תומכי המרכז למוסיקה קשת אילון
תורמי כבוד לבינוי ולפיתוח
אנו מוקירים את תמיכתם הנדיבה של
התורמים הבאים ואת עזרתם בבינוי
ופיתוח קשת אילון משנותיה הראשונות
ועד היום ,על ידי מימון הקמת אולם
הקונצרטים ומשכנות קשת אילון
( ,)2001מגדל ספריית התווים (,)2002
פיתוח סביבתי ( ,)2007הקמת המעונות
והקפיטריה בקמפוס החדש
( ,)2015-2013שדרוג תאורה ושיפוץ
מבנים (.)2014

יצחק ריבצקי (ארה"ב)
קרן משפחת דרהי (שוויץ-ישראל)
רעיה שטראוס בן דרור (ישראל)
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה (לוצרן ,שוויץ)
חבצלת ,מוסדות תרבות וחינוך של השוה"צ (ישראל)
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד (ישראל)
יק"א בישראל
קרן ברכה (ישראל)
קרן היסוד (ישראל)
עמי ז"ל וגבי בראון (ישראל)
רוחקה ומונדק פורר (ישראל)
משרד התרבות והספורט ,מנהל התרבות (ישראל)

הקמת קרן מלגות רב-שנתית ל 15-שנה
יצחק ריבצקי (ארה"ב)

תורמים למלגות
ולמטרות אחרות
בין  1ביולי  30 – 2013ביוני 2014
להלן תרומות מ $1,000-ומעלה
קרן משפחת דרהי (שוויץ-ישראל)
רעיה שטראוס בן דרור ושמואל בן דרור
(ישראל)
נעמי וברוך איבצ'ר (פרו)
שרה קייר ודורותי סומך הלסטד
פרופרטי (ארה"ב)
משפחת סליבקה ,לכבוד קריאת האולם
הקאמרי ע"ש אברהם והרייט סליבקה
(ארה"ב)
קרן דליה ואלי הורוביץ בע"מ (חל"צ)
(ישראל)
גיל שיבה ,קרן סוזן ס .שיבה (ארה"ב)
קרן דורסט (אנגליה)
בנק הפועלים ,פועלים בקהילה (ע"ר)
(ישראל)
קרן פרידולין על שם פרד האוורד
(ארה"ב)
נחמה ומשה בלונדר (ארה"ב)
רותי ויואב גוטסמן (ישראל)
קרן המוסיקה דניאל ואת'ל המבורגר,
הנאמנים הרולד וסנדרה לוין (ארה"ב)
קרן משפחת מקס ופאולין זימר (ארה"ב)
החברה לישראל בע"מ (ישראל)
בתיה כהנא ודניאל חוסידמן (ארה"ב)
מלכה ואמנון ליאון (ישראל) ,לזכר האחות
זיוה למדן
משרד התרבות והספורט ,מנהל התרבות,
המחלקה למוסיקה (ישראל)
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הרייט סליבקה (ארה"ב) ,לזכר אברהם
סליבקה
דוד סלע (קנדה)
יהודית ואברהם (אייב) פלד (ישראל-ארה"ב)
ג'וזאבת' פריבורג (ארה"ב)
קרן משפחת קלרמן (ארה"ב)
רוברט דה רוטשילד (ארה"ב)
אלכסנדרה שיבה ,קרן סוזן ס .שיבה (ארה"ב)
מלכה ואיתן אבן (ארה"ב)
ארתור אלטשול (ארה"ב)
בוני וג'ון בולנד (ארה"ב) ,לזכר
מאיר בר-אוריין ואניטה בר-אוריין בולנד
הקרן המשפחתית של בלבטניק (ארה"ב)
בעילום שם (אנגליה)
אנג'ליקה ברי (ארה"ב) ,קרן ראסל ברי
המאוחדת ,לכבוד בתיה כהנא
דניאל גוגנהיים ,קרן לווינסון מורוס (שוויץ)
קרן אהרון גוטווירט (ישראל)
רחל גוטסמן (ישראל)
ג'נט גולדמן (ארה"ב) ,לזכר הבעל
טוני גולדמן
סבטלנה והרברט וואכטל (ארה"ב)
מיכה זיפרקובסקי (ארה"ב)
נעמי יקותיאלי (ישראל)
עדינה כהן וארתור קורנפלד (ארה"ב)
מאריבל וסטיב לויט ,קרן נאמנות משפחת
לויט (ארה"ב) ,לזכר לאורה היימן
קרין מוזס (ישראל) ,לזכר משפחתה
מועצה אזורית מטה אשר (ישראל)
ננסי והווארד מרקס (ארה"ב)
ג'יימס ומרילין סימונס (ארה"ב)
הוד מעלתה הנסיכה פיריאל ,ירדן (ארה"ב)
מירנה ואייזק קיי ,קרן הצדקה איימוול
(אנגליה)

משפחת קני (ישראל) ,לזכר ורדה קני
נתניאל ונילי דה רוטשילד (ארה"ב)
שטראוס השקעות ( )1993בע"מ (ישראל)
קיבוץ אילון והאגודה הקהילתית חורש אילון
(ישראל)
ד"ר יעל אלמוג זכאי (ישראל)
אפטרון יזמות ובניה בע"מ (ישראל)
ג'ודי וג'ון ארנהולד ,קרן ארנהולד (ארה"ב)
אנדראה בוטה (ארה"ב)
בעילום שם (ישראל)
לואיז ויוסף ברמן (ישראל)
אלכס ברנשטיין (ארה"ב)
שרה (גוטר) ועוזי דודזון (ישראל)
אורן היימן (ארה"ב)
איליין וג'יימס וולפנסון (ארה"ב)
נתן חברוני (ארה"ב)
יהודית וליפא משורר (ישראל),
לזכר מאיר בר-אוריין
צ'ק פוינט (ישראל)
קשתו"ם ,האגף לקשרי תרבות ומדע,
משרד החוץ (ישראל)
מרי שארפ קרונסון (ארה"ב)
סמדר קרני ודוד כהן ,קרן צדקה ע"ש שילה
ודניס כהן (אנגליה)
ג'פרי ת'ומאסס (ארה"ב) ,לזכר דב שיבא
קרן התרבות אמריקה-ישראל (ישראל)
רבקה וראובן אבל (ישראל)
מסעדת אדלינה (ישראל)
גבי ויהודה אוסטרומצקי (ישראל)
אלדן (ישראל)
אלטרון (ישראל)
קאריל וישראל אנגלנדר (ארה"ב)
מריה כריסטינה אנזולה וג'ון היימן (ארה"ב)

מיקה ארטגון (ארה"ב)
מרסדס ט .באס (ארה"ב)
ירדנה בר-אוריין (ישראל) ,לזכר
מאיר בר-אוריין
טרודי ורוברט גוטסמן ,קרן פילנטרופית
(ארה"ב)
שרה גלברד (ארה"ב)
מייקל דגלאס (ארה"ב)
אורה וגדעון הולין (ישראל)
היידי הרץ (ארה"ב)
ברברה וג'ון ווגלשטיין (ארה"ב)
מריאן ויליאמס (ארה"ב)
לורן וג'ון ורוניס (ארה"ב)
בריג'יט ורטהיימר (ארה"ב)
מלוין זלר ,לזכר רעייתו בובי זלר (ארה"ב)
יהודית ונחמיה חזק (ארה"ב)
נירה וראובן חזק (ישראל)
ג'ודית' ואלפרד טאובמן ,קרן א .אלפרד
טאובמן (ארה"ב)
סמדר ואמציה יגר (ישראל)
ורדה יורן (ארה"ב) ,לזכר שלום יורן
איבון כהן (ארה"ב) ,לזכר בארי כהן
דליה ואדוארד לוטוואק (ארה"ב),
לזכר האחות אילנה שוורצמן
מירה לוינסון ,קרן משפחת מן (ארה"ב)
מירי ואיציק לנט-שריר (ישראל)
ניבה לניר וגיורא מורג (ישראל)
דנה מאק פרינץ (ארה"ב)
מוניקה מואזיניה (אנגליה)
סליה וג'ייקוב מיצ'וניק (ישראל)
חנה ורפי מלכא (ישראל)
אלן וברנרד מרסון (ארה"ב),
לזכר לאורה היימן
קרול ולורנס סייפר (ארה"ב)
מיירה וסמוקי סימון (ישראל),
לזכרם של שולה וסיריל ליגום
קונדיטורייה פאי (ישראל)
פדני תכשיטנים (ישראל)
סמיואל פיבודי (ארה"ב)
סנדי צ'ילוויץ' וג'וזף סולטן (ארה"ב)
ג'ון קארי (ארה"ב) ,לזכר אשתו
הרייט ס .קארי
פול קולבוס (ארה"ב)
שרה קייר (ארה"ב)
ג'יי קיסלאק ,קרן פילנתרופית (ארה"ב),
לכבוד דניאל רמתי המלין
קוני והרווי קרוגר (ארה"ב)
זלמה ונורברט רובינשטיין (ישראל)
פילאר וסטפן רוברט (ארה"ב)
מסאקו ודוד רוזן (ארה"ב) ,לזכר בובי זלר
נינה רוזנוולד ,קרן אבסטרקשן (ארה"ב)
מרים וגיורא רום (ישראל)

קרן רונן אמריקה לקידום אמנים צעירים
בתחום המוסיקה הקלאסית (ארה"ב)
ריצ'רד רות' ,קרן ריצ'רד רות' (ארה"ב)
רחל רמתי (ארה"ב)
סיזר רנרט ,רנרט אינרטנשיונאל (ארה"ב)
דינה רקנאטי (ארה"ב)
ליאורה ואקי שביט (ישראל)
לורה שור (ארה"ב)
רנה וריצ'רד שטיין ,דורשטל שירותי
ייעוץ בע"מ (ישראל)
ביאטריס שטרן (ארה"ב)
גבריאלה שלו ועזי לוי (ישראל)
לבנה ודוד שמלא (ישראל)
משפחת שני (ישראל)
פלורה שנל (ארה"ב)
אני שנרך ויצחק רשקובסקי (ישראל-אנגליה)
רנה ואבי שרייבר (ארה"ב)
בעילום שם (ישראל)
אילנה וחביב דים (ישראל)
בריאה טרמבלי (ארה"ב)
שרה ויוסף לוי (ישראל)
איה ואיתן ראם (ישראל)

תרומות ייעודיות מיוחדות

שילוט בקמפוס
היידי הרץ (ארה"ב)
אליס פיי ווטלטון (ארה"ב)
בתיה כהנא ודניאל חוסידמן (ארה"ב)
ריצ'רד כהן (ארה"ב) ,לזכר מונה אקרמן
שירלי לורד-רוזנטל (ארה"ב)
נסביט לין (ארה"ב)
קרול ולורנס סייפר (ארה"ב)
גיל שיבה ,קרן סוזן ס .שיבה (ארה"ב)

עבודות אמנות למעונות
אורה וגדעון הולין (ישראל)
נירה וראובן חזק (ישראל)
גיטה וקרישן מהטה (ארה"ב)
ג'ורדנה פריבורג (ארה"ב)
רבקה פריבורג (ארה"ב)

תודה והוקרה לבנק הפועלים
על הסיוע המסור והחם לאורך שנים.
בעזרתכם אנו מצליחים לקיים את
פעילויות קשת אילון ולטפח
את הדור הבא של הכנרים ונגני
כלי הקשת.

לימודי כינור במגזר הערבי
אנדראה בוטה (ארה"ב)
סבטלנה והרב וואכטל (ארה"ב)
הוד מעלתה הנסיכה פיריאל,
ירדן (ארה"ב)
קרן משפחת קלרמן (ארה"ב)
נתניאל ונילי דה רוטשילד (ארה"ב)
רוברט דה רוטשילד (ארה"ב)

כסאות באולם בר-אוריין
ג'נט גולדמן (ארה"ב) ,לזכר הבעל
טוני גולדמן
מאריבל וסטיב לויט ,קרן נאמנות משפחת
לויט (ארה"ב) ,לזכר לאורה היימן
גיל שיבה ,קרן סוזן ס .שיבה (ארה"ב),
לזכר לאורה היימן

חסות על קונצרט בסדרת הקונצרטים
"קשת של צלילים"
מלכה ואיתן אבן (ארה"ב)
אלכס ברנשטיין (ארה"ב)
מיכה זיפרקובסקי (ארה"ב)
עדינה כהן וארתור קורנפלד (ארה"ב)

ממתק ופרח
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