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שירה
אביבה גולן ,אורן עילם ,דוד ברבי ,דלילה
גורדון ,ליאת שורק רשף ,יר שגב ,ע ת ח ה
לזרע ,צביקה יר ,רז סופר ,שמואל יריב
אוריאל זוהר ,אורן עילם ,טל איפרגן ,מיכאל
רייך ,ורית פרי ,סברי ה דה ריטה ,ע ת ח ה
לזרע ,צביקה יר ,רו י קדם ,רז סופר ,שולה
בר ע ,שוש ה ויג ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
תמי קויפמן
אביבית חזק ,אוריאל זוהר ,אורן עילם ,אלי
משעלי ,ח יתה רוזן ,מיכאל רייך ,ורית פרי,
עד ה שמש ,פזית אלעזר ,רז סופר ,שלמה בן-
בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלי משעלי ,ה .ח יתה
הלוי ,יהודית אלכסיד ,לורן מילק ,ליאור שדה,
ליאת שורק רשף ,עפרה קליגר ,פזית אלעזר,
ציפי גר ,קובי עובדיה ,רז סופר ,שגיא אל קוה,
שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס
אביחי קמחי ,אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי
משעלי ,דלילה גורדון ,יותם קדוש ,לורן מילק,
ליאור שדה ,ליאת שורק רשף ,ע בל אשל
כה סקי ,עפרה שלו ,פזית אלעזר ,צביקה יר,
רז סופר ,שגיא אל קוה ,שלמה בן-בסה ,שמואל
יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,שרון ברבי ,תמי
קויפמן
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלי בר-יהלום ,אלי
משעלי ,יותם קדוש ,לורן מילק ,ליאת שורק
רשף ,מואיז בן הראש ,עפרה שלו ,פזית אלעזר,
רותי דה-יוה ס ,רז סופר ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי בר-יהלום ,אלי
משעלי ,זיוה גל ,לורן מילק ,מואיז בן הראש,
עפרה שלו ,פזית אלעזר ,רותי דה-יוה ס ,רז
סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב
אביבה גולן ,אורה עשהאל ,אלי בר-יהלום ,אלי
משעלי ,זיוה גל ,ליאור שדה ,ליאת שורק רשף,
מואיז בן הראש ,עפרה שלו ,פזית אלעזר ,רז
סופר ,רע ן בן-טובים ,שלמה בן-בסה ,שמואל
יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורן עילם ,ד יאל זרוג ,ה .ח יתה הלוי ,יאיר
בן-חור ,ליאת שורק רשף ,פזית אלעזר ,ציפי
הראל ,רז סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
שרה אהרו וביץ קרפ וס
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שלמה בן-בסה ,שמואל יריב

אומ ות חזותית
אתי מצא יחזקאל ,בוקה
גרי פלד ,לוסי אלקויטי,
ע בל אשל כה סקי
אתי מצא יחזקאל ,בוקה
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בוקה גרי פלד ,יותם קדוש,
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אורן עילם,
מואיז בן
הראש

