
לפסנרתשיריםברנשטיין:אורי
המאוחרבוץחקיהוצאת •יחיד

עמ' 56 , 2011

עלדגשמושםזהשיריםבספר

חריזה.עלואףהמוסיקליות

בתוך'הדורות,בין"העמידה

השתדללזוז.לא/השתדלמייגעת,

גשראתתצלחכךרקלגעת./לא
בינךהמחברהמרעידות/החברות

 ,) 35<עמ'עוד.""שלאמהלבין

הספר""שבוענרחב,מדור

מבחראחריכוגףח'ורי:ניראא

קשבהוצאת , 1987-2010שירים

עמ' 134 , 2011לשירההוצאתיזנה.לשמסועבסקין:סיון
עמ' 139 , 2011ביתאחוזת

מבחרהכולל 1שנישיריםספר
 2005-2011בשניםשנכתבו

צווטאייבה.למריחותרגומים

ואת / 1זכרוהעולם 1כתבו"סופרים

הביטי:תציבי./לאדרישותיךאת

שעיר' 1אפורזכר;לפגושנכונה

 1ח'ורישלמשירתהמקיףמבחר

בעבריתשנכתבושיריםכולל

אמר"מי .קלדרוןנסיםעםוריאיון
אתחשתיכן;אםאךישנתי;שלא

אתוהרגשתיהחושך;איברי

הלילות',('גלגולהלילה"פעימות

 .) 87עמ'

העצים,ביןואגרסיבי'/סוטה

האדמה.פניעלרגעגלעד:מיריהכיפההולכתתמימה,/אךמוזהרת
 94 , 2011המאוחרהקיבוץהוצאתקיימתלאלעבודה('הערההאדומה"

עמ' .) 83עמ'השוואתית',בספרות

אמצאהשדה/חזהאתאפתח"אם

הפנימית,האשאתחורשאבי;את

 / 1הובנושלאחייואתצועק;

('חזהאנשים"בזעףשנשרפו

 .) 19עמ'השדה',

ןכ pקשכלולאליאס:אבי
 30 , 2011קשבהוצאת .השמיני

עמ'

סחוסיתהיאלעצמה./הכל"שומרת
מולבלט./כרקדניתוגמישה;

לגלות/מוכנהלאשומעת/המראה

 ,) 12עמ' ,'דוס'(מילה"

הקיבוץהוצאת , 9ישירםלוין:דור
עמ' 83 , 2011המאוחר

שואףלקום./נופלליפול."קם

בחופונעוץלמחסה./נלאהבלתי

היש;שלהגדולהמסעמוליוםשל

 •המוךעזבתחיימוביץ':גילי
עמ' 133 , 2011פורסהוצאת

מרשהלא"אתהרביעי.שיריםספר

רקנבזיות/אהבותלי;שיהיו

מסכים./אתה !ה?~למלאכית
מצייץ.;פתכפףתרגליהלכפות

<מלאכיתלקוות?"אפשרכברלמה
 .) 42עמ'נכה,

פורסהוצאת •ימינךשפין:ורוח

עמ' 110 , 2011

הזרימה/את"תראיראשון.ספר

t\ הנקודות/הצליליםז;וt\ השבריםז;ו
אותיתזיניבואי- /התרועהאת

עור"של;בחופהונתקדש;

 .) 36עמ'('הינומה,'

אבי,בלתלרקוויאםשחם:דור
הלכנה.העירכןשלזיכרוןפרקי

 343 , 2010פועליםספריתהוצאת

עמ'

שחם,שלאוטוביוגרפייםרישומיםהשעה/זונס.השגרהגםשםמקום

ואישעיתונאימתרגם,עורך,סופר,ידמם?"הזיכרון,הרסן.;לנדיבות
ברצףכתוביםהרישומיםציבור. .) 32עמ' ',םק'<

ואחורה,קדימהכלומר'מתגלגל'
הלבנה':'העירשלאוהבבתיאור

הסופרשלבנוהוא<שחםהמשפחה

שלביתםמבאישטיינמן'אליעזר
שלהבכורואחיונסקי'ושלוביאליק
אירועיהחברים,שחם>,נתןהסופר

הראשונה,העבריתבעיר-התרבות

נעורים.חסדלהזוכרשהוא

הוצאתכגרב.חזרדייך:אשר

 92 , 2011ריתמוסהמאוחרהקיבוץ

עמ'

"הפצצהויין.אשרשל-15הספרו

עלמעולם;חקרהלאשבתוכי

חיי./בשעוןתלויבהלממציאיה.

באפהורגעמתקתקתשעהכל
להתקיים;בכבודרוצה/היאפועם.

תלויים;חייהמה?נגדנוגדנים.עם

עמ'הפצצה',('סודהארץ"בחלון
16 (, 

-
~~ךבחורווייןאשר

-- fl!' דtJtז f :נ_ו.ג~ n(__ fJאזrזוuד~ד

האזקרינה.שריקתאלמוג:רות
עמ' 159 , 2011ביתןזמורההוצאת

הזיכרונותשבו 1אוטוביוגרפירומן

סיפוריקצרים.כסיפוריםנכתבו

הילדות,סיפוריפלא"'"איזה
סיפורי-האוקרינה""שריקת

ו"סיפורימהם,והתבגרותנעורים

חידתייםסיפורים-חלום"

קצרצרים.

וסיפוריםאצלגבסיך:ניסןאורי
המאוחרהקיבוץהוצאתאחרים.

עמ' 427 , 2011פועליםספרית
מיצירותיושששלמחודשתהוצאה

הנובלותגבסיך:שלהמאוחרות

"בטרם""בינותיים", ,"הד~ה"

הקצריםהסיפוריםושלו"אצל','

מירוןדןערכו:ו"קטטה"."בגנים"

אלכלך.ונגהדבר>אחרית<שהוסיף

מבחרים.ועלעירעללוין:מבשח
ביאליקמוסרהוצאתסיפורים,

עמ' 336 , 2011

ונובלותקצריםסיפוריםשלכרך
המודרניסט,העבריהמספרמשל

מבשחהעברית,הספרותממחדשי

הרקדניתלכרךבהמשךזאת .לדין
למעלהלפניאורשראההמעופפת

שנים.מעשר

חספריחלחשן.דרושליניק:חגי
עמ' 268 , 2011חחרשח

בשירותובכורםשנהרגלאחר

הםיהודי'והוארגמניההיאהצבאי'

הסיפורבשתיקותיהם.מסתתרים

תוךלתודעותיהם,נצמדליניקשל

משנהבעלילותקומיותהפוגות

צבעוניות.

 2011יוני-מאי
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t 
 .ם.

הוצאתהשירים.החיים,רחל,
עמ' 206 , 2011המאוחדהקיבוץ

גרפיתביוסקיצהכתבצורמדקי

השירים.אתהמלווה

הוצאתילדניאלישריםחלפי:רחל
עמ' 114 , 2011לשירהקשב

המשוררתשללבנהשנכתבושירים
דיסקכוללהראשונים.ימיומאז

ענק;אתה"לפעמיםבקריאתה.
לפעמיםהעולם;אתממלאותפניך
אתהתמידאבלכאדווה;זעיראתה

('ושוב,הנכון"בשיעוראתה;

 ,) 114עמ'לדניאל',שנישירמתוך

היפה,הקיץפאבזח:צ'זאדח

גבריאלהשפיצן.ענתתדגום:
המפעלכרמל,הוצאתפדובאנו.
עמ' 378 , 2011מופתספדילתרגום
"הקיץ-קצריםרומניםשלושה
ו-"ביןהגבעות"על"השטןהיפה",
תחתשפורסמובודדות"נשים

זואין .הראשוןשלכותרתו
שלושהאלאפאבזה,אמרטרילוגיה
להט"עלעירוניים,רומנים
התשוקה",תבוסתועלהנעורים
 .דבראחריתהוסיףרטהאוזאריאל

לים,מעברכלהחדשון:ג'ואנח
מטרהוצאתודדי,יצהרמאנגלית:

עמ' 331 , 2011

בעולםיהודיםמהגריםשלחייהם
התשע·המאהבאמצעהחדש,

ציירביןנרקםאסוררומןעשרה.

שמביאמהיהודייה,לצעירה
שבניולסנטה-פהמברליןלעקירתה

מקסיקו.

שליצירותיומבתרלארסן:דייף
יעלמאנגלית:םפיווט.אםטי

לספרותמחברותהוצאתאנמוך.
עמ' 332 , 2011

נערדופן:יוצאבפורמטרומן

עולמואתמתעדבמונטנהמחווה

אךמזהירבאופןאותווממפה

והשרטוטים[הרשימותאובססיבי

דברלוכשנודעבספר].נכללים

בורחהואיוקרתי'בפרסזכייתו

לומתחוורשבהלהרפתקה,ויוצא
העולםהמדעיתקפדנותוחרףכי

תעלומה.נותר

מפינית:קטן.שקר :סיקנןראיה

המאוחדהקיבוץשולגח-רז,ונח
עמ' 94 , 2011צפוןסדרת

הפינית.המחברתשלסיפוריםקובץ
שלמיניאטורותהםהסיפורים

גורלםאתהמשנותהתרחשויות,

עולמם.השקפתואתהגיבוריםשל

הוסיףהסדרה,עורךסערי'רמי

דבר.אחרית

m 

קטןשקר '[ 'C'א'ר

?וט, rfלמעלהנאקו:חרבונו
הוצאתליבדמן.רחלמהולנדית:

עמ' 263 , 2011פועליםספרית
מחליטהעמידה,בגילאיכר-הלמו

אתמעבירהוא .בחייושינוילבצע
ומפנההגג,לעלייתהקשישאביו
העברותצלומיהישןהריהוטאת

שאיןמסתבראךהמגורים.מחדר

אתהמתארהרומןבמהלך .דיבכך
לכאורה,השלוויםהכפרחיי

צעירהנק,אלמדאלמצטרף

ומסתברתבחווה,כעוזרמרדני'

הלמושגזרהבדידותלחייהסיבה
עצמו.על

השנהיומן , 12עזאפםקזין:אונח

הקיבוץהוצאתהראשונה.

עמ' 176 , 2011המאוחד

האימהותשנתקזין:שלאישייומן

זוגה.בתושלשלההראשונה
היומיום,שלוהעונגהקשיים
פרוזהשירה,בספריבעיוןמלווים
ומסות.

המלצות
0A!1 77ןן 

-ההתגלותשאריתשחר:גלילי
סדרתהספרות,ושאלתהוגףהחוק,
 139 , 2011ביאליקמוסדאחד,מבט

עמ'

קפקא,פרנץביןוסמויגלוידיאלוג
פרנץפרויד'זיגמונדאוארבך'אדיך

וגרשםבנימיןולסררוזנצוויג,

הקועלמיוסדהדיאלוגשלום.
ל'גרמני''היהודי'אתהמחבר

ביניהם.והמבדיל

שלהזיןביתבשביס-זינגד,יצחק
דובינשטיין,בלחחמיידיש:אבא,

 396 , 2011פועליםספריתהוצאת

עמ'

משנותסיפוריםקובץחדש.תרגום

בברחוהמחברשלילדותו
ובעיירהבוורשהקרוכמאלנה

זיגגו'בשביסאצלכרגילבילגוריי:
ביןהתפרקועלניצביםהסיפורים

הומורבליוויוכתוביםלחלום,ערות
אירונית.וקריצה

טוב,שכולואולםשליט:רוו
הישראלים,שלהקולנועזיכרונות
 192 , 2011אינסדט-פדדסהוצאת

עמ'

ומחשבותזיכרונותשלאנתולוגיה

משלבישראל'לקולנועהליכהעל
תצלומים.כוללשונים,אנשים

מרים,ברדיצ'בסקי:יוסףמיכה

עמ' 253 , 2011הקטנההספדיה

אבנרעיירות.שתימחיירומן

דבר'ואחריתהערותהוסיףהולצמן
שהיההרומןמדועמסבירהואשבה

המבטיחחייהבמהלךלעסוקאמור
הנמשכתצעירהשלטרגיאך

אתהמשרטטלרומןהיהלהשכלה,

שלמה",יהודית''חברהשלדיוקנה

ואילוירד'וחובלדינהבעיירות
במהלכו.ונעלמתצצההגיבורה

התמימות:מיזואוןפאמוק:אודחאן

סביליח-שדון,משחמטורקית:
עמ' 527 , 2011זמורהכנדתהוצאת

מפגשלמערב.מזרחשביןאיסטנבול

אריסטוקרטיצעירקאמל'בין
מחולליפהפייה,זבניתלפוסון'
עוברהוא .בחייומוחלטשינוי

<כורהדלההשנייה",ל"איסטנבול

והופךעצמו>הסופרשלמחצבתו
סיפוראתהמתעדיםחפציםלאספן
אהבתו.

" 
 n 2006וס,לנובפרסחחןזכאת

פאמוקאורהאן

התמימותוןאמוזי

דומןצ'כוב,חיינמידובסקי:אידן

עמנואלמצרפתית:יגדפיביו
 , 2011כתר/ושתיהוצאתפינטו,

עמ' 173

בןצ'כוב,אנסוךשלחייוסיפור

לצמית,ונכדומתעללענילסוחר

הספרות.מענקילאחדשהיה

N ה'J גמירונסקי

m כרב'ציי

 l"ןtcדכז:נר

האפלה,הבתפרנטח:אלבה
רפופורט,מירוןמאיטלקית:

 , 2011החדשההספדיההוצאת

עמ' 164

סףעלאנגליתלספרותמרצה
לחופשתיוצאתחלומותיה,הגשמת

במשפחהנתקלתהיאשםקיץ.
ורעשנית,גדולהנפוליטנית

הנשיםאלאותההמחזירה
במשפחתה.


