כתב העת ביטאון שירה – אי דקס
המספרים מתחת לכל שם מציי ים את מספרי הגיליו ות בהם השתתף היוצר

שירה
אאידה רוזן
75
אביב מויאל
63
אביבה ברושי
200
אביבה גולן
99 ,60 ,38 ,36 ,18 ,11 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1
אביבית חזק
100 ,81 ,77 ,73 ,67 ,61 ,55 ,49 ,46 ,34 ,27 ,22 ,16 ,14 ,13 ,9
אביה זוריסט כץ
55
אביחי יעקבי
205
אביחי קמחי
200 ,100 ,51 ,37 ,23 ,15 ,10 ,7 ,5 ,4 ,1
אב ר שטראוס
6 ,5 ,4 ,3
אברהם מטקוביץ
200 ,189 ,183 ,179 ,163 ,161
אהוד עמיר
38
אוהד ובר
8
אוולין כץ
5
אורה עשהאל
67 ,66 ,65 ,56 ,55 ,18 ,17 ,15
אורי פרץ
145 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
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אוריאל זוהר
13 ,12
אורלי אסיה
29
אורלי שמואלי
210 ,207 ,200 ,193 ,188 ,184 ,165 ,164 ,163 ,162
אורן עילם
,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,35 ,33 ,27 ,22 ,21 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1
,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,74 ,73 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,55 ,52 ,49
,106 ,105 ,104 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82
,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107
,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126
200 ,196 ,179 ,175 ,156 ,151 ,150 ,149 ,147 ,145
אור ה ריבלין
23 ,10 ,9
אור ה בס הדר
102 ,101
אושרי בן-דור
148 ,147
איה הוכשטט כהן
217
איטה חזן
188
אילה אורן
111 ,110 ,109 ,43
איל ה בר-שלום
8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
איל ה סגל
80 ,68
איציק רייכר
180
איריס אליה כהן
3
איתן ליב
139
אלון דה-פיצ'וטו
211 ,206
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אלון מורדכוביץ
163 ,160
אלו ה שיי ין
5 ,4
אלחי סלומון
200
אלי אליהו
25
אלי בר-יהלום
18 ,17 ,16
אלי כהן

35

אלי משעלי
74 ,69 ,66 ,65 ,59 ,54 ,48 ,45 ,44 ,43 ,42 ,40 ,36 ,35 ,34 ,27 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,9 ,7
אלי שמואלי
91
אלקס ריף
81 ,79 ,78 ,77 ,74 ,53 ,42
אמיר אור
200 ,100
אמירה הס
200 ,152 ,28 ,7 ,6 ,5 ,4
א ה קפלי סקי
190
א ה רוזמן
132 ,111 ,110 ,109
אסטאר חזן
207 ,204 ,200 ,111
אס ת אלון
3 ,2 ,1
אסתר אדמית
140
אפרת בן יצחק
187 ,167 ,166
אפרת צרפתי
126 ,125 ,124
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ארז שחר
76
אריה חסקין
212
ארלט מי צר
32
אשר גל
,113 ,111 ,110 ,109 ,108 ,103 ,101 ,100 ,93 ,92 ,90 ,89 ,66 ,65 ,64 ,53 ,52 ,51 ,50 ,10 ,5 ,3
,144 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,132 ,131 ,130 ,129 ,127 ,125 ,124 ,120 ,118 ,117 ,115
205 ,200 ,146 ,145
אתי אלון אלעזרה
147 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,130 ,129
אתי מצא יחזקאל
70 ,45 ,43 ,41 ,40 ,24 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
בלפור חקק
207 ,205 ,203 ,201 ,153 ,100 ,52 ,4
בן לוי

33

ברכה רוז פלד
34 ,33 ,27
ג'דה בן אל
10
ג'וש שגיא
94 ,92
גאולה שי ה
200 ,168 ,162 ,161 ,103 ,100 ,87 ,86 ,79
גד פישר
212
גד קי ר )קיסי גר(
211 ,210
גדי לופו

159 ,158

גיורא גריפל
67 ,65
גיל אדטו
190 ,189
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גילי ד ון
200
גילי סיטון
114 ,113 ,112 ,111 ,110
גל בראון
169 ,168 ,167 ,166
גל ברזילי שוורצ ברג
200 ,100 ,67 ,10 ,9
גל יהושוע
36
גלי טרליוק
195
גלית אבגי-כהן
209 ,117
גלעד מאירי
200 ,101 ,100
דביר שרעבי
105 ,71
דוד ברבי
200 ,60 ,57 ,55 ,54 ,53 ,51 ,50 ,49 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,11 ,3
דוד רשתי
118 ,113 ,106 ,100
דויד מ שה
185 ,181 ,179 ,173 ,166 ,153 ,113 ,100
דורית ג'אן
71 ,70 ,68 ,64 ,62 ,61 ,60
דורית ויסמן
200 ,154 ,153 ,152 ,103 ,100 ,75 ,58 ,57 ,37 ,25 ,24 ,23 ,3 ,2
דורית ראשו י
166 ,165 ,164
דלילה גורדון
58 ,53 ,50 ,47 ,44 ,26 ,25 ,15 ,11 ,10 ,3 ,2 ,1
דן אלבו
133 ,113 ,101 ,100 ,10 ,6
ד ה שוכמכר
24 ,22 ,21
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ד י ייפלד
,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128
,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,177 ,159 ,158 ,157 ,154 ,151
219 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195
ד יאל זרוג
77 ,76 ,37 ,19
ד יאל יהלום
180
דפ ה לבוביץ'
219 ,218 ,217 ,216 ,210 ,209 ,188 ,187 ,186 ,183 ,182
דפ ה שחורי
100
ה .ח יתה הלוי
73 ,71 ,68 ,62 ,60 ,59 ,56 ,50 ,47 ,39 ,38 ,35 ,33 ,30 ,29 ,26 ,21 ,19 ,14 ,8 ,5 ,3 ,2
הילה טביב רבי וביץ'
8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
הרצל חקק
203 ,201 ,155 ,154 ,153 ,100 ,4
ורד זי גר
20
ורד טוהר
215
ורדה אליעזר
96 ,95 ,88 ,76 ,72 ,56 ,54
ורדה שפין גרוס
200 ,58 ,57
ז'א ה קורון
187 ,185 ,182 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170
זהבה כלפה
93 ,73 ,57 ,54
זיוה גל

69 ,54 ,37 ,36 ,18 ,17

חגית בת-אליעזר
207 ,200 ,103 ,101 ,100 ,61 ,60 ,52 ,50 ,46 ,44 ,43 ,38 ,26 ,25
חגית מ דרובסקי
121 ,120
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חוה תמר ד יאל
50 ,32
ח ה דרעי דדון
69 ,64 ,63 ,59 ,58
ח י שטר ברג
212 ,211 ,209 ,208 ,207 ,204 ,203 ,202 ,200
ח יתה רוזן
13 ,8 ,7 ,5
טובה אס ת זלוטוגורסקי
83 ,80 ,78 ,71
טובי סופר
200 ,100 ,52
טל איפרגן
35 ,26 ,25 ,23 ,12 ,5 ,3
טל כהן בכור
208 ,200 ,172 ,171 ,170
טל שורש
191
טלי וייס
44 ,42 ,23
טלי כהן שבתאי
111
טלי פלג
201 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,157 ,154 ,81 ,75
טמילה רם
100
יאיר בן-חור
24 ,20 ,19
יאיר בן-חיים
107
יבחר ג אור
59 ,55 ,50 ,46 ,44
יהודה עתי
200 ,112 ,110 ,109 ,108 ,107
יהודית אלכסיד
23 ,21 ,20 ,14
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יהודית מליק-שירן
4
יהודית סולומון
31
יהודית רו ן
74 ,31 ,26
יהורם גלילי
218 ,216 ,214 ,213 ,208 ,200 ,190 ,142 ,140 ,139
יהושוע פרו ט
148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,4
יואב איתמר
27 ,26 ,3
יואל שרון
178 ,177
יוכי צוקר פרלמן
205 ,195 ,190
יולי קרביץ
136 ,104
יו ה מוסט
154 ,152 ,51 ,48
יוסי בובה
8 ,7
יוסי בראל
34
יוסף עוזר
3
יועד צור
75
יורם סלבסט
194 ,193 ,73 ,66
יורם רומם
214 ,208 ,200 ,180 ,178 ,177 ,175 ,174 ,171 ,168 ,167 ,140
יותם דרור
169
יותם קדוש
173 ,171 ,170 ,56 ,16 ,15 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1
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יחזקאל כהן
83 ,71
יחזקאל פשי
5 ,4 ,3
י יב ש הב
4 ,3 ,2 ,1
יסמין אבן
107
יסמין סצ' י
184
יעל איז ברג
151
יעל-אמה גזית
89
יעל חץ
יעל רן

127 ,123 ,115
215 ,214 ,200 ,199 ,197

יערית לובל אשוש
134
יפי זקן וולמן
108 ,96 ,95 ,93 ,90 ,89 ,88 ,85 ,81
יפית איטח
180
יקיר בן-משה
100
ירון כהן
195
ישראל בן יהוידע
149 ,126 ,123 ,122 ,121 ,119 ,118 ,116 ,115 ,114
ישראל חי טייב
4 ,3 ,2
כרמית גודס
130 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121
כרמלה טל ברון
210 ,209
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לאה גוילי
155 ,150 ,149 ,148 ,145 ,144 ,143
לאה הרפז
37 ,34 ,33 ,25 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2
לאה טרן
200 ,183 ,182 ,181
לאה צבי )דובז'י סקי(
115 ,112 ,104 ,100 ,94 ,91 ,89 ,86 ,80 ,79 ,73 ,72 ,64 ,55 ,50 ,48 ,45 ,43 ,42 ,41 ,39
לאה תמיר א גלרד
127 ,125 ,124 ,123 ,122 ,120 ,119 ,118 ,117
לואיזה מיצוב יפת
7 ,6 ,5
לורן מילק
17 ,16 ,15 ,14 ,10 ,9 ,8
ליאור יצחק
57 ,52
ליאור לוי
162
ליאור קסוס
22
ליאור שדה
,91 ,90 ,88 ,86 ,83 ,79 ,75 ,71 ,65 ,62 ,59 ,50 ,48 ,46 ,43 ,41 ,36 ,32 ,30 ,29 ,24 ,18 ,15 ,14
104 ,100 ,95
ליאור שיר
,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,132 ,130 ,129
,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161
,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179
220 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198
ליאורה לוי מלי סקי
200
ליאת שורק רשף
47 ,46 ,43 ,40 ,35 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,11 ,10
לילי סלע
,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,147 ,146 ,100
212 ,200 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177
לירון אוחיון
131 ,129 ,128

ביטאון שירה  ,אי דקס ,גיליו ות  1עד  ,220עמוד  10מתוך .38

ללי ציפי מיכאלי
200 ,100 ,24 ,6 ,5 ,4
מאיה ויי ברג
156 ,155 ,101 ,100 ,46 ,45 ,31 ,24 ,10 ,5 ,4
מואיז בן הראש
,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,73 ,72 ,70 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,18 ,17 ,16 ,6 ,5 ,4 ,3
,115 ,114 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,104 ,101 ,100 ,99 ,98 ,96 ,94 ,90 ,88 ,87 ,86 ,85
,197 ,143 ,142 ,141 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,120 ,118 ,116
214 ,213 ,211 ,210 ,207 ,206 ,205 ,200 ,199 ,198
מור הובר
45 ,39 ,38
מורן אברהמי יום טוב
168 ,165 ,163 ,161
מזי כהן מלמד
200 ,100 ,61 ,51 ,50
מיה ארד
177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172
מיכאל זץ
220 ,219 ,218 ,217 ,161 ,159 ,158 ,156 ,153 ,152
מיכאל פי ק
38
מיכאל רייך
206 ,162 ,138 ,120 ,102 ,67 ,61 ,50 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,13 ,12 ,9 ,8 ,7
מיקי הראל
192
מירב סיאלו סופיר
55 ,33 ,32 ,31 ,30
מירה צוקרמן
200 ,122 ,117 ,116 ,4 ,3
מירי גלעד
207 ,206 ,205 ,204 ,200 ,184 ,183 ,182 ,145 ,144 ,137 ,136 ,135 ,134
מירי ר דל הבר
206 ,200 ,89
מכי חכם אמן
194
מלכה ת זון
68 ,32 ,31 ,30
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מם זפר

31

מ חם דורון
34
מעין שרה שר
170
מרדכי גלדמן
220 ,219 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,202 ,200 ,196 ,174 ,167 ,143 ,100 ,4 ,3
מרדכי ס דק
148
מרלין ו יג
200
משה דביר
48
מתי שמואלוף
24
בו פלזן
86 ,85
גה אור שטיין סולודר
200
ויה גופמן
216
ועם דרומי
191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185
ועם ויסמן
151 ,146 ,141 ,133
ועם מאיר שדות
198 ,160
ופר בר
195
ורית פרי
25 ,24 ,23 ,13 ,12 ,6 ,5 ,3
ורית צדרבוים
200 ,106 ,100 ,63 ,60 ,58 ,57 ,56 ,54 ,52 ,51 ,49 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,31 ,30
טע קדם
220
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ילי דגן

206 ,205 ,203 ,201 ,100

יסים ברכה
200 ,128 ,121
יקולא יוזגוף אורבך
193 ,192 ,191 ,190
יר שגב
11
עמה ארז
200 ,100 ,35 ,10 ,5 ,4 ,3
עמה יו ג
202 ,95 ,94 ,93
עמה שפירא
219 ,218 ,168 ,167 ,141
תי מלאכי
150 ,127 ,126 ,124 ,102 ,95 ,92 ,91 ,88 ,87
סבי ה מסג
156 ,154 ,153 ,152
סברי ה דה ריטה
,141 ,139 ,138 ,136 ,135 ,130 ,127 ,124 ,121 ,120 ,119 ,117 ,116 ,102 ,68 ,23 ,12 ,5 ,4 ,3 ,2
,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,157 ,155 ,154 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,144 ,143 ,142
,200 ,196 ,195 ,194 ,192 ,189 ,188 ,186 ,181 ,180 ,178 ,176 ,175 ,173 ,172 ,170 ,169 ,167
218 ,217 ,216 ,215 ,211 ,208
סיגל בן יאיר
8 ,7 ,6
סיגל פלד דריאל
204 ,200 ,100 ,77 ,66 ,65 ,64 ,61 ,40 ,30 ,29 ,25
עדה אהרו י
32
עדן בן ארי
,84 ,83 ,82 ,81 ,79 ,78 ,77 ,75 ,74 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,64 ,62 ,59 ,52 ,50 ,47 ,46 ,45 ,42
200 ,100 ,97 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
עד ה שמש
13
עודד בן-דורי
21 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
עודד הון
191

ביטאון שירה  ,אי דקס ,גיליו ות  1עד  ,220עמוד  13מתוך .38

עומר ברקמן
167 ,166
עידית ברק
50 ,49 ,42 ,40 ,37 ,34 ,33 ,31 ,30
עי ת טרוגמן
220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214
עירית אב י כהן
159 ,158
עליזה פלור טל
22
עמיר עקיבא סגל
200 ,199 ,198 ,100
עמית מאוט ר
34
עמית משען
170 ,169
ע בל אשל כה סקי
200 ,182 ,180 ,151 ,150 ,137 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,102 ,100 ,50 ,15 ,6 ,5 ,4 ,3
ע ת ח ה לזרע
12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4
ע ת לויט
208 ,200
ע ת קון-אמן
206 ,202 ,200 ,88
עפרה קליגר
107 ,106 ,105 ,104 ,102 ,101 ,100 ,59 ,55 ,54 ,53 ,43 ,27 ,26 ,22 ,21 ,14 ,6 ,5 ,4 ,3
עפרה שלו
103 ,100 ,18 ,17 ,16 ,15
ערן טורג'מן
134
פבל מובשוביץ'
123
פזית אלעזר
,100 ,87 ,70 ,52 ,49 ,45 ,40 ,36 ,34 ,32 ,29 ,28 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13
200 ,112 ,109 ,107
פ יה חזן
209 ,200 ,176 ,175 ,164
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פ י ה עמית
200
צביה גולן
210 ,98 ,97
צביקה יר
200 ,106 ,15 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8
צביקה שחם
157 ,156 ,149 ,148 ,147 ,146 ,132 ,115 ,114 ,99 ,98 ,97 ,84 ,82 ,79 ,78
צדוק עלון
200
ציפי הראל
90 ,36 ,20 ,19
ציפי גר
22 ,14 ,5
ציפי שחרור
219 ,200
קובי עובדיה
14
קרן דור
56
רבקה ורב ר
,70 ,69 ,66 ,65 ,63 ,62 ,60 ,59 ,58 ,55 ,53 ,48 ,45 ,43 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31
106 ,105 ,100 ,99 ,87 ,83 ,80 ,77 ,76 ,74 ,71
רבקה ירון
8
רבקה-תפארת חקק
100
רוברט דו ר
100 ,89 ,76 ,42
רוחמה גמרמן
200 ,128 ,119 ,116 ,114 ,100 ,99 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90
רון אפטר
220
רון גרא

42 ,41

רו י בהט
155
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רו י דמבי סקי
193 ,192 ,191
רו י סומק
7 ,6 ,5 ,4 ,3
רו י קדם
12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
רו ית בכר שחר
36
רו ן קלאס
160
רועי צ'יקי ארד
200
רותי דה-יוה ס
17 ,16
רותם פישמן
204
רז סופר
,75 ,69 ,68 ,61 ,60 ,28 ,27 ,26 ,25 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
,122 ,119 ,118 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,100 ,99 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,85 ,84 ,80 ,79 ,78
218 ,217 ,200 ,186 ,185 ,184 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,128 ,126
רחל טוקר-שיי ס
89 ,85 ,82 ,78 ,76 ,68 ,61 ,58 ,56
רחל מדר
213 ,212
רחל סביליה
2
רחלי אברהם-איתן
200 ,152 ,92 ,91 ,85 ,83 ,82 ,67 ,63 ,60 ,58 ,57 ,37 ,28 ,27
רחלי וולשטיין
201
רי ת מצליח
216 ,176 ,160
ריקי דסקל
200
רע ן בן-טובים
18
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רע ן פרומן
64
רפאל אזרן
200 ,198 ,197 ,181 ,168 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160
שאול צירלין
109 ,93
שגיא אל קוה
15 ,14
שולה בר ע
103 ,100 ,89 ,85 ,84 ,82 ,78 ,74 ,73 ,72 ,67 ,64 ,62 ,59 ,54 ,47 ,31 ,12 ,5 ,3
שולי מיטלברג-השלי
,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195
213
שושי קלאס
77 ,76 ,75 ,74 ,72 ,70 ,69 ,66 ,63 ,61 ,56 ,51 ,49 ,46 ,44 ,42 ,41
שוש ה ויג
44 ,42 ,12 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
שוש ה קרבסי
,75 ,72 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,60 ,58 ,57 ,51 ,48 ,43 ,39 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28
107 ,100 ,99 ,98 ,97 ,78 ,76
שחף ויאר
169 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,150 ,149
שחר-מריו מרדכי
100 ,9 ,8
שחרית מהבש
53 ,52 ,51 ,50 ,49
שיר שבת ספיר
220
שירי עובד
102 ,56
שׂישׂי מאיר
199 ,192 ,187 ,101 ,100 ,86 ,85 ,84
שלומי אלפרוביץ
198
שלומית רוז
106 ,105 ,104
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שלמה בן-בסה
,80 ,75 ,74 ,66 ,33 ,30 ,29 ,26 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4
114 ,108 ,107 ,102 ,100 ,97 ,96 ,83 ,81
שמואל יריב
,31 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4
,133 ,131 ,125 ,123 ,120 ,113 ,112 ,110 ,108 ,105 ,102 ,101 ,100 ,86 ,84 ,83 ,82 ,81 ,47 ,46
219 ,217 ,215 ,209 ,171 ,169 ,158 ,157 ,153 ,146 ,145 ,142 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134
שמואל כהן-ש י
117
שמעון מרמלשטיין
200 ,100
שמעון רוז ברג
200 ,100 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5
ש י כסיף
44
שקד שפירא
196 ,194 ,193 ,189
שרה אהרו וביץ קרפ וס
108 ,104 ,103 ,92 ,63 ,57 ,53 ,48 ,47 ,19 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
שרה מלול
192
שרית עי י ריץ'
200
שרון אגסי
179 ,178 ,177 ,176
שרון ברבי
15
שרון פדר
174
תחיה דב
203 ,194 ,191
תלמה פרויד
100 ,54 ,50 ,41 ,34 ,25
תמה חזק
200 ,63 ,54 ,53
תמי כץ לוריא
165 ,164 ,156 ,155

ביטאון שירה  ,אי דקס ,גיליו ות  1עד  ,220עמוד  18מתוך .38

תמי קויפמן
202 ,97 ,62 ,45 ,40 ,23 ,21 ,15 ,12 ,10 ,7 ,6 ,5
תמרה אור סלילת
220 ,213 ,200 ,197 ,194 ,193 ,179 ,105 ,98 ,96 ,22 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3
תמרה לילך מזומן
88 ,87 ,86 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79
תרצה פוסקלי סקי-שחורי
105 ,103

אומ ות חזותית
אביבית חזק
94 ,27 ,17 ,16 ,15 ,9
אהוד עמיר
38
אורי פרץ
,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,19
,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74
,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,104 ,103 ,102 ,101
,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128
,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146
,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164
,205 ,202 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182
215 ,214 ,209 ,208 ,207
אורן עילם
,148 ,115 ,110 ,102 ,100 ,95 ,94 ,93 ,89 ,87 ,84 ,83 ,82 ,78 ,67 ,63 ,59 ,50 ,41 ,40 ,37 ,32
151 ,149
אור ה ריבלין
9
אירית סלע
99
אירית קלכמן
47 ,34
אלה בר-ישראל
48
אלכס קרמר
135 ,131 ,109 ,104 ,100 ,98 ,97 ,96
אן רקובר
48 ,40 ,38
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אריאלה מיכאלי
,193 ,183 ,182 ,181 ,179 ,177 ,176 ,166 ,161 ,158 ,157 ,153 ,144 ,135 ,131 ,130 ,107 ,106
206
אתי מצא יחזקאל
107 ,103 ,100 ,54 ,52 ,44 ,27 ,21 ,15 ,12 ,11 ,9
בוקה גרי פלד
62 ,59 ,50 ,36 ,31 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,13 ,12, 11 ,10
בלהה בריי ס
191
בתיה פרחי סופר
108 ,105 ,104 ,103 ,81
גל בראון
169 ,168
גל ברזילי שוורצ ברג
14 ,9
דורית ויסמן
154 ,58 ,57 ,48 ,41
דלילה גורדון
24
דן ראוב י
156 ,145
ד יאל גרי פלד
118 ,40 ,39 ,38
הילה ליזר בג'ה
200
חיה גרץ-רן
22 ,21 ,20
טלי וייס
43
יהורם גלילי
150 ,149 ,146 ,145 ,142
יהושוע פרו ט
,149 ,147 ,146 ,145 ,142 ,141 ,140 ,137 ,136 ,127 ,119 ,113 ,100 ,99 ,97 ,92 ,79 ,78 ,76 ,55
,180 ,179 ,177 ,176 ,175 ,174 ,171 ,170 ,169 ,168 ,165 ,164 ,163 ,162 ,160 ,155 ,154 ,152
,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,181
220 ,219 ,215 ,214 ,212 ,208 ,207 ,206 ,204 ,203 ,202
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יו ה מוסט
159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,143 ,141 ,128 ,106 ,91 ,73 ,42 ,41
יוסי וקסמן
200 ,100 ,50
יותם קדוש
143 ,114 ,112 ,111 ,90 ,74 ,70 ,57 ,50 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,14 ,13 ,12
יעל דורון
,125 ,124 ,122 ,121 ,120 ,119 ,117 ,112 ,110 ,108 ,104 ,102 ,101 ,100 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92
,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,136 ,134 ,133 ,132 ,129 ,127
,180 ,178 ,175 ,174 ,173 ,169 ,167 ,166 ,165 ,164 ,160 ,157 ,156 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150
,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,185 ,182
219 ,218 ,217 ,212 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206
יעל מור
201 ,172
יעל רן
200
לאה הרפז
57 ,53 ,52 ,38 ,31 ,30 ,26 ,21 ,18 ,16 ,12
לוסי אלקויטי
,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,204 ,203 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,25 ,11 ,10 ,9
220 ,216
ליאור שיר
192 ,188 ,170 ,167 ,164 ,162 ,161 ,158 ,151 ,148
מיכאל זץ
170 ,159
מיקי הראל
205 ,193
מירב סיאלו סופיר
50 ,47 ,45 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,30
מירה צדר
,204 ,196 ,184 ,179 ,178 ,177 ,176 ,171 ,167 ,165 ,163 ,155 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121
219 ,218 ,217 ,210 ,206 ,205
מירה צוקרמן
,186 ,185 ,184 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,159 ,138 ,130 ,129 ,126 ,122 ,118 ,117 ,116 ,115
220 ,219 ,218 ,216 ,211 ,206 ,201 ,195 ,194 ,192 ,187
מירי שפיגל
112
מרדכי גלדמן
220 ,219 ,217 ,216 ,215 ,214 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,203 ,201 ,200 ,166 ,165 ,22 ,21 ,20
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אוה ט .ברז י
128 ,101 ,100 ,68 ,67
ורית צדרבוים
212 ,211 ,204 ,202 ,200 ,69 ,62 ,59 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,45 ,44 ,42 ,41 ,40
י ו הרמן
203 ,200 ,144 ,137 ,134 ,133
סברי ה דה ריטה
,110 ,109 ,108 ,106 ,105 ,103 ,100 ,99 ,98 ,97 ,92 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,81 ,80 ,69 ,68 ,13
,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,123 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,111
,152 ,151 ,150 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133
,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,153
,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173
,217 ,216 ,215 ,214 ,210 ,209 ,205 ,204 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193
220 ,218
עודד ברגהאוס
78
עופרי מרום
,116 ,114 ,113 ,111 ,110 ,100 ,98 ,95 ,93 ,90 ,89 ,83 ,77 ,76 ,73 ,71 ,70 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63
,160 ,150 ,148 ,147 ,139 ,138 ,137 ,136 ,133 ,132 ,131 ,128 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,118
,192 ,190 ,189 ,188 ,184 ,183 ,182 ,181 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,168 ,164 ,163 ,162 ,161
218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,203 ,200 ,194 ,193
עליזה בורשק
199 ,198
עליזה גוטמן
140
עליזה פלור טל
47 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25
ע בל אשל כה סקי
187 ,183 ,180 ,139 ,11 ,10
ע ת בגר
54 ,53 ,52 ,51 ,21 ,20 ,19
רו ה שחר
,106 ,105 ,102 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,94 ,91 ,90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81 ,79 ,75 ,71 ,50 ,9
112 ,111 ,109 ,108 ,107
רו י סומק
200 ,100 ,22 ,21
רו ית חדד
211 ,200 ,188 ,186 ,130 ,80 ,74 ,72 ,60 ,49 ,44 ,38
רחל טוקר-שיי ס
109 ,105 ,100 ,88 ,73 ,72 ,65 ,64 ,55
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רפי פרץ

100 ,37 ,29 ,24 ,20 ,19

שולי מיטלברג-השלי
200 ,197
שלומית כרמלי
,67 ,65 ,63 ,61 ,59 ,56 ,53 ,51 ,50 ,49 ,46 ,45 ,43 ,39 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27
,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81 ,80 ,79 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,70
,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98
,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,117 ,116
,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135
,175 ,174 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154
,212 ,211 ,207 ,205 ,202 ,200 ,199 ,191 ,190 ,189 ,187 ,186 ,185 ,183 ,182 ,181 ,180 ,178
220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214
שרה אהרו וביץ קרפ וס
13
תמר חשון
64

סיפורת וטקסטים
דורית ויסמן
200
יוכי צוקר פרלמן
200
לאה גוילי
200
מיכאל זץ
171
עמית משען
173
רו י דמבי סקי
200
רו ית ליברמ ש ורדי
200
רי ת מצליח
200
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רשימות
אורן עילם
על שירתה של אורית מרטון .גיליון  ,8עמ' .35-32
יצירתו החזותית של יותם קדוש .גיליון  ,11עמ' .25-19
שיחה בין מואיז בן הראש לאורן עילם )) .(19.3.2014עם מואיז בן הראש( .גיליון  ,19עמ' 47-
.21
אודות הציורים של אורי פרץ) .עם ורית צדרבוים( .גיליון  ,62עמ' .19-17
יקוד פרגמטי .גיליון  ,77עמ' .21-20
לאה הרפז
האדם מתמודד עם החייתיות :ציורי מפלצות עפ"י המיתולוגיה היוו ית .גיליון  ,46עמ' 25-
.21
מואיז בן הראש
שיחה בין מואיז בן הראש לאורן עילם )) .(19.3.2014עם אורן עילם( .גיליון  ,19עמ' .47-21
ורית צדרבוים
אודות הציורים של אורי פרץ) .עם אורן עילם( .גיליון  ,62עמ' .19-17
עודד בן-דורי
מי א י .גיליון  ,9עמ' .29-28

טבלת גיליו ות
תאריך

שירה

גיליון
1

12.12.2013

2

14.12.2013

3

21.12.2013

אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אורן עילם ,איל ה
בר-שלום ,אס ת אלון ,דלילה גורדון ,יותם
קדוש ,י יב ש הב ,שוש ה ויג
אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אס ת אלון,
דורית ויסמן ,דלילה גורדון ,ה .ח יתה הלוי,
יותם קדוש ,י יב ש הב ,ישראל חי טייב ,לאה
הרפז ,סברי ה דה ריטה ,רחל סביליה ,שוש ה
ויג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אביבה גולן ,אב ר שטראוס ,אורן עילם,
איל ה בר-שלום ,איריס אליה כהן ,אס ת
אלון ,אשר גל ,אתי מצא יחזקאל ,דוד ברבי,
דורית ויסמן ,דלילה גורדון ,ה .ח יתה הלוי,
הילה טביב רבי וביץ' ,טל איפרגן ,יואב
איתמר ,יוסף עוזר ,יותם קדוש ,יחזקאל פשי,
י יב ש הב ,ישראל חי טייב ,לאה הרפז ,מואיז
בן הראש ,מירה צוקרמן ,מרדכי גלדמן ,ורית
פרי ,עמה ארז ,סברי ה דה ריטה ,עודד בן-
דורי ,ע בל אשל כה סקי ,עפרה קליגר ,רו י
סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שולה בר ע ,שוש ה
ויג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמרה אור
סלילת

אומ ות חזותית
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רשימות /
סיפורת

4

28.12.2013

5

4.1.2014

6

11.1.2014

7

18.1.2014

8

25.1.2014

9

31.1.2014

10

7.2.2014

אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אב ר שטראוס,
אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אלו ה שיי ין,
אמירה הס ,אתי מצא יחזקאל ,בלפור חקק,
הילה טביב רבי וביץ' ,הרצל חקק ,יהודית
מליק-שירן ,יהושוע פרו ט ,יותם קדוש,
יחזקאל פשי ,י יב ש הב ,ישראל חי טייב,
לאה הרפז ,ללי ציפי מיכאלי ,מאיה ויי ברג,
מואיז בן הראש ,מירה צוקרמן ,מרדכי גלדמן,
עמה ארז ,סברי ה דה ריטה ,עודד בן-דורי,
ע בל אשל כה סקי ,ע ת ח ה לזרע ,עפרה
קליגר ,רו י סומק ,רו י קדם ,רז סופר,
שוש ה ויג ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שרה
אהרו וביץ קרפ וס ,תמרה אור סלילת
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אב ר שטראוס,
אוולין כץ ,איל ה בר-שלום ,אלו ה שיי ין,
אמירה הס ,אשר גל ,אתי מצא יחזקאל ,ה.
ח יתה הלוי ,הילה טביב רבי וביץ' ,ח יתה
רוזן ,טל איפרגן ,יחזקאל פשי ,לאה הרפז,
לואיזה מיצוב יפת ,ללי ציפי מיכאלי ,מאיה
ויי ברג ,מואיז בן הראש ,ורית פרי ,עמה
ארז ,סברי ה דה ריטה ,עודד בן-דורי ,ע בל
אשל כה סקי ,ע ת ח ה לזרע ,עפרה קליגר,
ציפי גר ,רו י סומק ,רו י קדם ,רז סופר,
שולה בר ע ,שוש ה ויג ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שמעון רוז ברג ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס ,תמי קויפמן ,תמרה אור סלילת
אביבה גולן ,אב ר שטראוס ,אורן עילם,
אמירה הס ,אתי מצא יחזקאל ,דן אלבו ,הילה
טביב רבי וביץ' ,יותם קדוש ,לואיזה מיצוב
יפת ,ללי ציפי מיכאלי ,מואיז בן הראש ,ורית
פרי ,סיגל בן יאיר ,עודד בן-דורי ,ע בל אשל
כה סקי ,ע ת ח ה לזרע ,עפרה קליגר ,רו י
סומק ,רו י קדם ,רז סופר ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שמעון רוז ברג ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס ,תמי קויפמן
אביבה גולן ,אביחי קמחי ,אורן עילם ,איל ה
בר-שלום ,אלי משעלי ,אמירה הס ,אתי מצא
יחזקאל ,הילה טביב רבי וביץ' ,ח יתה רוזן,
יוסי בובה ,יותם קדוש ,לאה הרפז ,לואיזה
מיצוב יפת ,מיכאל רייך ,סיגל בן יאיר ,עודד
בן-דורי ,ע ת ח ה לזרע ,רו י סומק ,רו י
קדם ,רז סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
שמעון רוז ברג ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמי
קויפמן ,תמרה אור סלילת
אוהד ובר ,אורן עילם ,איל ה בר-שלום ,אתי
מצא יחזקאל ,ה .ח יתה הלוי ,הילה טביב
רבי וביץ' ,ח יתה רוזן ,יוסי בובה ,יותם
קדוש ,לאה הרפז ,לורן מילק ,מיכאל רייך,
סיגל בן יאיר ,ע ת ח ה לזרע ,צביקה יר,
רבקה ירון ,רו י קדם ,שחר-מריו מרדכי,
שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,שמעון רוז ברג,
שרה אהרו וביץ קרפ וס ,תמרה אור סלילת
אביבית חזק ,אורן עילם ,אור ה ריבלין ,אלי
משעלי ,אתי מצא יחזקאל ,גל ברזילי
שוורצ ברג ,לורן מילק ,מיכאל רייך ,עודד בן-
דורי ,ע ת ח ה לזרע ,צביקה יר ,רו י קדם,
רז סופר ,שחר-מריו מרדכי ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שמעון רוז ברג
אביחי קמחי ,אורן עילם ,אור ה ריבלין ,אשר
גל ,אתי מצא יחזקאל ,ג'דה בן אל ,גל ברזילי
שוורצ ברג ,דלילה גורדון ,דן אלבו ,לאה
הרפז ,לורן מילק ,ליאת שורק רשף ,מאיה
ויי ברג ,עמה ארז ,ע ת ח ה לזרע ,צביקה
יר ,רו י קדם ,שמואל יריב ,שמעון רוז ברג,
תמי קויפמן

אורן עילם

אביבית חזק ,אור ה ריבלין,
אתי מצא יחזקאל ,גל ברזילי
שוורצ ברג ,לוסי אלקויטי,
רו ה שחר
בוקה גרי פלד ,לוסי
אלקויטי ,ע בל אשל כה סקי
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עודד בן-
דורי

11

14.2.2014

12

21.2.2014

13

28.2.2014

14

7.3.2014

15

14.3.2014

16

21.3.2014

17

28.3.2014

18

4.4.2014

19

11.4.2014

20

18.4.2014

21

25.4.2014

אביבה גולן ,אורן עילם ,דוד ברבי ,דלילה
גורדון ,ליאת שורק רשף ,יר שגב ,ע ת ח ה
לזרע ,צביקה יר ,רז סופר ,שמואל יריב
אוריאל זוהר ,אורן עילם ,טל איפרגן ,מיכאל
רייך ,ורית פרי ,סברי ה דה ריטה ,ע ת ח ה
לזרע ,צביקה יר ,רו י קדם ,רז סופר ,שולה
בר ע ,שוש ה ויג ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
תמי קויפמן
אביבית חזק ,אוריאל זוהר ,אורן עילם ,אלי
משעלי ,ח יתה רוזן ,מיכאל רייך ,ורית פרי,
עד ה שמש ,פזית אלעזר ,רז סופר ,שלמה בן-
בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלי משעלי ,ה.
ח יתה הלוי ,יהודית אלכסיד ,לורן מילק,
ליאור שדה ,ליאת שורק רשף ,עפרה קליגר,
פזית אלעזר ,ציפי גר ,קובי עובדיה ,רז סופר,
שגיא אל קוה ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
שרה אהרו וביץ קרפ וס
אביחי קמחי ,אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי
משעלי ,דלילה גורדון ,יותם קדוש ,לורן מילק,
ליאור שדה ,ליאת שורק רשף ,ע בל אשל
כה סקי ,עפרה שלו ,פזית אלעזר ,צביקה יר,
רז סופר ,שגיא אל קוה ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס ,שרון
ברבי ,תמי קויפמן
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלי בר-יהלום ,אלי
משעלי ,יותם קדוש ,לורן מילק ,ליאת שורק
רשף ,מואיז בן הראש ,עפרה שלו ,פזית
אלעזר ,רותי דה-יוה ס ,רז סופר ,שלמה בן-
בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי בר-יהלום ,אלי
משעלי ,זיוה גל ,לורן מילק ,מואיז בן הראש,
עפרה שלו ,פזית אלעזר ,רותי דה-יוה ס ,רז
סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב
אביבה גולן ,אורה עשהאל ,אלי בר-יהלום,
אלי משעלי ,זיוה גל ,ליאור שדה ,ליאת שורק
רשף ,מואיז בן הראש ,עפרה שלו ,פזית
אלעזר ,רז סופר ,רע ן בן-טובים ,שלמה בן-
בסה ,שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורן עילם ,ד יאל זרוג ,ה .ח יתה הלוי ,יאיר
בן-חור ,ליאת שורק רשף ,פזית אלעזר ,ציפי
הראל ,רז סופר ,שלמה בן-בסה ,שמואל יריב,
שרה אהרו וביץ קרפ וס
אלי משעלי ,ורד זי גר ,יאיר בן-חור ,יהודית
אלכסיד ,פזית אלעזר ,ציפי הראל ,רז סופר,
שלמה בן-בסה ,שמואל יריב
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

25

23.5.2014

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 ,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-

אתי מצא יחזקאל ,בוקה
גרי פלד ,לוסי אלקויטי ,ע בל
אשל כה סקי
אתי מצא יחזקאל ,בוקה
גרי פלד ,יותם קדוש ,לאה
הרפז

אורן עילם

בוקה גרי פלד ,יותם קדוש,
סברי ה דה ריטה ,שרה
אהרו וביץ קרפ וס
גל ברזילי שוורצ ברג ,יותם
קדוש

אביבית חזק ,אתי מצא
יחזקאל

אביבית חזק ,לאה הרפז

אביבית חזק ,יותם קדוש

יותם קדוש ,לאה הרפז

אורי פרץ ,יותם קדוש ,ע ת
בגר ,רפי פרץ
אורי פרץ ,חיה גרץ-רן ,יותם
קדוש ,מרדכי גלדמן ,ע ת
בגר ,רפי פרץ
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,
דלילה גורדון ,רפי פרץ
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
לוסי אלקויטי ,עליזה
פלור טל
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אורן עילם,
מואיז בן
הראש

26

30.5.2014

27

6.6.2014

28

14.6.2014

29

21.6.2014

30

27.6.2014

31

5.7.2014

32

12.7.2014

33

19.7.2014

34

26.7.2014

35

1.8.2014

36

8.8.2014

37

15.8.2014

38

22.8.2014

39

29.8.2104

40

5.9.2014

41

12.9.2014

42

19.9.2014

43

26.9.2014

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
יהודית סולומון ,יהודית רו ן ,מאיה ויי ברג,
מירב סיאלו סופיר ,מלכה ת זון ,מם זפר,
ורית צדרבוים ,עידית ברק ,רבקה ורב ר,
שולה בר ע ,שמואל יריב
ארלט מי צר ,חוה תמר ד יאל ,ליאור שדה,
מירב סיאלו סופיר ,מלכה ת זון ,עדה
אהרו י ,פזית אלעזר ,רבקה ורב ר ,שוש ה
קרבסי
אורן עילם ,בן לוי ,ברכה רוז פלד ,ה .ח יתה
הלוי ,לאה הרפז ,מיכאל רייך ,מירב סיאלו
סופיר ,ורית צדרבוים ,עידית ברק ,רבקה
ורב ר ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה
אביבית חזק ,אלי משעלי ,ברכה רוז פלד ,יוסי
בראל ,לאה הרפז ,מיכאל רייך ,מ חם דורון,
עידית ברק ,עמית מאוט ר ,פזית אלעזר,
תלמה פרויד
אורן עילם ,אלי כהן ,אלי משעלי ,ה .ח יתה
הלוי ,טל איפרגן ,ליאת שורק רשף ,עמה ארז,
רבקה ורב ר ,שוש ה קרבסי
אביבה גולן ,אלי משעלי ,גל יהושוע ,זיוה גל,
ליאור שדה ,מיכאל רייך ,ורית צדרבוים,
פזית אלעזר ,ציפי הראל ,רבקה ורב ר ,רו ית
בכר שחר ,שוש ה קרבסי
אביחי קמחי ,דורית ויסמן ,ד יאל זרוג ,זיוה
גל ,לאה הרפז ,מיכאל רייך ,ורית צדרבוים,
עידית ברק ,רבקה ורב ר ,רחלי אברהם-
איתן ,שוש ה קרבסי
אביבה גולן ,אהוד עמיר ,ה .ח יתה הלוי ,חגית
בת-אליעזר ,מור הובר ,מיכאל פי ק ,מיכאל
רייך ,ורית צדרבוים ,רבקה ורב ר
אורן עילם ,ה .ח יתה הלוי ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,מור הובר ,ורית צדרבוים,
רבקה ורב ר ,שוש ה קרבסי
אורן עילם ,אלי משעלי ,אתי מצא יחזקאל,
ליאת שורק רשף ,סיגל פלד דריאל ,עידית
ברק ,פזית אלעזר ,רבקה ורב ר ,תמי קויפמן
אורן עילם ,אתי מצא יחזקאל ,דוד ברבי ,לאה
צבי )דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,רבקה ורב ר,
רון גרא ,שושי קלאס ,תלמה פרויד
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

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
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
לאה הרפז ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,מירב
סיאלו סופיר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,מירב סיאלו
סופיר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אירית קלכמן,
מירב סיאלו סופיר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,מירב סיאלו
סופיר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,בוקה גרי פלד,
מירב סיאלו סופיר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,מירב
סיאלו סופיר ,רפי פרץ
אהוד עמיר ,אורי פרץ ,אן
רקובר ,ד יאל גרי פלד ,לאה
הרפז ,רו ית חדד
אורי פרץ ,ד יאל גרי פלד,
מירב סיאלו סופיר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,אן
רקובר ,ד יאל גרי פלד ,מירב
סיאלו סופיר ,ורית צדרבוים
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

ביטאון שירה  ,אי דקס ,גיליו ות  1עד  ,220עמוד  27מתוך .38

44

3.10.2014

45

10.10.2014

46

17.10.2014

47

24.10.2014

48

31.10.2014

49

7.11.2014

50

14.11.2014

51

21.11.2014

52

28.11.2014

53

5.12.2014

54

12.12.2014

55

19.12.2014

56

26.12.14

57

2.1.2015

58

9.1.2015

59

16.1.2015

)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 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
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
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

אורי פרץ ,אתי מצא
יחזקאל ,ורית צדרבוים,
רו ית חדד
אורי פרץ ,מירב סיאלו
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
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
אורי פרץ ,דורית ויסמן

אורן עילם ,בוקה גרי פלד,
ורית צדרבוים ,שלומית
כרמלי
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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
אביבית חזק ,אורן עילם ,דורית ג'אן ,חגית
בת-אליעזר ,מזי כהן מלמד ,מיכאל רייך ,סיגל
פלד דריאל ,רז סופר ,רחל טוקר-שיי ס ,שושי
קלאס
אורן עילם ,דורית ג'אן ,ה .ח יתה הלוי ,ליאור
שדה ,עדן בן ארי ,רבקה ורב ר ,שולה בר ע,
שוש ה קרבסי ,תמי קויפמן
אביב מויאל ,ח ה דרעי דדון ,ורית צדרבוים,
רבקה ורב ר ,רחלי אברהם-איתן ,שושי
קלאס ,שוש ה קרבסי ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס ,תמה חזק
אורן עילם ,אשר גל ,דורית ג'אן ,ח ה דרעי
דדון ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,סיגל פלד דריאל,
עדן בן ארי ,רע ן פרומן ,שולה בר ע ,שוש ה
קרבסי
אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי משעלי ,אשר
גל ,גיורא גריפל ,ליאור שדה ,סיגל פלד דריאל,
רבקה ורב ר ,שוש ה קרבסי
אורה עשהאל ,אורן עילם ,אלי משעלי ,אשר
גל ,יורם סלבסט ,סיגל פלד דריאל ,רבקה
ורב ר ,שושי קלאס ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-
בסה
אביבית חזק ,אורה עשהאל ,אורן עילם ,גיורא
גריפל ,גל ברזילי שוורצ ברג ,מיכאל רייך ,עדן
בן ארי ,רחלי אברהם-איתן ,שולה בר ע
אורן עילם ,איל ה סגל ,דורית ג'אן ,ה .ח יתה
הלוי ,מלכה ת זון ,סברי ה דה ריטה ,עדן בן
ארי ,רז סופר ,רחל טוקר-שיי ס ,שוש ה
קרבסי
אורן עילם ,אלי משעלי ,זיוה גל ,ח ה דרעי
דדון ,עדן בן ארי ,רבקה ורב ר ,רז סופר,
שושי קלאס ,שוש ה קרבסי
אורן עילם ,אתי מצא יחזקאל ,דורית ג'אן,
מואיז בן הראש ,עדן בן ארי ,פזית אלעזר,
רבקה ורב ר ,שושי קלאס
אורן עילם ,דביר שרעבי ,דורית ג'אן ,ה.
ח יתה הלוי ,טובה אס ת זלוטוגורסקי,
יחזקאל כהן ,ליאור שדה ,עדן בן ארי ,רבקה
ורב ר
ורדה אליעזר ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,מואיז
בן הראש ,עדן בן ארי ,שולה בר ע ,שושי
קלאס ,שוש ה קרבסי
אביבית חזק ,אורן עילם ,ה .ח יתה הלוי,
זהבה כלפה ,יורם סלבסט ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,מואיז בן הראש ,שולה בר ע
אורן עילם ,אלי משעלי ,אלקס ריף ,יהודית
רו ן ,עדן בן ארי ,רבקה ורב ר ,שולה בר ע,
שושי קלאס ,שלמה בן-בסה
אאידה רוזן ,דורית ויסמן ,טלי פלג ,יועד צור,
ליאור שדה ,עדן בן ארי ,רז סופר ,שושי
קלאס ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה
אורן עילם ,ארז שחר ,ד יאל זרוג ,ורדה
אליעזר ,מואיז בן הראש ,רבקה ורב ר ,רוברט
דו ר ,רחל טוקר-שיי ס ,שושי קלאס ,שוש ה
קרבסי
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלקס ריף ,ד יאל
זרוג ,מואיז בן הראש ,סיגל פלד דריאל ,עדן
בן ארי ,רבקה ורב ר ,שושי קלאס
אורן עילם ,אלקס ריף ,טובה אס ת
זלוטוגורסקי ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי,

אורי פרץ ,רו ית חדד

אורי פרץ ,שלומית כרמלי

בוקה גרי פלד ,ורית
צדרבוים

אורן עילם,
ורית
צדרבוים

אורי פרץ ,אורן עילם ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,עופרי מרום ,רחל
טוקר-שיי ס ,תמר חשון
אורי פרץ ,עופרי מרום ,רחל
טוקר-שיי ס ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,עופרי מרום

אורי פרץ ,אורן עילם ,אוה
ט .ברז י ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אוה ט .ברז י,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,ורית צדרבוים,
סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,יותם קדוש ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,עופרי מרום ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,רו ית חדד ,רחל
טוקר-שיי ס
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,עופרי
מרום ,רחל טוקר-שיי ס,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יותם קדוש ,רו ית
חדד ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
יהושוע פרו ט ,עודד
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צביקה שחם ,רז סופר ,רחל טוקר-שיי ס,
שולה בר ע ,שוש ה קרבסי
אורן עילם ,אלקס ריף ,גאולה שי ה ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,מואיז בן הראש,
עדן בן ארי ,צביקה שחם ,רז סופר ,תמרה
לילך מזומן
אורן עילם ,איל ה סגל ,טובה אס ת
זלוטוגורסקי ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,מואיז בן
הראש ,רבקה ורב ר ,רז סופר ,שלמה בן-
בסה ,תמרה לילך מזומן
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלקס ריף ,טלי פלג,
יפי זקן וולמן ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי,
שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,תמרה לילך
מזומן
אורן עילם ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי,
צביקה שחם ,רחל טוקר-שיי ס ,רחלי אברהם
איתן ,שולה בר ע ,שמואל יריב ,תמרה לילך
מזומן
אורן עילם ,טובה אס ת זלוטוגורסקי,
יחזקאל כהן ,ליאור שדה ,עדן בן ארי ,רבקה
ורב ר ,רחלי אברהם-איתן ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,תמרה לילך מזומן
אורן עילם ,עדן בן ארי ,צביקה שחם ,רז
סופר ,שולה בר ע ,שׂישׂי מאיר ,שמואל יריב,
תמרה לילך מזומן
אורן עילם ,יפי זקן וולמן ,מואיז בן הראש,
בו פלזן ,עדן בן ארי ,רז סופר ,רחל טוקר-
שיי ס ,רחלי אברהם-איתן ,שולה בר ע ,שׂישׂי
מאיר
אורן עילם ,גאולה שי ה ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,מואיז בן הראש,
בו פלזן ,עדן בן ארי ,שׂישׂי מאיר ,שמואל
יריב ,תמרה לילך מזומן
אורן עילם ,גאולה שי ה ,מואיז בן הראש ,תי
מלאכי ,עדן בן ארי ,פזית אלעזר ,רבקה
ורב ר ,תמרה לילך מזומן
ורדה אליעזר ,יפי זקן וולמן ,ליאור שדה,
מואיז בן הראש ,תי מלאכי ,עדן בן ארי ,ע ת
קון-אמן ,תמרה לילך מזומן
אשר גל ,יעל-אמה גזית ,יפי זקן וולמן ,לאה
צבי )דובז'י סקי( ,מירי ר דל הבר ,עדן בן ארי,
רוברט דו ר ,רחל טוקר-שיי ס ,שולה בר ע
אורן עילם ,אשר גל ,יפי זקן וולמן ,ליאור
שדה ,מואיז בן הראש ,ציפי הראל ,רוחמה
גמרמן
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,
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

ברגהאוס
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
רו ה שחר ,שלומית כרמלי
סברי ה דה ריטה ,רו ית
חדד ,שלומית כרמלי
בתיה פרחי סופר ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,סברי ה דה ריטה,
רו ה שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,סברי ה דה ריטה,
רו ה שחר ,רחל טוקר-שיי ס,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,יותם קדוש ,עופרי
מרום ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה 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
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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

97

9.10.2015

אורן עילם ,עדן בן ארי ,צביה גולן ,צביקה
שחם ,רז סופר ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-
בסה ,תמי קויפמן

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

101

6.11.2015

102

13.11.2015

103

20.11.2015

104

27.11.2015

105

4.12.2015

106

11.12.2015

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 שוורצ ברג ,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
אורן עילם ,אור ה בס הדר ,אשר גל ,גלעד
מאירי ,דן אלבו ,חגית בת-אליעזר ,מאיה
ויי ברג ,מואיז בן הראש ,עפרה קליגר ,שׂישׂי
מאיר ,שמואל יריב
אורן עילם ,אור ה בס הדר ,מיכאל רייך ,תי
מלאכי ,סברי ה דה ריטה ,ע בל אשל כה סקי,
עפרה קליגר ,שירי עובד ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב
אשר גל ,גאולה שי ה ,דורית ויסמן ,חגית בת-
אליעזר ,עפרה שלו ,שולה בר ע ,שרה
אהרו וביץ קרפ וס ,תרצה פוסקלי סקי-
שחורי
אורן עילם ,יולי קרביץ ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,ליאור שדה ,מואיז בן הראש,
עפרה קליגר ,שלומית רוז ,שרה אהרו וביץ
קרפ וס
אורן עילם ,דביר שרעבי ,עפרה קליגר ,רבקה
ורב ר ,שלומית רוז ,שמואל יריב ,תמרה אור
סלילת ,תרצה פוסקלי סקי-שחורי
אורן עילם ,דוד רשתי ,מואיז בן הראש ,ורית
צדרבוים ,עפרה קליגר ,צביקה יר ,רבקה
ורב ר ,שלומית רוז

בתיה פרחי סופר ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,רחל
טוקר-שיי ס ,שלומית כרמלי
אריאלה מיכאלי ,יו ה מוסט,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי

107

18.12.2015

108

25.12.2015

109

1.1.2016

אורן עילם ,יאיר בןֿחיים ,יהודה עתי ,יסמין
אבן ,מואיז בן הראש ,עפרה קליגר ,פזית
אלעזר ,שוש ה קרבסי ,שלמה בן-בסה
אורן עילם ,אשר גל ,יהודה עתי ,יפי זקן
וולמן ,מואיז בן הראש ,שלמה בן-בסה,
שמואל יריב ,שרה אהרו וביץ קרפ וס
אורן עילם ,אילה אורן ,א ה רוזמן ,אשר גל,
יהודה עתי ,מואיז בן הראש ,פזית אלעזר,
שאול צירלין

אריאלה מיכאלי ,אתי מצא
יחזקאל ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
בתיה פרחי סופר ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אלכס קרמר ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,רחל
טוקר-שיי ס ,שלומית כרמלי

110

8.1.2016

111

15.1.2016

אורן עילם ,אילה אורן ,א ה רוזמן ,אשר גל,
גילי סיטון ,יהודה עתי ,מואיז בן הראש,
שמואל יריב
אורן עילם ,אילה אורן ,א ה רוזמן ,אסטאר

אורן עילם ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
יותם קדוש ,סברי ה דה

אורי פרץ ,יעל דורון ,אוה ט.
ברז י ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אתי מצא
יחזקאל ,בתיה פרחי סופר,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
בתיה פרחי סופר ,יעל דורון,
שלומית כרמלי
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חזן ,אשר גל ,גילי סיטון ,טלי כהן שבתאי,
מואיז בן הראש
אורן עילם ,גילי סיטון ,יהודה עתי ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,פזית אלעזר ,רז סופר ,שמואל
יריב
אורן עילם ,אשר גל ,גילי סיטון ,דוד רשתי,
דויד מ שה ,דן אלבו ,רז סופר ,שמואל יריב

112

22.1.2106

113

29.1.2016

114

5.2.2016

115

12.2.2016

116

19.2.2016

117

26.2.2016

118

4.3.2016

119

11.3.2016

120

18.3.2016

121

25.3.2016

122

1.4.2016

123

8.4.2016

124

15.4.2016

125

22.4.2016

126

29.4.2016

127

6.5.2016

128

13.5.2016

אורי פרץ ,אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,לאה
תמיר א גלרד ,סברי ה דה ריטה ,רוחמה
גמרמן ,רז סופר
אורי פרץ ,אשר גל ,חגית מ דרובסקי ,לאה
תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש ,מיכאל רייך,
סברי ה דה ריטה ,שמואל יריב
אורי פרץ ,אורן עילם ,חגית מ דרובסקי,
ישראל בן יהוידע ,כרמית גודס ,יסים ברכה,
סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,אורן עילם ,ישראל בן יהוידע,
כרמית גודס ,לאה תמיר א גלרד ,מירה
צוקרמן ,רז סופר
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל חץ ,ישראל בן
יהוידע ,כרמית גודס ,לאה תמיר א גלרד ,פבל
מובשוביץ' ,שמואל יריב
אורן עילם ,אפרת צרפתי ,אשר גל ,כרמית
גודס ,לאה תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש,
תי מלאכי ,סברי ה דה ריטה
אורן עילם ,אפרת צרפתי ,אשר גל ,כרמית
גודס ,לאה תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש,
שמואל יריב
אורן עילם ,אפרת צרפתי ,ישראל בן יהוידע,
כרמית גודס ,מואיז בן הראש ,תי מלאכי ,רז
סופר
אורן עילם ,אשר גל ,יעל חץ ,כרמית גודס,
לאה תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש ,תי
מלאכי ,סברי ה דה ריטה
אורן עילם ,ד י ייפלד ,לירון אוחיון ,מואיז בן
הראש ,יסים ברכה ,רוחמה גמרמן ,רז סופר

129

20.5.2016

130

27.5.2016

אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,ליאור שיר ,לירון אוחיון ,מואיז בן
הראש
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,כרמית גודס ,ליאור שיר ,סברי ה דה
ריטה

131

3.6.2016

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

אורן עילם ,גילי סיטון ,ישראל בן יהוידע,
מואיז בן הראש ,צביקה שחם ,רוחמה גמרמן,
רז סופר ,שלמה בן-בסה
אורן עילם ,אשר גל ,יעל חץ ,ישראל בן
יהוידע ,לאה צבי )דובז'י סקי( ,מואיז בן
הראש ,צביקה שחם ,רז סופר
אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,מואיז בן
הראש ,מירה צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
רוחמה גמרמן ,רז סופר
אורן עילם ,אשר גל ,גלית אבגי-כהן ,לאה
תמיר א גלרד ,מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה ,שמואל כהן-ש י
אורן עילם ,אשר גל ,דוד רשתי ,ישראל בן
יהוידע ,לאה תמיר א גלרד ,מואיז בן הראש,
רז סופר

ריטה ,עופרי מרום ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
יותם קדוש ,יעל דורון ,מירי
שפיגל ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יותם קדוש,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,ד יאל גרי פלד,
מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום,
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,סברי ה
דה ריטה ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צדר ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
יעל דורון ,מירה צדר ,מירה
צוקרמן ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,מירה צדר,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צדר ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צדר ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,מירה צדר ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,אוה
ט .ברז י ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה ,רו ית חדד ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אלכס קרמר,
אריאלה מיכאלי ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
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132

10.6.2016

133

17.6.2016

134

24.6.2016

135

1.7.2016

136

8.7.2016

137

15.7.2016

138

22.7.2016

139

29.7.2016

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
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
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מירי גלעד ,ע בל אשל כה סקי,
שמואל יריב
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מיכאל רייך ,סברי ה דה ריטה,
שמואל יריב
אורן עילם ,איתן ליב ,אשר גל ,אתי אלון
אלעזרה ,ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,סברי ה דה
ריטה

140

5.8.2016

אורן עילם ,אסתר אדמית ,אשר גל ,אתי אלון
אלעזרה ,ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,יורם רומם

141

12.8.2016

אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מואיז בן הראש ,ועם ויסמן ,עמה
שפירא ,סברי ה דה ריטה

142

19.8.2016

אורן עילם ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד,
יהורם גלילי ,יהושוע פרו ט ,מואיז בן הראש,
סברי ה דה ריטה ,שמואל יריב

143

26.8.2016

144

2.9.2016

145

9.9.2016

146

16.9.2016

אורן עילם ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד,
יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מואיז בן הראש,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה ריטה
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מירי גלעד,
סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,אורן עילם ,אשר גל ,ד י ייפלד,
יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מירי גלעד ,שמואל
יריב
אשר גל ,יהושוע פרו ט ,ליאור שיר ,לילי סלע,
ועם ויסמן ,צביקה שחם ,רז סופר ,שמואל
יריב

147

23.9.2016

148

30.9.2016

149

7.10.2016

150

14.10.2016

151

21.10.2016

אורן עילם ,אושרי בן-דור ,אתי אלון אלעזרה,
יהושוע פרו ט ,ליאור שיר ,לילי סלע ,צביקה
שחם ,רז סופר
אושרי בן-דור ,יהושוע פרו ט ,לאה גוילי,
ליאור שיר ,מרדכי ס דק ,סברי ה דה ריטה,
צביקה שחם ,רז סופר
אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,לאה גוילי,
ליאור שיר ,סברי ה דה ריטה ,צביקה שחם,
רז סופר ,שחף ויאר
אורן עילם ,לאה גוילי ,ליאור שיר ,תי מלאכי,
סברי ה דה ריטה ,ע בל אשל כה סקי ,רז
סופר ,שחף ויאר
אורן עילם ,ד י ייפלד ,יעל איז ברג ,ליאור
שיר ,ועם ויסמן ,סברי ה דה ריטה ,ע בל אשל

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
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יו ה מוסט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהורם גלילי,
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,יותם
קדוש ,יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יעל דורון ,י ו הרמן ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,דן ראוב י ,יהורם
גלילי ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,יהורם גלילי,
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,ליאור שיר ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יהורם
גלילי ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהורם גלילי ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,ליאור שיר ,סברי ה
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כה סקי ,רז סופר
אמירה הס ,דורית ויסמן ,יו ה מוסט ,ליאור
שיר ,מיכאל זץ ,סבי ה מסג ,סברי ה דה
ריטה ,רחלי אברהם-איתן

152

28.10.2016

153

4.11.2016

בלפור חקק ,דויד מ שה ,דורית ויסמן ,הרצל
חקק ,ליאור שיר ,מיכאל זץ ,סבי ה מסג,
שמואל יריב

154

11.11.2016

155

18.11.2016

דורית ויסמן ,ד י ייפלד ,הרצל חקק ,טלי פלג,
יו ה מוסט ,ליאור שיר ,סבי ה מסג ,סברי ה
דה ריטה
הרצל חקק ,לאה גוילי ,ליאור שיר ,לילי סלע,
מאיה ויי ברג ,סברי ה דה ריטה ,רו י בהט,
תמי כץ לוריא

156

25.11.2016

157

2.12.2016

אורן עילם ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מאיה
ויי ברג ,מיכאל זץ ,סבי ה מסג ,צביקה שחם,
תמי כץ לוריא
ד י ייפלד ,טלי פלג ,ליאור שיר ,לילי סלע,
סברי ה דה ריטה ,צביקה שחם ,שחף ויאר,
שמואל יריב

158

9.12.2016

גדי לופו ,ד י ייפלד ,ליאור שיר ,לילי סלע,
מיכאל זץ ,עירית אב י כהן ,שחף ויאר,
שמואל יריב

159

16.12.2016

160

23.12.2016

161

30.12.2016

גדי לופו ,ד י ייפלד ,ליאור שיר ,לילי סלע,
מיכאל זץ ,סברי ה דה ריטה ,עירית אב י כהן,
שחף ויאר
אלון מורדכוביץ ,ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם
מאיר שדות ,רו ן קלאס ,רי ת מצליח ,רפאל
אזרן ,שחף ויאר
אברהם מטקוביץ ,גאולה שי ה ,ליאור שיר,
מורן אברהמי יום טוב ,מיכאל זץ ,סברי ה דה
ריטה ,רפאל אזרן ,שחף ויאר

162

6.1.2017

אורלי שמואלי ,גאולה שי ה ,ליאור לוי ,ליאור
שיר ,מיכאל רייך ,סברי ה דה ריטה ,רפאל
אזרן ,שחף ויאר

163

13.1.2017

אברהם מטקוביץ ,אורלי שמואלי ,אלון
מורדכוביץ ,ליאור שיר ,מורן אברהמי יום
טוב ,סברי ה דה ריטה ,רפאל אזרן ,שחף ויאר

164

20.1.2017

165

27.1.2017

166

3.2.2017

אורלי שמואלי ,דורית ראשו י ,ליאור שיר,
סברי ה דה ריטה ,פ יה חזן ,רפאל אזרן ,שחף
ויאר ,תמי כץ לוריא
אורלי שמואלי ,דורית ראשו י ,ליאור שיר,
מורן אברהמי יום טוב ,סברי ה דה ריטה,
רפאל אזרן ,שחף ויאר ,תמי כץ לוריא
אפרת בן יצחק ,גל בראון ,דויד מ שה ,דורית
ראשו י ,ליאור שיר ,סברי ה דה ריטה ,עומר
ברקמן ,רפאל אזרן

167

10.2.2017

168

17.2.2017

169

24.2.2017

אפרת בן יצחק ,גל בראון ,יורם רומם ,ליאור
שיר ,מרדכי גלדמן ,עמה שפירא ,סברי ה דה
ריטה ,עומר ברקמן
גאולה שי ה ,גל בראון ,יורם רומם ,ליאור
שיר ,לילי סלע ,מורן אברהמי יום טוב ,עמה
שפירא ,רפאל אזרן
גל בראון ,יותם דרור ,ליאור שיר ,לילי סלע,
סברי ה דה ריטה ,עמית משען ,שחף ויאר,
שמואל יריב

דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יו ה מוסט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יו ה מוסט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,דורית ויסמן,
יהושוע פרו ט ,יו ה מוסט,
יעל דורון ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יו ה מוסט ,מירה צדר,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,דן ראוב י ,יו ה
מוסט ,יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יו ה מוסט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יו ה מוסט ,ליאור שיר,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,מיכאל
זץ ,מירה צוקרמן ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
ליאור שיר ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
ליאור שיר ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צדר ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,ליאור שיר ,סברי ה
דה ריטה ,עופרי מרום
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,מירה צדר ,מרדכי
גלדמן ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יעל דורון ,מרדכי גלדמן,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יעל דורון ,ליאור
שיר ,מירה צדר ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,גל בראון ,יהושוע
פרו ט ,עופרי מרום ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,גל בראון ,יהושוע
פרו ט ,יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי
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170

3.3.2017

ז'א ה קורון ,טל כהן בכור ,יותם קדוש ,ליאור
שיר ,לילי סלע ,מעין שרה שר ,סברי ה דה
ריטה ,עמית משען

171

10.3.2017

172

17.3.2017

173

24.3.2017

174

31.3.2017

ז'א ה קורון ,טל כהן בכור ,יורם רומם ,יותם
קדוש ,ליאור שיר ,לילי סלע ,שמואל יריב
ז'א ה קורון ,טל כהן בכור ,טלי פלג ,ליאור
שיר ,לילי סלע ,מיה ארד ,סברי ה דה ריטה
דויד מ שה ,ז'א ה קורון ,טלי פלג ,יותם
קדוש ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מיה ארד,
סברי ה דה ריטה
ז'א ה קורון ,טלי פלג ,יורם רומם ,ליאור שיר,
לילי סלע ,מיה ארד ,מרדכי גלדמן ,שרון פדר

175

7.4.2017

176

14.4.2017

אורן עילם ,טלי פלג ,יורם רומם ,ליאור שיר,
לילי סלע ,מיה ארד ,סברי ה דה ריטה ,פ יה
חזן
טלי פלג ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מיה ארד,
סברי ה דה ריטה ,פ יה חזן ,רי ת מצליח,
שרון אגסי

177

21.4.2017

ד י ייפלד ,טלי פלג ,יואל שרון ,יורם רומם,
ליאור שיר ,לילי סלע ,מיה ארד ,שרון אגסי

178

28.4.2017

טלי פלג ,יואל שרון ,יורם רומם ,ליאור שיר,
לילי סלע ,סברי ה דה ריטה ,שרון אגסי

179

5.5.2017

אברהם מטקוביץ ,אורן עילם ,דויד מ שה,
טלי פלג ,ליאור שיר ,לילי סלע ,שרון אגסי,
תמרה אור סלילת

180

12.5.2017

איציק רייכר ,ד יאל יהלום ,יורם רומם ,יפית
איטח ,ליאור שיר ,לילי סלע ,סברי ה דה
ריטה ,ע בל אשל כה סקי

181

19.5.2017

דויד מ שה ,טלי פלג ,ליאור שיר ,לאה טרן,
לילי סלע ,סברי ה דה ריטה ,רפאל אזרן

182

26.5.2017

183

2.6.2017

דפ ה לבוביץ' ,ז'א ה קורון ,טלי פלג ,לאה
טרן ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מירי גלעד ,ע בל
אשל כה סקי
אברהם מטקוביץ ,ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ',
טלי פלג ,לאה טרן ,ליאור שיר ,לילי סלע,
מירי גלעד

184

9.6.2017

אורלי שמואלי ,ד י ייפלד ,טלי פלג ,יסמין
סצ' י ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מירי גלעד ,רז
סופר

185

16.6.2017

דויד מ שה ,ד י ייפלד ,ז'א ה קורון ,טלי פלג,
ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,רז סופר

186

23.6.2017

ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ' ,טלי פלג ,ליאור
שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,סברי ה דה ריטה,
רז סופר

187

30.6.2017

אפרת בן יצחק ,ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ',
ז'א ה קורון ,ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם
דרומי ,שׂישׂי מאיר

188

7.7.2017

אורלי שמואלי ,איטה חזן ,ד י ייפלד ,דפ ה

אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
ליאור שיר ,מיכאל זץ,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צדר ,סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,יעל מור ,סברי ה
דה ריטה ,עופרי מרום
אורי פרץ ,יעל דורון ,סברי ה
דה ריטה ,עופרי מרום
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,עופרי מרום ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יהושוע פרו ט ,מירה צדר,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יהושוע פרו ט ,מירה צדר,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה
אורי פרץ ,יעל דורון ,מירה
צדר ,מירה צוקרמן ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יהושוע פרו ט ,מירה צדר,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,מירה צוקרמן ,ע בל
אשל כה סקי ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יהושוע פרו ט ,מירה
צוקרמן ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יעל דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,ע בל אשל כה סקי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צדר ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צוקרמן ,רו ית חדד,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה ,ע בל אשל כה סקי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
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מיכאל זץ

עמית משען

לבוביץ' ,ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי,
סברי ה דה ריטה
189

14.7.2017

190

21.7.2017

191

28.7.2017

אברהם מטקוביץ ,גיל אדטו ,ד י ייפלד,
ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,סברי ה דה
ריטה ,שקד שפירא
א ה קפלי סקי ,גיל אדטו ,ד י ייפלד ,יהורם
גלילי ,יוכי צוקר פרלמן ,ליאור שיר ,ועם
דרומי ,יקולא יוזגוף אורבך
ד י ייפלד ,טל שורש ,ליאור שיר ,ועם דרומי,
יקולא יוזגוף אורבך ,עודד הון ,רו י
דמבי סקי ,תחיה דב

192

4.8.2017

ד י ייפלד ,מיקי הראל ,יקולא יוזגוף אורבך,
סברי ה דה ריטה ,רו י דמבי סקי ,שׂישׂי
מאיר ,שרה מלול

193

11.8.2017

אורלי שמואלי ,ד י ייפלד ,יורם סלבסט,
ליאור שיר ,יקולא יוזגוף אורבך ,רו י
דמבי סקי ,שקד שפירא ,תמרה אור סלילת

194

18.8.2017

ד י ייפלד ,יורם סלבסט ,ליאור שיר ,מכי
חכם אמן ,סברי ה דה ריטה ,שקד שפירא,
תחיה דב ,תמרה אור סלילת

195

25.8.2017

196

1.9.2017

197

8.9.2017

גלי טרליוק ,ד י ייפלד ,יוכי צוקר פרלמן ,ירון
כהן ,ליאור שיר ,ופר בר ,סברי ה דה ריטה,
שולי מיטלברג-השלי
אורן עילם ,ד י ייפלד ,ליאור שיר ,מרדכי
גלדמן ,סברי ה דה ריטה ,שולי מיטלברג-
השלי ,שקד שפירא
ד י ייפלד ,יעל רן ,ליאור שיר ,מואיז בן
הראש ,רפאל אזרן ,שולי מיטלברג-השלי,
תמרה אור סלילת

198

15.9.2017

ד י ייפלד ,ליאור שיר ,מואיז בן הראש ,ועם
מאיר שדות ,עמיר עקיבא סגל ,רפאל אזרן,
שולי מיטלברג-השלי ,שלומי אלפרוביץ

199

22.9.2017

ד י ייפלד ,יעל רן ,ליאור שיר ,מואיז בן
הראש ,עמיר עקיבא סגל ,שולי מיטלברג-
השלי ,שׂישׂי מאיר

200

29.9.2017

אביבה ברושי ,אביחי קמחי ,אברהם
מטקוביץ ,אורלי שמואלי ,אורן עילם ,אלחי
סלומון ,אמיר אור ,אמירה הס ,אסטאר חזן,
אשר גל ,גאולה שי ה ,גילי ד ון ,גל ברזילי
שוורצ ברג ,גלעד מאירי ,דוד ברבי ,דורית
ויסמן ,ד י ייפלד ,ורדה שפין גרוס ,חגית בת
אליעזר ,ח י שטר ברג ,טובי סופר ,טל כהן
בכור ,יהודה עתי ,יהורם גלילי ,יורם רומם,
יעל רן ,לאה טרן ,ליאור שיר ,ליאורה לוי
מלי סקי ,לילי סלע ,ללי ציפי מיכאלי ,מואיז
בן הראש ,מזי כהן מלמד ,מירה צוקרמן ,מירי
גלעד ,מירי ר דל הבר ,מרדכי גלדמן ,מרלין
ו יג ,גה אור שטיין סולודר ,ורית צדרבוים,
יסים ברכה ,עמה ארז ,סברי ה דה ריטה,
סיגל פלד דריאל ,עדן בן ארי ,עמיר עקיבא
סגל ,ע בל אשל כה סקי ,ע ת לויט ,ע ת קון-
אמן ,פזית אלעזר ,פ יה חזן ,פ י ה עמית,
צביקה יר ,צדוק עלון ,ציפי שחרור ,רוחמה
גמרמן ,רועי צ'יקי ארד ,רז סופר ,רחלי
אברהם-איתן ,ריקי דסקל
רפאל אזרן ,שולי מיטלברג-השלי ,שמעון
מרמלשטיין ,שמעון רוז ברג ,שרית עי י ריץ',

ליאור שיר ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,רו ית
חדד
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,בלהה בריי ס,
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
ליאור שיר ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אריאלה מיכאלי ,יהושוע
פרו ט ,יעל דורון ,מיקי
הראל ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
לוסי אלקויטי ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי ,מירה
צוקרמן ,סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי ,מירה
צדר ,סברי ה דה ריטה
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי,
סברי ה דה ריטה ,שולי
מיטלברג-השלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי,
סברי ה דה ריטה ,עליזה
בורשק
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
לוסי אלקויטי ,סברי ה דה
ריטה ,עליזה בורשק,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,הילה ליזר בג'ה,
יהושוע פרו ט ,יוסי וקסמן,
יעל דורון ,יעל רן ,לוסי
אלקויטי ,מרדכי גלדמן,
ורית צדרבוים ,י ו הרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,רו י סומק ,רו ית
חדד ,שולי מיטלברג-השלי,
שלומית כרמלי
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דורית
ויסמן ,יוכי
צוקר
פרלמן,
לאה גוילי,
רו י
דמבי סקי,
רו ית
ליברמ ש
ורדי ,רי ת
מצליח

תמה חזק ,תמרה אור סלילת
בלפור חקק ,ד י ייפלד ,הרצל חקק ,טלי פלג,
ליאור שיר ,רחלי וולשטיין ,ילי דגן ,שולי
מיטלברג-השלי

201

6.10.2017

202

13.10.2017

ד י ייפלד ,ח י שטר ברג ,ליאור שיר ,מרדכי
גלדמן ,עמה יו ג ,ע ת קון-אמן ,שולי
מיטלברג-השלי ,תמי קויפמן

203

20.10.2017

204

27.10.2017

בלפור חקק ,ד י ייפלד ,הרצל חקק ,ח י
שטר ברג ,ליאור שיר ,ילי דגן ,שולי
מיטלברג-השלי ,תחיה דב
אסטאר חזן ,ד י ייפלד ,ח י שטר ברג ,ליאור
שיר ,מירי גלעד ,סיגל פלד דריאל ,רותם
פישמן ,שולי מיטלברג-השלי

205

3.11.2017

206

10.11.2017

אביחי יעקבי ,אשר גל ,בלפור חקק ,יוכי צוקר
פרלמן ,מואיז בן הראש ,מירי גלעד ,ילי דגן,
שולי מיטלברג-השלי
אלון דה-פיצ'וטו ,מואיז בן הראש ,מיכאל
רייך ,מירי גלעד ,מירי ר דל הבר ,ילי דגן ,ע ת
קון-אמן ,שולי מיטלברג-השלי

207

17.11.2017

208

24.11.2017

209

1.12.2017

210

8.12.2017

אורלי שמואלי ,אסטאר חזן ,בלפור חקק,
חגית בת אליעזר ,ח י שטר ברג ,מואיז בן
הראש ,מירי גלעד ,שולי מיטלברג-השלי
ח י שטר ברג ,טל כהן בכור ,יהורם גלילי,
יורם רומם ,ליאור שיר ,סברי ה דה ריטה,
ע ת לויט ,שולי מיטלברג-השלי
גלית אבגי-כהן ,דפ ה לבוביץ' ,ח י שטר ברג,
כרמלה טל ברון ,ליאור שיר ,פ יה חזן ,שולי
מיטלברג-השלי ,שמואל יריב
אורלי שמואלי ,גד קי ר )קיסי גר( ,דפ ה
לבוביץ' ,כרמלה טל ברון ,ליאור שיר ,מואיז
בן הראש ,צביה גולן ,שולי מיטלברג-השלי

211

15.12.2017

212

22.12.2017

אלון דה-פיצ'וטו ,גד קי ר )קיסי גר( ,ד י
ייפלד ,ח י שטר ברג ,ליאור שיר ,מואיז בן
הראש ,סברי ה דה ריטה ,שולי מיטלברג-
השלי
אריה חסקין ,גד פישר ,ד י ייפלד ,ח י
שטר ברג ,ליאור שיר ,לילי סלע ,רחל מדר,
שולי מיטלברג-השלי

213

29.12.2017

ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,ליאור שיר ,מואיז בן
הראש ,מרדכי גלדמן ,רחל מדר ,שולי
מיטלברג-השלי ,תמרה אור סלילת

214

5.1.2018

ד י ייפלד ,יהורם גלילי ,יורם רומם ,יעל רן,
ליאור שיר ,מואיז בן הראש ,מרדכי גלדמן,
עי ת טרוגמן

215

12.1.2018

ד י ייפלד ,ורד טוהר ,יעל רן ,ליאור שיר,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה ריטה ,עי ת טרוגמן,
שמואל יריב

216

19.1.2018

דפ ה לבוביץ' ,יהורם גלילי ,ליאור שיר,
מרדכי גלדמן ,ויה גופמן ,סברי ה דה ריטה,
עי ת טרוגמן ,רי ת מצליח

217

26.1.2018

218

2.2.2018

איה הוכשטט כהן ,דפ ה לבוביץ' ,ליאור שיר,
מיכאל זץ ,סברי ה דה ריטה ,עי ת טרוגמן ,רז
סופר ,שמואל יריב
דפ ה לבוביץ' ,יהורם גלילי ,מיכאל זץ ,מרדכי

יעל דורון ,יעל מור ,לוסי
אלקויטי ,מירה צוקרמן,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה
ריטה
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,ורית צדרבוים,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
לוסי אלקויטי ,מרדכי גלדמן,
י ו הרמן ,עופרי מרום
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
לוסי אלקויטי ,מירה צדר,
ורית צדרבוים ,סברי ה דה
ריטה
אורי פרץ ,יעל דורון ,מיקי
הראל ,מירה צדר ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אריאלה מיכאלי ,יהושוע
פרו ט ,יעל דורון ,לוסי
אלקויטי ,מירה צדר ,מירה
צוקרמן
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,לוסי אלקויטי ,מרדכי
גלדמן ,עופרי מרום
אורי פרץ ,יעל דורון ,לוסי
אלקויטי ,סברי ה דה ריטה,
מרדכי גלדמן ,עופרי מרום
יעל דורון ,לוסי אלקויטי,
מירה צדר ,מרדכי גלדמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
מירה צוקרמן ,מרדכי גלדמן,
ורית צדרבוים ,עופרי מרום,
רו ית חדד ,שלומית כרמלי
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
מרדכי גלדמן ,ורית
צדרבוים ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
יעל דורון ,לוסי אלקויטי,
ורית צדרבוים ,עופרי מרום,
שולי מיטלברג-השלי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
לוסי אלקויטי ,מירה
צוקרמן ,מרדכי גלדמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
יעל דורון ,מירה צדר ,מרדכי
גלדמן ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
יעל דורון ,מירה צדר ,מירה
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219

9.2.2018

220

16.2.2018

גלדמן ,עמה שפירא ,סברי ה דה ריטה ,עי ת
טרוגמן ,רז סופר
ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ' ,מיכאל זץ ,מרדכי
גלדמן ,עמה שפירא ,עי ת טרוגמן ,ציפי
שחרור ,שמואל יריב
ליאור שיר ,מיכאל זץ ,מרדכי גלדמן ,טע
קדם ,עי ת טרוגמן ,רון אפטר ,שיר שבת
ספיר ,תמרה אור סלילת

צוקרמן ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
מירה צדר ,מירה צוקרמן,
מרדכי גלדמן ,שלומית
כרמלי
יהושוע פרו ט ,לוסי
אלקויטי ,מירה צוקרמן,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה
ריטה ,שלומית כרמלי

ביטאון שירה  ,אי דקס ,גיליו ות  1עד  ,220עמוד  38מתוך .38

