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המשתתפים בגיליון

אי לה בן לולו היא משוררת כלת פרס טבע לשירה לשנת תשע"ה. ספרה "ילדות מקוצרת" 
)פרדס, 2013( זיכה אותה בפרס שרת התרבות לספר ביכורים. השירים שנתפרסמו 
בגיליון לקוחים מתוך "טעם הבת", ספר שירים חדש שיראה אור בקרוב בהוצאת אפיק.

ועורך את אירועי הספרות בבית ביאליק. חתן פרס ראש  יק יר בן־משה מלמד כתיבה 
הממשלה לשנת 2102. ספר שיריו הרביעי, "הדלתא של חייך", ֵיצא לאור בהוצאת 

מוסד ביאליק במהלך 2017.

נו ית בראל, ילידת אשקלון 1977, משוררת ועורכת ספרות, דוקטורנטית בבית הספר 
למדעי התרבות של אוניברסיטת תל אביב. ספר שיריה "מחדש" ראה אור בהוצאת עם 

עובד בתחילת השנה.

יוסי )יוסף( ַגמזּו הוא משורר, סופר, מתרגם ופזמונאי ישראלי, ופרופסור לספרות עברית.

חג ית גרוסמן היא משוררת וסופרת. למדה תאטרון בבית צבי, צילום סטילס בקאמרה 
עברית וכללית  בספרות  ראשון  תואר  בוגרת  לאמנות.  במדרשה  אובסקורה וציור 
ספרה  בן־גוריון.  מאוניברסיטת  עברית  בספרות  שני  אביב, ותואר  תל  מאוניברסיטת 

"לילה ולואיס" היה בין חמשת המועמדים הסופיים לפרס ספיר לשנת 2014. 

אב י גרפינקל הוא דוקטור לספרות, ראש מרכז הכתיבה במרכז האקדמי שלם בירושלים. 
הרומן השלישי שלו, "בן־יחיד" )ידיעות ספרים(, היה מועמד השנה לפרס ספיר. 

מר לין וניג היא משוררת, חוקרת ומבקרת קולנוע, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי תרבות 
באוניברסיטה העברית. עד כה ראו אור ספריה ״הקולנוע החרדי״ בהוצאת רסלינג 
ו״אז מה היה לנו פה: שירה על קו הגבול, מחווה לרולאן בארת" בהוצאת ספרא. 
בהוצאת  שירה  הוא  לשכוח״, אף  רגילות  "מלים  השלישי  ספרה  אור  יראה  בקרוב 

ספרא.

שמ עון זנדבנק הוא מתרגם שירה וחוקר ספרות. פרופסור )אמריטוס( לספרות השוואתית 
באוניברסיטה העברית. חתן פרס ישראל לתרגום שירה 1996. תרגם משירי צ'וסר, 

שקספיר, ייטס, צלאן ועוד. 

ענ ת לוין היא ספרנית ומורה לכתיבה יוצרת. שני ספרי שיריה "אנה מסתובבת לאט" 
ופורסמו  שפות  לכמה  תורגמו  ושיריה  בפרסים  זכו   )2013( ו"ִמֶּפהְלֶּפה"   )2007(
באנתולוגיות ובכתבי עת בארץ ובעולם. הרומן "הארכיברית" ראה אור ביולי 2015 
ליצירה המוגשת בעילום  ובפרס אקו"ם  וזכה בפרס לסופרים בראשית דרכם, 2014 

שם, 2015.

בן 40. לקראת הוצאת ספר ביכורים  או רין מוריס גדל בירושלים, אב לשתי בנות, 
״לרגל עבור מקום אחר״ בסדרה החדשה ״רוח צד״ של הוצאת כנרת, זמורה ביתן.

ספר  פסיכונאוט.  עורך,  כותב,  משורר,  אביב.  בתל  מתגורר   ,1988 יליד  נוימן,  נד ב 
הביכורים שלו "נעמן" יצא בהוצאת רעב ב־2015. שיריו פורסמו בכתבי עת ובעיתונים 

שונים, ובהם "הארץ", ״ידיעות אחרונות״, "מעין", "הבה להבא" ו"עירובין". 

דנ יאל עוז הוא משורר ומוזיקאי המתגורר בימים אלה בניו יורק. ספרו האחרון, "מדוע 
לא תראוני בדרכים", יצא בהוצאת כתר ב־2015 ובו משלים קצרצרים. בימים אלה 
בהוצאת  גורן,  תמה  האמנית  עם  המשותף  ספרו  זבובים",  "מלכודת  לדפוס  מובא 

ברחש.

לו לו עומר היא אמנית יוצרת ופרפורמרית בתחומי הריקוד, המוזיקה והשירה. משנות 
התשעים היא חיה ועובדת באירופה. היום היא גרה עם משפחתה בווינה.

ני נה פינטו אבקסיס היא דוקטור לספרות עברית ופולקלור יהודי והשוואתי, כלת פרס 
בן־צבי לשנת 2015. ספר סיפוריה הראשון יראה אור בסדרה ״רוח צד״ של הוצאת 

כנרת, זמורה ביתן בשנת 2017.

מש ה רון, פרופסור בדימוס לספרות אנגלית ולספרות השוואתית באוניברסיטה העברית, 
מתרגם, ואחד מעורכי ספריה לעם בהוצאת עם עובד.

העת  כתב  ממקימי  אביב.  בתל  וגר  רמון  במצפה  גדל   ,1981 יליד  שועלי,  רע ואל 
לשירה "הבה להבא". ספר שיריו הראשון "עורבא" יצא בקיץ 2016 בהוצאת נמרוד 

בעריכת יותם ראובני.


