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בחוברתמשתתפים

רייבבתל-אביב;חיהוהיאבאשרורנולדה ,'אבכיתהלילדהאםאבן-חן,גליה
העצמאיההוצאהביתמייסדהוא ,פרנסיסקונסןחי , 1970ילידאגרס,

ספרו ;בהקמתושסייעלנועדעירוניבמרכז-לימודכתיבהומלמד'מק'סוויניז'

וזכה-2003באורדאה'דלתות',ים,בבתהחי , 26בןאלמוג,עירןשלהראשון
פאיזהפלסטיניהמשוררשלשירו ;ביכוריםלספרהמדינהנשיאבפרס

שליותררחבממחזורכחלקהתפרסםעזה,רצועתשלהגטונתיןאלסרסאוי,
שלשידיהספד ; ) 2005סתיו , 28(גיליון"משאוף"החיפאיהעתבכתבשירים,
 ;חושןאבןבהוצאתאורראהפנים",אלפנים"קרבבינג-חיירקרליאורה
הדיםועוררו ם{נ~~שלהאחרוניםבגיליונותאורראוביטוןיעקבשלשיריו
בוית ;אליהובידמתגוררוהוא ,-1981ביורקבניונולדטוביםבןרון ;רבים
מלמדבד-עםכמרורד"ר ;אביבתלבאוניברסיטתלספרותבחוגמלמדתנואל

שיריו ;עטשםהואברקא. ;ספירבמכללתלתקשורתבמחלקהפילוסופיה
זה,גיליוןשערעלמתנוססתעבודתואשרהידשפלר,יונתןשלהראשונים
הירושלמיתהמשוררתשלהקודםשירה ; 11ם {l.וב~~ 10ם {l. ~~בהתפרסמו

פרופ'המהוללוהכלכלןהסוציולוג j 11ם {l. ~~באורראהחרכניחררה
המאמראתוכתבלפנייתנונענהיילמאוניברסיטתולדשטייןעמנואל

ילידתוקסלראורית ;אביבבתלחי , 30בן ,וולמןרואי ;זובחוברתהמתפרסם
שלתרגומיוקליפורניה;כבדקלי,חיהפסיכותראפיסטית, , 1973ירושלים,
חזןנועהשלרשימה ;הקודמים ם{נ~~בגיליונותהתפרסמוזנרבנקשמעון
לחבחילהשלשיריה ;בבצלאלמלמדליבנהדורון ; 9ם {l. ~~באורראתה

וכותבחילויןרווהתיאטרוןבמאי ; 3חוברתמאזם {l. ~~בהתפרסמו
-1978בנולדלנגחנודברטבתל-אביב;וגר-1967בנולדלזראוריבאדינבורו;

T •,• 

עובדוהוא ,-1956בביפונולדמג'רשבתאי ;בגרמניהוגדל(פולין)בגדיניה

הראשוניםשיריההםואלהב"מנשר",קולנועלומדתמיןקלוון jכפסיכולוג
אלאוםלידעוז,גבעתבקיבוץ-1972בנולדנסלבסקי,יורםאור;הרואים
דדךמתפרסמותנאמןיעלשליצירותיה ;ב"הארץ"כעורךעובדוהואפחם,
סיפורואת j 8ם {l. ~~בארדראתהעמיתגיששלקודמתמסה jם {l. ~~בקבע

 ) 1982-1945 (פסבינררודברדיינוהקולנועבמאיכתבזו,בחוברתהמתפרסם

בפתחהבינייםבחטיבתספררתמלמדתקולדש.חנה ; 16בןהיהכאשר
-29הבתרוזןכרמית ;ספרביתומנהלמורההיה , 70בןקלינסקיאיתן ;תקווה

היםמןנמשכיםנחלי"כלשביט,יעקב-שישלשידירספר ;בחיפהמתגוררת

שבליערכיה jהמאוחדהקיבוץבהוצאתאשתקדארדראהמלא",עררנווהים
יומן ;הערביתבעיתונותקבעדרךיצירותיהאתומפרסמתבלונדוןלומדת

הוא , 1979ילידשוורץ,אורי ; 10ם {l. ~~בהתפרסםשרותנועםשלהמלחמה
שחרירויתשלשיריה ;העבריתבאוניברסיטהלסוציולוגיהדוקטורנט
 . 8ם {l. ~~בהתפרסמו
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לאור:יצחקזכאי,אוריאןפרוזה:פרח:דליהנאמן,יערופרמן, jJמאיהשירה: 1ס (l.~ש

כטר: wעודדפפה,אילןפיטרברג,גבריאלשחורי,ויערהישראליחמיוח: oמ

שלחעוזשברי,עדניהקפקא,פרנן-'ר, oקורטאחוריותרגומים:

איני,ראהפרוזה:פונט: wנחרי-מוושבתאי,אהרןלאור,יצחקדוחן,שישירה: 2ס (l.~ש

מטרענת ,לאוריצחקגרשי,נעמה ,באטררגיודיחוח: oמשור:ף oא , oוייחמר

טיין, wויטגנרוודויגדרוויש,מחמודתרגומים:כטר: wעודדפרוידנטר,וגדעון

איןבינתייםנאזרה,שלחעוזקפקא,פרנן-'מונטארה,אאוגיניוחיווי, oאריא

כולו]ט oהלרוכשיזורחלהשיגה

גליל,לילךפרוזה:להב;הילהגרינבאום,אלישבעאלטמן-קידר,רונןשירה: 3ס (l.~ש

מטר,ענתחידר,ן oחגרשי,נעמהבויארין,דניאלוח: oמנאמן;יעללאור,יצחק

תרגומים:ין: jJצ ljJljJ-Tlאמנוןקורן,אלינהפרנקל-אלרואי,טלמשעני,דרור

שאמיעאידהא, jJפ jJ '-ן Jlפפארה, ll]jJ[יברכט,ברטולט

פרוזה:ז: wרהב,הילהצבר,שמעון , wהיררוני , oאשרוןאליהו,אלישירה: 4ס (l.~ש

אפרחמחוזאי,יואבלאור,יצחקוח: oמלאור:יצחקגרי,דיחהאיני,ראה

קורט , oבורורגון oתרגומים:רוז:גיקריןפפה,אילןפררמן,נאוריגר oחאי, wנחו
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~ 5 DJJ8' :נמרודלהב,הילהכרמלי,עודדהירש,רוניבולום,םרגוןאברון,נדבשירה

דפנילאור,יצחקאורלב,איתמרפרוזה:שבתאי:אהרןצלאן,פאולמחן,

דעואלחייםדלז,זיילברגר,ג'וןמםות:שבלי:עדניהנאמן,יעלבונה, oלי

רויאלפרלמן,נאורםיגללאור,יצחקזנדבנק,שמעוןהנדל,אריאללוםקי,

רזדפנהרגב,יואל![ינובר,הרולדנץ,

שוברנברג:ליאורלוי,פרימולהב,הילהלאור,יצחקאםולין,יאירשירה: DJJ 6 י8~

מיכלנאמן,יעלדה-האן,ישראליעקבגליל,לילךוב, rאלמאעמחמדפרוזה:

ובל!נרלמן,נאורםיגלמובר,ענתחומםקי, OlJI [במנה,אשילמםות:פאר:

קורןאלי[הפרנקל-אלרואי,

להב,הילהלאור,יצחקדוחן,שיבולנ,דאוואןאםולין,יאיראליהו,אלישירה: DJJ 7 י8~

ישראליעקבאינ,ילאהפרוזה:שדוח:נועםרילקה,מריהריינרריבקין,ורד

 . , oדייויאוריגינצבורג,קולובדיו,אלןאלובוחיי,נאאלמםוח:רוזן:יואבהאן,דה
עשחגדעוןלאור,יצחקחלוזין-דברת,לין

םליקובר,גליתמתן,נמרודלוין,דודלהב,הילה , oהופקינמנליגיררדשירה: DJJ 8 י8~

שחר:יודיתשדות,נועםשבתאי,אהרןריץ,יאדריאןריבקין,ורדקורדונםקי,רון

פאר:מיכלםלובי,רשאנאמן,יעלובנברג, oגרקה oפרנציאיתן,מעיןפרוזה:

אבילאור,יצחקישורון,אבותזרובל,עדיתהם,עמירהבאומן,זיגמונובוח: oמ

עמית wגיתיו, oשירהלובין,

לכתובתשלחוייהשכמהייעמותתלפקודתההמחאהאת

 6i2lf0אביבתל , 2lfi05ת.ד.מטעם,
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יעללהב,הילהיעקב,לידורברכט,ברטולטביטון,יעקבולין, oאיאירשירה: {D.l 9 ,ו~

פרוזה:שדות:נועםריבקין,ורדצווטאייבה,מאריגהפרץ,רחלניצן,טלנאמן,

תומרות: oמפאר:מיכלדישון,גידידה-האן,ישראליעקבגורן,מיהאיתן,מעין

רוזגיקליןפפה,אילןעזאם,עבדטון, oאק oריביחזן,נועה , oדייויאוריגרדי,

דודיעקב,לידורחיימוביץ,יגילי ,הירשפלדיונתןביטון,יעקבאליוט, . oת.שירה: {D.l 10 ,ו~

נועםשבלי,עדניה ,ליקטר oגלית~דלין,נעהפרוזה:ריבקין;ורדתיו, oשירהלוין,

רוביו.אבי ,ודגארדן rגגביראן,ח·ארד ,באטלרדית rגמטות:שחם:מירישדות,

מטרענת

דרוויש,מחמודגרנות,ליאורביטון,יעקבאליהו,אלי , oאולדשרוןשירה: {D.l 1 1 ,ו~

ריבקין,ורדניצן,טללוין,דודלהב,הילההרכבי,חדוההירשפל,דיונתן

גרץ,אביגילגליל,לילךאוזיליו,בןגיליפרוזה:שדות:נועםשבתאי,אהרן

שחם:מיריפרץ,רחל ,פארמיכלנטה, oלוקפרלמן,נאוריגל o ,לאוריצחק

פרוידזיגמונדפרלמן,נאוריגל o ,לאוריצחקבלום,איתןאיפוליט,זאןמםות:

בראל,גויתטובים,בןרוןביטון,יעקבאלםרםאוי,פאיזאבן-חן,גליהשירה: 12ם {l. ,ו~

נורברטלזר,אודילוין,דודלהב,הילההרכבי,חדוהברק,א.בר-עם,נמרוד

נועםשביט,יעקב-שירוזן,כרמיתקי, oקלינאיתןמילק,לווןמגיר,שבתאילנ!ה,

יורםנאמן,יעללר, oוקאוריתאלמוג,עידן , oאגרדייבפרוזה:שחר:יודיתשדות,

טיין, wוררעמנואלוולקשטיין,עודדמטות:וורץ: wאוריבינדר, oפורנרריינרנםלבםקי,

שברי.עדניהקולר,ש.חנהעמית, wגיריבנה,דורוןחזן,נועהזנדבנק,שמעון
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