
שירה
5 ושיר ציור מילים, 227 אוזבקיסטן סומק, רוני

2 איזקסון מירון
11 שתל שמואל

15 ,14 שימרון יוסף דור, משה מאנגלית: קוניץ, סטנלי

23 זהבי לאה

23 יזרעאלי יוסי
27 ראשון( )פרסום עברי עמוס
27 שדות נועם
35 ריקלין מוטי

סיפורת
שמש עדנה - שוב עלייך להסתכל לי תני

למותו תשעים עליכם, שלום
16__ ___ אהרוני אריה - פליאה גבי על פליאה

_21_ ___ _ לוריא שלום - ומעשיו מנחם־מנדל של מהותו על הרהורים
 אריה מיידיש: עליכם, שלום מאת יהודים סופרים מתוך דיאלוג עליכם", "שלום
18 אהרוני

מאמרים רשימות,
- תלמודי בסיפור קריאה אבהו, רבי של והחלום מקיסריה הזונות רועה

24 קוסמן אדמיאל
(16 )עמי למותו שנה תשעים עליכם, שלום28 פלדמן יעל - יפתח פי על הבשורה אהבת". אשר בנך את קין "את

ספרים ביקורת
6 קסטל-בלום אורלי מאת טקסטיל על אוריין יהודית

7____________ריג מארק ־מאת־בריאןיטלוה של היהודים חייליםה על ברנע סייו
8 אייזן~ מאת־־אסתר להמריא שקחנ היה עוד על בן־דוד יערה
10 מדיני יעל מאת הגמל על עדן גן על בן־ציון קטן דינה

12 רייט ג׳יימס מאת ראיתי בערב רק על שתל שמואל

מדורים
שעה לפי

4,3 1׳77 יעתון המלצות
12 פלד עודד ־ ויטמן וולט שרה, אמריקה

12 דור משה רייטךמאנגלית:”ג׳ייימס רונלסומק: פינה- חצי־
של ספרו על ׳,77 ׳עתון הגליון־האחרוךשל על לויתן עמוס זה, מצד

 30 ועוד פלד עודד של ספרו על משעני, רורד
שחורה" "ציפור על בהבימה, חברבורות" "נמר על מירון כרמית - תיאטרון
^ בבית ההודי״ ״החולה ועל ״יומנים״ על בקאמרי, ^ ^ £ ו י 42_ ל

,77 עתו! - ואמנים סופרים אגודת לכבוד
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ולתרבות לספרות ירחון

בסר יעקב העורך:
 ישראלי-גלעד עמית בסר, מיכאל בפועל: עורכים

 סומך, ששון לויתן, עמוס בלס, שמעון המערכת: חברי
 פלג, דורית עצמון, צבי סיון, אריה סומק, רוני

 שביט שי יעקב רצבי, שלום פלד, עודד
 שאול גילה מערכת: רכזת

מילין פסח ניקוד:
 משה בלס, גילה אורבוך־אורפז, יצחק המערכת: מועצת

שמאס אנטון שוהם, גיורא ש. יהושע, א.ב. זך, נתן דור,

580073575 מסי עמותה

והספורט. התרבות החינוך, משרד בתמיכת
לאמנויות. האגף ־ יפו תל-אביב עיריית

ת״א 16452 ת״ד ,5618271 טל׳: והמינהלה: המערכת
המודעות. תוכן על אחראית אינה המערכת
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והתרבות הספרות לקידום ואמנים סופרים אגודת המו״ל:

 מודפס רגיל, בדואר רק לשלוח יש חומר וממוענת. מבוילת מעטפה אליהם צורפה אם אלא יד במבי מחזירה ואינה בומבים פניות על בכתב עונה אינה המערבת
03 5618271 טל׳: מראש. לתאם רצו* העורך עם פגישות המערבת. עם בתיאום דיסקט, לצרף רצוי הנייר. של אחד צד על בסול ברווח
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