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  081 עד 171גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אברהם מטקוביץ
  179  

  
  אורן עילם

175 ,179  
  

  דויד מנשה
  173 ,179  

  
  דני נייפלד

177  
  

  דניאל יהלום
  180  

  
  אנה קורון'ז

  171 ,172 ,173 ,174  
  

   בכורטל כהן
  171 ,172  

  
  טלי פלג

172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179  
  

  יואל שרון
  177 ,178  

  
  יורם רומם

  171 ,174 ,175 ,177 ,178 ,180  
  

  יותם קדוש
171 ,173  

  
  יפית איטח

  180  
  

  ליאור שיר
171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180  

  
  לילי סלע

171 ,172 ,173 ,174 ,175, 176 ,177 ,178 ,179 ,180  
  
  מיה ארד
  172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177  

  
  מרדכי גלדמן
174  
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  סברינה דה ריטה
172 ,173 ,175 ,176 ,178 ,180  

  
  ענבל אשל כהנסקי

180  
  
  פניה חזן
  175 ,176  

  
  רינת מצליח

  176  
  

  שמואל יריב
171  

  
  שרון אגסי

  176 ,177 ,178 ,179  
  
  שרון פדר
  174  

  
  לילתתמרה אור ס
179  

  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180  

  
  אריאלה מיכאלי

  176 ,177 ,179  
  

  יהושוע פרונט
171 ,174 ,175 ,176 ,177 ,179 ,180  

  
  יעל דורון

173 ,174 ,175 ,178 ,180  
  

  יעל מור
  172  

  
  מירה צדר

  171 ,176 ,177 ,178 ,179  
  

  רמןמירה צוק
  177 ,178 ,179 ,180  

  
  סברינה דה ריטה

171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179  
  

  עופרי מרום
172 ,173 ,174 ,175 ,176  
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  ענבל אשל כהנסקי

180  
  

  שלומית כרמלי
174 ,175 ,178 ,180  

  
  
  

  סיפורת
  

  מיכאל זץ
  171  

  
  עמית משען

  173  
  
  

  
  טבלת גיליונות

 / רשימות  חזותיתמנותוא שירה תאריך גיליון
 סיפורת

יותם , יורם רומם, טל כהן בכור, אנה קורון'ז 10.3.2017 171
 שמואל יריב, לילי סלע, ליאור שיר, קדוש

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
 סברינה דה ריטה, מירה צדר

 מיכאל זץ

ליאור , טלי פלג, טל כהן בכור, אנה קורון'ז 17.3.2017 172
 סברינה דה ריטה ,מיה ארד, לילי סלע, שיר

סברינה , יעל מור, אורי פרץ
 עופרי מרום, דה ריטה

 

יותם , טלי פלג, אנה קורון'ז, דויד מנשה 24.3.2017 173
, מיה ארד, לילי סלע, ליאור שיר, קדוש

 סברינה דה ריטה

סברינה , יעל דורון, אורי פרץ
 עופרי מרום, דה ריטה

 עמית משען

, ליאור שיר, יורם רומם, טלי פלג, אנה קורון'ז  31.3.2017  174
  שרון פדר, מרדכי גלדמן, מיה ארד, לילי סלע

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה , עופרי מרום, דורון

  שלומית כרמלי, דה ריטה

  

, ליאור שיר, יורם רומם, טלי פלג, אורן עילם  7.4.2017  175
פניה , סברינה דה ריטה, מיה ארד, לילי סלע

  חזן

יעל , יהושוע פרונט, ץאורי פר
, סברינה דה ריטה, דורון

  שלומית כרמלי, עופרי מרום

  

, מיה ארד, לילי סלע, ליאור שיר, טלי פלג  14.4.2017  176
, רינת מצליח, פניה חזן, סברינה דה ריטה

  שרון אגסי

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, מירה צדר, יהושוע פרונט

עופרי , סברינה דה ריטה
  מרום

  

, יורם רומם, יואל שרון, טלי פלג, דני נייפלד  21.4.2017  177
  שרון אגסי, מיה ארד, לילי סלע, ליאור שיר

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, מירה צדר, יהושוע פרונט
סברינה דה , מירה צוקרמן

  ריטה

  

, ליאור שיר, יורם רומם, יואל שרון, טלי פלג  28.4.2017  178
   אגסישרון, סברינה דה ריטה, לילי סלע

מירה , יעל דורון, אורי פרץ
סברינה , מירה צוקרמן, צדר

  שלומית כרמלי, דה ריטה

  

, דויד מנשה, אורן עילם, אברהם מטקוביץ  5.5.2017  179
, שרון אגסי, לילי סלע, ליאור שיר, טלי פלג

  תמרה אור סלילת

, אריאלה מיכאלי, אורי פרץ
, מירה צדר, יהושוע פרונט
דה סברינה , מירה צוקרמן

  ריטה

  

יפית , יורם רומם, דניאל יהלום, איציק רייכר  12.5.2017  180
סברינה דה , לילי סלע, ליאור שיר, איטח
  ענבל אשל כהנסקי, ריטה

יעל , יהושוע פרונט, אורי פרץ
ענבל , מירה צוקרמן, דורון

שלומית , אשל כהנסקי
  כרמלי

  

  


