
שיריםכשדה,כלכתךפלו:עודד
עמ' 63 , 2015קשבהוצאת , 2010-2015
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מילה,סונטותריקושט,מיין:סימור
קשבהוצאתפלו,עודד :מאנגלית

עמ' 79 , 2015

ר;ב; ?jה;'כ iג f ;ה~;ר 1א,גי /ם~כ:"

~לא/הףא; 1א,גי~לא; 1ג~בע 1~ז_\נכה
t' 66עמ'('קורא',:כד;גר?" 1נכה (. 

הגדולההלשון :גודדוןמסלדלילה
 , 2015חושןאבןהוצאתאמא,ש.ל

עמ' 141
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 .) 68עמ'

קשבהוצאת,ר {lמ;בד-יוסף:חמוטל

עמ' 59 , 2015

 ;םי~~~~לת f ת~~;יז;וקת; .W ~כ:"ג~~נכrז
ףזגךז;ני~הב~ה;ךקףףךר Q ~ע~ר;ןה ?jזגס,זי

היא~ירףלהנ;ונ;גןה/ ?jח.י fל~~ת~נ;ו~ם
 .> 1<עמ' "ר~ר~~ירית, w 1 ת~~;ר

פתוח,לכניסוחכהן:זילבדיעל
עמ' 93 , 2015פרדסהוצאת

~ל~~גית '!i ש~~מףלל;ן; o:כ~דד":ול
 ;ךר;ת.ח.ן~גי \t נ;:~~גף~יו!חרףךף;'ח
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 .) 39עמ'ימיו',בערוב('אביו

אבןהוצאתהקטן,הרובעטואג:חנה

עמ' 416 , 2015חושן

ביפועג'מימשכונתיוצאהספרגיבור

שכתבהמכתביםבעקבותלצפת,

עירהאתשעזבהלאחרלאחותה,אמו

סמטאותביןמסעעורךהגיבורומשפחתה.

 .אמושללמכתביהצפת

(בן-גדידן):בדדיצ'בסקייוסףמיכה

 1הולצמןאבנרעודך:ינ,כתכים

שלוםביתהמאוחד,הקיבוץהוצאת
עמ' 256 , 2015עליכם
 • 1919-1921קצרים.ורומניםסיפורים

שלהעבריתבסיפורתהאחרוןהפרק

העבריתהספרותממייסדיברדיצ'בסקי'

מרים,הרומןהכרךבמרכזהמודרנית.

היהודיםחיישלנועזדיוקןהמשרטט

כליונה.לפניאירופיתהמזרחבעיירה

הוצאתאישוליים,שמראלי:אלי
עמ' 286 , 2015פרדס

העובדצעירגבריהושע,שלעולמו

יהושע .ישראלדוארשלהמיוןבמרכז

חיהעירוניים,השולייםבאזורימתנהל

פאביםאוטובוסים,ביןומתנהל 1במחסן

אהבהאחרבחיפושיומזוהמותומדרכות

ומגע.

האחיםחדש):(נוסחפולמןפיליפ
מאנגלית:ולבוגרים,לצעיריםגרים

 , 2015פועליםספריתקנטור,אברהם

עמ' 432

הפנטזיהטרילוגיית<מחברפולמןפיליפ

מבחרמרענןהאפלים>חומריוהנודעת
בחלקן'וידועותעתיקותמעשיותשל

טבעיבאופןלזרוםלהןלאפשרכשמטרתו

מעשיותשמספריםכפי 1לזמנוומתאים

במבוא>.<כנכתבהלאה"להעבירן"כדי

מאנגלית:החוחי,תטאדט:דונה
 , 2015מורןהוצאתבנוביץ',קטיה

עמ' 839

הגדל·עשרהשלושבןנער 1דקרתיאר

טרורבפיגועאמואתמאבדאב,ללא

 .המטרופוליטןבמוזיאוןביקורבעת
איתרלוקחהואמהמקום,נמלטכשהוא

שחיתה-פבריציוסשל-"החוחית"תמונה

חייומשתניםואילךמכאןאמו.עלאהובה

לושישיריעה,רחבדקינסירומןלעד.

עלושחזור'מקורעללומרמההרבה
האמנותשלמקומהועלושיקוםפגיעה

בחיים.

מאנגלית: 1הילדטובתמקיואן:איאן
 , 2015עובדעםהוצאתאלפון,מיכל

עמ' 195

העוסקתשופטתמיי'פיונהשלבעלה
במקביל .•הביתאתעוזבמשפחה,בדיני

להכריעפיונהנקראתהמשפחתי'למשבר

יהווה",ל"עדיהמשתייךנערשלבעניינו

עד .חייואתשיצילדםלעירויומסרב

סוגיההיאהאישיתהאחריותמגעתהיכן

המרתק.ברומןעקרונית

כתכיםלה-ד;~פוק;:ךהפדנסואה
אסודדי,יוסיד"דתרגם:נבחרים,

המפעלהמאוחד,הקיבוץהוצאת
עמ' 272 , 2015מופתספרותלתרגום
 ) 1680-1613 (לה·רושפוקושלחיבוריו

הסלוןרוחשלממציםניסוחיםהם

מאבניהצרפתית:הנאורותושלהספרותי

"הכרתלמשל:המערב.תרבותשלהדרך

אלאאינההאדםבנירובשלהטובה

גדולותהטבותלקבלסמויההשתוקקות

שפרואמריאמרותאו<הרהוריםיותר"

 .) 400עמ'מוסריים,

חניבעל,מלחמותליוויוס,טיטוס
 1העירייסודמאזרומאתולדות

ונספח:העדותוהוסיףמלטיניתתרגם
 , 2015כרמלהוצאת 1ליפשיץמשה

עמ' 649

המספרים , 30-21הספריםאתכוללהכרך

רומאשלהמכרעתמלחמתהתולדותאת

מלחמהחניבעל:ובמצביאהבקרתגו

שליטתהאתרומאהשלימהשבסופה

התיכון.היםאגןשלהמערביתבמחצית

, 
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 2 '·נ 1 :;:- : 2 ) ~ו_ r · 1 ::'~ירי ,

הצהוב,האוראחריפארן:מדגו

עמ' 33 , 2015כרמלהוצאת
 ;ן~~כ: ;ה~ל~~דם""קוציורים.שירים

 /ת. z::כטב /ם~ ,~~ z:ר 1לי~לס,~ה
וולגה./המשימה;אתהשלימה;כמ;
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<'קודםז;נכי"סךק 1אףלי 1~נרי z:ג~
 .) 33עמ'נעלמה',

פארןמונו

אחרים,וקעקועיםשחףוייכדט:דפי

עמ' 70 , 2015קשבהוצאת

ע;ךך; fגף~י~תלן?ע,ק:ן~כקש":כ:ינ:וי
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עם<'נחש~ח;גי"ל z:ש wryף~לז;ננ;ו~ז:ול
 .) 32עמ'לפי', 9

אחוזתלואשראלהד-שפי:אבישד
 86 , 2015 " 62"שידההוצאתהארץ,

עמ'

" f ז;ננ;ו 1~~להק;~ריםל.סםגיתf!J ים~
t;כירה ;מנ;: / /?ינ;ז~~את':כז ;םי~~ז;נ~ר;ת

 ם:~כ:י~ג t'f /רי;רדת~ת ,p;~גהיא/
 .) 17עמ'אור',<כנף~י:כ~הים"

ספדאהוצאת 1היחידהגוףנצר:רות

עמ' 148 , 2015

ק;ל;~ת 1גגי fז;ננ;ו:כל.ר~לחים"שףב
סם ,p; 1~ינ:ריגג fה;מ;תי;גים / 1~זג~נרי

~ליר~נ;ור; 1ל;גי oמףלרמ;ן 11דם'אי; ryל

t' "59עמ' ,'םתכ'(ח~ה (. 

 1תוהוויהיער,בויהידיין:טבתמיה

עמ' 97 , 2015פרדסהוצאת

לקז;ני~ה,-קז;ני~הלדרת,ע;~רת"ןרת

wt' ל-הwt' ,ג-:י~ףה~~.r.מנ;: 11 • רי; 
 /ע;~רת \f;1t /נריקים, z::כ:ככד;ת~י~י

 ,'חצנ'(לגף~י"~לכד'/דזג~י ח~~בע,בףר
 .) 73עמ'

ראשון:כגוף(עורכת):לידשלומית
הוצאתחיים,סיפורי 8נשים/ 8

עמ' 141 , 2015פרדס

שמונהשכתבומסותשמונהשלאסופה

אקדמיות,וגםאישיותוהןנשים,

בלתי"דרישהופוליטיות.אוניברסליות

לסיפורן'קשובהאוזןלהטותמתפשרת

נשית"חוויהשלבמורכבותהלהכיר

הספר>.גבהעליון'<הילה


