מדור ספרות חדשה
שירה עברית
•

ח"נ ביאליק ,מבחר יצירות " :בתשובתי" ,בשדה"" ,צפרירים" " ,העיניים הרעבות" " ,הכניסיני תחת כנפך" ,
"יתמות" ",המתמיד"" ,הברכה".
[חומר עזר ראשוני  :חיים נחמן ביאליק  -השירים ,ערך והוסיף מבואות ,ביאורים ונספחים :אבנר הולצמן ,הוצאת
דביר ;2004 ,מירון ,דן' .ללא מראי מקומות :הקדמה "תמימה" לשירת ביאליק' בתוך  :חדשות מאזור הקוטב ,הוצאת
זמורה ביתן ,תל-אביב  ,1993 ,עמ' ]443-534

•

שאול טשרניחובסקי ,מבחר יצירות :

"אני מאמין"" ,שירים לאילאיל" " ,נטע זר את לאמך"" ,לנוכח פסל

אפולו"" ,לשמש" " ,האדם אינו אלא" " ,אני  -לי משלי אין כלום"" ,לילה  ,לילה  ,ליל אלילים".
[אפשר להעזר בספר שאול טשרניחובקי ,מבחר שירים ,מהדורה מבוארת  ,עורך  :בועז ערפלי ,אחרית דבר  :אבנר
הולצמן ,הוצאת כרמל ]2015
•

אברהם בן יצחק ,כל השירים ,עריכה ואחרית דבר :חנן חבר ,הקיבוץ המאוחד.1992 ,

•

דוד פוגל" ,לפני השער האפל " בתוך :דוד פוגל  ,כל השירים ,עורך :אהרן קומם ,הקיבוץ המאוחד.1998 ,

•

רחל בלובשטיין ,השירים ,הקיבוץ המאוחד.2003 ,

•

נתן אלתרמן" ,שמחת עניים" ו"שירי מכות מצרים" בתוך שירים שמכבר ,הקיבוץ המאוחד.1972 ,

•

לאה גולדברג – כתבים ,כרך א ,ספריית פועלים .1973 ,הכרך כולל את הקבצים" :טבעות עשן "" ,שבלת ירקת
העין"" ,שיר בכפרים"" ,מביתי הישן".

•

דליה רביקוביץ" ,אהבת תפוח הזהב" בתוך :כל השירים ,הקיבוץ המאוחד ,2010 ,עמ' .46-11

•

נתן זך ,כל החלב והדבש ,עם עובד.1981 ,

•

דוד אבידן ,משהו בשביל מישהו ,הקיבוץ המאוחד.2005 ,

•

אבות ישורון" ,השבר הסורי אפריקני" בתוך  :כל שיריו ,כרך שני ,הקיבוץ המאוחד ,1997 ,עמ' .146-9

•

ארז ביטון ,אותות ,הקיבוץ המאוחד.2019 ,

•

יונה וולך ,שירה ,מפעלים אוניברסיטאיים.1976 ,

•

חזי לסקלי ,באר חלב באמצע עיר ,עם עובד.2009 ,

•

אהרן שבתאי ,ארצנו ,הקיבוץ המאוחד.2002 ,

פרוזה
•

ש״י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים)" ,שם ויפת בעגלה" ,כל כתבי מנדלי מוכר ספרים ,דביר .1958 ,קישור ליצירה

•

אריאלי אורלוף" ,בימות הגשמים" ,כתבי ל"א אריאלי כרך א ,קרן ישראל מץ .1999 ,עמ'  .220-209קישור ליצירה

•

דבורה בארון" ,בכי" ,פרשיות ,מוסד ביאליק.1968 ,

•

יהודה בורלא" ,נפתולי אדם" ,כתבי יהודה בורלא א ,דבר-מסדה ,תשכ"ב.

•

ח"נ ביאליק" ,מאחורי הגדר" ,בתוך :אבנר הולצמן (עורך) ,חיים נחמן ביאליק ,הסיפורים ,דביר ,2008 ,עמ' 111-
 .59קישור ליצירה

•

בן אביגדור" ,לאה מוכרת דגים" ("מרחוב היהודים") ,דפוס האחים שולדבערג.1891 ,

•

מ.י .ברדיצ׳בסקי" ,מחניים" ,בתוך :רעם היופי ,עורך אבנר הולצמן ,הקיבוץ המאוחד .2009 ,קישור ליצירה

•

י"ח ברנר" ,המוצא"" ,עוולה" ,כל כתבי י.ח ברנר ,הקיבוץ המאוחד" .1955 ,המוצא"" ,עוולה"

•

י"ד ברקוביץ" ,פרא אדם" ,סיפורים נבחרים ,דביר.1959 ,

•

אשר ברש ,כעיר נצורה :סיפורה של תל אביב ,מסדה.1969 ,

•

א"נ גנסין" ,בגנים" ,כתבי אורי ניסן גנסין ,ספרית פועלים .1946 ,קישור ליצירה

•

יעקב חורגין" ,אליהו הקצב" ,פרופסור ליאונרדו ,כתר .1990 ,עמ' .50-33

•

ש"י עגנון" ,פנים אחרות"" ,הרופא וגרושתו" ,על כפות המנעול ,שוקן .1978 ,עמ' תמט-תסח ,תסט -תצ.

•

דוד פרישמן" ,נחש הנחושת" ,מבחר כתבים ,עם עובד .1947 ,קישור ליצירה

•

י.ל פרץ" ,שלוש חופות" ,כל כתבי י.ל פרץ (כרך א) ,דביר.1953 ,

•

פרץ סמולנסקין ,קבורת חמור ,קרית ספר ,תרצ"ט .קישור ליצירה

•

משה סמילנסקי" ,זמירה" ,כתבי משה סמילנסקי כרך ג ,דפוס שושני תרצ"ד-תרצ"ו .עמ'  .63-33קישור ליצירה

•

דוד פוגל ,נוכח הים :נובלה ,הקיבוץ המאוחד .2005 ,קישור ליצירה

•

נחמה פוחצ'בסקי" ,בלעדיה" ,בתוך :יפה ברלוביץ (עורכת) סיפורי נשים בנות העליה הראשונה ,משרד הביטחון
ההוצאה לאור .1984 ,עמ' .89-78

•

מ"ז פיארברג" ,לאן" ,כתבי מ"ז פיארברג ,בית מסחר ספרים כנסת ,תש"א .קישור ליצירה

•

אהרן ראובני "אחרית אונו" ,ילקוט סיפורים ,יחדיו .1980 ,קישור ליצירה

•

גרשון שופמן" ,אהבה" ,ילקוט סיפורים.1986 ,

•

יעקב שטיינברג" ,ביקור" ,הצעיף האדום ,גוונים .1997 ,קישור ליצירה

•

שושנה שבבו ,אהבה בצפת ,בימת קדם לספרות ,תש"ס.

•

יצחק שמי" ,אב ובנותיו" ,טחנת החיים ,דביר .2015 ,עמ'  .196-169קישור ליצירה

•

יצחק שנהר" ,רחוב חובבי ציון" ,ילקוט סיפורים ,יחדיו ואגודת הסופרים העבריים בישראל ,תשכ"ז.

