
 .3 מתוך 1 עמוד .140  עד131גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  140 עד 131גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אורן עילם
131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,137 ,138 ,139 ,140  

  
  איתן ליב
  139  

  
  אסתר אדמית

  140  
  

  אנה רוזמן
  132  

  
  אשר גל

131 ,132 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  
  
  אלעזרהאתי אלון 
  135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  

  
  דן אלבו

133  
  

  דני נייפלד
  131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  

  
  יהורם גלילי

  139 ,140  
  

  יולי קרביץ
  136  

  
  יורם רומם

  140  
  

  יערית לובל אשוש
  134  

  
  ליאור שיר

  132  
  

  לירון אוחיון
  131  

  
  מואיז בן הראש

131 ,132 ,133 ,134 ,135  
  

  מיכאל רייך
138  
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  מירי גלעד

  134 ,135 ,136 ,137  
  

  נועם ויסמן
  133  

  
  סברינה דה ריטה

135 ,136 ,138 ,139  
  

  ענבל אשל כהנסקי
131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,137  

  
  מן'ערן טורג
  134  

  
  צביקה שחם

  132  
  

  שמואל יריב
131 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138  

  
  
  
  

  נות חזותיתמוא
  

  אורי פרץ
131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  

  
  אלכס קרמר

  131 ,135  
  

  אריאלה מיכאלי
  131 ,135  

  
  יהושוע פרונט

136 ,137 ,140  
  

  יעל דורון
132 ,133 ,134 ,136 ,138 ,139 ,140  

  
  מירה צוקרמן

  138  
  

  נינו הרמן
  133 ,134 ,137  

  
  סברינה דה ריטה

131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  
  

  עופרי מרום
131 ,132 ,133 ,136 ,137 ,138 ,139  

  



 .3 מתוך 3 עמוד .140  עד131גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  עליזה גוטמן
  140  

  
  ענבל אשל כהנסקי

139  
  

  שלומית כרמלי
131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140  

  
  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

, לירון אוחיון, דני נייפלד, אשר גל, אורן עילם 3.6.2016 131
שמואל ,  ענבל אשל כהנסקי, מואיז בן הראש

  יריב

 

  , אלכס קרמר, אורי פרץ
סברינה , אריאלה מיכאלי

, עופרי מרום, דה ריטה
 שלומית כרמלי

 

, דני נייפלד, אשר גל, אנה רוזמן, אורן עילם 10.6.2016 132
ענבל אשל , בן הראשמואיז , ליאור שיר

 צביקה שחם, כהנסקי

, יעל דורון, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

 שלומית כרמלי,  מרום

 

מואיז בן , דני נייפלד, דן אלבו, אורן עילם 17.6.2016 133
שמואל ,  ענבל אשל כהנסקי, נועם ויסמן, הראש

 יריב

נינו , יעל דורון, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, הרמן
שלומית ,  מרוםעופרי

 כרמלי

 

, יערית לובל אשוש, דני נייפלד, אורן עילם 24.6.2016 134
, ענבל אשל כהנסקי, מירי גלעד, מואיז בן הראש

 שמואל יריב, מן'ערן טורג

נינו , יעל דורון, אורי פרץ
,  סברינה דה ריטה, הרמן

 שלומית כרמלי

 

, לדדני נייפ, אתי אלון אלעזרה, אורן עילם 1.7.2016 135
, סברינה דה ריטה, מירי גלעד, מואיז בן הראש

 שמואל יריב, ענבל אשל כהנסקי

, אלכס קרמר, אורי פרץ
סברינה , אריאלה מיכאלי

 שלומית כרמלי,  דה ריטה

 

יולי , דני נייפלד, אתי אלון אלעזרה, אשר גל 8.7.2016 136
שמואל ,  סברינה דה ריטה, מירי גלעד, קרביץ

 יריב

, שוע פרונטיהו, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

, עופרי מרום, ריטה
 שלומית כרמלי

 

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 15.7.2016 137
שמואל ,  ענבל אשל כהנסקי, מירי גלעד, נייפלד

 יריב

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , נינו הרמן

, עופרי מרום, ריטה
 שלומית כרמלי

 

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 22.7.2016 138
שמואל ,  סברינה דה ריטה, מיכאל רייך, נייפלד

 יריב

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

שלומית , עופרי מרום
 כרמלי

 

אתי אלון , אשר גל, איתן ליב, אורן עילם 29.7.2016 139
סברינה דה , לייהורם גלי, דני נייפלד, אלעזרה

 ריטה

, יעל דורון, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

, ענבל אשל כהנסקי, מרום
 שלומית כרמלי

 

אתי אלון , אשר גל, אסתר אדמית, אורן עילם 5.8.2016 140
  יורם רומם, יהורם גלילי, דני נייפלד, אלעזרה

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

, טמןעליזה גו, ריטה
 שלומית כרמלי

 

  


