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ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ÔÎÂ˙:  

  

  ¯Â˜Ó ˙¯È˘  

•  È¯Â˘ÈÓ ˙¯Ù‡–6    שני שירים   

• ˘È·ˆ¯ ÌÂÏ –   7 שיר  

• ÈÏÈÂ˘Ë˘ ÈÙÈˆ – 8   ה שיריםארבע   

• È�·Â‡¯ Ì˙ÂÈ –12    שיר        

• ÈÂÏ Ô˙�ÂÈ – 13   'כובע הר' שני שירים מתוך   

•  ¯ÂˆÈÏ‡ ˙ÈÓÏÂ˘– אלעזר  'רתו של רלבחינת יצי מכתבי חידה אל ליריקה זכה 

   16   רבירבי קילי   

                           ÂˆÈÏ‡ ˙ÈÓÏÂ˘   35¯: בחרה וביארה. ˜ÊÚÏ‡ È·¯È· ¯ÈÏÈ¯ '¯ מפיוטי מבחר •

•  ÏÓÈ˘ „ÏÂ¯‰– 72    עמד לרשות כינוסםהמקום שגם מתכנסים וה: 'פרוזה ב     

 •  ÔÊÈÂ ‰„Â‰È– 75   יםשירשני אודה ו  
•  Ò„‰ Ô¯Ú– 82   אפיגון   

   

˙ÂÚ„ÂÂ˙‰  

  ÌeÈ   83. ‡. ˙מילים אחדות על •

      תומס ארנסט . "מקסימום אנרגיה במינימום מילים" – �˙ÍÊ Ô שיחה עם •

  ÏÈ¯˜ Ï‡È¯‡    90:מראיין. יזם ושירה עברית' אימג,יּום   
• ˙.‡ .eÈÌ – ' מאנגלית ( 'מודרניתהרצאה על שירה: ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(   97     

•  ˙.‡ .eÈÌ –  ÍÂ˙Ó 'רומנטיצזם וקלאסיציזם' )˙ÈÏ‚�‡Ó:˜�·„�Ê ÔÂÚÓ˘( 107    
     

˙Ó‚¯Â˙Ó ‰¯È˘   
• ÊÈ¯ÙÒÏ ‰„ ÔÂÈÙÙ ˜¯Ó – 'מצרפתית (' בשפה עלומהסונטה : ·„�ÈÓÚ  
  ÔÓ˜È„(  109  

 •ÒÂ¯ÓÂ‰ – מיוונית( שיר שישי – האודיסאה :È‡˙·˘ Ô¯‰‡(   110  

 •Ò„‡ÈÙÏ˜Ò‡ – והעירמיווניתתרגם . (שניים בעקבות, אחד מקור  : ·„�ÈÓÚ  
  ÔÓ˜È„(   122   

• È˜ÒÙÂ˜ÂÊ ÒÈ‡ÂÏ – 'מאנגלית ('הצהרה בעבור השירה :Ò„‰ Ô¯Ú(    124  

 •‚�ÈÏÙÈ˜ „¯‡È„Â¯ – 'תרגם והעיר( 'חוקר הארצות :ÍÈÏ¯‡ ¯Âˆ(     132   

• Ò�·ÈËÒ Ò‡Ï‡ÂÂ – 'מאנגלית(' יתעל שירה מודרנ :ËÈÈ‰Ï„‡ ÒÂÓÚ   (138  

 •¯ÈÏ „¯‡Â„‡ – מאנגלית( חמישה חמשירים :ÔÊÈÂ ‰„Â‰È(    139  
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˙¯ÂÙÈÒ  

 •·Â˜Â·� ¯ÈÓÈ„ÏÂ –תרגם מאנגלית והעיר(' אש חיוורת':  מתוך קטע : Ô�Â¯  
 ÒÈ�ÂÒ(   141  

 •È�È‡ ‰‡Ï – '144    )מסה ('בין שירה לפרוזה  

  Ó.„.(   148: מגרמנית (ÏÈÒÂÓ Ë¯·Â¯ עם שיחה" ?על מה אתה עובד"• 

 •ÈÏ‡Ú¯ÊÈ ÊÚÂ· –' 153   'הגירוש  

 •ÈÏ‡Ú¯ÊÈ ÊÚÂ· – '185   'מדידות מדויקות  

• ‚'‚ ÒÓÈ'ÒÈÂ –' מאנגלית (סיפור לילדים, 'החתול והשטן: ÔÊÈÂ ‰„Â‰È          

  ÓÏ‚�‡ ·‡Ê‡¯È(   190: איורים  

• ˙Â‰ Ï‡È�˙�'Ô¯Â –'  העיר, גם מאנגליתתר(' סרן מולינושאר בשרי רב        

    ÏÈ¯˜ Ï‡È¯‡(   196 :דבר-והוסיף אחרית  

 •ÏÈÂÂÏÓ ÔÓ¯‰ – 'מאנגלית ('האיש הקטן של אתמול -ורן 'נתניאל הות: ˙�Ú    
 Ù˘¯È‡(   218  

 •·Â‡Ë È„Â‡ – 222   'םזיכרונות ֵׁש' שני פרקים מתוך  

 •ÈÓÏ˙¯‡· „Ï�Â„ – 'והעירמאנגליתתרגם  ('שומר הראש  : ‰˘ÓÔÂ¯(   238  

  

‰Ó‡¯„  

 •ÔÈ˜˘ÂÙ ¯„�ÒÎÏ‡ –' ר:  והעירמרוסיתתרגם (' משתה לעת דברÔÁ ÈÚÂ(  244  

• ¯˜¯Ù È˙Â¯Â„ –' מאנגלית(' הנה אנחנו:ÔÊÈÂ ‰„Â‰È (   257  

 •Ò�·ÈËÒ Ò‡Ï‡ÂÂ –' 269   ) יהודה ויזן:מאנגלית(' מטאטא-קערה חתול ומקל     

 •ÈÂÏ Ô˙�ÂÈ –' 286   'שיחת בירור   

 •·˘ Â��È‡˙ –299   'בובות' תמונות מתוך  חמש  

 •‡.‡ .ÓÒÂ‡‰Ô –' מאנגלית(' פרגמנט של טרגדיה יוונית :ÒÈ�ÂÒ Ô�Â¯(   314  

   

˙Â‚‰  

• ‰ÊÂ�ÈÙ˘ ÍÂ¯· –   קיצור הדקדוק של הלשון ': מתוךקטעים אחדים         

   È¯ÏÈ‡ ¯ÏÈË˘-¯ÂÓÈËÎ ÔÂÚ„‚Â "ı(   318‰ :מלאטינית(' העברית  

 •Ò ÒÂ‡�‡ ÒÂÈ˜ÂÏ‰˜� – מלאטינית( שני מכתבים: ‰È¯ÏÈ‡ ¯ÏÈË˘-¯ÂÓÈË                 

        Î ÔÂÚ„‚Â"ı(   323  
• ‚.˜ .ˆ'ÔÂË¯ËÒ –' מאנגלית ('להגנת הדברים הכעורים :„„ÂÚ  
 ÔÈÈË˘˜ÏÂÂ (   327   

•ÔÂ˜ÈÈ· ÒÈÒ�¯Ù  – 'מאנגלית( 'על האמת: ‰�Ó˙ Ï‡È�„ ,Èˆ�ÈÙ ÈÏ¯È˘-·Ï(  331  
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 ˙Â„‰È  

 •ÔÓ‚¯· ‰¯Â·„ – 333   'תפתה ערוך' מילים אחדות על  
• ¯ '˙ÂÎÊ ‰˘Ó –' 338   'תפתה ערוך   

  

 ˙È�È„Ó ‰·˘ÁÓ  

          אין להיחרד מן ההשלכות הלוגיות , אם מתחילים מעקרונות מסוימים"  •

     Ï‚Ò ÏÎÈÓ(   377 :נוסח עברי והערות( ·�È�ÈÏÂÒÂÓ ÂËÈ שיחה עם –" שלהם  

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

       È˜ÁˆÈ ‰ÓÏÚ(   385 :מצרפתית(  

  

 ˙¯ÊÂÁ ‰‡È¯˜  

 •ÔÂ„¯Â‚ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È –' 393   'ברכת ישרים  

• ¯�¯· ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ – 396   'ג"אזכרה ליל' קטעים אחדים מתוך  

 •Ô· ‰Î¯·-È‡Ó˘ –' 436   'ג" ברנר קורא את יל– האדם העברי   

 •ÔÂ„¯Â‚ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È – 447   ַהְׁשָמָטה  
   

¯È„� ÔÊ  

  " צריך גם להוציא אותם, לא די לעשות תעמולה לספרים טובים" •

   ‰¯ÂÓÊ Ï‡¯˘È451   .ספרים וספריות, משוחח על ספרות  
   

˙¯Â˜È·  

 •¯�˜ÂÙ Ì‡ÈÏÈÂ –' מאנגלית(' על הביקורת: ˙‚ ˙È¯Â‡(   466  

 •˙Â·� ÔÂ�Ó‡ – 'ממותגים'     
  469   .נשהפינת לה מא, פרובידנס תחתית, סטימצקי -יהושע . ב.א -   
  478   .קצת דם לקינוח הדבש: תחת חורש החלב -דוד גרוסמן  -   
  485   .הדיה והפגרים או ביג מק כפול וחם -יעל הדיה  -   

 •ÔÊÈÂ ‰„Â‰È – 'דורי מנור, יקי ארד'רועי צ( 'ממוסדים(  
  491   ".הנבלה"א או "תיק רצ: חלק ראשון -   

  507   ".בביחרסינת ל"תיק מנור או : חלק שני -   

 •¯�ÒÏ‚ ˜È¯‡ –524    למצבה של הביקורת העיתונאית בעולם המערבי  

• ¯ÈÓÚ Ú„ÈÂ‰È –545    על פירושיו של פרנץ רוזנצוויג לשירי יהודה הלוי  

 •ÏÂ‚Â‚ È‡ÏÂ˜È� –' תרגם מרוסית והעיר( 'מספר מילים על פושקין : È‚¯Ò       
 ıÈ˘·ÈÏ(   564  

 

 


