
 .5 מתוך 1 עמוד .40  עד31גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  40 עד 31גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביבה גולן
36 ,38  

  
  אביבית חזק

34  
  

  אביחי קמחי
37  
  

  אהוד עמיר
38  
  
  אורן עילם

33 ,35 ,39 ,40  
  

  אלי כהן
35  

  
  אלי משעלי
34 ,35 ,36 ,40  

  
  ארלט מינצר

32  
  

  אתי מצא יחזקאל
40  

    
  בן לוי

33  
  

  ברכה רוזנפלד
33 ,34  

  
  גל יהושוע

36  
  

  דורית ויסמן
37  

  
  דניאל זרוג
37  

  
  חניתה הלוי. ה

33 ,35 ,38 ,39  
  

  זיוה גל
36 ,37  



 .5 מתוך 2 עמוד .40  עד31גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  
  אליעזר-חגית בת

38  
  

  חוה תמר דניאל
32  

  
  טל איפרגן
35  

  
  יהודית סולומון

31  
  

  יהודית רונן
31  

  
  יוסי בראל
34  

  
  לאה הרפז
33 ,34 ,37  

  
  )ינסקי'דובז(לאה צבי 

39  
  

  ליאור שדה
32 ,36  
  

  ליאת שורק רשף
35 ,40  
  

  מאיה ויינברג
31  
  
  מור הובר

38 ,39  
  

  מיכאל פינק
38  

  
  מיכאל רייך
33 ,34 ,36 ,37 ,38  

  
  סופירמירב סיאלו 

31 ,32 ,33  
  

  נזוןמלכה נת
31 ,32  
  

  מם זפר
31  

  
  מנחם דורון
34  



 .5 מתוך 3 עמוד .40  עד31גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  נורית צדרבוים
31 ,33 ,36 ,37 ,38 ,39  
  
  נעמה ארז

35  
  

  סיגל פלד דריאל
40  

  
  עדה אהרוני
32  

  
  עידית ברק
31 ,33 ,34 ,37 ,40  
  

  עמית מאוטנר
34  
  

  פזית אלעזר
32 ,34 ,36 ,40  
  

  ציפי הראל
36  
  

  רבקה ורבנר
31 ,32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40  

  
  רונית בכר שחר

36  
  

  איתן- רחלי אברהם
37  

  
  שולה ברנע
31  
  

  שושנה קרבסי
32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,39  

  
  בסה-שלמה בן

33  
  

  שמואל יריב
31  
  

  תלמה פרויד
34  

  
  תמי קויפמן
40  
  

  
  
  



 .5 מתוך 4 עמוד .40  עד31גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

  מנות חזותיתוא
  

  אהוד עמיר
38  
  
  אורי פרץ

31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40  
  

  אורן עילם
32 ,37 ,40  

  
  נה ריבליןאור

9  
  

  אירית קלכמן
34  
  
  אן רקובר

38 ,40  
  

  בוקה גרינפלד
31 ,36  
  

  דניאל גרינפלד
38 ,39 ,40  

  
  לאה הרפז
31 ,38  
  

  מירב סיאלו סופיר
32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,39 ,40  
  

  נורית צדרבוים
40  
  

  רונית חדד
38  
  

  רפי פרץ
37  

  
  שלומית כרמלי

31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,39  
  

  
  

  נותטבלת גיליו
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

, מאיה ויינברג, יהודית רונן, יהודית סולומון 5.7.2014 31
, מם זפר, מלכה נתנזון, מירב סיאלו סופיר

,  ורבנררבקה,  עידית ברק, נורית צדרבוים
 שמואל יריב, שולה ברנע

, בוקה גרינפלד, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, לאה הרפז

 

, ליאור שדה, חוה תמר דניאל, ארלט מינצר 12.7.2014 32
,  עדה אהרוני, מלכה נתנזון, מירב סיאלו סופיר

מירב , אורן עילם, אורי פרץ
שלומית , סיאלו סופיר

 



 .5 מתוך 5 עמוד .40  עד31גיליונות , אינדקס, ביטאון שירה

 כרמלי שושנה קרבסי,  ורבנררבקה, פזית אלעזר
חניתה . ה, ברכה רוזנפלד, בן לוי, אורן עילם 19.7.2014 33

מירב סיאלו , אל רייךמיכ, לאה הרפז, הלוי
 רבקה, עידית ברק, נורית צדרבוים, סופיר
 בסה-שלמה בן, שושנה קרבסי, ורבנר

מירב סיאלו , אורי פרץ
 שלומית כרמלי,  סופיר

 

יוסי , ברכה רוזנפלד, אלי משעלי, אביבית חזק 26.7.2014 34
, מנחם דורון, מיכאל רייך, לאה הרפז, בראל

תלמה , ית אלעזרפז,  עמית מאוטנר, עידית ברק
 פרויד

, אירית קלכמן, אורי פרץ
, מירב סיאלו סופיר

 שלומית כרמלי

 

חניתה . ה, אלי משעלי, אלי כהן, אורן עילם 1.8.2014 35
,  נעמה ארז, ליאת שורק רשף, טל איפרגן, הלוי

 שושנה קרבסי,  ורבנררבקה

מירב סיאלו , אורי פרץ
 שלומית כרמלי,  סופיר

 

, זיוה גל, גל יהושוע, אלי משעלי, ה גולןאביב 8.8.2014 36
פזית , נורית צדרבוים, מיכאל רייך, ליאור שדה

רונית בכר ,  ורבנררבקה, ציפי הראל, אלעזר
 שושנה קרבסי, שחר

, בוקה גרינפלד, אורי פרץ
, מירב סיאלו סופיר

 שלומית כרמלי

 

, זיוה גל, דניאל זרוג, דורית ויסמן, אביחי קמחי 15.8.2014 37
עידית , נורית צדרבוים, מיכאל רייך, אה הרפזל

שושנה , איתן- אברהםירחל,  ורבנררבקה,  ברק
 קרבסי

מירב , אורן עילם, אורי פרץ
 רפי פרץ, סיאלו סופיר

 

חגית , חניתה הלוי. ה, אהוד עמיר, אביבה גולן 22.8.2014 38
מיכאל , מיכאל פינק, מור הובר, אליעזר- בת

  ורבנרבקהר,  נורית צדרבוים, רייך

אן , אורי פרץ, אהוד עמיר
, דניאל גרינפלד, רקובר

 רונית חדד, לאה הרפז

 

לאה צבי , חניתה הלוי. ה, אורן עילם 29.8.2104 39
 רבקה,  נורית צדרבוים, מור הובר, )ינסקי'דובז(

 שושנה קרבסי, ורבנר

, דניאל גרינפלד, אורי פרץ
, מירב סיאלו סופיר

 שלומית כרמלי

 

, אתי מצא יחזקאל, אלי משעלי, אורן עילם 5.9.2014 40
,  עידית ברק, סיגל פלד דריאל, ליאת שורק רשף

 תמי קויפמן,  ורבנררבקה, פזית אלעזר

אן , אורן עילם, אורי פרץ
, דניאל גרינפלד, רקובר

נורית , מירב סיאלו סופיר
 צדרבוים

 

  


