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JURY CHAIRMAN: 

Prof. Gerard Gahnassia 

(France) 
 

 
 

has won many rewards for his performances in piano and Gerard Gahnassia 

chamber music at the National Superior Conservatory of Paris .He also graduated 

from the prestigious academy of music know as the Ecole Normale de Paris. 

Subsequently , he embarked on a solo career and is now a world reknown pianist. 

Many countries welcome him each year: Spain, Italy, Bulgaria , England, the USA, 

Israel and all the French territories such as New Caledonia , Polynesia, Martinique , 

Guadeloupe… The variety of his repertoire has allowed us to hear him both in 

recital music, chamber music and with orchestra in an unforgettable Tchaikovsky 

Concerto. He is also famous for his CDs recording which takes an important part in 

his career. In addition to his solo career, Gérard Gahnassia is the Artistic Director 

of the International Competition "Golden Keys", which reveals tomorrow's talents 

in different disciplines like piano ,violin, flute, guitar, brass, opera singing etc… 

This activity led him to audition each year nearly 1,500 candidates in many 

countries around the world. As a result, he is regularly contacted by famous TV 

shows such as “Prodigies” or “Incredible Talent” for a casting of his favorites! 
 

 

 

 



                                                                          

 
 
 

 Prof. Vladimir  

      Scolnic 

       (Israel)  

  
 

מלחין,   ,פרופסור ולדימיר שקולניק
מוזיקולוג, פסנתרן ומורה לתחומים  
מוזיקליים שונים כמו קומפוזיציה,  

שמיעה מוזיקלית ופיתוח חשיבה, יישום  
ידע תאורטי ושמיעתי בביצועים  

מוזיקליים, סוגיות בתזמור עכשווי,  
"תורת הקבוצות" בניתוח והלחנה  

 מוזיקליים, מוזיקה קאמרית.
מן  הוא הוזמן להרצות, להעביר כיתות א

וסדנאות המבוססות על רעיונותיו, שיטות  
התאורטיים,   והשגוההוראה שלו  

אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה  ב
אחרים בארה"ב, קולומביה, רוסיה,  

   רומניה, ספרד, הולנד, פולין, וישראל.
ולדימיר שקולניק הוא דיקן לשעבר של  

הפקולטה לתיאוריה, ניצוח, הלחנה וחינוך  
ראש החוג לתאוריה, ניצוח,  מוזיקלי והיה 

והלחנה באקדמיה למוזיקה ולמחול  
 בירושלים.

ולדימיר שקולניק הוזמן להשתתף כחבר  
- בוועדות שופטים להלחנה לאומיות ובין

לאומיות יוקרתיות בארה"ב, רומניה,  
 ספרד, פולין וישראל. 

- יצירותיו נבחרו לביצוע בפסטיבלים בין
ית  לאומיים משמעותיים של מוזיקה עכשוו

זילנד,  -ניו אוסטרליה,  באירופה, אסיה,
ארה"ב, וישראל. יצירותיו בוצעו, הוקלטו,  

אנגליה, רוסיה, פולין,   ושודרו בארה"ב,
צ'כיה, סרביה, קרואטיה, רומניה,  

הונגריה, אוקראינה, מולדובה, ספרד,  
איטליה, גרמניה, צרפת, בלגיה, נורבגיה,  

זילנד, -תאילנד, אוסטרליה, ניו
 הפיליפינים, וישראל. 

הוענק    פרס ראש הממשלה למלחינים
 . 2017-ו  2004לולדימיר שקולניק בשנות 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Vladimir Scolnic, composer, musicologist, pianist 

and teacher of various musical areas like Composition, 

Musical Hearing and Thinking Development,  Musical 

Performance integrating theoretical and hearing 

knowledge , Issues in Contemporary Orchestration, 

“Sets’ Theory” in musical analysis and composition, 

Chamber Music. He was invited to lecture, give master 

classes and workshops based on his ideas, methods of 

teaching and theoretical achievements in universities and 

other higher learning institutions in USA, Columbia, 

Russia, Romania, Spain, Holland, Poland and Israel.  

Vladimir Scolnic is a former Dean of the Faculty of 

Theory, Conducting, Composition and Musical 

Education and Chair of Theory, Conducting and 

Composition Department at the Jerusalem Academy of 

Music and Dance. Vladimir Scolnic was invited to 

participate as member of prestigious national and 

international juries of composition in USA, Romania, 

Spain, Poland, and Israel. Vladimir Scolnic’s music was 

selected for performance in significant international 

festivals of contemporary music in Europe, Asia (also  

Australia and New Zealand), USA and Israel and 

performed, recorded and broadcasted in United States, 

England, Russia, Poland, The Czech Republic, Serbia, 

Croatia, Romania, Hungary, Ukraine, Moldova, Spain, 

Italy, Germany, France, Belgium, Norway, Thailand, 

Australia, New Zealand, Philippines, and Israel. The 

Israeli prime minister price for composers was awarded 

to Vladimir Scolnic in 2004 and 2017.  

 

 



                                                                          

Mordechay Konfino 

(Switzerland) 
 

, Graduate of ordechay KonfinoM
Rimon School of Music in 

Arranging and Composing. Has 

been teaching guitar, bass, 

keyboard accompaniment, theory 

and ensemble conducting for over 

26 years in Israel and Switzerland. 
  

 

 

 

 

Anna Klimenko 

 (Russia) 

Klimenko Anna, Associate Professor of 

the Department of Orchestral Wind and 

Percussion Instruments of the Dmitry 

Hvorostovsky Siberian State Institute of 

Arts, teacher of the Krasnoyarsk College of 

Arts. P.I. Ivanov-Radkevich, Honored 

Worker of Culture, Ph.D. in History of 

Arts. 

He has many scientific articles, is the 

author of the dissertation "Wind 

instruments in Russian musical culture of 

the 17th - early 19th centuries", whose 

successful defense took place in 2018. 

Anna Klimenko is a member of various 

creative teams. From 2004 to 2011 she was 

an artist of the Renaissance Philharmonic 

Ensemble. Currently, Anna plays in a duet 

with the winner of the International 

Competition Ivan Afanasyev (guitar). The 

ensemble participates in such projects and 
philharmonic subscriptions as "Guitar 

Fiesta", "Magic Flute", "Christmas with 

a Guitar".  

 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

Dr. Anatoliy Voytin 

 (Russia) 
 

Docent of the Piano , Anatoliy Voytin 
department at the Siberian State Institute 

of Arts, education: Ufa State Institute of 

Arts, Moscow MGMPI named Gnesin’s, 

class of the Professor Theodor 

Guttmann. Sign of the Ministry of 

Culture of the Russian Federation “For 

achievements in culture”, Laureate of 

All-Russian competitions (2004, 2014). 
 

 
 

 

 

Elena Voytina  

(Russia) 
 
Elena Voytina, honored worker of 

culture of the Krasnoyarsk Territory.  

 Graduated from the Krasnoyarsk State 

Institute of Arts. She started her 

performing activity in the symphony 

orchestra of Krasnoyarsk State 

philharmonic. Now, Elena is a teacher 

of the violin of the Krasnoyarsk College 

of Arts. She is also the art director of 

the string ensemble VIVAlini, the 

laureate of international competitions 

and festivals. 
 

 



                                                                          

 

Irina Mishra 

 (India) 
 

was born and brought up in Russia  Mishra Irina

and settled down in India. Music has been an 

essential part of her life since childhood. She got 

her music education in Russia where she attended 

Music school, drama theatre and learned to play a 

few instruments and started practicing vocal 

music at a young age and kept on learning. Some 

of the instruments she plays include the recorder 

flute, guitar, and recently she has started learning 

how to play the harp. Irina has been teaching for 

more than 20 years. Here in India she teaches 

amazing talented kids. She believes they are her 

best teachers. Irina prepares her students for 

Trinity exams(piano). She also performs as a 

singer in Russian cultural Centre and has taken 

part in Spanish Operetta, in Mumbai Royal 

Theatre, in choir. 

 

 

 

 

 

 

Victoria Roy 

 (Ukraina/ Spain) 
 

Victoria Roy, teacher of vocal and 

music-theoretical disciplines in music 

school and college. Conduct private 

music lessons with beginners and 

professionals. Higher education - 

graduated from the Lviv Conservatory. 

Work experience of 30 years. 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                          

 
Gabriella Sztefanyuk 

(Hungary)  

 
was born in  SztefanyukGabriella 

Ukraine and graduated from the Lviv 

State Academy of Music. She worked at 

the Uzhhorod Secondary School of Music 

and Mukachevo Choral School for Boys 

and Youth. Since 1998 she has been 

living and working in Art Schools in 

Hungary as a piano, solfeggio and music 

literature teacher and tutor. In her free 

time, he is an active choir member in 

some of Miskolc's choirs, with which she 

has participated in numerous 

performances, competitions and festivals 

as a choir member and occasionally as a 

piano accompanist. 

 

 

 

 

 

 
 

Kobi Hagoel  
(Israel) 

 

 
, מורה ומרצה למוסיקה  קובי הגואל

בבתי ספר, קונסרבטוריונים ובהשכלה  
 גבוהה. 

מומחה בכלי הקשה מהמזרח הקרוב  
ובסגנונות השונים במזרח הקרוב.  
מלחין המשלב בין המזרח הקרוב  

 למערב. 
  קובי בעל תואר ראשון בביצוע ובחינוך 

  אילתורובעל תואר שני ב מוסיקלי 
  ולמחול אקדמיה למוסיקהמ

 בירושלים. 
 

teacher and music actor, Kobi Hagoel, 

lecturer around 40 years in music 

schools, conservatories and higher 

education. Kobi is an expert in all things 

percussion from the Near East and 

expert styles in the Near East. He is a 

composer who combines the Near East 

and the West.  

Kobi Graduate of the Jerusalem 
Academy of Music and Dance in 
performance (BA), in  education (BA) 
and in improvisation (MA). 

 



                                                                          

 
 
 

Lilianna Potocka 
(Israel)  

 
פסנתרנית קונצרטים   ,ליליאנה פוטוקה

בית הספר   תבעלו  מורה לפסנתר,  דנית
 . שראלבי בהרצליה   LPלמוזיקה  

 
  שנתיים תליליאנה ילידת ורשה, פולין. כב

  5בגיל   .עם המשפחה לדנמרק יעברה  היא
  9ובגיל    בפסנתרלימודי  המתחיל היא  

  10בגיל בקונצרטים בדנמרק.  השתתפה
בפרס השני ובפרס הכישרונות   תהזכהיא 

 Berlinskeתחרות המוזיקה  ב של השנה
Tidendes ה  ת זכהיא  12בגיל דנית. ב

  הקבלה  תחרותהבמדליית הזהב של אותה 
,  לאוניברסיטה למוזיקה בווינה, אוסטריה

  ימהסי , בההצעיר ביותר יתכסטודנט
נית  .( כפסנתרM.Aהלימודים עם דיפלומה ) 

 . קונצרטיםה
הדנית    3ה בתחרות תזכ ליליאנה  1989ב

ה  השתתפהיא סטיינווי. באותה שנה  
הבינלאומי, כנציגה   Steinwayבפסטיבל 

 של דנמרק. 
אצל פרופ'   מדהלליליאנה  1996משנת 

  ה למוסיקה ע"שפנינה זלצמן באקדמי
  בבית הספר  תאביב וכיום מלמד-רובין בתל

 ישראל.ב  האמריקאי  יהודי
בכיתות  ה השתתפ בשנים אחרונות ליליאנה 

אוסטריה,  -אמן של פרופ' רודולף קהרר
ארה"ב, פרופ'  - פרופ' ויקטור רוזנבאום

איטליה, פרופ' פנינה  -מרסלה קרודלי 
 ישראל.  -ישראל, פרופ' יהלי וגמן- זלצמן

 בהוראת פסנתר  בעל ניסיון ליליאנה 
במספר  ומשתתפת כשופטת  שנה   30-כ

 תחרויות בינלאומיות.  
קונצרטים  ב ליליאנה ממשיכה להופיע
קבועה   ת  ואורח רבים בדנמרק ובאירופה 

 רדיו ובטלוויזיה. תוכניות בב
 
 

Lilianna Potocka, a Danish concert pianist 

and piano teacher. Owner of LP Music School 

in Herzliya, Israel 

 

Lilianna born in Warsaw, Poland. As a two 

years old, emigrated with the family to 

Denmark, because of Jewish origin. 5-years 

old, beginning of playing piano  

9-years old, beginning of playing concerts in 

Denmark. 10-years old, won the second prize 

and the talent prize of the year, from the 

Danish Berlinske Tidendes music 

competition. 12-years old, in 1982 won the 

Gold medal of the same competition.  

Same year passed the entrance exam, as 

the youngest student for the University of 

Music in Vienna, Austria and end of study 

with a diploma (M.A.) as an educated 

concert pianist.  

1989-won the 3 Danish Steinway-

competition.  Same year participation in 

the international Steinway-festival,as a 

representative for Denmark.  

1996-study with Prof. Pnina Salzmann at the 

Rubin academy of music in Tel-Aviv and 

currently teaches at the American School in 

Even Yehuda, Israel.. 

Participation in master classes of: Prof. Rudolf 

Kehrer-Austria, Prof. Victor Rosenbaum-

USA, Prof. Marcella  Crudelli-Italy, Prof. 

Pnina Salzmann-Israel, Prof. Jahli Wagmann-

Israel. Has about 30 years' experience in 

teaching piano and participated in some 

international competitions. Played many 

concerts in Denmark and Europe. Appeared 

and performed many times on radio and 

television.  



                                                                          

 
 

Julia Briskman Riskina 
(Israel)  

 
פסנתרנית  , ריסקינה-יוליה בריסקמן

אקדמיה למוסיקה   ומורה לפסנתר. בוגרת
שני   )ירושלים( ותוארייםע"ש רובין" 

  מוסקבהלבאקדמיה   (דוקטורטושלישי )
זכתה  יוליה . ע"ש "גנסינה"  במוסקבה

,  בפינלנדבפרסים בתחרויות בינלאומיות 
אביב. כתבה ספר  - , בירושלים ובתלבליטא

"מתודיקה הוראת מוזיקה בבית הספר  
 .למוזיקה"

ianist and , pRiskina-Julia Briskman

piano teacher. Graduate of the Rubin`s 

Academy of Music (Jerusalem) and 

M.A and Ph.D. from the Gnesin`s 

Moscow Academy of Music.  

Julia winner of international 

competitions in Finland, Lithuania and 

Israel  (Jerusalem and Tel Aviv). Author 

of the book "Methodology Teaching 

Music in the School of Music". 

 
 

 
Yael Izkovich 

(Israel) 
 

 
יעל אצקוביץ, זמרת רב תחומית עם  

שנה 20נסיון במה שלמעלה מ  . 
הופיעה בין השאר עם: התזמורת  

הישראלית, האופרה   הפלהרמונית
הישראלית, אנסמבל בארוקדה,  

 ...תזמורת הבארוק הירושלמית ועוד
בוגרת האקדמיה למוזיקה בירושלים,  

2004-זוכת מלגת "קרן שרת" לשנים  
0062 . 

התגוררה מספר שנים בקנדה ובגרמניה  
בהן עבדה כזמרת בבתי אופרה שונים,  
עם תיזמורות פילהרמוניות, הרכבים,  

חבי הארצותופסטיבלים בר  . 
כיום מלמדת כעת פיתוח קול  

בקונסרבטוריון ע"ש יד חריף בקיבוץ  
 . צרעה

Yael Izkovich, an Israeli singer, sings 

over 20 years with a varied Repertoire, 

Opera, Musical, Traditional Jewish-

Israeli music, Pop and World music. 

Performed with: The Israel 

Philharmonic Orchestra, The Israel 

Opera, Barrocada ensambel, Jerusalem 

Baroqu Orchestra and more. 

Used to live and preforme as a singer in 

Canada and Germany for many years. 

Today she's teaching Vocal at the "Yad 

Harif" Conservatory.  



                                                                          

 
 

liya ZhornitskiI 
(Israel) 

 
, מורה לאקורדיון  איליה ז'ורניצקי

באקדמיה למוזיקה בירושלים,  
הקונסרבטוריון בבאר שבע. זכה  

במספר תחרויות בינלאומיות, מחזיק  
בתואר ראשון ושני באקדמיה למוזיקה  

בקייב, מופיע כסולן וכמוסיקאי  
קאמרי. מנגן מוזיקה קלאסית, מוזיקה  

עולם.  מסורתית, כליזמרים ומוזיקת 
ים בארץ  מופיע בקונצרטים ופסטיבל

 ובחו"ל. 
 

 ccordion teacher at a, iya ZhornitskiIl
the Jerusalem Academy of Music, 

Conservatory in Be'er Sheva. Won 

several international competitions, 

earned his Bachelor and Master's degree 

in the Kiev Academy for Music, 

performs as soloist and as chamber 

musician. Plays classical music, 

traditional music, klezmer and world 

music. Performs in concerts and 

festivals in Israel and Abroad. 

 

 

 

 

 
 

Elena Odintsova 
(Israel) 

 

 
כל  , סקסופון. זוכה פרס באודינצובהאלנה 

ובינלאומיות. מורה   הרוסי בתחרויות ה
  בקונסרבטוריון באקדמיה למוסיקה

  MA . בעלת, ירושלים"רוביןע"ש "ולמחול 
 . בפדגוגיה מוזיקלית

 

, saxophone. Laureate Elena Odintsova

Russian and International -of All

competitions. Teacher at the 

conservatory at the Rubin Academy of 

Music and Dance, Jerusalem, MA in 

.music pedagogy 
 

 

 



                                                                          

 

 
 
 

Svetlana Bendikov 
 (Israel)  

 
סבטלנה בנדיקוב, זמרת אופרה, מורה   

מוסמכת בעלת ניסיון רב ושופטת  
בתחרויות ובפסטיבלים בינלאומיים  

בולגריה,  במדינות שונות: ישראל, 
 אמריקה, איטליה, מולדובה ובאוקראינה. 

התלמדיה רבים זוכים קבוע בתחרויות  
 בארץ ובפסטיבלים בינלאומיים. 

 סבטלנה בוגרת אקדמיה למוסיקה בקייב. 
ועובדת באקדמיה למוסיקה ולמחול  

בירושלים. היא משתתפת כזמרת אופרה  
בפסטיבלים רבים בארץ ובפסטיבלים  

תות אומן בארץ  בינלאומיים. מעבירה כי 
ובחו"ל: באמריקה, אוקראינה, רוסיה,  

 לטביה ובולגריה. 
סבטלנה מופיעה בשידורי הטלוויזיה  

והרדיו של תאגיד השידור "כאן" ובקול  
 המוסיקה. והקליטה מספר דיסקים. 

סבטלנה כלת פרס איגוד אמני ישראל  
לעידוד היצירה בתחום הזמרה ע"ש אהוד  

לייה  מנור וכלת פרס השרה לקליטת הע 
ליוצרים ע"ש יורי שטרן על יצירתה  

ותרומתה לעושר התרבותי של החברה  
הישראלית. היא קיבלה מענק מקרן  

ישראל. – התרבות אמריקה   
 
 

Svetlana Bendikov, opera singer and 

voice teacher with a doctoral degree in 

music education. She has served as judge 

in international competitions and festivals 

in different countries: 

 Israel, Bulgaria,  America, Italy, Moldova 

and Ukraina. Her many students regularly 

win international competitions and 

international festivals 

in Israel and abroad. 

Svetlana received her music education as 

an opera singer and a vocal teacher at the 

Music Academy of Kiev (Ukraine) and 

currently works as a voice teacher at the 

Jerusalem Academy of Music and Dance 

 Svetlana performs in opera projects and 

solo programs in Israel and abroad, 

including in the United States, Ukraine, 

Latvia and Russia. 

Svetlana is a regular guest on the "Kol 

Yisrael" and “Kol Hamusica” radio 

stations, performed on television and has 

recorded several albums. 

She has received the Israeli Union of 

Performing Artists Award in honor of 

Ehud Manor for the depiction of the 

artistic image in a preformed composition, 

and the minister of Aliya and Integration's 

Yuri Stern Prize, for her contribution to 

the development of arts in Israel. She has 

received a grant from the America-Israel 

Cultural Foundation. 



                                                                          

 

agenMOrna  
(Israel) 

 

 
 

מנצחת מקהלות   פסנתרנית גאז, אורנה מגן
ומעבדת. בוגרת תואר ראשון מהאקדמיה  

על שם רובין )כפל    למוסיקה 
תואר(בהצטיינות בביצוע גאז וחינוך  

מוסיקאלי ותואר שני בחינוך מוסיקאלי.  
ניהלה אומנותית את המרכז העירוני  

  14למוסיקה על שם אלפרט בירושלים  
שנה. וריכזה את מגמת המוסיקה בתיכון  

שנים. כיום מנצחת    7שלים לאומנויות בירו
על מקהלת עובדי עירית ירושלים ומפיקה  

של מופעי פסטיבל    ומנהלת מוסיקאלית
ירושלים בעירית ירושלים. נשואה אם  

 . לשניים סבתא לשניים
 

 
azz pianist and chior j, agenMrna O

conductor..B.A in Music Education and 

Percormance fron The Rubin Acadamy in 

Jerusalem.M.A in Music Education from 

the Rubin Acadamy. Head of the music 

department of the high school of the fine 

arts  in  Jerusalem 1997-2003.music 

manager ofthe Alpert Music Center 

Jerusalem  2003-2016. Conductor of 

theJerusalem Municipality chior .Music 

director of 5 opening nights of 

theJerusalem Festival.Married mother and 

grandmother. 

 

 

 

 

 
 

Omar Jaber 
(Israel) 

 
, מרצה למוסיקה מזרחית  עומר ג'אבר

ולתרפיה במוסיקה באוניברסיטת בית  
לחם ומרצה בסדנאות בתחומים אלו  

במסגרת ישראל ובמזרח ירושלים.  
עומר מורה ומטפל בתחומים מוסיקה  

מזרחית ומוסיקה תרפיה  
בקונסרבטוריונים, במרכזי המוסיקה  

ערבי בישראל.   - ובתי הספר יהודי
רץ  תלמידיו זכו בתחרויות שונות בא

 ומעולם.  
 
 

Omar Jaber, Lecturer in Oriental 

Music and Music Therapy at Bethlehem 

University and Lecturer in Workshops 

in These Fields in Israel and East 

Jerusalem. Omar teaches and treats in 

the fields of Oriental music and music 

therapy in conservatories, music centers 

and Jewish-Arab schools in Israel. His 

students have won various competitions 

in Israel and around the world. 



                                                                          

 

Bracha Einav 

(Israel) 

 

פסנתרנית קאמרית פעילה,  , ברכה עינב
  40מורה לפסנתר והרכבי פסנתר מעל  

שנה וקונצרטמייסטר בכירה ברמה  
אופרה,  בינלאומית במסגרת סדנאות 

 מקהלות והופעות קמריות שונות. 
ברכה ילידת ישראל ובוגרת האקדמיה  

למוסיקה ע"ש רובין בת"א בהדרכת  
הפסנתרנית אדית קראוס ובעלת  

תעודת אמן בליווי ומוסיקה קאמרית  
 בהדרכת הפסנתרן יונתן זק.

  
ברכה השתתפה בהקלטות ל"שידורי  

בכורה" בערוץ קול המוסיקה ומופיעה  
בכנסים ובפסטיבלים   בקונצרטים,

במקומות שונים בישראל ובחו"ל  
 . כפסנתרנית מלווה

מורה ותיקה בקונסיבטוריון יד חריף.  
לימדה בעבר בקונסיבטוריון רמת  

השרון והאולפנה למוסיקה בגבעת  
 ברנר.  

 

ianist and teacher born p ,Bracha  Einav

in Israel and graduated from Tel Aviv 

Rubin Academy of Music with a Master 

degree in accompaniment and chamber 

music.  She studied with pianists  Edith 

Kraus and Jonathan Zack 

She has recorded  for the Israeli 

broadcast channel Voice of music. 

Bracha  has  40  years of experience in 

teaching piano and chamber music 

groups 

She has been a concert mister in 

workshops and festivals of opera,  

choirs and chamber music in Israel and 

abroad. 

She is a senior teacher in Yad Harif 

Conservatory in Tzora.  

 

 

 
 

Fannie Leinwand 
 (Israel) 

 

 
מלווה  פסנתרנית,   ,פניה ליינוונד

מורה בקונסרבטוריון העירוני  ו
 אשקלון. ב

מלווה של מקהלת יידיש העירונית  
 אשקלון. ב

בוגרת אקדמיה ממלכתית  פניה 
 (.לטבית ) למוסיקה בריגה 

, pianist, concertmaster Fannie Leinwand

and piano teacher at the Ashkelon 

conservatory.  

Accompanied by the municipal Yiddish 

choir in Ashkelon. 

Graduated from the Latvian Music 

Academy.  



                                                                          

 

 

 

Ronit Cohen 

 (Israel) 

Ronit Cohen, accordionist, organist and accordion 

teacher. Ronit established and managed the 

municipal conservatory in Modi'in-Maccabim-Re'ut 

in 2001-2019. Ronit studied conservatory 

management at Lewinsky College of Education and 

studied music education at Lewinsky College. For 

over 50 years, Ronit has been teaching and 

specializing in accordion music and organ. Many of 

her students passed the recitals honors 

by playing the accordion and two-story organ. 

רונית כהן, אקורדיוניסטית ומורה  
לאקורדיון. רונית הקמה וניהלה את  
הקונסרבטוריון העירוני במודיעין-  
מכבים-רעות ב- 2001-2019 . רונית  
למדה ניהול קונסרבטוריונים  
במכללת לוינסקי לחינוך ולמדה חינוך  
מוזיקלי במכללת לוינסקי. מעל 50  
שנה רונית מלמדת ומתמחה בלימודי  
נגינה על אקורדיון, אורגן דו קומתי  
ואורגנית. תלמידים רבים שלה עברו  
בהצטיינות את הרסיטלים לבגרות  
 בנגינה באקורדיון ובאורגן דו קומתי. 
 

 
 
 

  
 
 
 

Inna Luxemburg 
(Israel) 

 

 

 

 
אינה לוקסמבורג, פסנתרנית ומורה.   

בוגרת אקדמיה למוסיקה על שם "רובין"  
 .בירושלים והאוניברסיטת העברית

במשך שנים רבות ניהלה קונסרבטוריון  
גילה ואגף תרבות במינהל קהילתי גילה  
בירושלים. כיום מנהלת קונסרבטוריון  

 .בעיר יקנעם
  

כפסנתרנית הופיעה בהרכבים שונים בארץ  
 .ובחו"ל

 
כמורה פיתחה שיטות הוראה  

ובמשך שנים לימדה בבתי ספר    מיוחדות
.ובקונסרבטוריונים בישראל  

, pianist and teacher. LuxemburgInna 
Graduate Master degree of the Rubin 

Academy of Music in Jerusalem and the 

Hebrew University. . 

For many years she was the director of the 

Gilo Conservatory as well as the Cultural 

Division in the Gilo Community Center in 

Jerusalem. Today, she's the director of a 

conservatory in Yokne'am. 

As a pianist, she has performed in various 

ensembles in Israel and abroad 

As a teacher, she developed special teaching 

methods and for years taught in schools and 

conservatories in Israel. 

  



                                                                          

 

 

    Yuri Povolosky 

  (Israel)                   
 

 
יורי פובולוצקי, מלחין, פסנתרן, מעבד ומנהל  

באיגוד  . חבר ומלווה מוסיקלי, מורה
  הקומפוזיטורים בישראל, אקו"ם ועילם.

משתתף בפסטיבלים של מוסיקה קלאסית  
ומוסיקה עכשווית בארץ ובחו"ל. כותב כתבות  
ומאמרים המתפרסמים בעיתונות ובאינטרנט.  

 ברדיו   מגיש תוכניות.
  

סיים את  ( ווקראינה)אנולד באודסה יורי  
באקדמיה   לימודיו בפקולטה להלחנה

בכיתת   גנסין במוסקבהלמוסיקה ע"ש 
נמנים היינריך ליטינסקי ואלכסיי  המורים  
 מורבלב. 

 עלה לישראל.  1991בשנת 
מלחין מוסיקה סימפונית וקאמרית ויצירות  

רבות נוספות בז'אנרים מגוונים, שמבוצעת  
בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם  

)ארצות הברית, יפן, סין, ניו זילנד, ברזיל,  
בריטניה, צרפת, גרמניה,   מקסיקו, קולומביה,

אוסטריה, הולנד, איטליה, קרואטיה,  
סלובניה, צ'כיה, פולין, רומניה, הונגריה,  

, גיאורגיה,  פינלנד, רוסיה, אוקראינה
 עוד. ו  אוזבקיסטן

וכה פרסי ישראל להלחנה ע"ש יורי  אורי  
 (. 2007"זית ירושלמי" )ו (2009שטרן )

יזמר.  מלחין של יצירות רבות בסגנון הכלייורי  
כלייזמר בנד    -המנהל האמנותי של ג'אז ו
"Apropos.art ." 

composer, pianist, arranger and , Yuri Povolotsky

musical director of various musical projects, teacher 

and accompanist. 
Member of the Israel Composers’ League, 

ACUM, EILAM (Israeli Musicians’ Union). 

Participates in festivals of classical and 

contemporary music in Israel and abroad. 

Author of articles, essays published in the 

press and the Internet. Radio presenter. Yuri  

born in Odessa (Ukraine) and     graduated 

from Gnessin Russian Music Academy in 

Moscow – faculty of composition. Teachers: 

Heinrich Litinsky, Alexei Muravlev. From 

1991 live in Israel. Yuri the author of 

symphonic and chamber music, the works in 

various styles and genres, performed in Israel 

and many countries all over the world (USA, 

Japan, China, New Zealand, Brazil, Mexico, 

Columbia, UK, France, Germany, Austria, 

Holland, Italy, Croatia, Slovenia, Czech 

Republic, Poland, Romania, Hungary, 

Finland, Russia, Ukraine, Georgia, Uzbekistan 

and many countries of former USSR etc.). 

Yuri winner of the Israel Prizes in the 

composition: of the Yuri Stern (2009) and 

"Jerusalem Olive" (2007). 

Yuri author of several works in the style of 

Jewish Soul Music. Art-Director of Jazz-

Klezmer-Band “Apropos.art”. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 
 
 

Ilana Zalka-Rubinstein 
(Israel) 

 

 
, פסנתרנית, מורה  רובינשטיין-אילנה זלקה

במשך החיים אילנה זוכת תחרויות   ומרצה.
פסנתר שונות וחברה בחבר השופטים של  

 התחרויות הבינלאומיות בארץ ובחו"ל. 
 

נולדה באוקראינה. היא הנינה של   אילנה
אנטון וניקולאי רובינשטיין, שני מוזיקאים  

מפורסמים אשר ייסדו את האקדמיה  
 למוסיקה במוסקבה וסנט פטרבורג.  

לאחר שאילנה סיימה את לימודיה באקדמיה  
למוסיקה בחוג הפסנתר ביירבאן, היא  

הקדישה את עצמה להוראה ולפעילויות  
 חינוכיות.

אילנה   1993לישראל בשנת   אחרי העלייה
בקונסרבטוריון והמשיכה   התחילה ללמד

  מרצהככפסנתרנית וישראל ובחו"ל להופיע ב 
לטביה, הונגריה, בלארוס, קנדה, ארה"ב,  ב

 כו'. אסטוניה ו
בנוסף להיותה נגנית פסנתר הנוגעת ללבבות,  

אילנה גם מלחינה שירים ויצירות לפסנתר.  
ם  השירים שהלחינה הושמעו בקונצרטי

 וברדיו. לאחרונה היא עוסקת גם בציור. 
 

Ilana Zelka-Rubinstein, pianist, teacher and 

lecturer. Ilana is a laureate of piano 

competitions and member of the jury of 

international competitions. 

 

Ilana Zalka-Rubinstein was born in the 

Ukraine. She is a descendant of outstanding 

musicians, founders of Moscow and St. 

Petersburg conservatories Anton and Nikolai 

Rubinstein.  

After graduation from Yerevan Conservatory 

as a pianist, Ilana was engaged in teaching and 

educational activities. After moving to Israel 

in 1993, Ilana worked at a conservatory and 

continues to perform as a pianist and 

popularizer of classical music in many 

countries of the world. Her lectures-concerts 

held in Israel, Latvia, Hungary, Belorussia, 

Canada, the USA, Estonia and other countries, 

are very successful. 

After immigrating to Israel in 1993,  

Ilana worked at a conservatory and continues 

to perform as a pianist and popularizer of 

classical music in many countries of the 

world. Her lectures-concerts held in Israel, 

Latvia, Hungary, Belorussia, Canada, the 

USA, Estonia, and other countries. 

Ilana is a composer, her songs sounded at 

concerts and on the radio. 

 

 

 



                                                                          

 
 

Olga Polak 
 (Israel) 

 

 
עלתה לארץ ממולדובה    אולגה פולק

 . 1990בשנת 
במולדובה סיימה בהצטיינות תואר  

שני בלימודי פסנתר וחינוך מוזיקלי   
 והמשיכה פעילות פדגוגית בישראל. 

מנהלת משרד   2007החל משנת  
בתזמורת הקאמרית הישראלית  

מנהלת סניף  2018ומשנת 
קונסרבטוריון רון שולמית בית הכרם  

 בירושלים. 

Olga Polak immigrated to Israel in 1990 

In Moldova she finished her Master's 

degree in piano and music education 

with distinction and carried on a 

pedagogic occupation in Israel. Since 

2007, she has been an office manager for 

the Israel Chamber Orchestra. As of 

2018, she manages a branch of the of the 

Ron Shulamit Conservatory in Beit Ha-

Kerem, Jerusalem . 
 

 

 

 

 

 

    Ganit Polin 

        (Israel) 

Ganit Polin, pianist, born in Moscow, 
graduate of the Tchaikovsky Academy of 

Music in Moscow with honors. Ganit is the 

winner of competitions, has performed 

throughout Russia, Italy, Spain and more. 

Immigrated to Israel in 1991. 

Since 1997 she has been teaching at the 

Givatayim Conservatory. 

Among her students are winners of national 

and international competitions, graduates of 

academies in Israel and abroad. 

גנית פולין, פסנתרנית, ילידת מוסקבה,  
למוסיקה ע"ש   בוגרת האקדמילה

צ'ייקובסקי במוסקבה בהצטיינות,  
זוכת תחרויות, הופיעה ברחבי רוסיה,  

 .איטליה, ספרד ועוד
1991עלתה לישראל ב  . 

מלמדת בקונסרבטוריון   1997משנת 
 .גבעתיים

בין תלמידיה זוכי תחרויות ארציות  
ובינלאומית, בוגרי האקדמיות בארץ  

. ובחו"ל  

 
 



                                                                          

 
 

Omri Moneta 
(Israel)  

 
עומרי מונטה, גיטריסט בתחום הג'אז  

והמוזיקה הקלה. בעלת תואר ראשון  
בביצוע ובחינוך מהאקדמיה למוזיקה  

בירושלים ומסיים בימים אלו תואר שני  
 .בחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי

מלמד מוזיקה במגמות מוזיקה  
בתיכונים בארץ ובקונסרבטוריונים  

ג'אז וגיטרות.   ומנצח על אנסמבלי
בשנים האחרונות מנהל את  

קונסרבטוריון יד חריף. הופיע  
בפסטיבלים ובאירועים שונים ברחבי  

הארץ כגון לילה לבן תל אביב, פסטיבל  
. ערד ועוד  

 

Omri Moneta, Guitarist in the field of 

jazz and popular music. has a bachelor's 

degree in performance and education from 

the Jerusalem Academy of Music and is 

currently completing a master's degree in 

music education at Lewinsky College. 

Teaches music for 20 years now in high 

schools in Israel and in conservatories and 

conducts jazz and guitar ensembles. In 

recent years he has been managing the 

Yad Harif Conservatory. Performed at 

various festivals and events such as 

"White Night" Tel Aviv, Arad Festival 

and more. 
 

 

 
 
 

Michael Schwartzman 
(Israel) 

 
לארץ עבד   העליהלפני  , מיכאל שוורצמן

אופרה  ה סימפוניה והכמלווה בתזמורות  
  הרכבים לימד  ו  באוראל ובסיביר

  גבוהה  באקדמיה למוזיקה םיי קאמר
  לארץ העליה קרסנויארסק. לאחר עיר  ב

עובד בתזמורת הסימפונית של   מיכאל 
 .העיר ירושלים

 

Michael Schwartzman, before immigrating to 

Israel worked as an accompanist for symphony and 

opera orchestras in the Ural and Siberia and taught 

chamber ensembles at the Academy of High Music 

in the city of Krasnoyarsk. After immigrating to 

Israel, Michael works in the Jerusalem City 

Symphony Orchestra. 

 



                                                                          

 
 
 
 

Dr.Masha Furman-Krimer 
(Israel) 

 
מרצה בהשכלה גבוהה    ,קרימר-ד"ר מאשא פורמן

שנה היא מורה   35במחלקות למוזיקה בישראל ומעל  
בבתי הספר למוזיקה )מרכזי המוזיקה  

וקונסרבטוריונים( בתחומי פסנתר, תיאוריה,  
- קומפוזיציה, מוזיקה באמצעות מחשב ופסיכו

 אקוסטיקה מוזיקאלית ומוזיקה בחינוך מוזיקאלי.  
המחלקה  מנהלת פדגוגית של מאשא להיום  

לאומנויות ביצוע קלאסי בקונסרבטוריון "יד חריף"  
 )מטה יהודה(. 

מאשא נלדה ולמדה בעיר קייב )אוקראינה(. בשנת  
 עלתה לישראל.   1991

מאשא בוגרת אקדמיה למוזיקה בעיר לבוב. בעלת  
למוזיקה בירושלים    תואר ראשון ושני באקדמיה

 אילן. -ותואר שלישי )דוקטור( באוניברסיטת בר 
הלימודים מאשא זוכה בתחרויות ובמלגות   במשך

ההצטיינות מטעם האקדמיה הגבוהה ובמלגת  
הדקן והנשיא לסטודנטים המצטיינים  \הרקטור

 לתואר שלישי. 
מאשא שופטת קבועה בתחרות בין   2014משנת 

Les Cles D`or"( "The Golden Keys  )לאומית 
 ורכזת תחרות זאת בארץ.

מופיעים וזוכיה   תלמידיה של מאשא 2007החל משנת 
באופן קבוע בתחרויות ובפסטיבלים שונים בישראל  
ובין לאומים המתקיימים בישראל ובמדינות שונות  

בעולם )אמריקה, גרמניה, יפאן, צרפת, ספרד, צ'כיה,  
 אסיה, לטביה ועוד(. 

Dr. Masha Furman-Krimer, a 

lecturer in higher education in music 

departments in Israel and for over 35 

years has been a teacher in music 

schools (music centers and 

conservatories) in the fields of piano, 

theory, composition, computer music, 

psychoacoustic and music education. 

Today Masha is the pedagogical 

director of the Department of Classical 

Performing Arts at the Yad Harif 

Conservatory (Mateh Yehuda). 

Masha was born and educated in the 

city of Kyiv (Ukraine). In 1991 she 

immigrated to Israel. 

Masha is a graduate of the Lviv 

Academy of Music, a bachelor's (BA) 

and master's (MA) degrees from the 

Jerusalem Academy of Music and a 

doctorate (Ph.D) from Bar-Ilan 

University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 
 

 Tamara Yusman 
          (Israel)   

 

 
ומורה  פעילה  , פסנתרנית  תמרה יוסמן

  רקונצרטמייסט פרס ", בעלת פסנתרל
תמרה נולדה בטשקנט    הטוב ביותר".

)אוזבקיסטן( ולמדה פסנתר  
בקונסרבטוריון הממלכתי למוזיקה  

בטשקנט בכיתתו של פרופ'   תואומנויו 
במכללה למוזיקה   הג.ב.קמיקובה. עבד 

  הו"ר וב המחלקה לפסנתרוח  פיק ב
הקבוע של חבר השופטים של תחרויות  

 הפסנתר האזוריות. 
תלמידים רבים של תמרה השתתפו  

במקומות   בינלאומיות וזכו בתחרויות 
רבים מהם עובדים בכל    הראשונים.

 העולם. 
  מלמדתלאחר עלייתה לארץ, תמרה 

רבים   .אשקלוןבבקונסרבטוריון  
במוסדות   לומדים מתלמידיה 

כמו   ,מוזיקליים יוקרתיים שונים
האקדמיה למוזיקה בירושלים ובתל  

בנוסף לעבודה כמורה לפסנתר,  אביב. 
סולנית של  כ מופיעהתמרה  2005משנת 

עיר אשקלון  בהתזמורת הקאמרית 
אולמות  הלהופיע במיטב  ממשיכהו

 הקונצרטים בעיר. 
 

Tamara Yusman, an active pianist and 

piano teacher, has the "Best 

Concertmaster" award. Tamara was born 

in Tashkent (Uzbekistan) and studied 

piano at the State Conservatory of 

Music and the Arts in Tashkent in the 

class of Prof. GB Kamikova. Worked at 

the College of Music under the 

supervision of the Piano Department and 

as the permanent chairman of the panel 

of regional piano competitions. 

Many of Tamara's students participated 

in international competitions and won 

first places. Many of them work all over 

the world. 

After immigrating to Israel, Tamara 

teaches at the Ashkelon Conservatory. 

Many of her students study at various 

prestigious musical institutions, such as 

the Academy of Music in Jerusalem and 

Tel Aviv. In addition to working as a 

piano teacher, since 2005 Tamara has 

performed as a soloist of the Chamber 

Orchestra in the city of Ashkelon and 

continues to perform in the best concert 

halls in the city. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 
 
 

Ariela Megiddo 
(Israel) 

 
 

אריאלה מגידו, בוגרת "האקדמיה  
למוסיקה על שם רובין" בירושלים,  

 ,בכינור והוראה
תלמידתם של יאיר קלס ובוריס  

 .גולדשטיין
מלמדת כינור הרכבים קאמריים  

 ואנסמבלים 
שנה בארץ ובחו"ל 50מעל ל   . 

בין השאר לימדה בקונסרבטוריון "רון  
שולמית", קונסרבטוריון "הסדנה"  

שנה מלמדת  23בירושלים , ומזה 
 "בקונסרבטוריון "יד חריף

 
ת הוראה  אריאלה מגידו פיתחה שיט

המשלבת בין שעורים אישיים ושיעורים  
קבוצתיים אותה ישמה ושכללה לאורך  

השנים בהן לימדה בבית הספר 
האנטרופוסופי בירושלים ובבתי ספר  

 .נוספים
 

אריאלה מגידו ניגנה בקבוצת הכינור  
ברחבי העולם  הראשון בתזמורות . 

 התזמורת הקאמרית של בון)בגרמניה(
רית של  ובאר"הב בתזמורת הקאמ

וושינגטון, התזמורת הסימפונית של  
בולטימור, באופרה ב"קנדי סנטר"  

ועוד, והיתה חלק מרביעית מיתרים  
  . שהופיעה בקביעות 

 
בשנות שהותה בסינגפור היתה חלק  

מצוות השופטים בתחרויות לכלי קשת  
 . לצעירים מכל רחבי המזרח הרחוק

אריאלה מלמדת כיום בקונסרבטוריון  
 ""יד חריף

.ומנגנת בתזמורת "אמריטוס  " 
 

 

 

iolinist and teacherv, Ariela Megiddo 

Born in Israel and graduated from the 

Jerusalem "Runbin academy of music" 

Studied violin with Boris Goldstein and Yair 

Kless, and chamber music with David Line 

Chen.  Ariela has more then fifty years of 

experience in teaching violin, chamber music 

and guiding ensembles in Israel and abroad . 

Among other institutes she was teaching 

at"Ron Shulamit" conservatory, in Hasadnah 

conservatory" and "Ulpan Gilboa". 

Ariela developed a unique teaching method 

combining private and group lessons and 

practiced and developed it along the years at 

the Antroposophic school in Jerusalem and 

other schools . 

Ariela megiddo played in the first violin 

section in various orchestras around the world. 

Bonn chamber orchestra in Germany, 

Baltimore symphony, 

"National gallery" in Washington DC and 

"Washington chamber orchestra." as well as a 

member of a quartet . 

In the six years she was living in Singapore 

she was part of the judge panel in the Far East 

Asia youngsters strings competitions . 

Ariela is currently teaching in Yad Harif 

conservatory and a member of the "Emeritus" 

ensemble. 
 

 



                                                                          

 

 

 
 

Ivgeny Lando 
(Israel) 

 
מורה לכלי הנשיפה, נגן טרומבון   יבגני לנדו,

)קלאסי וג'אז(, מנצח תזמורת   וחצוצרה
יבגני עבד   2000ומעבד מוסיקלי. עד שנת 

כמנהל המחלקה לכלי הנשיפה במכללה  
למוסיקה בעיר סומי. בזמן הזה יבגני עבד  
,  כמנצח תזמורת כלי נשיפה ותזמורת ג'אז

כמנהל מוסיקלי ומנצח של הלקת זמר וריקוד  
לטרומבון, טובה,    מרצהבעיר וילנא ובליטה וכ

 רה. חצוצ
כמנהל  לארץ יבגני עובד  העלייהאחרי 

בקונסרבטוריונים  תזמורות וכמורה ה
ע"ש רובין על   ובפרויקטים שונים בבתי הספר:

יד האקדמיה בירושלים, "רון שולמית"  
בירושלים, במעלה אדומים, בבית שמש,  

   ואחרים.ב"יד חריף" במבשרת ציון, 

Ivgeny Lando, wind instrument 
teacher, trombone and trumpet player 

(classical and jazz), orchestra conductor 

and musical arranger. Until 2000, 

Evgeni worked as the director of the 

brass department at the Sumi College of 

Music. During this time Evgeni worked 

as a conductor of a brass band and a jazz 

orchestra, as a musical director and 

conductor of a singing and dancing 

troupe in the city of Vilnius and Bolita 

and as a lecturer for trombone, tuba and 

trumpet. 

After immigrating to Israel, Evgeni 

works as a director of the orchestras and 

a teacher in conservatories and in 

schools projects: the Rubin Academy in 

Jerusalem, the "Ron Shulamit", 

conservatories in Ma'ale Adumim, Beit 

Shemesh, Mevaseret Zion, Yad Harif 

and others. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

   
 
 

Zohar Elnatan 
(Israel) 

 

 

 

 
בעל תואר שני   ,גיטריסט ובסיסט ,אלנתן זהר

במסלול הלחנה למדיה באקדמיה למוזיקה  
  .ע״ש רובין בירושלים

   ,מופיע בהרכבי ג'אז, בלוז, פיוז'ן ורוקזהר 
,  שתתף בהקלטות של מוזיקה מקוריתמ

מנחה סדנות בתחום   ,כותב מוזיקה לסרטים
ות  שתתף כשחקן ונגן בהצגומ  מוזיקה ותיפוף

 שונות )"פרדוקס", ״חופש חפה שוד״ ועוד(.
השתתף בהקלטות עם  זהר  1997ב

בדיסק   2004ב ו הפסנתרנית ג'ודי לויס
   .״אונומטופיה״ עם היוצר גיא מאיר

העלה מופע של גיטרה  הוא    2016ב
ואלקטרוניקה במשותף עם היוצר יוגב  

   .פרייליכמן בפסטיבל מוסררה מיקס
  רכז במגמת מוזיקה בביה״ס עין כרםזהר 

בביה״ס  : במסגרות נוספותומלמד 
 האנגליקני, בקונסרבטוריון "יד חריף" ועוד. 

  ,כותב ומעבד מוזיקה להרכבים ,מנחה. הוא 
 . נגינה ואלתור מלמד

 

Zohar Elnatan, guitarist and bassist. 

MA in media composition from the Rubin 

Academy of Music in Jerusalem. 

Zohar performs in jazz, blues, fusion and rock 

ensembles, participates in recordings of 

original music, writes music for films, 

conducts workshops in the field of music and 

drumming, and participates as an actor and 

player in various plays ("Paradox", "Freedom 

without Robbery" and more). 

In 1997 Zohar participated in recordings with 

pianist Judy Lewis and in 2004 on the disc 

"Onomatopoeia" with the composer Guy Meir. 

In 2016 he put on a guitar and electronics 

show together with creator Yogev Freilichman 

at the Musrara Mix Festival. 

Zohar is a coordinator in the music department 

at Ein Kerem School and teaches in other 

settings: at the International Anglican School 

(Jerusalem), at the Yad Harif Conservatory 

and more. 

He directs, writes and arranges music for 

ensembles, teaches music and improvisation. 

 
 

 


