותי המוצע בעונה 
לכן  לביטוי הרגש,  כלי  היא  15 של המוסיקה הקאמרית. בטהובן אמר שמוסיקה  ה- 

אאחל לכם התרגשות והנאה מרבית.

בברכה,
משה שטרית

סגן ומ"מ ראש העיר
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Tuesday, September 15, 2020
יום ג', 15 ספטמבר 2020

Concert  No
קונצרט מס'

מיכאל גורודצקי  - קלרניט
דוד גרו - בסון

אינסה פרידמן - פסנתר

Michael Gorodetsky - Clarinet

Daviv Gru -  Bassoon

Inessa Fridman – Piano

Program:
Beethoven – Clarinet Trio op.11
Mendelssohn - Two Concert Pieces 
for Clarinet , Bassoon and Piano
Brahms – Trio op.114

1

Nicolai Fridman - Violin

Michael Shvartsman - Violn

Aharon Licht - Violin

Marina Friedman - Piano

Gabi Talroze - Piano



Concert  No
קונצרט מס'

Nicolai Fridman - Violin

Michael Shvartsman - Violn

Aharon Licht - Violin

Marina Friedman - Piano

Gabi Talroze - Piano

2

Tuesday, October  27, 2020
יום ג', 27 אוקטובר 2020

ניקולאי פרידמן – כינור
מיכאל שוורצמן – כינור

אהרון ליכט – כינור
מרינה פרידמן – פסנתר

גבי טלרוזה – פסנתר

Program:
Brahms – Sonata for Violin and Piano No2
Vivaldi – Concerto for 3 Violins and Piano
Tchaikovsky – Scherzo op.42 No2 For Violin and 
Piano
Tchaikovsky – "Nutcracker Suite" for Piano 4 hands



Tuesday, November 17, 2020
יום ג', 17 נובמבר 2020

Concert  No
קונצרט מס'

קונצרט גאלה אופראי
דניס סדוב – באס )אר"ה\ישראל(
פאפונה צ'ורדזה – טנור )בלגיה(

מירלה גרדינרו – סופרנו 
בלה שטיינבוק - פסנתר

The world’s greatest opera arias
Denis Sedov – Bass (Israel\USA)

Papuna Tchuradze (Belgium)

Mirella Grodinaru – Soprano

Bella Shteinbuk  - Piano

3



Tuesday ,December 1, 2020
יום ג', 1 דצמבר 2020

Concert  No
קונצרט מס'

Piono Trio Shaham - Erez - Wallfisch (Israel\Britannia)  

Hagai Shaham  - Violin

Arnon Erez  -  Piano

Rafael Wallfisch  – Cello
Program:
Beethoven  - Kakadu Variations, Op. 121a
Dvorak - Trio op 90 'Dumky"
Schubert Trio -  op.100

4

שלישיית פסנתר   שחם-ארז-וולפיש 
)ישראל \בריטניה(
חגי שחם – כינור

רפאל וולפיש – צ'לו
ארנון ארז - פסנתר



Tuesday, December 29, 2020
יום ג', 29 דצמבר 2020

Concert  No
קונצרט מס'

הדור הצעיר של משפחת שחם עם מרינה פרידמן ופליקס נמירובסקי
מיכאל שחם – כינור
נוגה שחם – ויולה

נעומי שחם – קונטרבס
פליקס נמירובסקי – צ'לו
מרינה פרידמן  - פסנתר

5

The young generation of the Shaham family with 
Marina Friedman and Felix Nemrovsky

Michael Shaham – Violin
Noga Shaham - Viola
Naomi Shaham – Double Bass
Marina Friedman – Piano
Felix Nemirovsky – Cello

Program:
Brahms – Sonata for Viola and Piano No 1
Wieniawsky  - Polonaise Brillante in D- 
Major for Violin and Piano
Hoffmeister – Concerto for Double Bass 
and Piano No1

Schubert – Piano Quintet "Forelle"



Tuesday, January 26, 2021
יום ג', 26 ינואר 2021

Concert  No
קונצרט מס'

רסיטל לכינור ולפסנתר
חגי שחם – כינור

מרינה פרידמן - פסנתר

Violin and Piano Recital
Hagai Shaham  - Violin

Marina Friedman  -  Piano

Program:
Beethoven – Sonata for Violin  and Piano
Debussy – Sonata for Violin and Piano
Grieg – Sonata for Violin and Piano no2

6



Program:
 The best of Italian Jazz music 

Tuesday, February 16, 2021
יום ג', 16 פברואר 2021

ג'ז עם לאוניד פטשקה 
וחבריו
ולרי ליפק – קונטרבס
אלקס אקופוב – תופים
אולג נוימן – סקסופון

With Leonid Ptashka and Friends
Valery  Lipec - Bass

Alex Akopov - Drums

Oleg Noiman - Saxophone

Concert  No
7קונצרט מס'



Concert  No
8קונצרט מס'

Tuesday, March 9, 2021
יום ג', 9 מרץ 2021

רסיטל לפסנתר
פרופ' אולג 

ויינשטיין )רוסיה(

Piano Recital 
Prof. Oleg Vainshtein (Russia)

Program:
Schumann, Chopin, Skriabin



Concert  No
9קונצרט מס'

Tuesday, May 18, 2021
יום ג', 18 מאי 2021

Toscanini Quartet
Yevgenia Pikovsky - Violin

Asaf Maoz - Violin

Dmitri Ratush - Viola

Felix Nemirovsky - Cello

With Marina Friedman - Piano 

רביעיית טוסקניני
יבגניה פיקובסקי – כינור
אסף מעוז – כינור
דמיטרי רטוש – ויולה
 פליקס נמירובסקי – צ'לו
עם מרינה פרידמן - פסנתר

Program:
Tchaikovsky – String Quartet No1
Franck – Pano Quintet



Concert  No
10קונצרט מס'

Tuesday, June 1, 2021
יום ג', 1 יוני 2021



אנו מודים לכל נותני החסות:
We gratefully thank our sponsors:

Best wishes and many thanks to 
Nikolai and Marina Friedman 

for bringing classical music 
to Bet Shemesh
Judy Clark
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בדפוס קשת שירות VIP ויחס אישי לכל לקוח
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לאור המצב אנו נמנעים ממכירת מנויים.
Given the situation, we avoid selling subscriptions.

Ticket sales   מכירת כרטיסים
 Adult - בוגר - 40 ש"ח

Childen up to age 18 - ילד עד גיל 18 -  35 ש"ח
לקונצרט מס' 7 )ג'אז( וקונצרט מס' 3 )קונצרט ווקאלי( עלות של 50 

ש"ח למבוגר. ו-45 ש"ח לילד.
For concert # 7 )jazz( and concert # 3 )Vocal Concert( 50 NIS 

per adult and 45 NIS per child.

To purchase tickets לרכישת כרטיסים
02-9916216 

054-4280-821 | 054-4717082
E-mail: classicshemesh@gmail.com

 Classic-Shemesh Marina Nicolai Fridman
Www.betshemesh.muni.il/100578  



קונצרטים מתקיימים באודיטוריום אשכול פייס:

The Concerts will be held at the  Eshkol Pais Auditorium:

Tuesday, September 15, 2020 יום ג', 15 ספטמבר 2020

Tuesday, October  27, 2020 יום ג', 27 אוקטובר 2020

Tuesday, November 17, 2020 יום ג', 17 נובמבר 2020

Tuesday ,December 1, 2020 יום ג', 1 דצמבר 2020

Tuesday, December 29, 2020 יום ג', 29 דצמבר 2020

Tuesday, January 26, 2021 יום ג', 26 ינואר 2021

Tuesday, February 16, 2021 יום ג', 16 פברואר 2021

Tuesday, March 9, 2021 יום ג', 9 מרץ 2021

Tuesday, May 18, 2021 יום ג', 18 מאי 2021

Tuesday, June 1, 2021 יום ג', 1 יוני 2021
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