
 .4 מתוך 1 עמוד .80  עד71גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  80 עד 71גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אאידה רוזן
  75  

  
  אביבית חזק

73 ,77  
  

  אורן עילם
71 ,73 ,74 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80  
  

  אילנה סגל
80  

  
  אלי משעלי
74  

  
  אלקס ריף
74 ,77 ,78 ,79  
  

  רארז שח
76  

  
  גאולה שינה

  79  
  

  דביר שרעבי
71  
  

  אן'דורית ג
71  

  
  דורית ויסמן

75  
  

  דניאל זרוג
76 ,77  

  
  חניתה הלוי. ה

71 ,73  
  

  ורדה אליעזר
72 ,76  

  
  זהבה כלפה
73  

  
  טובה אסנת זלוטוגורסקי

71 ,78 ,80  



 .4 מתוך 2 עמוד .80  עד71גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  טלי פלג
75 ,81  
  

  יהודית רונן
74  

  
  יועד צור

75  
  

  יורם סלבסט
73  

  
   כהןיחזקאל

71  
  

  )ינסקי'דובז(בי לאה צ
72 ,73 ,79 ,80  

  
  ליאור שדה
71 ,75 ,79  
  

  מואיז בן הראש
72 ,73 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80  

  
  סיגל פלד דריאל

77  
  

  עדן בן ארי
71 ,72 ,74 ,75 ,77 ,78 ,79  
  

  צביקה שחם
  78 ,79  

  
  רבקה ורבנר

71 ,74 ,76 ,77 ,80  
  

  רוברט דונר
76  
  

  רז סופר
75 ,78 ,79 ,80  

  
  סשיינ- רחל טוקר

76 ,78  
  

  שולה ברנע
72 ,73 ,74 ,78  
  

  שושי קלאס
72 ,74 ,75 ,76 ,77  
  

  שושנה קרבסי
72 ,75 ,76 ,78  

  



 .4 מתוך 3 עמוד .80  עד71גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  בסה-שלמה בן
74 ,75 ,80  

  
  תמרה לילך מזומן

  79 ,80  
  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אורי פרץ
71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79  

  
  אורן עילם

78  
  

  יהושוע פרונט
76 ,78 ,79  

  
  יונה מוסט
73  

  
  יותם קדוש
74  

  
  סברינה דה ריטה

80  
  

  עודד ברגהאוס
  78  

  
  עופרי מרום
71 ,73 ,76 ,77  

  
  רונה שחר

71 ,75 ,79  
  

  רונית חדד
72 ,74 ,80  
  
  שיינס- רחל טוקר

72 ,73  
  

  שלומית כרמלי
71 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,79 ,80  
  

  
  

  רשימות

  אורן עילם
  .21-20' עמ, 77גיליון . ניקוד פרגמטי

  



 .4 מתוך 4 עמוד .80  עד71גיליונות ,  אינדקס, ביטאון שירה

  ונותטבלת גילי
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

חניתה . ה, אן'דורית ג, דביר שרעבי, אורן עילם 10.4.2015 71
,  כהןיחזקאל, טובה אסנת זלוטוגורסקי, הלוי

  ורבנררבקה, עדן בן ארי, ליאור שדה

, עופרי מרום, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, רונה שחר

 

מואיז בן , )ינסקי'דובז(י לאה צב, ורדה אליעזר 17.4.2015 72
, שושי קלאס, שולה ברנע,  עדן בן ארי, הראש

 שושנה קרבסי

רחל , רונית חדד,  אורי פרץ
 שיינס-טוקר

 

זהבה , חניתה הלוי. ה, אורן עילם, אביבית חזק 24.4.2015 73
, )ינסקי'דובז(לאה צבי , יורם סלבסט, כלפה

 שולה ברנע, מואיז בן הראש

, יונה מוסט, אורי פרץ
-רחל טוקר,  עופרי מרום

 שלומית כרמלי, שיינס

 

יהודית , אלקס ריף, אלי משעלי, אורן עילם 1.5.2015 74
, שולה ברנע,  ורבנררבקה,  עדן בן ארי, רונן

 בסה-שלמה בן, שושי קלאס

, יותם קדוש, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, רונית חדד

 

, יועד צור, טלי פלג, ת ויסמןדורי, אאידה רוזן 8.5.2015 75
, שושי קלאס, רז סופר, עדן בן ארי, ליאור שדה

 בסה- שלמה בן, שושנה קרבסי

, רונה שחר,  אורי פרץ
 שלומית כרמלי

 

ורדה , דניאל זרוג, ארז שחר, אורן עילם 15.5.2015 76
רוברט ,  ורבנררבקה, מואיז בן הראש, אליעזר

שושנה , שושי קלאס, שיינס-רחל טוקר, דונר
 קרבסי

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
שלומית , עופרי מרום

 כרמלי

 

דניאל , אלקס ריף, אורן עילם, אביבית חזק 22.5.2015 77
עדן בן , סיגל פלד דריאל, מואיז בן הראש, זרוג
 שושי קלאס,  ורבנררבקה,  ארי

,  עופרי מרום, אורי פרץ
 שלומית כרמלי

 אורן עילם

טובה אסנת , אלקס ריף, אורן עילם 29.5.2015 78
, עדן בן ארי, מואיז בן הראש, זלוטוגורסקי
שולה , שיינס-רחל טוקר, רז סופר, צביקה שחם

 שושנה קרבסי, ברנע

, אורן עילם, אורי פרץ
עודד , יהושוע פרונט

 ברגהאוס

 

לאה צבי , גאולה שינה, אלקס ריף, אורן עילם 5.6.2015 79
עדן , ן הראשמואיז ב, ליאור שדה, )ינסקי'דובז(

תמרה לילך , רז סופר, צביקה שחם, בן ארי
 מזומן

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, רונה שחר

 

טובה אסנת , אילנה סגל, אורן עילם 12.6.2015 80
מואיז בן , )ינסקי'דובז(לאה צבי , זלוטוגורסקי

, בסה- שלמה בן, רז סופר,  ורבנררבקה,  הראש
 תמרה לילך מזומן

רונית ,  ה דה ריטהסברינ
 שלומית כרמלי, חדד

 

  


