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 ישראלים ומשוררים סופרים של שירה וספרי ספרות ירחוני ,לשירה עת כתבי

 1 מספר רשימה

 

 תשלום אמצעי, מחיר, מפורט תיאור ואשלח התקשרו, זו מרשימה ספר או חוברת, עת בכתב ברצונכם אם

  .בקשתכם לפי פרסום כל של לתכנו בקשר נוסף מידע לספק גם אשמח. משלוח ואפשרויות
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  1978, ינואר 1כתב עת לשירה, מספר  -ראש 
 1967יולי -חוברת ה, ניסן תשכ"ז - יוכני עתון לספרות

 1962ינואר -, חוברת ב, כרך יד, טבת תשכ"בירחון אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל - מאזנים

 1979דצמבר -, כרך נ, כסלו תש"ם1, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979נובמבר -, כרך מ"ט, חשוון תש"ם6, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979אוקטובר -רי תש"ם, כרך מ"ט, תש5, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979ספטמבר -יולי-, כרך מ"ט, אלול תשל"ט2-4, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979ינואר -, כרך מ"ח, טבת תשל"ט2, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1978דצמבר -, כרך מ"ח, כסלו תשל"ט1, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1978נובמבר -וון תשל"ט, כרך מ"ז, חש6, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979יוני -, כרך מ"ט, סיוון תשל"ט1, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979פברואר -, כרך מ"ח, שבט תשל"ט3, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1980מארס -, כרך נ, אדר תש"ם4, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1980 פברואר-, כרך נ, שבט תש"ם4, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1980ינואר -, כרך נ, טבת תש"ם2, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1978אוקטובר -, כרך מ"ז, תשרי תשל"ט5, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1978ספטמבר -אוגוסט-אלול תשל"ח-, כרך מ"ז, אב3-4, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1978לי יו-, כרך מ"ז, תמוז תשל"ח2, מספר ירחון לספרות -מאזנים 
 1977פברואר -, כרך מ"ד, שבט תשל"ז3, מספר ירחון לספרות -מאזנים 

 1979מאי -אפריל-אייר תשל"ט-, כרך מ"ח, ניסן5-6תשל"ט, מספר -, תרפ"טספר היובל -מאזנים 
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 העת חדרים בעריכת הלית ישורון, הוצאת גלריה גורדוןכתב  - Hadarim - כתב עת לשירה - חדרים

 , הוצאת עכשיו, תשל"אמנחם בן - הים פלחים שקופים

 

 1976, מאי 6, מספר רבעון מעורב לספרות - סימן קריאה

 1977, מאי 7, מספר רבעון מעורב לספרות -סימן קריאה 

 1978, אפריל 8, מספר רבעון מעורב לספרות -סימן קריאה 

 1972, ספטמבר 1, מספר רבעון מעורב לספרות -סימן קריאה 

 1973, מאי 2, מספר רבעון מעורב לספרות -סימן קריאה 

 1974, מאי 3-4, מספר רבעון מעורב לספרות -סימן קריאה 

 
 1964-, חורף תשכ"ד10, מספר  ספרות, אמנות, ביקורת - עכשיו

 1965-, סתיו תשכ"ה14, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1973-, אביב תשל"ג25-28, מספר נות, ביקורתספרות, אמ -עכשיו 

 1974-, סתיו תשל"ה29-30, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1977-חורף תשל"ז-, סתיו35-36, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1968-, תשכ"ח21-24, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1962-ביב תשכ"ב, א7-8, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1976-, חורף אביב תשל"ו33-34, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1960-, סתיו תשכ"א5-6, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1967-, חורף אביב תשכ"ז19-20, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1975-קיץ תשל"ה-, אביב31-32, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1979-קיץ תשל"ט-, אביב39-40, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1978-קיץ תשל"ח-, אביב37-38, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 1964-, חורף תשכ"ד10, מספר ספרות, אמנות, ביקורת -עכשיו 

 

 1965, הוצאת עכשיו, שאול-משה בן 1960-1965שירים 

 מבחר משירת "דור המדינה", הוצאת עכשיו ,שיר אחד עכשיו -שיר עכשיו 
 1969, ינואר 1, מספר גליונות שירה -גוג 

 1963-1962ינואר -טבת תשכ"ג, דצמבר-, חוברת ג, כסלודו ירחון לעניני חברה וספרות -אמות 

  

 

 

   

MEGAOVERTONE by David Avidan - selected poems 1952-1966.  
Translated from Hebrew by the poet  

Published in Great Britain 1966 
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