
 

 

 
 2022 בשנת  מופתהספרים שזכו לתמיכת מפעל 

 

 נהר ספרים  | פול ואלרי  | השיבה מהולנד ועוד שלוש מסות 

 נהר ספרים  | אנרי דה רנייה  | אהבה והתענגות

 מוסד ביאליק, ירושלים  |ואחרים שקטיבהדרה | נזר הפלאים ועוד מחזות מדרום הודו

 נהר ספרים  |גלילאו גליליי |  מכתב לכריסטינה די לורנה

 נהר ספרים |ִריּונֹוסּוֶקה ָאקּוָטגָוָוה |חייו של שוטה

 אפרסמון ספרים בע״מ |גלנווי וסקוט |  הבז הנודד

 בע״מ אפרסמון ספרים |  ויקטור קטלה  |בדידות

 נהר ספרים |ז'ורז' ברננוס | דיאלוג של צללים

 דחק לספרות טובה -יהודה ויזן  |  מרטיאליס |   ת )שם זמני(אפיגרמו

 ספרי בלימה |גרשם שלום  |אלכימיה וקבלה

 ספרי סימן קריאה  | מרסל פרוסט |בעקבות הזמן האבוד: הכלואה

 מוסד ביאליק, ירושלים  | לוציוס אנאוס סנקא  |  סדיפואאגממנון / 

 הוצאת מנגד  |י מרים הר  | בת ירושלים הקטנה

 תשע נשמות  |  רמי דה גורמון ואנטואן רמיברול  |  צעדים בחול וריברוליאניות

 פרדס הוצאה לאור  | יוהנס רויכלין |  האם יש להחרים, לאבד ולשרוף את כל ספרי היהודים?

 ם-הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, י  |אלמקמץ  | עשרים פרקים

 ם-הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, י  | קרל מרקס |הכלכלה המדיניתביקורת 



 

 

 כרמל |תומאס מאן  | הנבחר

 דחק -יהודה ויזן  | קנת קוך| מבחר שירים )שם זמני( -קנת קוך 

 כרמל  |פבלו נרודה  |לבית בחו

 הוצאת הקיבוץ המאוחד  |ארתור שניצלר |העלמה אלזה

 כרמל | מונטאלהאו'גניו   |מבחר משירי או'גניו מונטאלה

 הוצאת הקיבוץ המאוחד |פרימו לוי |  ַאּושוויץ, עיר שלֵווה

 אפרסמון ספרים בע״מ   |בוריס פסטרנק |רשיון מעבר

 לוקוס הוצאה לאור | מולייר  |שנה 400ארבעה מחזות / מהדורה חגיגית לציון  -מולייר 

 נהר ספרים  |מקסים גורקי  |זיכרונות על טולסטוי

 מוסד ביאליק, ירושלים |מחברים שונים  |ד שלהי הרנסנסאלגיות לטיניות מן העת העתיקה וע

 אפרסמון ספרים בע״מ | פייר פאולו פזוליני  |מעשים לא טהורים

 דחק -יהודה ויזן  |אנתולוגיה  |ספר הזאום

 ספרי בלימה  | מרדכי גיאורגו לאנגר  | האירוטיקה של הקבלה ועוד מסות

 ג׳ירטנ  |אדריאן ריץ׳ | מבחר שירים )שם זמני( -זה לא יהיה כל כך קל 

 פרפנצ'ה הוצאה לאור |  תלמידי הבודהה הקדומים |סוטרת הלוטוס

 נהר ספרים  | דיוגנס לארטיוס |יורשי אפלטון; אריסטו וממשיכיו חיי הפילוסופים 

 תשע נשמות |מרסל שווב |מסע הצלב של הילדים

 תשע נשמות |רות יוזף |מה שראיתי: כרוניקות ברלינאיות

 ם-הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, י  |פטררקה  |מבחר כתבים

 כרמל  |אנטל סרב | אגדת פנדרגון

 מוסד ביאליק, ירושלים | צאו סו'אה צ'ין | חלום המשכנות האדומים, כרך ג

 הוצאת שוקן  |משוררים שונים |שירת יוון העתיקה

 המכון לקידום תיאטרון יהודי | קרל קראוס |ימיה האחרונים של האנושות



 

 

 ם-הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, י לא ידוע מאה לילה ולילה


