
שורשים,בשפעקשוראלון:אגדר
חלקים,כשלרשהפירטיתסימפוניה
עמ' 163 , 2014המאוחדהקיבוץ

פותחאנייאמא'/א;מד:י;מ;ד 1גגי/ f ~כ;:"

הואןז,נה 1בעיגיומתבונןהחושך/~ת
 ,) 62<עמ'מתכוון"

והאור'השמששתחשךערריבד:שלמה
עמ' 191 , 2014נרמלהרצאת
פנסלידו /לא.כבדואני /וערב,אביב"שוב
לנערתו.;נערממתיןאפלולי;רחובנקןד
גוףנער;:ןז,נדשוב ;,;ד;:ויסמיןריח

לא"כבדאוני/ ; ;,;פ 1ג~תשנ:רןז,נדנערה
 ,) 30עמ'לא',('כבד

הצראתמסמרך'קרוביותרסלבסט:ירום
עמ' 116 , 2013פרדס

בשמשה/ 1כ qלהרחובו;נןאלומות ... "
לנשוםיצאתי /נאנחבקולבאדוםמעיל
השאירהלפהחשאשהבי/דפלאפלעם

נמוכיםמקומותיכול;גיליתיהלילהמנס/
 ,) 108עמ'('לבבות,במיוחד"

חרשןאבןהרצאתסוגריים,לרינסרן:גיא
עמ' 58 , 2015

של;הסגולי·משקלהביכורים.ספד

כקריצה/הוחלףכנוצה/הואנפשי/
('תובנהימצא"מינאות;ועו~ן /אמיצה/

 ,) 31עמ'יקיצה',מתוך

בנרי'בשטחולרחמהעלבןוא;לי:יעקב
עמי 268 , 2014ד mהמאהקיבוץהרצאת

יוםשביןהימיםבשמונתש mמתהסיפור

שבהםהצעמאות,יוםלמוצאיהשואה

עלצדקלמסעיוצאקליינהאוסמיכאל
ברחובשחטףהמכותעללו,שגנדםעלבון
באלימות.שנקעדהמכוניתודלתועל

אח,זקולאשמעאםוריטש:חיותה
עמ' 435 , 2014ביתאחוזתהרצאת

יחידהבתהחיים,אבמצעאשהעוזיה,

נפדרתלאומי,הדתימהמחנהלהודים
ואתאביבבתלביתהאתעוזבתמבעלה,

היא ; mעובהיאשבוהעיתוןמעדנת

שםבצפון,קטןביישובחדשיםמתחילה
אךכתיבה.וסדנתקפהביתפותחהיא

מסתוריגרפיטיבמדותאליהמגיעעבדה
ומכדיםמסכרןמשיחיתאחבירבים mשכ

העבד.מן

הצראתחלב,ריבתויסמן-צחרו:פנינה
עמ' 207 , 2014גוונים

הסיפוריםונובלה.סיפרויםושבעהשערים
בגעגועיםוגםובדמיוןבמציאותעוסקים

השלישיספדהזהודלמויותיו.עבדלמחוזות
וד. nויסמן·צפנינהשל

חלבריבת
ור nר"םמן--בפנ"נח

-

המשפחהמחייזיכרונותכותבתהיאלאימון

בתה.עםיחסיהובעיקרוילדיה,בעלהעם

מבחדהשטח,מןישרמסג:סכינה

מוסדהמאוחד,הקיבוץהצואשירים,

עמ' 350 , 2014ביאליק
דו;ה;אניהזאת/השעהשל ;סיכ;:ל("

 i ~שליהמזרחיהנערדל.וJי~ v~תלהכניס~

נישאוין<'יום~ץג" ןל,;:~ 11כתפיגעת rעל
 ,) 157עמ'עילית","מונוגמיה ,' 35

הצראתשביר'איזןודוד:בןיעדה

עמ' 110 , 2015המאוחדהקיבץו

הו;נך~ד;לצבעקרובהכיעירום"צבע
אמצע •הזמן 1ךגזוךה.ר~הפדי,כתםועליו

('מיצג,ינודדים"חולות •המקום ;החיים;

 ,) 104עמי

כיפהעםהנזירחצרשמליעתי:יההדו
עמ' 75 , 2015לשיהדקשבהצראתהזובה,
אותיותמקלידדוח/אודלהממתין"שווב

לה fלבלב 1למסלט.לב; nגמדזוהרות

J שידמד;ז,נםהא;ת;~תמבסלב/ 1ש)
 ,)"זפבדוני"אודותשעדכ"ה,

כמרהאדמהעלהלכתינטע:ישראל
כרמלהצראתהמים,פניעלשהולכים

עמי 77 , 2014

התנשקנו li'l ;~לאתליהגישההאדמה .. ,"
 1ת 1בהילנטולתעמוקה,בנשימהעמוקות,

הכביש,/ךה'לאמא~דבכוהאשלעצי
פגיעלשהולכיםוכמהאדמהעלהלכתי
המים'.'

שיריםהגשם,אחריבדתנא:ארדציןר

הרצאת ,) 1964-2014 (ומבחרחדשים

 'עמ 221 , 2015קשב

עוד /~רץ, ;ז •תופחועלם,/זהירכא ... "
 ;כךאחדרחוב,כךאחד /עיר, •פחות

ז,ןןסמויחדד fקןר;מנשקאניבית,//

 ,) 154עמיקו,יץמנשק('אניהעין"

(ניגרסהחזרמלאךמשערל:אגי
הקיבוץהרצאת ) 2005-2015השירים

עמ' 331 , 2015ביאליקמוסדהמאוחד,
אבל ;לשמיכהמתחת~ז;וגלרעדו"יכולתי

רג'חז,נ~ארש/גםא;נ;וגלרעודיכולהאני
iJ ע~האנישממנוהאלכימיה;של~ו;ניה

 ,) 12עמ'"מומנט','<מתוךהשירים"~ת

שפיט,הכוליזם,שלסיפוריגיל:ןד
עמ' 210 , 2014עמדההצראת

ע,ובשביוםלכלסיפורסיפורים,שבעה

ולקשהלחריגגםאדם,אהבתאחת.ונובלה
שמעבד,למשמעותשקטהכמיהההיום,

זההומדר.וגםמתחואנשיה,ספרותאהבת

יגיל.דןשלהעשיריספדו

שירים,סררינבדן,צ'דלסאלג'תןר
 , 2015כרמלהצראתליין,אנהמאנגלית:

עמי 167

 ,) 1837 • 1909 (סווינבדןשלשיריםשישה

והעדות.הקדמהכולל

ו;נ.r;ו;ןנרללונחש 1שעדותיג,תלתל.י"בין
י~~:וע~ג;ת~דיג~י mi;iהה, ...וי~ה; ry ן~;:

הצראתמחזה,הוספיס,חיץ:בדררה

עמ' 63 , 2014נרמל
חולתנודית,שלהאחרונהחייהתקופת

עוסקהמחזהבהוספיס.השוההסרסן

אותה,הסובביםועםהמשפחהעםביחסיה

אותם.מחדדיםהסףעלשהחיים

הטובההמספרתדדלד:אלישבע
עמ' 248 , 2014אלישהצראתשבפנים,
השיטה,בביתילדותהעלכותבתהמחברת
חייה.עלהקינןושהפיעאיךלהביןבניסיןו
שכתבהיומניםעלבהתבססגםנכתבהספד

מגילהקדומת,המאהשלהחמישיםבשנות
שבע·שעדה.עדת·שעהד nא

מהלונדית:קזנטרפזנקט,אנקרריסט:אנה
החשדההספדיההרצאתהכהן,ןד

עמ' 212 , 2015המאוחדהקיבוץ

אתלתרגלההחחדתאשההדומןבמכרז

במקבילבאך.שלגודלבדג""רויאציותנגינת

הביתה,לחזורזתבללארלרף:תרמאס
נרמל,הרצאתפלו,עודדמאגנלית:
 611 , 2015מרפתספדילתרגוםהמפעל

עמ'

ולאחד , 1929ב"הכלכליהמשברסףלע

ג'ודגמבקשאטווביוגרפי,דומןשפרסם

J לעיילשוב~דm :הולכתכרדואךמודלתו
ביןמנוח,חסדנדודיםבמסעומאתכרת

מפגשיםביןוטקרלינים,כרבתתחנות
לשוב.אי·אפשדשהביתהומסתברופרדיות,

 , 28בגילוולףשלמותואלחדציאהספד

ארכיטיפיםהקולנעו,נפשנצר:דרת
דסלינגהצראתבסרטים,ומיתוסים

עמי 267 , 2014

האםד.נפשכמשקףהקולנועשלניתוח
מרכזייםמוטיביםארבעהבוחןהספד

הנשיוהחברה:האםדבנפשהפועלים
הגואל.והקודבןעלגיבוריהרוע,והגברי,

בעולםהייחדויבעיצובומופיעמוטיבכל

היונגיאנית.המבטמנקדותבעיקרהקולנוע,

רלרפה,מיכלאערוכים:בישארל,מחיקה
מבןרהצראתפדילינג,טוביהכ"ץ,געדןו

עמ' 1022אוגנלית,עברית , 2014גרויןובן
חוקריהיסטוריונים,מאתמאמריםקובץ

המתייחסיםומוזיקולוגים,סוציולוגיםלשון,

שיריםבישראל,במחיקהשתרתלתופעות
מחיקהדתית,מחיקהדוק,ג'אז,עבריים,

אישיםעםשיחרתכוללעורהאמנותית
בישראל.המחיקהמתחרם

 , 1948-2014ביבליוגרפיהאלתי,נסים
אוניברסיטתהצראת ,,,,-,באילןעררך:

עמ' 327 , 2014הקשריםמכרןגרויןובן

נסיםשליצירתועלארשונהביבליוגרפיה
בדוהבהמתבססת •הביבליוגרפיהאלוני;

אתכוללת •אלונינסיםארכיוןעל

מחקריםמאמרים,כתבות,וכןיצירותיו,

וצדנזיות.

ריגזשי,תאוריינטציהאזכןרצרר:דאונן

בשידהקרובותותופעותהגרטוסקי

אילן,בדאוניברסיטתהצראת , mרבאמנרי
עמי 242 , 2014ז:ןמהסרדת

הגרוטסקיעלצודדאונןשלכתביוכינוס
מהושונות.תובספרוילוקרובותתופעותו

הידונימוסגבידול,אבןשידתהגרוטסקי,
עו.דררוכסהבוש

נשיתהזמנהזהרה,יומניגמליאל:טובה
 , 2014פרדסהצראתלאנתרופולוגיה,

עמ' 309

חייהאתחוקרתצעידהאנתרופולוגית
שהלכהאנתרופולוגיתזההר,שלועבדותה

שמנהלתשיחותעלמתבססהספדלעולמה.
נשואתשליומניהועלעמיתיהעםהחוקרת
המחקר.

1ב'פשהלסוםדילשרופיס




