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  170 עד 161גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף הת לכלמתחהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אברהם מטקוביץ
  161 ,163  

  
  אורלי שמואלי

  162 ,163 ,164 ,165  
  

  אלון מורדכוביץ
  163  

  
  אפרת בן יצחק

  166 ,167  
  

  גאולה שינה
  161 ,162 ,168  

  
  גל בראון
  166 ,167 ,168 ,169  

  
  דויד מנשה

  166  
  

  דורית ראשוני
  164 ,165 ,166  

  
  אנה קורון'ז

  170  
  

  טל כהן בכור
  170  

  
  יורם רומם

  167 ,168  
  

  יותם דרור
  169  

  
  יותם קדוש

170  
  

  ליאור לוי
  162  

  
  ליאור שיר

161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170  
  
  לילי סלע
  168 ,169 ,170  
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  מורן אברהמי יום טוב
  161 ,163 ,165 ,168  

  
  מיכאל זץ
  161  

  
  מיכאל רייך
162  

  
  מעין שרה שר

  170  
  

  מרדכי גלדמן
167  

  
  נעמה שפירא

  167 ,168  
  

  סברינה דה ריטה
161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,169 ,170  

  
  עומר ברקמן

  166 ,167  
  

  עמית משען
  169 ,170  

  
  פניה חזן
  164  

  
  רפאל אזרן

  161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,168  
  

  שחף ויאר
  161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,169  

  
  שמואל יריב
169  

  
  תמי כץ לוריא

  164 ,165  
  
  

  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170  

  
  אריאלה מיכאלי

  161 ,166  
  

  גל בראון
  168 ,169  
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  יהושוע פרונט

162 ,163 ,164 ,165 ,168 ,169 ,170  
  
  יעל דורון

164 ,165 ,166 ,167 ,169  
  

  ליאור שיר
  161 ,162 ,164 ,167 ,170  

  
  מיכאל זץ
  170  

  
  מירה צדר

  163 ,165 ,167  
  

  מרדכי גלדמן
165 ,166  

  
  סברינה דה ריטה

161 ,162 ,163 ,164 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170  
  

  עופרי מרום
161 ,162 ,163 ,164 ,168  

  
  שלומית כרמלי

161 ,162 ,163 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170  
  
  
  

  טבלת גיליונות
 / רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

 סיפורת
, ליאור שיר, גאולה שינה, אברהם מטקוביץ 30.12.2016 161

סברינה דה , מיכאל זץ, מורן אברהמי יום טוב
 שחף ויאר, רפאל אזרן, ריטה

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
סברינה דה , יאור שירל

שלומית , עופרי מרום, ריטה
 כרמלי

 

ליאור , ליאור לוי, גאולה שינה, אורלי שמואלי 6.1.2017 162
רפאל , סברינה דה ריטה, מיכאל רייך, שיר

 שחף ויאר, אזרן

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , ליאור שיר

שלומית , עופרי מרום, ריטה
 כרמלי

 

אלון , אורלי שמואלי, רהם מטקוביץאב 13.1.2017 163
מורן אברהמי יום , ליאור שיר, מורדכוביץ

 שחף ויאר, רפאל אזרן, סברינה דה ריטה, טוב

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , מירה צדר

שלומית , עופרי מרום, ריטה
 כרמלי

 

, ליאור שיר, דורית ראשוני, אורלי שמואלי 20.1.2017 164
שחף , רפאל אזרן, פניה חזן, סברינה דה ריטה

 תמי כץ לוריא, ויאר

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה , ליאור שיר, דורון

 עופרי מרום, דה ריטה

 

, ליאור שיר, דורית ראשוני, אורלי שמואלי 27.1.2017 165
, סברינה דה ריטה, מורן אברהמי יום טוב

 תמי כץ לוריא, שחף ויאר, רפאל אזרן

 יעל, הושוע פרונטי, אורי פרץ
מרדכי , מירה צדר, ורוןד

 שלומית כרמלי, גלדמן

 

דורית , דויד מנשה, גל בראון, אפרת בן יצחק 3.2.2017 166
עומר , סברינה דה ריטה, ליאור שיר, ראשוני
 רפאל אזרן, ברקמן

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, מרדכי גלדמן, יעל דורון

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

ליאור , יורם רומם, גל בראון, אפרת בן יצחק 10.2.2017 167
סברינה דה , נעמה שפירא, מרדכי גלדמן, שיר

 עומר ברקמן, ריטה

ליאור , יעל דורון, אורי פרץ
סברינה דה , מירה צדר, שיר

 שלומית כרמלי, ריטה
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ליאור , יורם רומם, גל בראון, גאולה שינה 17.2.2017 168
נעמה , ברהמי יום טובמורן א, לילי סלע, שיר

 רפאל אזרן, שפירא

יהושוע , גל בראון, אורי פרץ
סברינה , עופרי מרום, פרונט

 שלומית כרמלי, דה ריטה

 

, לילי סלע, ליאור שיר, יותם דרור, גל בראון 24.2.2017 169
, שחף ויאר, עמית משען, סברינה דה ריטה

 שמואל יריב

יהושוע , גל בראון, אורי פרץ
סברינה דה , דורוןיעל , פרונט
 שלומית כרמלי, ריטה

 

ליאור , יותם קדוש, טל כהן בכור, אנה קורון'ז 3.3.2017 170
סברינה דה , מעין שרה שר, לילי סלע, שיר

 עמית משען, ריטה

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
, מיכאל זץ, ליאור שיר

שלומית , סברינה דה ריטה
 כרמלי

 

  


