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יותם קדוש
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יעל דורון
120 ,119 ,117 ,112
מירה צוקרמן
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111

תאריך
15.1.2016

112

22.1.2106

113

29.1.2016

שירה
אורן עילם ,אילה אורן ,א ה רוזמן ,אסטאר
חזן ,אשר גל ,גילי סיטון ,טלי כהן שבתאי,
מואיז בן הראש
אורן עילם ,גילי סיטון ,ויקי שטמר ,יהודה עתי,
לאה צבי )דובז'י סקי( ,פזית אלעזר ,רז סופר,
שמואל יריב
אורן עילם ,אשר גל ,גילי סיטון ,דוד רשתי ,דויד
מ שה ,דן אלבו ,רז סופר ,שמואל יריב

114

5.2.2016

115

12.2.2016

116

19.2.2016

117

26.2.2016

118

4.3.2016

אורן עילם ,גילי סיטון ,ישראל בן יהוידע,
מואיז בן הראש ,צביקה שחם ,רוחמה גמרמן,
רז סופר ,שלמה בן-בסה
אורן עילם ,אשר גל ,יעל חץ ,ישראל בן יהוידע,
לאה צבי )דובז'י סקי( ,מואיז בן הראש ,צביקה
שחם ,רז סופר
אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,מואיז בן הראש,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה ריטה ,רוחמה
גמרמן ,רז סופר
אורן עילם ,אשר גל ,גלית אבגי-כהן ,לאה תמיר
א גלרד ,מירה צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שמואל כהן-ש י
אורן עילם ,אשר גל ,דוד רשתי ,ישראל בן
יהוידע ,לאה תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש,
רז סופר

119

11.3.2016

120

18.3.2016

אורי פרץ ,אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,לאה
תמיר א גלרד ,סברי ה דה ריטה ,רוחמה
גמרמן ,רז סופר
אורי פרץ ,אשר גל ,חגית מ דרובסקי ,לאה
תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש ,מיכאל רייך,
סברי ה דה ריטה ,שמואל יריב

אומ ות חזותית
יותם קדוש ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
יותם קדוש ,יעל דורון,
מירי שפיגל ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יותם קדוש,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,ד יאל גרי פלד,
מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום,
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
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רשימות

