
 .7 מתוך 1 עמוד .10  עד1גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  10 עד 1גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביבה גולן
1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7  

  
  אביבית חזק

9  
  

  אביחי קמחי
1 ,4 ,5 ,7 ,10  
  

  אבנר שטראוס
  3 ,4 ,5 ,6  

  
  אוהד ובר
8  

  
  אוולין כץ
5  

  
  אורן עילם
1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  
  

  אורנה ריבלין
9 ,10  
  
  שלום- אילנה בר
1 ,2 ,3 ,4 ,5, 7 ,8  

  
  איריס אליה כהן

3   
  

  אלונה שיינין
4 ,5  

  
  אלי משעלי

7, 9  
  

  רה הסאמי
4 ,5 ,6 ,7  
  

  אסנת אלון
  1 ,2 ,3  

 
  אשר גל

3 ,5 ,10  
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  אתי מצא יחזקאל
3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  

    
  בלפור חקק

4  
  
  דה בן אל'ג

10  
  

  גל ברזילי
9 ,10  
  
  דוד ברבי

3  
  

  דורית ויסמן
2 ,3  

  
  דלילה גורדון

1 ,2 ,3 ,10  
  

  דן אלבו
6 ,10  

  
  חניתה הלוי. ה

2 ,3 ,5 ,8  
  

  'ץהילה טביב רבינובי
  3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  

  
  הרצל חקק

4  
  

  חניתה רוזן
5 ,7 ,8  
  

  טל איפרגן
3 ,5  
  

  שירן-יהודית מליק
4  

  
  יהושוע פרונט

4  
  

  יואב איתמר
3  

  
  יוסי בובה
7 ,8  

  
  יוסף עוזר
3  
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  יותם קדוש
1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8  

  
  יחזקאל נפשי

3 ,4 ,5  
  

  יניב שנהב
1 ,2 ,3 ,4  

  
  ישראל חינטייב

2 ,3 ,4  
  

  לאה הרפז
2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10  

  
  לואיזה נמיצוב יפת

5 ,6 ,7  
  

  לורן מילק
8 ,9 ,10  
  

  ליאת שורק רשף
10  
  

  ללי ציפי מיכאלי
4 ,5 ,6  
  

  מאיה ויינברג
4 ,5 ,10  
  

  מואיז בן הראש
3 ,4 ,5 ,6  
  

  מיכאל רייך
7 ,8 ,9  

  
  מירה צוקרמן

3 ,4  
  

  מרדכי גלדמן
3 ,4  

  
  נורית פרי
3 ,5 ,6  
  
  נעמה ארז
3 ,4 ,5 ,10  

  
  סברינה דה ריטה

2 ,3 ,4 ,5  
  

  סיגל בן יאיר
6 ,7 ,8  
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  דורי-עודד בן
3 ,4 ,5 ,6 ,7, 9  
  

  ענבל אשל כהנסקי
3 ,4 ,5 ,6  
  

  ענת חנה לזרע
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  

  
  עפרה קליגר

3 ,4 ,5 ,6  
  

  צביקה ניר
8 ,9 ,10  

  
  ציפי נגר

5  
  

  רבקה ירון
8  

  
  רוני סומק
3 ,4 ,5 ,6 ,7  
  
  רוני קדם
3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  
  

  רז סופר
3 ,4 ,5 ,6 ,7, 9  
  

  רחל סביליה
2  
  

  שולה ברנע
3 ,5  
  

  שושנה ויג
1 ,2 ,3 ,4 ,5  

  
  מריו מרדכי-שחר

8 ,9  
  

  בסה-שלמה בן
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9  

  
  שמואל יריב

4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  
  

  שמעון רוזנברג
5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10  
  

  שרה אהרונוביץ קרפנוס
2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  
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  תמי קויפמן
5 ,6 ,7 ,10  
  

  תמרה אור סלילת
3 ,4 ,5 ,7 ,8  

  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אביבית חזק
9  

  
  אתי מצא יחזקאל

9  
  

  בוקה גרינפלד
10  

  
  גל ברזילי
9  
  

  לוסי אלקויטי
9 ,10  
  

  ענבל אשל כהנסקי
10  
  
  רונה שחר
9  

 
  
  

  רשימות

  אורן עילם
  . 35-32' עמ, 8 גיליון. על שירתה של אורית מרטון

  
  דורי-עודד בן

  . 31-30' עמ, 9גיליון . מי אני
  
  
  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

, אהרון אוחיוןאורן , אביחי קמחי, אביבה גולן 12.12.2013 1
דלילה , אלוןאסנת , שלום- אילנה בר, אורן עילם

 שושנה ויג, יניב שנהב, יותם קדוש, גורדון

  

2 14.12.2013  
 

דורית , אסנת אלון, שלום- אילנה בר, אורן עילם
יותם , חניתה הלוי. ה, דלילה גורדון, ויסמן
, לאה הרפז, ישראל חינטייב, יניב שנהב, קדוש

, שושנה ויג, רחל סביליה,  סברינה דה ריטה
 שרה אהרונוביץ קרפנוס
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הרון אורן א, אבנר שטראוס, אביבה גולן 21.12.2013 3
איריס , שלום-אילנה בר, אורן עילם, אוחיון

אתי מצא , אשר גל, אסנת אלון, אליה כהן
, דלילה גורדון, דורית ויסמן, דוד ברבי, יחזקאל

טל ', הילה טביב רבינוביץ, חניתה הלוי. ה
, יותם קדוש, יוסף עוזר, תמריואב אי, איפרגן

לאה , ישראל חינטייב, יניב שנהב, חזקאל נפשיי
מרדכי , מירה צוקרמן, מואיז בן הראש, הרפז

, סברינה דה ריטה, נעמה ארז, נורית פרי, גלדמן
,  עפרה קליגר, ענבל אשל כהנסקי, דורי- עודד בן

, שולה ברנע, רז סופר, רוני קדם, רוני סומק
תמרה אור , שרה אהרונוביץ קרפנוס, שושנה ויג

 לתסלי

  

אורן , אבנר שטראוס, אביחי קמחי, אביבה גולן 28.12.2013 4
אמירה , אלונה שיינין, שלום-אילנה בר, עילם

הילה , בלפור חקק, אתי מצא יחזקאל, הס
-יהודית מליק, הרצל חקק', טביב רבינוביץ

, יחזקאל נפשי, יותם קדוש, יהושוע פרונט, שירן
לאה , ישראל חינטייב, ם'עקב אלגי, יניב שנהב

מואיז , מאיה ויינברג, ללי ציפי מיכאלי, הרפז
נעמה , מרדכי גלדמן, מירה צוקרמן, בן הראש

ענבל , דורי-עודד בן, סברינה דה ריטה, ארז
רוני ,  עפרה קליגר, ענת חנה לזרע, אשל כהנסקי

שלמה , שושנה ויג, רז סופר, רוני קדם, סומק
, שרה אהרונוביץ קרפנוס, שמואל יריב, בסה- בן

 תמרה אור סלילת

  

, אבנר שטראוס, אביחי קמחי, אביבה גולן 4.1.2014 5
, אלונה שיינין, שלום-אילנה בר, אוולין כץ

. ה, אתי מצא יחזקאל, אשר גל, אמירה הס
, חניתה רוזן', הילה טביב רבינוביץ, חניתה הלוי
לואיזה , לאה הרפז, יחזקאל נפשי, טל איפרגן

, מאיה ויינברג, ללי ציפי מיכאלי  ,נמיצוב יפת
סברינה , נעמה ארז, נורית פרי, מואיז בן הראש

, ענבל אשל כהנסקי, דורי- עודד בן, דה ריטה
רוני , ציפי נגר,  עפרה קליגר, ענת חנה לזרע

שושנה , שולה ברנע, רז סופר, רוני קדם, סומק
שמעון , שמואל יריב, בסה- שלמה בן, ויג

, יפמןתמי קו, שרה אהרונוביץ קרפנוס, רוזנברג
 תמרה אור סלילת

  

אמירה , אורן עילם, אבנר שטראוס, אביבה גולן 11.1.2014 6
הילה טביב , דן אלבו, אתי מצא יחזקאל, הס

לואיזה , ם'יעקב אלג, יותם קדוש', רבינוביץ
, מואיז בן הראש, ללי ציפי מיכאלי, נמיצוב יפת

ענבל , דורי- עודד בן, סיגל בן יאיר, נורית פרי
רוני ,  עפרה קליגר, ענת חנה לזרע, כהנסקיאשל 
, בסה- שלמה בן, רז סופר, רוני קדם, סומק

שרה אהרונוביץ , שמעון רוזנברג, שמואל יריב
 תמי קויפמן, קרפנוס

  

אילנה , אורן עילם, אביחי קמחי, אביבה גולן  18.1.2014 7
אתי מצא , אמירה הס, אלי משעלי, שלום-בר

, חניתה רוזן', הילה טביב רבינוביץ, יחזקאל
לואיזה , לאה הרפז, יותם קדוש, יוסי בובה

עודד , סיגל בן יאיר, מיכאל רייך, נמיצוב יפת
, רוני קדם, רוני סומק,  ת חנה לזרעענ, דורי- בן

שמעון , שמואל יריב, בסה-שלמה בן, רז סופר
, תמי קויפמן, שרה אהרונוביץ קרפנוס, רוזנברג

 תמרה אור סלילת

  

אתי , שלום-אילנה בר, אורן עילם, ד ובראוה  25.1.2014 8
הילה טביב , חניתה הלוי. ה, מצא יחזקאל

, יותם קדוש, יוסי בובה, חניתה רוזן', רבינוביץ
סיגל בן , מיכאל רייך, לורן מילק, לאה הרפז

, וןרבקה יר, צביקה ניר,  ענת חנה לזרע, יאיר
, בסה-שלמה בן, מריו מרדכי-שחר, רוני קדם

שרה אהרונוביץ , עון רוזנברגשמ, שמואל יריב
 תמרה אור סלילת, קרפנוס

 אורן עילם 
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אלי , אורנה ריבלין, אורן עילם, אביבית חזק 31.1.2014 9
לורן , גל ברזילי, אתי מצא יחזקאל, משעלי

ענת חנה , דורי-עודד בן, מיכאל רייך, מילק
-שחר, רז סופר, רוני קדם, צביקה ניר,  לזרע

, שמואל יריב, סהב-שלמה בן, מריו מרדכי
 ברגשמעון רוזנ

אורנה , אביבית חזק
, אתי מצא יחזקאל, ריבלין

, לוסי אלקויטי, גל ברזילי
 רונה שחר

- עודד בן
 דורי

אשר , אורנה ריבלין, אורן עילם, אביחי קמחי 7.2.2014 10
, גל ברזילי, דה בן אל'ג, אתי מצא יחזקאל, גל

, לקלורן מי, לאה הרפז, דן אלבו, דלילה גורדון
ענת , נעמה ארז, מאיה ויינברג, ליאת שורק רשף

, יבשמואל יר, רוני קדם, צביקה ניר,  חנה לזרע
 תמי קויפמן, שמעון רוזנברג

לוסי , בוקה גרינפלד
ענבל אשל , אלקויטי
 כהנסקי

 

  


