
שם,יפהשממשאומרים :זךנתן

הקיבוץהוצאתאחרונים,שירים

כינוסעמ' , 253 , 2016המאוחד

תקליטורבצירוף , 2013-2015מהשנים

משידיו.קוראזךנתןשל

;:זג;א.לל~בת ;ו;ת jpמרל ryryל tt"דע;לם
זpפ.עם J( ;זד q ~נכמידסא;ךניסא;;ךמן

~דו י~.?.Pז;:זנ;ך ל~~ 11ר~ךי;ת.תקו;ת
('מוקדםנ;דדז"י~א.רדע;לם 1נשבידדז
ומאוחר')

ב,שיריםמכלולויזלטיד:מאיד
המאוחדהקיבוץהוצאת , 1980-1969

עמ' 358 , 2016

 ;לכשתסתיר:::זםכ:הלנותעשה"rזtכד

 11 ,ק~~תלינ:וr:ית:נכדים ?1 ז:::~~זקינו~ת

מ~rזסנהי;תי 1מיקים 9 ~ן~~י~ני'א;מך

אל'מוצא(מתוךן~~שים"סד ry ;לחכ:ה
 .) 306עמ'הים',

הוצאתהנראי,תהתאומהחרמן:אנה

דבינוביץקרןהמאוחד,הקיבוץ

 , 2016לשידהסדרהריתמוסלאמנויות,

עמ' 94

;:ז~היכה ה~;אתז:;" .שלישישיריםספר

~ה t2 קז::: ה~;אי;זז::: 1:::זנכסהר:::זז;יא;~ה

זקנ;דךה;:זז;יא;~ה 1;:ז;ר;להו;:זתא;~ה
rזרי ttזקנ;דךהר:::זז;יא;~הצ;ת qלפ~י

q ז::: ה~;אי;זז::: ;צ;ת iP לה
לה iP ז:::;:זתא;~ה ;הךב.?ז:::

ו;:זתא;~ה

ר:::זז;יא;~ה

ו;:זתא;~ה;:זנדא.ית ה~;אי;זז::: /ה f! ~ז:::

 .) 50עמ'('תאומות',:::זנדתי-נרא.ית"

ונדודיו,הביתשיבתדונן:דיתי

 215 , 2016המאוחדהקיבוץהוצאת

עמ'

 ל~~ /,ה Q ינ;ז:::רציתי~ה t2ק?.זץ.סייתי
נגו~ה~ה 9וס /.ה~;ב??נ;~מךהא~א

ררר ס~.?נ ב.ל.?ז::: 11ה. 9 ינ.?ז:::~ת
,א;תי ;לד~א;ן ס~.?נ ל~נ;ז::: ;ן;לי:rז:::

~כדתי~יr:יד tt ;;ל~ע;ן.ה?.ניסו
רה ?1 ~א~א ל~~ /.;:זחו~הרכציתי

 "ה~יצ;ז:::א.תנגו~ה~ה 9רס ;ה~;ב??נ;
 .) 71 'עמפתיחה'צידי'(מתוך

אמצעיםעזרא:בןדוברתענת

 , 2016פרדסהוצאתלילה,לראיית

עמ' 104

 ;ליזpג;ר~ת ~מלההיא~לקס:ה ;ם;•ז:;"

זpא.יןמ~ניאולי / 1:ה 9~לק / ;~ךבנום ?1נ
להנ;וr:י:גאיכ;לה~ני ;~הלגןש;ת~הלי

 .) 91(עמ'ולנוr:י" / f\1 .?~ ;נת;~ה

נוקשהולדתימקוםגלעד:מידי
 , 2016לשידהקשבהוצאתגבי,על

עמ' 127

ז;ינו~תמולד~~גיניםנ~:ימים"rזתולים
r:זלה /ם"י~pזם ;מגופ.ןזiש:ריז;?.רים

ימיםלהםשזרקת ;מאחרתסעודה
: T ·; ·; · •• : : : - T ·: •: T T • 

~גרגורילרמשיביםiזם~נכה /כנים.
('המקוםל~ז:גן"~ז.נת ttש.מ ;שמסה

 .) 22עמ'הראשון',

עקדהוצאתהבתים,שירתדיננו:דלי

עמ' 162 , 2016

 ;~ר J(רסע;לם ;:::זןהוי;תסיר ת;ש~"
טו /o ~ ש~ז:;~דנוש.י / ;ז;:גךא.ינ;וסע;לם

 ;הוזלהר:::זמלה ~צרכה-;:ז~דור 1~ךם
 ;והשטחנכבשהרגש ;השתקהק;ל

-:· .. :-:· ·:·:ז-:· ..-

 .) 51 'עמ('היווכחות', " 19 ~ספ.רך;:זזp~ע

לאמהו,תהמעשיותספראילן:אודית

עמ' 181 , 2016ודירםהוצאת

אימהות.סובביםהקובץסיפורי 34

סיפוריחלקםהיומיומיים,מהחייםחלקם

אימהות,עלנעוזתראייהזוויתמעשיות.

לאשרובנומהאתבמיליםהמבטאת

הטקסטזאתעםלחשוב.אפילומעזים

בוהמציאותשח!כתמעודן,טקסטהוא

קסם.ורבתמכשפת

א·לןאדר·ת

לאמה;תהמעש'ותספר

t! 
הוצאתהה,רמאחוריערד:מאיה

עמ' 327ומרדן,חרגול

באקדמיהלספרותזוטרמרצהפז,זוהר

חגאתלבלותמוזמןהאמריקאית,

לצרמבודדתסקיבבקתתההודיה

להרצותמתבקשהואזרים.תשעה

תמורתהבלשספרותעלבפניהם

הוא?דווקאהוזמןמדוע .נאהתשלום

ומהבמקום,תעלומהמסתתרתהאם

כריסטי?מאגתהעודללמודאפשר

דדה,שלהקמעאופנהיימד:יוחאי
עמ' 254 , 2016עובדעםהוצאת

המודיעיןבחילמצפוניחייל-רדה

קציןממפקדיו,אחדנגדמתקומם-

בבית.בעיותעםגםומתמודדמושחת,

נוספים.חייליםאחריוסוחףמאבקו

יכסו,לארביםימים :קוטלרעודד

עמ' 329 , 2016עובדעםהוצאת

עודדשלוהאישיתהאמנותיתדרכו

דרכוטוטאלי,תיאטרוןכאיש .קוטלר

מוסדותומנהלמורהבמאי,כשחקן,-

שבהבחברהתמידמשולבת-תרבות

 .ויוצרחיהוא

פועליםספריתהצואתסעי,רכהן:ןר

עמ' 240 , 2016

-מהגיעוכהןסעידשלחייומסלול
לבדו-עיראקביהודיהפרעותלאחר

והפיכתוהתערותולישראל;עשרבגיל

 .בישראלציבורשלמנהיגכהן,לרן

קורותתיאורהעמים.שניביןופיוס

הדופןיוצאוסיפורוכבהאמשפחת

לרשותישראלביןהחצויהכפרשל

 .הפלסטינית

הוצאתהברזל,כתראפלפלד:אהדן
עמ' 269 , 2016ביתןזמורהכנדת

בצבאמצטייןחיילהיהשטייןפטר

בכתרמעוטרומפקדהונגרי,האוסטרו

הואמהצבא,פרישתולאחר .הברזל

מישלחייהםואתחייואתלהביןמנסה

חבריםהמתה,אחותולו,קרוביםשהיו

ואחרים.לצבא

זה?אתעשיתאיךישורון:חלית

הספדיההוצאתחדרים,ראיונו,ת

עמ' 527 , 2016החדשה

ביןישורוןחליתשערכההראיונות

'חדרים'העתבכתב 2004-1981השנים

הספרותכותבימגדולירביםעם .

אבותוולך,יונהביניהםהעברית,

אליהםבנוסףועוד.עוזעמוסישורון,

ארזעםראיונותלראשונהכאןנדפסים

אדף.ושמעוןזרחינודיתביטון,

והשכחה,הזיכרונותביתוריד:פיליפ

הוצאתבן-ציון,קטןדינהמסרבית:

עמ' 131 , 2016כרמל
 ;הרוע"בתופעתסוגסטיבי"עיון

שאיבדויהודיםשלחייםסיפוריארבעה

הבנויבספרנפגשיםמשפחותיהם,את

 .בהקיץוחלומותמכתביםמיומנים,
המתגודדוסופדמחזאיהואורידפיליפ

אחריתהוסיפההמתרגמת .בבלגדד

דבר.

שורו,תעלשורותדיקמן:עמינדב
הוצאתרשימו,תמחקרים,מסו,ת

עמ' 299 , 2016לשידהקשב
העוסקיםורשימותמסותמחקרים,

ובתרגום.והעולמית,העבריתבספרות

תהלים,מזמוריתרגומיביאליק,שידת

דרמהפדוסט,ורובוטקוחונובסקייאן

ועוד.שידהכמתרגםויזלטידיוונית,

סיפורלוואדי:גדותשתיכבהא:דיאד

 , 2016אדוםקוהמאוחדהקיבוץחיי,

 'עמ 170

נוטעהילידפלסטיניצעירשלדרכו

וגאים,קבצניםקוסדי:אלכדחברתילפעילהיהכבהאעדה.שבוואדי

הוצאתדצ'קובסקי,נידמצרפתית:הבנהלקידוםחייואתומקדישבולט,

עמ' 227 , 2016החדשההספדיה

מחליטהארבעים,שנותשלבקהיר

מעבידהוא .קבצןחיילחיותפרופסור

ומהפכןמשודרחבריו,שניעםימיואת

ומתפרנסברחובותבשיטוטבטלן,

טירוףשלברגעמפוקפקת.מפקידות

הנמצאהקצין .החוקעלנרדףהופךהוא

אףמושפעהחוק,שלנציגובעקבותיו,

הקיצוניתהדלותעםמהמפגשהוא

בחלקה.והשמחה

מיידיש: ,וילנהגטוסצוקבד:אברהם

ביתעובד,עםהוצאתשיפריס,ריקי

עמ' 299 , 2016עליכםשלום

אברהםשכתבלספרחדשתרגום

שהבריחולאחר . 1944בקיץסוצקבר

ואתאותואתהסובייטייםהשלטונות

 ,הנאציהכיבושמשטחיבמטוסואשתו

השואהעללכתובהמשוררנרתם

מהמסמכיםהואהספר .עירובווילנה,

הנאצים.עותווזאתשתיעדוהראשונים

/,;? 




