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שירה
הפניפית־ ■השפלד. מתוך משעול: אגי

6 שירים שלישה אדי: בן אלכס

10 שירים שני יעקובי: צביקה

13 שירים שלישה אלבז: פירסן רחל

14 שירים שגי ערן: עסירה

41 שירים איבעד. גינת: גיתית

49 שיר הס: אסירה

פרוזה
48 לקרימוזו יבין: ציפי

ספרים ביקורת
6 מוריסון לטיני ■חמדת־ על לאופי רות

7 הדר י״וסי אדי־פ־ •פיס ביתי אל באי ־עבש" על נלזסן לאה
8 עופר לעופרה אנגליה־ מלכת עם תד. ■לשתות על נן־ציון קסן דינה
9 יעוז־קסט לאיתמר קשידה־ סיפג• •שבעד. על שתל שמואל

10 לאופי לרות המסע■ בונד ־בלובן על דימני נהלול אריאלה

11 רוסאני יפה לאילנה הסלים־ שם ־בל• על בן־דיד אלפרן דית

12 מרגוליס לאסיה נבו־ ־הר על כפרי •הודית

12 נת־ציון לאלה אלוהים־ של המלזסות ־ספד על גנן משה

14 פלסה לדודו סגורה־ נביאים "מחלקת על כפרי •הודית

מאמרים
12 ל־אמייקה־ הדרך הסמכות: דחי״ת ברול: הלל

42 וכרונות־חלומות־מחשכות ■ •וגג ק.ג. הנפש; ממשות נצר: רות
44 כפרי־ -רופא על תאנה; על• ללא דעת אין רוזננוים: ישראל

מוסיקה / קולנוע / פלסטית אמנות
15 בלס־מונסר•• אביבית של עבודות על ללבן: לבן נין רון: דוה
16 אלסמן לדוברט קצרות־ ■תמונות על כהנא רונית

17 בלוגוס סקס־ ־מיניקה על להב גדי

קפקא
18 קפקא־ז עם )ב״ציותא האירועים תוכנית
19 -קפקא־ המחזה תוכניית

תרגומים ושלושה קפקא-מקור
24 זנדכנק שמעון מגרמנית: העיט; היציאה:

23 לבנית רות כרמל: אברהם מגרמנית: העיט; לדיר■ היציאה
26 מירון דן מגרמנית: הפתאומי; הטיול קשת; •שורון מגרמנית: ביציע:

26 כרמל אברהם מגרמנית: פתאומית; יציאה ביציע;
28 המרמן אילנה מגרמנית: הפתאומי: הטיול ביציע:

עפרת הדס כרזה עיצוב קפקא: השער:

I 1
ן 61163 ת״א ,16452 ת״ד לכבוד ;
; ״77 ״עתו! על מנוי להיות מבקש הנני !
י 1996/1995 לשנת ;
]__________________________________ומשפחה שם <
י______________________________________כתובת ;
! _____________טלפע_________________________ י
I י
• גליונות, ו ו עבור ש״ח 140 סך על המחאה בזה מצורפת ;
! משלוח כולל !
I י
I תאריך_____________________חתימה___________ ;

קבועים מדורים רשימות
2 בסר יעקב שעה לפי 28 התרגומים שיושת בשולי העדות הסרפן: א-לנה
4 המלצות 30 ואני היהודים קפקא פרנץ סלאי: אנה
9 סומק רוני ־ פינה חצי 30 בפראג והרייטינג קפקא פרנץ רפאלי: צבי
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ולתרבות לספרות ירחון

בסר יעקב חעודך
 דור,שמיר ששוןסומך, נלס. שמעק המערכה חס־

 ־גלעד ישראל• עמית משנה: עודכת
 בסר מ־כאל ועיצוב: ניהול
 רנולנס שמואל ניקוד
נסר מיכאל איור:

 נתן הדר. יום• כלס, נילי■ אוורנוך־אודפז, יצחק המערכת מועצת
 גיורא ש. רנין, עוזר ממון, צבי סומק, רוני יהושע, א.ב. וך.

 לקידום ואסניס סופרים אנודת המר־ל: שמאס. אנסון שוהב.
עמותה - בישראל והתרבות הספרות

 ילאמנוח לתרבות המועעה והתרבות. החינוך משדד בסיוע:
 לתרבות המדכו הכללית, העובדים הסתדרות
 חיא 16452 ח־ד .5619879 מל•: והמנהלה: תמערכח
 מחדרה ואינה כותבים פניות על :כתב עונה אינה המערכת

מבדלת. מעספה אליהם צורפה אם אלא יד כתבי
 על נפול ברייה סידפס כשהוא רגיל. כדואר וי. לשלוה ־ש חומו

מראש לתאם רצו■ העורך עם פגישות הנייר. של אחד צר

 בעיר. מיפת־רוזמרין דפוס ממוחשבת: #■פיקה
אויניב לוחות:
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