
Students 2012 סטודנטים 

Celloצ'לו

Violinכינור

Rebecca Anderson (USA)

ֶרֶּבקה אנדרסון )ארה"ב(
Dmitri Daniel Askerov (Israel) 

דניאל דמיטרי אסֶקרוב )ישראל(
Niv Ashkenasi (USA/Israel)

ניב אשכנזי )ארה"ב/ישראל(
Daniel Aizenshtadt (Israel)

דניאל אייזנשטד )ישראל(
Lea Birringer (Germany) 

לאה בירינג'ר )גרמניה(
Elad Bogomolny (Israel)

אלעד בֹוגומולני )ישראל(
Ariav Buchris (Israel)

אריאב בוכריס )ישראל(

Eliron Cziger (Israel)

אלירון צייגר )ישראל(
Yonatan Grinberg (Israel)

יונתן גרינברג )ישראל(
Fuyu Iwaki (Japan)

פּויּו איוואקי )יפן(
Kana Kawashima (Japan)

ָקנה קאוושימה )יפן(

Hisham Khoury (Israel)

הישאם חורי )ישראל(

Yuval Hertz (Israel)

יובל הרץ )ישראל(
Ethan Hoppe (USA)

אית'ן הופ )ארה"ב(

Edouard Maetzener (Switzerland)

אדוארד מאְצֶנר )שוויץ(
Bar Markovich (Israel)

בר מרקוביץ' )ישראל(

Benjamin Gilmore (Holland)

בנג'מין גילמור )הולנד(

Luis Mota (Portugal)

לואיס מֹוטה )פורטוגל(

Sujin Park (Australia)

סּוג'ין פארק )אוסטרליה(

Victoria Lewis (USA)

ויקטוריה לואיס )ארה"ב(
 Lyrit Milgram (Canada)

לירית מילגָרם )קנדה(

Joel Sandelson (England)

ג'ואל ַסנדלסון )אנגליה(
Ben Shiboleth (Israel)

בן שיבולת )ישראל(
Daniel Zlatkin (USA)

דניאל זָלְטקין )ארה"ב(
Michal Beck (Israel)

מיכל ּבק )ישראל(
Rebecca Herman (England) 

ֶרֶּבקה ֶהרמן )אנגליה(
Teresa Beldi (Germany)

ֶטרסה ֶּבלדי )גרמניה(
Yedidya Shaliv (Israel)

ידידיה ָשליב )ישראל(

Chloe Kiffer (France)

ְכלוִאי קיפר )צרפת(
Aleksei Kolbin (Russia)

אלקסיי קולּבין )רוסיה(
Edi Kotlyar (Israel)

אדי קוטלר )ישראל(
Daria Kuchenova (Russia)

דריה קּוֶצ'נובה )רוסיה(

Shir Levy (USA)

שיר לוי )ישראל/ארה"ב(

Igor Khukhua (Russia)

איגור חּוחּוָאה )רוסיה(
David Lakirovich (Canada)

דיויד ָלקירֹוביץ' )קנדה(

Eunsley Park (Korea)

ֵאיינסלי פארק )קוריאה(

Sergey Pospelov (Russia)

סרגיי פֹוסֶפלֹוב )רוסיה(
Itamar Rashkovsky (Israel/UK)

איתמר רשקובסקי )ישראל/אנגליה(
Alessandro Ruisi (England)

 אלסנדרו רּואיסי )אנגליה(
Maria Slawek (Poland)

וק )פולין( מריה סלאֶו
Gerard Spronk (Holland)

ג'רארד ספרֹונק )הולנד(
Emily Sun (Australia)

אמילי סאן )אוסטרליה(

Ori Wissner-Levy (USA/Israel)

אֹורי ויסנר-לוי )ארה"ב/ישראל(
Yi-Chia Emily Wu (USA/Taiwan)

י-ִצ'יה אמילי ווּו )ארה"ב/טייוואן( ִי
Elena Tarosyan (Russia)

ֶאלנה ָטרֹוסיאן )רוסיה(
Aurora Zodieru (Romania)

ָאאּורורה זֹודֶירו )רומניה( 

Violaויולה

Katya Goroyava (USA)

קטיה גֹורֹויאבה )ארה"ב(

Dana Zemtsov (Holland)

דנה ֶזמצוב )הולנד(

 Hannah Martineau (USA)

האנה מרטינּו )ארה"ב(
Shiry Rashkovsky (Israel/UK)

שירי רשקובסקי )ישראל/אנגליה(
Hiwote Tadesse (Croatia)

ַהיוֹוֶטה טאֶדֶסה )קרואטיה(
Hong Bu (China)

הונג ּבּו )סין(

Tze-ying Wu (Taiwan)

ֶצה-יינג ווּו )טייוואן(

Mark Hatlestad (USA)

מארק ַהְדֶלְסַטד )ארה"ב(
Woon Joo Park (Korea)

ווּון ג'ּו פארק )קוריאה(


