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רשימות
אורן עילם
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טבלת גיליו ות
גיליון
1

תאריך
12.12.2013

2

14.12.2013

שירה
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אורן אהרון אוחיון,
אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אס ת אלון ,דלילה
גורדון ,יותם קדוש ,י יב ש הב ,שוש ה ויג
אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אס ת אלון ,דורית
ויסמן ,דלילה גורדון ,ה .ח יתה הלוי ,יותם
קדוש ,י יב ש הב ,ישראל חי טייב ,לאה הרפז,
סברי ה דה ריטה ,רחל סביליה ,שוש ה ויג,
שרה אהרו וביץ קרפ וס

אומ ות חזותית
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רשימות

3

21.12.2013

4

28.12.2013

5

4.1.2014

6

11.1.2014

7

18.1.2014

8

25.1.2014

אביבה גולן ,אב ר שטראוס ,אורן אהרון
אוחיון ,אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,איריס
אליה כהן ,אס ת אלון ,אשר גל ,אתי מצא
יחזקאל ,דוד ברבי ,דורית ויסמן ,דלילה גורדון,
ה .ח יתה הלוי ,הילה טביב רבי וביץ' ,טל
איפרגן ,יואב איתמר ,יוסף עוזר ,יותם קדוש,
יחזקאל פשי ,י יב ש הב ,ישראל חי טייב ,לאה
הרפז ,מואיז בן הראש ,מירה צוקרמן ,מרדכי
גלדמן ,ורית פרי ,עמה ארז ,סברי ה דה ריטה,
עודד בן-דורי ,ע בל אשל כה סקי ,עפרה קליגר,
רו י סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שולה בר ע,
שוש ה ויג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמרה אור
סלילת
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אב ר שטראוס ,אורן
עילם ,איל ה בר-שלום ,אלו ה שיי ין ,אמירה
הס ,אתי מצא יחזקאל ,בלפור חקק ,הילה
טביב רבי וביץ' ,הרצל חקק ,יהודית מליק-
שירן ,יהושוע פרו ט ,יותם קדוש ,יחזקאל פשי,
י יב ש הב ,יעקב אלג'ם ,ישראל חי טייב ,לאה
הרפז ,ללי ציפי מיכאלי ,מאיה ויי ברג ,מואיז
בן הראש ,מירה צוקרמן ,מרדכי גלדמן ,עמה
ארז ,סברי ה דה ריטה ,עודד בן-דורי ,ע בל
אשל כה סקי ,ע ת ח ה לזרע ,עפרה קליגר ,רו י
סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שוש ה ויג ,שלמה
בן-בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס,
תמרה אור סלילת
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אב ר שטראוס,
אוולין כץ ,איל ה בר-שלום ,אלו ה שיי ין,
אמירה הס ,אשר גל ,אתי מצא יחזקאל ,ה.
ח יתה הלוי ,הילה טביב רבי וביץ' ,ח יתה רוזן,
טל איפרגן ,יחזקאל פשי ,לאה הרפז ,לואיזה
מיצוב יפת ,ללי ציפי מיכאלי ,מאיה ויי ברג,
מואיז בן הראש ,ורית פרי ,עמה ארז ,סברי ה
דה ריטה ,עודד בן-דורי ,ע בל אשל כה סקי,
ע ת ח ה לזרע ,עפרה קליגר ,ציפי גר ,רו י
סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שולה בר ע ,שוש ה
ויג ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שמעון
רוז ברג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמי קויפמן,
תמרה אור סלילת
אביבה גולן ,אב ר שטראוס ,אורן עילם ,אמירה
הס ,אתי מצא יחזקאל ,דן אלבו ,הילה טביב
רבי וביץ' ,יותם קדוש ,יעקב אלג'ם ,לואיזה
מיצוב יפת ,ללי ציפי מיכאלי ,מואיז בן הראש,
ורית פרי ,סיגל בן יאיר ,עודד בן-דורי ,ע בל
אשל כה סקי ,ע ת ח ה לזרע ,עפרה קליגר ,רו י
סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שמעון רוז ברג ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס ,תמי קויפמן
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אורן עילם ,איל ה
בר-שלום ,אלי משעלי ,אמירה הס ,אתי מצא
יחזקאל ,הילה טביב רבי וביץ' ,ח יתה רוזן,
יוסי בובה ,יותם קדוש ,לאה הרפז ,לואיזה
מיצוב יפת ,מיכאל רייך ,סיגל בן יאיר ,עודד
בן-דורי ,ע ת ח ה לזרע ,רו י סומק ,רו י קדם,
רז סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שמעון
רוז ברג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמי קויפמן,
תמרה אור סלילת
אוהד ובר ,אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אתי
מצא יחזקאל ,ה .ח יתה הלוי ,הילה טביב
רבי וביץ' ,ח יתה רוזן ,יוסי בובה ,יותם קדוש,
לאה הרפז ,לורן מילק ,מיכאל רייך ,סיגל בן
יאיר ,ע ת ח ה לזרע ,צביקה יר ,רבקה ירון,
רו י קדם ,שחר-מריו מרדכי ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שמעון רוז ברג ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס ,תמרה אור סלילת
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אורן עילם

9

31.1.2014

10

7.2.2014

אביבית חזק ,אורן עילם ,אור ה ריבלין ,אלי
משעלי ,אתי מצא יחזקאל ,גל ברזילי ,לורן
מילק ,מיכאל רייך ,עודד בן-דורי ,ע ת ח ה
לזרע ,צביקה יר ,רו י קדם ,רז סופר ,שחר-
מריו מרדכי ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
שמעון רוז ברג
אביחי קמחי ,אורן עילם ,אור ה ריבלין ,אשר
גל ,אתי מצא יחזקאל ,ג'דה בן אל ,גל ברזילי,
דלילה גורדון ,דן אלבו ,לאה הרפז ,לורן מילק,
ליאת שורק רשף ,מאיה ויי ברג ,עמה ארז ,ע ת
ח ה לזרע ,צביקה יר ,רו י קדם ,שמואל יריב,
שמעון רוז ברג ,תמי קויפמן

אביבית חזק ,אור ה
ריבלין ,אתי מצא יחזקאל,
גל ברזילי ,לוסי אלקויטי,
רו ה שחר
בוקה גרי פלד ,לוסי
אלקויטי ,ע בל אשל
כה סקי
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עודד בן-
דורי

