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  110 עד 101גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אורן עילם
101 ,102 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110  

  
  אורנה בס הדר

  101 ,102  
  

  אילה אורן
109 ,110  

  
  ה רוזמןאנ

  109 ,110  
  

  אשר גל
101 ,103 ,108 ,109 ,110  

  
  גאולה שינה

  103  
  

  גילי סיטון
  110  

  
  גלעד מאירי

  101  
  

  דביר שרעבי
105  

  
  דוד רשתי

  106  
  

  דורית ויסמן
103  

  
  דן אלבו

101  
  

  אליעזר-חגית בת
101 ,103  

  
  חיים-יאיר בן

  107  
  

  יהודה עתי
  107 ,108 ,109 ,110  

  
  יולי קרביץ

  104  
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  מין אבןיס
  107  

  
  יפי זקן וולמן

  108  
  

  )ינסקי'דובז(לאה צבי 
104  

  
  ליאור שדה

104  
  

  מאיה ויינברג
101  

  
  מואיז בן הראש

101 ,104 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110  
  

  מיכאל רייך
102  

  
  סופירמירב סיאלו 

30 ,31 ,32 ,33 ,55  
  

  נורית צדרבוים
106  

  
  נתי מלאכי

  102  
  

  סברינה דה ריטה
102  

  
  של כהנסקיענבל א

102  
  

  עפרה קליגר
101 ,102 ,104 ,105 ,106 ,107  

  
  עפרה שלו

103  
  

  פזית אלעזר
107 ,109  

  
  צביקה ניר

106  
  

  רבקה ורבנר
105 ,106  

  
  שאול צירלין

  109  
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  שולה ברנע
103  

  
  שושנה קרבסי

107  
  

  שירי עובד
102  

  
  ׂשיׂשי מאיר

  101  
  

  שלומית רוז
  104 ,105 ,106  

  
  בסה-שלמה בן

102 ,107 ,108  
  

  שמואל יריב
101 ,102 ,105 ,108 ,110  

  
  שרה אהרונוביץ קרפנוס

103 ,104 ,108  
  

  תמרה אור סלילת
105  

  
  שחורי-תרצה פוסקלינסקי

  103 ,105  
  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
101 ,102 ,103 ,104  

  
  אורן עילם

102 ,110  
  

  אלכס קרמר
  104 ,109  

  
  אתי מצא יחזקאל

103 ,107  
  

  לה מיכאליאריא
  106 ,107  

  
  בתיה פרחי סופר

  103 ,104 ,105 ,108  
  

  יונה מוסט
106  
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  יעל דורון
101 ,102 ,104 ,108 ,110  

  
  ברזני. נאוה ט

101  
  

  סברינה דה ריטה
103 ,105 ,106 ,108 ,109 ,110  

  
  עופרי מרום
110  

  
  רונה שחר

101 ,102 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109  
  

  שיינס- רחל טוקר
105 ,109  

  
  לומית כרמליש

101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110  
  
  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

גלעד , אשר גל, אורנה בס הדר, אורן עילם 6.11.2015 101
מאיה , אליעזר- חגית בת, דן אלבו, מאירי

ׂשיׂשי ,  עפרה קליגר, מואיז בן הראש, ויינברג
 שמואל יריב, מאיר

נאוה , יעל דורון, אורי פרץ
, רונה שחר,  ברזני. ט

 שלומית כרמלי

 

נתי , מיכאל רייך, אורנה בס הדר, אורן עילם 13.11.2015 102
, ענבל אשל כהנסקי, סברינה דה ריטה, מלאכי

, בסה-שלמה בן, שירי עובד, עפרה קליגר
 שמואל יריב

יעל , אורן עילם, אורי פרץ
שלומית , שחררונה ,  דורון

 כרמלי

 

- חגית בת, דורית ויסמן, גאולה שינה, אשר גל 20.11.2015 103
שרה , שולה ברנע, עפרה שלו, אליעזר

 שחורי- תרצה פוסקלינסקי, אהרונוביץ קרפנוס

אתי מצא , אורי פרץ
, בתיה פרחי סופר, יחזקאל

שלומית ,  סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, )ינסקי'דובז(לאה צבי , ביץיולי קר, אורן עילם 27.11.2015 104
, עפרה קליגר, מואיז בן הראש, ליאור שדה
 שרה אהרונוביץ קרפנוס, שלומית רוז

, אלכס קרמר, אורי פרץ
יעל , בתיה פרחי סופר

 שלומית כרמלי,  דורון

 

 רבקה, עפרה קליגר, דביר שרעבי, אורן עילם 4.12.2015 105
תמרה אור , שמואל יריב, שלומית רוז, ורבנר

 שחורי- תרצה פוסקלינסקי, סלילת

סברינה , בתיה פרחי סופר
רחל , רונה שחר,  דה ריטה

שלומית , שיינס-טוקר
 כרמלי

 

נורית , מואיז בן הראש, דוד רשתי, אורן עילם 11.12.2015 106
 רבקה, צביקה ניר, עפרה קליגר, צדרבוים

 שלומית רוז, ורבנר

יונה , אריאלה מיכאלי
,  סברינה דה ריטה, מוסט

 שלומית כרמלי, רונה שחר

 

יסמין , יהודה עתי, יאיר בןֿחיים, אורן עילם 18.12.2015 107
פזית ,  עפרה קליגר, מואיז בן הראש, אבן

 בסה-שלמה בן, שושנה קרבסי, אלעזר

אתי מצא , אריאלה מיכאלי
, רונה שחר, יחזקאל

 שלומית כרמלי

 

, יפי זקן וולמן, יהודה עתי, אשר גל, אורן עילם 25.12.2015 108
, שמואל יריב, בסה- שלמה בן, מואיז בן הראש

 שרה אהרונוביץ קרפנוס

יעל , בתיה פרחי סופר
,  סברינה דה ריטה, דורון

 שלומית כרמלי, רונה שחר

 

, אשר גל, אנה רוזמן, אילה אורן, אורן עילם 1.1.2016 109
שאול , פזית אלעזר, מואיז בן הראש, יהודה עתי

  צירלין

 

סברינה דה , רמראלכס ק
רחל , רונה שחר,  ריטה
שלומית , שיינס-טוקר

 כרמלי

 

 , יעל דורון, אורן עילם, אשר גל, אנה רוזמן, אילה אורן, אורן עילם 8.1.2016 110



 .5וך  מת5 עמוד .110  עד101גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

, מואיז בן הראש, יהודה עתי, גילי סיטון
 שמואל יריב

עופרי , סברינה דה ריטה
 שלומית כרמלי,  מרום

  


