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ם הנשלחים באמצעות מייל נא שירי

לשלוח בקובץ וורד אחד על כל 

: עמוד במייל או מודפס יש לפרט

וכתובת , טלפון, מען, שם המחבר
 .דואר אלקטרוני

  דרור בורשטיין: עורך

il.org.helicon.www://http  

  61060א " ת6056. ד.ת

  

  שלמה לאופר: עורך  il.co.carmelph@books  כרמל

 larochav@gmail.com  לרוחב

 

מתי , תאמר מסאלחה, אלמוג בהר, נעמה גרשי: עורכים
  שמואלוף

  יוצא פעם בשנה

  ציפי שחרור: עורכת  com.gmail@53zippi  מאזניים

  כתב העת יוצא פעם בחודשיים



  61070א " ת7111. ד.ת

נא , המעוניינים לשלוח טקסטים  מסמרים

  :לצרפם כקובץ ולשלוח למייל

coml.gmail@amirotem, 

  . בצרוף פרטי התקשרות

asp.contact/il.co.masmerim://http  

העת -כתב. עלית קרפ: עורכת משנה. אמיר רותם: עורך

ומייחד את גיליונותיו לגיליונות ,  מפרסם סיפורת בלבד

  .נושא

  com.gmail@maayaned  מעיין

http://www.maayanmagazin

e.com/contact  

http://www.maayanmagazine.com/  

  il.co.walla@mashiv  משיב הרוח

com.gmail@1mashiv  

  ". משיב הרוח"נערך ויוצא על ידי קבוצת 

   פעמים בשנה3יוצא 

  דתית-בעל אוריינטציה יהודית

il.org.mashiv.www://http/  

  91460 ירושלים 46214. ד.ת

  com.gmail@eyruvin jer.eyruvin/com.facebook.www://http  עירובין

 

  .עמית ישראלי גלעד, רמיכאל בס: עורכים  il.co.actcom@77Iton  77עיתון 

   פעמים בשנה5-6יוצא בין 

  . 03-5618271' טל. 67137. תל אביב, 51208ד "מ

  גבריאל מוקד: עורך 61033א " ת3421. ד.ת  עכשיו

 com.gmail@popoetica  פופואטיקה

026524601 

  יוצא פעמיים בשנה

  2013יוני -את במאיגיליון ראשון עתיד לצ

  .  תל אביב25מרים החשמונאית   פסיפס

  

: עורכת משנה ומנהלת המערכת. קסט-איתמר יעוז: עורך

  חנה יעוז' פרופ

  בהוצאת אבן חושן, בעריכת עוזי אגסי  il.co.evenhoshen@shvo  שבו

  מאמרים, פרוזה, שירה

  יוצא פעמיים בשנה

215=CategoryID?/il.co.evenhoshen.www://http   

  43217רעננה '  ב42המייסדים ' רח

 


