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 Erez  אוזן ארז  اوزن ارز ¤ Nir Abergil אברג'יל ניר  ابرجيــل نيــر ◊
 Yonatan Auron אורון אופיר יונתן  اورون اوفيــر يوناتان § Uzan

 Lior Ophir ~ אלנקרי אשר  النكري اشــر ° אשל ליאור اشل ليؤر 
Eshel ∞ בראנסי שדה  برانســي شذى Jbali Shatha  ∫ גאבר 

Javer Warka ∆ גורביץ אנדרס غوربيتس اندرس  ורקא جابر ورقــاء 
 Heba Gazawi גזאוי היבה  غــزاوي هبة ≈ Andres Gurevitch

Tseela Greenberg • וילנר  ◌ גרינברג צאלה غرينبرغ تســيله  
נעמי   فيلنــر نعومــي Wilner Naomi ◊ זגדון נטלי  زغدون نتالي 

Natali Zagdon ¤ זהבי מאיה زهافــي مايا Maya Zehavi  § חג' 
Lama Hag ~ חכימי אפרת حكيمي  yehia יחיא למה حــج يحيــى لما

Stav Tal ∞ יודצ'ק  افرات Efrat Hakimi ° טל סתיו   تال ســتاف 

אינה  يودتشــيك اينه Inna Yudchak  ∫ יוסף שני   يوســف شاني 
 Shiran Yitzhari Shani Yosef ∆ יצהרי שירן  يتســهاري شيران 
Galit Izhaky ◌ יקירביץ אלינה    ≈ יצחקי גלית  يتســحاكي غاليت 

يكيربيتــش الينــه Alina Yakirevitch • לזר מיכאלה  الزر ميخائيله 

 ¤ Carmel Meir Michaela Lazar ◊ מאיר כרמל   مئيــر كرميل 
מטר חדיג'ה  مطــر خديجه Khadega Matar § מסארוה אמינה  

 Rola Amina Masar ~ מסרי רולה   مصري رلى  we مصــاروه امينه 

Masri ° נאמן אסף  نإمان اســاف Asaf Neeman ∞ סודאי נמרוד  
Nimrod Soudai ∫ סרסור מיעאד  صرصور ميعاد  ســوداي نمرود 

Yafit Ido ≈ פרוג'ה  Meaad Sarsour ∆ עידו יפית   عيــدو يفيت 
Soha Faroja ◊ פריג' הדיל   فريج هديل  סוהא  فروجه ســهى 

 Friedman Yael Hadeel Freg ¤ פרידמן יעל   فريدمــان ياعيل  
Danielle Kedem   ° קליסקי מיכל   § קדם דניאל  كيــدم دانييل 

 Adi קפלן עדי  كابالن عدي ∞ Michal Kalisky كليســكي ميخــال

Atar Rabina ∆ רנולדס גלוריה  Kaplan ∫ רבינא עטר  رابينــا عتار  
Gloria June Reynolds ≈ שביט דפנה    ג'ון   رنولــدس غلوريا جون 
 Maya שמיר מאיה  شــمير مايه ◌ Daphna Shavit شــبيط دافنه

Lihi Shani Shamir • שני ליהי  شــني ليهي 

שעות פתיחת התערוכה: 
ימים א'-ה' 20:00-12:00

יום שישי 14:00-10:00


