
106
אבידות

ולך יונה המשוררתוזכו מ נח

 נח ש.ז. בחשוון לעולמו הלך בתל־אביב
 ביותר הנפוץ העתון ועורך המו״ל מוזס,

 ראשי אחרונות". "ידיעות ישראל במדינת
 מפורסמים ואישים כנסת חברי הממשלה,

בהלויתו. השתתפו במדינה
 מפצעיו ומת מאוטובוס נפגע מוזס מר

 פולין. בקאליש, נולד המנוח האנושים.
 בא עשרה שבע בן כשהיה ,1924 בשנת

 חינוכו את קיבל הוא לארץ. הוריו עם
 סיומו לאחר בת״א. "הרצליה" בגימנסיה

 תורת למד מכן ולאחר לקיבוץ הצטרף
 עשה לארץ בשובו בצרפת. החקלאות

 — מוזס יהודה אביו, שייסד בעתון
 בשם נקרא מה זמן לאחר הערב". "חדשות
 את עיצב המנוח — אחרונות״. ״ידיעות

 מדיניותו את וקבע העתון של דמותו
 הזרמים מכל ועתונאים סופרים בו בשתפו

במדינה.

 המשוררת נפטרה תשמ״ו סוכות בערב
 מ״א. בגיל הסרטן ממחלת ולך, יונה

 בשירתה תשומת־לב שעוררה המשוררת
 חריפות ותחושות מחוויות המעוצבת

 ללשון, בשיריה עתים נזקקה ומעוצמות,
 חריגים ודימויים תיאור ולדרכי לנושאים

 הראשונים שיריה ספרי ו״חשופים".
 )שני ו969ו־ )דברים( ו966 בשנת הופיעו

 וב־ פרא( )אור ו983ב־ והאחרונים גנים(
 המאוחד הקיבוץ בהוצאת )צורות(. ו 985

"מופע". ספרה להופיע עומד

למערכת נתקבלו______________________
שירה

 מאוחרת. אהבה שירי ווה־. נבילת יהודה, אופן
 תל־אביב, בע״מ, ספרים הוצאת - אל״ף

עמי 76 תשל״ג.
 ספריית עייף, ברחוב שירים יהודה, אופן

 עמי. 70 תשמ״ה. תל־אביב, הפועלים,
 ומיני־טקסטים, טקסטים גבריאלה, אלישע
 עמי. 64 תשמ״ה. ירושלים, עצמית, הוצאה

 תל־אביב, טרקלין, בית, חסר הביב, גורין
עמי. 63 תשמ״ד,

 תל־אביב, טרקלין, אינטרמצו, הביב, גורין
עמי. 80 תשמ״ה,

 ספריית שירים, מחזור לי, היא אחת ט., כרמי,
עמי. 43 תשמ״ה, תל־אביב, הפועלים,
 ליד 29 מרתף אחרות, מילים אדית, קובנסקי,

עמי. 32 תשמ״ה, תל־אביב, עקד,

ובקורת מסה ועיון, מחקר
 הנצחי, היהודי בדרכי דוד, יעקב אברמסקי,

 400 הפועלים, ספריית ביהדות, ועיונים הגיונות

עמי.
 הסיפורת והתחדשות תלישות נורית, גוברין,

2ה־ המאה בראשית העברית  ובארץ־ בגולה 0
 עריכה משודרת. אוניברסיטה ספריית ישראל.
 ההוצאה - הבטחון משרד זבולון. תאיר :ועיצוב

עמי. ו48 לאור
 עױן הזמן, בעמקי הגבהות שירת דב, לנדאו,
 דברי גרינברג. צבי אורי משירי שירים בצרור
 משרד פרשניות. והערות עבודה דפי מבוא

 ירושלים, הדתי, החינוך והתרבות/אגף החינוך
עמי. 208 התלד״מ,

 על ההיתממות: אמנות אסתר, פוקס,
 הספרות לחקר מכון עגנון, ש״י של האירוניה
 174 תשמ״ה, תל־אביב, אוניברסיטת העברית,

עמי.
 של האישי המעמד מיכאל, ד״ר קורינאלדי,

 ירושלים, בע״מ, מס, ראובן הוצאת הקראים,
 למשפטים, הפקולטה פרסומי תשמיד,

עמי. 288 תל־אביב. אוניברסיטת

Imber, Naphtali H erz, M aster of H ope, selected writings. Edited by Jacob Kabakoff, 
Herzl Press, Fairleigh Dickenson University Presses 338 pp.

G oldstein , Israel, My W orld A s a Jew. Herzl Press, New York. Volume One 376 pp., 55 
illustrations. Volume Two 448 pp. illustrations.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


