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סדר השירים
7 פתח דבר  

בית )1999( 

13 ערביים בגן הציבורי 
14 לפנות ערב 
15 בגן הציבורי 
16 רחוב 
17 מחלון בית הספר 
18 לילה 
19 עצים בחורף 
20 צעיף 
21 שירים	מנסיעה	רחוקה	
21 				הנהר 
22     על שפת האגם 
23     ברכבת 
24 היא נכנסה על בהונות 
25 ]קורה ובדרך לקנות עיתון[ 
26 ]שמעתי את ראשי נסדק[ 
27 זה הבית 
28 בקתה 

חרושת היום )2001( 

31 סירה 
32 שקית פלסטיק שחורה 
33 בחנות הספרים 
34 אחרי גשם 
35 ]כמו את הילדּות[ 

36 תצלום 
37 שהות 
38 נים״  אוקטובר 72, גן ״יד ַלּבָ
42 קרובים הדברים אצל עצמם 
44 לב יקר 
45 עזובה 
46 חלום	ושלוש	ואריאציות 
48 אבא, אבא 
50 בתי חולים: הזיכרון 
51 הַשחרור 
52 סתיו בקמפוס האוניברסיטה 
53 ין ְלֵבין  ּבֵ
54 חוף 
55 מתוך	נוקטורנו: 
55     ]הבית האחרון ברחוב[ 
55     ]החולף מלווה אותנו כצל[ 
55     ]אין ספק, נשים[ 
56     ]אחת אחת נשמטות הדקות[ 

הדף הוא מישור )2004( 

59 הדף הוא מישור 
60 בתשובה למכתבךְ 
62 כפר גלעדי 
63 בית הכרם 
64 האפרסק 
65 ׂשפה 
66 ממשחקי הילדּות 
67 שיעור בהנדסת המרחב 
68 ַמֲחָלה 
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70 פרקי יום 
75 על גדת הנהר 
76 ליהודה עמיחי 
78 ליאיר הורביץ 

מתוך זיכרונות	המחלקה	
79 לספרות	אנגלית	
79     הגברת ֵלייטון 

    פרופסור הוכמן קורא 
81     ב׳המלך ליר׳ 
82     ינואר 92 
83 מים רּבים 
84 יקיצה 
85 אביב 
86 יום ירושלים, 2003 
87 תרשים 
88 ימים רעים 
89 בן גוריון 
90 יומן מילואים 
93 פתק 
94 אפרופו אחת המלחמות 
96 מתוך אירלנד:	אלבום	סונטות	
96     דבלין 
97     ַאְיֶוָרה 
98     דינֶגל 
99     ַמעבר קֹונֹור  

100     קֹוֶנָמָרה 
101     יום אחרון באי 
102     חָזרה 

באור החם )2008( 

105 מחה  ׂשִ
106 הצד המת 
107 לצאת מהשירים 

108 כך שרים החיים 
111 היום הקר בשנה 
112 לחם 
113 תיקון 
114 כף חלולה 
115 הָישר הגדול 
116 אניח את ראשי על ברּכייך 
117 אוזן 
118 בזמן הזה 
120 ימי	לֹוֶדב	 

   1. ערב, הפתיחה, כיכר 
120        העירייה 
121    2. בוקר, בית הגברת ניקֹולינוֹ 

   3. בדרך לקריאת שירה על 
122     גדת הנהר 

 Jardin De La ,4. ִמנחת צהריים   
123   Megisserie       
124  Café Du Parc ,5. ארוחת בוקר   
125    6. הקתדרלה 
126    7. המלחמה נמשכת 
127    8. סופת קיץ 
128    9. גשר ַהסֹוֶלְנְדר, רגליים במים 
129 בתי, ברחם אמה 
130 בתי, במושב המכונית האחורי 
131 בית הכרם, הליכת שישי בערב 
132 עצי צפצפה 
133 פרופסור טולקין ואני 
135 החולמת 
139 הסיפור ההוא 
140 כצנלסון 42 
142 חצרות 
144 מה אני זוכר 
146 שיבה מאוחרת 
148 איקליפטוס לימוני ברחוב שפירא 
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טקֵסי הערב )2012( 

153 מתוך אגדת	המישור	
153    ]אדמה, חיטה, ירח[ 
154    הסוסים 
155    אגדת המישור 
156    הצייד 
157 ל החיות     ְמׁשַ
158    האייל 
159    הכוכבים 
160    ֵמינקת 
161    דָייג 
162    זֵקן 
163    הרוָאה בחלומות 
164    חוֵרש 
165    שחר 
166 יומן	מאוחר	
168 מתוך בין	התחנה	לבתים	
168    הבתים 
169    התחנה 
170    הדרך הביתה 
171    מכולת 
172    נער 
173    הכלב גרשון 
174    קטר 
174    פנס 
175    גברת מ׳ מהרהרת באמבט 
176    בֵאר 
177    מלאכת הלילה 
178    הבל קיץ 
179    מר מ׳ מביט ומהרהר 
180    אביגיל 
181    בינתיים בבית 

182    נאום הכלב גרשון 
183    פרידה 
184 העיר	בה	אני	חי 
184    בוקר טוב 
185    עורבים 
186    בית הכרם, גשר דרך בגין 
188    אמר עובד הניקיון במוזיאון 
189    ִשגרה 
190    אגריפס, פינת עץ החיים 
194    דבר הצוָפה ממרפסת ביתה 
195    הברושים 
196    הפלגה 
197 תנועה     ּבִ
198    טקֵסי הערב 
200    שֵרפה 
201    ָלךְ 
202    חיים חדשים 

מעט )2016( 

205 אל״ף־בי״ת 
206 הּבנות 
207 קיץ 
208  Haus aigner
209 חדר הילדֹות 
210 הקיפוד 
211 ארמון הנציב 
212 אקווריום 
213 כנפיים 
214 מעט 
215 היסטוריה 
216 ותק 
217 המוֶרה 
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218 זמן רב כל כך 
219 בין	החורבות	
229 הוראות לשעת חירום 
230 ויסלבה היקרה 
232 זבגינייב הרברט: ירושלים, 1991 
235 שורות 
236 מתוך קרוב	לגן	הציבורי	
236    כדורגל 
238    לבדו 
240    קריאת קיץ 

לא רחוק ִמצל המים
)שירים חדשים( 

243  50
244 ידיים 
245 שביל החלב 
246 השנים	
246 			פאטריק קאוואנה, 1955 
247    שיימוס היני, 2013 
248    קייט בוש, 1977 
249    אֶנייטה ֶפְלְטסקֹוג, 1999 
250 לא רחוק מצל המים 

הּבֵרכה הלימודית מאחורי בית
251 נים״  הספר היסודי ״יד ָלּבָ
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רשימת הספרים והתרגומים

שירי המבחר נדפסו לראשונה בהוצאות אלה:

׳בית׳, גוונים, ���1
׳חרושת היום׳, הליקון, 2001

׳הדף הוא מישור׳, הקיבוץ המאוחד/ריתמוס, 2004
׳באור החם׳, הקיבוץ המאוחד/ ריתמוס, �200

׳טקֵסי הערב׳, הקיבוץ המאוחד/ ריתמוס, 2012
׳מעט׳, הקיבוץ המאוחד, 2016

תרגומי שירה מאת ליאור שטרנברג

׳מטבעות הטיט׳, מבחר משירי פאטריק קאוואנה, קשב לשירה, 2005
׳אשה בפתחו של בית׳, מבחר משירי איוואן בולנד, קשב לשירה, 2013

אריאל  עם  )יחד  היני  שיימוס  מאת  ורשימות  שירים  אש׳,  ׳הפסקת 
זינדר(, הקיבוץ המאוחד, 2016

לשירה,  קשב  קרטיס,  טוני  משירי  מבחר  האי׳,  של  מראות  ׳שלושה 
201�

׳אדם זקן עוטה מסכת אצילות׳, מבחר משירי דוד טובי, הוצאת הקיבוץ 
המאוחד, �201


