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בוקה גרי פלד
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22 ,21
רפי פרץ

29 ,24

שלומית כרמלי
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טבלת גיליו ות
גיליון
21

תאריך
25.4.2014

שירה
אורן עילם ,ד ה שוכמכר ,ה .ח יתה הלוי,
יהודית אלכסיד ,עודד בן-דורי ,עפרה קליגר ,רז
סופר ,שמואל יריב ,תמי קויפמן

22

2.5.2014

23

9.5.2014

24

16.5.2014

אביבית חזק ,אורן עילם ,ד ה שוכמכר ,ליאור
קסוס ,עליזה פלור טל ,עפרה קליגר ,פזית
אלעזר ,ציפי גר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
תמרה אור סלילת
אביחי קמחי ,אור ה ריבלין ,דורית ויסמן ,טל
איפרגן ,טלי וייס ,יהודית אלכסיד ,ליאת שורק
רשף ,ורית פרי ,סברי ה דה ריטה ,פזית אלעזר,
שמואל יריב ,תמי קויפמן
אתי מצא יחזקאל ,דורית ויסמן ,ד ה שוכמכר,

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,אתי מצא
יחזקאל ,חיה גרץ-רן ,יותם
קדוש ,לאה הרפז ,מרדכי
גלדמן ,ע ת בגר ,רו י סומק
בוקה גרי פלד ,חיה גרץ-רן,
מרדכי גלדמן ,רו י סומק
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד

אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
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רשימות

25

23.5.2014

26

30.5.2014

27

6.6.2014

28

14.6.2014

29

21.6.2014

30

27.6.2014

יאיר בן-חור ,ליאור שדה ,ללי ציפי מיכאלי,
מאיה ויי ברג ,מתי שמואלוף ,ורית פרי ,פזית
אלעזר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב
אלי אליהו ,דורית ויסמן ,דלילה גורדון ,חגית
בת-אליעזר ,טל איפרגן ,לאה הרפז ,ורית פרי,
סיגל פלד דריאל ,רז סופר ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,תלמה פרויד
דלילה גורדון ,ה .ח יתה הלוי ,חגית בת-
אליעזר ,טל איפרגן ,יהודית רו ן ,יואב איתמר,
ליאת שורק רשף ,עפרה קליגר ,רז סופר ,שלמה
בן-בסה ,שמואל יריב
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלי משעלי ,ברכה
רוז פלד ,יואב איתמר ,ליאת שורק רשף ,עפרה
קליגר ,רז סופר ,רחלי אברהם-איתן
אמירה הס ,ליאת שורק רשף ,פזית אלעזר ,רז
סופר ,רחלי אברהם-איתן ,שוש ה קרבסי,
שמואל יריב
אורלי אסיה ,ה .ח יתה הלוי ,ליאור שדה ,ליאת
שורק רשף ,סיגל פלד דריאל ,פזית אלעזר,
שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב
ה .ח יתה הלוי ,ליאור שדה ,מירב סיאלו סופיר,
מלכה ת זון ,ורית צדרבוים ,סיגל פלד דריאל,
עידית ברק ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה

דלילה גורדון ,רפי פרץ
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
לוסי אלקויטי ,עליזה
פלור טל
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
לאה הרפז ,עליזה פלור טל
אביבית חזק ,אורי פרץ,
אתי מצא ,יחזקאל ,עליזה
פלור טל ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,עליזה פלור טל,
שלומית כרמלי
עליזה פלור טל ,רפי פרץ,
שלומית כרמלי
לאה הרפז ,מירב סיאלו
סופיר ,עליזה פלור טל,
שלומית כרמלי
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