כתב העת ביטאון שירה – אי דקס ,גיליו ות  81עד 90
המספרים מתחת לכל שם מציי ים את מספרי הגיליו ות בהם השתתף היוצר

שירה
אביבית חזק
81
אורן עילם
90 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
אלקס ריף
81
אשר גל
90 ,89
גאולה שי ה
87 ,86
ורדה אליעזר
88
טובה אס ת זלוטוגורסקי
83
טלי פלג

81

יחזקאל כהן
83
יעל-אמה גזית
89
יפי זקן וולמן
90 ,89 ,88 ,85 ,81
לאה צבי )דובז'י סקי(
89 ,86
ליאור שדה
90 ,88 ,86 ,83
מואיז בן הראש
90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,82 ,81
מירי הבר
89
בו פלזן
86 ,85
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תי מלאכי
88 ,87
עדן בן ארי
89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
ע ת קון-אמן
88
פזית אלעזר
87
צביקה שחם
84 ,82
ציפי הראל
90
רבקה ורב ר
87 ,83
רוברט דו ר
89
רוחמה גמרמן
90
רז סופר
85 ,84
רחל טוקר-שיי ס
89 ,85 ,82
רחלי אברהם-איתן
85 ,83 ,82
שולה בר ע
89 ,85 ,84 ,82
שׂישׂי מאיר
86 ,85 ,84
שלמה בן-בסה
83 ,81
שמואל יריב
86 ,84 ,83 ,82 ,81
תמרה לילך מזומן
88 ,87 ,86 ,84 ,83 ,82 ,81
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אומ ות חזותית
אורי פרץ
90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82
אורן עילם
89 ,87 ,84 ,83 ,82
בתיה פרחי סופר
81
יותם קדוש
90
סברי ה דה ריטה
89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,81
עופרי מרום
90 ,89 ,83
רו ה שחר
90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81
רחל טוקר-שיי ס
88
שלומית כרמלי
90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,82 ,81

טבלת גיליו ות
גיליון
81

תאריך
19.6.2015

82

26.6.2015

83

3.7.2015

84

10.7.2015

85

17.7.2015

86

24.7.2015

87

31.7.2015

שירה
אביבית חזק ,אורן עילם ,אלקס ריף ,טלי פלג,
יפי זקן וולמן ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי,
שלמה בן-בסה ,שמואל יריב ,תמרה לילך מזומן
אורן עילם ,מואיז בן הראש ,עדן בן ארי,
צביקה שחם ,רחל טוקר-שיי ס ,רחלי אברהם
איתן ,שולה בר ע ,שמואל יריב ,תמרה לילך
מזומן
אורן עילם ,טובה אס ת זלוטוגורסקי ,יחזקאל
כהן ,ליאור שדה ,עדן בן ארי ,רבקה ורב ר,
רחלי אברהם-איתן ,שלמה בן-בסה ,שמואל
יריב ,תמרה לילך מזומן
אורן עילם ,עדן בן ארי ,צביקה שחם ,רז סופר,
שולה בר ע ,שׂישׂי מאיר ,שמואל יריב ,תמרה
לילך מזומן
אורן עילם ,יפי זקן וולמן ,מואיז בן הראש ,בו
פלזן ,עדן בן ארי ,רז סופר ,רחל טוקר-שיי ס,
רחלי אברהם-איתן ,שולה בר ע ,שׂישׂי מאיר
אורן עילם ,גאולה שי ה ,לאה צבי )דובז'י סקי(,
ליאור שדה ,מואיז בן הראש ,בו פלזן ,עדן בן
ארי ,שׂישׂי מאיר ,שמואל יריב ,תמרה לילך
מזומן
אורן עילם ,גאולה שי ה ,מואיז בן הראש ,תי
מלאכי ,עדן בן ארי ,פזית אלעזר ,רבקה ורב ר,
תמרה לילך מזומן

אומ ות חזותית
בתיה פרחי סופר ,סברי ה
דה ריטה ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,רו ה
שחר ,שלומית כרמלי
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רשימות

88

7.8.2015

ורדה אליעזר ,יפי זקן וולמן ,ליאור שדה ,מואיז
בן הראש ,תי מלאכי ,עדן בן ארי ,ע ת קון-
אמן ,תמרה לילך מזומן

89

14.8.2015

90

21.8.2015

אשר גל ,יעל-אמה גזית ,יפי זקן וולמן ,לאה צבי
)דובז'י סקי( ,מירי הבר ,עדן בן ארי ,רוברט
דו ר ,רחל טוקר-שיי ס ,שולה בר ע
אורן עילם ,אשר גל ,יפי זקן וולמן ,ליאור שדה,
מואיז בן הראש ,ציפי הראל ,רוחמה גמרמן

אורי פרץ ,סברי ה דה
ריטה ,רו ה שחר ,רחל
טוקר-שיי ס ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,אורן עילם,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,יותם קדוש,
עופרי מרום ,רו ה שחר,
שלומית כרמלי
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