
לית תפעול"סמנכ, אבידןניצה | מנהל כללי , שיבאגלעד | מנהל מוסיקלי , רשקובסקייצחק | ר העמותה "יו, שלמוררמי : הנהלת המרכז למוסיקה קשת אילון

,  ידידים יקרים ובוגרי קשת אילון בארץ וברחבי העולם, תורמים ותומכים, לפעילי עמותת קשת אילון

חזרנו וקיימנו את קורס הקיץ הבינלאומי לנגני כלי  , כבכל שנה. שנים לפעילות קשת אילון29מלאו 2019בקיץ 
,  ומלהיבאביב חתמו את הקורס באקורד סיום מרגש ובתל קונצרטי הגאלה באילון . קשת במתכונתו המקובלת

.   כראוי לקורס איכותי ועתיר פעילויות

בין השאר להכנת סמינר החורף  , בתום קורס הקיץ נרתמנו במשרד קשת אילון במרץ לעשייה השוטפתמיד 
למאמץ המתמיד  -וכמובן ; להמשך שיווק דירות האירוח לאורחים ולקבוצות; "קשת של צלילים"הקרוב וסדרת 

'  אנו מקדמים הלכה למעשה את הבנייה של שלב ב, במקביל. לגיוס תרומות שיספקו בסיס כלכלי לקיום הפעילות
בעבודות  -במקום יחזה בטרקטורים העוסקים בעבודות עפר ובמשאיות בטון המבקר . הקמפוסבמתחם 

.   לקראת הקמת בית ספר בינלאומי למוסיקה שיפעל בקשת אילון בכל ימות השנה–כל זאת . יציקה

.  למרכז למוסיקה קשת אילון30בו נציין מלאת , 2020כבר עתה אנו משקיעים מחשבה בתכנון קורס הקיץ 

אנו שבים אליכם עם איגרת תקופתית שעיקרה סיכום  , חגי תשרי ולאחר שהשנה החדשה כבר כאןעם חלוף 
.  עדכוני פעילויות ותוכניות עתידיות של קשת אילון–קורס הקיץ האחרון ומיעוטה 

!  הצלחות ועשייה ברוכה, שנת הישגיםבתקווה שתהיה לכולנו נעים סתיו לכולכם מאחלים 

תשרי תשף | 2019אוקטובר 

איגרת מידע
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פתח את  " בש-שש"הרכב 
הקיץ ושבה את לב הקהל  קורס 

מערבי  -ברפרטואר ערבי
,  אבי אגבבה: מימין לשמאל

,  מיכאל מארון, פיטר מארק
.  יוסי ארנהיים וסמי חשיבון

ספינת הדגל של קשת אילון   
: קורס הקיץ הבינלאומי

2019כיתות האמן 

תרגול והופעות, למידהשבועות של 3
סטודנטים לכלי קשת  56
ארצות מוצא  24
מנחים מורים ואמנים בכירים 20
אוריין-ברקונצרטים באולם 14
קונצרטים בקונכייה האקוסטית  3
...  א"קונצרט גאלה בת1

פתיחת הקורס צויינה בקונצרט אמנים אורחים בקונכייה האקוסטית 

בהמשך הקורס התמלא דשא 
נוספות בקהל  פעמיים הקונכייה 

גילי שאהב את הקונצרטים  -רב
,  שנערכו בהלכל המשפחה 

בהם הפגינו הנגנים כישרון  
ומצוינות וגם לא מעט הומור 

עצמי  



כינור, ( אנגליה-ישראל)אני שנרך 
פסנתר, (אנגליה)אדוארד לידאל 

ויולה, (גרמניה)טטיאנה מזורנקו 

כינור, (ב"ארה)איליה ואולגה קלר 
פסנתר, (ישראל)' יוליה גורביץ

לו'צ, (ב"ארה-ישראל)עמית פלד 
פסנתר, (ישראל)אנה קבאלרובה 

כינור, (ישראל)סרגיי אוסטרובסקי 
פסנתר, (טורקיה)רוסתאם רחמדוב 
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ובקונצרט פתיחה חגיגי  
אוריין בביצוע חברי  -ברבאולם 

סגל קשת אילון 
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"אחד על אחד"

מורים בכירים בעלי ניסיון העבירו שיעורים וכיתות אמן לסטודנטים  
. של נגינתםלמידה וליטוש צמאי 

(אנגליה-ישראל)אני שנרך 

(ב"ארה)גריגורי קלינובסקי 

(ישראל)ואדים גלוזמן 
חבר סגל–היום . מבוגרי קשת אילון

(אנגליה-ישראל)יצחק רשקובסקי 
המנהל המוסיקלי של קשת אילון

(סינגפור)ו 'אן ג'צ
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(אוסטריה)ק'פול רוצ

, (ב"ארה-איסלנד)ודית אינגולפסון 'ג
השתתפה כסטודנטית 2000שבשנת 

והשנה שבה אלינו בקורס הקיץ 
. כחברת סגל

(ב"ארה)איליה קלר

(ב"ארה)אולגה קלר

, (ישראל)סרגיי אוסטרובסקי 
כסטודנט בשנים הראשונות שהשתתף 

. אלינו כחבר סגלושב קשת אילון של 
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,  (אוסטרליה)ווילסון רובין 
.הקיץחדש בקורס מורה 

( רוסיה)' אדוארד גראץ

( ישראל)חיים טאוב 

( ישראל)הלל צרי 

.גם הוא מורה חדש, (אירלנד)נוקס ' גארת
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( גרמניה)טטיאנה מזורנקו 
וקבוצת הויולנים

( ישראל-ב"ארה)עמית פלד 
לנים'וקבוצת הצ

,  יחדיוותלמידים בהם נגנו מורים , הקונצרטים של המוסיקה הקאמרית
משכו קהל רב וסוכמו בהצלחה 

,  גונזלו מרטין רודריגז, טליה ארדל, אני שנרך, טטיאנה מזורנקו: מימין לשמאל
סרגיי אוסטרובסקי, רובין ווילסון, לזנובה'אירינה ז

,  מֹוקשינהויטאליה , יהֶ ו ’ג-טזּו, אקֶסל טאהירי, ו'לאה ז, עמית פלד: מימין לשמאל
הלל צרי, גריגורי קלינובסקי, דניאל אייזנשטד
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,  יּוןיימס ’ג, ו'אן ג'צ, שילאייבמיכאל , בֹוגדןיאן , נוקס' גארת: מימין שמאל
ודית אינגולפסון'ג, ולדימיר סטופל, הלל צרי

כריסטיאן לי 11-הכנר בן ה: מימין
יבגניה לקרניק בפסנתר מאוסטרליה עם 

מאנגליה 12-בת הו 'זלאה –ומשמאל 
. שילאייבמיכאל הפסנתרן עם 

שנים  300הקיץ התמקדנו בסיפורו של ליאופולד מוצרט במלאת 
ביחסו  , להולדתו והפגשנו את הסטודנטים עם דמותו כמורה וכאב

. הלא הוא וולפגנג אמדאוס המפורסם–הפרטי שלו " ילד הפלא"ל

מפי יצחק קצרה ומאלפת בקונצרט שהוקדש לנושא זה שמענו הרצאה 
של קשת אילון2019של קורס הקיץ " ילדי הפלא"רשקובסקי והופיעו 
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בוצעו , "מורה ואב–ליאופולד מוצרט "שנקרא , בקונצרט נוסף באותו נושא
" סלומהרביעיית "כולל , י משתתפי הקורס"עלבית מוצרט ובנו האב יצירות מאת 

.מאנגליה

,  בנגינת יבגניה לקרניק, מבלו האותנטי'הצ
.  לקונצרט נופך של רוח התקופהתרם 

...ועדיין בסימן מוצרט

ייחודי שעורר ענין רב בצעו המשתתפים בקונצרט פרי העבודה בסדנה את 

את משתתפי קורס הקיץ לעולם הקדנצות הכניס הפסנתרן ואמן האילתור נעם סיון 
. שנכתבו בתקופתו של מוצרט והנחה אותם בכתיבתן
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בירי בחץ וקשת האורחים מתנסים 
,  אוריין-ירדנה ברבתמונה , אולימפית

,  אילוןמפעילות עמותת קשת 
;סאייחהקשת איברהים בהנחיית 

התומכים  , צ אירחנו את ידידי קשת אילון"ביולי בשעות אחה27בשבת 
הידידים האזינו לקונצרט שהוקדש לליאופולד . והמסייעים לפעילות

ערמשה  -מוצרט ולאחר מכן התארחו בכפר הבדואי השכן ערב אל
בתוכנית שכללה תצפית מוסברת על גבול הלבנון וארוחה אותנטית  

.  בטעמי המקום

רעיה  בפתיחת הקונצרט נשאה דברים 
של  נאמנה ויקרה ידידה –שטראוס 

.קשת אילון

בקדמת  , הלבנוןצופים על גבול 
,  העתונאי בני ציפר-התמונה 

ידיעות  "מוסף הספרות של עורך 
;   "אחרונות

ממטעמי  ונהנים לקינוח מהמקלובה והחומוס 
.  ורעייתו סּועדמזעל מוחמד מטבחם של 
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קונצרט בבית רעיה ושמואל  –אירוע נוסף הנחשב למסורת בקורסי הקיץ 
:הופיעו ושמחו את הקהל. בנהריהבן דרור -שטראוס

,  כריסטיאן לי: לשמאלמימין 
,  יאן בוגדן, אנה קאבאלרובה

יבגניה לקרניק וולריה  
אברמובה

גלעד שיבא  , רעיה שטראוס, ניצה אבידן, יצחק רשקובסקי: לשמאלמימין 
וטל פריימן
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וחלוקת התעודות התאפיין הפעם באווירה עליזה  סיום הקורס טקס 
בין השאר הודות למיקומו על הדשא שלמרגלות מגורי  , במיוחד

...הסטודנטים 
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: קונצרטי הסיום

חשמל זורם בין  -מאת אנדרסון " פאדל-פידל"-הקורס קונצרט הגאלה לסיום 
;והקהלהבמה 

נציגי גופים  , קשת אילון מלהיב את הקהל המורכב מידידי קשת אילוןאנסמבל 
.תורמים פרטיים ושוחרי מוסיקה אחרים, ציבוריים

להאזנה לנגינת האנסמבלכאןמוזמנים ללחוץ 

המשכן לאמנויות הבמה בתל אביב  –האופרה וגם בבית 

אוריין באילון-באולם בר

למפיצות ומפיצי הכרטיסים  
המסורים תודה חמה על שיווק 

!קונצרט הגאלה בתל אביב 

https://drive.google.com/open?id=1-EsIlLDDlOkB8LUPpRpHQdIn10VIcWvj
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29-מפה ושם בקורס הקיץ ה

...המתחרים

...גם פה כבר יש מסורת-פעילות ירי בחץ וקשת אולימפית 
איל נוה וצוות הקשתים הנפלא על  , וזה גם המקום להודות לפימה חיוטין

הובלת סדנת הקשתות באופן מקצועי ביותר ועל הסיוע באירגון קורס  
!שובו אלינו בשנה הבאה. הקיץ

....  ועוגת הניצחון לסיום 
לא ניתן לחתום את פעילות בלעדיה 

הסופיתהחץ וקשת ואת התחרות 

.צוות המאמנים המסור
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מחליפים אויר ואוירה  –בים וביבשה , בגליל המערבי

: וגם טיול באיזור כבר הפך למסורת

;(ומהמשקל)בלתי נפרד מהווי הקורס הפכו לחלק הארוחות בקפיטריה 

עם נציגי קשת אילון והדור  " קונדיטוריית איל"איל ויצמן וצוות : בתמונה מימין
הצעיר של הכנרים בקיץ
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; מחייבובין לבין עוסקים בספורט בלתי 

(תנובת החלב עלתה כנראה למחרת היום)ואפילו מנגנים לפרות ברפת 
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תודה חמה  
למי שסייעו באירגון ובהובלת הקורס שלוחה 

:  הקלעים ומאחוריהםלפני 

לסיגל נוה ורותי שיבא  
;שהפעילו את ספריית התווים לשירות הסטודנטים ומוריהם 

אדם קורמן ויואב פינקלשטיין  , לדניאל שמידט
.  על השירות המסור שנתנו באטלייה למשתתפי הקורס בטיפול בכלי הנגינה

שא ברכת הצלחה בדרכך –שנפרד מקשת אילון הקיץ הזה ליואב פינקלשטיין 
! החדשה

לודים ואדם ביילי
על ; על עבודתם המסורה והמקצועית בתיעוד של הקונצרטים וכיתות האמן

והעריכה הדיגיטלית של  "( סטרימינג)"השידור החי ברשתות השונות 
;החומרים

שהתגייסו להופיע ולספר על עצמם ועל דניאל אייזנשטד ועילי אבני לכנרים
;  הנגינה בכינור לילדי הגנים ולקהל באי מועדון הותיקים באילון

ולשרית עוזיאלי
על הליווי הצמוד והתיעוד של קורס הקיץ בעדשת -צלמת הבית שלנו 
.  מצלמתה הקסומה
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בניסיונם המקצועי אותנו שכיבדו , לאנשי הסגלוכמובן תודה גדולה 

,  סרגיי אוסטרובסקי, איליה קלר, יואב פינקלשטיין: מימין לשמאל עומדים
טטיאנה  , אולגה קלר, עמית פלד: יושביםיצחק רשקובסקי , רובין ווילסון

נעם סיון , ק'פול רוצ, מזורנקו

,  גרגורי קלינובסקי, ולדימיר סטופל, גלעד שיבא: עומדים: מימין לשמאל
יוליה  , אדם קורמן, מיכאל שילאייב, אדוארד לידאל, לזנובה'אירינה ז

יצחק  , הלל צרי, רוסתאם ראחמדוב, נוקס' גארת, דניאל שמידט', גורביץ
חיים  , ודית אינגולפסון'ג, קאורו וואדה, אנה קבלרובה: יושבים. רשקובסקי

.  יבגניה לקרניק, ו'אן ג'צ, אני שנרך', אדוארד גראץ, טאוב
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קורס לאחר משובים שהתקבלו בקשת אילון 
(מורה, פעילת עמותה, תלמידים)הקיץ

:  לדוגמא. כולם ציינו שחוו חוויה נפלאה ומרגשת מאודקבלתי מכל האורחים שלי משובים נפלאים-חייבת לשתף אתכם 
״!״זו היתה חוויה כל כך מרגשת שהיא שווה בשבילי שנת חיים: אדם בגיל תשעים אמר, אורח של אורחת שלי

ויחד עם זאת  , רציני מצד אחד כפי שצריך להיות בקונצרט ברמה גבוהה, יצחק אתה מנחה את הקונצרט נפלא
!!הקהל ממש אוהב אותך ! ועושה את זה בשיא הטבעיות . ״מסתחבק״ עם הקהל

וכך אני שמחה לראות שמעגל קהל האנשים  , אני שמחה שאחדים מחברי עודדו את חבריהם לבוא ואכן קנו כרטיסים
. המעריץ את קשת אילון הולך וגדל

(פעילת עמותה ומפיצת כרטיסים לקונצרט הגאלה)מלכה ליאון 

Thanks for sending the photo links Marcela - they look great!
This will help us keep the happy memories of the course - I really enjoyed my time there with you 
all, thanks so much for all your work which made it possible, and your caring, personalized 
attention to us all!
Warmest wishes, and hope to see you again soon!
Garth Knox (2019 summer viola teacher) 

Dear Mr. Rashkovsky and Mr. Sheba,
[…] This year was especially meaningful, as I performed more than I have in previous years, and I 
feel that I grew a lot from it. […] I could say so many things that I love and appreciate about the 
Kibbutz and the Mastercourse, but I will sum everything up by saying that I feel energized, focused, 
and deeply grateful for the opportunity to have returned. I believe my experiences this summer, and 
those of the other two as well, will affect the course of my career, especially in how I think about 
performance and the importance of giving back to my audience and future students. 
Joseph Hensler Staten (2019 summer student)

The past three weeks I had one of the most incredible & inspiring experiences at 

Keshet Eilon! 
So happy that I've made so many great new friends, and had the chance to learn 
from amazing faculty teachers, such as Chaim Taub, Ilya Kaler, Vadim 
Gluzman and Annie Schnarch! Thank you all for making it so special! 
Quino Torre (2019 summer student) 
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ובעקבות קורס הקיץ

רוזלם פוסט  'שפורסמה בגתבה כ
לאחר הביקור באילון של שגריר  

–קרלו א מוראלס –קולומביה 
לשעבר  )ד חיים אהרון "בליווי עו

(  שגריר ישראל בקולומביה
לאחר שנכח בכיתת אמן  . ורעיותיהם

של הכנר הקולומביאני דניאל  
סיפואנטס הזמין השגריר את דניאל  

לנגן בקונצרט מיוחד בשגרירות  
.  קולומביה בכפר שמריהו

מפה ומשם בקשת אילון... קורס הקיץ בתום 

קונסרבטוריון קלנסווה     

לפני כשנה יזמנו שיתוף פעולה עם הקונסרבטוריון בקלנסווה  , זכורכ
נכון לעכשיו הם . בו הוקמה כיתת כינור לתלמידים מתקדמים, שבואדי ערה

ולומדים בהדרכת המורה לכינור לינה גטמן במתכונת של  , שבעה במספר
קשת אילון סיפקה לנגנים הצעירים כינורות מתאימים  . שיעורים אישיים

. וסף עודה'ג, ומנהלת קשר רציף עם לינה ועם מנהל הקונסרבטוריון
בינתיים נבדקת בקשה נוספת מטעם הקונסרבטוריון לאפשר לשתי נגניות 

;  לו המעוניינות להתקדם ולהרחיב את לימודיהן להצטרף לשיעורים'צ
.הבקשה תלויה כמובן בתקציב מתאים ואנו בוחנים את האפשרויות
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מהנעשה במתחם הקמפוס של קשת אילון 

בואו לבקר ולהתרשם? לאן מובילות המדרגות הללו

קידום הבנייה לקראת השלמת בית הספר למוסיקה המתוכנן במקום  

הכולל גם  –של הבנייה ' שלב ב)בשטח הקמפוס המיועד לכיתות הוראה 
מתבצעת היום עבודה , (רחבה מרכזית ואמפיתאטרון, אמןאולם לכיתות 

ל ישראל  "לקק, גרמניהל "תודה לקק. נמרצת של פיתוח שטח ויציקות הכנה
!  ולידידנו המסור שאול חורב על מימון חלק זה של העבודה

הנראה  , התחתון של הקפיטריהבחלל 
,  ייבנה אולם ייעודי לחזרות, בתמונה

.  ב"לכתות אמן וכיו

עוד ארוכה הדרך להקמת המבנים , ל"ידידים ותומכים מישראל ומחו
אנו קוראים לכם להתגייס  -החיוניים במתחם לקראת מיצובו כבית ספר 

.  ולתרום להשלמת הקמפוס ותבואו על התודה והברכה
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בקונצרט חגיגי בביצוע , 2019באוקטובר 25-תיפתח ב
בניצוח מיכאל שני  הקאמרית של תל אביבהמקהלה 

קדימהעם הפנים 
ואירועים בעתיד הקרוב והרחוקפעילויות 

( 2020–2019)ף "תש" קשת של צלילים"סדרת הקונצרטים 

תוכלו ליהנות מקונצרטים נוספים של אמנים מובחרים אחריו 
נוספים ולמידע על הקונצרטים  לפרטים . ואיכותיים מדי חודש

כאןלחצו הבאים בסדרה 

:להזמנת אירוח ולפרטים נוספים

050-9806767: אסף

052-3738851: ציפי

nofesh@kesheteilon.org.il: אימייל

עדיין לא מאוחר לרכוש מנוי לעונת  
קונצרט וגם לבחור קונצרטים חוויתית 

לשלבו עם בילוי  , בתאריך המתאים לכם
מדירות האירוח של  באחת ש נעים "סופ

בהנחה ברכישת  ולזכות קשת אילון 
כרטיסים לקונצרט

הסוויטות והוילות משמשות לאירוח קבוצות ומשפחות כאשר  , כזכור
ההכנסות מהשכרתן מסייעות באופן  . הן פנויות מאירוח מוסיקאים

.חלקי בכיסוי ההוצאות השוטפות ובמימון יוזמות חדשות

https://www.keshetei.org.il/wp-content/uploads/2019/07/CS-2019-20-HEB.pdf
mailto:nofesh@Kesheteilon.org.il
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תאריכים נוספים שמומלץ  
:  לרשום ביומן

"  קו על תו"פתיחת תערוכת -20:00בשעה , 2019, באוקטובר29
ביאליק בתל אביב  ' רח, "בית ראובן"במוזיאון 

י  "הוזמנו ע, אמנים ישראלים בכירים הפועלים בארץ ובעולם70-כ
ועדת האמנות של קשת אילון להקדיש מזמנם ולתרום מכישרונם ליצירת  

על אף שחלקם לא  , רובם ככולם נענו. אמנות על דפי תווים מקוריים
שלל עבודות ייחודיות  –התוצאה . הכיר את קשת אילון קודם לכן

עם סיום  . שנמסרו לקשת אילון בנדיבות האמנים ויוצגו בתערוכה
בית  "בדצמבר ב3)יועמדו עבודות אלה למכירה פומבית , התצוגה

כל ההכנסות יוקדשו לפיתוח . ובאמצעות אתר אינטרנט מיוחד"( ראובן
.  פעילותה של קשת אילון ולקידום מטרותיה

2019דרסטין רועי 

להנהלת מוזיאון בית ראובן  , לאמניםשלוחהתודתנו החמה 
על התגייסותם למפעל זה לטובת  ולועדת האמנות של קשת אילון 

המרכז למוסיקה קשת אילון



  ~23~

–2019בדצמבר 21–19
החורף של קשת אילון לנגנים ישראלים  סמינר 

–2019בדצמבר 18
בניו  WQXRהרדיובתחנת 2019קטעים מוקלטים מקורס הקיץ שידור 

(  פרטים מדויקים יישלחו)יורק באדיבות ידיד קשת אילון רוברט שרמן 

–2020בינואר 21–19
אז של תלמה ילין בקשת אילון 'מגמת הגאירוח 

–2020באפריל 4–2
האביב של קשת אילון לנגנים ישראלים  סמינר 

–2020במאי 18
לקשת  30בסימן " הרמוני"ההתרמה השנתי בניו יורק במועדון קונצרט 

אילון 

–2020באוגוסט 13-ביולי 26
בקשת אילון30-קורס הקיץ ה

ורשמו ביומניכם תאריכים  הזדרזו 
:חשובים במהלך הקורס

-2020באוגוסט 1, שבת
הידידים  יום 

–2020באוגוסט 5', יום ד
-הגאלה בבית האופרהקונצרט 

א"המשכן לאמנויות הבמה בת



שמחים לברך 

חבר סגל קשת אילון עם מינויו  , לן עמית פלד'לצחמות ברכות 
"  סיטי מיוזיק"לתפקיד המנהל המוסיקלי של התזמורת הקאמרית 

.  של קליבלנד אוהיו

פלוריאןטוב לבונה הכינורות והמומחה לכינורות עתיקים מזל 
סואלילנישואיו עם בחירת לבו לאונהארד

חנוכת הפקולטה למדעי הים  עם ברכותינו ואמנון ליאון למלכה 
על שמם ובתרומתם( מכללת רופין)בקמפוס מכמורת 

קשת אילון מצליחים בעולםבוגרי 

,  2019שהשתתף כסטודנט בקורס הקיץ , (גרמניה)ו'סימון זהכנר 

זכה מקום הראשון בתחרות מוצרט הבינלאומית למוסיקאים  

ברכות לסימון (. 2019ספטמבר )סין , והיי'צעירים שנערכה בז

. ווסקי'קו גבריאל קאמדה ותומש תומאז' פרופ-ולמוריו 

ס "בביה' כפרופשמונה איתמר זורמן כנר ל

סטר 'רוצבאוניברסיטת איסטמן למוסיקה 

!ברכת הצלחה. ב"ארה, היוקרתית

ל"ברכותינו לנישואי בנם עם בחלאורי וטלי הולצמן 
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ועד מנהל
*ר"יו, רמי שלמור

*אורי און
*ניב אחיטוב

אוריין-ירדנה בר
*יורם ברוש

שרה גוטר דוידזון           
*עודד גרא

*  יעקב גרטן
*מרב דודזון
אורה הולין

*זאב הולצמן
*שאול חורב
*ראיק חורי

*ציפה כרמון
אלי לדרמן
מאיר להב

מלכה ליאון       
מיירה סימון

*מיכל פורר
מרים רום

*רומנו( שקה)משה 
קרן שיפר

דוד שמלא

חברים גם באקזקוטיבה* 

ועדת ביקורת
ר"יו, רפאל מלכא

גידי גולדשטיין
זלמה רובינשטיין

ועדת כספים ובינוי  
ר  "יו, רומנו( שקה)משה 

יעקב גרטן
עוזי דוידזון
מאיר להב  
(  יועץ לנושאי בינוי)אקי שביט 

ועדה לנושאי אמנות
ר"יו, יואב גוטסמן
ורדה בוברוב

עפרה רעיף
עדנה ברדה בית ראובן  , כרמלה רובין

בהרב מכריסטיס  -רוני גילת
שותפות בועדה של תערוכת)
"(קו על תו"

הנהלת קשת אילון  
רמי שלמור: ר העמותה"יו

יצחק רשקובסקי  : מנהל מוסיקלי
גלעד שיבא  : מנהל כללי

ניצה אבידן: לית תפעול"סמנכ

ידידים פעילים ותומכים בישראל  
ר  "יו, חיים אהרון

אורנית וצבי אגמון
צפרירה ויחיאל אדמוני

נעה אייל
דוד בועז                         

דורית ויחזקאל ביניש
רעיה שטראוס בן דרור

ושמואל בן דרור
קלמן גייר  

אריאל ויעל הלפרין   
מתן וילנאי

יהודה זיסאפל
עמוס חורב                   

רות חשין
נעמי יקותיאלי

אמנון ליאון
ניבה לניר וגיורא מורג

דוד עברי
הרברט פונדק  

ויהודית פלד( אייב)אברהם 
חמי פרס

עדית צבי
מוריס קאהן  

דוד קליין
גיורא רום  

ליאורה שביט
גיל שוחט    

גבריאלה שלו ועזי לוי  

ל  "אוריין ז-מאיר בר

(2011-1996ר העמותה "יו)
ראובן חזק  

(2016-2011ר העמותה "יו)
איציק שריר  

(2016-2018ר העמותה "יו)

(  ר"ע)מוסדות עמותת קשת אילון 
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:  משפחת קשת אילון משתתפת בצערם של
ווונדי  ' סת, מארק ומוירה, ולינדהסאנדי 

–ינסקי ומשפחותיהם 'אן וגארי קורצ, סליבקה
(  ב"ארה)הרייט סליבקה במות 

ומשפחת נבות  חווקה 
ישראל  , (נחיק)נחום במות 

והמשפחה  ' וסהר וורתגארי 
(אנגליה)של גארי אמו , איבוןבמות 



מרסלה ברקאי: עיצוב גרפי| ( אנגלית)מימי יוצר , (עברית)אביגיל אופיר : תרגום ועריכה, כתיבה

שרית עוזיאלי, רוני פריימן: צילומים

2019סטודנטים קורס הקיץ 

עשייה וסיפוק , של צלילים נפלאיםשנה בברכת 
צוות קשת אילון 


