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ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ÔÎÂ˙: 
   

 ¯ÓÂÏ Â�· ÌÈ˜ÁÂ„–¯·„ Á˙Ù    6  

   

¯Â˜Ó ˙¯È˘  

•ÔÊÈÂ ‰„Â‰È  –   18   שירי נוסח ושירים אחרים  –פכורים : חמישה שירים מתוך  

•ÈÏÈÂ˘Ë˘ ÈÙÈˆ  –25    ארבעה שירים ובורלסקה  

  È‡˙·˘ Ô¯‰   30‡ שיחה קצרה עם •

•˙È¯ËÈ˘ ÛÒÂÈ  –פיוטי  ÛÒÂÈ ˙· ‡ÁÈ¯Ù 36    ותעודה חדשה על חייה ומותה  

•Á‡˙Ù ‰ÈËÙ  –43      אלגיה  

   

˙ÂÚ„ÂÂ˙‰  

•ËÈÈ‰Ï„‡ ÒÂÓÚ  –47    ? למה זוקופסקי  

•È˜ÒÙÂ˜ÂÊ ÒÈ‡ÂÏ  – קטע מתוך: A ÍÂ˙Ó ÚË˜Â: Barely and widely   

  ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(    55 :תרגם מאנגלית והוסיף הערות(

• Ì‡ÈÏÈÂ ÒÓ‡ÈÏÈÂ ÒÂÏ¯˜ –מאנגלית(  מכתב לזוקופסקי: ‡¯ÈÙ˘ ˙�Ú( 62  

   

˙Ó‚¯Â˙Ó ‰¯È˘  

•˙ .Ò .ËÂÈÏ‡ –  תרגם מאנגלית ( פרופרוק אלפרד' שיר האהבה של ג

  ÒÈ�ÂÒ Ô�Â¯(    63 :מתרגם-וסיף דברוה

• ÒÂÈË¯ÙÂ¯Ù ÒÂËÒÎÒ –תרגם מלאטינית (ב -אלגיה יג, ספר ב,  אלגיות

     �ÈÓÚÔÓ˜È(   71„· „ :והעיר

• ÏÓÈ˘ „ÏÂ¯‰ – מסה פואטית בעקבות ;)'חלק א( מסה על דנטה עברי 

מראות 'לספר  ‡ÈÓ¯ÂÙ ÏÂ‡˘'È�È ÈËÒ‡È¯Ë ˘È‚  תרגומו של הרופא היהודי

  73'   האלוהים

•Ë�ÂÓÏ· ÔÈË�ËÒ�Â˜  – 'מרוסית( תרגיל בתרגום 'תוגה:  ÔÓ˜È„ ·„�ÈÓÚ( 106   

• Â.·. ÒËÈÈ – 'מאנגלית(   תרגיל בתרגום 'שיר יין: ‰„Â‰È ÔÊÈÂ(  107   

• ‚¯·Ò�È‚ ÔÏ‡ משוחח עם „�Â‡Ù ‡¯ÊÚ )מאנגלית: ‰„Â‰È ÔÊÈÂ(  108    

• …ÂÏ ‰�ÈÓÈ –  תרגם  ('מודרניתשירה '-ו' מכתמים על פוטוריזם'שתי מסות

  Ì˘Ï ‡¯ÂÈ‚(  112:  והוסיף הערותמאנגלית
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˙¯ÂÙÈÒ  

ני לא רוצה שיתרגמו א. אני חושש ליצירה שלי" – ÒÓÈ'ÒÈÂ ‚'‚ראיון עם  •

  ÈÙ˘ ˙�Ú(  121¯‡: מאנגלית ("אני צריך להישאר כפי שאני, אותי

•È�È‡ ‰‡Ï  –' 134  'השעון     

•Ô‡Ï¯˙�ÂÓ ‰„ È¯�‡  –תרגמה מצרפתית (' המצורעות':  שני קטעים מתוך

    ÈÙÒ ÈÏÂ˘(   139¯ :והוסיפה הערות

•ÈÏ‡Ú¯ÊÈ ÊÚÂ·  –' 147  'הקוף    

• ÏÒ¯Ó  ËÒÂ¯Ù– מצרפתית(' ורהדום ועמס':מתוך:  Ì˙ÂÈ È�·Â‡¯(  153   

   

‰Ó‡¯„  

    ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(  160 :מאנגלית( Ê‡'Â˜Ò�ÂÈ Ô ראיון עם •

• È‡˙·˘ Â�� –' 168   דראמה יוונית מודרנית', הקוקסינלים    

•‰˘¯ÓÂ· ¯ÈÈÙ  –' ב-תמונות א, מערכה ראשונה', הספר מסביליה 

    ÔÓ¯˙Ï‡ Ô˙�(  214 :תעברי(

   

˙Â‚‰  

• …ÂÒeÓÒeÈ¿� ÒeÙe¯ –   תרגם מיוונית והקדים ( שתי שיחות פילוסופיות

      ÂÏ‚ Ô�ÁÂÈ(  221˜¯ :מבוא

•¯‚„ÈÈ‰ ÔÈË¯Ó  –" נוסח (' דר שפיגל'ראיון ל, "לנורק אל עוד יכול להצי

  Ï‚Ò ÏÎÈÓ(  231 :עברי

• ıÈ·Â·Ï ÌÈ˜‡ 'È˜Ò�ÈÏÂÂ –   תרגמה ( 'ספר ההתעלות'שני פרקים מתוך

  ÈÈ‰ ‚�È· ‰¯Â‡ÈÏ(  258„˜¯  :הקדימה מבוא  |   ·ˆ˜Â¯·Â„ ‰„‡È :מרוסית

• Ë�‡˜ Ï‡Â�ÓÚ – מאנגלית(  לארוחת ערב מוצלחתעל תנאי האפשרות:  ÏÎÈÓ
Ï‚Ò, ˙¯ÙÚ ÔÂÚ„‚(  266    

   

˙Â„‰È  

•Â�·¯ ‰˘Ó  –   '270  'שירת האזינו    

• ıÈ·Â¯ÙÏ‡ ¯Â‡ÈÏ' –  " הקול הולך ומגיע לאוזניו וכל ישראל לא

     Â�·¯ ‰˘Ó  273ל  'שירת האזינו' ים עלדברים אחד   ,"שומעין

•È¯ˆÂ�‰ ÚÂ˘È ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ  נוסחת ÒÂ˜È¯„ÏÂ‰ Ò�‰ÂÈ , הקדים ( 1705ליידן

    ËÈÂ„ ·˜ÚÈ(   279˘ :מבוא

•¯  'Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ –290    הפיל וההלכה היהודית    
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 ˙È�È„Ó ‰·˘ÁÓ  

•¯ÈÈÙÒ·Â¯ Ô‡ÈÏÈÓÈÒ˜Ó  –  על עקרונות המוסר ': מתוך

     È˜ÁˆÈ ‰ÓÏÚ(   297 :מצרפתית( 'הפוליטי

• ‰Ó‡ÈÂË È˘ÂÈ˜ –  מאנגלית( שני נאומים: ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(  308   

   

˙¯ÊÂÁ ‰‡È¯˜  

•ÔÓ˘È¯Ù „Â„  –314    מכתב ראשון  

   

¯È„� ÔÊ  

• „˜ÂÓ Ï‡È¯·‚ –È„�ÂÓ ÛÒÂÈ ,329   . אני מתגעגע אליך    

   

˙¯Â˜È·  

•˙ .Ò .ËÂÈÏ‡ –' מאנגלית(' המלט ובעיותיו: ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(   335  

• ˙Â·� ÔÂ�Ó‡ –  'הערות לדיון אפשרי למצבה של ביקורת  ',מאה בספרות

  342   הספרות העברית

• ÔÊÈÂ ‰„Â‰È –388  יןיאליוט בתרגום אורי ברנשט. ס.כתבי ת- על כל  

•¯�ÒÏ‚ ˜È¯‡  – יורם ברונובסקי או התרבות כמשחק אריסטוקראטי –  

  393  בסקיברונועל תפיסתו הביקורתית של יורם 

•‡¯ÊÚ  „�Â‡Ù – 'מאנגלית( 'ההטפה המתמדת לאספסוף: ‰„Â‰È ÔÊÈÂ(   429    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


