
 .5 מתוך 1 עמוד .30  עד21ונות גילי, אינדקס, ביטאון שירה

  30 עד 21גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביבית חזק
22 ,27  

  
  אביחי קמחי

23  
  

  אורלי אסיה
29  

  
  אורן עילם

21 ,22 ,27  
  

  אורנה ריבלין
23  
  

  אלי אליהו
25  

  
  אלי משעלי
27  
  

  אמירה הס
28  
  

  אתי מצא יחזקאל
24  

    
  ברכה רוזנפלד

27  
  

  דורית ויסמן
23 ,24 ,25  

  
  דלילה גורדון

25 ,26  
  

  דנה שוכמכר
21 ,22 ,24  
  

  חניתה הלוי. ה
21 ,26 ,29 ,30  

  
  אליעזר-חגית בת

25 ,26  
  

  טל איפרגן
23 ,25 ,26  



 .5 מתוך 2 עמוד .30  עד21ונות גילי, אינדקס, ביטאון שירה

  טלי וייס
23  

  
  חור-בןיאיר 

24  
  

  יהודית אלכסיד
21 ,23  

  
  יהודית רונן
26  

  
  יואב איתמר

26 ,27  
  

  לאה הרפז
25  

  
  ליאור קסוס

22  
  

  ליאור שדה
24 ,29 ,30  
  

  ליאת שורק רשף
23 ,26 ,27 ,28 ,29  
  

  ללי ציפי מיכאלי
24  
  

  מאיה ויינברג
24  
  

  סופירמירב סיאלו 
30  

  
  מלכה נתנזון

30  
  

  מתי שמואלוף
24  
  
  נורית פרי

23 ,24 ,25  
  

  נורית צדרבוים
30  
  

  סברינה דה ריטה
23  

  
  סיגל פלד דריאל

25 ,29 ,30  
  



 .5 מתוך 3 עמוד .30  עד21ונות גילי, אינדקס, ביטאון שירה

  דורי-עודד בן
21  
  

  עידית ברק
30  
  

  עליזה פלורנטל
22  
  

  עפרה קליגר
21 ,22 ,26 ,27  
  

  פזית אלעזר
22 ,23 ,24 ,28 ,29  
  
  ציפי נגר

22  
  

  רז סופר
21 ,25 ,26 ,27 ,28  

  
  איתן- רחלי אברהם

27 ,28  
  

  בסישושנה קר
28 ,29 ,30  

  
  בסה-שלמה בן

22 ,24 ,25 ,26 ,29 ,30  
  

  שמואל יריב
21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29  

  
  תלמה פרויד

25  
  

  תמי קויפמן
21 ,23  
  

  תמרה אור סלילת
22  

  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אביבית חזק
27  
  
  אורי פרץ

21 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28  
  

  אתי מצא יחזקאל
21 ,27  



 .5 מתוך 4 עמוד .30  עד21ונות גילי, אינדקס, ביטאון שירה

  בוקה גרינפלד
22 ,23 ,24 ,25 ,26  
  

  דלילה גורדון
24  

  
  רן-חיה גרץ

21 ,22  
  

  יותם קדוש
21  

  
  לאה הרפז
21 ,26 ,30  
  

  לוסי אלקויטי
25  

  
  מירב סיאלו סופיר

30  
  

  מרדכי גלדמן
21 ,22  
  

  עליזה פלורנטל
25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30  
  

  ענת בגר
21  
  
  רוני סומק
21 ,22  

  
  רפי פרץ

24 ,29  
  

  שלומית כרמלי
27 ,28 ,29 ,30  
  

  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

, חניתה הלוי. ה, דנה שוכמכר, אורן עילם 25.4.2014 21
רז ,  עפרה קליגר, דורי-עודד בן, יהודית אלכסיד

 תמי קויפמן, שמואל יריב, סופר

אתי מצא , אורי פרץ
יותם , רן-חיה גרץ, יחזקאל

מרדכי , לאה הרפז, קדוש
 י סומקרונ, ענת בגר, גלדמן

 

ליאור , דנה שוכמכר, אורן עילם, אביבית חזק 2.5.2014 22
פזית ,  עפרה קליגר, עליזה פלורנטל, קסוס

, שמואל יריב, בסה- שלמה בן, ציפי נגר, אלעזר
 תמרה אור סלילת

, רן-חיה גרץ, בוקה גרינפלד
 רוני סומק, מרדכי גלדמן

 

טל , דורית ויסמן, אורנה ריבלין, אביחי קמחי 9.5.2014 23
ליאת שורק , יהודית אלכסיד, טלי וייס, איפרגן

, פזית אלעזר, סברינה דה ריטה, נורית פרי, רשף
 תמי קויפמן, שמואל יריב

  בוקה גרינפלד, אורי פרץ

 , בוקה גרינפלד, אורי פרץ, דנה שוכמכר, דורית ויסמן, אתי מצא יחזקאל 16.5.2014 24



 .5 מתוך 5 עמוד .30  עד21ונות גילי, אינדקס, ביטאון שירה

, כאליללי ציפי מי, ליאור שדה, חור-יאיר בן
פזית , נורית פרי, מתי שמואלוף, מאיה ויינברג

 שמואל יריב, בסה- שלמה בן, אלעזר

 רפי פרץ, דלילה גורדון

חגית , דלילה גורדון, דורית ויסמן, אלי אליהו 23.5.2014 25
, נורית פרי, לאה הרפז, טל איפרגן, אליעזר- בת

, בסה-  בןשלמה, רז סופר, סיגל פלד דריאל
 תלמה פרויד, שמואל יריב

, בוקה גרינפלד, אורי פרץ
עליזה , לוסי אלקויטי

 פלורנטל

 

-חגית בת, חניתה הלוי. ה, דלילה גורדון 30.5.2014 26
, יואב איתמר, יהודית רונן, טל איפרגן, אליעזר

שלמה , רז סופר,  עפרה קליגר, ליאת שורק רשף
 שמואל יריב, בסה- בן

, גרינפלדבוקה , אורי פרץ
 עליזה פלורנטל, לאה הרפז

 

ברכה , אלי משעלי, אורן עילם, אביבית חזק 6.6.2014 27
עפרה , ליאת שורק רשף, יואב איתמר, רוזנפלד

 איתן-רחלי אברהם, רז סופר,  קליגר

, אורי פרץ, אביבית חזק
עליזה , יחזקאל, אתי מצא
 שלומית כרמלי,  פלורנטל

 

רז , פזית אלעזר,  ת שורק רשףליא, אמירה הס 14.6.2014 28
, שושנה קרבסי, איתן- רחלי אברהם, סופר

 שמואל יריב

,  עליזה פלורנטל, אורי פרץ
 שלומית כרמלי

 

ליאת , ליאור שדה, חניתה הלוי. ה, אורלי אסיה 21.6.2014 29
, פזית אלעזר,  סיגל פלד דריאל, שורק רשף

 שמואל יריב, בסה- שלמה בן, שושנה קרבסי

, רפי פרץ,  ורנטלעליזה פל
 שלומית כרמלי

 

, מירב סיאלו סופיר, ליאור שדה, חניתה הלוי. ה 27.6.2014 30
, סיגל פלד דריאל, נורית צדרבוים, מלכה נתנזון

 בסה-שלמה בן, שושנה קרבסי,  עידית ברק

מירב סיאלו , לאה הרפז
, עליזה פלורנטל, סופיר

 שלומית כרמלי

 

  


