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  ַּגגמי ומי ב

  .באחרונהע הופי, כה ביצירתו של אוסקר וויילדפנים ומס, הספר.  משוררת וחוקרת–ר רבקה איילון "ד

  .עוד היה מבקש להמריא ספר שיריה האחרון עד כה .משוררת ופסלת  –אסתר אייזן 
  .כלת פרס ביאליק.  ספרי שירה וספר סיפורים14פרסמה .  מבכירות השירה העברית–רנו 'מאיה בז

   .שה ספרי שירה וספר מאמרים עיוניים פרסמה שלו. ואמנית חזותית מבקרת,  משוררת–דוד –יערה בן

  . הופיע באחרונהשמועהספרו החדש .   מהמשוררים המרכזיים בספרות העברית היום-כוכב -ישראל בר
  .הקודם גגגיליון מ -המשך מאמרה . מן הבולטות בחוקרי הספרות העברית –נורית גוברין ' פרופ
   ..עורך לקסיקון סופרי ישראל, רוזה וספרים לנוערחיבר ספרי פ. ספרותמבקר   מספר ו-ר משה גרנות "ד
    .א"ת. באונ בחוג לספרות ובחוג לקולנוע וטלוויזיה, בתכנית ללימודי נשים ומגדר  מרצה–ר רוני הלפרן "ד

ומרצה במכללת סמינר , אביב-חוקרת בכירה במרכז קיפ באוניברסיטת תל -חגית הלפרין ' פרופ
  .2007-הופיע ב, מונוגרפיה  על אלכסנדר פן, צבע החיים ספרה האחרון עד כה. הקיבוצים

פיזיקאית , מחזאית ופובליציסטית, סופרת, משוררת) 1956-נולדה ב( –קלינסקה -קתרינה טוראי
, מחזה, רומן אחד, פרסמה שתי אסופות שירה. את הידע שלה במדעיםמשלבת בכתיבתה . בהשכלתה

זכתה . יזיה בפוליןווגישה תכניות ספרותיות ברדיו ובטלערכה וה. שלושה ספרי ילדים ומאות מאמרים
  בקרקוב" ספר החודש"אשר נבחרה כ "האחים פחד"אחרונה פרסמה נובלה בשם ב.  פרסים11-ב

  .גגשיריו פורסמו ב. תרגם את שירי סילביה פלאת .אביב-משורר וצייר יליד תל -יוסף יצחק 
  .ןכאילו יום אהבה אחרום הרומן שלו באחרונה התפרס.  סופר ומשורר–שגיא -דניאל כהן

   .בין אמת לשקר יצא לאור ספר הרביעיות שלו 2003בשנת , 1964יליד  - שת חיים לוי

  . הקודמים גגשיריו ראו אור בגיליונות. מורה לתיאטרון.  משורר ושחקן–עמית מאוטנר 

  .ור טפלר ונעמה אור אבידישיריה הולחנו  .מנשר לאמנותסטודנטית ב, א" ילידת ת– לורן מילק

  . ראה אור באחרונהבגנות האשליה  11-הספרו . מחזאי, משורר, סופר –ר חיים נגיד "ד

  .תמונת נישואין בכפר חיטיןמחברת ספר השירים  .משוררת, סופרת, חוקרת -לילי נדב 

  .השלם ושברובאחרונה ראה אור ספרה . משוררת ופסיכולוגית יונגיאנית -רות נצר 

אוכמניות על האחרון שבהם . חמישה ספרי שירהעד כה פרסמה . משוררת ומבקרת –נזון מלכה נת
  .ח" זכתה בפרס האישה היוצרת בישראל בשנת תשנבגשם

   .מורה ואוצר,  בישראל והתרבותמבכירי חוקרי האמנות -גדעון עפרת ר "ד

  . משפטן ומרצה לקולנוע- רון פוגל 

  .עד שתצא נשמתךבאחרונה הופיע ספרה , ת וחוקרת קולנוע משורר–גולן -ר איבון קוזלובסקי"ד

  .ספרא ב הופיעהפרעות קשבספר שיריו הרביעי . י"זכה בפרס אס, מתרגם, שחקן, חוקר –גד קינר ' פרופ

.  רבנותמר וזוג-בתנכתב יחד עם ) 2008( שתי וערב וספר . ומדריך שירהמצייר, כותב שירים –רבנו פיני 
  .  פה מפוחיתהשני   באחרונה הופיע ספרו

   . וספרי הדרכה בכתיבהספרי ילדים, פרוזהוספרי שירה פרסמה . סופרת ומשוררת  –רבקה רז ' פרופ
 באחרונה הופיע .מתרגם שירה ועורך. זמננו-מן המשוררים הבכירים בספרות העברית בת –אשר רייך 

  Das haus, das uns bewohnt  בגרמניה ספר שיריו החדש בשיתוף עם המשורר האירני סעיד
מתורגמים מעברית ,  שירים של כל משורר50לל ו הספר כליריק קבינטבהוצאת , ) של הביתהפינוק(

, באד, היידלברג, פרנקפורט,  לרגל הופעת הספר ערכו שני המשוררים מסע קריאה במינכן.תומפרסי
  .וכננים ערבי קריאה נוספיםבחודש הבא תופיע מהדורה נוספת של הספר ומת. ברן ועוד, באזל, ציריך

 17- קובצי סיפורים ו3,  ספרי שירה11פרסמה . מאזניםמשוררת סופרת ועורכת כתב העת  - ציפי שחרור
.פרס חומסקי  ועוד, קרן תל אביב, ם"פרס אקו, זכתה פעמיים  בפרס ראש הממשלה.  ספרים לילדים ולנוער  

, )מאמרים ואימרות כנף, הגיגים (גלויות מעולם האמתו ספר.  בספרותנומשורר ומספר מרכזי –אמנון שמוש 
  . שפות18-לעם תרגומיו " אנה ואני"ובו השיר , אנה פרנק ואני וכן הופיע הספר, יצא לאור השנה

   .מפזר הזכוכית שיריו האחרון עד כה ספר. תושב חיפה,   משורר מן הוותיקים–צביקה שטרנפלד 

, הלך ומלך, באחרונה ראה אור ספרה. וקרי הספרות העבריתמן הבכירות בח –זיוה שמיר ' פרופ 
   .בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד, בהוצאת ספרא,  בוהמיין ומשורר לאומי–אלתרמן 

  


