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.  פסטיבל מספרי סיפורים משורר, שחקן, במאי ויוצר התיאטרון הקהילתי. המייסד והמנהל האמנותי של    –   יוסי אלפי 
ספרים, ביניהם ספר    20- פרסם למעלה מ   .תיאטרון גבעתיים וייסד את   אוניברסיטת תל אביב הרצה בחוג לתיאטרון ב 

 . 2018- שהופיע בספרא ב   רגעי המים השירה  

נית. לימד באוניברסיטת  בעל שני תארי דוקטור בהיסטוריוגרפיה של המקרא ובהיסטוריה מודר – נון  - ד"ר יגאל בן 
 סורבון שבפריז. מאמריו פורסמו במיטב כתבי העת המחקריים ברחבי העולם. 

וכן בעלת תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה.  גם עורכת דין, המתמחה ביישוב סכסוכים,  כותבת פרוזה ו   – מוטל בנו  ח   

חברתיים ואקולוגיים ובחתירה  אמנית חברתית ואקולוגית, עוסקת ביצירותיה ובשיריה בנושאים   – ורדה ברגר 
 לשלום. 

. כתב ספר לילדים, גולדברג הצייד וספר אוטוביוגרפי אדום צהוב שחור על ילדותו  עיתונאי וסופר  –  חיים ברעם 
 .  50- בירושלים בשנות ה 

 שירה, מבקרת תרבות ומנחת אירועים ספרותיים. פרסמה שלושה ספרי    – אליעזר  - חגית בת 

החלה לכתוב לפני שבע שנים ומאז פרסמה שלושה ספרי שירה. ספרה "המגיד" זכה בפרס   – דורית שירה ג'אן 
 אח"י לשירה מטעם אגודת המחקר  לספרות ואמנות של מרכז  מורשת יהדות בבל. 

 הילד הזר.    ופרסם לאחרונה את ספר שיריו עמית באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר,  – אורי וייס  

מנהלת בקבוצת ורדינון, מעצבת בינלאומית, עמדה בראש החוג לעיצוב טקסטיל במכללת   – "ר שולה ורדינון ד 
בקרוב יופיע ספר השירים שלה,   שנקר, לימדה ספרות עברית באוניברסיטת ת"א ובישיבה יוניברסיטי בניו יורק. 

 ם. כמה מה כאן  מתוכו מתפרסמים  

מפרסמת בקביעות רשימות   פרסמה שני ספרי פרוזה בהוצאות עם עובד והקיבוץ המאוחד  ויז'ביצקי - אסתר זיו 
 כמו כן מביימת סרטי דוקו קצרים.  "  "תפוז - "קפה דהמרקר" וב - פורים בבלוג שלה "חביתה" ב י וס 

ויחד הם  שימש כיו"ר אגודת הסופרים העברים    , אחים תאומים, שכל אחד מהם צמד סופרים   –   והרצל חקק   בלפור 
 אם כי ספרי שירה כתבו בנפרד.    ספרי ילדים וספרי עיון כתבו  

  2007- מתרגם מצרפתית לעברית בעיקר של ספרי הגות. אך גם כותב פרוזה ושירה. ב מוכר בעיקר כ   – אבנר להב  
פרחי   ספר שיריו  הופיע  2015- וב  בסיפורי קפקא בין עונג למוות. קריאה פסיכואנליטית  : יצא ספרו הראשון 

הדרך לא   ספרו האוטוביוגרפי . 2013- (הוצאת ספרא), עליו קיבל ציון לשבח מטעם איגוד הסופרים ב  חולין 
 .בהוצאת סטימצקי   להופיע עתיד   לשכוח 

 . זכה בצל"ש בפרס פסח מילין לשירה. 2014- הופיע בספרא ב   למה משורר ספרו    – עמית מאוטנר  

מבחר    סנפלינג לכחול הזקן, את ספרה הראשון    2017- מה ב מוסיקאית מיסטית ומשוררת. פרס    –    ורין מרגלית ד 
 מסות על מוסיקה ושירה ועל דמויות בספרות העברית. 

 ספרא. ב מנשה קדישמן, יצא    ציורי בלוויית  שברים,    , האחרון שבהם שירה ופרוזה   פרסמה שמונה ספרי – פנינה עמית  

 שפות. זכה בפרס למפעל חיים ע"ש אריק איינשטיין.   42- משורר ואמן מוערך. שיריו ראו אור ב   – רוני סומק  

סופרת עורכת וחוקרת. פרסמה מחקרים בפילוסופיה, ספרות ומשפט, ספר עיון   – חפץ-ד"ר דנה פריבך 
 בפרס איגוד הסופרים.   דולפינים בקרית גת. זכתהחסד חילוני, וספר סיפורים   -

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
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מחזות מגרמנית,   30-שחקן, דרמטורג, במאי, משורר ומתרגם (תרגם כ –פרופ' גד קינר (קיסינגר) 
נורווגית ושבדית שהועלו על הבמות), לשעבר ראש החוג לתיאטרון באונ. ת"א. יו"ר איגוד כללי של 

 סופרים בישראל. 

 משורר ומספר. לא מכבר ראה אור ספר סיפוריו,    –מיכאל רייך 

ספרים ועוד היד נטויה. זוכת פרסים   33סופרת, משוררת, עורכת ותסריטאית, עם רזומה של  –  ציפי שחרור 
 . מעגל המתופפות   13- יצא ספר שיריה ה   באחורנה יוקרתיים על ספריה. עורכת לשעבר של כתב העת "מאזניים".  

 משורר, עורך ופרוזאיקון. פרסם עד כה חמישה ספרי שירה וספר סיפורים.   –   מתי שמואלוף 

לשעבר ראש ביה”ס למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. מרצה במרכז   – פרופ' (אמריטה) זיוה שמיר 
 ספרי מחקר ותרגמה את סונטות שייקספיר.    30- הבינתחומי בהרצליה. חיברה למעלה מ 

   
 

 


