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בידי מוסיקאים ישראליים צעירים המעוניינים ליצור יחדיו  9002נוסדה בשנת  חמישיית תל אביב

והקליט לרדיו  בקביעותמופיע עשייה קאמרית משמעותית בתחום כלי הנשיפה בארץ. האנסמבל 

באוניברסיטה המורמונית, במרכז ות בארץ: הנחשבובסדרות  המרכזיים אולמות הקונצרטיםב

למוסיקה ירושלים במשכנות שאננים, באולם הנרי קראון )במסגרת הסדרה "אתנחתא"( ובאולם 

; ובתל אביב בין היתר ימק"א בירושלים )במסגרת הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית(

זאת בנוסף לפעילות  .לאמנות במוזיאון תל אביבו בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה )שטריקר(

 בלום ועד מצפה רמון.-שנתית בפריפריה, מכפר-תרבותית וחינוכית ענפה ורב

חלק בלתי נפרד מיעדי החמישייה הוא ביצוע והקלטה של יצירות פרי עטם של מלחינים ישראליים 

ניהם מנחם צור, איתן שטיינברג, אהרון חרל"פ, צבי אבני, אריק שפירא מובילים מכל הדורות, בי

ועמית גילוץ. בנוסף מקיימת החמישייה סדנאות ופעילויות למלחינים ישראליים ולסטודנטים 

נוסף על פעילותם עם  .תוך שיתוף פעולה הדוק עם איגוד המלחינים הישראלי לקומפוזיציה

פעילים המשתפים פעולה עם תזמורות בינלאומיות ועם החמישייה, חברי ההרכב הם סולנים 

מוסיקאים ידועי שם כגון דניאל בארנבוים, ג'יימס לווין, גיא בראונשטיין, מרתה ארגריץ', פייר 

  בולז ואנדראש שיף.

זכה בפרס איגוד המבצעים  ההרכב נתמך ע"י מנהל התרבות של משרד התרבות והספורט. הוא

ומועצת הפיס  נןת, קרן רובות חיפה, קרן רבינוביץ' לאמנויווכן במענקים מטעם קרן תר 9022לשנת 

הוציאה החמישייה לאור את אלבומה הראשון הכולל יצירות מאת  9022בדצמבר לתרבות ואמנות. 

-באך, בטהובן ופיאצולה וכן הקלטת בכורה ליצירה שנכתבה במיוחד עבור ההרכב בידי ארי בן

מקונצרט ', אלבומה השני של החמישייה המכיל הקלטות LIVEיצא לאור ' 9022באפריל  שבתאי.

  חי עם הפסנתרן ירון קולברג.

לל קונצרטים בשוויץ בברן, שכחמישיית תל אביב את סיור הבכורה הבינ"ל שלה  קיימה 9022ביוני 

 .תקיים סיור בסין 9022ובמאי  גרמניהוב החמישייה בצרפת סיירה 9022בשנת . ובציריךבבאזל 
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 מן העיתונות
 (FM201, 92.29.9022, יוסי שיפמן) ""תכנית מעניינת שפונה לכל אחד... כיף לשמוע!

 

החמישייה הלהיבה את הקהל עם יצירות של באך, ורדי, רוסיני, וייל והינדמית. התשואות "

 "הממושכות והרועמות לא איפשרו לנגנים לרדת מהבמה

)Stadzeitung Bad-Neuenahr Ahrweiler, 10.2018( 

 

החמישייה התעלתה מעל ומעבר … הקהל הנלהב הוקסם והתשואות נמשכו דקות ארוכות"

ביצוע נוגע ללב. נגנים מהשורה הראשונה בקיאים בפרשנות ובביצוע … לציפיות הגבוהות ממילא

 "של יצירות בסגנונות מגוונים, ממוזיקה עתיקה ועד יצירות בנות זמננו

)Die Rheinpfalz, 8.10.2018( 

 

ונמרץ, אולם מלא ותשואות ביצוע וירטואוזי, מצויין … קונצרט מרגש שלא ישכח במהרה"

 (Blick-aktuell, 8.10.2018)" ממושכות

 

  (Mainz Allgemeine Zeitung, 10.2018) ה" מוזיקאים מהשורה הראשונ"

 

 החוקרת תכנית ניגנו הם התיכון... הים לחופי מגדלור דופן... יוצאי מוזיקאים גילינו הפסטיבל "בלב

 ובכישרון..." בוירטואוזיות מוזיקלית היסטוריה של מאות שלוש

(21.8.2018 , Journal Zibeline Freschel, Jacques) 

 

 האחרות היצירות מצטרפות מוצרט של החמישייה מצוינים...לצד נגנים לאוזן, מאוד ערב "ביצוע

 "הארץ"( ,10.2.9022 חיטרון, חגי) מושלם'..." 'קונצרט הוא הגזמה, בלי לו, הולם שכינוי קטלל בדיסק

 

 בטעם הורכבה ת״א...התכנית חמישיית של השני אלבומה ,Live-מ שלמה הנאה העורך: ״המלצת

 בריו, וייל, - שעברה למאה שגרתי לא ייצוג עם ורוסיני מוצרט של הקלאסי החן את ומשלבת

 מוגש והכל - שטראוס של אוילנשפיגל לטיל מוצלח עיבוד בדמות רומנטית פסגה ובתווך פרנסה;

  בחוויה." והתעמקות חוזרות האזנות המזמינה רהוטה בנגינה כרגיל, לעילא

 "(Music4awhile" ,90.2.9022 קידרון, )עמיר

 

 קסם רבי בצלילים ברגש, מלא מלהיב ערב בסערה! הקהל לב את כבשה אביב תל ״חמישית

 את תפסו והאנרגטיים הצעירים הישראלים המוזיקאים בהומור. מתובלים מעניינים ובהסברים

 (7.2018 שוויץ, - נוילנד מגזין) " וכריזמה... הבעה מלאי מוזיקליים, - הראשון מהצליל הקהל

 

 , "הארץ"(92.2.9022)אמיר מנדל, "המלצת השבוע" " המצויינתכלי הנשיפה חמישיית  "סיור נמרץ של

 

שמדגים מגוון סגנונות ברפרטואר הישראלי לחמישיית מסע הרפתקאות...קליידוסקופ מוזיקלי "

זה הופקד בידי חמישיית תל אביב  –כלי נשיפה...קונצרט מגוון ומורכב, והרבה תלוי בביצוע 

 , "הארץ"(22.2.9022)אמיר מנדל, "המלצת השבוע" " המצויינת

 

https://www.journalzibeline.fr/critique/un-ete-a-chaillol/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b40c30_58e647dcec7148e7a7af1aef026eb3b7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b40c30_6308244042d040eb863b19e49292563a.pdf


 "התשיעייה של מרטינו, שפתחה את הערב, היתה בחירה מוצלחת...וזכתה לרמת ביצוע גבוהה"

 )עומר שומרוני, 7.2.9022, "אופוס"( 

 

 אביב בביצוע מרהיב אוזן...נוסעת בלי לעצור. נגנים מעולים"-"חמישיית תל

 , "הארץ"(1.2.9022 )חגי חיטרון,

 

 "חברי החמישייה המצויינת...יגישו כדרכם תכנית שהיא מסע מרתק בין תקופות וסגנונות"

 , "הארץ"(12.2.9022)אמיר מנדל, "המלצת השבוע" 

 

"The young Israeli musicians captured the audience from the very first note with beautiful 

and sensitive interpretations all throughout the evening. The warm sound of the Tel Aviv 

Wind Quintet and singer Einat Aronstein filled the hall... The eloquent explanations of the 

quintet members accompanied together with the vivid interpretations of the ensemble 

fascinated the audience and made the evening into a wonderful journey" 

 )2.9022,מגזין הקהילה היהודית בשוויץ -תכל'ס (

 

של הנאה במחיצת אלבום הבכורה של חמישיית ת״א, המציג לקהל את המלצת העורך: שעה "

יחודיות ההרכב: צליל מהוקצע ורפרטואר מגוון שמטרתו לעודד את היצירה המקומית והעכשווית 

בפתח האלבום עיבודים יפהפיים של  אף היא דרך פריזמה מרעננת. -מבלי לזנוח את הקלאסיקה 

הגשה מלוטשת של ההרכב; גם למאזין השמרן מומלץ לא מרדכי רכטמן ליצירות בטהובן ובאך ב

לפחד ולא לוותר אלא להתנסות עם ״קריצות״ המרתקת שהלחין ארי בן שבתאי עבור החמישיה; 

הנגינה המשובחת תשכנע אפילו את אניני הטעם שמאסו בהדרני פיאצולה להקשיב לליברטנגו 

 "(Music4awhile" ,9022.7.29)עמיר קידרון,  "המסיים

 

“Making full use of stage, the TAWQ players delivered both music and repartee in a masterly, 

brisk and polished manner… energy, humor and precision in the performance. The artists 

indeed captured the Rossini soundscape, as the work showcased each of these fine players in 

its gamut of melodies, jocularity, elegance and vivacity. Solos were accompanied with 

elegance. The TAWQ players launched their sophisticated interpretational skills… the 

quintet’s substantial, richly spiced joint sound gave fine representation to the work’s 

revolutionary satire… the TAWQ and Kohlberg’s performance of it was strategically timed, 

finely coordinated, colourful, dynamic and decidedly whimsical…each member of the Tel Aviv 

Wind Quintet is a unique artist and soloist on the international scene... outstanding, home-



grown musicians, fine programming and deep enquiry into each work made for an evening of 

high quality performance and pure enjoyment” 

 )9022 מאי 1, בלוג ביקורת הקונצרטים, פמלה היקמן(

 

 מעולה...תכנית מקורית ומרתקת, יופי!" לא להחמיץ! מיועד לסקרנים לשמוע חמישייה"

 )"ידיעות אחרונות" ,92.2.9022 חנוך רון,(

 

 גונית, מעניינת וצבעונית בכל קונצרט"-"מסע הופעות אינטנסיבי בצירוף יצירות ייחודי. תכנית רב

 ("הארץ" ,92.2.9022 "המלצת השבוע" אמיר מנדל,)

 

הקאמרית בזכות איכות נגינה גבוהה, וגם  "חמישיית תל אביב מצליחה לבלוט בסצנת המוזיקה

רפרטואר מסקרן ומגוון. בימים אלה הם משיקים אלבום ראשון...בדיוק סוג האלבומים ששובר 

את השגרה ושאמהר לרכוש. תכנית מבטיחה, בעיקר למי שאוהב את הצליל המיוחד שמפיקה 

  חמישיית כלי נשיפה...קוקטייל צלילים צבעוני, מסקרן ומהנה"

 "המלצת השבוע", "הארץ"( ,99.29.9022 ר מנדל,)אמי

 

"חמישיית תל אביב היא הרכב מצוין של כלי נשיפה עם רפרטואר רחב, מבארוק מוקדם עד מוזיקה 

 עכשווית...הקלטות מהנות של החמישייה, אחד הביצועים המוצלחים ביותר ששמעתי"

 הארץ"(, ""המלצת השבוע" ,2.2.9022 )אמיר מנדל,

 

 , "ידיעות אחרונות"(92.2.9022 ,)חנוך רון מרימה ראש. לרוץ!""החמישייה 

 

 , "הארץ"(92.9.9022 ,)חגי חיטרון "המעולים שבנגני כלי הנשיפה בישראל"

 

הכל  –"עיבודים של רכטמן ליצירות מאת באך, מוצרט ובטהובן, וכן פרק מחמישיה של צבי אבני 

 "(Music4awhile", 92.29.9027)עמיר קידרון,  בנגינה רגישה ומענגת."

 

רוק וקלאסיקה לצד "חמישיית תל אביב הופיעה הערב בהצלחה ברעננה עם תכנית מרתקת ובה בא

 . מצוינים במיוחד היו הבגטלות של ליגטי וכן דואט מאת טלמן"90ה יצירות מהמאה

 "(Music4awhile", 22.29.9022)עמיר קידרון, 

 

כנית מרתקת הסוקרת מאה שנים של מגיש ת נשיפה צעיר ונמרץ,, הרכב כלי ל אביב"חמישיית ת

בתגובה לקבלת הפנים המפרגנת של הקהל, חתמו הנגנים את ההופעה  תהפוכות מוזיקליות...

ר, ולא נותר אלא להודות לחבורה על שפע האוצרות המוזיקליים  בהדרן קליל ומקפיץ של ז'אק איבֶּ

 ("Telavivcity.com" ,2.2.9022)חגי אברבוך,  של הקיץ" שחשפו בקונצרט, ולהכתירם כמרענן הרשמי



 חליל -רואי אמוץ 
בירושלים, רואי אמוץ מחלק את זמנו בין אירופה וישראל, מופיע כסולן ובהרכבים  2229יליד 

. בארץ למד עם ולדימיר סילבה, משה אפשטיין, יוסי ארנהיים ואבנר בירון. לאחר קאמריים מגוונים

שסיים בהצטיינות שני תארים בביצוע מוזיקלי בגרמניה, השלים רואי תעודת אמן בתחום 

המוסיקה העתיקה באוניברסיטה לאמנויות בברלין. במסגרת פעילותו בתחום זה הופיע עם 

 Zoom, וכמו כן הקים את ההרכב Akademie für Alte Musik, Berlinהאנסמבל היוקרתי 

Quartet עמו זכה בתחרות ,Biagio-Marini  למוסיקה עתיקה בדרום גרמניה. פרסים נוספים בהם

 -זכה כוללים פרס ראשון בתחרות החליל הבינלאומית בוולוס שביוון, ופרס פרגמנצ׳יקוב בברלין 

דברים" בהשראת ג'ון קייג',  22ה יצר את המופע "יחד עם חבריו להרכב "טריו ויס". עם טריו ז

 החוצה ז׳אנרים ומשלב בין מקריות ואינטרקטיביות. 

 

המבצע ומקליט מוסיקה קאמרית חדשה בתחום המוסיקה החדשה, רואי הוא חבר אנסמבל מיתר, 

מאת מלחינים ישראלים ובכלל. האנסמבל פעיל בארץ ובעולם, ומוזמן לפסטיבלים היוקרתיים 

 בפאריז והביאנלה למוסיקה חדשה בוונציה.  Manifesteם המוסיקה החדשה, ביניהם בתחו

הוא מכהן כחלילן הראשי של תזמורת קאמרטה ז'נבה, אנסמבל שמבצע  9021מאז ספטמבר 

מוסיקה עתיקה, מוסיקה חדשה וכל מה שביניהן. הופעותיו של רואי כסולן כוללות את התזמורת 

מפונית יותזמורת הס Verbierל סולני תל אביב, תזמורת פסטיבל הסימפונית ירושלים, אנסמב

BBC  סקוטלנד. בימים אלה רואי עמל על הקמת פלטפורמה חדשה להבאת מוזיקה קלאסית

לקהלים ומקומות שהיא בדרך כלל איננה מגיעה אליהם, תוך דגש על חוויה טרנספורמטיבית לקהל 

וחוקר  "הפרויקט הראשון במסגרת זו נקרא ״פנטזיות״. Music and Beyondולמבצעים כאחד: ״

  חידוד והעמקת החוויה החושית הטהורה תוך שימוש במוסיקה ואוכל.

  



 אבוב -יגאל קמינקא 
 

 בנגינת שלישי ותואר שניים תארים שני בעל". מצטיין מוסיקאי"כ ל"בצה לשרת התנדב, 2221 יליד

קרן , ישראל-אמריקה תרבות מקרן) מלגות זוכה. בארוק באבוב התמחות עם, וחליליות אבוב

DAAD 9002 האביב תחרויות לרבות, רבות ותחרויות פרסים(, ואחרות שטארק קרן ,הגרמנית ,

 .הקטגוריות 1 בכל ראשון בפרס באבוב זכה שם

 ברחבי בפסטיבלים הופיע איתם", Berlin Counterpoint" הבינלאומית בשישייה מייסד חבר

 לרבות בעולם רבות בתזמורות ראשון וכאבובן כסולן רבות הופיע. אמריקה ובדרום אירופה

 דניאל של הדיואן תזמורת, היידלברגהתזמורת הסימפונית של , בודפשט של הפסטיבל תזמורת

 בתזמורת הראשי האבובן יגאל היה 9027 עד 9022 משנת. ועוד הישראלית הפילהרמונית, ברנבוים

 . השידור רשות ירושלים הסימפונית

 לחינוך חדשה טכנולוגיה בפיתוח העוסקת, ויטונס'ג ההזנק חברת את יגאל הקים 9020 בשנת

 והיא בעולם מדינות 220ב משתמשים מיליון 2ל מעל כבר החברה למוצרי. בנגינה ואימון מוסיקלי

 .ם"האו מטעם מיוחד יוקרתי בפרס זכתה

 

 

 
 

  



 קלרינט -דני ארדמן 
 

הצעיר  היה לאמן 31ברחבי אירופה, ישראל, דרום אמריקה וארצות הברית. בהיותו בן הופיע דני ארדמן 

בבודפשט, הונגריה. הוא סיים בהצטיינות יתרה  היוקרתי ביותר שהוזמן לנגן בכנס הקלרנית האירופי

מהטה שבאוניברסיטת תל אביב, בכיתתו -התואר הראשון בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן את לימודי

וזכה למלגת לימודים מלאה ללימודי התואר השני באוניברסיטת ייל שבארצות , רון זילקהשל מר 

סיים בהצטיינות תואר שני נוסף בדגש על נגינה  7132בשנת  שיפרין. הברית, בכיתתו של פרופ' דיוויד

 תזמורתית בבית הספר הגבוה למוסיקה בציריך.

גב' אווה וסרמן. הוא השתתף בפסטיבלים דני נולד בתל אביב והחל את לימודי הקלרנית אצל ה

בינלאומיים רבים באירופה ובארצות הברית, כגון אוסטנד, נורפולק, סרסוטה, אספן ופריז. מיד בתום 

ובמשרת מורה מן המניין  זכה במשרת הקלרניתן הראשון של התזמורת הקאמרית הישראלית לימודיו

קלרניתן הראשון של התזמורת הסימפונית כיום הוא מכהן כ בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה.

 ירושלים. 

שונים, וכחבר באנסמבל "המאה העשרים  מרבה להקליט לרדיו ולטלוויזיה הישראלית עם הרכבים ידנ

מיוחד על נגינת מוסיקה חדשה  ואחת" וחבר מייסד בחמישיית כלי הנשיפה תל אביב הוא שם דגש

והנוער וזכה למלגות  מוסיקאי מצטיין בחיל החינוךמישראל ומהעולם. הוא עשה את שירותו הצבאי כ

 ישראל מגיל צעיר. - לימודים מטעם קרן התרבות אמריקה

 



 קרן -איתמר לשם 

 למוסיקה באקדמיה הראשון התואר את השלים הוא. הקרן לימודי את 29 בגיל והחל ברחובות נולד

 ר'קלבנג דייל אצל למד כן כמו. ישראל-אמריקה התרבות קרן מטעם במלגות וזכה בירושלים

 . רבות אמן בכיתות והשתלם שבשיקגו רוזוולט באוניברסיטת

 

, ב"בארה בסיורים איתם והשתתף הישראלית הפילהרמונית התזמורת עם בקביעות מופיע איתמר

 בקונצרטים מהטה מאסטרו של בניצוחו כסולן איתם הופיע אף לאחרונה. ועוד הודו, אירופה, סין

 הדיוואן ובתזמורת לציון ראשון הסימפונית בתזמורת מנגן איתמר. ואירופה אמריקה בדרום, בארץ

 סולו וקונצרטי רסיטלים לנגן הוזמן לאחרונה. בארנבוים דניאל מאסטרו של בניצוחו מערב-מזרח

 . גדולה להצלחה שזכו בסין תזמורות עם

 

 בעולם החשובים בפסטיבלים השתתףו אלזה׳ ב׳אנסמבל חבר הוא איתמר בתזמורת הנגינה לצד

 ורבים אחרים. בירושלים קאמרית למוזיקה בפסטיבל, זלצבורג פסטיבל, הפרומסכגון 

 

 



 בסון -נדב כהן 
 

והחל את לימודי הבסון עם עוזי שלו. שירת בצה"ל במעמד של מוזיקאי מצטיין  2221נדב נולד ב

ם בהדרכתם של -ולמחול בי ולאחר מכן השלים את לימודי התואר הראשון באקדמיה למוזיקה

מאוריציו פאז )בסון( ופרופ' ינעם ליף )הלחנה(. נדב המשיך את לימודיו עם פרופ' אולה כריסטיאן 

נדב זכה  דאל בקלן במקביל ללימודי בסון בארוק עם דונה אגרל בקונסרבטוריון המלכותי בהאג.

ף זכה בפרס הצטיינות מטעם ישראל וכן מקרן רונן. בנוס-במלגות לימודים מקרן התרבות אמריקה

 אבני.-ם ובפרס ראשון בתחרות הקומפוזיציה ע"ש חנה ידור-ראש האקדמיה י

ם ונבחר להשתתף במספר -בסיום לימודיו כיהן כנגן ראשון בתזמורת הקאמרטה הישראלית י

של תזמורת עידן ההארה בלונדון,  EXPERIENCEתכניות יוקרתיות לנגנים צעירים כגון תכנית 

נדב השלים את  9029-9021. בשנים אלדבורופירס והתזמורת העולמית של פסטיבל -ת בריטןתזמור

זמננו בתור חבר באקדמיה הבינ"ל של אנסמבל מודרן -תואר המאסטר שלו בהתמחות במוזיקה בת

עימם הופיע מאז בקביעות באולמות חשובים כגון הפילהרמוני בברלין, האופרה של  –בפרנקפורט 

 נצרטחבאו באמסטרדם.פרנקפורט והקו

בין השנים  Le Concert Impromptuכנגן מוזיקה קאמרית מסור נדב היה חבר בהרכב הפריזאי 

אביב וכמפיק שלה, נדב הוא חבר מאז -. בנוסף לפעילותו כחבר מייסד של חמישיית תל9022-9022

 באנסמבל "מיתר" למוזיקה עכשווית, עימו זכה במספר פרסי ביצוע. 9002שנת 

 , המוקדש למוזיקה חדשה לבסון.ANIMATEייצא לאור אלבום הבכורה של נדב,  9022בתחילת 
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