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ספרות ילדים
שם הספר
סיפור ורוד

שם מחבר\ת
אילנה זפרן

הוצאה
מפה

סיפורו של
משולש ורוד
אין ציפור כזאת,
קורציפה
כל אחד
והמשפחה שלו

אסתי שקדי

דני ספרים

הערות
סיפור לסבי בקומיקס .משלב בתוכו
את הכרוניקה האישית של המחברת
בשילוב תיאור מקיף של תולדות
הקהילה בארץ .מצחיק ,מרגש ומלא
בידע.
ספרות ילדים

אילן שיינפלד

שופרא

ספרות ילדים

יהודה אטלס ויעל
משאלי

קוראים

ספרות ילדים
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ספרים לחטיבת הביניים
שם הספר
אמא שלך
יודעת?

שם מחבר\ת
ירון פריד

הוצאה
משכל

אני אוהב את
תמיר

אלי להר

מעריב

מתרבים כמו
פופקורן

דרור הדדי

שופרא

נעמת לי מאוד

עמי גדליה

ידיעות
אחרונות,
ספרי חמד

סיפור ורוד

אילנה זפרן

מפה

הערות
חייהם של שלושה צעירים תל-
אביביים העובדים בעיתון יומי לא
נפוץ במיוחד .כל הדילמות הקיומיות
היומיומיות שלהם ,ביניהן שאלות על
זוגיות ,אהבה וחיזור – מכל המינים,
מתובלות בהומור רב.
בכיתה י´ מגלה דני מרוז שהוא
מאוהב ,ולא באסנת שמחזרת אחריו
ומבקשת ממנו חברות  .בתמיר,
החתיך של המחזור .אלא שדני עמוק
בארון ומפחד לחשוף את עצמו ובטח
לא בפני תמיר ,שהוא סטרייט גמור,
והימים הם סוף שנות השמונים
והסביבה לא ממש עוזרת
"מתרבים כמו פופקורן" היא דרמה
שנונה ומותחת ,המאפשרת הצצה אל
עולמם של גבר ואישה המחפשים
אחר אהבה ושקט נפשי .לא תמיד
שניהם מודעים לשקר הגדול שעוטף
אותם.
הרגש העז שטליה חשה כלפי נערה
אחרת היה חדש בשבילה .היא גם
לא תיארה לעצמה שהקשישה
המרתקת שפגשה בבית האבות
המקומי תשפיע כך על חייה .והרי
בסך הכל הלכה להכין כתבה עבור
הטלוויזיה הקהילתית .מי ציפה
לפגוש שם אשה כמו אלזה? אבל
שני המפגשים  -עם נעמה ,נערה
עצמאית ונועזת ,שלא חוששת
להצהיר על אהבתה לבנות ,ועם
אלזה קראוס  ,הקשישה המיוחדת
מבית האבות  -הופכים את עולמה
של טליה.
סיפור לסבי בקומיקס .משלב בתוכו
את הכרוניקה האישית של המחברת
בשילוב תיאור מקיף של תולדות
הקהילה בארץ .מצחיק ,מרגש ומלא
בידע.
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ספרי קריאה
שם הספר
אהובו של
הסמוראי

שם מחבר\ת
יאהרה סאיקאקו

הוצאה
אסטרולוג

אז מה את
באמת רוצה

עדית שמר

כתר

אימה ויגואר

אריקה פישר

עם עובד

אלוהים נכה
מאה אחוז

מוטי אברבוך

עם עובד

אלכסנדריה
יקירתי

יוסי וקסמן

כתר

אמא שלך
יודעת?

ירון פריד

משכל

אנימה אני מה ?

זהבה כספי ויריב-
ריביק

חמד+ידיעות
אחרונות

הערות
ביפן המסורתית ,אהבת גברים בין
לוחמי מעמד הסמוראי ,היתה
מקובלת ויותר מזה  -ביפן עודדו
ביטוי זה של ברית בין הלוחמים לבין
הנערים ששימשו אותם כחניכים -
מתלמדים .בנים צעירים של
סמוראים נשלחו אל חצר השליט לא
רק כדי ללמוד את מלאכת הלחימה,
אלא גם כדי ללמוד את סוד אהבת
הגברים.
רובי פוגשת את ליאורה ,אמנית
חסרת גבולות ,בעצרת התמיכה
בשלום בכיכר מלכי ישראל והולכת
שבי אחריה .על רקע רצח רבין,
נהפך הקסם הראשוני לאהבה
עמוקה הקורעת את רובי ממשפחתה
ומהעולם המוכר.
סיפור אהבה מיוחד ונוגע ללב בין
שתי נשים ,גרמנייה ויהודייה ,הנרקם
ומתגשם על הרקע הבלתי אפשרי
של ברלין תחת שלטון האימים
הנאצי .פרשה אמיתית ,מתועדת
במכתבים ,מסמכים ,פרקי עדויות
שבעל פה תצלומים ,הופכים לרומן
תיעודי מרתק.
במסע חיפוש אחר זהותו נקרע סמי
בין הצורך לשמור את קשריו עם בנו
ועם גרושתו שבקיבוץ לבין התלות
הנפשית שפיתח
בבן-זוגו לחיים זה שלושים שנה -
אליוט ההרסני.
סיפור על שלושה ישראלים שנוסעים
לאלכסנדריה ,עיר המאהבים
הגדולים של כל הזמנים...חזרה
רומנטית לשנות החמישים העליזות
של ישראל .קליל אך עמוק.
ספר טיסה קליל בלי הרבה מתח או
כאבים ,די מצחיק .כל הגיבורים,חיים
בתל אביב ומחפשים אהבה .או
זיונים .או שניהם.
מסע של גילוי מרתק במחוזות
העלומים של הזהות המינית .יריב
נולד כזכר ביולוגי אך חש חוסר
התאמה בין מינו הביולוגי וצורת גופו
לבין תחושתו הפנימית ,לאחר
תלאות רבות מצליח לממש את
האשה שבישותו – ריביק.
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שם הספר
בואי נשמתי
שמעי את
הסיפור על קלף
הקיסרית
בחזרה לסמרה

שם מחבר\ת
אתי בן זקן

הוצאה
פועלים

שלמה לניאדו

משכל

בטבעת זו

כליל זיסאפל

כתר

בכל צחוק דמעה

לזלי ניומן,

קציר מילים.

בן לוקח בן ובת
לוקחת בת
דודה פרהומה
לא היתה זונה

אוסף סיפורים

אסטרולוג

יוסי אבני

עם עובד

הדייקית והדיבוק

אלן גלפורד

שופרא

הידועה בכינויה

רות'אן רובסון

שופרא

הלשון האבודה
של העגורנים

דייויד לוויט

זמורה ביתן

הערות
שלוש קולות של נשים מתקופות
שונות נארגים זה לצד זה,
ומשתלבים זה בזה ,ואחד מהם הוא
גם סיפור אהבה בין נשים.
רומן ביסקסואלי ,פרופסור
לאנתרופולגיה מזמין  3צעירים
לסמרה אשר בהימליה .בסמרה
מתגוררים הצעירים בבקתה מבודדת
על גבעה נידחת המכונה "גבעת
הברדלס".
סיפור אהבתן הלא צפוי של שתי
נשים סטרייטיות ,דני ועמית.
לזלי ניומן היא אחת הסופרות
הלסביות )היהודיות( החשובות
בארה"ב ,וטוב עשתה שרון הר-פז
שתרגמה את ספרה .שיינה
סטיינבלט ,לסבית יהודיה נחמדה,
מתאהבת בלוז ,בוצ'ית פורטורקינית,
אך דאגתה העיקרית נתונה לסבתה
שהועברה לבית אבות" .הלקחים
אותם לומדת שיינה בנוגע
להזדקנות" ,כותבת המתרגמת
והמו"לית" ,הינם חומר לימוד רגיש
לכולנו") .דנה .ג(
קובץ סיפורים מהעולם שעוסקים
ביחסים הומו-לסביים.
בחיפוש אחרי אהוב שנעלם יוצא
הגיבור אל הלא נודע .ספר נוסף:
כנגד ארבעה בנים.
קוקוס-דיבוק לסבי המשתחררת מעץ
בו נלכדה במשך  200שנה .מגיעה
למאה ה 20-כדאי לרדוף את ריינבו
רוזנבלום – צאצאית של גיטל
המקוללת ,נהגת מונית לונדונית
ומבקרת קולנוע לסבית.
שני סיפורים של שתי נשים ,שחייהן
מצטלבים בנקודה מסוימת .אחת
מהן לובשת ופושטת זהויות בהתאם
ללקוחותיה ,וחיה חיים אחרים;
האחרת הופכת לכוכבת של אופרת
הסבון שבה היא מככבת על גבי
המסך .סיפור לא פשוט ,שמנסה
לבדוק מי אנחנו בכלל מתחת
לזהויות שאנחנו לובשים ,או
שמלבישים עלינו ,ולמה לעזאזל,
אנחנו עושים מה שאנחנו עושים .ואם
לא אנחנו ,אז הדמויות .לא בטוח
שיש כאן תשובה ,אבל הספר מרתק,
וקשה להניח אותו מהיד )דנה פלג(
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שם הספר
המתעתע

שם מחבר\ת
דינישיה סמית

הוצאה
מעריב-הד
ארצי

הנה אני
מתחילה

יהודית קציר

הקיבוץ
המאוחד

השעות

מייקל קאנינגהאם

כתר

וולף

הולגר זיל ודירק
לודיגס

כיסוי

אמה דונהיו

אלטרנטיבות

כמו

ג'אנט ווינטרסון

בבל

כמו דג מחוץ
למים

ססיליה צוקים

אסטרולוג

הערות
מבוסס על מקרה אמיתי שארע
בארה"ב ,סיפור על תשוקה ,אהבה,
דעות קדומות ,דין לילי-גיבור הסיפור
מגיע לעיירה קטנה ועד מהרה
מתאהבות בו כל נשות העיירה בשל
רגישותו הרבה אליהן ,עד שמגלות
כי דין לילי הוא בעצם היא.
אהבה אסורה בין ריבי לבין
מיכאלה,המורה שלה לספרות
בחטיבת הביניים ,אשה נשואה.
סיפוריהן המשתלבים של שלוש
נשים שונות ,משלוש תקופות שונות,
המתחברים כולם לספרה " מרת
דאלוויי ",של וירג'יניה וולף .הספר
שעל פי נעשה הסרט בו זכתה ניקול
קידמן באוסקר.
לפורנו יש חלק חשוב בקהילה
ההומואית ,וזהו סיפורו של כוכב
פורנו .סקסי )כמובן( ,מצחיק,
ולפעמים מאתגר) .ד .פלג(
סיפור שנפתח במוות .אשה מאבדת
את בת זוגה בתאונת דרכים .הן
חיות בארון ,בחברה דתית שמרנית
)אירלנד ,הפעם( ,והספר משחזר את
הקשר המורכב ,הסוער שביניהן ,ואת
תהליך האבל שעוברת פן ,בת הזוג
שנותרה בחיים .מה אני אגיד לכן,
מרגישים שלסבית כתבה את הספר
הזה .יש בו משהו כל כך אמיתי ,כל
כך מדויק וכן) .דנה פלג(
איימי ואש ,שתי נשים צעירות
שהמשיכה ביניהן ,כמו המשיכה בין
קרח לאש ,מרקיעה אל מעבר
לגבולות החבויים בין תרבויות,
ארצות ,משפחות ,חברויות ואהבות.
אשה בת  54מגיעה לעיר ת"א ,ועד
מהרה נטמעת בתוך קהילה ההומו-
לסבית .סיפורה של "פג-הג" -אשה
שאוהבת הומואים.
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שם הספר
כתוב על הגוף

שם מחבר\ת
ג'אנט ווינטרסון

הוצאה
בבל

להחזיר את
הפיות לארץ
ישראל
מה הסטייה שלך
מוריס

שז

מודן

ליאור עזיז
א.מ .פורסטר

זמורה
אור-עם

מות הנזיר

אלון חילו

חרגול

מזון מלכות

נגה אשד

פועלים

מידות שוות של
חיבה
מעשים מגונים

דייויד לוויט

זמורה ביתן

ג'ודית ק .בראון

חרגול

מתוך הארון
הנעול

טוביאס סמולט

אסטרולוג

מתרבים כמו
פופקורן
נורי והפרופסור
האנגלי

דרור הדדי

שופרא

א.סודאי

אסטרולוג

הערות
"כתוב על הגוף" הוא סיפור על
אהבה ומחלה הכתוב בגוף ראשון.
מיהו המספר? אנחנו יודעים שהוא
חי לבדו בלונדון ,מתרגם מרוסית
לאנגלית ,פעם אהב גברים והיום
אהבתו נתונה לנשים ,אך האם הוא
גבר או אשה ? " כתוב על הגוף הוא
סיפור חושני ,סיפור אהבה ,שבעיני
הוא ביסקסואלי ,משום שמינו או
מינה של האוהב/ת בו איננו ידוע לנו,
גם אם הוא מסופר בגוף ראשון .אנו
יודעים הכול על חייהם הסבוכים של
השניים )או השתיים( ,פרט לעובדה
זו .האם זה משנה? מבחינה רגשית,
לא ,בעצם .מבחינה ספרותית זהו
טריק גאוני .התרגום ,של מיכל
רוזנטל ,הוא יצירת מופת בפני
עצמו" )דנה פלג(
רומן אוטוביוגרפי בדוי .ספר נוסף:
ריקוד המשוגעת-שירה בהוצאת
הקיבוץ המאוחד.
אוסף סיפורים קצרים.
סיפור על אהבה בין נערים בפנימיה
אנגלית .הספר גם הפך לסרט
בהשתתפותו של יו גרנט
העיר היא דמשק ,והשנה היא .1840
פגישה לילית סוערת בין הנזיר
האיטלקי תומאסו לבין אצלאן פרחי,
נער יהודי ממשפחת סוחרים עשירה,
מסתיימת במוות לא צפוי ומובילה
לעלילה נוראה ,שבה מואשמים יהודי
העיר ברצח הנזיר על-מנת להשתמש
בדמו לאפיית מצות הפסח.
קובץ סיפורים שעוסק בנשים
לסביות.

חייה של נזירה לסבית בימי
הרנסאנס באיטליה.
סופרים כמו :אוסקר ווילד ,ד.ה
לורנס ,הנרי ג'יימס ,קנת גרהם,
שבעבר נאלצו לפרסם בשם בדוי ,או
להעביר את הכתבים בחשאי.
רומן ביסקסואלי
סיפור על אהבה-שנאה-חטא ואשמה
בין נורי-נער יהודי יתום ברחובות
בגדאד לבין איאן הבריטי שנמשכה
שנים רבות בעירק ,לבנון אנגליה
וישראל.
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שם הספר
נעמת לי מאוד

שם מחבר\ת
עמי גדליה

הוצאה
משכל

נער הבית

אנתוני שר

שופרא

נער חלום

גים גרימזלי

שופרא

סבך הפרי
האדום

ריטה מיי-בראון

פועלים

סיפור הלילה

קולם טוייבין

כנרת

ספפו מלסבוס

מרגרט קלוזנר

מסדה

עד לאהבה

מיטשל פייגנבאום

שופרא

פרפרי כאוס

רונן אלטמן

שופרא

פשוט ונורמלי

גיימס וילקוקס

מעריב

ציפר ובני מינו

בני ציפר

עם עובד

רדיו טרנסג'נדר

כריס בוגאליאן

כנרת

רואה את
הקולות

לילך גליל אל-עמי

משכל

ריקוד משפחתי

דייויד לוויט

זמורה ביתן

הערות
סיפור על נערה ,שתוך כדי עבודת
שורשים ,מתחקה על זהותה שלה.
ליאון ליפשיץ הוא יהודי ביסקסואל
עשיר ,הנמנה עם המיעוט הלבן
בדרום  -אפריקה .הוא מסתגר בביתו
המהודר בלונדון בניסיון לברוח
משלושה דברים המתחילים באות
א` :אידס ,אפרטהייד ואנטישמיות.
נתן ורוי מתאהבים ועליהם לשמור
על סוד אהבתם מפני חבריהם ,מפני
הכנסייה ומפני בני משפחותיהם.
ספר נוסף :ציפורי חורף.
רומן לסבי חושפני ,משעשע וחסר
רחמים הבועט בכל מוסכמות
הממסד ההטרוסקסואלי.
ריצרד גאראיי חי לבדו עם אמו,
ומסתיר ממנה ומהעולם את הזהות
המינית שלו.בלילה קל לו יותר
להתבטא.
ברומן היסטורי זה המחברת עוקבת
אחרי התפתחותה של המשוררת
הלירית היוונית.
שני גברים שהיו מאהבים לאותו גבר
נשוי – ומאיימים על המערכת הזוגית
שלו ושל אשתו.
רומן ביסקסואלי ,סבוך מאוד,
שמתרחש בעיר אמריקאית.
לויד נוריס הוא הומוסקסואל שיצא
מן הארון ,וחיי האהבה שלו לא
מוצלחים במיוחד ,או ליתר דיוק ,לא
קיימים כלל.
תמונות מחייהם של ציפר ויו ,בני זוג
הומואים מת"א ,עולם אפל רווי
חשדנות הדדית ,קטטות ונסיונות
התפייסות ,אך גם האהבה גדולה
ומסירות אין-קץ.
דיינה סטיבנס-פרופסור צעיר
לקולנוע עומד לעבור ניתוח לשינוי
מין ומעמיד את ארבעת הגיבורים
בפני שאלות קשות .סיפור אהבה
מרגש ומפתיע ,דיבור ישיר וכנה
שאינו גולש לרכילות ומציצנות.
לאחר מות אמה מסירה מעליה יוני
ויסמן את הנטל והאחריות ,משלימה
את תהליך פרידתה מהקיבוץ הדתי
שבו גדלה ,ויוצאת למסע של חיפוש
ובירור מהותה של הזהות המינית
שלה.
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שם הספר
רציתי לנשק לך
בשדה החרציות

שם מחבר\ת
אביבה אברון

הוצאה
משכל
)חמד+ידיעות
אחרונות(

רק אתה

אילן שיינפלד

שופרא

תאנים ,אהובתי

דנה ג .פלג

שופרא

תמונותו של
דוריאן גרי

אוסקר ווילד

ספרי קדיש

תפוזים הם לא
הפרי היחיד

ג'אנט ווינטרסון

בבל

הערות
אילה ודניאלה ,שהידידות ביניהן
הופכת במהלך סופשבוע גורלי לרומן
סוער .מאותו רגע חייהן אינם יכולים
לחזור ולהיות כפי שהיו.
סיפור אהבתם של גל ושל איזי ,שני
צעירים בראשית
שנות השמונים בתל – אביב .ספרים
נוספים  :גאים להציג-אוסף יוצרים.
ספרי שירה :הספר המשונה של
מרגוליס ,המדריך לתייר,שלום,
תשליך ,ארעי ,וראשיתו
באהבה,טורים לרע בפרדה,עושים
אהבה בלשון,כרת ,שדלץ ,רק אתה.
אשה לסבית צעירה במציאות
החברתית החדשה של ישראל בסוף
שנות התשעים.
הספר הוא אחד הספרים החשובים
בספרות האנגלית של המאה ה19-
ובכלל ,שזכה להרבה פרשנויות.
סיפור על צעיר שנשאר צעיר לנצח,
ורק תמונתו הולכת ומתעוות,
כשאורח חייו הולך ומידרדר .אבל מה
זו ההידרדרות הזאת ,בעצם?
התרגום אגב ,ארכאי ,וסופרים
שמשחקים בשפה כחומר ביד היוצר,
כמו ויילד ,תמיד מומלץ לקרוא
במקור )גנה פלג(
הגיבורה היא בת מעמד הפועלים
המתמודדת עם השאלות הגדולות
שחוצות מעמד ,תרבות וצבע .חיפוש
אחר מיניות ועצמיות " .תפוזים הוא
סיפורה של ילדה שגדלה בצלה של
אם נוקשה וקנאית ,נוצריה חוזרת
בתשובה ,ומרדה ,בעל כרחה כמעט.
ספר לא פשוט ,עם המון אזכורים
נוצריים ,על השתחררות ועמידה
עקשנית על שלך) ".דנה פלג(
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ספרי עיון
שם הספר
אמא ,יש לי
משהו לספר לך

שם מחבר\ת
דבורה לוז ושרה
אבני

הוצאה
שופרא

ארון בתוך ארון

עירית קורן

ידיעות
אחרונות

דני קפלן

הקיבוץ
המאוחד
אח

דויד יהונתן
וחיילים אחרים
דיכאון
באוכלוסיה
ההומו-לסבית
דרך גבר

ירון פלג

שופרא

האם זו בחירה?

אריק מרכוס

מודן

הדווקאים

שרה רינה בן
מנחם )שר"ב(

חמו"ל

הורות לסבית

סוזאן מ .ג'ונסון
ואליזבת' א'וקונור

אח

העיתון והארון

ד"ר עמית קמה

הקיבוץ
המאוחד

זה לא אתה  ,זה
אני

נילי קמינסקי

שופרא

קימרון הארדין
ומארני הול

הערות
לוז ,אמא של הומו ,ממקימות
תהיל"ה אספה סיפורי יציאה
מהארון .אבני ,מרצה למיניות האדם
סיפוריהם של הומואים ולסביות
דתיים.
כיצד מתמודדים עם הגילוי הזה מול
עצמם ,מול משפחתם ומול החברה,
מדוע הם מתעקשים להשאר בתוך
עולם דתי שמסרב להכיר בזהותם
המינית ובזהותם בכלל :מה גורם
להם להשאר בתוך הזהות הכפולה
והסותרת הזו  -המינית והדתית ,ומה
הן הדרכים שהמציאו לעצמם כדי
להתמודד עם כפילות זהות זו.
קובץ סיפורים קצרים על חיילים
הומוסקסואלים בצה"ל.
מידע ושיטות טיפול בדיכאון המיוחד
קהילה ההומו-לסבית.
יחסים הומו ארוטיים היו בספרות
העברית עוד לפני שהמצאנו את
המילה "קהילה" .מנדלי מוכר
ספרים ,יעקב חורגין ,משה
סמילנסקי .ל"א אריאלי ואפילו עמוס
עוז כתבו על הומו ארוטיות.
תשובות ל -300השאלות הנשאלות
ביותר לגבי הומוסקסואלים ולסביות.
ספר נדיר ביותר ,שנכתב בשם בדוי,
הספר הקווירי הראשון שיצא בארץ
שנה לפני שהמלה הומצאה בהקשרה
הגאה .מספר כנראה על חבורה של
הומואים ולסבית אחת ,בתל אביב
של אותם ימים רחוקים.
שאלות וחששות מיוחדים העומדים
בפני לסביות בעת גידול ילדים.
הצעות להתמודדות הילדים כנגד
הומופוביה בעולם החיצון.
תפקידי תקשורת ההמונים בעיצוב
הדימוי ההומואי ,התנהגות מינית
וכינון זהות ,תהליכי היציאה מהארון
על כל מורכבותם.
ספר על הזוגיות ההומוסקסואלית,
מלמד לחזר ,להתאהב ולחיות יחד,
אבל גם ובעיקר איך להיפרד ,איך
להתמודד עם כאב האבדן ואיך לדעת
מתי מגיע האהוב הבא .מבוסס על
סיפוריהם האישיים של גברים
מהעולם.
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שם הספר
חיי אוסקר ווילד
לוחם רוח
הגאווה

שם מחבר\ת
פרנק האריס
ג'ון ר' סטואו

הוצאה
אסטרולוג
אור-עם

מעבר למיניות

יאיר קדר ,עמליה
זיו ואורן קנר.

הקיבוץ
המאוחד

הערות
ביוגרפיה
מסע לגילוי עצמי והעצמה עבור
גברים הומואים ודו מיניים .סיפורים,
דיונים ותרגילים מעשיים.
קובץ של מאמרים בתחום הלימודים
ההומו  -לסביים והתיאוריה הקווירית
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ספרי שירה
שם מחבר\ת
ליאת קפלן

הוצאה
פועלים

הערות
שירה לסבית חושנית.

שם הספר
בדיוק כך
במטבח
גאים להציג
הזר ואשת חול

עורך :אילו
שיינפלד
שרון אס

שופרא

קובץ שירה הומו-לסבית פרי
כתיבתם של יוצרים ויוצרות שונים
שירה .ספר נוסף :אם ההר נעלמה.

מופע

יונה וולך

מעוט

דורי מנור

סוטים יקרים

חזי לסקלי

עכשיו במתיקות
הזאת
רמוז /איך אתה/
אוהב /להתחזר
שירים
שירים

דנה אמיר

פועלים

תמיר להב-
רדלמסר
סאפפו
קונסטנטינוס
קוואפיס

שופרא

הקיבוץ
המאוחד
הקיבוץ
המאוחד
הקיבוץ
המאוחר
ביתן

הפועלים
הפועלים

שירה מקורית ותרגום
שירה .ספרים נוספים :העכברים
ולאה גולדברג ,חיבור וחיסור
בהוצאת עם עובד ,האצבע.
שירה .ספר נוסף :עד בוא האדמה
בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
שירה

שירתו של המשורר הלאומי היווני
בתרגומו של יורם ברונובסקי
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