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שירה
אביחי קמחי ,אשר גל ,דוד ברבי ,יו ה מוסט,
מואיז בן הראש ,מזי כהן מלמד ,ורית
צדרבוים ,שושי קלאס ,שוש ה קרבסי ,שחרית
מהבש
אורן עילם ,אשר גל ,בלפור חקק ,חגית בת-
אליעזר ,טובי סופר ,ליאור יצחק ,ורית
צדרבוים ,עדן בן ארי ,פזית אלעזר ,שחרית
מהבש
אלקס ריף ,אשר גל ,דוד ברבי ,דלילה גורדון,
עפרה קליגר ,רבקה ורב ר ,שחרית מהבש ,שרה
אהרו וביץ קרפ וס ,תמה חזק
אלי משעלי ,דוד ברבי ,ורדה אליעזר ,זהבה
כלפה ,זיוה גל ,ורית צדרבוים ,עפרה קליגר,
שולה בר ע ,תלמה פרויד ,תמה חזק
אביבית חזק ,אביה זוריסט כץ ,אורה עשהאל,
אורן עילם ,דוד ברבי ,יבחר ג אור ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,מירב סיאלו סופיר ,עפרה קליגר,
רבקה ורב ר
אורה עשהאל ,אורן עילם ,ה .ח יתה הלוי ,ורדה
אליעזר ,יותם קדוש ,ורית צדרבוים ,קרן דור,
רחל טוקר-שיי ס ,שושי קלאס ,שירי עובד
אורן עילם ,דוד ברבי ,דורית ויסמן ,ורדה שפין
גרוס ,זהבה כלפה ,ליאור יצחק ,ורית

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,ורית צדרבוים,
ע ת בגר ,שלומית כרמלי
אתי מצא יחזקאל ,לאה
הרפז ,ורית צדרבוים ,ע ת
בגר
לאה הרפז ,ורית צדרבוים,
ע ת בגר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אתי מצא
יחזקאל ,ורית צדרבוים,
ע ת בגר
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
ורית צדרבוים ,רחל טוקר-
שיי ס
אורי פרץ ,ורית צדרבוים,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,דורית ויסמן,
יותם קדוש ,לאה הרפז
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רשימות

58

9.1.2015

59

16.1.2015

60

23.1.2015

צדרבוים ,רחלי אברהם-איתן ,שוש ה קרבסי,
שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורן עילם ,דורית ויסמן ,דלילה גורדון ,ורדה
שפין גרוס ,ח ה דרעי דדון ,ורית צדרבוים,
רבקה ורב ר ,רחל טוקר-שיי ס ,רחלי אברהם-
איתן ,שוש ה קרבסי
אלי משעלי ,ה .ח יתה הלוי ,ח ה דרעי דדון,
יבחר ג אור ,ליאור שדה ,עדן בן ארי ,עפרה
קליגר ,רבקה ורב ר ,שולה בר ע
אביבה גולן ,דוד ברבי ,דורית ג'אן ,ה .ח יתה
הלוי ,חגית בת-אליעזר ,ורית צדרבוים ,רבקה
ורב ר ,רז סופר ,רחלי אברהם-איתן ,שוש ה
קרבסי

אורי פרץ ,דורית ויסמן

אורן עילם ,בוקה גרי פלד,
ורית צדרבוים ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,רו ית חדד
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