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שירה
אורן עילם ,אשר גל ,ד י ייפלד ,לירון אוחיון,
מואיז בן הראש ,ע בל אשל כה סקי ,שמואל
יריב

132

10.6.2016

133

17.6.2016

אורן עילם ,א ה רוזמן ,אשר גל ,ד י ייפלד,
ליאור שיר ,מואיז בן הראש ,ע בל אשל
כה סקי ,צביקה שחם
אורן עילם ,דן אלבו ,ד י ייפלד ,מואיז בן
הראש ,ועם ויסמן ,ע בל אשל כה סקי ,שמואל
יריב

134

24.6.2016

135

1.7.2016

136
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אורן עילם ,ד י ייפלד ,יערית לובל אשוש,
מואיז בן הראש ,מירי גלעד ,ע בל אשל כה סקי,
ערן טורג'מן ,שמואל יריב
אורן עילם ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד,
מואיז בן הראש ,מירי גלעד ,סברי ה דה ריטה,
ע בל אשל כה סקי ,שמואל יריב
אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד ,יולי
קרביץ ,מירי גלעד ,סברי ה דה ריטה ,שמואל
יריב
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אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מירי גלעד ,ע בל אשל כה סקי ,שמואל
יריב

138
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אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מיכאל רייך ,סברי ה דה ריטה ,שמואל
יריב
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אורן עילם ,איתן ליב ,אשר גל ,אתי אלון
אלעזרה ,ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,סברי ה דה
ריטה
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אורן עילם ,אסתר אדמית ,אשר גל ,אתי אלון
אלעזרה ,ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,יורם רומם

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
אריאלה מיכאלי ,סברי ה
דה ריטה ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,י ו
הרמן ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,י ו
הרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
אריאלה מיכאלי ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
י ו הרמן ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,ע בל אשל כה סקי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,עליזה גוטמן,
שלומית כרמלי
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