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     כנבואהספרות
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�     בספרותצבעי
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 יוס��חמוטל בר מאת )מסות ומאמרי�(קריאות ושריקות 

 

!זהו ספרה האישי ביותר של חמוטל בר

 ביטאה באופ�  – ולא בשירי� –כא� . יוס"

המסות . ישיר את דעותיה ואת השקפותיה

שנכתבו לאור  כמה , והמאמרי� הללו

�ה� מעי� אלבו� צילומי� , עשרות שני

. המשק" את הביוגרפיה של השקפת עולמה

לרגש , ה� נכתבו כדי לעשות משהו לקורא

ה� מופני� אל . אותו או להשפיע עליו

, החילוני, הישראלי המשכיל העכשווי

הח&וה את הידלדלות הממד הרוחני של 

, אל הישראלי הדתי המתו�; הציונות

המשתוקק להעשיר את יהדותו בנכסי 

 את ילידת המתעניי� במה שמטריד, ואל העולה המשכיל; התרבות המודרנית

. שהשקפותיה נמצאות על קו התפר שבי� התרבויות הישראליות הללו, האר�

יוס" מאמינה שעל קו התפר הזה יכולה וצריכה להיווצר באר� !חמוטל בר

תרבות שאפשר , יהודית בעלת עומק רוחני ומוסרי!הזאת תרבות ישראלית

 .להתגאות בה

 
 

------------------------------------------------------------------------ 

·ÎÏ' 

 ÌÈ¯ÙÒ  ̇ ‡ˆÂ‰ ÏÓ¯Î 

˙" „43092 

 Ì ÈÏ˘Â¯È91430 

 

 ‰ Ê · ÔÈÓ Ê Ó È�‡ ___ ¯ÙÒ‰  Ï˘ Ì È˜˙ÂÚ˙Â ̃ È¯˘Â  ̇ Â‡È¯˜ ˙ ‡Ó ÛÒÂÈ  ¯· ÏË ÂÓÁ , 

È˙·Â˙ ÎÂ ÈÓ˘ : 

________________________________________________________ 

ÔÂÙÏË  :_____________________ 

ˆ Ó    "ˆ ·'˜  ÍÒ ÏÚ  70  §) „„Â·  ˜˙ÂÚÏ( 

ÒÓ    'È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î   : 

Û˜Â˙         : ______ /______ 

 

 

, נית� להזמי� ישירות מהוצאת כרמל� � 89 הקטלוגי הוא  שמחירו–את הספר 
 .6540578�02: 'או באמצעות כרטיס אשראי בטל, ב"באמצעות הספח המצ

 .ללא דמי משלוח � 70המחיר בקנייה ישירה הוא 


