
 .6 מתוך 1 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

  100 עד 91גיליונות ,  אינדקס–ביטאון שירה כתב העת 
  

  יוצר שם מציינים את מספרי הגיליונות בהם השתתף המתחת לכלהמספרים 
  
  

  שירה
  

  אביבה גולן
99  

  
  ת חזקאביבי

100  
  

  אביחי קמחי
100  

  
  אורן עילם

91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100  
  

  אלי שמואלי
  91  

  
  אמיר אור

  100  
  

  אשר גל
92 ,93 ,100  
  

  בלפור חקק
100  

  
  וש שגיא'ג

  92 ,94  
  

  גאולה שינה
  100  

  
  גל ברזילי

100  
  

  גלעד מאירי
  100  

  
  דוד רשתי

  100  
  

  דויד מנשה
  100  

  
  דורית ויסמן
100  

  
  דן אלבו

100  



 .6 מתוך 2 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

  דפנה שחורי
  100  

  
  הרצל חקק

100  
  

  ורדה אליעזר
95 ,96  

  
  זהבה כלפה
93  

  
  אליעזר-חגית בת

100  
  

  טובי סופר
100  

  
  טמילה רם

  100  
  

  יפי זקן וולמן
  93 ,95 ,96  

  
  משה- יקיר בן

  100  
  

  )ינסקי'דובז(לאה צבי 
91 ,94 ,100  

  
  ליאור שדה
91 ,95 ,100  
  
  לילי סלע
  100  

  
  י מיכאליללי ציפ

100  
  

  מאיה ויינברג
100  

  
  מואיז בן הראש

94 ,96 ,98 ,99 ,100  
  

  מזי כהן מלמד
100  

  
  מרדכי גלדמן
100  

  
  נורית צדרבוים

100  
  



 .6 מתוך 3 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

  נילי דגן
  100  

  
  נעמה ארז

100  
  

  נעמה יונג
  93 ,94 ,95  

  
  נתי מלאכי

  91 ,92 ,95  
  

  סיגל פלד דריאל
100  

  
  עדן בן ארי
91 ,97 ,100  
  

  עמיר עקיבא סגל
  100  

  
  ענבל אשל כהנסקי

100  
  

  עפרה קליגר
100  

  
  עפרה שלו

100  
  

  פזית אלעזר
100  

  
  צביה גולן
  97 ,98  

  
  צביקה שחם

  97 ,98 ,99  
  

  רבקה ורבנר
99 ,100  

  
  תפארת חקק- רבקה

  100  
  

  רוברט דונר
100  

  
  רוחמה גמרמן

  91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,98 ,99 ,100  
  

  רז סופר
91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,97 ,99 ,100  

  



 .6 מתוך 4 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

  איתן- רחלי אברהם
91 ,92  

  
  שאול צירלין

  93  
  

  שולה ברנע
100  

  
  שושנה קרבסי

97 ,98 ,99 ,100  
  

  מריו מרדכי-שחר
100  

  
  ׂשיׂשי מאיר

  100  
  

  בסה-שלמה בן
96 ,97 ,100  

  
  שמואל יריב
100  

  
  שמעון מרמלשטיין

  100  
  

  שמעון רוזנברג
100  

  
  וסשרה אהרונוביץ קרפנ

92  
  

  תלמה פרויד
100  

  
  תמי קויפמן
97  
  

  תמרה אור סלילת
96 ,98  

  
  
  

  מנות חזותיתוא
  

  אביבית חזק
94  
  
  אורי פרץ

91 ,92 ,93 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100  
  

  אורן עילם
93 ,94 ,95 ,100  



 .6 מתוך 5 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

  אירית סלע
  99  

  
  אלכס קרמר

  96 ,97 ,98 ,100  
  

  אתי מצא יחזקאל
100  

  
  יהושוע פרונט

92 ,97 ,99 ,100  
  

  יונה מוסט
91  

  
  יוסי וקסמן

100  
  

  יעל דורון
92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,100  
  

  ברזני. נאוה ט
100  

  
  סברינה דה ריטה

92 ,97 ,98 ,99 ,100  
  

  עופרי מרום
93 ,95 ,98 ,100  

  
  רונה שחר

91 ,94 ,96 ,97 ,98 ,100  
  

  רוני סומק
100  

  
  שיינס- רחל טוקר

100  
  

  רפי פרץ
100  

  
  שלומית כרמלי

91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100  
  
  
  

  טבלת גיליונות
 רשימות מנות חזותיתוא שירה תאריך גיליון

לאה צבי , אלי שמואלי, אורן עילם 28.8.2015 91
עדן בן , נתי מלאכי, ליאור שדה, )ינסקי'דובז(

-רחלי אברהם, רז סופר, רוחמה גמרמן,  ארי
 איתן

רונה , יונה מוסט, אורי פרץ
 שלומית כרמלי, רשח

 

, נתי מלאכי, וש שגיא'ג, אשר גל, אורן עילם 4.9.2015 92
, איתן-רחלי אברהם, רז סופר, רוחמה גמרמן

, יהושוע פרונט, אורי פרץ
סברינה דה , יעל דורון

 



 .6 מתוך 6 עמוד .100  עד91גיליונות ,  אינדקס, הביטאון שיר

 שלומית כרמלי,  ריטה שרה אהרונוביץ קרפנוס
, יפי זקן וולמן, זהבה כלפה, אשר גל, אורן עילם 11.9.2015 93

שאול , רז סופר, רוחמה גמרמן, נעמה יונג
 צירלין

יעל , אורן עילם, אורי פרץ
,  עופרי מרום, דורון

 שלומית כרמלי

 

, )ינסקי'דובז(לאה צבי , וש שגיא'ג, אורן עילם 18.9.2015 94
רז , רוחמה גמרמן,  נעמה יונג, מואיז בן הראש

 סופר

, אורן עילם, אביבית חזק
, רונה שחר,  יעל דורון

 לומית כרמליש

 

ליאור , יפי זקן וולמן, ורדה אליעזר, אורן עילם 25.9.2015 95
רז , רוחמה גמרמן, נתי מלאכי, נעמה יונג, שדה
 סופר

יעל , אורן עילם, אורי פרץ
,  עופרי מרום, דורון

 שלומית כרמלי

 

מואיז , יפי זקן וולמן, ורדה אליעזר, אורן עילם 2.10.2015 96
, בסה-שלמה בן, רמןרוחמה גמ,  בן הראש

 תמרה אור סלילת

יעל , אלכס קרמר, אורי פרץ
שלומית , רונה שחר,  דורון

 כרמלי

 

צביקה , צביה גולן, עדן בן ארי, אורן עילם 9.10.2015 97
, בסה- שלמה בן, שושנה קרבסי, רז סופר, שחם

 תמי קויפמן

, אלכס קרמר, אורי פרץ
סברינה דה , יהושוע פרונט

שלומית , רונה שחר, ריטה
 כרמלי

 

צביקה , צביה גולן,  מואיז בן הראש, אורן עילם 16.10.2015 98
תמרה , שושנה קרבסי, רוחמה גמרמן, שחם

 אור סלילת

, אלכס קרמר, אורי פרץ
עופרי , סברינה דה ריטה

שלומית , רונה שחר, מרום
 כרמלי

 

, מואיז בן הראש, אורן עילם, אביבה גולן 23.10.2015 99
רז , רוחמה גמרמן,  ורבנררבקה, צביקה שחם

 שושנה קרבסי, סופר

, אירית סלע, אורי פרץ
סברינה דה , יהושוע פרונט

 שלומית כרמלי,  ריטה

 

אמיר , אורן עילם, אביחי קמחי, אביבית חזק 30.10.2015 100
גל , גאולה שינה, בלפור חקק, אשר גל, אור

, דויד מנשה, דוד רשתי, גלעד מאירי, ברזילי
הרצל , דפנה שחורי, דן אלבו, סמןדורית וי

, טמילה רם, טובי סופר, אליעזר- חגית בת, חקק
ליאור , )ינסקי'דובז(לאה צבי , משה-יקיר בן

מאיה , ללי ציפי מיכאלי, לילי סלע, שדה
מרדכי , מזי כהן מלמד, מואיז בן הראש, ויינברג
, נעמה ארז, נילי דגן, נורית צדרבוים, גלדמן

, עמיר עקיבא סגל,  בן אריעדן, סיגל פלד דריאל
,  עפרה שלו, עפרה קליגר, ענבל אשל כהנסקי

, תפארת חקק-רבקה, רבקה ורבנר, פזית אלעזר
שולה , רז סופר, רוחמה גמרמן, רוברט דונר

ׂשיׂשי , מריו מרדכי-שחר, שושנה קרבסי, ברנע
שמעון , שמואל יריב, בסה- שלמה בן, מאיר

 וידתלמה פר, שמעון רוזנברג, מרמלשטיין

, אורן עילם, אורי פרץ
אתי מצא , אלכס קרמר

,  יהושוע פרונט, יחזקאל
, יעל דורון, יוסי וקסמן

סברינה דה , ברזני. נאוה ט
רונה ,  עופרי מרום, ריטה
רחל , רוני סומק, שחר

, רפי פרץ, שיינס-טוקר
 שלומית כרמלי

 

  


