
Students 11 ם סטודנטי

ו ל Celloצ'

נטרבס Double baseקו

ור נ י Violinכ

Anastasia Agapova (Russia)

אנסטסיה אגפובה )רוסיה(
Reeta Aho (Finland)

ריטה אהֹו )פינלנד(
Miriam Helms Alien (Norway) 

מרים הלמס אוליֶאן )נורבגיה(
Daniel Aizenshtadt (Israel)

דניאל אייזנשטד )ישראל(
Daniel Askerov (Israel) 

דניאל אסקרוב )ישראל(
Margarita Belousova (Russia)

לוסובה )רוסיה( מרגריטה בֶּ
Maia Cabeza (Canada/USA) 

מאיה ָקּב�סה )קנדה/ארה"ב(

Sara Chen (Norway)

'ן )נורבגיה( שרה צֶ
Martha Cohen (Germany)

מרתה כהן )גרמניה(
Yuval Herz (Israel)

יובל הרץ )ישראל(
Hisham Khoury (Israel)

הישאם חורי )ישראל(
Ha-Young Kim (USA)

הא-יאנג קים )ארה"ב(
Agata Daraskaite (Poland/Lithuania)

אגטה ֶדֶרשקייֶטה )פולין/ליטא(
Guro Kleven Hagen (Norway)

גּורֹו ְקלֶבֶן האגן )נורבגיה(

Einari Likkanen (Finland)

ֵאינָרי ליקאנֶן )פינלנד(
Evgeniia Lubianceva (Russia)

'בה )רוסיה( יבגניה לּוּביאנצֶ
Lauren Manning (Jordan/USA)

לורן ָמנינג )ירדן/ארה"ב(
Jiyeon Min (S. Korea)

'יּון מין )דרום קוריאה( ג�
Samuel Nemtanu (France)

סמואל נֶמטנּו )צרפת(
Shir Levy (Israel/USA)

שיר לוי )ישראל/ארה"ב(
 Bar Markovich (Israel)

בר מרקוביץ' )ישראל(

Gat Krieger (Israel)

גת קריגר )ישראל(
Shulamit Sarid (Israel)

שולמית שריד )ישראל(
Ben Shiboleth (Israel)

בן שיבולת )ישראל(
Laura Kegeles (USA) 

לורה ֶקגֶלס )ארה"ב(
Shelley Gent (UK)

שלי גֶ'נט )אנגליה(
Joel Sandelson (UK)

ג'ואל ָסנדלסון )אנגליה(

Anna Koryatskaya (Russia)

אנה קֹוַרצקאיה )רוסיה(
Balint Kruppa (Hungary)

ה )הונגריה( לינט קרּוָפּ בָּ
Daniel Kurganov (Belarus/USA)

דניאל קּורגנֹוב )בלרוס/ארה"ב(
Natalia Ladstatter (Austria)

נטליה לָדסָטֶטר )אוסטריה(
Delyana Lazarova (Bulgaria)

ֶדליאנה לָזָרֹובה )בולגריה(
Soh-Yon Kim (South Korea)

סֹו-יֹון קים )דרום קוריאה(
David Lakirovich (Australia/Canada)

דיויד לָקירֹוביץ' )אוסטרליה/קנדה(

Eunsley Park (S. Korea)

ֵאיינסלי פארק )דרום קוריאה(
Sueye Park (Korea)

סּואי פארק )קוריאה(
Shachar Pooyae (Israel)

שחר פּויֶיאי )ישראל(
Sergey Pospelov (Russia)

לֹוב )רוסיה( סרגיי ּפֹוספֶּ
Itamar Rashkovsky (Israel/UK)

איתמר רשקובסקי )ישראל/אנגליה(
Richard Soldan (Germany)

ן )גרמניה( ריצ'רד סולדָ
Viktor K. Stenhjem (Norway)

ויקטור ק. ְסֶטניאם )נורבגיה(

Tristan Thery (France)

טריסטן ֶתרי )צרפת(
Ekaterina Valiulina (Russia)

אקטרינה ואליּולינה )רוסיה(
Roisin Walters (Ireland)

רויז'ין וֹולֶטרס )אירלנד(
Evgenia Sverdlova (Germany)

יבגניה סבֶרדלובה )גרמניה(
Eva Van Haaften (Holland)

אוה ואן האפֶטן )הולנד( 

ה ל ו י Violaו

Adam Klarfeld (Israel)

אדם קלרפלד )ישראל(
Daniel Schwartz (Israel)

דניאל שוורץ )ישראל(
Ronen Shifron (Israel)

רונן שיפרֹון )ישראל(
Shiry Rashkovsky (Israel/UK)

שירי רשקובסקי )ישראל/אנגליה(
Brett Walfish (USA)

ברט וולפיש )ארה"ב(
Andrew Braddock (USA)

אנדרו בראדוק )ארה"ב(
Woon Joo Park (S. Korea)

ווּון ג'� פארק )דרום קוריאה(

Ha Young Jung (S. Korea)

הא יאנג ג'ּונג )דרום קוריאה(


