
 .5 מתוך 1 עמוד .20  עד11גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  20 עד 11גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביבה גולן
11 ,18  

  
  אביבית חזק

13 ,14 ,16  
  

  אביחי קמחי
15  
  

  אורה עשהאל
15 ,17 ,18  

  
  אוריאל זוהר

12 ,13  
  

  אורן עילם
11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17, 19  
  

  יהלום-אלי בר
  16 ,17 ,18  

  
  אלי משעלי
13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20  

  
  דוד ברבי

11  
  

  דלילה גורדון
11 ,15  
  

  דניאל זרוג
19  

  
  חניתה הלוי. ה

14 ,19  
  

  ורד זינגר
20  

  
  זיוה גל

17 ,18  
  

  חניתה רוזן
13  
  
  ןטל איפרג

12  



 .5 מתוך 2 עמוד .20  עד11גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  חור-יאיר בן
19 ,20  

  
  יהודית אלכסיד

14 ,20  
  

  יותם קדוש
15 ,16  

  
  לורן מילק

14 ,15 ,16 ,17  
  

  ליאור שדה
14 ,15 ,18  
  

  ליאת שורק רשף
11 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19  
  

  מואיז בן הראש
16 ,17 ,18  

  
  מיכאל רייך
12 ,13  

  
  נורית פרי

12 ,13  
  

  ניר שגב
11  
  

  סברינה דה ריטה
12  

  
  עדנה שמש
13  
  

  ענבל אשל כהנסקי
15  
  

  ענת חנה לזרע
11 ,12  
  

  עפרה קליגר
14  
  
  עפרה שלו

15 ,16 ,17 ,18  
  

  פזית אלעזר
13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20  
  

  צביקה ניר
11 ,12 ,15  

  



 .5 מתוך 3 עמוד .20  עד11גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  ציפי הראל
19 ,20  

  
  ציפי נגר

14  
  

  קובי עובדיה
14  

  
  רוני קדם

12  
  

  יוהנס- רותי דה
16 ,17  
  

  רז סופר
11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20  

  
  טובים-רענן בן

18  
  

  שגיא אלנקוה
14 ,15  

  
  שולה ברנע
12  
  

  שושנה ויג
12  

  
  בסה-שלמה בן

12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20  
  

  שמואל יריב
11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20  
  

  שרה אהרונוביץ קרפנוס
13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19  
  

  רבישרון ב
15  
  

  תמי קויפמן
12 ,15  
  

  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אביבית חזק
15 ,16 ,17  
  
  אורי פרץ

19 ,20  



 .5 מתוך 4 עמוד .20  עד11גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  אתי מצא יחזקאל
9 ,11 ,12 ,15  
  

  בוקה גרינפלד
11, 12 ,13  
  
  גל ברזילי

14  
  

  רן-חיה גרץ
20  
  

  יותם קדוש
12 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,20  

  
  לאה הרפז
12 ,16 ,18  
  

  לוסי אלקויטי
11  

  
  מרדכי גלדמן

20  
  

  סברינה דה ריטה
13  
  

  ענבל אשל כהנסקי
11  
 

  ענת בגר
19 ,20  
  

  רפי פרץ
19 ,20  

  
  שרה אהרונוביץ קרפנוס

13  
  

  
  

  רשימות

  אורן עילם
47-' עמ, 19גיליון ). עם מואיז בן הראש. ()19.3.2014(שיחה בין מואיז בן הראש לאורן עילם 

21 .  
 

  מואיז בן הראש
  .21-47' עמ, 19גיליון ). עם אורן עילם. ()19.3.2014(ם שיחה בין מואיז בן הראש לאורן עיל

  
  
  
  



 .5 מתוך 5 עמוד .20  עד11גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

דלילה , דוד ברבי, אורן עילם, אביבה גולן 14.2.2014 11
ענת חנה , ניר שגב, ליאת שורק רשף, גורדון

 שמואל יריב, רז סופר, צביקה ניר, לזרע

בוקה , אתי מצא יחזקאל
, לוסי אלקויטי, גרינפלד

 ענבל אשל כהנסקי

 אורן עילם

מיכאל , טל איפרגן, אורן עילם, אוריאל זוהר 21.2.2014 12
ענת חנה , סברינה דה ריטה, נורית פרי, רייך
שולה , רז סופר, רוני קדם, צביקה ניר,  לזרע
, שמואל יריב, בסה-שלמה בן, שושנה ויג, ברנע

 תמי קויפמן

בוקה , קאלאתי מצא יחז
לאה , יותם קדוש, גרינפלד

 הרפז

 

אלי , אורן עילם, אוריאל זוהר, אביבית חזק 28.2.2014 13
, נורית פרי, מיכאל רייך, חניתה רוזן, משעלי

- שלמה בן, רז סופר, פזית אלעזר,  עדנה שמש
 שרה אהרונוביץ קרפנוס, שמואל יריב, בסה

, יותם קדוש, בוקה גרינפלד
רה ש, יטהסברינה דה ר

 אהרונוביץ קרפנוס

 

חניתה . ה, אלי משעלי, אורן עילם, אביבית חזק 7.3.2014 14
, ליאור שדה, לורן מילק, יהודית אלכסיד, הלוי

, פזית אלעזר,  עפרה קליגר, ליאת שורק רשף
, שגיא אלנקוה, רז סופר, קובי עובדיה, ציפי נגר

שרה אהרונוביץ , שמואל יריב, בסה-שלמה בן
 רפנוסק

  יותם קדוש, זיליגל בר

אלי , אורן עילם, אורה עשהאל, אביחי קמחי 14.3.2014 15
, לורן מילק, יותם קדוש, דלילה גורדון, משעלי

ענבל אשל , ליאת שורק רשף, ליאור שדה
, צביקה ניר, פזית אלעזר, עפרה שלו, כהנסקי
שמואל , בסה-שלמה בן, שגיא אלנקוה, רז סופר

תמי , שרון ברבי, נוסשרה אהרונוביץ קרפ, יריב
 קויפמן

אתי מצא , אביבית חזק
 יחזקאל

 

אלי , יהלום-אלי בר, אורן עילם, אביבית חזק 21.3.2014 16
ליאת שורק , לורן מילק, יותם קדוש, משעלי

, פזית אלעזר,  עפרה שלו, מואיז בן הראש, רשף
, בסה-שלמה בן, רז סופר, יוהנס-רותי דה

 וסשרה אהרונוביץ קרפנ, שמואל יריב

  לאה הרפז, יבית חזקאב

אלי , יהלום-אלי בר, אורן עילם, אורה עשהאל 28.3.2014 17
, מואיז בן הראש, לורן מילק, זיוה גל, משעלי

רז , יוהנס-רותי דה, פזית אלעזר,  עפרה שלו
 שמואל יריב, בסה-שלמה בן, סופר

  יותם קדוש, אביבית חזק

אלי , יהלום- בראלי, אורה עשהאל, אביבה גולן 4.4.2014 18
, ליאת שורק רשף, ליאור שדה, זיוה גל, משעלי

רז , פזית אלעזר,  עפרה שלו, מואיז בן הראש
שמואל , בסה-שלמה בן, טובים-רענן בן, סופר
 שרה אהרונוביץ קרפנוס, יריב

  לאה הרפז, קדוש יותם

יאיר , חניתה הלוי. ה, דניאל זרוג, אורן עילם 11.4.2014 19
ציפי , פזית אלעזר,  שורק רשףליאת , חור- בן

, שמואל יריב, בסה- שלמה בן, רז סופר, הראל
 שרה אהרונוביץ קרפנוס

ענת , יותם קדוש, אורי פרץ
 רפי פרץ, בגר

, אורן עילם
מואיז בן 

 הראש

יהודית , חור-יאיר בן, ורד זינגר, אלי משעלי 18.4.2014 20
, רז סופר, ציפי הראל, פזית אלעזר,  אלכסיד

 שמואל יריב, בסה-שלמה בן

, רן- חיה גרץ, אורי פרץ
, מרדכי גלדמן, יותם קדוש

 רפי פרץ, ענת בגר

 

  


