
מִּטַּעַם 24

 188

המשתתפים בחוברת

הטבעית"; המשורר  "הברירה  להקת  היה ממקימי  דוד אלהרר  והמלחין  הזמר 
אלון אלטרס תירגם לעברית מבחר מכתבי גליליאו, גראמשי, פאזוליני ויצירות 
פאולוס  אלן באדיו לקוח מספרו  פרוזה רבות; מאמרו של הפילוסוף הצרפתי 
אור  רואה  באטלר  ג'ודית  של  מאמרה   ;)1998( האוניברסליזם  ייסוד  הקדוש: 
בפעם הראשונה, עוד לפני הופעתו בספר עתידי על החופש האקדמי, בהוצאת 
Columbia University Press; ג'יימס באלדווין )1987-1924( גדל בהארלם, 
ניו יורק, והיה סופר ופעיל מרכזי בתנועה לשוויון זכויות השחורים בארה"ב; 
"סאלו"  הסרט  שבסוף  בביבליוגרפיה  מופיע  סאד  על  בארת  רולאן  של  ספרו 
)1975(, ואילו המאמר שלו, המתפרסם כאן, ראה אור בלה מונד ב־1976, ומיד 
לאחר מכן בגרדיאן הלונדוני, אחרי ש"סאלו" נאסר להקרנה באיטליה )ובישראל; 
הקולנוע  ממרכזי  המרוחק  פאגוד",  "לה  באולם  רק  ההקרנה  הותרה  בצרפת 
 ,1950 ילידת  )צ'לנית,  ליאורה בן יצחק  של הכרך(; ספר שיריה השלישי של 
שירן בק תרם למִטַּּעַם תרגומים  חיה בהוד השרון( עתיד לראות אור בקרוב; 
מערבית, צרפתית ואנגלית; עופר גורדין )יליד בית קשת 1952(, הוא רכז המים 
של כפר אז"ר, שם הוא חי; שירו של מחמוד דרוויש לקוח מתוך הקובץ "אל 
תתנצל על מה שעשית", 2004; פרופ' פאביו ויגי מלמד בבית הספר ללימודים 
גליה   ;23 במִטַּּעַם  גם  פורסמו  וינפלד  דוד  של  תרגומים  בקרדיף;  אירופיים 
יהב היא אמנית, אוצרת ומבקרת אמנות; מסתו של אורי ש. כהן על הביוגרפיה 
23; שיריה הראשונים של  של ברנר מאת אניטה שפירא ראתה אור במִטַּּעַם 
ספרה  ממש;  של  הדים  ועוררו  מִטַּּעַם  של  הקודם  בגיליון  אור  ראו  ּכֹוי  שרה 
של הילה להב, יחידה, יראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד; שיריה של חגית 
סבאג הופיעו לראשונה במִטַּּעַם 23; שירים קודמים של יונתן סואן ראו אור 
במִּטַּעַם 20; אנה ִסויְרְשִצ'יְנְסָקה )ורשה, 1903 — קרקוב, 1984( היתה פעילה 
בעת מלחמת העולם השנייה בחיי התרבות המחתרתית והשתתפה במרד ורשה 
)הפולני(, לאותם ימים הוקדש ספרה הקמתי בריקדה )1974(, ששירים ממנו ראו 
אור בתרגומו של דוד וינפלד בחדרים 11 )1994(; פייר פאולו פאזוליני נרצח 
ב־2 בנובמבר 1975, זמן קצר לפני שסרטו האחרון "סאלו" עלה אל האקרנים; 
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פתיה פתאח עובד על הדוקטורט שלו באוניברסיטה של ניו מקסיקו; ורד ריבקין 
מלמדת ספרות בבית ספר תיכון בתל אביב; מירון רפפורט תירגם לעברית את 
רחל רפפורט לומדת לתואר  חיים אלימים מאת פייר פאולו פאזוליני;  הרומן 
שני במסלול כתיבה יצירתית באוניברסיטת בן גוריון; תום שובל עובד עכשיו 
ר  על סרטו העלילתי הראשון; שירה של ויסלבה שימבורסקה הופיע בספרה ִמְסּפָ
ֶרר הוא אחיו הצעיר של במאי הקולנוע  עצום )1976(; הפילוסוף הצרפתי ֶרֶנה ׁשֶ
תסריטאות  במגמת  קולנוע  לומדת   ,1986 ילידת  תשרי,  עדי  רוהמר;  אריק 

באוניברסיטת תל אביב.



שש שנים, כל שלושה חודשים, גיליון 
חדש ועצמאי של מִטַּעַם 



רוצים להשלים גיליונות חסרים?
admin@mitaam.co.il דברו איתנו: 050-6371242 או



הבטיחו לעצמכם את קבלת מִּטַעַם לביתכם בדואר.
המחיר למנוי ל־4 גיליונות — 220 ₪ )50 ₪ לגיליון + דמי משלוח(

הנחה של של יותר מ-30% ממחיר הגיליון בחנויות הספרים )79 ₪(

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   


