
 .3 מתוך 1 עמוד .150  עד141גיליונות , אינדקס,  ביטאון שירה

  150 עד 141גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אורי פרץ
  145  

  
  לםאורן עי

141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,147 ,149 ,150  
  
  דור- אושרי בן
  147 ,148  

  
  אשר גל

141 ,144 ,145 ,146  
  

  אתי אלון אלעזרה
  141 ,142 ,143 ,144 ,147  

  
  דני נייפלד

  141 ,142 ,143 ,144 ,145  
  

  יהורם גלילי
  142  

  
  יהושוע פרונט

142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148  
  

  ישראל בן יהוידע
  149  

  
  לאה גוילי

  143 ,144 ,145 ,148 ,149 ,150  
  

  ליאור שיר
  146 ,147 ,148 ,149 ,150  

  
  לילי סלע
  146 ,147  

  
  מואיז בן הראש

141 ,142 ,143  
  

  מירי גלעד
  144 ,145  

  
  מרדכי גלדמן
143  

  
  מרדכי סנדק

  148  



 .3 מתוך 2 עמוד .150  עד141גיליונות , אינדקס,  ביטאון שירה

  נועם ויסמן
  141 ,146  

  
  נעמה שפירא

  141  
  

  נתי מלאכי
  150  

  
  סברינה דה ריטה

141 ,142 ,143 ,144 ,148 ,149 ,150  
  

  ענבל אשל כהנסקי
150  

  
  צביקה שחם

  146 ,147 ,148 ,149  
  

  רז סופר
146 ,147 ,148 ,149 ,150  

  
  שחף ויאר

  149 ,150  
  

  שמואל יריב
142 ,145 ,146  

  
  
  

 מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150  

  
  אורן עילם

148 ,149  
  

  אריאלה מיכאלי
  144  

  
  דן ראובני
  145  

  
  יהורם גלילי

  142 ,145 ,146 ,149 ,150  
  

  יהושוע פרונט
141 ,142 ,145 ,146 ,147 ,149  

  
  יונה מוסט

141 ,143  
  

  יותם קדוש
143  



 .3 מתוך 3 עמוד .150  עד141גיליונות , אינדקס,  ביטאון שירה

  יעל דורון
141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150  

  
  ליאור שיר

  148  
  

  נינו הרמן
  144  

  
  ינה דה ריטהסבר

141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,150  
  

  עופרי מרום
147 ,148 ,150  

  
  שלומית כרמלי

141 ,142 ,143 ,144 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150  
 
 

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 12.8.2016 141
נעמה , נועם ויסמן, יז בן הראשמוא, נייפלד
 סברינה דה ריטה, שפירא

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
, יעל דורון, יונה מוסט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, דני נייפלד, אתי אלון אלעזרה, אורן עילם 19.8.2016 142
, מואיז בן הראש, יהושוע פרונט, יהורם גלילי

 שמואל יריב, סברינה דה ריטה

, יהורם גלילי, פרץאורי 
, יעל דורון, יהושוע פרונט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, דני נייפלד, אתי אלון אלעזרה, אורן עילם 26.8.2016 143
, מואיז בן הראש, לאה גוילי, יהושוע פרונט
 סברינה דה ריטה, מרדכי גלדמן

יותם , יונה מוסט, אורי פרץ
סברינה , יעל דורון, קדוש

 לומית כרמליש, דה ריטה

 

דני , אתי אלון אלעזרה, אשר גל, אורן עילם 2.9.2016 144
, מירי גלעד, לאה גוילי, יהושוע פרונט, נייפלד

 סברינה דה ריטה

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, נינו הרמן, יעל דורון

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, דני נייפלד, אשר גל, אורן עילם, אורי פרץ 9.9.2016 145
שמואל , מירי גלעד, לאה גוילי, יהושוע פרונט

 יריב

, דן ראובני, אורי פרץ
יהושוע , יהורם גלילי

סברינה , יעל דורון, פרונט
 דה ריטה

 

, לילי סלע, ליאור שיר, יהושוע פרונט, אשר גל 16.9.2016 146
שמואל , רז סופר, צביקה שחם, נועם ויסמן

  יריב

 

, יהורם גלילי, אורי פרץ
, יעל דורון, פרונטיהושוע 

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, אתי אלון אלעזרה, דור-אושרי בן, אורן עילם 23.9.2016 147
צביקה , לילי סלע, ליאור שיר, יהושוע פרונט

  רז סופר, שחם

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

, עופרי מרום, ריטה
 שלומית כרמלי

 

ליאור , לאה גוילי, יהושוע פרונט, דור-י בןאושר 30.9.2016 148
צביקה , סברינה דה ריטה, מרדכי סנדק, שיר

 רז סופר, שחם

יעל , אורן עילם, אורי פרץ
עופרי , ליאור שיר, דורון
 שלומית כרמלי, מרום

 

ליאור , לאה גוילי, ישראל בן יהוידע, אורן עילם 7.10.2016 149
,  סופררז, צביקה שחם, סברינה דה ריטה, שיר

 שחף ויאר

, אורן עילם, אורי פרץ
יהושוע , יהורם גלילי

שלומית , יעל דורון, פרונט
 כרמלי

 

, נתי מלאכי, ליאור שיר, לאה גוילי, אורן עילם 14.10.2016 150
, רז סופר, ענבל אשל כהנסקי, סברינה דה ריטה

 שחף ויאר

יעל , יהורם גלילי, אורי פרץ
, סברינה דה ריטה, דורון

שלומית , מרוםעופרי 
 כרמלי

 

  


