
תוכן העניינים

13 פתח דבר 
15 מבנה האנתולוגיה  
17 עקרונות איסוף היצירות 

23 יוצרים על ציר הזמן 
25 אהרן מגד | איש יהודי  
34 יצחק אוורבוך־אורפז | התרנגול של ר׳ נויח שו״ב  
43 חיים גורי | הנה מוטלות גופותינו  
45 ּפּור  1973   ת יֹום ּכִ ּבַ אנדד אלדן | ׁשַ
48 טוביה ריבנר | גשם  
50 נתן שחם | צלו של רוזנדורף  
52 חנוך ברטוב | ט. נרשמים למלחמה  
59 עמליה כהנא־כרמון | נעימה ששון כותבת שירים  
74 סמי מיכאל | יונים בטרפלגר  
81 זכאי אהרן | כמיהה  
83 שלמה זמיר | הרפתקה  
85 אמנון שמוש | שולחן קטן עגול ושמה לירי  
89 שמעון בלס | זר חרציות  
97 פועה שלו-תורן | הזמן האבוד  

100 הדסה מור | אהבה בצעדת המוות  
110 יוסף בר־יוסף | החלון  
129 ששון סומך | נספח: נגיב מחפ׳ּוז שבעל־פה  
141 איתמר יעוז־קסט | דו־שורשיות — בהווה ובעבר  
145 דן מירון | הרהורים בנמל תל־אביב  
154 נורית גוברין | הלוח העברי — על חטא שחטאנו ללוח השנה העברי  
158 דן־בניה סרי | מלך בירושלים  
164 מחמוד עבאסי | בטרם נמחו הדמעות )הוא חזר( 
172 רות אלמוג | זרה בגן עדן  

אהוד בן עזר | פרק אחד־עשר: בדרך מביירות לצפת. 
179 גלגולי הקמע של אפרת   
185 אֹורי ברנשטיין | שירים לפסנתר יחיד  2007 – 2009  



187 קלריס דיין | מזור  
189 א. ב. יהושע | ידיד נפש  
195 בן־ציון יהושע | ילד לּו היה לי  
200 ישראל אלירז | דלת אדומה  
202 יפה לורנצי | סיפור הגבורה של הילד דוד  
205 אוריה באר | העשירי למניין  
214 יצחק בן־נר | מתוך הסיפור ״ניקול״  
219 אלי עמיר | מפריח היונים  
225 אשר רייך | הספר  
227 יורם טהרלב | הצבעוני  
229 דוד מרקיש | דבש בצלים  
244 משה גרנות | שני כעכים  
250 יהושע סובול | גיבור מעמד הפועלים  
256 עמוס עוז | הרהורים על השפה העברית  
263 אהרן שבתאי | מתנות  
268 חמוטל בר־יוסף | מתנה  
271 נורית גרץ | ים ביני לבינך  
274 אלי לוקסמבורג | הדוד ברכיה  
278 חיה אסתר | בעיגול הדק הענק של מולד הירח  
280 ליליאן דבי־גורי | על נהרות ילדותי — זיכרון לבבל  
281 ליליאן דבי־גורי | פרעות בבגדד של אבי  
282 ליליאן דבי־גורי | אפילוג  
284 מאיר ויזלטיר | שיחה עם רדיו  
286 נורית זרחי | אחרי המבול  
288 פארוק מואסי | נבואה  
289 ארז ביטון | פגישה  
291 פנינה עמית | צדפים קונכיות ומלחמה — טז  
292 אברהם בלבן | מילים  
296 זכי דרוויש | האיש שמשקר הרבה  
301 רות נצר | שאול המלך  
303 יוסי אלפי | אובדן השפה  
315 חיים באר | אל מקום שהרוח הולך  
321 יורם בק | חיוך של כוכב קטן  
323 עוזיאל חזן | ילדי הנמל  



328 לּוז   רחל חלפי | אהבה מופרעת   ּבְ
330 רחל חלפי | המורה שרה  
332 רחל חלפי | כמה דקות ברחוב ישראליס  
334 חוסין מוהנא | לוט מבכה את רעיתו  
336 מאיר עוזיאל | הבחורה שהתאהבה בסלולרי שלה  
337 אגי משעול | לא היו נפגעים  

שמחה סיאני | 
340 הרב, העגלון ומה שביניהם... · סיפור־עם חסידי מגליציה 
343 אפרים סידון | המטוטלת  
346 י ָהְרחֹוב   ֶרת ֶאת ִעּיֵ י ְמַצּיֶ ברכה רוזנפלד | ִאּמִ
347 משה אורן | השביל המחבר  
350 יערה בן־דוד | פושטת צורה  
351 גד קינר )קיסינגר( | נוקטורנו מודרטו לבית פרוסטטה  
353 אמנון ז׳קונט | בחוג המשפחה  
358 בלפור חקק | סוכתי רוַח  
360 הרצל חקק | מטבח כלולותיה  
362 שלומית כהן־אסיף | חוטם המזל  
366 יצחק לאור | אחרי החתונה  
370 סביון ליברכט | ד. אמסלם  
382 מאיר שלו | רצח והתאבדות  
387 מאיה בז׳רנו | וידוי כפירה  
389 אורציון ברתנא | הניגון חוזר  
395 יורי מור | שחור על גבי לבן  
403 עדנה מזי״א | משחקים בחצר האחורית  
407 הלל מיטלפונקט | אנדה  
415 יותם ראובני | הרוצח השכיר של העם היהודי  
420 עּוָפה   ישראל בר־כוכב | ֹחק ַהּתְ
422 מירי גלעד | סוף המסע  
424 דורית ויסמן | ססטינה לקופאית  
427 חיים ספטי | עדן הרוח  
428 נעים עריידי | ירושלים נפרדת מעצמּה  
430 עודד פלד | ח"י פרקי פסטורלה  
435 עודד פלד | מכתבים לברגן בלזן  
437 בני ברבש | המפץ הקטן  



445 שפרה הורן | מחול העקרבים  
452 רחל נפרסטק | ַאּושוויץ  
453 רחל נפרסטק | אימא שלי הייתה בשואה  
454 רוני סומק | שיר אושר  
455 מנחם מ' פאלק | טבעת ועניבה  
457 ְקלּוז'   ל ֹחֶרף ּבִ ה ׁשֶ אדלינה קליין | ִלּקּוי ַחּמָ
459 אסתר ויתקון | נס לא יאומן  
463 אוריאל זוהר | רגל משותקת, לא רגל מעץ  
473 רונית ידעיה | מלכת הממולאים  

חיים סבתו | אכלתי דגים מתוקים בסיפורי עגנון:
477 עגנון מזווית אישית  
485 יוסף עוזר | אינני שר בגדדית  
487 רבקה מרים | אלי אתה ואודך  
489 יוסף שרון | ירושלים, בית החולים הישן למצורעים  
492 אריאל הירשפלד | מאה שערים  
499 דינה רובינה | דרבוקת אומן  
510 דויד גרוסמן | אשה בורחת מבשורה  
522 נאוה סמל | שם בעולם האחר  
525 אסתר שקלים | אלמות  
527 עאמר תורכי | כדור נגד חלומות  
529 אמונה אלון | זיהוי הבן  
532 אמונה אלון | שערי דמעה  
537 שלי אלקיים | כשהנחש והעכבר נפגשו לראשונה  
544 ציפי לוין בירון | יוסף  
546 חוה פנחס־כהן | תפילה לאם בטרם שחרית  
547 חוה פנחס־כהן | שם מפורש  
549 יובל שמעוני | קו המלח  
552 רחלי אברהם־איתן | מדרש הצדף  
554 מירון ח. איזקסון | יצאתי  

אבנר הולצמן | קרוב ואסור לנו שם — ירושלים החצויה 
555 בראי הספרות הישראלית  
579 חביבה פדיה | איש תם  
584 אורי פרידמן | מדברים על שי  
587 ל ַהֹּלא ִנְרֶאה!  מרזוק אלחלבי | ָהֹאֶמר ׁשֶ



590 מרזוק אלחלבי | הם לא היו לבד  
592 מאיר בוזגלו | המסורתי  
604 יוכי ברנדס | חוניה  
608 נידאא ח'ורי | התדע מה המשמעות  
611 רונית מטלון | שרה שרה  
615 צרויה שלו | כאב  
620 אורלי קסטל בלום | הרומאן המצרי  
627 אילן שיינפלד | כינור־הפלאים של מנשק'ה בן דוביד הנגר  
633 עירית לינור | גברת ורבורג  
638 לאה איני | ורד הלבנון  
641 נתן וסרמן | שחור וכוכב: מסע בעקבות אלזה לסקר־שילר  
644 דודו בוסי | חלומות מזכוכית  
647 אמיר גוטפרוינד | חרגולים  
655 בת שבע )ז'אנה( קורסונסקי | סיפור תמים  
658 אביחי קמחי | המאהב  
659 יהודית קציר | צילה  
664 יעל הדיה | תאונות  
667 רפי וייכרט | משל  
668 גדי טאוב | אלנבי  
673 ישי שריד | השלישי  
682 גפי אמיר | צחוק הגורל  
688 רמה בורשטין | עשרים ושמונה שערים  
693 טל ניצן | ֶאת כל הילדים בעולם  
698 אתגר קרת | כוונות טובות  
703 אורלי אסיה | מחלק המים  
705 אלי אליהו | ירושה  
706 דניאל בלטה | מסורת אתיופית פוגשת מנטליות ישראלית  
711 ראוויה ברבארה | הנּון הנשית ּופיית הווידויים  
715 עדי וולפסון | מטמון  
716 סאמר ח'ייר | ברכבת המהירה  
719 אשכול נבו | נוילנד  
722 שמעון אדף | כא. 
725 אלון חילו | אחוזת דג'אני  
732 קרן קוך | כשהבית עצר  



733 דורית רביניאן | סמטת השקדיות בעומריג'אן  
740 עמיחי שלו | בדידות מזהרת  
743 קרן דור | עלים  
744 ענת זכריה | בנות, בנות  
746 עלאא חליחל | בעלי נהג אוטובוס  
753 דרור משעני | האיש שרצה לדעת הכל  
761 ניר ברעם | צל עולם  
763 חגית גרוסמן | לילה ולואיס  
766 יערה שחורי | תסמונת קנדה  
777 שלומי חתוכה | פקודות לבנות  
779 שלומי חתוכה | ירושלים של מטה  
781 אלחנן ניר | כי הפרידה עושה את האדם חכם  
785 גלית דהן קרליבך | קצה  
789 טל איפרגן | ארוחת בוקר ישראלית 
791 רועי חסן | אמא  
794 איימן סיכסק | תשרין  

797 אחרית דבר 
799 סוד תורת הגעגועים, מאת ד"ר גדעון טיקוצקי 

809 נספחים 
811 המחברים בראי המספרים, מאת שלומית עוזיאל 
819 סקירת היצירות 
845 לוח יצירות האמנות 

847 מפתחות 
849 מפתח יצירות לפי שנת ההוצאה לאור 
861 מפתח סופרים לפי אלף־בית 
871 מפתח יצירות לפי אלף־בית 
880 מפתח אישים ומקומות 

893 תודות 


