
 ירחון מוטיב אינדקס משתתפים בגיליונות 
 

 
 שם היוצר 

 

 
 ה שם היציר

 
 סוג היצירה 

 
 מספר גיליון

 
 נושא הגיליון 

 צעדים במסע 52 סיפור  בארץ הפלאות  א'

 בין הים והמדבר 7 שיר החול  אשת אבן  יסמין

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר השקיטי אבן  יסמין

 זמני 17 שיר כרןמצליחים להסתנ אנחנו לא  אבגי־כהן גלית

 20 20 שיר סירים ויהלומים  אבגי־כהן גלית

 מרחוק 66 שיר מרחוק זוהר אביב

 מציאות מדומה 18 שיר * אבני־כהן עירית

 20 20 שיר בעוד עשרים שנים, נוסי בת עשרים אבני־כהן עירית

 שבעים פניםישראל:  34 שיר יושבי אוהלים ויושבי מסכים  אברהם־איתן רחלי

 המצאות 64 שיר תוספים קלים לזמנים קשים אברמישירלי 

 עונות 2 שיר עונות השנה  אוהב־ציון ליטל

 מפני שיבה 32 שיר סדרן אוחיון  משה

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר אם אשכך ירושלים אורבך שולמית

 קול אישה 43 שיר אישה מלח  אורבך שולמית

 מידה רעה 48 שיר עוד מעט  שולמית אורבך

 סודות 6 שיר שלושה שירים י'דגאט טלי

 ישראל: שבעים פנים   34 סיפור  אבטיח אבטיח י'אטדג טלי

 עונות 2 שיר עם הזריחה איטי

 3 שיר נדודי שינה איטי
10 
30 

 נדידה
10:10 

 30משלושה יוצא... 



 מעט עצמי  14 שיר רק המכחול איטי

 וצדק חוק  29 שיר משפטי צדק  איטי

 עודני ילד  31 שיר ציפורי לילה איטי

 ישראל: שבעים פנים   34 שיר שאינה תלויה בדבר  איטי

 יום בחיים  24 שיר * איינהורן  איציק

 אוכל ומזון  56 סיפור  עוגת יום הולדת אילה אלבאז 

 כוחה של הרוח 62 סיפור  הניצול א"ל 

 פגעי הזמן  59 שיר * רתם אלדר־היבש   

 זמני 17 שיר נרקיסים אלון אסנת

 מציאות מדומה 18 שיר ם נודדות לימי אלון אסנת

 בית 27 שיר * אלון אסנת

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר * אלון גיל

 הפחד עצמו  49 סיפור  פחד לילה מיקי אלטמן

 תעלומה? 51 סיפור  השחפים במפרץ דיוס מיקי אלטמן

 פרדות  9 שיר ענני הקסת  אליעזר ורדה

 מעט עצמי  14 שיר בנתיב ההגיה  אליעזרורדה 

 עימותים  15 שיר עצה אליעזר ורדה

 אדם וחיה  25 שיר אורח אליעזר ורדה

 29 שיר עולמות אליעזר ורדה
30 

 חוק וצדק 
 30משלושה יוצא... 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שלווה אליעזר ורדה

 אהבה וחושך 45 סיפור  גרגיר אבק ורדה אליעזר

 עקבות 73 שיר מסע קניות ורדה אליעזר

 יום בחיים  24 שיר מבקרת בביתך  אלמן רבקה

 26 שיר כתפך אלמן רבקה
30 

 גבולות
 30משלושה יוצא... 

 ביחס למין 33 שיר עץ המנגו אלמן רבקה

 ים פניםעישראל: שב 34 שיר אמנון ותמר כתום  אלמן רבקה

 רגע עם החינוכית  35 שיר סנופקין  אלמן רבקה



 פגעי הזמן  59 שיר שוב הייתי חוזרת  רבקה אלמן

 1 סיפור  שק אטום אלעזר פזית
30 

 התחדשות 
 30משלושה יוצא... 

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר פיתוי  פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר כתומים ואדומים  פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר אבי הפך דהוי ממני  פזית אלעזר

 ה שקטהחיים של קריס 46 שיר להיות לך במלואי פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר סימנים של חסד פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר אדמה פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר לא מפסיקים אדמה באמצע פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר החמצה פזית אלעזר

 קריסה שקטהחיים של  46 שיר השתוחחתי פזית אלעזר

 חיים של קריסה שקטה 46 שיר אשכבה  אלעזר יתפז

 חברות 72 סיפור  אוסף הפורצלן  אמירה אמיתי

 מציאות מדומה 18 שיר רשת חברתית  אפיאס שרון

 7 שיר אבא שלי קיפל את הים אפק עדנה
30 

 בין הים והמדבר
 30משלושה יוצא... 

 אומץ ותעוזה 11 שיר מי מהם אפק עדנה

 מעט עצמי  14 שיר  חלצתי עט אפק עדנה

 פריצת דרך  16 שיר עוד מעט יפרוץ לו סתיו  אפק עדנה

 חוק וצדק    29 שיר צדק אפק עדנה

 עודני ילד  31 שיר אתמול טסתי לירח אפק עדנה

 ניםפישראל: שבעים    34 סיפור  אגדה: איש הצחוק ואיש העצב אפק עדנה

 אלוהים אדירים ב    40 שיר לא היה וכן נברא אפק עדנה

 נבוכותי...  47 סיפור  ארוחת צהריים )או( ציפורני הכלב  אפקעדנה 

 הפחד עצמו  49 שיר בראשית  עדנה אפק

 דרך משל 55 סיפור  איפה נפגשים כל החלומות  עדנה אפק

 המצאות 64 סיפור  חשיבה יצירתית  עדנה אפק

 אני/דמותי 67 שיר אין דבר מבעד לחלון  עדנה אפק



 התחדשות  1 סיפור  המשקולת  אקשטיין  צפריר

 נדידה 3 סיפור  שתי צלחות אקשטיין  צפריר

 בזכוכית מגדלת 13 סיפור  שיעור בחמצה אקשטיין  צפריר

 20 20 סיפור  השעה חמש ועשרים אקשטיין  צפריר

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  צעדים לעבר הגבול  אקשטיין  צפריר

 מציאות מדומה 18 שיר חמוקייך  ארגוב  הודי

 20 20 שיר עשרים   טובוסקו או ארגוב  הודי

 ובדמותם 21 שיר להיות ארגוב  הודי
 30משלושה יוצא... 

 אדם וחיה  25 שיר בג'ונגל ארגוב  הודי

 קסם 28 שיר קלפים  ארגוב  הודי

 ביחס למין 33 שיר חתול רחוב ארגוב  הודי

 פניםישראל: שבעים  34 שיר זהותי ארגוב  הודי

 חינוכית עם הרגע  35 שיר תבואת תרבות  ארגוב  הודי

 נבוכותי...  47 שיר עירום ועריה  ארגוב  הודי

 צלילים ומנגינות  23 שיר צליל ארונשטם ישראל דוד

 לילה )שני(  63 שיר מתחת  שחף ארז

 לו היה...  69 שיר עקדה שחף ארז

 אסון טבע 58 סיפור  מפליגה למחוזות חדשים  עדי ארצי 

 23 שיר דממה מרה מתוקה ארש־לויאן גיא
30 

 ומנגינות  ליםצלי
 30משלושה יוצא... 

 יום בחיים  24 שיר ריק ארש־לויאן גיא

 עודני ילד  31 שיר שמחת ילד מבקש  ארש־לויאן גיא

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר גאולה ארש־לויאן גיא

 ביניים  41 שיר פוגה בצנטרי אשור רות

 דרך משל 55 סיפור  הפילמשל  יעקב אשל 

 נוסטלגיה 4 רשי מעשייה אשל־כהנסקי ענבל

 אומץ ותעוזה 11 שיר * אשל־כהנסקי ענבל

 מעט עצמי  14 שיר עונת הגשמים אשרוב רחל



 נדידה 3 שיר חורף  אשתר  אלון

 חוק וצדק  29 שיר פרפרטואום  אדיקטום אשתר  אלון

 כוחה של הרוח 62 שיר לא שרדתי  ב"ה 

 עדות 5 שיר שקיעה בובה  יוסי
 חלום בין מציאות ל 8 שיר * בובה  יוסי

 עודני ילד  31 סיפור  מחבוא הקרשים בוכריס שלומי

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר יום כיפור  בוכריס שלומי

 המצאות 64 סיפור  הדבר האמיתי לוטם בוקס

 ניצחון  71 שיר התוכנית עפרי בייבה

 עודני ילד  31 סיפור  מיקרו הקטן  בלומנפלד־שגיא  מיכל

 20 20 סיפור  משמרת לילה  ענבל בלפולסקי 

 יום בחיים  24 שיר היממה האחרונה של אופליה ענבל בלפולסקי 

 שאלה/תשובה  42 שיר גוף של אישה אחת יוכבד בן־דור 

 התחדשות  1 שיר לך־לך  עודד בן־דורי 

 שיר במדבר עודד בן־דורי 
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 עדות 5 שיר השד יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר ווי יצ יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר עמוק באדמה יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר לא סופי יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר איחוד  יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר התאבדות  יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר יתמות בן־חור יאיר 

 דרושים  12 שיר הספד יאיר בן־חור 

 ים דרוש 12 שיר דרושים  יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר גן בעדן  יאיר בן־חור 

 דרושים  12 שיר תצרף יאיר בן־חור 

 זמני 17 שיר חשבון פשוט  יאיר בן־חור 



 20 20 סיפור  המדריך המקוצר לשקט נפשי  –החיים כבחירה   יאיר בן־חור 

 ובדמותם 21 שיר שמע שעל המיתה  יאיר בן־חור 

 גבולות 26 שיר הבדלה  יאיר בן־חור 

 30משלושה יוצא...  30 שיר יום השחרור  ור יאיר בן־ח

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שארים יאיר בן־חור 

 אלוהים אדירים א  39 שיר פסל יאיר בן־חור 

 אהבה וחושך 45 שיר * בן־חור יאיר 

 עודף מחמישים  50 סיפור  קרשים בזוגיות  יאיר בן־חור 

 הדקה החסרה  60 שיר אין לנו נגיעה  יאיר בן־חור 

 שקר לבן 65 שיר קרב־דו ר בן־חויאיר 

 מרחוק 66 שיר צריבה יאיר בן־חור 

 אני/דמותי 67 שיר בראשית הייתי חלום שלמה ־לאה בן

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר להסתכל בי! תפסיק כבר  טלי בס

 מרחוק 66 שיר געגוע  גלי בר

 עונות 2 שיר סנוורים  טלי בר־אור

 כוחה של הרוח 62 סיפור  להיות ילדה יהודייה בשואה רחל ברגל

 עדות 5 שיר חמדת לבבי שיבולת ברזני 

 לילה )אחד(  61 סיפור  המכה התשיעית  ישורון ברטוב 

 גבולות 26 סיפור  אופציות  עומר ברי 

 מעט עצמי  14 שיר אשדות ידע שולה ברנע 

 אהבה וחושך 45 סיפור  ילדה ללא פנים שולה ברנע 

 סודות 6 שיר סוד עידית ברק 

 עודף מחמישים  50 סיפור  באוטובוס )מחווה לבורחס( רקאיפנינה ב

 שקר לבן 65 סיפור  מחוגים  פנינה ברקאי

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר הללו הזמר  ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר מר ענן וגברת רוח  ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 סיפור  לשחרר או לא לשחרר  ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר שפת האהבה  קוביץ ריקה בר

 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר כנרת  ריקה ברקוביץ 



 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר ניגון חורף  ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר האוצר ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 שיר גלגל האהבה  ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 סיפור  ם מדוע תרנגולים אינם עפי ריקה ברקוביץ 

 דבר יחיד ומיוחד  44 סיפור  כתוב בעיתון  ריקה ברקוביץ 

 יחיד ומיוחד דבר  44 שיר * ריקה ברקוביץ 

 דרך משל 55 סיפור  זינוק לולייני  ריקה ברקוביץ 

 מפני שיבה 32 שיר לחם מטוגן  עומר ברקמן 

 אלוהים אדירים א  39 שיר נסחף עומר ברקמן 

 הפחד עצמו  49 סיפור  ה סער עומר ברקמן 

 רגע עם החינוכית  35 סיפור  סיפורי האישי  שוקי ברקן 

 נדידה 3 שיר נדידה אילנה בר־שלום

 עדות 5 שיר תימנייה אילנה בר־שלום

 שיר בדיה אילנה בר־שלום
9 

22 
 פרדות 

 תהפוכות החיים 

 שיר רגעי תפילה  אילנה בר־שלום
13 
22 

 בזכוכית מגדלת
 תהפוכות החיים 

 ציפיות 19 שיר * לוםבר־ש  אילנה

 תהפוכות החיים  22 שיר תשוקה  אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר סודי אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר טלפון  אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר נוסטלגיה אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר ילדה אחרת אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר חן המילה אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר חמלה אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר אדמה אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר ייאוש ותקוה  אילנה בר־שלום

 תהפוכות החיים  22 שיר מחילה אילנה בר־שלום

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר גשם ברכה אילנה בר־שלום



 לילה )אחד(  61 שיר בת קול אליעזר ־בת חגית

 סודות 6 שיר רז אינדיאני גבריאלה

 מציאות מדומה 18 שיר * גבריאלה

 גבולות 26 שיר * גבריאלה

 עודני ילד  31 שיר * גבריאלה

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר אני כנראה אשכנזייה מומרת גבריאלה

 אלוהים אדירים א  39 שיר אפוקליפסה גבריאלה

 עודני ילד  31 שיר מברשת השער  רן גבאי־דמרי יש

 זמן משחק 70 שיר מחבואים שירן גבאי־דמרי 

 עדות 5 סיפור  לאן נעלמו הצמות של למלם?   טובה גביהו־מדהני

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר פרדה יוני גבריאל 

 אהבה וחושך 45 שיר פרדה גדות יפעת 

 אוכל ומזון  56 שיר אשת האופה  יפעת גדות 

 פגעי הזמן  59 שיר מתים יפעת גדות 

 השקופים  68 שיר דודה מרלה יצחק גוילי 

 ביחס למין 33 שיר אחרון הבוצרים  גוילילאה 

 שאלה/תשובה  42 שיר תמונה  אורית גולדמן 

 נבוכותי...  47 שיר תרגיל בחוג דרמה  אורית גולדמן 

 חברות 72 שיר למאיה  אורית גולדמן 

 המצאות 64 שיר של קוקייה  חלקי חילוף רויטל גולדשמיד 

 היה... לו  69 שיר יציאת מצרים  רויטל גולדשמיד 

 זמני 17 שיר תורת הזמניות הפרטית שלי דוד גולובאטי 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר אור של שלום אביבה גולן

 סיפור  כמו חדשה צביה גולן 
1 
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 התחדשות 
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 נדידה 3 סיפור  פיק ברכיים  צביה גולן 

 סודות 6 סיפור  שמעטס  גולן צביה 

 פרדות  9 סיפור  כתונת משוגעים צביה גולן 

 מעט עצמי  14 שיר יותר לאט צביה גולן 



 צלילים ומנגינות  23 סיפור  מוזיקה בלחישה צביה גולן 

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  קרבי צביה גולן 

 רגע עם החינוכית  35 שיר זעקה סופית צביה גולן 

 על חלל 36 ריש חייזר  צביה גולן 

 קול אישה 43 סיפור  קול אישה צביה גולן 

 עודף מחמישים  50 סיפור  נעלי בית צביה גולן 

 תעלומה? 51 סיפור  הרשי? צביה גולן 

 השקופים  68 שיר מעבר לפינה צביה גולן 

 מידה רעה 48 שיר רצידיוויזם  גרגורי גורדון 

 לילה )אחד(  61 שיר בית בוער גרגורי גורדון 

 עונות 2 סיפור  בורא פרי הגפן  רדון רובי גו

 נדידה 3 סיפור  ביטוח חיים  רובי גורדון 

 סודות 6 סיפור  מאוחר מדיי  רובי גורדון 

 סיפור  ערב רובי גורדון 
8 
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 עימותים  15 סיפור  זה מה שיש  רובי גורדון 

 צלילים ומנגינות  23 סיפור  פסנתר של סיום רובי גורדון 

 בית 27 סיפור  רשות האדם ורדון י גרוב

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  קולנוע סמי גורדון רובי 

 שאלה/תשובה  42 שיר תשובה הולמת  רובי גורדון 

 שיח־דו 57 סיפור  * רובי גורדון 

 עודני ילד  31 סיפור  טיול בגשם שיר גורדון 

 הפחד עצמו  49 סיפור  פחד  שיר גורדון 

 הפחד עצמו  49 שיר מש שום ש לויט ־שרון גורדון

 השקופים  68 סיפור  * זמיר ־מילאן גטניו

 קצר משפחתי 37 שיר שירים לאחי הקטן ראובן  ליבנת גיל

 לילה )אחד(  61 שיר לילה תמר גיל

 התחדשות  1 שיר דבש אשר גל 

 בין מציאות לחלום  8 שיר אדם אשר גל 



 מציאות מדומה 18 שיר עיונים בסמרטפון  –הרמב"ם  אשר גל 

 צלילים ומנגינות  23 שיר אם תלכי עמי לשירה ר גל שא

 אדם וחיה  25 סיפור  כושי אשר גל 

 עודני ילד  31 שיר כחלום יעוף  אשר גל 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר ט' באב  אשר גל 

 אלוהים אדירים ב  40 שיר מקדם לגן עדן  אשר גל 

 עודף מחמישים    50 סיפור  גחליליות אשר גל 

 המצאות 64 ור סיפ עפיפון  אשר גל 

 שקר לבן 65 שיר כתמים בני גל

 קצר משפחתי 37 שיר הכביסה המלוכלכת  גליה גל־אלברט 

 משפחה חדשה 38 שיר פרפרים  גליה גל־אלברט 

 אלוהים אדירים ב  40 שיר לכי לך גליה גל־אלברט 

 אוכל ומזון  56 שיר מתכון לימי חול  גליה גל־אלברט 

 ך פריצת דר 16 שיר שבלולים זיוה גל

 אלוהים אדירים ב  40 שיר אלוהים שלי זיוה גל

 שקר לבן 65 שיר השקר הראשון שלי  יאן גל

 זמני 17 שיר מקיץ בין ריח ובין עיוורון   יואב גלבוע

 בית 27 שיר כשהבית שתק  לילך גליל

 עודני ילד  31 שיר פוטו מלחמה  יהורם גלילי 

 שבעים פנים אל:ישר 34 שיר כלוב הזכוכית של תל אביב  יהורם גלילי 

 מרחוק 66 שיר צוהר מגיד־אילה גליק

 התחדשות  1 שיר גם השנה  יבחר גנאור 

 נדידה 3 שיר נדודים  יבחר גנאור 

 בזכוכית מגדלת 13 שיר ביום  X 1טבליות  1 יבחר גנאור 

 מציאות מדומה 18 שיר מזכרת נצח יבחר גנאור 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר ים המוות  יבחר גנאור 

 עדות 5 סיפור  התבשיל האחרון גנזך דהור

 שקר לבן 65 שיר מבוא להקשבה  זלקינד־רעיה ג'קסון

 עודף מחמישים  50 סיפור  ריח הדרים  שרית גרדוויל 



 תעלומה? 51 סיפור  האהוב, גרושתו והילד בארון הבגדים  שרית גרדוויל 

 ביניים  41 שיר למה אתה אוהב את מיכל? לירית גרובר 

 שיח־דו 57 סיפור  ודת זהותעת אילנה גרושקא 

 שקר לבן 65 סיפור  Liberty אילנה גרושקא 

 בין הים והמדבר 7 שיר להיות גל ענת גרי־לקריף

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר נשיקה אחרונה  ענת גרי־לקריף

 פגעי הזמן  59 שיר מתפוררים  ענת גרי־לקריף

 אוכל ומזון  56 שיר שום שיר גרין 

 דרך משל 55 סיפור  רפר והפהתן  טלי גריקשטס

 לילה )אחד(  61 שיר מצב הכוכבים טל גרמיזה

 עדות 5 סיפור  מאדלנה ג'ורג'סקי משה גרנות 

 עדות 5 סיפור  טעם ילדות  דני דביר 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר פסיפס אסתר דגן־קניאל 

 התחדשות  1 שיר אל"ף בי"ת  עמירם דגני 

 ישראל: שבעים פנים 34 רשי )ויותר(אהבה בת ארבעים  עמירם דגני 

 חוק וצדק  29 שיר * שרון דואק 

 רגע עם החינוכית  35 סיפור  שלוש, ארבע, חמש וחצי...  ג'וני דונר־קוניגסברג 

 אלוהים אדירים ב  40 סיפור  הלקוח מיכל דותן 

 עימותים  15 שיר חברה מורן דייגי 

 סודות 6 שיר נדר אלירן דיין 

 אומץ ותעוזה 11 שיר האחרונההדרך  אלירן דיין 

 עימותים  15 שיר הקרב אלירן דיין 

 יום בחיים  24 שיר מול המראה  אלירן דיין 

 אדם וחיה  25 סיפור  הכוכב של השכונה  אלירן דיין 

 מפני שיבה 32 שיר שמיכת טלאים אלירן דיין 

 קצר משפחתי 37 שיר אבא שלי הוא הכי בעולם אלירן דיין 

 ים ניבי 41 שיר האחת והאחרת  אלירן דיין 

 מידה רעה 48 שיר טווס אלירן דיין 

 אוכל ומזון  56 שיר צנצנות אלירן דיין 



 אסון טבע 58 שיר ענפי מדבר  אלירן דיין 

 לילה )אחד(  61 שיר אמנו המתה  אלירן דיין 

 אני/דמותי 67 שיר משק כנפיים אלירן דיין 

 השקופים  68 שיר שפחה שקופה אלירן דיין 

 פרדות  8 ריש החג האחרון  ליאורה דיין 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר כלניות ליאורה דיין 

 מידה רעה 48 שיר המסך הקטן עידן דיין 

 לילה )שני(  63 שיר זקנה זו רחל דיין 

 מרחוק 66 שיר * נטע דפנה

 לילה )שני(  63 שיר עוד לילה פתי  נגה דקל

 חברות 72 שיר ברית אחים חן ־עמית דרבקין

 פרדות  9 שיר ם רוח רפאי חנה דרעי־דדון 

 מעט עצמי  14 שיר בעלת השיר  חנה דרעי־דדון 

 ובדמותם 21 שיר כיכר המדינה חנה דרעי־דדון 

נוה־תום הדני  אסון טבע 58 שיר בולענים 

 עודני ילד  31 שיר ילד ליום אחד  צבי הומינר 

 עדות 5 סיפור  שני צדדים  רחל היימן 

היימן רחל   ציפיות 19 סיפור  פירואט  

 סיפור  שכנים רחל היימן 
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 אלוהים אדירים א  39 סיפור  אלוהים אדירים!  רחל היימן 

 חברות 72 שיר שיר לעמרי וגל  עדי הלמן 

 לילה )אחד(  61 סיפור  תשעה באב  אפי הלפרין 

 שקר לבן 65 סיפור  והגדת לבנך אפי הלפרין 

 השקופים  68 סיפור  המנקה  אפי הלפרין 

 לו היה...  69 סיפור  עבודת גמר, התקציר  פרין אפי הל

 כוחה של הרוח 62 סיפור   * אפרים הלר

 קצר משפחתי 37 שיר יד שלא לוחצת יד  טליה המאירי־ישי

בכל שיר צריך להיכת ציפי הראל   פרדות  9 שיר 
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סבאטיול עם  דינה וולוך   אומץ ותעוזה 11 סיפור  

 ציפיות 19 סיפור  חבר אחר דינה וולוך 

 20 20 שיר כשאהיה בת עשרים  דינה וולוך 

 יום בחיים  24 שיר היום הראשון בגן  דינה וולוך 

 גבולות 26 שיר ענבל  דינה וולוך 

 עודני ילד  31 שיר חמוד קטן  דינה וולוך 

 זמני 17 שיר *** שחף ויאר 

 שיח־דו 57 שיר רשומון –קורות אהבה שהייתה  שחף ויאר 

 מידה רעה 48 סיפור  לםצה משה ויג

 עודף מחמישים  50 סיפור  הקלנועית משה ויג

 עדות 5 שיר ערבוביה שושנה ויג

 קסם 28 שיר תחנה  שושנה ויג

 תעלומה? 51 סיפור  בואי, תשבי לידי  שושנה ויג

 פריצת דרך  16 סיפור  חדש ימינו כקדם...  מירי וידן 

פנים ישראל: שבעים 34 שיר אביך מדי  רותי ויטל גילעד   

 על חלל 36 שיר חלל ריק רותי ויטל גילעד 

 אלוהים אדירים א  39 שיר לא בדיוק רותי ויטל גילעד 

 ביניים  41 שיר וכאבת פני זקן רותי ויטל גילעד 

 לילה )שני(  63 שיר בהיר עד מעונן לילת  רותי ויטל גילעד 

 שאלה/תשובה  42 שיר ערגה מימס וילמה

 חברות 72 שיר שולחן שבת  רינה וילנר

 ביניים  41 סיפור  בהמה  חיים וינטראוב

 מידה רעה 48 סיפור  רוטינה חיים וינטראוב

 כוחה של הרוח 62 סיפור  אור בקצה היער  שרה וינשטיין 

 בזכוכית מגדלת 13 שיר רגעים מבעד לזכוכית מגדלת אירית וייסמן־מינקוביץ 

ניב ־יהודה ויצנברג  הפחד עצמו  49 שיר ריח שינה 

צקי יעל ויסו  רגע עם החינוכית  35 שיר שיר לטלוויזיה החינוכית  

 בין מציאות לחלום  8 שיר חלומות נועם ויסמן 



 ישראל: שבעים פנים 34 שיר הברדלס  נועם ויסמן 

 אדם וחיה  25 סיפור  הזאבה  עומר ויסמן 

 עודני ילד  31 שיר * עומר ויסמן 

 שיר פרא אדם עדי וקנין 
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 גבולות 26 שיר * עדי וקנין 

 עודני ילד  31 שיר נוה מדבר עדי וקנין 

 לו היה...  69 שיר לו היה רפאלה ורדי 

 ניצחון  71 שיר התעוררות רביב ורטש

 אני/דמותי 67 שיר החצר האחורית של הנפש אייסמן־טלי ורסנו

 כוחה של הרוח 62 סיפור  * רחלי ורסנו 

 כוחה של הרוח 62 סיפור  אבא  ניצחון הרוח של חנה זילברמן

 כוחה של הרוח 62 סיפור  ילדה בשדה חיטה דבורה זיתוני 

 מפני שיבה 32 שיר בצבעי אפור  טובה אסנת זלוטוגורסקי

 עונות 2 שיר הסתיו הלבן יעקב זנדמן

 שיר אוסמוזה  יעקב זנדמן
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 משפחה חדשה 38 שיר שורשים מיכאל זץ 

קל זמיכ  ביחס למין 33 שיר פוסי  

 ביניים  41 סיפור  סתיו מיכל זק

 גרעיני  54 שיר ינואר מיכל זק

 קסם 28 שיר נים אופיר זרגרוף 

 כוחה של הרוח 62 סיפור  זיכרונות ילדות  אלי חאוזי

חלום רק  קרן חדד   בין מציאות לחלום  8 שיר 

 רגע עם החינוכית  35 שיר * יורם חורש

 משפחה חדשה 38 שיר דילמה יורם חורש

 זמן משחק 70 שיר משחקי לשון שורי חזן 

 זמני 17 שיר אחיזת עיניים  אביבית חזק

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר בירושלים של מטה תמה חזק



 אסון טבע 58 שיר מבול שיר חייק 

 פגעי הזמן  59 סיפור  בהתחלה נעלם לנו הסדין הזוגי שיר חייק 

ור סיפ כשהגיעה לים תמר חלוצי   בין הים והמדבר 7 

 מעט עצמי  14 שיר לדה שניה  תמר חלוצי 

 עימותים  15 סיפור  יום כיפור שאנן  תמר חלוצי 

 קול אישה 43 סיפור  זר מילים תמר חלוצי 

 המצאות 64 שיר לפני הכל שירלי חן 

 ביחס למין 33 שיר רשע צופה  טל חסד

 לו היה...  69 סיפור  כיכר האוהבים מיכל חסון

 ותי  אברהם חר
 כוחה של הרוח 62 שיר רוחה של אימא ואורלי טרצ'יטסקי 

 פרדות  9 שיר ברית שלום ערן טורג'מן 

 עימותים  15 שיר בני תמותה ערן טורג'מן 

 פריצת דרך  16 שיר המילים הבוערות  ערן טורג'מן 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר מדבר פתוח  ערן טורג'מן 

 המצאות 64 שיר קצה נפשי מירב טלאור

 עימותים  15 שיר לא מדורת אש  עין־יה טמיר 

 פריצת דרך  16 שיר באחת נעזבתי  עין־יה טמיר 

 צלילים ומנגינות  23 שיר באת  עין־יה טמיר 

בחיים יום  24 שיר התזכור עין־יה טמיר   

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  מיכל הילדה האתיופית עין־יה טמיר 

 ביניים  41 שיר ביניים  עין־יה טמיר 

יה טמיר ן־עי  קול אישה 43 שיר לעתים הייתי  

 זמן משחק 70 סיפור  מונופול  סטערנא טנג'י 

 אדם וחיה  25 שיר אנטומולוג אריה טרינקר

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שקשוקה  אריה טרינקר

 בזכוכית מגדלת 13 שיר מוצא את השקט  זהר טשרטוק

 עקבות 73 שיר פוגים  מפל י. 

 שקר לבן 65 סיפור  יום ־םשקרים של יו רז יהודה



 מידה רעה 48 שיר * ל יהלוםאדני

 אלוהים אדירים א  39 שיר בשיחי אל המזוזה  ניקולא יוזגוף־אורבך 

 אהבה וחושך 45 שיר צוואה ניקולא יוזגוף־אורבך 

 מרחוק 66 שיר אב ובתו יונג לידיה 

 ובדמותם 21 שיר ג'ון דון  נעמה יונג

ם בחיים וי 24 שיר צלב הזמן T אלי יונה  

 על חלל 36 שיר ירח  אלי יונה

 על חלל 36 שיר פגיעה זמנית אלינור יוסף 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שיעור באזרחות )או אגדה דמוקרטית( חיים יחזקאל

 הדקה החסרה  60 שיר אפשרות אחרת חמוטל ילין 

 אני/דמותי 67 שיר עיין ערך  חמוטל ילין 

 שחקזמן מ   70 סיפור  * לימור לוין 

 זמן משחק 70 שיר * צליל ים 

 משפחה חדשה 38 שיר לי־אל  סילבי יפרח 

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  דרוש מנהיג גיל יצחק 

 תעלומה? 51 סיפור  אבא  גיל יצחק 

יצחקי נטלי   בין מציאות לחלום  8 שיר לגור 

 פרדות  9 שיר *** נטלי יצחקי 

 בזכוכית מגדלת 13 שיר *** נטלי יצחקי 

קי נטלי יצח  עימותים  15 שיר * 

 מציאות מדומה 18 שיר * נטלי יצחקי 

 ובדמותם 21 שיר * נטלי יצחקי 

 גבולות 26 שיר גבולות נטלי יצחקי 

 בית 27 שיר * נטלי יצחקי 

 אהבה וחושך 45 שיר *** נטלי יצחקי 

 עדות 5 שיר יום הזיכרון של יחזקאל מאיה ירדן 

 כוחה של הרוח 62 סיפור  כוחה של ילדה מלכה ירון 

 עודף מחמישים  50 סיפור  הזמר )רמי( ישראלי  אברהם

 אהבה וחושך 45 שיר דור המדבר אביבית כהן



 אוכל ומזון  56 שיר עץ חירותי  אביבית כהן

 לילה )שני(  63 שיר נפש עירומה אביבית כהן

 ניצחון  71 שיר פוסט ניצחון מורכב  אורה כהן

 גרעיני  54 סיפור  חיים על רצועת ה גאון־נר־אירית כהן

 גבולות 26 שיר לחבור לאדם דניאל כהן

 מפני שיבה 32 סיפור  תמיד אבא, אבל... דניאל כהן

פניםישראל: שבעים  34 שיר מעפיל דניאל כהן  

 קצר משפחתי 37 שיר אימהות מיטיבה בדיעבד  טל כהן

 הדקה החסרה  60 שיר שעון החול מלאך ־טל כהן

ובלות אירי שירות ה טלי כהן־שבתאי   עדות 5 שיר 

 בית 27 שיר מחכה לך בבית האיש הקטן נדב כהן

 ובדמותם 21 שיר גבריאל רפאל גבריאל כהן

 עדות 5 שיר * שירה כהן

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שיר הכרמלית שירה כהן

 נבוכותי...  47 שיר שורשי שמים איריס כליף 

 קצר משפחתי 37 שיר אהבה  זהבה כלפה 

יףשני כס  בין הים והמדבר 7 שיר משוגעת 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר זאת האומה  שני כסיף

 ביחס למין 33 שיר רק דימיתי  אוולין כץ 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר * אוולין כץ 

 ביניים  41 שיר ביניים  חגית כרמל

 השקופים  68 שיר נפל בגורלו חגית כרמל

 בה שאלה/תשו 42 שיר * אורית כרמל־רפאלי

 צעדים במסע 52 סיפור  שמה סוף לסמים ל'

 מציאות מדומה 18 שיר מלבדך דובב לביא

 מרחוק 66 שיר מה שנשאר עינת לביאד

 לילה )שני(  63 שיר מלקט חלומות קשת ־נעמי לבנון

 ניצחון  71 שיר בשם אימי ליום השואה קשת ־נעמי לבנון

 עקבות 73 סיפור  קהבית האחרון בבני בר קורל לוגסי



 אני/דמותי 67 שיר שברי תוצאה ינובסקי־הגר לדרברג

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר אימא שלי היתה מורה לערבית אביבית לוי

 משפחה חדשה 38 סיפור  תשיעי מימין  מורן לוי 

 סיפור  משיח מרב לונדונר
24 
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 צלילים ומנגינות 
30משלושה יוצא...   

 אדם וחיה  25 סיפור  שקיות מרב לונדונר

 הדקה החסרה  60 סיפור  הדקה החסרה  רונן־יכל ליברמ

 עודף מחמישים  50 סיפור  קמיל יקותיאל־ית ליכטנברגרו

 אלוהים אדירים ב  40 שיר * קארינה ס' לינצקי

 מרחוק 66 סיפור  * ויקה ליר 

 רגע עם החינוכית  35 סיפור  השפנפנה והשיר המקולל  גיא לנגה

ריאיון עבודה  –כישוף בוקר   נועה לקס   עונות 2 סיפור  

 סיפור  שכחנו נועה לקס 

6 
10 
30 

ותסוד  
10:10 

30משלושה יוצא...   

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר ישראל  נועה לקס 

 שאלה/תשובה  42 שיר בובה על חוט עדי לשם

 צעדים במסע 52 סיפור  החיים זה הכל מ'

 צעדים במסע 52 סיפור  ' 94החיים בתחום השגיאה: הישרדות קיץ  מ'

ה מגל־נמש היל  ציפיות 19 שיר * 

 ביחס למין 33 שיר * הילה מגל־נמש 

 פגעי הזמן  59 סיפור  לנילי דניאל מדמון

 זמן משחק 70 סיפור  שידור חוזר  נעמה מוזס 

מוסקוביץ' ערן   בזכוכית מגדלת 13 סיפור  פישל 

 לו היה...  69 שיר לו היה כפיר מוקדס 

רשי למה שכלתי גם שניכם יום אחד? ליטל מור  אלוהים אדירים א  39 

 קול אישה 43 שיר * ליטל מור

 שיח־דו 57 שיר דיאלוג ליטל מור

 השקופים  68 שיר * בתיה מורבצ'יק



 דרך משל 55 סיפור  הדבורה ליאת מורבצ'יק

 אוכל ומזון  56 סיפור  הפיתוי  חנה מורג

 קול אישה 43 שיר ללכת  יוסי מורג 

 מהשירים אחד 53 שיר לבן ־תמונה שחור יוסי מורג 

 ריםהשימאחד  53 שיר מטפסי דיונות  יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר מקל, סל וגבולות הזמן יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר הקשבתי, הייתי דיברתי,  יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר הביתה  יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר ניצחון במילים  יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר תפגישה אישי יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר שיר יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר הרעד שבשיר יוסי מורג 

 השיריםמאחד  53 שיר מהשירים... אחד  יוסי מורג 

 אסון טבע 58 שיר יד לנסחפים  יוסי מורג 

 עקבות 73 שיר מטפסי דיונות  יוסי מורג 

דירים ב אלוהים א 40 סיפור  אלוהים קטן  לבנה מושון  

 התחדשות  1 שיר שלהי קיץ אילנה מושכל 

נה מושכל איל  שיר שובל  
13 
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 בזכוכית מגדלת
30משלושה יוצא...   

שבעים פניםישראל:  34 שיר שבטי ישראל  אילנה מושכל   

 עקבות 73 שיר סימנים רונית מזוז

 חוק וצדק  29 שיר החרב של דומוקלס מיכאל מירושניק

רשי חייל  מיכאל מירושניק  ישראל: שבעים פנים 34 

ויגשם סתו יהודית מליק־שירן   עונות 2 שיר 

 סיפור  קליפה חגית מנדרובסקי
7 
30 

 בין הים והמדבר
30משלושה יוצא...   

מציאות לחלום בין  8 סיפור  באור הלבנה  חגית מנדרובסקי  

 אומץ ותעוזה 11 שיר כמה זה מלוכלך  חגית מנדרובסקי

היר רעם ביום ב חגית מנדרובסקי  עודני ילד  31 שיר 



 סיפור  דרך הכאב דויד מנשה
61  

30 
 פריצת דרך 

30משלושה יוצא...   

ד מנשהדוי  20 20 שיר גבישי עשרים  

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר שקיעות עין כרם  דויד מנשה

 משפחה חדשה 38 שיר צועדים שלושה דויד מנשה

 זמני 17 שיר * שני מסיקה 

 הפחד עצמו  49 סיפור  השלישי הרוחות מהחדר ורד מעייני 

 תעלומה? 51 ר סיפו מחלה ורד מעייני 

 בית 27 שיר שבלול  רינת מצליח

 עודני ילד  31 שיר הכי ילדה בעולם  רינת מצליח

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר ואני המשורר רינת מצליח

 דרך משל 55 סיפור  מקסם שווא רינת מצליח

רים לעליא אל־מהדי גופי, מוחי ונשמתי ש אברהם מרציאנו  ובדמותם 21 שיר 

ירש *** גל משיח  
17 
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 זמני
30משלושה יוצא...   

 צעדים במסע 52 סיפור  סמל לבית המרפא גהה – נפי יונה כ נ'

מציאות לחלום בין  8 שיר זפת תלמה נבו   

 פרדות  9 שיר השיבה  תלמה נבו 

 מציאות מדומה 18 שיר אל תספר  תלמה נבו 

יפור ס גולדה עמית נגלר  

9 
10 
30 

 פרדות 
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30משלושה יוצא...   

נגלר עמית פניםישראל: שבעים  34 שיר אז מה משיח    

 קצר משפחתי 37 סיפור  בינינו עמית נגלר

 עודף מחמישים  50 סיפור  מחשבות  עמית נגלר

 קול אישה 43 סיפור  אושר נועם נגרי 

 מידה רעה 48 שיר הישאר  שיר נוריאל

 השקופים  68 שיר תפיליפיני מוריה נחום 

 ... לו היה 69 שיר מה אם מוריה נחום 



שבעים פניםישראל:  34 שיר ארץ זבת  אפרת נחמה  

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר אדמה צמאה למים כרמלה נסים 

 נוסטלגיה 4 שיר רגעים  הילדה נסימי

 צעדים במסע 52 סיפור  היום שבו החופש נגע בי  ס' 

 אני/דמותי 67 שיר דיוקן עצמי  איתי סבח

י לילותיי כותבים את שירי יהודית סולומון   בין מציאות לחלום  8 שיר 

מון יהודית סולו  קסם 28 שיר במראה המתעתעת  

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר מדממת עירי  יהודית סולומון 

 אומץ ותעוזה 11 שיר טלטלת האושר  רינה סלומון

 זמני 17 שיר קוטב רז סופר

 ובדמותם 21 שיר המשורר רז סופר

ני ילד עוד 31 שיר ממלכת האור והחושך רז סופר  

 פגעי הזמן  59 סיפור  התספורת לילך סטמבולצ'יק

 אני/דמותי 67 סיפור  האורח המוזר לילך סטמבולצ'יק

 הדקה החסרה  60 שיר דקה לפה דקה לשם טוביאס סיגל

 השקופים  68 שיר גולה דותן סיטבון 

 חברותד 72 שיר פסקול גילי סילמן־אמויאל

 זמני 17 שיר עובדות דליה סיני־אלפר

ר סלעהד  קסם 28 סיפור  הפרצוף שלאחר אסון  

 מידה רעה 48 שיר דברים על ידך  צבי סלע

 מרחוק 66 סיפור  ספונג'ה איילון ־סנדרוטלי 

 משפחה חדשה 38 שיר בערה מיכל סנונית

 לילה )אחד(  61 שיר על משכבי בלילות  מיכל סנונית

 ניצחון  71 שיר ביום שלפני האושר ניתמיכל סנו

 עדות 5 סיפור  השד העדתי אלונה ספטון

ותך, ציפור מהססת חיר חיים ספטי   התחדשות  1 שיר 

ספטי חיים   שיר נימי אהבה 
4 
10 

 נוסטלגיה
10:10 

 סודות 6 שיר מתמשך הרוגע חיים ספטי 



 פרדות  9 שיר השרפה חיים ספטי 

תים עימו 15 שיר פרפר לבן  חיים ספטי   

ירש קונכיות אצרו קולות המים הנסוגים חיים ספטי   
23 
30 

 צלילים ומנגינות 
30.. משלושה יוצא.  

עוד השור אינו נלחם  חיים ספטי   אדם וחיה  25 שיר 

 קסם 28 שיר הקסם המופלא חיים ספטי 

 מפני שיבה 32 שיר חיינו חולפים לאיטם, לאיטם חיים ספטי 

טיקאיםאנחנו מריונטות הפולי חיים ספטי   ישראל: שבעים פנים 34 שיר 

 על חלל 36 שיר הולדת חיים ספטי 

רעור תיק בר"ע "בראשית"/ג'  בקשת רשות ע חיים ספטי   אלוהים אדירים א  39 שיר 

 נבוכותי...  47 שיר הזמרת הידועה חיים ספטי 

 אסון טבע 58 שיר ענק אדום חיים ספטי 

 חכוחה של הרו 62 סיפור  רוח התקווה  שלום ספיבק

 לו היה...  69 שיר ואם ורד סער

 החסרה הדקה  60 שיר ניות שבע ש יוחאי סער 

ה אהב אופיר עוז   שאלה/תשובה  42 סיפור  

עוז  גולן  משפחה חדשה 38 שיר סוכה 

 גרעיני  54 שיר השחר לפעמים מפציע יותר גולן עוז 

 המצאות 64 שיר משחק של גנים גולן עוז 

 רוחכוחה של ה 62 סיפור  * קולט עזריה

 מפני שיבה 32 שיר * שרית עייני־ריץ' 

יני־ריץ' עישרית   ישראל: שבעים פנים 34 שיר * 

 בזכוכית מגדלת 13 שיר אהבה יפנית אילת עמיאל 

 עודני ילד  31 סיפור  עיניים ריקות  יונת ענבר

 גרעיני  54 סיפור  חלב יונת ענבר

 שיח־דו 57 שיר ואז הצטלבו העיניים  פנחס ענברי

 כוחה של הרוח 62 שיר אני יורדת  יקטה עצטהנילי הנר

גסאלה פור צדק חוק ו 29 שיר חוקי המתמטיקה הפשוטים    

 עונות 2 סיפור  סימנים של סתיו יוסיפיה פורת 
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 סיפור  ציפיות לא רק בכריות  יוסיפיה פורת 
19 
30 

 ציפיות
30משלושה יוצא...   

ם פניםישראל: שבעי 34 סיפור  מכורה שלי יוסיפיה פורת   

ישהקול א 43 סיפור  מי יאמין לך?  יוסיפיה פורת   

 היה... לו  69 סיפור  לו חוה  יוסיפיה פורת 

 נוסטלגיה 4 שיר פלפל ירוק מעביר כאבים, מעיר זיכרונות  תרצה פוסקלינסקי־שחורי

 מעט עצמי  14 שיר לדבר באמת  תרצה פוסקלינסקי־שחורי

 פריצת דרך  16 שיר ראיתי כל הזמן תרצה פוסקלינסקי־שחורי

פוסקלינסקי־שחוריתרצה   חוק וצדק  29 שיר אחר כך 

יןביחס למ 33 שיר * גלית פז  

 זמן משחק 70 שיר הילדה מן הגבעה טלי פז

 חברות 72 שיר הדמעות בוכות פעמיים  טלי פז

 קסם 28 סיפור  הקוסם ירון פז

 על חלל 36 סיפור  ריק/ריק  גיא פינקלשטיין 

 לילה )שני(  63 סיפור  לותצלי מלכה פינקלשטיין

 זמן משחק  70 סיפור  סבבה והכול  קובי פרידחי 

 חברות 72 סיפור  Friends like me קובי פרידחי 

 בית 27 שיר במדבר רבקה פישביין־עמנואל

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר גיבור  רבקה פישביין־עמנואל

 אלוהים אדירים ב  40 שיר יציר נברא רבקה פישביין־עמנואל

 גרעיני  54 סיפור  אביב פישלר רמי 

 דרך משל 55 סיפור  ינו הצודקותדרישות רמי פישלר 

 כוחה של הרוח 62 שיר * שרה פלג

 ציפיות 19 שיר אוסטרליה איננה מה שאתם חושבים  עדי פלד־שריג 

 בית 27 שיר שיעורי בית  עדי פלד־שריג 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר תה בחלב  עדי פלד־שריג 

 חברות 72 שיר חברות ליין פשרית 

 ה של הרוחכוח 62 סיפור  * תמר פלקס



 שיח־דו 57 שיר שסעת  תלמה פרויד 

 עדות 5 שיר עיר ילדותי  יוכי )צוקר( פרלמן 

 ציפיות 19 שיר אל תסגרי את הדלת  נסים פרנקו 

 שאלה/תשובה  42 סיפור  איך היה היום שלך?  פשיאנטי )עדי סומך(

צ'אושו־שוליםאורית  םרסיסי   קצר משפחתי 27 סיפור  

 עקבות 73 שיר במעלה הרחוב היורד...  חדד ־אורורה צארום

 עונות 2 שיר אביב לאה צבי )דובז'ינסקי( 

 גרעיני  54 שיר * לאה צבי )דובז'ינסקי( 

 שיר עונת מלחמה נורית צדרבוים 
2 
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 עונות
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 נדידה 3 שיר נודדת לעייפה  נורית צדרבוים 

 שיר הקול היפה לבשמים נורית צדרבוים 
5 
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 עדות
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 עימותים  15 שיר שפת העם ושפת הים  נורית צדרבוים 

צדרבוים נורית  ות צלילים ומנגינ 23 שיר מי העומד    

 עודני ילד  31 שיר הילד הנצחי נורית צדרבוים 

 מפני שיבה 32 שיר עלם לעולם לא יזקין בזמן  נורית צדרבוים 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר לחיות בעברית נורית צדרבוים 

בוים נורית צדר  משפחה חדשה 38 שיר בליל הסדר  

ול בתמונהפסל וק נורית צדרבוים   אלוהים אדירים א  39 שיר 

 המצאות 64 שיר המצאתי מילים ית צדרבוים נור

 מפני שיבה 32 שיר דמיון מודרך  יעל צ'יבוטרו־חוג'ה

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר בנימין זאב הרצל יעל צ'יבוטרו־חוג'ה

'היעל צ'יבוטרו־חוג  רגע עם החינוכית  35 סיפור  הטלוויזיה החינוכית  

יבוטרו־חוג'היעל צ'  על חלל 36 שיר * 

בוטרו־חוג'היעל צ'י  אלוהים אדירים ב  40 שיר אלוהים אתה שומע? 

 פגעי הזמן  59 שיר * נועה צינדר 

החיים שאינם עומדים מלכת כאסון( עקורים. כולם. )אסון החיים,  אסנת צירלין ל: שבעים פניםישרא 34 שיר   

רך משלד 55 שיר שמלה ומכנסיים  סבטלאנה צ'פלבסקי   



 נדידה 3 סיפור  פיכחון הנדודים שלי רסל 

 כוחה של הרוח 62 שיר ז'ולייטיקה  אסתר קביבור

 אוכל ומזון  56 סיפור  פלפל חריף  מורן קבסו 

 שיח־דו 57 סיפור  מוזיקת נבל מורן קבסו 

 דקה החסרה ה 60 סיפור  סרטני הנהרות  מורן קבסו 

 נבוכותי...  47 שיר אני שומעת את קולות הלילה אדית קובנסקי

 לילה )שני(  63 סיפור  משקל הכוכבים עדי קוגלר 

 אהבה וחושך 45 שיר ארוחת ליל שבת  אפרת קוזין 

 אלוהים אדירים ב  40 שיר שקיעה אבי קוטון 

 אסון טבע 58 שיר אקסודוס קויפמן דניאל 

 עדות 5 שיר ריבות תמי קויפמן 

 קול אישה 43 שיר פנים  תמי קויפמן 

קה סגורהמחל תמי קויפמן   נבוכותי...  47 שיר 

 הפחד עצמו  49 סיפור  נהמה  ן תמי קויפמ

 תעלומה? 51 סיפור  דוברמן  תמי קויפמן 

 אסון טבע 58 שיר אומרים תמי קויפמן 

 שיר ציפורים  גילת קול
11 
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 אומץ ותעוזה
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ל הצד האחרא משה קול  אהבה וחושך 45 שיר 

 קול אישה 43 סיפור  צעקה מאיה קולונסקי

 עדות 5 שיר פפאנש ענת קון־אמן

 אומץ ותעוזה 11 שיר הרהורים על אומץ והכרח  ענת קון־אמן

 שיר אינפנים ענת קון־אמן
20 
30 

20 
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 יום בחיים  24 שיר תמונה של פרח ענת קון־אמן

לענת קוריא  סיפור  ביקור משפחתי  
5 
10 

 עדות
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 אוכל ומזון  56 שיר קרה ארוחה ענת קוריאל

סקיילנה קוקוליאנ  צלילים ומנגינות  23 שיר שקט רועם 



 נבוכותי...  47 סיפור  אורניות שירה קורונה

 ציפיות 19 שיר אבני שפה  מרדכי קטן 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר בתרגום המחבר גד קינר־קיסינגר 

 קצר משפחתי 37 שיר ארעי אורית קלופשטוק 

ק אורית קלופשטו  ביניים  41 שיר לאור 

 לילה )שני(  63 שיר בזמנים של החושך  אורית קלופשטוק 

 כוחה של הרוח 62 סיפור  מכתב לאימא  שרגא קלוש 

 לילה )אחד(  61 שיר מגירות הלילה תומר קליין 

בוקי־תמר קלנר  עקבות 73 שיר * 

חדשות הת אביחי קמחי   התחדשות  1 שיר 

 נוסטלגיה 4 שיר ילדות אביחי קמחי 

 סודות 6 שיר מחשבות מחדש  ליבת קמינסקי

 עדות 5 שיר קומקומים ישנים שושנה קרבסי 

 פריצת דרך  16 שיר ילד שושנה קרבסי 

 גרעיני  54 שיר ילד שושנה קרבסי 

 אסון טבע 58 שיר מדרש אקולוגי קרבסי שושנה 

ון ארץ האוונגרדייה המנ איתיאל קריספין   גבולות 26 שיר 

 שקר לבן 65 סיפור  מעברים רונית קריספין 

 לו היה...  69 שיר ובשנראה כי ט הדס קרן

 ניצחון  71 שיר ניצחון  הדס קרן

 שיר * אביטל קשת 
28 
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 על חלל 36 שיר אני נוסעת בחושך אביטל קשת 

 עצעדים במס 52 שיר לא לוותר ר'

 מידה רעה 48 שיר אל דנטה  שירי ראב

ור סיפ טבעת שירי ראב  עודף מחמישים  50 

ירש בת אגם גלי רביץ  בין הים והמדבר 7 

 אני/דמותך 67 סיפור  דמותך זהבה רוב

 לילה )אחד(  61 שיר מולד תומר רוזוב 



 גבולות 26 שיר מינה רוצה לגעת ברחוב אאידה רוזן

 תעלומה? 51 שיר * אאידה רוזן

 נבוכותי...  47 שיר הוא אמר לי חניתה רוזן

 עקבות 73 שיר חיפשתי אתכם בין קירות הבית ברנס־לימור רוזי

 רנה עדה רוזנברג 
 62 סיפור  על כוחה של הרוח האנושית והאהבה  ועדה מאיר 

 כוחה של הרוח

 ניצחון  71 סיפור  סברי מרנן איה רוזנווסר רבין 

 הזמן  פגעי 59 שיר * יניב־יעל רוזנולד

 המצאות 64 שיר * זנטלרני רו

 מרחוק 66 שיר * רני רוזנטל

 חברות 72 שיר ביני לבין עצמי  רני רוזנטל

 נוסטלגיה 4 שיר התחנה הישנה  דניאל רוזנצויג 

 בין מציאות לחלום  8 שיר בריאה אדומה דניאל רוזנצויג 

 עקבות 73 שיר ונים שני קפוצ' ריאן רוט 

 תעלומה? 51 שיר ילד שלי עמוס רום 

 שיח־דו 57 שיר שלום עמוס רום 

 אסון טבע 58 שיר בעיר הגדולה  שיטפון עמוס רום 

 סיפור  קורת גג  דן רומנובסקי 
27 
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 30יוצא... משלושה 

 חוק וצדק  29 סיפור  אזרח דן רומנובסקי 

 ציפיות 19 שיר משורר השתיקה  יורם רומם 

 ובדמותם 21 שיר תמסחים בנהר  יורם רומם 

 אלוהים אדירים א  39 שיר ברוחלגעת בך  ה רומםעדנ

 השקופים  68 סיפור  מה יש בטלוויזיה וסקובקריסטינה ר

 ניצחון  71 סיפור  שלושים דקות קריסטינה רוסקוב

 כוחה של הרוח 62 סיפור  * סנדרה רושיאנו

 אומץ ותעוזה 11 סיפור  גלידת תות רון רותם 

 ון אוכל ומז 56 סיפור  ביצה רכה מירב ריאון 

 מדברבין הים וה 7 שיר מכתב להמיית ים רחוקה  ריבליןאורנה 



 פריצת דרך  16 שיר דיקור פואטי  אורנה ריבלין

 אדם וחיה  25 שיר רים ברית בין התפ אורנה ריבלין

 קסם 28 שיר הקוסם אורנה ריבלין

 אומץ ותעוזה 11 סיפור  תעוזה בנכר  דב רייכמן 

 ביניים  41 סיפור  קרהבעיות צנרת ומאווררי ת לאון ריסקין 

 ... נבוכותי 47 סיפור  חניה לאון ריסקין 

 מפני שיבה 32 שיר עורה הבוהק מול עיניי  יעל רן 

 ישראל: שבעים פנים 34 רשי כל אדם הוא עץ יעל רן 

 משפחה חדשה 38 שיר שירה יעל רן 

 ביחס למין 33 שיר פיתיון  הגר גרייס רפאל 

 : שבעים פניםישראל 34 שיר מהפכה הגר גרייס רפאל 

 צעדים במסע 52 סיפור  יומן מסע  ש' 

 סיפור  עשרים מדי  'איריס ש
20 
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20 
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 ילים ומנגינות צל 23 סיפור  שיר לכת איריס ש'

 כוחה של הרוח 62 סיפור  מיומנו של אוצ'יקה... )עובר/נולד/בוגר( אהרון שבו

 פחתיקצר מש 37 שיר אל תראה אותי כך  ספיר שיר שבת־

 שאלה/תשובה  42 שיר כותבת לך ספיר שיר שבת־

 הפחד עצמו  49 שיר אדם בחושך חייו  ספיר ־שיר שבת

 ל: שבעים פניםישרא 34 שיר שיר ערש לגשר איתמר שגיא

 הפחד עצמו  49 שיר אז כשהייתי עולה במדרגות איתמר שגיא

 ביחס למין 33 שיר * נויה שגיב

 ים ביני 41 שיר סוף הסרט שגיא שדור

 שיח־דו 57 שיר רעש לבן שגיא שדור

 חברות 72 סיפור  ברטיול למד מאט שולץ 

 אני/דמותי 67 שיר התחרות של האיש הבודד בעולם משה שוסהיים

 סודות 6 שיר אני כותב בך ליאת שורק־רשף 

 יום בחיים  24 שיר * תמר שוורץ

 וחושךאהבה  45 שיר כשהתמונה התפרקה אל שוורצמן ־בת



 נוסטלגיה 4 שיר אנוש  םצביקה שח

 וצדק  חוק 29 שיר הילד הנכלם  צביקה שחם

 על חלל 36 שיר ירח  מיכל שחר

 דרך משל 55 סיפור  השועל והחסידה מיכל שחר

 ותעקב 73 שיר מהות יכביסת א עט שחר

 עודף מחמישים  50 סיפור  אוף לנציאנו־שירי שחר

 דרך משל 55 סיפור  לאדמה השחרור והרימה )או( מה בין שמיים לנציאנו־שירי שחר

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר רמלה. ילדות. ציפי שחרור 

 נוסטלגיה 4 שיר בלילה ההוא  ויקי שטמר 

 עדות 5 שיר מאמע  יידישע ויקי שטמר 

 ובדמותם 21 שיר שיח קטן  ויקי שטמר 

 שיר הצליל שאבד  ויקי שטמר 
23 
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 צלילים ומנגינות 
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 רגע עם החינוכית  35 סיפור  הבלתי מעורערתהחינוכית  ויקי שטמר 

 שאלה/תשובה  42 סיפור  מתחת למיטה  שטראוס נועה 

 שךאהבה וחו 45 סיפור  סירנה נועה שטראוס 

 בית 27 שיר * חוה שכטר

 קסם 28 שיר * חוה שכטר

 עודני ילד  31 שיר * חוה שכטר

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר ארץ חוה שכטר

 אלוהים אדירים א  39 שיר המצרן מ חוה שכטר

 רעהמידה  48 שיר * חוה שכטר

 ישראל: שבעים פנים 34 סיפור  תהפוכות אסתר שטרן 

 נוסטלגיה 4 ור סיפ שי לשירה גאולה שינה 

 בזכוכית מגדלת 13 שיר הזקנה והגלידה גאולה שינה 

 ובדמותם 21 שיר הזדמנויות מודרניות  גאולה שינה 

 עודני ילד  31 שיר סבתא  גאולה שינה 

 םישראל: שבעים פני 34 שיר צדפים  גאולה שינה 

 קצר משפחתי 37 שיר * גאולה שינה 



 ם ב אלוהים אדירי 40 סיפור  בראשית  גאולה שינה 

 הפחד עצמו  49 שיר ישות תחיה שירן 

 שיח־דו 57 סיפור  התשמע קולי? דורית שלו

 גרעיני  54 שיר הריב הראשון ה שלומוביץ יפ

 עימותים  15 שיר קערה תהומית שלםחלי טל 

 ישראל: שבעים פנים 34 שיר פרחי הסתר חלי טל שלם

 גרעיני  54 שיר חמנית חלי טל שלם

 ילה )שני( ל 63 שיר אולי טל שלמה 

 שקר לבן 65 שיר בירה אייל טל שלמה 

 ניצחון  71 שיר מנצח שואה רוני שלס

 ציפיות 19 שיר * אורלי שמואלי

 תעלומה? 51 שיר ים יחסים טוב בן שמואלי

 גרעיני  54 שיר  מחשבות מתלטפות כמו חתולות בן שמואלי

 פגעי הזמן  59 סיפור  הרפתקאות השמש בעולמה שם־טובחן 

 שיר גבולות ם־טוב ריקי ש
26 
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 בית 27 שיר רעם פורק שמים  ריקי שם־טוב 

 ישראל: שבעים פנים 34 רשי שבתוכי היה אביחוזה המדינה  ריקי שם־טוב 

 ל חללע 36 שיר אסטרונאוט  ריקי שם־טוב 

 קול אישה 43 שיר * ריקי שם־טוב 

 מזון אוכל ו 56 סיפור  אוכל ורעב מילי שמידט

 הדקה החסרה  60 סיפור  זה היה מבול פתאומי לי שמידטמי

 שאלה/תשובה  42 שיר כל השקט  קרין שמר

 החסרה הדקה  60 שיר הדקה החסרה  דפנה שמשוני

 מרחוק 66 סיפור  מרחוק דפנה שמשוני

 אסון טבע 58 שיר ת היםסער קובי שמשי

 שקר לבן 65 שיר * איריס שני

 הדקה החסרה  60 סיפור  * סוסי־מיכלי שני

 זמן משחק 70 סיפור  המדפים של שלומי נטע שניצר



 הרוחכוחה של  62 סיפור  זיכרונות גדעון שפילר 

 נבוכותי...  47 שיר וצו של יו"ד אל תעמדי על ק שפיראדניה 

 דרך משל 55 סיפור  הפסנתר  דניה שפירא

 אני/דמותי 67 שיר ביקשתי לסלוח  דניה שפירא

 ניצחון  71 שיר יש לפחות כישרון אחדלכל אחד  דניה שפירא

 השקופים  68 שיר פרד אסטר דרור שקולניק 

 המצאות 64 שיר לכתוב שיר כמו לנסות  ארז שריג

 נדידה 3 סיפור  לאן אנדוד בר יהודית שריי

 סיפור  זיתהכול על עץ ה יהודית שרייבר 
4 
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 נוסטלגיה
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 אומץ ותעוזה 11 סיפור  הגולשים יהודית שרייבר 

 20 20 סיפור  בעוד עשרים דקות  יהודית שרייבר 

 מפני שיבה 32 סיפור  זקן וטוב לו  יהודית שרייבר 

 ישראל: שבעים פנים 34 פור סי מר ישראלי יהודית שרייבר 

 רגע עם החינוכית  35 סיפור  יה החינוכית לילדיםרגע עם הטלוויז יהודית שרייבר 

 מעט עצמי  14 שיר נוח לו לאדם דביר שרעבי

 על חלל 36 שיר גלקסיות עדי שרף־ג'יבלי 

 שיח־דו 57 סיפור  שמדבר מבפנים יובל ששון

 הדקה החסרה  60 שיר שלוש דקות יובל ששון

 חקזמן מש 70 סיפור  שבויים )או( למה לא כדאי למות יובל ששון

 כוחה של הרוח 62 סיפור  נרות שבת  יצחק תדמור 

 גרעיני  54 סיפור  זרעי היקום  אלי תומר

 לילה )אחד(  61 סיפור  איזה מין מוצ"ש אלי תומר

 


