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  תוכן העניינים                                  
  בפתח

  5                                                          חיים נגיד, המוזותידברו , כשנאלמים המבקרים
  

  6                                   שיר                                      , מוסיקה בת זמננו, רנו'מאיה בז
  7                          שירים                                                       , פרפר פרלין, לורן מילק
  10                                                                   שירים  ,מועדים לששון, כוכב-ישראל בר

  

  מבט מחודשב -נתן אלתרמן 
  13 גילויים חדשים מארכיון אלתרמן                          , ישמור האל את הגוולים, זיוה שמיר

  24 אמנות ישראל ושירת אלתרמן        ,  והאמנות הסמויה מן העין–אלתרמן , גדעון עפרת
  36                              שלונסקי ואלתרמן הצעיר                        –הסנדק , חגית הלפרין
  44   בנימין מטודלהמסעות  עד כוכבים בחוץ מ? הנוסע הנצחי–נתן אלתרמן  ,רבקה איילון
    48                         ביצירת אלתרמןחידה לפתרונה של , ר מת מהלךמשור, חיים נגיד

  
  60                                                                                שני שירים ותרגום ,אשר רייך
  62                        תגובה למאמר של זיוה שמיר, האדונית והרוכלעוד מבט על  ,רות נצר
  73                                           ב מכתשמואל כותבו סבתא מוטי: שני סיפורים, לילי נדב
    78     ושה שירים                                                                                   של, גד קינר

  80                                                              רשימות מזיכרון הולך ונעלם ,אמנון שמוש
  84                                                                   שירים, דרדור אמצעים ,עמית מאוטנר
  86                                                                              שירים, סוסי לילה  אסתר אייזן

  88                     אברהם חיים ציור של ל עשיר , תנומה של אוהבים גולן-איבון קוזלובסקי
  

   וסופריםעל ספרים
  90                    וך ברטוב בפרס ישראלעם זכייתו של חנ, ישראל-אמת מארץ ,זיוה שמיר
  98       בתרגומו של רפי וייכרט                           , השישי של שימבורסקה  ,משה גרנות
  102                                        הערות לספר שיריה החדש של פנינה עמית, רנו'מאיה בז

  103                                 הכול פתוח, על שיר מספרו החדש של פסח מילין ,משה גרנות
  105                                    על ספריהם החדשים של אבנר הנמן ופארוק מואסי ,גד קינר

   109                          מאת ברכה רוזנפלדחר כך הייתי בראשית א הספר על דוד-רה בןיע
    111                     גולן -על ספרה של איבון קוזלובסקי, עבודההמוות אינו מחוסר  ,רון פוגל

  113          על כתיבתה של יעל ישראל , הגוף הפרוץ ומסע הדמים אל הנשיות  ,רוני הלפרן
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   128                                                               שירים,םדיברו בחלוהפרחים  ,יוסף  יצחק

  130                              רכה רוזנפלדב, מפולנית .שלושה שירים קלינסקה-קתרינה טוראי
    132                         שירים , תולדות הימים ההם ותולדות הימים האלה ,שגיא-דניאל כהן

  134                                                      שירים ,נפלדראני צביקה שט, צביקה שטרנפלד
  136                                                         שירים, היא הלכה ממך אל האופק  ,פיני רבנו
    138                                                                            שיר , התחדשות, הון- רבאורנה

   139                                                     שירי פרק מרומן, המוות ההולך לפנינו ,רבקה רז
  142                                                                                    שירים,אישה ,ציפי שחרור

  144  לרומן                                                                                  פרולוג ,לכה נתנזוןמ
   149                            אחרון במאמר חלק שני ו, על ראשיתו של אהרון מגד, נורית גוברין
  165                               שירים                               ,העץ שוב החל לדבר, שת חיים לוי

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


