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המשתתפים בחוברת

עובדת  והיא  חאן־יונס,  הפליטים  במחנה  וגדלה  נולדה  אג'יל  ע'אדה  ד"ר 
עלי אחמד  אדוניס הוא כינויו של המשורר  כיועצת בקרן הופינג, אוקספורד; 
בפאריס;  חי  הוא  וכיום  ללבנון  היגר  בסוריה,  ב־1930  שנולד  אסבר  סעיד 
ג'ורג'יה, שם  ב־1925 בסוואנה,  נולדה  פלאנרי אוקונור  הסופרת האמריקאית 
גם מתה, בת 39, ממחלת הזאבת: היא קיבלה חינוך קתולי אדוק ואימצה את 
נכתב  הראשונות,  מיצירותיה  ר",  "הַסּפָ סיפורּה  העממיים,  המטיפים  רטוריקת 
במסגרת עבודת התיזה שהגישה ב־1947, והסיפור "התגלות" שהופיע בקובץ 
סיפור  את  מגולל   ,)1952( טוב"  "דם  הרומאן  מותה.  אחרי  התפרסם  מ־1965, 
חניכתו של "נביא בן זמננו"; מוחמד מוסא אל־אסטל, בן 27, פקיד, תושב אל־

קרארה, בח'אן יונס; מאמרו של אלברטו ארסה התפרסם בעיתון "איל מונדו" 
הספרדי; יעקב ביטון מפרסם את שיריו דרך קבע במִּטַעַם; מחקריה של פרופ' 
דפנה בירנבוים־כרמלי על מדיניות הפוריות של ישראל התפרסמו בכתבי עת 
מקצועיים שונים, ואולם מסה זו נכתבה במיוחד למִּטַעַם; סיפור של סמי ברדוגו 
התפרסם במִּטַעַם 17; שירה הראשון של ציביה ברקאי התפרסם במִּטַעַם 17; 
סילאן דלאל  יפעת דורון פעילה במחסום־WATCH: גם שיריה הראשונים של 
התפרסמו במִּטַעַם 17; שיריה של חדוה הרכבי התפרסמו במִּטַעַם 11, 12, 
15, 17; עודד וולקשטיין כתב את עבודת הדוקטור שלו על הנשגב ביצירותיהם 
של פוקנר ואוקונור; ציורה של הילה חבקין, המאיירת המהוללת, הוא ראשון 
בסדרה של עבודות פוליטיות, שנפרסם במִּטַעַם; שיריה של הילה להב מלווים 
את מִּטַעַם מאז שנתו הראשונה; ב־2005, בן 91, מת המשורר האיטלקי מאריו 
לּוצי, בפירנצה עירו; אביאל לינדר הוא מוסיקאי ירושלמי, ספר שיריו "דיווח 
דולי לם הוא שמה הבדוי   ;)2004( מבית הלורדים", ראה אור בהוצאת גוונים 
של עיתונאית ישראלית העובדת בתקשורת; ד"ר ענת מטר למדה ערבית אצל 
ע'אדה אג'יל; חיבורו של מישל פוקו על הרפואה החברתית ניתן כאחת מתוך 
בהנדסה  עוסק  רבאח  נאצר  ב־1974;  פאולו  סאן  באוניברסיטת  הרצאות  שתי 
חקלאית, הוא נולד ב-1963 במחנה הפליטים אלמע'אזי בעזה שם הוא חי ושם 
אדריאן  האמריקאית  המשוררת  מת";  צבי  אחרי  "לרוץ  שיריו   ספר  את  כתב 
ריץ' נשאה את הרצאתה על שירה ומחויבות פוליטית באדינבורו, בקיץ 2006; 
שני חלקיה הקודמים של הפואמה מאת יאניס ריצוס בתרגומו של רמי סערי, 
מחנה  תושב  מובטל,   ,48 בן  א־שאפעי,  פאיד  ו-17;   16 במִּטַעַם  התפרסמו 
הפליטים א־נוסייראת; סיפורים קודמים של מירי שחם התפרסמו במִּטַעַם 10, 
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הבטיחו לעצמכם את קבלת מִּטַעַם לביתכם בדואר.
המחיר למנוי ל־4 גיליונות — 220 ₪ )50 ₪ לגיליון + דמי משלוח(

הנחה של כ־30% ממחיר הגיליון בחנויות הספרים )69 ₪(

ניתן להזמין את החוברות גם באמצעות כרטיס אשראי
התקשרו לטלפון 050-6371242

או שלחו פקס למספר 03-6441427

למשלוח בדואר: צלמו דף זה, מלאו את פרטיכם האישיים ושלחו בדואר לפי הכתובת:
admin@mitaam.co.il :מטעם' ־ ת.ד. 24105 תל אביב 61240 דוא"ל לבירורים'

טופס הזמנה

לכבוד 'מִּטַעַם' ־ ת.ד. 24105 תל אביב 61240
נא לשלוח אלי 4 גיליונות רצופים של 'מִּטַעַם' החל מגיליון מס'          .

ש"ח(  220 )סה"כ  ומשלוח  אריזה  דמי  ש"ח   20  + ש"ח   200 סך  על  המחאה  רצ"ב   o
לפקודת עמותת "השכמה".

למשלמים בכרטיס אשראי:
אקספרס o אמריקן  o ישראכרט    דיינרס     o ויזה     o האשראי   כרטיס  את  לחייב  נא 

על סך של 220 ש"ח )כולל 20 ש"ח דמי משלוח(

מספר הכרטיס

בתוקף עד             מס' ת.ז.

שם משפחה   שם פרטי    

יישוב      מיקוד רח' ומס' בית   

טל' נייד       דוא"ל טל'   

חתימה    תאריך   


