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רשימות
לאה הרפז
האדם מתמודד עם החייתיות :ציורי מפלצות עפ"י המיתולוגיה היוו ית .גיליון  ,46עמ' 25-
.21

טבלת גיליו ות
גיליון
41

תאריך
12.9.2014

שירה
אורן עילם ,אתי מצא יחזקאל ,דוד ברבי ,לאה
צבי )דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,רבקה ורב ר ,רון
גרא ,שושי קלאס ,תלמה פרויד

42

19.9.2014

43

26.9.2014

44

3.10.2014

45

10.10.2014

אורן עילם ,אלי משעלי ,אלקס ריף ,דוד ברבי,
טלי וייס ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,עדן בן ארי,
עידית ברק ,רוברט דו ר ,רון גרא ,שושי קלאס,
שוש ה ויג
אילה אורן ,אלי משעלי ,אתי מצא יחזקאל ,דוד
ברבי ,חגית בת-אליעזר ,לאה צבי )דובז'י סקי(,
ליאור שדה ,ליאת שורק רשף ,עפרה קליגר,
רבקה ורב ר ,שוש ה קרבסי
אורן עילם ,אלי משעלי ,דוד ברבי ,דלילה
גורדון ,חגית בת-אליעזר ,טלי וייס ,יבחר ג אור,
מואיז בן הראש ,שושי קלאס ,שוש ה ויג ,ש י
כסיף
אלי משעלי ,אתי מצא יחזקאל ,דוד ברבי ,לאה

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,אורן עילם,
דורית ויסמן ,יו ה מוסט,
מירב סיאלו סופיר ,ורית
צדרבוים
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,מירב
סיאלו סופיר ,ורית
צדרבוים
אורי פרץ ,טלי וייס ,מירב
סיאלו סופיר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אתי מצא
יחזקאל ,ורית צדרבוים,
רו ית חדד
אורי פרץ ,מירב סיאלו
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רשימות

46

17.10.2014

47

24.10.2014

48

31.10.2014

49

7.11.2014

50

14.11.2014

צבי )דובז'י סקי( ,מאיה ויי ברג ,מואיז בן
הראש ,מור הובר ,עדן בן ארי ,פזית אלעזר,
רבקה ורב ר ,תמי קויפמן
אביבית חזק ,דוד ברבי ,חגית בת-אליעזר ,יבחר
ג אור ,ליאור שדה ,ליאת שורק רשף ,מאיה
ויי ברג ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי ,שושי
קלאס ,שמואל יריב
דוד ברבי ,דלילה גורדון ,ה .ח יתה הלוי ,ליאת
שורק רשף ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי ,שולה
בר ע ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אלי משעלי ,יו ה מוסט ,לאה צבי )דובז'י סקי(,
ליאור שדה ,מואיז בן הראש ,משה דביר,
רבקה ורב ר ,שוש ה קרבסי ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס
אביבית חזק ,אורן עילם ,דוד ברבי ,מואיז בן
הראש ,ורית צדרבוים ,עידית ברק ,פזית
אלעזר ,שושי קלאס ,שחרית מהבש
אשר גל ,דוד ברבי ,דלילה גורדון ,ה .ח יתה
הלוי ,חגית בת-אליעזר ,חוה תמר ד יאל ,יבחר
ג אור ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,ליאור שדה,
מואיז בן הראש ,מזי כהן מלמד ,מיכאל רייך,
עדן בן ארי ,עידית ברק ,ע בל אשל כה סקי,
שחרית מהבש ,תלמה פרויד

סופיר ,ורית צדרבוים,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,שלומית כרמלי

אורי פרץ ,אירית קלכמן,
מירב סיאלו סופיר ,עליזה
פלור טל
אורי פרץ ,אלה בר-ישראל,
אן רקובר ,דורית ויסמן
אורי פרץ ,ורית צדרבוים,
רו ית חדד ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,בוקה
גרי פלד ,יוסי וקסמן ,יותם
קדוש ,מירב סיאלו סופיר,
ורית צדרבוים ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
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לאה הרפז

