כתב העת ביטאון שירה – אי דקס ,גיליו ות  141עד 150
המספרים מתחת לכל שם מציי ים את מספרי הגיליו ות בהם השתתף היוצר

שירה
אורי פרץ
145
אורן עילם
150 ,149 ,147 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
אושרי בן-דור
148 ,147
אשר גל
146 ,145 ,144 ,141
אתי אלון אלעזרה
147 ,144 ,143 ,142 ,141
ד י ייפלד
145 ,144 ,143 ,142 ,141
יהורם גלילי
142
יהושוע פרו ט
148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142
ישראל בן יהוידע
149
לאה גוילי
150 ,149 ,148 ,145 ,144 ,143
ליאור שיר
150 ,149 ,148 ,147 ,146
לילי סלע
147 ,146
מואיז בן הראש
143 ,142 ,141
מירי גלעד
145 ,144
מרדכי גלדמן
143
מרדכי ס דק
148
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ועם ויסמן
146 ,141
עמה שפירא
141
תי מלאכי
150
סברי ה דה ריטה
150 ,149 ,148 ,144 ,143 ,142 ,141
ע בל אשל כה סקי
150
צביקה שחם
149 ,148 ,147 ,146
רז סופר

150 ,149 ,148 ,147 ,146

שחף ויאר
150 ,149
שמואל יריב
146 ,145 ,142

אומ ות חזותית
אורי פרץ
150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
אורן עילם
149 ,148
אריאלה מיכאלי
144
דן ראוב י
145
יהורם גלילי
150 ,149 ,146 ,145 ,142
יהושוע פרו ט
149 ,147 ,146 ,145 ,142 ,141
יו ה מוסט
143 ,141
יותם קדוש
143
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יעל דורון
150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
ליאור שיר
148
י ו הרמן
144
סברי ה דה ריטה
150 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
עופרי מרום
150 ,148 ,147
שלומית כרמלי
150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,144 ,143 ,142 ,141

טבלת גיליו ות
גיליון
141

תאריך
12.8.2016

שירה
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,מואיז בן הראש ,ועם ויסמן ,עמה
שפירא ,סברי ה דה ריטה

142

19.8.2016

אורן עילם ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד,
יהורם גלילי ,יהושוע פרו ט ,מואיז בן הראש,
סברי ה דה ריטה ,שמואל יריב

143

26.8.2016

144

2.9.2016

אורן עילם ,אתי אלון אלעזרה ,ד י ייפלד,
יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מואיז בן הראש,
מרדכי גלדמן ,סברי ה דה ריטה
אורן עילם ,אשר גל ,אתי אלון אלעזרה ,ד י
ייפלד ,יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מירי גלעד,
סברי ה דה ריטה

145

9.9.2016

אורי פרץ ,אורן עילם ,אשר גל ,ד י ייפלד,
יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,מירי גלעד ,שמואל
יריב

146

16.9.2016

אשר גל ,יהושוע פרו ט ,ליאור שיר ,לילי סלע,
ועם ויסמן ,צביקה שחם ,רז סופר ,שמואל
יריב

147

23.9.2016

אורן עילם ,אושרי בן-דור ,אתי אלון אלעזרה,
יהושוע פרו ט ,ליאור שיר ,לילי סלע ,צביקה
שחם ,רז סופר

148

30.9.2016

149

7.10.2016

אושרי בן-דור ,יהושוע פרו ט ,לאה גוילי ,ליאור
שיר ,מרדכי ס דק ,סברי ה דה ריטה ,צביקה
שחם ,רז סופר
אורן עילם ,ישראל בן יהוידע ,לאה גוילי ,ליאור
שיר ,סברי ה דה ריטה ,צביקה שחם ,רז סופר,
שחף ויאר

150

14.10.2016

אורן עילם ,לאה גוילי ,ליאור שיר ,תי מלאכי,
סברי ה דה ריטה ,ע בל אשל כה סקי ,רז סופר,
שחף ויאר

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יו ה מוסט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהורם גלילי,
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יו ה מוסט ,יותם
קדוש ,יעל דורון ,סברי ה
דה ריטה ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יעל דורון ,י ו הרמן,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,דן ראוב י,
יהורם גלילי ,יהושוע
פרו ט ,יעל דורון ,סברי ה
דה ריטה
אורי פרץ ,יהורם גלילי,
יהושוע פרו ט ,יעל דורון,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
יעל דורון ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,יעל
דורון ,ליאור שיר ,עופרי
מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
יהורם גלילי ,יהושוע
פרו ט ,יעל דורון ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהורם גלילי ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית
כרמלי
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רשימות

