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  6 בגטלות (1953)
 



  ז'. מדליה
  סוויטה פופולארית ברזילאית (1993)
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  א. פיאצולה
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  טריו לאבוב, בסון ופסנתר (1926)

 
 ס. רודריגו

 "אקוורלו" לחליל לקלרינט ולפסנתר (2010)
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 חמישיית פסנתר (2006)
 
  



 יצירות סולו ואחרות
 

  ק.פ.ע. באך
H. 562 .סונטה בלה מינור לחליל סולו 

 
  י.ס. באך

  קונטרפונקט מתוך "אמנות הפוגה" לחליל ולבסון
 טריו סונטה לחליל, לקלרינט ולבסון,  BWV 525-530 (עיבוד: מ. רכטמן)

  
  ל.ו. בטהובן

WoO 27 3 דואטים לקלרינט ולבסון  
WoO 28 "נושא ווריאציות "לה צ'ידרם 

 
  ד. קסטלו

  סונטה מס. 2 ברה מינור לחלילית ולבסון
 

  ק. דביוסי
  "סירינקס" לחליל סולו (1922)

 
  פ.י. היידן

Hob IV 1-4 ,טריו "לונדון" לחליל, לאבוב ולבסון 
 

  ג'. פרנסה
  רביעייה (1933)
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  חמישה קטעים לשלישייה
 

  א. מסיין
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  אדג'ו ואלגרו בפה מינור, ק. 594 (עיבוד: מ. מונקלינגר)
  דיברטימנטו ק. 439

 
  פ. פולנק

  סונטה לקלרינט ולבסון (1922\1945)
 

  ג'. רוסיני
  סונטות לרביעיית נשיפה

 
  ג'. שלזי



 "קו-לו" לחליל וקלרינט
 

  א. סטרווינסקי
  3 קטעים לקלרינט סולו

 
  ג.פ. טלמן

  דואטים לחליל ולחלילית
TWV:40 פנטסיה לחליל סולו 

TWV:40 פנסטסיה לבסון סולו 
 

   ג'. ורדי
  שירים לסופרן ולחמישייה

 
  ה. וילה-לובוס

  שורו מס' 2 לחליל וקלרינט (1924)
  "בכיאנאס ברזילראס" מס' 6 לחליל ולבסון (1938)
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RV 103 ,קונצ'רטו בסול מינור לחלילית, חליל ובסון 
 
 

 יצירות ישראליות
  

 עמרי אברם
 Living Machine לחליל בס, לקלרינט בס ולבסון (2016, בכורה עולמית)

 "זהר" לחמישייה (2017, בכורה עולמית)
 

 צבי אבני
 חמישיית נשיפה (1959)

  
 ארי בן-שבתאי

 "קריצות" לחמישייה (2010, בכורה עולמית)
  

 אורי ברנר
 "חמישייה קטנה" (1991)

 
 עמית גילוץ

 "קילוויריה" לחמישייה (2011, בכורה עולמית)
 

 בניה הלפרין-קדרי
 "משי "I לחליל ולקלרינט בס (2013)

 "...ששש…" לחליל ולחלילית (2012)



 
 

 אהרון חרל"פ
 "קליידוסקופ" לחמישייה (2008)

 
 סטיבן הורנשטיין

 "זכרונות", חמישייה מס' 1 (1990)
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 "שערים", חמישייה מס' 2 (2018, בכורה עולמית)
 

Yinam Leef 
 "גילגולים" לאבוב, לקלרינט ולבסון (1978)

 
 אלון נחושתן

 "ChiaroScuro" לחמישייה (2014)
  

 שבתי פטרושקה
 פרלוד ופוגה לחליל, לקלרינט ולבסון (1932)

 
 יורי פובלובסקי

 "אנימציה" לחליל, לקלרינט ולבסון (1996)
 

 אריה שפירא
 חמישייה (2014, בכורה עולמית)

  
 סרג'יו שפירא

 רביעייה (2007)
 

 איתן שטיינברג
 "גלים מעגליים", (2016, בכורה עולמית)

 
 יהויכין סטוצ'בסקי
 4 קטעים (1967)

 
 יואב תלמי

 חמישייה (2018, בכורה עולמית)
 

 יהודה זיספל
 חמישייה (2017)

 
 מנחם צור

 Networks לכלי נשיפה ולפסנתר (2011, בכורה עולמית)
 


