
86th International Board of Governors Meeting
“Daring and Doing”

תכנית המושב השנתי 26, 27, 28 במאי, 2019

יום ראשון, 26 במאי 2019
הסעה מתל-אביב לירושלים וחזרה מדי יום לרוכשי יום ארועים מלא

הסעה מהמלון למשרד החוץ 14:15

קבלת פנים ומפגש במשרד החוץ לרגל פתיחת 
ארועי חבר הנאמנים

קבלת פנים לפתיחת אירועי חבר הנאמנים 15:00

ביתן של מגילות ים המלח שהתגלו בקומראן, 
המתוארכות שנכתבו בין המאה השלישית למאה 

הראשונה לפנה"ס. 

 קולות מן העבר - חלק ראשון
מיכאל ויעל מלצר - חליליות

 סיור פרטי וצלילים בהיכל הספר,
מוזיאון ישראל

17:00

 ככר בניין התיכון והקונסרבטוריון
ע"ש יונס וסוראיה נזריאן

סעודת פתיחה חגיגית 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

18:30

אולם יצחק נבון, בניין התיכון והקונסרבטוריון 
 ע"ש יונס וסוראיה נזריאן

 מקהלת אנקור ע"ש יהושע טוטנאור
 Madrasa המדרסה املدرسة 
האנסמבל האנדלוסי הייצוגי

טקס הענקת תארי כבוד
אורח כבוד:  מר משה ליאון

ראש עיריית ירושלים

עמיתי כבוד: 

מאסטרו פנחס צוקרמן
מר דויד גרוסמן

פרופ' בטי אוליברו
נאמן כבוד

עו״ד הלל אשכנזי
רישום בספר הזהב של האקדמיה

גב' נבנקה גריץ )פריז(

20:00

מחיר השתתפות ביום אירועים מלא: 1300 ₪



 תכנית המושב השנתי
26, 27, 28 במאי, 2019

עמ׳ 2

יום שני, 27 במאי 2019
הסעה מתל-אביב לירושלים וחזרה מדי יום לרוכשי יום ארועים מלא

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 9:30 התכנסות וקפה עם הדיקאנים

 אולם יצחק נבון
ברכות: עו"ד יאיר גרין, יו"ר הועד המנהל

אישור חברים חדשים בחבר הנאמנים

 מושב מליאה ראשון

הסופר דויד גרוסמן 
בשיח וראיון

10:00

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 11:00 הפסקת קפה

11:20 הסעה לאבו גוש

כנסיית גבירתנו של ארון הברית, אבו גוש   המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה 
קונצרט לרגל יובל שנים למקהלה

 מוסיקה ליטורגית א-קאפלה 
 בניצוח פרופ' סטנלי ספרבר

12:15

 גינת כנסיית גבירתנו של ארון הברית 
המשקיפה על הרי ירושלים

13:00 ארוחת צהריים

 אולם וייז, האוניברסיטה העברית 
קמפוס גבעת רם

 כתת אמן עם 

מאסטרו פנחס צוקרמן
)במידה ולוח החזרות מאפשר(

14:45

16:00 זמן חופשי ומנוחה

מסעדת לה רג׳נס, מלון המלך דוד ארוחת ערב חגיגית 18:30

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים קונצרט גאלה
סולנים: 

 מאסטרו פנחס צוקרמן, כינור
 אמנדה פורסיית', צ'לו
אריאנה צוקרמן, סופרן

בליווי 

התזמורת הקאמרית של האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים

20:30

מחיר השתתפות ביום אירועים מלא: 2000 ₪



 תכנית המושב השנתי
26, 27, 28 במאי, 2019

המשך בעמוד הבא

עמ׳ 3

יום שלישי, 28 במאי 2019
הסעה מתל-אביב לירושלים וחזרה מדי יום לרוכשי יום ארועים מלא

חברי חבר הנאמניםאורחים וידידים

09:30    קפה בפטיו, בניין רובין האקדמיה למוסיקה 09:30  הסעה למוזיאון רוקפלר ממלון המלך דוד
ולמחול בירושלים

10:00  סיור פרטי במוזיאון רוקפלר- בלעדי לאורחי האקדמיה

בניין בסגנון קלאסי קולוניאלי שנבנה בשנות ה-30 של 
המאה ה-20, ובו עתיקות שנחפרו ונמצאו בתקופת ישראל 

המנדטורית.

קולות מן העבר - חלק שני

10:00  מושב מליאה שני, אולם 221

דו"ח יו"ר הועד המנהל - עו"ד יאיר גרין
דו"ח נשיא האקדמיה - פרופ׳ ינעם ליף

מינויים חדשים
שינויים בתקנון

11:30  הסעה למוזיאון בית אנה טיכו

נבנה בשנת 1864 ע"י משפחת נשאשיבי ונקנה ע"י ד"ר 
אברהם ואנה טיכו בשנת 1924. המוזיאון היה ביתם, בו 
הייתה המרפאה של רופא העיניים המפורסם ובו ציירה אנה, 

לימים כלת פרס ישראל. 

11:30  הפסקת קפה

11:45  מושב מליאה שלישי, אולם 221

דו"ח יו"ר חבר הנאמנים - עו"ד אמינה האריס

דיון חופשי

12:00  מופע 

 האנסמבל הייצוגי 
של המחלקה למוסיקה מזרחית

בית אנה טיכו

13:00  ארוחת צהריים בפטיו

14:00  מושב מליאה רביעי, אולם 221

סקירה שנתית - ביה"ס התיכון והקונסרבטוריון

דו"ח ועדת הביקורת

דו"חות כספיים ומילוליים - הצגה ואישור של   
הדו"חות הכספיים והמילוליים

סיכום והחלטות

15:45  יציאה מהאקדמיה לימק”א הבינלאומית13:00  ארוחת צהריים במסעדת בית אנה טיכו

14:15  הסעה חזרה למלון המלך דוד

14:45  זמן חופשי ומנוחה

16:10  יציאה מהמלון לימק"א הבינלאומית



מחיר השתתפות בכל אירועי חבר הנאמנים הבינלאומי: 5000 ₪ 
המחיר אינו כולל לינה, טיסות וסיורים נלווים המפורטים מטה

להזמנת אירועים בודדים נא ראו פירוט מחירי האירועים בקובץ המצורף

 boardofgovernors@jamd.ac.il ,050-9915146 ,להרשמה לארועים, נא לפנות לשיר

 למעוניינים בלינה בירושלים: שריינו חדרים לאורחי חבר הנאמנים במלון המלך דוד
 ומלון דן פנורמה. להזמנת חדרים במלונות, נא לפנות לדריאנה, חברת "אשת טורס",

dariana.osnato@eshetincoming.com ,+972-54-986-7580

 תכנית המושב השנתי
26, 27, 28 במאי, 2019

סיורים נלווים אפשריים של יומיים
ימים רביעי-חמישי, 29, 30 במאי 2019

סיור מס׳ 1: אתרים ביזנטיים ונוצריים בגליל
סיור מס׳ 2: אתרים נבטיים בנגב

 להרשמה לסיורים נא לפנות לדריאנה, חברת "אשת טורס", 972-54-986-7580+,
dariana.osnato@eshetincoming.com

עמ׳ 4

יום שלישי, 28 במאי 2019, המשך

אורחים, ידידים וחברי חבר הנאמנים

אירוע שוטטות בין יצירות מחול תלויות מקום 
ימק"א  בבניין  ממים  ריקה  בריכה  במעמקי 
הבינלאומית, שתוכנן ע"י אדריכל בניין האמפייר 

סטייט ארתור הרמן

 "גוף, מחול, מקום"
  מופע פוגש עיר

 אנסמבל המחול הייצוגי של האקדמיה 

16:30

מופע של מוסיקה ושירה אודות משמעותה של 
 הישראליות מתל אביב של תקופת הבאוהאוס ואילך

בבניין החאן מהתקופה העות׳מאנית

 "בעיניים פקוחות"
 רגעי קיץ של נתן אלתרמן

  הפקה משותפת של האקדמיה
עם תיאטרון החאן

18:00

 מופע אנסמבל הג׳אז הייצוגי של האקדמיה 
והפתעה מוסיקלית לסיום 

 סעודת פרידה חגיגית
  במלון הר ציון

 המשקיף על הר ציון והעיר העתיקה

20:00

מחיר השתתפות ביום אירועים מלא: 2000 ₪


