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  130 עד 121גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אורי פרץ
  121 ,122 ,123  

  
  אורן עילם

121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130  
  

  אפרת צרפתי
  124 ,125 ,126  

  
  אשר גל

124 ,125 ,127 ,129 ,130  
  

  אתי אלון אלעזרה
  129 ,130  

  
  דני נייפלד

  128 ,129 ,130  
  

  חגית מנדרובסקי
  121  

  
  יעל חץ

  123 ,127  
  

  ישראל בן יהוידע
  121 ,122 ,123 ,126  

  
  כרמית גודס

  121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,130  
  

  לאה תמיר אנגלרד
  122 ,123 ,124 ,125 ,127  

  
  ליאור שיר

  129 ,130  
  

  לירון אוחיון
  128 ,129 ,131  

  
  מואיז בן הראש

124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129  
  

  מירה צוקרמן
122  

  
  ניסים ברכה

  121 ,128  
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  נתי מלאכי
  124 ,126 ,127  

  
  סברינה דה ריטה

121 ,124 ,127 ,130  
  

  'פבל מובשוביץ
  123  

  
  רוחמה גמרמן

  128  
  

  רז סופר
122 ,126 ,128  

  
  שמואל יריב
123 ,125  

  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
121 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130  

  
  אריאלה מיכאלי

  130  
  

  יהושוע פרונט
127  

  
  יונה מוסט

128  
  

  יעל דורון
121 ,122 ,124 ,125 ,127 ,129  

  
  מירה צדר

  121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126  
  

  מירה צוקרמן
  122 ,126 ,129 ,130  

  
  ברזני. נאוה ט

128  
  

  סברינה דה ריטה
123 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130  

  
  עופרי מרום
121 ,122 ,123 ,124 ,128  

  
  רונית חדד

130  
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  שלומית כרמלי
121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130  

 
  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

ישראל , חגית מנדרובסקי, אורן עילם, אורי פרץ 25.3.2016 121
סברינה , ניסים ברכה, כרמית גודס, בן יהוידע
 דה ריטה

מירה , יעל דורון, אורי פרץ
שלומית ,  עופרי מרום, צדר

 כרמלי

 

כרמית , ישראל בן יהוידע, אורן עילם, אורי פרץ 1.4.2016 122
רז ,  מירה צוקרמן, לאה תמיר אנגלרד, גודס
 סופר

מירה , מירה צדר, יעל דורון
,  עופרי מרום, צוקרמן

 שלומית כרמלי

 

ישראל בן , יעל חץ, אורן עילם, אורי פרץ 8.4.2016 123
פבל ,  תמיר אנגלרדלאה, כרמית גודס, יהוידע

 שמואל יריב', מובשוביץ

, מירה צדר, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

 שלומית כרמלי,  מרום

 

כרמית , אשר גל, אפרת צרפתי, אורן עילם 15.4.2016 124
נתי , מואיז בן הראש, לאה תמיר אנגלרד, גודס

 סברינה דה ריטה, מלאכי

מירה , יעל דורון, אורי פרץ
שלומית ,  מרוםעופרי,  צדר

 כרמלי

 

כרמית , אשר גל, אפרת צרפתי, אורן עילם 22.4.2016 125
,  מואיז בן הראש, לאה תמיר אנגלרד, גודס

 שמואל יריב

מירה , יעל דורון, אורי פרץ
,  סברינה דה ריטה, צדר

 שלומית כרמלי

 

, ישראל בן יהוידע, אפרת צרפתי, אורן עילם 29.4.2016 126
רז ,  נתי מלאכי, ז בן הראשמואי, כרמית גודס

 סופר 

מירה , מירה צדר, אורי פרץ
,  סברינה דה ריטה, צוקרמן

 שלומית כרמלי

 

לאה , כרמית גודס, יעל חץ, אשר גל, אורן עילם 6.5.2016 127
, נתי מלאכי, מואיז בן הראש, תמיר אנגלרד

 סברינה דה ריטה

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

 שלומית כרמלי,  ריטה

 

מואיז בן , לירון אוחיון, דני נייפלד, אורן עילם 13.5.2016 128
 רז סופר, רוחמה גמרמן,  ניסים ברכה, הראש

נאוה , יונה מוסט, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, ברזני. ט

שלומית , עופרי מרום
 כרמלי

 

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 20.5.2016 129
מואיז בן , לירון אוחיון, ליאור שיר, דנייפל

 הראש

מירה , יעל דורון, אורי פרץ
,  סברינה דה ריטה, צוקרמן

 שלומית כרמלי

 

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 27.5.2016 130
סברינה דה , ליאור שיר, כרמית גודס, נייפלד
 ריטה

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
סברינה דה , מירה צוקרמן

שלומית , רונית חדד, ריטה
 כרמלי

 

  


