
קצתעודשרציתיאףגורי:חיים

ן·מאוחהץבוהקיהרצאתעורי

עמ' 87 , 2015דיברודניאלה
" iJ ,ב.'ס 1ם.?נ:ו 9ז;נה!א.ין ,"ל~ע.:ו;ועם/ 
עליע~;:\מא.י\נ~ס·ג·דבקן'זtרiJ qכ~ע 1

 1יים. הך~:;ים i1J.;ר 9ijף wז,ונ;יג 1סד,ס

ij 1לאר.י·~איג 15בךק ij i:כ i ףij פt.בw ג~

ו;יןי Qםשק p~אנר!$הלא /ל~יברים.
 .) 57עמ' ,'ישיגלשם'<ים!" ij ל!;!ע i!tל~

הרצאתהפסנתרים,ביתיטרן:נארז

עמ' 150 , 2015המאוחרהקיבוץ

יםדילשלםרייתהאתסאבמהספר

אתץורפלכמיהתםואתבמוסדיםורעיר

ף/ד;:וגר\ז,וע~:וי iאם·ס~כיס .ותיולוגב
םינ 9 1 י~;:םז;י~ז.1ל v 1ת i~מ 1 י~;:~סז;ים

םיפג('ביןם"~נילי 1~ניו/ע:ק~ 1~בים 1
 .) 16עמ'לפנים',

אהבתלד rמאשיקנאג'י:סירן
 , 2015פורסהוצאתהזאת?החורף

עמ' 65

" J ."[ א.ך:;געQ יפדפת\תדii /עתi ו;ידi ת

:ק~~ני /פ\ת.(tס\זקךב\ת 1זן 1וג~ל:;ן
\תפ fijנ::וע.~י'~לךה, 1תד\ו;ו~סן /ת 9d1נ

)r.י.א~י'/ f דיו:~~ה, 1 .ק~~ני,.גדף;כה./ / 

~?ית~;ועם /ס~ת\ל ן(\~א.סת~;זז,
ij ומרכהrגדף 1רית. 1לע.~לw ה, 1 .ק~.ינ
 .) 30עמ'('סהרה,' • 11 ~

פורסהרצאתן,אחסאלפוט:ורד
עמ' 52 , 2015

 /\רד~ג /ךק\ס'ק / 111 1לךהב /אמי,·

i? כק,ש /,וךזסtלד\ג /,~;זבי / 1ז/ 
 /,ןניסז,ו . 1~:י~יןז,ו;ה lק~אר 1:ק~ארע

iji? ת<;: יו:~~ //'ר i ק /,ת'ב:(l א~ה.lת!:י" 
 .) 8עמ'מזרחית',('חתונה

אי-עקביו,תשיריארמוני:לכמי
עמ' 45 , 2015גרוביםהוצאת

 א(;לכ /םך~י qםנ;רא.יז,ו~ז,וי~הי~~·ג
נ;ראד iע(נ;רא /ק,כע.ים.?tזח\ת / ,םי.ע~~

 .ק~ Q יiJ ?iיפדת, iJ ~ :;Jז,ו 1ים f!דז,כנ;ןtjי~א.ים

 1ו;רrו. 9 ~~ 1!כה~רא~ל.ק,ת /ךע.ים, 9ז,כו;י

ז\זליא 1 .לךקרא\~יא .Pל:כ ,ץ'ללחו;ן'ת qל
ידרפ~הע:ק~ר /זןה,ד~ש ה~י~~כק;:ז:ו;יה

 .) 35עמ' ,'ד('קלראיר·צלע.~~רי;ן

הוצאת ,מגתלגלחוטפורת:גילה
עמ' 145 , 2015פרדס

יםז,כ~כק. t1 ijימילהנעי'צז,כק, ijם חר;rז:;·
לא!/א.tןל(~אחת;:וז,כינ• /~(ים ijע,ל
ij םו;ןחiJ ז,כק,צi ז;נישז(י'ממילה/י}ג;:ע.י~

ת iל f/@9ז,ו?ים iJ 1\להד tת~מקן Qדז;יא.
 1ו;וילה 1 ג;:ע.י iצ;:וז,נק,םr;רח ij / 1נים 1 ~ז:;ז,ון

ij ע.לז,כ~כק.יםiJ עמ' ,'םמצוצ'< "ם~ני
138 (. 

 ,בשיפועאקורדיםשאול:אילן
עמ' 124 , 2015העמדהרצאת

!ן iת i~א:קזוים iג /~~ע.ים 1?1"וקל;כים
ל fס '!wiו;ידכס iפ 1~;כנ;רר iJיבלק iJ 1יב~ךע.י
~~יץ 1ק.ד iד 1וו;~>~כ:;:וסל,ק ;ה~~( ת;~;

עמ'הקוקייה',<'קן ·ה~ 1ל~ל~ליתוק~ךק
60 (. 

הוצאת,תרו~ !fזJסלילת:אודתמוה
עמ' 145 , 2015שרפרא

ה wרג~יכש 1ךת ?.f ~?'בל ת~;שר;r!$ני"
!י'י~ש 1ז,וע.~רן~איןב י~~ 1כם .rו;ו '~נז

 .) 7בעמ'ריש<ע.כן•~ןום'נ ij י,?

ליסאנרהמרתארופד:אררונרךיצחק
וץבהקיהרצאתו,תרחאונובלות

 'עמ 218 , 2015מאוחדה

יבפושכונ<ארופדשלותגובלשלרש

ודיאליסטית">:סהילוגיהר"הטשקדגרשון
 ,) 1968 ("נמלים· ,) 1964 (ליסאנדה·"מות

מחודשתבמהדורה ,) 1972 (רה"צרגהדו"מ

אחריתיףסשהו ,לצמןוהאבגרכתעריב

הגג"),על("האישדבר

ארוכים,קיץלילותאפלפלד:ןראה
 216 , 2015ניתןרהזמותכנוהרצאת

עמ'

הנערשלואביפקידההמלחמהימיב

סוגייסבאשלוידיבובגאתיאבקהיהודי

 .שלםהצעימחסןבעלפלשעבר •רהעיר
יאבקם,למקםממקדדיםבהשניים

שלםלחיינילמגייסוופ·זית,ילבמו

משמעת.

הרצאתמקזאן,העלמהעדו:מאיה
עמ' 511 , 2015מרדןחרגול
הוא , 39תבקהרעידית,שלחלומה

מתמהמהמשזהראוי;גזןבאלמצ

גםליל.דאםתלהיםהחליעלסףב

ליךומםהחלי.ראתלהיצדיךהילד

תועלילאתליןמשוהחיפש,·פהחאת

לישראל.חזרהבסיהולרבחיעדהספר

שלהשמשותשתיאוצרי:גמי
 , 2015ןניתכנרתהרצאתיקה,זר

עמ' 237

ביןנכזבתאהבהעלורפסירים.וביכספר

םשינשלתושעלורפיסןכולאמה,דהיל

השנייהםהעולמלחמתבהחלגרוזיה,ב

מיישירןומרה .חיפהבםהשמרנישגותדוע

זיהרוגידיהותקהילעלרואשופךונסמ

פמיגיססית.רנשיתמזווית

ישראלי.תבוקרארוחתויסמן:ניצן
 192 , 2015המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

גיבורייסמן.וצןינשלהשניורספ

המחפשיזיקאיפעריק.<חיילםוריפיסה

ןויבברנתקלשיןדעודךת,וחלומיתב

גמיעיםאחרים>וותומילדמתעלל

בליונן,כמלרגעדרכים,תולפרשי

יההרךותבזאתכללכך.וגשהתנו

ושרגתית.מיתמיויישראלית

 ,)'כדךכ(עצמיפנינפשי:יחזקאל
עמ' 466 , 2015עמדההרצאת

מיצעניפגיההסרילשלינהשחלקה

רשאיבנערשלרוסיפאתללתהמג
מרםנשלהרגילההמסגרת oעמסתדר

הואםוחיניתסררתלאחדנדיר.פניגו

מרמקאתמגלהות,בשייןבלמסעצאוי

שית.והאננבתדה

הרצאת ,סיטיסדוםגניהו:תרמו

עמ' 445 , 2015ביתןורהזמ

שלושהמות.ווחלותברחעלורסיפ

 ,בכךךרהנדדולסוקנהטרתולצחברים
שלהתל·אביבייםםולייבשםמדשדשי

אליס,פורצתחייהםאל .םהתשעישגות

 , Hסרדראקס Hלהמשךסרסתולעשהחולמת

אופיוהרצאת • rאוולאקסלוד:ילןא
עמ' 214 , 2015ניכורים

חיישגדתאתמזעזעתסלסלהכאשד

שחייןונביהאון,גדעמן,הדגיוברשל

 0וכשהגנה;ועלמספקיםאינםץהקיב

נחשףהשגרהונגoדתאתורץפאהכן

שים.חדלמותלע

אבו!יז

 ,הפהפוחיתומילםהאעלון:צדוק
 'עמ 133 , 2015דהעמהרצאת

ץנקן;עלצדקשלהרביעיספד

תההגןמיםנעבאשדרים,צקסיפורים

זה.שפ·גחברהעלילה,מןמאשרתרי

חופשית,רהבצזאתאד;פגהארשרקאגט

מרכז.בשיוכשהאנ

הרצאתונפעם,פועםוא:זעימוטי

עמ' 238 , 2015כרמל
מאיירת ,ץביהרדראראלהשלחייהרוסיפ

שלם<ספריהגיתוהקאגהילדיםספדי

ירהנאופק,אוריאל •צ'רופ ,עומררהרדב

להראאהיתהךכלסףובננוספים>.והואל

יקית,פלמ"חנהל"ה,נתיבקיבוץחברת

שלהבוהטברתםחויתנאועיתסופדת,

ים.דיל

מאנגלית:זמיר,בתיגעאללי:הופר
כוערעםאתצהראלפון,אלכמי

 'עמ 367 , 2015

הרפושלהידועלספרהחדשתרגום

תבשבססקאשלתהוהתגברמןרלי;

הבעייר ,העשריםהמאהשלשיםהשל

הרקעהברית.תארצשבדדםנידחת

שלאביהמשמששב ,גזענימשפסאה

 .נסאבלנאשםוכסגנאסיקוס,ט,סקא

עדיתמאגנלית:כבו,רז;ואפאק:ז$ליף
 , 2015פועליםספריתהוצאתשווו,

עמ' 367

תתארמשלדרכיהןית:פחתמשדרמה

נפרדות. .נידחרדיוכבכפרולדושנ .

הרג'מילוןנדוללועוקדתנישאת ה~~~
מודרתמהןאחתכללמיילדת.הופכת

םיבתרנהצעיררוהדבנירבכבליה,

ויות.בהתרשתייןבשיקטנפלקוב

ן


