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  70 עד 61גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה ת כתב הע
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביב מויאל
63  

  
  אביבית חזק

61 ,67  
  

  אורה עשהאל
65 ,66 ,67  

  
  אורן עילם

61 ,62 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70  
  

  אילנה סגל
68  

  
  אלי משעלי
65 ,66 ,69  

  
   גלאשר

64 ,65 ,66  
  

  אתי מצא יחזקאל
70  

    
  גיורא גריפל
65 ,67  

  
  גל ברזילי

67  
  

  אן'דורית ג
61 ,62 ,64 ,68 ,70  

  
  חניתה הלוי. ה

62 ,68  
  

  זיוה גל
69  

  
  אליעזר-חגית בת

61  
  

  חנה דרעי דדון
63 ,64 ,69  

  
  יורם סלבסט

66  
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  )ינסקי'דובז(לאה צבי 
64  

  
  ליאור שדה
62 ,65  
  

  מואיז בן הראש
70  

  
  זי כהן מלמדמ

61  
  

  מיכאל רייך
61 ,67  

  
  מלכה נתנזון

68  
  

  נורית צדרבוים
63  
  

  סברינה דה ריטה
68  

  
  סיגל פלד דריאל

61 ,64 ,65 ,66  
  

  עדן בן ארי
62 ,64 ,67 ,68 ,69 ,70  
  

  פזית אלעזר
70  
  

  רבקה ורבנר
62 ,63 ,65 ,66 ,69 ,70  

  
  רז סופר

61 ,68 ,69  
  

  שיינס- רחל טוקר
61 ,68  

  
  איתן- םרחלי אברה
63 ,67  

  
  רענן פרומן
64  

  
  שולה ברנע
62 ,64 ,67  
  

  שושי קלאס
61 ,63 ,66 ,69 ,70  
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  שושנה קרבסי
62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,68 ,69  

  
  בסה-שלמה בן

66  
  

  שרה אהרונוביץ קרפנוס
63  
  
  תמה חזק

63  
  

  תמי קויפמן
62  
  

  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
61 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70  

  
   עילםאורן

63 ,67  
  

  בוקה גרינפלד
62  
  

  יותם קדוש
70  

  
  ברזני. נאוה ט

67 ,68  
  

  נורית צדרבוים
62 ,69  
  

  סברינה דה ריטה
68 ,69  
  

  עופרי מרום
63 ,64 ,65 ,66 ,68 ,70  

  
  שיינס- רחל טוקר

64 ,65  
  

  שלומית כרמלי
61 ,63 ,65 ,67 ,70  
  

  תמר נחשון
64  
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  רשימות

  אורן עילם
 . 19-17' עמ, 62גיליון ). נורית צדרבויםעם . (אודות הציורים של אורי פרץ

  
    נורית צדרבוים

  . 19-17' עמ, 62גיליון ). עם אורן עילם (.אודות הציורים של אורי פרץ
  

  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

- חגית בת, אן'דורית ג, אורן עילם, אביבית חזק 30.1.2015 61
סיגל פלד , מיכאל רייך, מזי כהן מלמד, אליעזר
 שושי קלאס, שיינס-רחל טוקר, רז סופר, דריאל

  שלומית כרמלי, אורי פרץ

ליאור , חניתה הלוי. ה, אן'דורית ג, אורן עילם 6.2.2015 62
, שולה ברנע,  ורבנררבקה,  עדן בן ארי, שדה

 תמי קויפמן, שושנה קרבסי

נורית , בוקה גרינפלד
 צדרבוים

, אורן עילם
נורית 

 רבויםצד
,  נורית צדרבוים, חנה דרעי דדון, אביב מויאל 13.2.2015 63

, שושי קלאס, איתן-רחלי אברהם,  ורבנררבקה
תמה , שרה אהרונוביץ קרפנוס, שושנה קרבסי

 חזק

, אורן עילם, אורי פרץ
שלומית , עופרי מרום

 כרמלי

 

, חנה דרעי דדון, אן'דורית ג, אשר גל, אורן עילם 20.2.2015 64
עדן בן , סיגל פלד דריאל, )ינסקי'דובז( צבי לאה
 שושנה קרבסי, שולה ברנע, רענן פרומן, ארי

רחל , עופרי מרום, אורי פרץ
 תמר נחשון, שיינס-טוקר

 

, אשר גל, אלי משעלי, אורן עילם, אורה עשהאל 27.2.2015 65
,  סיגל פלד דריאל, ליאור שדה, גיורא גריפל

 שושנה קרבסי,  ורבנררבקה

רחל , עופרי מרום,  פרץאורי
שלומית , שיינס-טוקר

 כרמלי

 

, אשר גל, אלי משעלי, אורן עילם, אורה עשהאל 6.3.2015 66
,  ורבנררבקה, סיגל פלד דריאל, יורם סלבסט
 בסה-שלמה בן, שושנה קרבסי, שושי קלאס

  עופרי מרום, אורי פרץ

גיורא , אורן עילם, אורה עשהאל, אביבית חזק 13.3.2015 67
,  עדן בן ארי, מיכאל רייך, גל ברזילי, גריפל

 שולה ברנע, איתן- רחלי אברהם

נאוה , אורן עילם, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, ברזני. ט

 

חניתה . ה, אן'דורית ג, אילנה סגל, אורן עילם 20.3.2015 68
עדן בן , סברינה דה ריטה, מלכה נתנזון, הלוי
 רבסישושנה ק, שיינס-רחל טוקר, רז סופר, ארי

, ברזני. נאוה ט, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

 מרום

 

, חנה דרעי דדון, זיוה גל, אלי משעלי, אורן עילם 27.3.2015 69
שושי , רז סופר,  ורבנררבקה,  עדן בן ארי

 שושנה קרבסי, קלאס

, נורית צדרבוים, אורי פרץ
 סברינה דה ריטה

 

, אן'דורית ג, אתי מצא יחזקאל, אורן עילם 3.4.2015 70
, פזית אלעזר,  עדן בן ארי, מואיז בן הראש

 שושי קלאס,  ורבנררבקה

, יותם קדוש, אורי פרץ
שלומית , עופרי מרום

 כרמלי

 

  


