
 .4 מתוך 1עמוד , 160 עד 151 גיליונות, אינדקס,  ביטאון שירה

  160 עד 151גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אורן עילם
151 ,156  

  
  אלון מורדכוביץ

  160  
  

  אמירה הס
152  

  
  בלפור חקק

153  
  

  גדי לופו
  158 ,159  

  
  דויד מנשה

  153  
  

  דורית ויסמן
152 ,153 ,154  

  
  ני נייפלדד

151 ,154 ,157 ,158 ,159  
  

  הרצל חקק
153 ,154 ,155  

  
  טלי פלג

154 ,157  
  

  יונה מוסט
152 ,154  

  
  יעל איזנברג

  151  
  

  לאה גוילי
  155  

  
  ליאור שיר

  151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160  
  
  לילי סלע
  155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160  

  
  מאיה ויינברג

155 ,156  
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  יכאל זץמ

  152 ,153 ,156 ,158 ,159  
  

  נועם ויסמן
  151  

  
  נועם מאיר שדות

  160  
  

  נתי מלאכי
  150  

  
  סבינה מסג

  152 ,153 ,154 ,156  
  

  סברינה דה ריטה
151 ,152 ,154 ,155 ,157 ,159  

  
  כהן ינעירית אב
  158 ,159  

  
  ענבל אשל כהנסקי

151  
  

  צביקה שחם
  156 ,157  

  
  רוני בהט
  155  

  
  רונן קלאס

  160  
  

  רז סופר
151  

  
  איתן- רחלי אברהם
152  

  
  רינת מצליח

  160  
  

  רפאל אזרן
  160  

  
  שחף ויאר

  157 ,158 ,159 ,160  
  

  שמואל יריב
153 ,157 ,158  

  
  תמי כץ לוריא

  155 ,156  
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  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160  

  
  אורן עילם

151  
  

  אריאלה מיכאלי
  153 ,157 ,158  

  
  דורית ויסמן
154  

  
  דן ראובני
  156  

  
  יהושוע פרונט

152 ,154 ,155 ,160  
  

  יונה מוסט
152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159  

  
  יעל דורון

151 ,152 ,153 ,154 ,156 ,157 ,160  
  

  ליאור שיר
  151 ,158  

  
  מיכאל זץ
  159  

  
  מירה צדר

  155  
  

  מירה צוקרמן
  159  

  
  ריטהסברינה דה 
151 ,152 ,153 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160  

  
  עופרי מרום
160  

  
  שלומית כרמלי

151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160  
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  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

, ליאור שיר, יעל איזנברג, דני נייפלד, אורן עילם 21.10.2016 151
ענבל אשל , סברינה דה ריטה,  ויסמןנועם

 רז סופר, כהנסקי

יעל , אורן עילם, אורי פרץ
סברינה , ליאור שיר, דורון

 שלומית כרמלי, דה ריטה

 

ליאור , יונה מוסט, דורית ויסמן, אמירה הס 28.10.2016 152
, סברינה דה ריטה, סבינה מסג, מיכאל זץ, שיר

 איתן- רחלי אברהם

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

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

הרצל , דורית ויסמן, דויד מנשה, בלפור חקק 4.11.2016 153
, סבינה מסג, מיכאל זץ, ליאור שיר, חקק

 שמואל יריב

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, יעל דורון, יונה מוסט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, טלי פלג, הרצל חקק, דני נייפלד, דורית ויסמן 11.11.2016 154
סברינה דה , סבינה מסג, ליאור שיר, יונה מוסט

 ריטה

, דורית ויסמן, אורי פרץ
, יונה מוסט, יהושוע פרונט

 שלומית כרמלי, יעל דורון

 

, לילי סלע, ליאור שיר, לאה גוילי, הרצל חקק 18.11.2016 155
תמי , רוני בהט, הסברינה דה ריט, מאיה ויינברג

 כץ לוריא

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
, מירה צדר, יונה מוסט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

מאיה , לילי סלע, ליאור שיר, אורן עילם 25.11.2016 156
, צביקה שחם, סבינה מסג, מיכאל זץ, ויינברג

 תמי כץ לוריא

יונה , דן ראובני, אורי פרץ
ה סברינ, יעל דורון, מוסט

 שלומית כרמלי, דה ריטה

 

, לילי סלע, ליאור שיר, טלי פלג, דני נייפלד 2.12.2016 157
, שחף ויאר, צביקה שחם, סברינה דה ריטה

 שמואל יריב

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, יעל דורון, יונה מוסט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, ילי סלעל, ליאור שיר, דני נייפלד, גדי לופו 9.12.2016 158
שמואל , שחף ויאר, כהן ינעירית אב, מיכאל זץ

 יריב

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, ליאור שיר, יונה מוסט

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

, לילי סלע, ליאור שיר, דני נייפלד, גדי לופו 16.12.2016 159
, עירית אבני כהן, סברינה דה ריטה, מיכאל זץ
 שחף ויאר

, ה מוסטיונ, אורי פרץ
, מירה צוקרמן, מיכאל זץ

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

נועם , לילי סלע, ליאור שיר, אלון מורדכוביץ 23.12.2016 160
רפאל , רינת מצליח, רונן קלאס, מאיר שדות

 שחף ויאר, אזרן

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

, עופרי מרום, ריטה
 שלומית כרמלי

 

  


