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עתה:

 ) 1970 (בדרד
ליןחרמןנה :כןר'

קבלאץ' :'מ

 ) 1970 (אכשיס
שפיראנןעהכןר':

אןתנטית :'מ

 ) 1970 (התיכוןהיס
רןנןאלקייםאשרהכןר':

עממייןןנישיר :'מ

 ) 1970 (ציפור
רןנןאלקייםאשרה :'כןר

פ.ממפן :'מ

 ) 1970 (המכשפותשבת
רןנןאלקייםאשרה :'כןר

ראןןלמןריס :'מ

ריילינגררןדאתל':

חסןןרןחמהתפ':

 ) 1970 (חלוס
אןרןהדהכןר':

ניתקטרןאלפןאמה :'מ

 ) 1971 (וחוליסשמש,
ליןחרמןנה :כןר'

לבאןעיבןדים :מ'

קלייפולציוריבהשראת

) 1970 ( 
רןנןאלקייםאשרה :כןר'

אנרי ,אייבסשאפר, ,ברטןק :'מ

 ) 1971 (להכירכעיס
אןרןהדהכןר':

ראבאט :'מ
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אןרןהדה :'תל

ברהןםאריק 'תא

 ) 1971 (בתערוכהתמוכות
ארנןןיהןדית :'כןר

מןסןרגסקי :'מ

פלטאןאריה :'תפ

 ) 1972 (אפיזודות
ארנןןיהןדית :'כןר

ליגטי ,ןןברן :'מ

בהיראריק :'תל

ברהןםאריק :'תא

 ) 1972 (לבןבשחורשיר
רןנןאלקייםאשרהכןר':

מליגןברןרן, :מ'

בהיראריקתל:

ברהןםאריק :'תא

מורג'גאל ,ום'לצ ,וןארנ'הוד'ת ,'כור ,"הקל,פוגרע'ןיי

EHUDIT ARNON ץ:. THE SEED AND THE SHELL', CHOR ' 

PHOTO, YIGAL MORAG 



אגזרועקבצו;וזס: ,זרדוואור :'כזר ,"נדזדוסיי
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 ) 1972 (קטעיןכשלושה
אורןהדהכור':

ראבאט :'מ

לדמןלאהתל':

 ) 1974 (רומנסה
ארנוןיהודיתכור':

שומאןרוברט :מ'

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (וקליפהגרעיר
ארנוןיהודיתכור':

הובנס :'מ

רונןנועהתל':

טבצ'ניקקןתא':

 ) 1974 (הנקרעיןכ
אורןהדהכור':

תופיס :מ'

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (משוחחיןכשיח
אורןהדה :כור'

קילוןמשה :'מ

ישראליבלטבוטיקתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (רסיסיןכ
קושמאןפלורה :כור'

ירסבוי'ג :'מ

קושמאןפלורהתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1974 (לזכרןכ
ארנוןיהודיתכור':

שנברג :'מ

בכתהוהאדמה ...קנטטה

) 1975 ( 
קושמאןפלורהכור':

וירלליגטי, :'מ

בנקריטהלרתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (פוגה
אכמוןעופרהכור':

באךסבאסטיאןיוהאן :'מ

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (ועפרכוכביןכמול
אברהמיגדעוןכור':

דביוסיקלוד :מ'

פולקעמיבת :תל'

ברהוסאריקתא':

' -

 ) 1975 (נהר
קושמאןפלורה :כור'

פלאקרוברטה :'מ

ישראליבלטבוטיקתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1975 (שנקרהראגה
קושמאןפלורה :כור'

סאטאלפורט, :'מ

קווארץברטהתל':

ברהוסאריקתא':



המצטרפיםהפרטים

) 1976 ( 

 ) 1977 (ספןת

סוגיהרהשרה :'כור

סינהצ'יפטי ,צריס ,ספאן :'מ

סוגיהרהשרהתל':

לויןמייק :'תפ

ברהוסאריק :תא'

אורןהדה :'תל

ברהוסאריק :'תא

אורןהדהכור:

קילוןמשה :'מ

בנקריטהלרתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1976 (חייםחןפן

אוסמןיונתכור':

פלישרציפי :'מ

פולקעמיבת :'תל

ברהוסאריק :'תא

 ) 1977 (אדג'ין
רונןאלקייסאשרהכור':

ברברסמואל :'מ

קווארץברטה :תל'

ברהוסאריקתא':

 ) 1978 (חייםמים
סוגיהרהשרהכור':

סוגיהרה :'מ

ארנוןיהודית ,לדמןלאה :'תל

פרידמשהתא':

 ) 1976 (ןריאציןתשלןש

שריריעקבכור':

שאווז :'מ

שריריעקבתל':

ברהוסאריקתא':

 ) 1977 (כחןלמעיין

שריריעקבכור':

דייויסמיילס :'מ

צרעה-כנעןתל':

ברהוסאריק :'תא

 ) 1978 (הזההלילהעם
סוקולובאנה :'כור

קופיטמןמרק :'מ

קווארץברטהתל':

ברהוסאריק :'תא

 ) 1976 (התרחשןיןת

ארנוןיהודית :'כור

פליישרציפי :'מ

 ) 1977 (שקיעה ...זריחה
היל-סאגאןג'ין :'כור

גריגוריאניתשירה :'מ

היל-סאגאןג'ין ,קווארץברטה :'תל

 ) 1978 (כדןדים

ורדייאיר :כור'

מאהלר :'מ

קווארץברטה :'תל

ברהוסאריק :'תא

 ) 1976 (שירה
קושמאןפלורהכור':

אלבניתשירה :'מ

ברהוסאריקתא':

 ) 1978 (משליםחמישה
ורדייאירכור':

כרמלדב :'מ

 ) 1977 (זכרןכןת

ג'רמייןדיאןכור':

באךסבאסטיאןיוהאן :'מ

שיקורלמילירמיין,'גדיאן :תל'

 ) 1978 (רןחהלכי

אלסקובסקינעמי :'כור

פלוידפינק :'מ

קווארץברטה :'תל

ברהוסאריק :'תא

 ) 1977 (כפתןלים
קדסמשהכור':

אבניצבי :'מ

רונןנועהתל':

ברהוסאריק :'תא

בןרשקןעלהרהןר

) 1977 ( 
אורןהדה :'כור

קילוןמשה :'מ

רה(הסוגשרור :'כזר ,"ספותיי

'COUCHES', CHOR.: SARA SUGIHARA, PHOTO: LOWENTHAL & MIGDALE 



ניר 7בועזוס, 7צ' ,באררמיבור', ,פ'ס 7ק

CARDGAME", CHOR.: RAMJ BE'ER, PHOTO: BOAZ LANJR " 

 ) 1979 (שבלבמכאובים
ןרדייאירכןר':

גריגאדןארד :'מ

קןןארץברטהתל':

טבצ'ניקקןתא':

מיכורבסולסוכטה

) 1978 ( 
קרביץמרטין :'כןר

אלבינןני :'מ

קרביץמרטיןתל':

ברהןסאריקתא':

ככספתיאליואשר

) 1980 ( 
ןרדייאירכןר':

חנסטרא :'מ

קןןארץברטהתל':

טבצ'ניקקן :תא'

 ) 1979 (חפץלכלעת
אןרןהדהכןר':

קןפיטמןמרק :'מ

קןןארץברטהתל':

טבצ'ניקקןתא':

 ) 1980 (עדרים
קדלסקיספיידרכןר':

ןןלברגבטי :'מ

קדלסקיספיידר :'תל

טבצ'ניקקן :'תא

 ) 1979 (בשלכת
אסקרדןןכןר':

טאקןמיצ'ן :'מ

פלסקיליפהתל':

טבצ'ניקקןתפ':

טבצ'ניקקןתא':

 ) 1980 (מעגלים
שריריעקבכןר':

קןןארץברטהתל':

'ניקטבצקן :תא'

היתרוכל ...שוקצלע

) 1979 ( 
רןנןאלקייסאשרהכןר':

קילןןמשה :'מ

קרמןדניתל':

טבצ'ניקקןתא':

ז".לשפיראיאיי

YAJR SHAPJRA 

 ) 1979 (השלושה
ארנןןיהןדיתכןר':

קרמבדיטןןילר,קבלץ', :'מ

ארנןןיהןדיתתל':

ניק'טבצקןתא':

 ) 1979 (הרקמה
ארנןןיהןדיתכןר':

ןילה-לןבןספןלנק, :'מ

 ) 1979 (יהוכתן
ןרדייאירכןר':

קילןןמשה :'מ

קןןארץברטהתל':

טבצ'ניקקןתא':
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 ) 1980 ( 1מס'פרטיטה
פרייגאלכןר':

באךסבאסטיאןיןהאן :'מ

קןןארץברטהפרי,יגאלתל':

טבצ'ניקקןתא':

 ) 1980 (להשכירדירה
אןרןהדהכןר':

סן-סנסמןצרט,רספיגי, :'מ

אןרןהדהתל':

ערדחיליקתפ':

 ) 1980 (הזרוקים
טןרלינגסהנסכןר':

איטלקייספיזמןניס :'מ

טןרלינגסהנס :'תל

טבצ'ניקקןתא':

השקועההקתדרלה

) 1980 ( 
קיליאןייריכןר':

דביןסיקלןד :'מ

קיליאןייריתל':

טבצ'ניקקן :תא'

 ) 1981 (הלבןהמוות
זין-איילרןתכןר':

הרקדניסקןלןת :'מ

זין-איילרןתתל':

 ) 1981 (הדגמה
ארנןןיהןדיתכןר':

הקשהכלי :'מ

 ) 1981 (וחולותקול
כהןזאבהכןר':

סביבתיתמןסיקההןבהנס, :'מ

קןןארץברטהתל':

פרידמשהתא':

 ) 1981 (כזכריםדימויים
היל-סאגאןג'יןכןר':

גריגןריאניתשירהבטהןבן,שניטקה, :'מ

קןןארץברטהתל':

מןניץציןןבןתא':

.ל !Iזיייאלתמכה

TJMNA YERJEL 



 ) 1982 (ההריtככערות
מקולאךריקכורן:

מצרפתעםשירימן:

קווארץברטהתלן:

מוניץציוןבןתאן:

 11-חלקאור
 ) 1982 (אבכיtכשדה

טאקייקיין:כור

טאקייקייתלן:

טבצןניקקןתאן:

 ) 1982 (ברכות
כריסטינילס :כורן

סטרווינסקיאיגורמן:

דקקרקסו :ןתל

טבצןניקקןתאן:

 ) 1982 (קוורטט
כריסטינילסכורן:

ןשוסטקוביץדימיטרי :ןמ

סכנקתים :תלן

טבצןניקקןתאן:

 ) 1982 (שלמה
אורןהדהכורן:

בריובוכריתןשירהמן:

רוטנוריתתלן:

הדרימשהןאורןהדהתפן:

ברהוםאריקתאן:

 ) 1982 (כיסאותמשחק
אןקיליייריכורן:

נורדהייםארנהמן:

נובהוולטרתלן:

נובהוולטר :ןתפ

קבורטיופתאן:

 ) 1983 (צורות
שריריעקבכורן:

מקלין :ןמ
לוידניאלתלן:
טבצןניקקןתאן:

 ) 1983 (סוכטיכה
באררמיכורן:

חייםבןפאולמן:

באררמיתלן:

טבצןניקקןתאן:

 ) 1983 (כופיtכ
ארנוןיהודיתבארןרמישרירןיעקב :ןכור

רייךוכינסלוסןהובהנסןמן:

כהןדוראליתלן:

הדרימשה :תפן

רוטמןיעל :ןתא

 ) 1983 (החשיכהסף
היל-סאגאןגןיןכורן:

בטהובןוןלודוויג :מן

היל-סאגאןיןןגתלן:

גלברדניסןתאן:

 ) 1984 (חללבמותיךעל
גריןויקטוריהן:כור

ברטוקבלה :מן

כהןאליצור :תלן
גלברדניסןתאן:

 ) 1984 ( ...למחכיtכ
קדלסקיספיידרכורן:

טנגוןקופקהןקריגןספראומישטין :ןמ

קדלסקיספיידרן:תל

גלברדניסןן:תא

אבוקסיספנינה :ןתל

רוטמןיעל :ןתא

 ) 1985 (לשיריtכמחולות
באררמין:כור

גרוניךשלמהן:מ

אבוקסיספנינהן:תל

גלברדניסן :ןתא

 ) 1984 (איוריtכ
שריריעקבן:כור

מקליןברטון :ןמ

שריריעקבן:תל

גלברדניסן :ןתא

 ) 1985 (ככביאהציפור
דדליייןןגן:כור

שומאןרוברטן:מ

קווארץברטה :ןתל

גלברדניסן :ןתא

 ) 1984 (היההיה
אורןהדהן:כור

מסורתייםתופיםןויולדי :ןמ

דור-כהןאלי :תלן

גלברדניסןתאן:

" MYHIPS סREA ", גבואור' ,צ'לוס ,'לאעזרדג' ,'כור

ANIEL EZRALOW, PHOTO: URI NEVO ס:. MY HIPS", CHOR סREA " 

העץסוסאלבאהמוות

 ) 1984 (מיכאל
באררמין:כור

מר-חייםיוסי :ןמ

אבוקסיספנינהן:תל

הדרימשהןבאררמין:תפ

גלברדניסן :תאן

 ) 1986 (החיותקרכבל
באררמיכורן:

סן-סנסקאמילן:מ
גרינשפןיהודיתן:תל

גלברדניסןתאן:

 ) 1986 (אטאדוסלוס
רמיבאר :ןכור

זהביעודד :ןמ

שפנגנטלאורהתלן:

הרץמיכאלן:תפ
גלברדניסןן:תא

 ) 1986 (בצפורלמטה
אקמאץן:כור

שבדיהשלמצפונהעממיתמן:

שפנגנטלאורהן:תל

גלברדניסן :ןתא

 ) 1984 (שחורחלב
נהריןאוהדכורן:

סמדבקפולמן:

קווארץברטהןנהריןאוהד :ןתל

גלברדניסן :ןתא

 ) 1984 (והזאבפטר
באררמי :ןכור

פרוקופייבסרגיין:מ

אבוקסיספנינה :תלן

הדרימשהןבאררמי :ןתפ

 ) 1986 (דמדומיtכגלברדניסן :ןתא
רביןלינדה :ןכור

ברטוקבלה :ןמ

גלברדסןינ :ןתא

 ) 1985 (מחולשליוtכ
ברוסכריסטופר :ןכור

הולסטגוסטב :ןמ

 ) 1987 (עדרעציבירגלברדניסןתאן:
אןרןהדהן:תל

חייםבןפאןלן:מ

גלברדניסןן:תא

 ) 1985 (המרהצחוק
אורןהדה :ןכיר

גרפליבא,ךסבאסטיאןיןהאן :ןמ

קילןןמשה
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 ) 1987 (האשוכשכר
אקמאץכןר':

ןאחריםגלאספיליפ :'מ

אאןיאמהמריקןתל':

גלברדניסותא':

 ) 1987 (לתזוכןרתוכדריד
באררמי :'כןר

בריטובנג'מיו :'מ

גרינשפויהןדיתתל':

גלברדניסותא':

 ) 1987 (שחקיםציפןרי
מרקןאיבוכןר':

מנןחיוןיהןדישנקרראבי :'מ

גןמבריהןדיתתל':

גלברדניסותא':

 ) 1987 (חןרגוכטער
דרןרליאתבו-גל,ניר :כןר'

מרטנסןןים :'מ

פרלמןטרצפרה :'תל

גלברדניסו :'תא

קןנצרטנטייםוכחןלןת

) 1988 ( 
באררמיכןר':

סטרןןינסקיאיגןר :'מ

אריבויןסי :'תל

גלברדניסותא':

 ) 1988 (יריאל
היל-סאגאוג'יוכןר':

פארטבןאר :'מ

קןןארץברטה :'תל

גלברדניסותא':

 ) 1988 (בןרה

היל-סאגאוג'יוכןר':

מןצרטאמדאןסןןלפגאנג :'מ

קןןארץברטהתל':

גלברדניסותא':

 ) 1988 (קרןסלה
אלסקןבסקינ.שחזןר:קראןס,גרטרןד :'כןר

סטרןןינסקיאיגןר :'מ

קןןארץברטהקןל,שריתתל':

גלברדניסותא':

רכהאברוכתןדנשים

) 1988 ( 
אסןליוענת :'כןר

דרלינג .ד ,מרטנסןןים :מ'

זילברמןצביה ,ואסןליענתתל':

גלברדניסותא':

 ) 1989 (הוכשיכהכןח
אייל-זיןרןתכןר':

קדישזןורפי :'מ

לןירקפתתל':

גלברדניסותא':

ןהקסוכיםהקןסםשןליית

) 1989 ( 
באררמיכןר':

 'קןלאזדיןקא,פןל :'מ

גרינשפןיהןדיתתל':

גלברדניסותא':
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 ) 1989 ( ' 89וכילןאיםיןוכר
באררמיכןר':

קןלאז'בא,ךסבאסטיאויןהאו :'מ

רןדדאפרת :'תל

באררמי :'תפ

באררמיתא':

 ) 1989 (סןןאטן
אקמאץכןר':

זמננןבתמןסיקה ,קןלאז' :'מ

אקמאץ :'תל

גלברדניסואק,מאץ :'תא

 ) 1990היןצר(חזןר
קראןסגרטרןדכןר':

שןברט :'מ

אלסקןבסקינעמישחזןר:

 ) 1990 (סןפה
אבידואלןו :כןר'

יאנצ'ק :'מ

נבואוריצוכום:כאר,רמי :.כוךייחצות",

"MINUIT", CHOR.: RAMI BE'ER, PHOTO: URI NEVO 

 ) 1990 (קלפים
באררמי :'כןר

סטרןןינסקיאיגןר :'מ

גרינשפויהןדיתתל':

גלברדניסותא':

 ) 1990 (תזזית
באררמיכןר':

אדאמסןו'ג :'מ

באררמי :'תל

באררמיתפ':

באררמי :'תא

צןוכחיםאכרהעצים

 ) 1991 (עלאל
קןשמאופלןרהכןר':

בריטובנג'מיןעם,שירי :'מ

ןארץןקברטהתל':

 ) 1991 (אשהאיש
איבגיאןרי :'כןר

איישומרק :'מ

איבגיאןריתל':

 ) 1991 (אוכיתיזוכר
באררמיכןר':

קןלאז'-קלןדאלכס :'מ

שפנגנטלאןרה :'תל

באררמיתפ':

גלברדןניסובאררמיתא':

 ) 1991 (שידןד
רןסןתמרהכןר':

סמטנה :'מ

 ) 1992 (שחןריםוכלאכים
באררמיכןר':

קןלאז'קלן,דאלכס ,זהביעןדד :'מ

רןדדןאפרתבאררמי :תל'

באררמי :תפ'

באררמיתא':

 ) 1992 (עןבדןתנשים
לינקהסןזנה :'כןר

פנדרצקי :'מ

גלברדניסו :תא'

 ) 1992 (אחים
פרנקלזיןכןר':

פארטבןאר :מ'

גלברדניסו :'תא

 ) 1992 (חלןםכנפי
באררמיכןר':

ברברסמןאל :'מ

באררמי :תל'

רמיבארתפ':

רמיבאר :'תא

 ) 1992 (חצןת
באררמיכןר':

באררמיתל':

באררמיתפ':

רמיבאר :'תא

) 1992 ( RE.AD 1\I1Y HIPS 
עזראלןדני :'כןר

קןלןמביירמיכאל :מ'

 ) 1993 (ערןוכהעיר
באררמיכןר':

קןלאז'-קלןדאלכס :'מ

רןדדןאפרתבאררמיתל':

באררמיתפ':

באררמי :תא'

 ) 1993 (וכדןוכהחזןת
ענברמרתהכןר':

מאוריציוסוובר,אברהרד :'מ

גלברדניסותא':

 ) 1993 (הכסףאשכןלית
פרנקלזיןכור':

ברייטישראל :'מ

רודדאפרתתל':

גלברדניסותא':



 ) 1993 (טוביסעסקיס
אוברזנקגדעוןכור':

קולאז' :'מ

גלברדניסן :'תא

 ) 1993 (קשריס
אורןהדהכור':

שוסטקוביץ'דימיטרי :'מ

רודדאפרתתל':

גלברדניסןתא':

 ) 1993 (כוכביסאבק
קולבןאמירכור':

קאונטמוצרט,גלאס,פיליפ :'מ

רודדואפרתקולבןאמירתל':

קולבןאמירתפ':

גלברדניסןתא':

 ) 1994 (לילהחלונות
וויסמןג'ון :כור'

פלדמןמורטון :'מ

רודדאפרת :'תל

גלברדניסן :'תא

 ) 1994 (השקטתחילת
באררמי :'כור

מאנדוליניריקרדו :'מ

באררמיתל':

רמיבארתפ':

רמיבארתא':

 ) 1994 (דבריסזכרון
באררמי :'כור

קולאז'-קלודאלכס :'מ

רודדואפרתחצבנילילדתל':

באררמי :תפ'

באררמיתא':

 ) 1995 (מקומשהו
באררמיכור':

קולאז'-קלודאלכס :'מ

רודדואפרתחצבנילילדתל':

באררמי :'תפ

באררמיתא':

 ) 1995 (קרי-עה
קייזראביכור':

מרטיןאןזלבר,מרקפורטיס,רמי :'מ

 .רודדואפרתקייזראביתל':
רוספיליפתא':

 ) 1996 (זיהוימסדר
איבגיאוריכור':

חצבנילילדתל':

איבגיאוריתפ':

רווחיוסיתא':

 ) 1996 (בדידות
צ'יגורליגונטרכור':

קולאז'-קלודאלכס :'מ

רודדאפרתתל':

י'גורליצגונטר :תפ'

רווחיוסי :תא'

היוסשלהשעותבאחת

 ) 1996 (הלילהשלאו
באררמיכור':

קולאז' :'מ

רודדואפרתבאררמי :'תל

באררמיתפ':

באררמי :'תא

הרקדכיםרשימת

הלהקהחברישהין

הקמתהמאז

סולימניתמר

ל 11זשנקרנאוה

גינוסרשולה

פרןחנקה

הלמןשרה

אפרייסרחל

רותסאלכס

זהבישלמה

הרריעודד

רוביןמרגלית

ל"זשפיראיאיר

לייטנררות

לבחיה

עפרןנימיכל

גלעדשאןל

סיטוןסוזי

ליבניאפרת

לויןמייק

רונןנועה

עופרמרי

בליץשרה

ריינפלדמרתה

הרץמרייס

אוסמןיונת

זגהשלמה

גרמניה-שיינקסיגון

דנוןרונית

ל 11זיריאלתמנה

דגןענת

פרנקלאיריס

סורצקיחגי

פלגנעס

חרוביגילי

ליבנהעינת

ליפמןשרה

רוטמןיעל

פסטמןארי

גירוןאסתי

כהןבעז

אסןליןענת

ליבניאסנת

ישיברראובן

ארנוןנגה

עשתענת

אורןאסנת

מניקובדלית

פרירחלי

וגנראלה

פלחאלי

ליבנהרוני

גפנינעמה

סבוראיעמי

מעןדדאורית

אריאלירן

ליבניאביטל

פרנקלזיו

ארה"ב-יקובס'גקריג

היימסליאת

הב-רוןענבר

הונגריה-מוריץתומס

ב"ארה-היינרידסקוט

יעקובינימה

 'סןלנגעידית

צ'כיה-ויסדהאיגור

קנדה-טרוטיהאריק

חממיגלית

ורדימוןיסמין

כיה'צ-פילהראדק

לויקרן

שניעדי

גונןשלי

נחוסאייל

מורקוסרביאע

דקלרס

אכשירקדכים

כיןםהלהקה

רמיבאר

דגןזכרי

גמבוניצה

כהןעינב

פסטמןכהןסיוון

ראישפיעקב

אלישיביעל

זוקמןיעל

שרוןמיכל

איבגיאורי

הולנד-דורנבוסלין'אנג

דובדבניכלימ

דנמרק-רוזנצוויגארי

פולין-פרשפלוביץיאצק

אוסטריה-י'גרןליצגןנטר

גרמניה-זאבלנהיאיר

שירצקיחגית

קורקיןלימור

טמירשי

בריטניה-קורימרטין

ורןןריקי

מכהלים

אדמיכיסטרטיביים

המחןללהקתשל

הקיבןצית

 ) 1972-1970 (ליןמיכה
 ) 1981-1973 (לויןמייק

 ) 1989-1981 (כהןירוחס
ם ) 1989- (רודולףדן
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