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אלינה פוגוסטקינה – כינור. נולדה בשנת 1983 בלנינגרד, בת לזוג, כנר וכנרת מקצוענים. החלה את לימודיה בגיל ארבע 
וכמעט מיד הוכרה כבעלת כישרון נדיר וכבר בהיותה בת חמש החלה לנגן בקונצרטים בפני 

קהל. בשנת 1992 עברה עם הוריה להיידלברג שבגרמניה. גולת הכותרת של הקריירה 
המוסיקלית של אלינה הייתה בשנת 2005 עם זכייתה במקום הראשון בתחרות היוקרתית 
ע"ש סיבליוס בהלסינקי. באותה תחרות זכתה בציון לשבח על נגינתה בקונצ'רטו לכינור 

ולתזמורת של המלחין. סיימה את לימודיה בהצטיינות בביה"ס הגבוה למוסיקה "הנס 
אייזלר" בברלין תחת הדרכתה של אנטיה וויטהאס. כמו כן התמחתה בנגינה על כינור 

בארוק בהדרכת Reinhard Goebel ב Mozarteum שבזלצבורג. כיום אלינה היא חלק 
מקבוצת כנרים מהמבוקשים בעולם ומנגנת עם הטובות שבתזמורות, זאת בנוסף לנגינה 

בפסטיבלים ברחבי העולם והשתתפות בהרכבים קאמריים.

זהר לרנר – כינור. יליד ישראל, 1975, החל את לימודי הכינור בגיל 8 אצל חיים טאוב, בוגר "יחידת הנגנים הצעירים" של המרכז 
למוסיקה, ירושלים. השתתף בכיתות-אמן בהדרכת שלמה מינץ, אידה הנדל, שמואל אשכנזי, מרים פריד 

ואחרים, בסמינר לכנרים בהדרכת פנחס צוקרמן ובפרוייקט "קשת אילון". 

כיהן ככנר ראשי בתזמורת הפילהרמונית הצעירה, בתזמורת הקאמרית של חיל החינוך והגדנ"ע 
ובתזמורת הסימפונית של האקדמיה למוסיקה בתל-אביב. השתתף בפסטיבל "פרו" בגרמניה, 
בפסטיבל "חורף קלאסי" בירושלים, בפסטיבלים של ברן, לוצרן ואורלנדו, בפסטיבל "מפגשים" 
בהדרכת אייזיק שטרן בירושלים ובפסטיבל "קול המוסיקה בגליל העליון" בשנים 1993 ו-1997. 

הופיע כסולן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין מהטה, התזמורת הקאמרית 
הישראלית. זוהר לרנר זוכה במילגות קרן התרבות אמריקה-ישראל מ-1987. זכה בפרס הראשון בתחרות 

האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בתל-אביב ב-1999.

אורי וייסנר לוי – כינור. נולד בניו יורק בשנת 1990 ועלה לישראל בשנת 1998. שירת בצה"ל במעמד מוסיקאי מצטיין. אורי למד 
בבית-הספר למוסיקה של מנהטן אצל פטינקה קופק, בבית-הספר למוסיקה ע"ש בוכמן-

מהטה באוניברסיטת תל-אביב בהדרכת לודמילה פלדמן, בבית-הספר הגבוה למוסיקה ע"ש 
הנס אייזלר בברלין בהדרכת קוליה בלאכר,  באקדמיה ע"ש ברנבוים-סעיד עם מיכאלה מרטין 

ובאקדמיה ע״ש קריאן של התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

אורי זכה בפרסים ראשונים בתחרות ליונס ישראל )2008(, בתחרות המוסיקה הקאמרית 
בבית-הספר למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה )2011( בתחרות אונו בירושלים )2013(, בתחרות ע"ש פאול בן חיים )2014( ובתחרות 

קלרמונט )2014(. מופיע רבות בישראל ומחוצה לה, ברסיטלים ועם תזמורות בהן התזמורת הסימפונית ע"ש בוכמן-מהטה, 
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון, התזמורת הלאומית של קולומביה, אנסמבל סולני תל אביב, תזמורת נתניה-

הקאמרית הקיבוצית והתזמורת הסימפונית של פדובה, איטליה. הופיע בפסטיבלים זלצבורג, שלזוויג-הולשטיין, הפסטיבל הבין 
לאומי למוסיקה קאמרית ירושלים, קשת אילון, קול המוסיקה בגליל העליון וגוטלנד. זוכה במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל 

משנת 1999 ומנגן בכינור שבנה ז'אן-בטיסט וויום המושאל לו מקרן יהודה זיסאפל  

גיא פיגר – כינור. זכה פעמיים ברצף בפרס הראשון בתחרות פאול בן חיים )בקטגוריות כינור ומוזיקה 
קאמרית(. כמו כן זכה בפרס תומסטיק אינפלד )מאקדמיית הקיץ של פראג, וינה ובודפשט( ובמלגות 

מטעם קרן התרבות אמריקה־ישראל. פיגר הוא בעל תואר בוגר במוזיקה מבית הספר ע"ש בוכמן-מהטה, 
אוניברסיטת תל אביב, ותואר מוסמך במוזיקה מהקולג' לאמנויות הביצוע בשיקגו. ובעל תואר דוקטור 

מאוניברסיטת רטגרס בניו ג'רזי.פיגר הופיע עם תזמורות רבות בישראל ומחוצה לה וביצועיו שודרו בתחנות 
רדיו בישראל, באוסטריה ובארצות הברית. פיגר מרבה להופיע באירופה, באמריקה הצפונית ובישראל.

יונית אמיתי כהן – כינור. נולדה בארה"ב ועלתה לישראל בהיותה בת 12. למדה בתיכון 
שע"י האקדמיה למוסיקה בירושלים וסיימה תואר ראשון בביצוע באקדמיה למוסיקה. 
המשיכה את לימודיה בגרמניה בברלין ובלייפציג. מופיעה עם מיטב התזמורות בארץ 

ובעולם ומשתתפת בהרכבים קאמריים שונים. נמנית על סגל המורים של הקונסרבטוריון 
הישראלי למוסיקה בת"א.

טלי קרביץ פרג – ויולה. בעלת תואר שני מ- Manhattan School of Music, שם למדה בהדרכתם של 
פנחס צוקרמן ופטינקה קופק. בישראל למדה אצל שמעון אוסטרובסקי. כיהנה כמורה במחלקה המכינה 

 NACO  בניו יורק, ובתכנית לנגנים צעירים של  Summit בפסטיבל ,Manhattan School of Music -ב
באוטאווה, קנדה. כיום נמנית על צוות המורים בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, קונסרבטוריון 
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים וקונסרבטוריון הסדנה בירושלים.זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה-

ישראל ומלגות מטעם קרנות Virtu ורייצ'ל אליזבת ברטון. טלי מנגנת על ויולה שבנה יונתן חי, המושאלת 
לה באדיבות מר יהודה זיסאפל. טלי היא גם בעלת תואר MS במדעי המוח וחינוך מאוניברסיטת קולומביה 

שבניו יורק.

שולי ווטרמן – ויולה. זוכת הפרס הראשון בתחרות לוויולה ע"ש תיאודור הולנד באנגליה וזוכת הפרס ע"ש דניאל בנימיני 
באקדמיה בתל אביב. היא היתה תלמידתם של גד לברטוב ויורי גנדלסמן באקדמיה למוזיקה ע"ש 
רובין בתל אביב ושל ג'ון וויט באקדמיה המלכותית למוזיקה בלונדון והיא בעלת תואר אמן במוזיקה 

קאמרית מבית הספר הגבוה למוזיקה בקלן, גרמניה, בהנחיית רביעיית אלבן ברג. ווטרמן היתה 
חברה ברביעיית אביב במשך 12 שנים וזכתה עמה בפרסים בין-לאומיים רבים.ווטרמן מופיעה באופן 

קבוע עם רביעיית איזאי )Ysaye( הצרפתית. היא הקליטה עמה את חמישיות המיתרים של בטהובן 
וניגנה עמה את החמישיות של מוצרט בקונצרטים שהתקיימו בלונדון, בצרפת, באיטליה ובישראל. 

ווטרמן מנגנת ברביעיית הפסנתר הישראלית ומשתתפת בקונצרטים רבים למוזיקה קאמרית בארץ 
עם נגנים דוגמת הלל צורי, צבי פלסר, חגי שחם ועוד.

צבי פלסר – צ'לו. נהנה מקריירה מגוונת כסולן, מוסיקאי קאמרי ומורה בכיר.  כסולן הופיע עם כל התזמורות בארץ, ביניהן 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת הסימפונית ראשות השידור, התזמורת 

הסימפונית הישראלית ראשון לציון, הקאמרטה ירושלים ועוד. בינואר 2015 הופיע כסולן עם 
התזמורת הפילהרמונית של ברלין בקונצרט מיוחד בניצוחו של סיר סיימון ראטל. כנגן קאמרי 

הוא משתף פעולה עם נגנים בכירים בעולם והופיע על במות חשובות . פלסר מרבה להשתתף 
בפסטיבלי מוסיקה בעולם ובשנת 2011 מונה למנהל המוסיקאלי של "פסטיבל קול המוסיקה 

בגליל העליון". פלסר הוא בוגר ביה"ס למוסיקה ג'וילארד בניו יורק שם למד אצל זארה 
נלסובה. מוריו הראשיים היו צבי הראל בארץ ודייויד סויר בארה"ב. מר פלסר מכהן כפרופסור 

לצ'לו וראש מחלקת המיתרים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. בעבר לימד גם באוניברסיטת  צפון קרוליינה ובבית הספר 
הגבוה למוסיקה בווירצבורג, גרמניה.

הרן מלצר – צ'לו. מופיע דרך קבע ברסיטלים בישראל והופיע בנגינה סולנית, בין היתר, עם 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת הקאמרית הישראלית ותזמורת הקמארטה 

הישראלית ירושלים. הוא השתתף בתכנית המוזיקה של פרלמן בניו יורק וכן בכיתות אמן להרכבים 
קאמריים שם ניגן עם הלל צרי, רפאל וולפיש, טימותי אדי ולין הארל. כמו כן הופיע עם הרכבים 

קאמריים בפסטיבל רבינה, שיקגו.ב־2012 זכה מלצר בפרס ראשון בתחרות צ'לו של מועדון ליונס 
ישראל וכן בתחרות המוזיקה הקאמרית של בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה.

מעיין ביידר – קונטרבס. למד בבית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה שבאוניברסיטת תל אביב, ובאוניברסיטת מישיגן, אן 
ארבור. הוא הופיע כסולן עם תזמורות כגון הסימפונית של חיפה, התזמורת הסימפונית 

של בית הספר ע"ש בוכמן־מהטה, תזמורת הקמפוס ועוד. כיום הוא מופיע כנגן בס מוביל 
בסינפונייטה באר שבע. במקביל לנגינתו מלמד ביידר־יעקובסון קונטרבס ופסנתר 

בקונסרבטוריונים ברחבי הארץ ובמכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון. הוא הקים 
פרויקט לימודי לקידום נגני קונטרבס צעירים והבאתם אל מרכז הבמה, המבוסס על 

אמצעי הוראה חדשים שמשנים תפיסות מוטעות בדרך לימוד הנגינה על הכלי.


