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שירה
אביבה גולן
99
אביבית חזק
100
אביחי קמחי
100
אורן עילם
100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
אלי שמואלי
91
אמיר אור
100
אשר גל

100 ,93 ,92

בלפור חקק
100
ג'וש שגיא
94 ,92
גאולה שי ה
100
גל ברזילי
100
גלעד מאירי
100
דוד רשתי
100
דויד מ שה
100
דורית ויסמן
100
דן אלבו
100
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דפ ה שחורי
100
הרצל חקק
100
ורדה אליעזר
96 ,95
זהבה כלפה
93
חגית בת-אליעזר
100
טובי סופר
100
טמילה רם
100
יפי זקן וולמן
96 ,95 ,93
יקיר בן-משה
100
לאה צבי )דובז'י סקי(
100 ,94 ,91
ליאור שדה
100 ,95 ,91
לילי סלע
100
ללי ציפי מיכאלי
100
מאיה ויי ברג
100
מואיז בן הראש
100 ,99 ,98 ,96 ,94
מזי כהן מלמד
100
מרדכי גלדמן
100
ורית צדרבוים
100
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ילי דגן

100

עמה ארז
100
עמה יו ג
95 ,94 ,93
תי מלאכי
95 ,92 ,91
סיגל פלד דריאל
100
עדן בן ארי
100 ,97 ,91
עמיר עקיבא סגל
100
ע בל אשל כה סקי
100
עפרה קליגר
100
עפרה שלו
100
פזית אלעזר
100
צביה גולן
98 ,97
צביקה שחם
99 ,98 ,97
רבקה ורב ר
100 ,99
רבקה-תפארת חקק
100
רוברט דו ר
100
רוחמה גמרמן
100 ,99 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
רז סופר

100 ,99 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
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רחלי אברהם-איתן
92 ,91
שאול צירלין
93
שולה בר ע
100
שוש ה קרבסי
100 ,99 ,98 ,97
שחר-מריו מרדכי
100
שׂישׂי מאיר
100
שלמה בן-בסה
100 ,97 ,96
שמואל יריב
100
שמעון מרמלשטיין
100
שמעון רוז ברג
100
שרה אהרו וביץ קרפ וס
92
תלמה פרויד
100
תמי קויפמן
97
תמרה אור סלילת
98 ,96

אומ ות חזותית
אביבית חזק
94
אורי פרץ
100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91
אורן עילם
100 ,95 ,94 ,93
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אירית סלע
99
אלכס קרמר
100 ,98 ,97 ,96
אתי מצא יחזקאל
100
יהושוע פרו ט
100 ,99 ,97 ,92
יו ה מוסט
91
יוסי וקסמן
100
יעל דורון
100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92
אוה ט .ברז י
100
סברי ה דה ריטה
100 ,99 ,98 ,97 ,92
עופרי מרום
100 ,98 ,95 ,93
רו ה שחר
100 ,98 ,97 ,96 ,94 ,91
רו י סומק
100
רחל טוקר-שיי ס
100
רפי פרץ
100
שלומית כרמלי
100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91

טבלת גיליו ות
גיליון
91

תאריך
28.8.2015

92

4.9.2015

שירה
אורן עילם ,אלי שמואלי ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,תי מלאכי ,עדן בן
ארי ,רוחמה גמרמן ,רז סופר ,רחלי אברהם-
איתן
אורן עילם ,אשר גל ,ג'וש שגיא ,תי מלאכי,
רוחמה גמרמן ,רז סופר ,רחלי אברהם-איתן,

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יעל דורון ,סברי ה דה
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רשימות

שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורן עילם ,אשר גל ,זהבה כלפה ,יפי זקן וולמן,
עמה יו ג ,רוחמה גמרמן ,רז סופר ,שאול
צירלין
אורן עילם ,ג'וש שגיא ,לאה צבי )דובז'י סקי(,
מואיז בן הראש ,עמה יו ג ,רוחמה גמרמן ,רז
סופר
אורן עילם ,ורדה אליעזר ,יפי זקן וולמן ,ליאור
שדה ,עמה יו ג ,תי מלאכי ,רוחמה גמרמן ,רז
סופר
אורן עילם ,ורדה אליעזר ,יפי זקן וולמן ,מואיז
בן הראש ,רוחמה גמרמן ,שלמה בן-בסה,
תמרה אור סלילת
אורן עילם ,עדן בן ארי ,צביה גולן ,צביקה
שחם ,רז סופר ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה,
תמי קויפמן

93

11.9.2015

94

18.9.2015

95

25.9.2015

96

2.10.2015

97

9.10.2015

98

16.10.2015

אורן עילם ,מואיז בן הראש ,צביה גולן ,צביקה
שחם ,רוחמה גמרמן ,שוש ה קרבסי ,תמרה
אור סלילת

99

23.10.2015

100

30.10.2015

אביבה גולן ,אורן עילם ,מואיז בן הראש,
צביקה שחם ,רבקה ורב ר ,רוחמה גמרמן ,רז
סופר ,שוש ה קרבסי
אביבית חזק ,אביחי קמחי ,אורן עילם ,אמיר
אור ,אשר גל ,בלפור חקק ,גאולה שי ה ,גל
ברזילי ,גלעד מאירי ,דוד רשתי ,דויד מ שה,
דורית ויסמן ,דן אלבו ,דפ ה שחורי ,הרצל
חקק ,חגית בת-אליעזר ,טובי סופר ,טמילה רם,
יקיר בן-משה ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,ליאור
שדה ,לילי סלע ,ללי ציפי מיכאלי ,מאיה
ויי ברג ,מואיז בן הראש ,מזי כהן מלמד ,מרדכי
גלדמן ,ורית צדרבוים ,ילי דגן ,עמה ארז,
סיגל פלד דריאל ,עדן בן ארי ,עמיר עקיבא סגל,
ע בל אשל כה סקי ,עפרה קליגר ,עפרה שלו,
פזית אלעזר ,רבקה ורב ר ,רבקה-תפארת חקק,
רוברט דו ר ,רוחמה גמרמן ,רז סופר ,שולה
בר ע ,שוש ה קרבסי ,שחר-מריו מרדכי ,שׂישׂי
מאיר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שמעון
מרמלשטיין ,שמעון רוז ברג ,תלמה פרויד

ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אביבית חזק ,אורן עילם,
יעל דורון ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר ,יעל
דורון ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
יהושוע פרו ט ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אירית סלע,
יהושוע פרו ט ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
אלכס קרמר ,אתי מצא
יחזקאל ,יהושוע פרו ט,
יוסי וקסמן ,יעל דורון,
אוה ט .ברז י ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,רו ה
שחר ,רו י סומק ,רחל
טוקר-שיי ס ,רפי פרץ,
שלומית כרמלי
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