
גדותעלשדפאס:אוקטביו
הוצאתניצן,טלכוספררית:הניי,ד

עמ' 170 , 2014קשב

משירי ) 1987-1935 (שיריםמבחר

 1914- (מכסיקומשורריבכיר

 . 1990נובלפרסחתן ,) 1998

 ;מהדהדים ;הזהברחוב"צעדי

אתשומעאנישב;ואח;רברחוב

 ;;שבו ;הזהברחובחולפיםצעד;י

 .) 61עמ'(כא,ןאמיתי"הערפלרק

פאסואוקטבי

הניירגדותעלשר
 i:tנ"לב ::ויררפ:ינ

הים,אלמוצאויזלטיר:כואיר

 , 2014המאוחרהקיבוץהוצאת

עבו' 85

אודשדאהלספרשלישיתמהדורה

רלוונטיהואועדיין 1981בשנת

כתמיד.

 תז::~נ::~ ?1האמתמטtכלת ;"בלילות
 /ומסוכן.כבד /יזvן,~ש.הו ;כ~ע,ך~ת

והמתכת /מתכת,כמומצלצלהדם

('שחד "ועורקיםורידיםחדוןהכמו

 .) 68עמ' , 6חורפי'

דיזלטירמאיר

היםאלמדצא

החושים,שפלבלנריאנה:אנה
הוצאתיצחקי,ב'משהמרומנית:

עמ' 73 , 2014לשירהקשב

"t:נשע;ןח;לכמ;;כדיוק ;ינז

 ~דק ~ז~זל~י;ת~כרלאש;ר ~ול riה
עמ'תנאי',('משפט "נפילה 1 נ::

24 (. 

המלצות

lתעוןוו

הוצאת ,שמותיכל :אמיררנה

עבו' 136 , 2014המאוחרהקיבוץ

הכוללמבחר , 2013-1993שירים

דבר,ואחריתחדשיםשיריםגם

דואינובאלגיותקריאהבעקבות
 /מושהית,גדולה,"אימהלרילקה.

שורות .!פניםהמתקראתוהדקות

בזפיעלאףנועי,והשקט,שורות

אתמפרמה ;כןפיעלאף /נועי,

wv "29עמ'בז',פיעל('ואף?גה (. 

אמירדנה

שמומיכל

nבm.ו n כ.דח.rץוrח

 ,העולםלידשעותברג:יונתן
עמ' 116 , 2014קשבהוצאת

ישבנ;ולאהדברים,היוכדרכם"לא
 ;הךסהערבקרושים,שלבמחיצתם

עלו ;שצעקותשעהאפליםבצעדים

איברהעץ //ל:גנו.שלהמחחמבית
התכנסוהסוסיםהמית;יכוחואת

הפכההאורצליפת /האדמה.בקצה

('תוםהקדים.""החורףקרה,

 .) 97עמ' , 1הישראליות',

למשודרמחווה :זרעאליייוסי

הקיבוץהוצאת ,מכרסלכנחמן

לשירהריתכווססררתהמאוח,ר

 'עמ 62 , 2014

קדושות,כוויותבהן,שמתרוצץמה"

מהמהירותשמתפטראו;רזה

רועיםשבו /חושך'ה'ויהישלו,
המהירות"אחרישניםהאורסוסי

עמ' 2הקבצנים',בשבעת('מעשה

34 (. 

הוצאתחיים,צידיפישר:גיורא

 'עבו 85 , 2014קשב

הכובע ;בגריההיודחלילעל"כמו

למותהולכתאני .1ראשהאתבלע
 .!התחכמתיהלוכים,כולנו ;אמרה

ללכתוהמשיכהמה;רהולכתאני

 .) 19עמ'('התחכמנו',לא~ה"

הוצאתשברים,עמית:פנינה

עכו' 72 , 2014ספרא

צוחקלא .1לורומההיאאמרו:"הם

במשוךה ;ושותהאוכלבוכהלא
 ;חתוםלאהוב.יכול ;לאומים.לחם

מות:;ןלפניורק //בכאב.וסגור

 //.כמוני ;לא /אתבתי,ליכשאמר~:י
 .) 6עמ' ,'בא'(להם"האמנתי

הפסטורליתכאווירה :ברקאייונתן

חושןאבןהוצאת ,העלמיןביתשל
עכו' 73 , 2014

השירה /ברורים:יתרונות"לשוא;ה

הכוריאוגרפיה /לשמים,ישרעולה

העשןפעלוליסגנון;,דורשתלא
נשפכותהגופותבטבעיות,/באים

ואפילו ;מרושלבחןהפתחיםמז

('מיוזיקל;קבוע"ההשתחוותסדר

 .) 45עמ'

 ,כחוללאכחול,עצמון:צבי

עמ' 59 , 2014קשבהוצאת

גםתפסיק;ישלא /בוכ~ה"ערבה
 .;הדמעותיבשו ;וכברל,ךנג~ראם

 .הבך~הלשפתככהמתאימה~ז;י
 ;שללקנ;מ~::נז /,ספסלעללסוכך

עמ'פארק,נוף',('עיצובצוחק"תור

38 (. 

כתנאיםשחדורמאירי:גלעד

 64 , 2014קשבהוצאת ,מגבילים

עמ'

 /:תלת-מ~דיקליפמרצד"בחלונות

אורניםאפו;רמטלייםפלשים
י • • T •י. • •: :

 ;שניותזp::נעהעיר, /מבואותבצדעי

מדףעל ;למכיהרמיםמשור~נים,

משובצים,פל~ל ;שדותמגורז,'פז'
::ננ!כי 1ל 1,1ל 12ול:גנךר,~דגה ;גבע;ת
 .) 55עמ' , 2קיץ'('חופשת;נר;נר"

הקיבוץהוצאתשוליים,חלפי:רחל

עכו' 110 ,ריתכווסהמאוח,ר

 ;הדקהשבילרקזה //תטעה."אל
שלהזוה;ר ;הכסוף ;הרועד

המהסס ;המפקפק ;הכישן ;החלזון

נמ~ך" ~~זוחל 11ל nשזו ~שלי
 .) 12עמ' ',רןjוז'(

הוצאת ,שריקהבר-יוסף:חכווטל

ריתכווססררתהכואוחרהקיבוץ

עכו' 95 , 2014

עינייםתהיה /זVוק, Qנתחתן,"בוא

ירקותתביא /אף.לךאהיהשלי,/
 ;פניניםגריסיאבשלאני ;מהשוק

כלעלשיצחק ;משותף~הנלד
 .) 55עמ'(שירהפנים"

כובתאברהם-איתן:רחלי

הכואוחרהקיבוץהוצאת ,האשכול

עבו' 158 , 2014

ריקה ;הבטוחהלארץ"שבה

 ;מיליםענודותידיים ;מהבטחה

 .;רוחבענני ;אובדותאהבהשל
היא ;המתהשלהאבןמצבת

 /./ריקותאצבעותיההבטוח.הדבר

('אצבעותרוח"ככנפיאצבעותי

 .) 115עמ'ריקות',

שוקעותהארניות :וייסאורנה

כתובסררת ,פרדסהוצאתלאט,

עמ' 79 , 2014

ושלושהשירים .ראשוןספר

מאודקרובאתעורר"אם .סיפורים

אקום /בהם.אגעכמעט ;לחיים
אזרוק ;כפכפיםאנעל ;גבוהה

 ./ברחובלגבריםאשרוק .1נךלים

 .) 65עמ' , 5('זרה'דעה"ליתהיה

. ~ ' 
 .,, ~ 41י\

לאטשוקעותהאוניות Jייסוהנורא
• 1 

 ~--תכו~

אותישתפגושלפניקררי:אוריה

עכו' 63 , 2014כרבולהוצאת ,המלה
לא ;גולמית ;אותי"השאירו

 ;תועה ;רגלכףכטביעת /מעובדת
 ;מאחורינחבאת ;החשוףבבטון

הבית"לחורבןזכ;ר ;גבוהקולב

 .) 36עמ' , 23למידותיי('בדיוק

~ 

מאי-יוני

r 

1 

55 



חבולים,קשריםאייגן:מייקל
הררי,ואוריפכלרעמיתכואנגלית:
עמ' 272 , 2014כרבולהוצאת
האמירקאיהפסיכאונליטיקאילשספח
עשוייםשמהםבחומריםעוסק

אתחשרבאורמאירהחלומות;
דרךוויניקוט,ביוןשלמשוגיהם

ומודרכים.מטופליםשלמקרהסיפורי
ילדותואתהמתאראישיפרקכלול

השפעותואתאייגן,לשוהתבגרותו
חשיבתועלהקבלהותורתהבהדויזם
הקלינית.

שלאחרןואקוררלאנג:רהואלי
היהדוימהליצאוםערויותילדות,
ושםידהוצאת , 1943-1941בהאג

עכו' 340 , 2014

ומחקריםיומניםקטעיזיכרונות,

היהדויםנאלצושבהמהתקופה
אחרנפדרים,ספרבבתיללמדו
 .בפישרסטראטהליצאוםהיהמהם
יומיומיתהותמדדוות·ההוראהשגרת

וגזרותיו.הנאציהכיבשותביעותעס

בלבדצי mשנהפעלהספרבית
לאחראליושבולאהותלמידים

גירושהחלבו , 42שלהקיץחופשת
לנאנגהרואלילמחנות.הלונדיהודי
חוקרתוסופרת,היסטוריוניתהיא

באמסטרדם.היהדויבמחיאון

האבשלהקרומתאהובתוהפסיבי,
ררים mמשואסיריםפליטיםוגם

כךמתוךשונים;נפשייםבמצבים

החשרה.זהותומתגבשת

כנרת, ,ולואיסלילה :רוסמןגתיחג
עמ' 207 , 2014יתןבזמורה

צעיריםואשהגברשלאהבתםסיפור
וליצור;להתקייםהזכותעלומאבקם

הזוגבניבשניהבוערהיצירהלהט
מציאותעםלהתיישבמתקשה
משכרהמורכבתוצרכניתחומרית

ונו'.משרותבנקים,דיהר,

 ,הצמחיםשתיקתכוושון:בנהל
 'עמ 395 , 2014עוברעםהוצאת

לעבוהרסטדונטיתהיאתמר
 .קלותנכההאחתשיהרסצויאלית,

היאבעלה,אתמאבדתשהיאלאחר
משפחתשלבמשתלהלעברומגיעה
הגסביחסונתקלתהיאשםבמברג.

תמוההבפעילותוגםמעבידהשל
העולםמלחמתלימיהמובילובסיפור
בהלונ:דהשנייה

 ,זיכרןומחלפימרמלשטיין:שמעון
עכו' 149 , 2014פרדסהוצאת

היאבספרהעיקריתהתנעוה

בתנעוהאםהזיכרןו,אחרההתחקות

ואםנהיגהאוהריםכטיפוסממש

"עלכאשרהמחשבה,שלבהפלגה
הליקוט,משימתמוטלתהקורא

עלילה.יצירתלכדיהופירשוההרכבה
ההיפרהתיאוריםביןהמוחלטהניגדו

המעורפלהקשרםלביןריאליסטיים
(גב "נשימהעוצרימתחרגעי ...יוצר

הספר).

פשרייתשלנעוריםזיכרןובעקבות
לאהיריןושכללהלו,שחיתהאהבה
לישארלמגיעהואהופסק,שלאצרוי

בתואובנואחריבחיפשויםופותח

 .אומם

 ,אורחעוברתגוררון-קנכט:לידיה

עמ' 198 , 2014פרדסהוצאת

העוברתאחתמשפחהשלקורות
עודאמריקהדרוםדךרמפלוין
מתוארתכךבתךו .בישארללקיבץו
היהדויםשלהגדלוהההגיהרתנועת
אישינפשחשבןווגםשעבהר,במאה

עצמה.המחברתשל

מאנגלית: ,הביתהמוריסון:טוני
הספריההוצאת ,בוגראלינוער
 'עכו 142 , 2014החרשה

פרסכלתמוריסו.ןשלהעשיריהרומן
 .) 1993 (לספרותנובל

הצבאימשירותוהחדמניפונק

ששנילאחרקרבהלוםבקוריאה
משוטטהאולידו.נהרגוילדותוחברי

חיכרונותחהררהתקפיף mבסיאטל
הלודתו,לעירצאתועד .מסריטים
העשריםבתאחותוחייאתלהציל
עםלהתמדדואותוהמאלץבמסע

לחיים.ולשובהזיכרון

אבותכובשת,אניאבאסתיו:שירה

 ,החרשההעבריתבשיהרובנות

20הקשריםסררתדבירהוצאת 14 , 

עמ' 383

לדיהשלבשירתןובנותאבותיחסי
וולך;ויונהאתרתרצהרביקוביץ,

הנעדראוהנוכחהאבשדמותשיהר

טוענתסתיומרכזי.תפקידבהממלאת
לאבמחזיהרמהמשוררותאחת"כלכי
החלקיותהפגיעות,האנשויות,את

השליטהיחסיאתומפרקתהוסופיות
הפטריארכלי".הסדרשלהמובנים

יונו :כופיניתהירח,נוףב?ז;כרי:ה ?iכוי
הכואוחרהקיבוץ ,פוןצסררת ,ריעס

עמ' 188 , 2014

כוללצפון)סדרתאת(החותםהספר
ואןו"פייןהירח""נוףנובלות,שתי

,\ 1 ••• ~ 
 ',י
1 1 

1 ' 
(אננה fואנ'י

הוצאת ,ריאקציהו:טפינמשה

 'עמ 191 , 2014השחרדהעמ

כסיפורגםהמתנהלהיסטורירומן
מרגליותישארלהרומן,גיבורבלשי.

הויהקישינבמטבחניצל(מרגוליס),
מנהלהואיאסין.בדירלטבחעד

טיבלגילויאותוהמובילהחקירה
היהדוי,היישובמנהיגיביןהאינטרסים

הומנהיגיםהעותמאניםהשליטים
המושבהרקעעלזאתכלהערבים;
 .ההםבימיםרחובות

הוצאת ,ברשתדייגזכויר:ישראל
עכו' 253 , 2014נוקרו

מאבדמבוססאמריקאידיןעורך

דרכים.בתאונתוילדיואשתואת

ושם,ירלהםונתתיגוטרמן:בלה
כוחקרעו,רתיהנצחה,שנות 60

עכו' 335 , 2014ושםידהוצאתוחינוך,

אוררואהשום",ל"ידשנה 60לרגל
 ,בקצהרהסוקראלבומיבפורמטספר

שלההנצחהמהלךאתעשור-עשור
הזיכרוןרשותהוקמתהשואהקורבנות

לוגבורה.לשואה

בהירותשלימיםאפלפלר:אהרן
ביתןזמורה ,כנרתהוצאת ,מדהימה

עמ' 238 , 2014

גברתיאר,שלונפשיגיאוגרפימסע
הריכח.ממחנההמשתחררצעיר

ככלמהרלביתולהגיעמתכווןהוא
פוגשבדרכו,מתעכבאךהאפשר,

דמויותעםומתעמתבהוהואנשים

אביוהדומיננטית,אמודמותהעבר:

 .חניכהסיפורשביסוןדברוקלין",
סטותטהואברוקליןאוןפייןגיבור
נוף"יגיבורי ,בחייומכעדתבשנהצעיר

לגברהנהפכיםונעהרנערהםהירח
שמרנית.דתיתבמסגרתלואשה

נפילתעלהדרשהפרארי:רום'ז
הוצאתאיילון,רכוהכוצרפתית:רומי,

20פועליםספרית עמ' 173 , 14
לפילוסופיהסטודנטיםומאתייה,לי:נרו

הבראתלהפךומתכווניםלעviבר,
קטןקורסיקניכפרשלהמקומי
מפגשמקוםהאוהברמלציח.למקום

תשובישללסיוריהםוהצטלבות
דשרתומההדדתכשברקעהכפ;ר

רומי.נפילתעלאוגוסטינוסשל

" 

שלהיהדותתפישות :נורקדגבריאל
יוסףשמאולביאליק,נחמןחיים
הוצאת ,גרינברגצביאווריעגנןו

עכו' 183 , 2014שיוכעחרשה,דהעמ

ביןהניכרהשוניעלמצביעמוקד
היוצרים.שלושתשלהיהדותתפיסות
שלתפיסתורקכיהיאטענתו
עלהמקובלתזואתתואמתביאליק
הממסדעולהציוניתהתחייהתנעות

 .הוציוניהישראלי

אולי:אזבשרותפרלכון:נאוריגלס
בשירתועיןופואטוביוגרפיה,

הוצאתז.ןנתןשלהמאוחרת
עמ' 176 , 2014הכואוחרהקיבוץ

המאוחרתשירתואתמכנהפלדמןנאור
 ','פואטוביוגרפיתשירה"זךשל

בכלדיוןלצורךהמונחאתומציעה
 .אוטוביוגרפייםהםשהקשריהשירה

אירעויםעלמצביעההיאזהבספרה
שאותםהציבורייםובחייםזךבחיי

מותעלאבלומשירתו,לחלקהפך
בשירתוהנכונותהמוות,פחדהאם,

ואף ,פוליטיתשיהרלכתובהמאוחרת
לאלתרמןמפתיעהתקרבותניסיון
המת.

~ 




