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ים נ י י הענ כן  תו
דבר העורך ]עטיפה קדמית פנימית[

שער הסיפורת	 
צבי מלאכי: חנוכיית תרמילי הכדורים ]2[; יהודה גור־אריה: שקרן 

 ]3[; אמנון צורף: מתנה ]6[; יעקב אלג'ם: פגישה במטוס ]9[; 
שרה אהרונוביץ' קרפנוס: תור ל־CT ]11[; עודד ניב )נימקובסקי(: 

על השחיטה ]12[; מיה גורן: לוינסקי פינת החלוצים ]13[; צביה גולן: 
טיפה אחת של מזל ]15[; שושנה קירש: אווה פריד אהבה את שופן 

]17[; אירית סלע גבורי: בת הרב ]18[

שער השירה	 
י  ֵקִנים ]19[; שמחה סיאני: ֶאל ִאּמִ יעקב סיקא אהרוני: ְלַאַחי ְוֵרַעי ַהּזְ

ר ]20[;  ִריז 2015 ]20[; טלי וייס: ִנְטֵפי אֹׁשֶ  ]19[; יערה בן־דוד: ָפּ
ֵאֵלְך ]20[; כרמית רינצלר: עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ]21[;  ׁשֶ  רֹוי דיָנר: ּכְ

ָהאֹור ּגֹוֵוַע  ׁשֶ ֶקט; ּכְ יעל זליגמן: ֶאְתמֹול; ֵאָליו ]21[; מרים דרור: אֹור ְוׁשֶ
יׁש ]23[;  ַנת ֵאם ְרחֹוָקה ]23[; פנחס ענברי: ַקּדִ ]22[; משה שפריר: ׁשְ
פָֹרׁש  ם ַהּמְ ֵ ַלִים ]24[; אלי בר־יהלום: ַהּשׁ ירּוָשׁ ן ּבִ ה ִלישֹׁ צביה פורר: ָקֶשׁ

ָצב ]25[;  ֵדר; ַעל ַהַמּ מּוָרה ְלַיד ַהּגָ ּשְׁ  ]24[; אסתר רוזנפלד: ּבַ
יצחק ששון: ֲאִכיָלה ַעְצִמית ]26[; מיכאל רייך: יֹום נֹוֵפל ַעל ]27[; 
ֶנֶגד ]28[; ִנית ]27[; ענבל קליינר: ּכְ  דניאל רוזנצויג: ִמְסּתֹוִרי ַהַחּמָ

ֵדַרת ָהַעְרמֹוִנים ]28[;   ה ]28[; תמה חזק: ׂשְ ָבר ַהּזֶ  נעמה ארז: ַהּדָ
ְקִטיָבה ]29[;  ְרָחב ]29[; ורד זינגר: ֶרְטרֹוְסּפֶ ּמֶ ענת קוריאל: ָנִעים ּבַ
חֹר ]30[;  אלי שמואלי: ַחֵּיי ְקָלֶסר ]29[; איה הוכשטט כהן: ַאְלָמן ׁשָ
ָחה  ּפָ ׁשְ יֹום ַהּמִ ציפי לידר: ָמָחר ֶזה לֹא ְמֻאָחר ]31[; עפרה קליגר: ּבְ

ּבֶֹקר ]31[; יפעת בורשטיין: ליליינבלּום  יר ּבַ ]31[; עמיר עקיבא סגל: ׁשִ
ים ]32[;  ֲאַנּנִ ַ נֹות ַהּשׁ ּכְ ן ]32[; שוקי גוטמן: ִמׁשְ ]32[; מיכל גונן: ַרב־ָאּמָ

ֶפׁש ]33[;  ל ַהּנֶ ֲעֶרֶכת ַהִחּסּוִנית ׁשֶ ְקרֹוס ַהּמַ ניקולא יוזגוף אורבך: ּבִ
ִריָדה ]33[; אמילי דיקנסון: עֹוְרָבִני ]34[; שושנה אידל:  גלעד מאירי: ּפְ

ר ַאַחר ְנִתיֵבי ַחָּייו ]34[ ְלַיד ַלאגֹו ַמג'ֹוֶרה ]34[; גדעון זעירא: ָאָדם ּתָ

לזכרם	 
שרה בן־ראובן: שנתו האחרונה של ברוך תור-רז ]35[; סמדר שיר: 

"אהבתיך, אמיר" ]37[; עדנה מיטווך-מלר: הגליל, החרוז והצליל ]38[

ון והביקורת	  שער העי
 ד"ר ארנה גולן: "השקט הנפשי" הוא אכן רומן נועז, ולאו דווקא, 

ולא רק במה שחשבתם... ]40[; אורה עשהאל: "לכוון את אור 
הזרקור על מילות המפתח" ]42[; בלפור חקק: שירת וידוי ]43[; 

מעיין בן־יהודה: מהומה גדולה... ]45[; ד"ר עדינה בר־אל: לרעות את 
העז של אשת הרבי ]47[; יחיאל חזק: "אישוני עיניך הצמיחו בתוכי 

 עץ אלמוגן" ]49[; ד"ר ארנון לויתן: פרידה מן הסתיו ]49[; 
 צילה דגון: שיח עם אשכול נבו על ספרו 'שלוש קומות' ]51[; 

יאיר צורן: "וישב שם עד עולם" — משם פרטי לשם ספרותי ]52[; 
מוני גריזים: "האחרים" ]53[; עתליה רוזנברג: חמישה דורות בין 
 שלוש יבשות ]56[; פולי בכורה רגב: שירים בגוני הקשת ]57[; 

משה גרנות: דיסטופיה טעונה הגיון פנימי ]57[

סקירת ספרים	 
דוד מלמד: ספרים חדשים שהגיעו למערכת ]60[

גנזים	 
יצחק בר יוסף: רשימות מן הגנזך ]62[

צביקה ניר: אגרת לחברים ]עטיפה אחורית פנימית[

ישראל במדינת  העברים  הסופרים  אגודת 

ם: לכותבי הוראות 
מפאת החומר הרב המגיע למערכת מאזנים, מתבקש כל כותב   .1

לצמצם במספר היצירות הנשלחות.
נא לשלוח חומרים בקובץ WORD בלבד.  .2

יש לקרוא לקובץ הנשלח על פי הפרטים הבאים, ובאותו סדר:   .3
שם פרטי, שם משפחה, שם יצירה וסוגה.

העורך  של  האלקטרוני  לדואר  לשלוח  יש  לפרסום  יד  כתבי   .4
בטל'  העורך  עם  קשר  ליצור  ניתן   .granotmoshe@walla.co.il

.03-5494915
הכותבים מתבקשים למעט ככל האפשר בהערות שוליים.  .5

ִדים! יׁש ְמֻנקָּ יִרים ֵיׁש ְלַהִגּ שִׁ  .6
                                                    תודה

של   − הגיליון  ובתוך  בעטיפה האחורית  בעטיפה הקדמית,   הציורים 
וברקוביץ',  לחובר  ביאליק,   − "מאזנים"  מייסדי  ציור שלושת  גורוחובסקי;   הדסה 

גרנות.  משה  של   − שבראשי המדורים 


