
מראם אבו פול
مرام أبو فول

Maram Abofol

דרור אוחנה
درور أوحانا

Dror Ohana

נועה איזנברג
نوعا أيزنربغ 

Noa Eisenberg

גיל אנוך
جيل أنوخ

Gil Enoch

רותם ארד
روتم أراد

Rotem Arad

לביא בארי
الڤي باري 

Lavi Beery

אליה בדוסה
إليا بدوسه

 Elia Bedussa

עמית בכר
عميت باخر

Amit Bachar

עדי ברדה
عدي بردا

Adi Barda

ניצן ברטוב
نيتسان بارطوڤ 

Nitsan Bartov

יארה גבארה
يارا جبارة 

Yara Jebara

יועד גודר
يوعيد جودر

Yoed Goder

גבי ג’ייקובס
چابي جايكوبس
Gabi Jacobs

ספיר גלזר
سابري جليزر

Sapir Glazer

אקה ג’נאשייה
ايكا جناشيه 

Eka Janashia

מאי דוד
ماي دافيد

Mai David

גל הורוביץ
جال هوروفيتس 

 Gal Horowitz

טל הורוביץ
تال هوروفيتش

 Tal Horovitz

דפנה הופנברג
دافنا هوفنربغ    

Dafna Hofenberg

אולגה ויניקוב
أولغا فينيكوف

Olga Vinnikov

אריק ורמן
أريك ڤارمان

Eric Warman

יותם זאב בירנבוים
يوتام زئيف برينبويم

Yotam Zeev Birnboim

היא חאג’ יחיא 
هيا حاج يحيى

Haya Haj Yehia

מג’דולין חטיב
مجدولني خطيب 

Majdoleen Khatib

אמל חפיזה
أمل ابو حفيظة
Amal Hfeza

יובל טל-גרבי
يوفال تال

Yuval Tal-Gerby

מאי טפר
ماي تيبري

May Tepper

ניר יהושפט
نري يهوشفط

Nir Yehoshafat

הדר יחיאלי
هدار يحيئيلي

Hadar Ichiely

ענבל ירושלמי
عنبال يروشالمي

 Inbal Yerushalmy

סתיו כהן
ستاف كوهني
Stav Cohen

בן כהנא
بني كاهانا

Ben Kahana

נירית כספי
نرييت كاسبي
Nirit Kaspi

ליאן כץ
ليئان كاتس

Leanne Katz

גיא כרם
جاي كرم

Guy Kerem

רועי לוין
روعي لفني
Roi Levin

עדי ליכטנפלד 
عدي ليختنفلد

 Adi Lichtenfeld

סיגל לניאדו
سيجال لنيادو

Sigal Laniado

תם מלול
توم ملول

Tom Melloul
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הוניידה מרגייה
هنيدة مرجية

 Honaida Marjieh

רותם מרום
روتم مروم

Rotem Marom

בלהה ניימרק
بِلهة نايمرك 

Bilha Naimark

ליאלה סולומון
ليئيال سولومون

Lealla Solomon

שיר סולומון
شري سلومون

Shir Solomon

טל נגל
تال ناجل

Tal Nagel

רוני סטרוגו
روني سرتوجو 
Roni Strugo

דין סטריאן וייס
دين سرتيان 

Din Sterian Weiss

יעל סיון
يعيل سيفان 
 Yael Sivan

נטלי סלאמה
نتالي سالمة 

Natalie Salama

מיה סנדרוביץ
مايا سندروفيتش

 Maya Sandrovitz

טל עזר
تال عزر 

Tal Ezer

סיוואר עיד
سوار عيد 

 Siwar Eid

דניאל עירון
دنيال عريون

Daniel Iron

רן ענפי
ران عنافي

Ran Anafi

נעמה פובזנר
نعمه باوزنر

Naama Powsner

שחר פולצ’ק
شاحار فولتشك

Shahar Polachek

שירה פוקס
شريا فوكس 

Shira Fuchs

קרן פלדי
كريي�ن بالدي 

Keren Paldi

שני פלדמן
شاني فلدمن

 Shani Feldman

ענבל פרי
ِعنبال بريي

Inbal Peri

שיר קדמון
شري كادمون 

 Shir Cadmon

בראא קעדאן
براء قعدان  

Braa Keadan

שחר קסלר
شاحار كسلر

Shahar Kessler

עדי קריאף 
عدي كرياف
Adi Krief

דביר אורי, בן נעה
ואביה רוזן

دڤري أوري بن ُنَعه
وأڤيه روزن

 Dvir Ori, Son of Noa
and Avia Rozen

שירה רוזן
شريا روزن 

Shira Rosen

הדס רוזנטל
هدس روزنتال

Hadass Rozental

ספיר שחר-גדליה 
شاحار سابري 

 Sapir Shachar

גילי שוורץ לינהרד 
جيلي شفارتس لينهرد 

Gili Schwartz Linhard

ענבל שוקרון 
عنبال شوكرون

 Inbal Shukrun

שד'א שלאעטה 
شذا شالعطه 

 Shada Shalata

תומר שמש
تومر شيمش

Tomer Shemesh
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