רשימת המשתתפים והמשתתפות בגיליון
אביטל גד־ציקמן – חיה וכותבת בברזיל .סיפוריה ושיריה בעברית ובאנגלית הופיעו בקבצים ובכתבי עת .קובץ סיפוריה LIFE

IN, LIFE OUT

הופיע בארצות הברית.

אורי פרסטר  -ילידת  ;1994סטודנטית לפסיכולוגיה ולספרות באוניברסיטת תל־אביב .ספרה תני לשירה בכורה ( )2018ראה
אור בהוצאה עצמית .כותבת ספר שירה שני.
אורית אילן  -סופרת ועורכת .מתעניינת באינטרקציות שפה ,גוף ותנועה .מנחת סדנאות כתיבה ומלווה תהליכי כתיבה .ספרה
האחרון ספר המעשיות לאמהות יצא ב־.2016
ד״ר אורית פרנפס  -חוקרת תהליכי למידה ומרצה באוניברסיטת תל־אביב .בשנים האחרונות לומדת ומעמיקה בפילוסופיה של
ג'נדלין ובעולם ההתמקדות; מפתחת גישת "למידה מתוך תנועת החיים"  .
ד"ר אורלי פורמן  -בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת סטנפורד .עוסקת במחקר על קריאה ולמידה של
שפה זרה בשילוב טכנולוגיות חדשניות במרכז לטכנולוגיה חינוכית ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל־אביב.
היתה שותפה להקמתו של מיזם  Lingua.lyללימוד שפה מקוון.
אורן בן יוסף  -רכז פעילות השטח והתקשורת של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים ,מורה ומחבר הספר ראו את החיה.
אילה מולדר דוכס  -ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית ,עובדת בין השאר בעמותת "עמך" ראשון לציון ,מתמחה בעבודה עם
מעברי חיים ומשברי חיים.
אילת בן צבי  -אדריכלית .מלמדת אדריכלות ועיצוב פנים במכון הטכנולוגי בחולון ).(HIT
אסנת צירלין  -גרפיקאית ב'ידיעות אחרונות' ,הוציאה שני ספרי שירה; האחרון :היה כתוב בעיתון (ספרי ׳עתון 77׳.)2015 ,
ד"ר אפרת מישורי  -משוררת ,זוכת פרס לנדאו ( ,)2018פרס עמיחי לשירה ( ,)2017פרס ראש הממשלה ( ;)2001פרסמה שמונה
ספרי שירה .ספר שיריה האחרון אישה נשואה ושירים בודדים (הקיבוץ המאוחד )2019 ,זכה בפרס אקו"ם לעידוד היצירה.
מייסדת ועורכת הסדרה לשירה 'אש קטנה .'77
גבי רוזנברג  -אשת תנועה ,מטפלת ומומחית לרפואה קהילתית ולבריאות הציבור .מלמדת תנועה ומכשירה מורים בגישה ובדרך
שפיתחה .ייסדה יחד עם פנינה סער את קבוצת המחול ׳סטודיו 13׳.
גילי חיימוביץ'  -משוררת ומתרגמת .פרסמה שישה ספרים בעברית ושני קבצים קצרים באנגלית .האחרונים שבהם :אורות
נחיתה ( )2018ומבחר משירי המשורר האסטוני מטורה והקו הופך לצל ( )2019שניהם בספרי 'עתון .'77
דוד בובטס  -אמן ,עוסק בציור וכתיבה .ספר שיריו אקדח סיכות ( ,)2017ראה אור בספרי 'עתון .'77
דורית פלג  -סופרת .מנחה סדנאות כתיבה וקורסים בין־תחומיים בתחומי האמנויות .בין ספריה ,הרומנים קולה של הגברת
פאני ( ,)1992פני המקום ( ,)2010 ,2006ואמנות ההכרחי ( ,)2016שזכה זה־עתה בפרס י.ל .גולדברג לספרות עברית (מקום ראשון
ליצירת פרוזה).
דנה גניהר  .M.Sc; -מלמדת את ההתמקדות והפילוסופיה של ג'נדלין; מלווה אנשים הרוצים ליצור ולחקור מתוך ועם מושגי
התהליך .בנוסף ,מלמדת את הקורסים' :התמקדות בתהליכי היצירה בסטודיו' בפקולטה לאדריכלות בטכניון ו'יצירתיות' במסלול
לחדשנות ויזמות במכללת תל חי.
הדס גלעד  -סופרת ,משוררת ,מתרגמת ועורכת שירה .מנחה סדנאות כתיבה .ספריה :שיר עירום מאת המשוררת ללה (תרגום,
חד קרן ,)2012 ,כל אור בעצם (פרדס ,)2013 ,ימי מעשה (פרוזה ,לוקוס.)2019 ,
חגית גרוסמן  -משוררת וסופרת .מחברת ספרי שירה ופרוזה ,ביניהם ספר הגוף ,שירים (הקיבוץ המאוחד .)2017 ,והרומן רוחות
פרצים (זמורה־ביתן ,דביר.)2018 ,
טוביה ריבנר – משורר ,עורך ומתרגם .יליד ברטיסלבה .1924 ,עלה ארצה ב־ 1941במסגרת עליית הנוער .כתב מעל ל־ 30ספרי
שירה .זוכה פרס ראש הממשלה ליצירה ע"ש לוי אשכול ( ;)2007זוכה פרס ישראל בספרות ( )2008בתחום השירה.
ד״ר טליה סוצקובר  -חוקרת ומרצה בחוג למקרא באוניברסיטת תל־אביב ,כותבת שירה ופרוזה.
יהודית כפרי  -ילידת קיבוץ עין החורש .משוררת ,סופרת עורכת ומתרגמת .פרסמה כ־ 15ספרים .ביניהם :הזמן ירחם (מחברות
לספרות); זושה ,שירים (ספרי ׳עתון 77׳) .כל הקיץ הלכנו יחפים זיכרונות ילדות (תג); זושה ,ביוגרפיה ספרותית (כתר).
ד"ר יובל פז  -מורה בכפר הנוער אלוני יצחק ,מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ומדריך ארצי להוראת הספרות במשרד החינוך.
ספר שיריו :תן למפלצות בשקט (אבן חושן.)2013 ,
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יודית שחר  -מורה מחנכת נוער אתגר ,משוררת חברתית .ספריה :זו אני מדברת (בבל ,)2013 ,לכל רחוב משוגעת משלו (קשב,
 .)2014זכתה בפרס ראש הממשלה לספרות עברית ועוד.
יונית נעמן  -משוררת ,עורכת־משותפת של אתר "העוקץ" ,דוקטורנטית לספרות וחוקרת תרבות וגוף .פרסמה שני ספרי שירה:
כשירדנו מהעצים (הקיבוץ המאוחד־גמא ;)2015 ,אם לב נופל (לוקוס .)2018 ,ספר מסות שלה עומד לצאת בקרוב .היא אם לשניים
בהורות משותפת ,ומתגוררת ביד אליהו.
לאה קליבנוף רון  -ירושלמית .בוגרת הליקון .חברת מערכת 'המוסך לספרות' .זוכת המלגה הבינלאומית של קרן פוזן לכתיבת
רומן ביכורים ופרס תחרות כתיבה יהודית נשית לשנת .2016
לב עד  -יליד מוסקבה  .1983חי ועובד בישראל .כשלא כותב מסתכל על אנשים .כשמסתכל על אנשים ,כותב.
ליאור לוי  -יליד  ,1979כותב מ־ .2005מתגורר בניו יורק ,בעל עסק קטן לעבודות ברזל; סטודנט שנה ראשונה לפילוסופיה
באוניברסיטה הפתוחה.
לילך גליל  -פרסמה בעבר שני ספרי שירה (האחרון :אני רוצה לספר לך הרים וגבעות ,פרדס ,)2016 ,ועוד חמישה ספרי פרוזה
(שלושה רומנים ושני קבצי סיפורים).
מאיה בז'רנו  -ילידת קיבוץ אילון .משוררת ,סופרת ,מתרגמת .ספריה האחרונים :פגישה עם שחקנים (הקיבוץ המאוחד;)2014 ,
חלונות הזמן של אביגיל :אוטובידיוגרפיה (רומן ,ספרא.)2016 ,
ד״ר מאיה ויינברג  -משוררת ,חוקרת עטלפי פירות בחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל־אביב .ספריה :שטחים פתוחים (ספרי
׳עתון 77׳); עיר ותנוחת ההר (הקיבוץ המאוחד.)2018 ,
מיטל פישל  -ילידת  ,1982חברת קיבוץ שריד ,מנהלת חנות ספרים ,משוררת ובוגרת מכללת מנשר ,במחלקת כתיבה.
מימס וילמה  -שם העט של מירי קאטן ( .)1990בעלת תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה ,עוזרת מחקר בחוג לתולדות
ישראל .שיריה התפרסמו בבמות שונות .ספר שיריה הראשון עניין שמיטה יראה אור בשנה הקרובה בספרי ׳עתון 77׳.
מיקה דני  -ילידת תל־אביב .שיחקה בתיאטרון .למדה מוזיקה; עזבה את המשחק לטובת הלחנה לתיאטרון והוראת פיתוח קול.
מקימת מקהלת הנשים הערבית־יהודית 'ראנה' ומשמשת בה כמנצחת ומנהלת מוזיקלית.
נויה גופמן  -ילידת  ,1989גדלה בחדרה ,מתגוררת בערבה .בוגרת מחלקת הכתיבה של בית הספר מנשר לאמנות .שיריה
התפרסמו בבמות שונות .ספר שיריה הראשון לראות מהצד עומד לראות אור בספרי ׳עתון 77׳.
נועה ברקת  -נשואה ואם לשלושה .משוררת .עורכת ספרים .יועצת ביוגרפית .חיה במשאית בית אדומה ונודדת בארץ.
נועם מאיר שדות  -בעל תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל־אביב; תואר שני בספרות עברית; בוגר
המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה .בין ספריו :פוסט טראומה (תמוז) ,אחרי בבל (ספרי ׳עתון 77׳.)2018 ,
ד״ר נטע סובול  -בעלת דוקטורט מאוניברסיטת תל־אביב בתחום חקר ספרות הזוהר; עיסוקים :הוראת התחום במסגרות מגוונות;
תרגום ועריכה; ליווי ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
ניצן כהן  -מחזאי ובמאי ,מנהל אמנותי שותף בתיאטרון תמונע.
ד"ר ניקולא אורבך  -יליד צפת  .1984משורר ,חוקר ,ד"ר לדמוגרפיה .פרסם  8ספרים (שירה ומחקר) .ספר שיריו האחרון :מבוא
לדמוגרפיה ישראלית (גוונים .)2015 ,ספר שיריו דם תפוזים עומד לראות אור בספרי ׳עתון 77׳.
סיגל פלד דריאל  -למדה ספרות ופילוסופיה .חיברה חמישה ספרי ילדים וספר שירה ,מה יקרה אם תעצור את נשימתך (ספרי
'עתון  ;)2015 ,'77ספר השירה השני שלה עומד לראות אור בספרי 'עתון .'77
עדי תשרי  -משוררת ותסריטאית .פרסמה שני ספרי שירה :דורבנות (ספרי ׳עיתון 77׳ )2017 ,ואדן (גוונים.)2014 ,
עודד בן־דורי  -יליד  ,1974רמת השרון .נשוי לעינב ,אב לשמונה ,מהנדס בחברת היי־טק ,כותב שירה .ספרי שיריו :אחד אל
אחד (ספרי ׳עתון 77׳ ;)2016 ,ספר שיריו השני אחד העם רואה אור בימים אלה בהוצאת ספרי 'עתון .'77
עופרה עופר אורן  -ילידת תל־אביב; פרסמה תשעה ספרי פרוזה; מתרגמת ועורכת .ספר שיריה הראשון :מה המים יודעים על
צמא (ספרי 'עתון .)2019 ,'77
עירית אבני כהן  -ילידת  ,1967אישה גאה בהיותה .כותבת שירה ,סיפורים קצרים ,ופרוזה .מחברת הספר לצידו (פרוזה) שראה
אור בהוצאת גוונים.2017 ,
עמרי שרת  -בן  ,29ירושלמי .זוכה פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת תשע"ז ופרס רחל נגב לשירה לשנת
תשע"ז .ספר שיריו הראשון יראה אור השנה בסדרת "כבר".
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ענת קוריאל  -משוררת וסופרת ישראלית ,עסקה שנים רבות בהוראת הספרות ,מעורכות אתר השירה 'ליריקה' .פרסמה את
הרומן חתכים (הספריה החדשה.)1999 ,
ערן צלגוב  -משורר ,משרגם ,משרבט .ממקימי הוצאת 'רעב' הבאר־שבעית .גם אם לא תמיד כותב בגוף ראשון יחיד שואף תמיד
להגיע לגוף רביםות שלישי .ספרי שירים :בחירות (פרדס ;)2013 ,גם החתול ,שירים ורישומים (פרדס .)2016 ,תרגומים :בצל חורש
חלב (דילן תומס ,שוקן  )2016ועוד.
פטריק בן ישי  -סופר ומשורר ,בעל תואר ראשון בפילוסופיה ותואר שני בספרות השוואתית .מורה לספרות בבית הספר הניסויי
בעין כרם .ספר שיריו הראשון רואה אור בימים אלה.
צביקה שטרנפלד  -יליד פולין  .1955משורר ,פסיכולוג ,מתרגם .זוכה פרס ראש הממשלה ( .)2014ספר שיריו ה־ :11צלם
הפפראצי של האלוהים (אבן חושן.)2018 ,
צחי מילמן  -מנחה תוכנית התפתחות אישית באוניברסיטת תל־אביב; שחקן ,במאי וכותב עבור התיאטרון.
קארין מלכי לוי  -מטפלת בתנועה ופסיכותרפיסטית .אמא בעצמה ,אבל לעולם ילדה.
קובי נסים  -יליד תל־אביב .כותב שירה ,דרמה וסיפורת; עורך דין ומגשר .מספריו :אסיר אדמה (גוונים ,)1991 ,מה אני זוכר מן
החומר (הקיבוץ המאוחד ,)1999 ,נשמת היחד (קשב לשירה.)2016 ,
ד"ר קרן ארבל  -מתרגלת ,לומדת וחיה את הדרך הבודהיסטית; מלמדת דהרמה ,מיינדפולנס וויפסנא בעמותת תובנה ועוד.
מלמדת פסיכולוגיה ופילוסופיה בודהיסטית באוניברסיטת תל־אביב .ספריה :דברי הבודהה;
Early Buddhist Meditation: The Four Jhanas as the Actualization of Insight.
קרן סמואל דלח  -מטפלת בשיאצו ובשיטת בואן.
רבקה בסמן בן־חיים  -ילידת ליטא .משוררת יידיש ומורה ישראלית .זכתה על עבודתה בפרסים רבים ,ושיריה מתורגמים
לשפות שונות .פרסמה כ־ 10ספרים .מבין ספריה :על מיתר הגשם (קשב ,)2010 ,אייביקע וועגן (לייוייק פארלאג.)2018 ,
רגב אלהרר  -בן  28מנהריה .חבר בקהילת אמנים של תנועת תרבות ,משורר ומנחה סדנאות כתיבה ועורך אירועי שירה (׳על
השפתיים׳  -קברט לשירה מעמדית) ,עובד במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ומפיק מסיבות ארט.
רות ביגר  -ילידת  ,1971חיפה .עוסקת בצילום ובכתיבה .חברה בגלריה השיתופית  .p8פועלת לקידום ילדים עם צרכים
מיוחדים ,מלמדת קדרות ופיסול קרמי .ספרה התוואי האופקי זכה בפרס שרת התרבות לספרי ביכורים.
רם איזנברג  -אדריכל נוף .עוסק בחקר סביבות מיטיבות ,חוויית סביבה ויצירת משמעות ,מדע־בגוף־ראשון ,במסלול לאדריכלות
נוף בטכניון.
רפאל אזרן  -יליד אופקים .1981 ,משורר ושחקן .מתגורר בברצלונה ,מתפרנס מהדרכת טיולים ומבישול .השיר 'יוגה' לקוח
מתוך ספרו הגירה פנימית שעומד לראות אור.
שבתאי מג'ר  -פסיכולוג ומשורר .מנחה כתיבה .ספרי שיריו :אוקטובר ,שירים בתקופת מלחמה וחלום (גוונים ,)2007 ,יפו,
כשהייתי רחוק ( )2012ומפריד דבר מדבר ( )2016שניהם בספרי 'עתון .'77
שחר זיו  -מלחין רב תחומי ,זמר ונגן קרן יער ופסנתר; בעל תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית; מלמד ב'גראז''  -מכינה ללימודי
אמנות בתל־אביב.
שירה סתיו  -משוררת ומבקרת ספרות .מרצה באוניברסיטת בן גוריון .ספריה :אבא אני כובשת :יחסי אבות ובנות בשירה
העברית בשנות השישים ,דביר )2007 ,לשון אטית (שירים ,דביר  ;)2012מבחר שירים מאת שרון אולדס  -קרקעית חיינו (אפיק־
הליקון.)2017 ,
שרון צוקרמן ויזר  -כוריאוגרפית ,פרפורמרית ודרמטורגית למחול .מנהלת את התוכנית החדשה לכוריאוגרפיה במרכז כלים,
בת ים.
תולי שזר  -סטודנטית לפסיכולוגיה ולמדעי הרוח באוניברסיטת תל־אביב.
תמי טסלר  -מיילדת בית .פעילה בתנועת "זכותי ללדת".
תמיר אסולין  -יליד כפר סבא .1988 ,שיריו התפרסמו בעיתונים ובכתבי עת ספרותיים שונים .שימש כעורך מדור השירה
"באסטה" באתר "העוקץ".
תמר ברננקה  -ילידת  .1982מורה לחינוך מיוחד בתל־אביב יפו .מוצאת מפלט ועונג לנפשה בשירה ובכתיבת שירים .בזוגיות.
אם לשניים.
תמרה אבנר  -משוררת וסופרת .קובץ שיריה שעתם היפה של המים עתיד לראות אור בחודשים הקרובים בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
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