
יום רביעי 7/3/17 בשעה 20:30 
לפני שהרגליים נוגעות בקרקע | דפני ליף

השנה היא 2011. במחאה על מצב הדיור, דפני ליף בת ה-25 עוברת 
לגור באוהל בשדרות רוטשילד בתל אביב. האקט האמנותי האישי 

הופך לתנועת מחאה ציבורית אדירה שמטלטלת את עולמה של 
דפני מהיסוד. תיעוד אינטימי של המחאה האישית שהפכה לציבורית, 
הרכבה מחודשת של זיכרון וסיפור של התבגרות. 78 דקות, ישראל, 

2017. לאחר ההקרנה שיחה עם במאית הסרט, דפני ליף.

יום רביעי 14/3/18 בשעה 20:30 
שנת השועל | רות עפרוני 

"שנת השועל' של רות עפרוני מתחילה במפגש אקראי בפרדס שליד 
רחובות וממשיכה בנסיעה של כל המשפחה לבוסטון, שם הולך וגובר 
המתח בין ביות לפרא, בין חופש למשפחה. עפרוני כותבת על מאוויים 

כמוסים ועל פנטזיות פרועות, על האבסורד של רגעי היומיום ועל 
יופיים העז. היא חושפת את הלכלוך הסודי, המוכחש, שמצטבר בין 
הסדקים של מעטה הנורמליות המהוללת, ובמילותיה "הוא מתגלה 

לעינינו כמטמון מלא חיים, פראי ונפלא".
רות עפרוני, עורכת פורמטים ותוכניות טלוויזיה, מלמדת צילום בתיכון. 

שיחה לרגל השקת ספרה הראשון.

יום רביעי 21/3/18 בין השעות 22:00-18:00   
סדר לפסח   |   שוק קח-תן ספרים 

פעמיים בשנה, לקראת פסח ובשבוע הספר, בית מיכל 
מקיים שוק ספרים להחלפה: הזדמנות לכל מי שחפץ לתת מספריו 
האהובים ולמצוא ספרים אחרים במקומם. בשבוע שלפני השוק כמו 

גם במהלכו אפשר להביא לבית מיכל ספרים שמעוניינים להיפרד 
מהם. השוק מתקיים בחצר וכל מי שרוצה בא, מפשפש, מדפדף, 

מעלעל, קורא ולוקח את המוצא חן בעיניו, ללא תשלום. )ההזמנה 
לקחת ספרים אינה מותנית בתרומת ספרים(, הכניסה חופשית. 

במקביל לשוק בחצר, תתקיים פתיחת תערוכה.

יום רביעי 21/3/18 בשעה 20:30 
מקרב לב  |  פתיחת תערוכה בגלריה 10

20:30 הרגע הקדוש | שירה חֹרש - פרפורמנס בשיתוף הקהל
שירה חֹרש, אמנית רב תחומית, עוסקת בעולם המושגים והשפה 

ובודקת אותו מתוך נקודת מבט והמפגש של הפיסול כקיבוע מצב 
נתון בנקודת זמן. חוקרת את הקשר שבין כאוס והרמוניה ואת מערכת 

העצבים באמצעות חומרים פיסוליים.
21:00 שיח אמנים  | בהשתתפות האמנים המציגים בתערוכה

יום רביעי 28/3/18 בשעה 20:30 
כל יום קצת  |   יהלי סובול 

 
היוצר, הסופר, המוזיקאי, סולן להקת מוניקה סקס - יהלי סובול 

מתארח בבית מיכל לשיחה ומוזיקה.

יום רביעי  25/4/18 בשעה 20:30  
הנשר הגדול   |   אורי רוזנווקס 

יש הטוענים כי הרמב"ם, או בכינויו "הנשר הגדול", ודאי היה מופתע 
מאחוזת הקבר שנבנתה לו בטבריה וממראה המאמינים המשתטחים 

על קברו. אך כמו כל מיתוס, גם כשמדובר ברמב"ם, לכל אחד יש גרסה 
משלו; מימין ומשמאל, לאנשי האקדמיה ולרבנים, לחרדים, לדתיים 

הלאומיים או לחילונים. הקרנת שני פרקים מתוך הסדרה שמתחקה 
אחר סיפור חייו, הגותו, כתביו המהפכניים ותפיסותיו החלוציות ומעוררות 

המחלוקת של מי שהפציע בשמי היהדות במאה ה-12  - ובודקת עד 
כמה נוכחות תפיסותיו בישראל ובעולם היהודי של ימינו. 

לאחר ההקרנה מפגש עם יוצר ובמאי הסדרה אורי רוזנווקס, 
בהשתתפות פרופ' ירון כהן.

ימי  שישי 5/ 11, 18/5, 25/5 בשעה 10:00
תנועה, יצירה וגילוי | מלכה קיני-קפלן

התנועה והאמנות הן בטבעו של האדם. שתיהן קשורות אל חיי 
התרבות והרוח. שתיהן נעות בין הקונקרטי למטפורי, תובעות 

התבוננות, קשב, הבחנה דקה, דיוק, שכלול יכולות של ביצוע, וגומלות 
בהרחבה וברענון של חוויית הקיום, בהעשרתם של החיים.

שלושה מפגשים המשלבים תנועה ודיון תאורטי, באופן שיאפשר 
את חוויית הקשר בין שכלול ושינוי ביכולת התנועה לבין תחושת 

גילוי, פריצת גבולות התפיסה והמחשבה והסתמנות כוונות חדשות 
לפעולה – בדומה למתרחש בתהליכי יצירה.

מנחה: מלכה קיני-קפלן, בוגרת האוניברסיטה העברית במדעי 
הרוח, מורה בכירה לשיטת פלדנקרייז. פרסמה לאחרונה את ספר 

שיריה הראשון.
משך המפגש כשעה וחצי.

השתתפות: 180 ש"ח לשלושת המפגשים. מספר המקומות מוגבל, 
ההשתתפות בהרשמה מראש.

יום רביעי  2/5/18 בשעה 20:30  
חֹוק  |  הרב דניאל אפשטיין ִכי ְוַהְצּ כיצד פועלים עלינו ַהְבּ

"אילו ידענו לקרוא שירים בתשומת הלב שבה אנו מעיינים בתפריט 
במסעדה יקרה" )אסימטריה, עמ' 142(

מפגש המוקדש לשירתו של המשורר הפולני אדם זגייבסקי המוגדר 
ע״י מתרגמו לאנגלית "מיסטיקן חילוני".

שירתו מלאת הניגודים מטלטלת אותנו ואינה מאפשרת לנו לנוח, 
אבל היופי תמיד נמצא שם. 

הרב דניאל אפשטיין, בעל תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת 
שטרסבורג בצרפת, מתרגמו של הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס 

לעברית,  מחבר הספר: "קרוב ורחוק - על משנתו של עמנואל 
לוינס". עוסק במיוחד במציאת הקשר בין יהדות, פילוסופיה בת-זמננו, 

פסיכואנליזה,ספרות אירופית ושירה, ובמשמעות התרגום משפה 
לשפה. מרצה בקתדרה בת״א, מנחה סמינריונים עם פסיכולוגים, 

פסיכואנליטיקאים ואמנים מתחומים שונים בת״א וסביבתה. 

יום רביעי   9/5/18 בשעה 20:30  
ערות: שפה, תשוקה, רגש ורשות  |  תמר מור סלע, מרגנית ארז

בספר "ערות", למעלה מעשרים מונולוגים שכתבה תמר מור סלע מפיהן 
של נשים אמיתיות, גלויות לב, ֵש ם ופנים, על מסעות פנימיים ועמוקים 

אל העולם המיני שלהן, החושפים במשהו את המבנה החברתי המרחיק 
נשים מעצמן ומשתיק את מיניותן. מרגנית ארז, מנחה, יועצת ומלווה 

הורים בגידול ילדים/ות למיניות בריאה ומעצימה, מתוך שאיפה לגדל 
נערים ונערות קשובים ומחוברים לעצמם, אשר מסוגלים לפתח מערכות 

יחסים אוהבות, שוויוניות והדדיות. חצי מאה אחרי פרסום מחקרם של 
מאסטרס וג'ונסון, בעידן שבו ההתבגרות המינית מתרחשת באינטרנט 
ללא תיווך, כאשר ברקע מתרחש מצעד ה-#metoo, שיחה מעודכנת 

על השמעת קול ועל היחסים בין מין לרגש ובין אשמה לתשוקה ועונג. 

יום רביעי   16/5/18 בשעה 20:30  
בת דודתי לילי  |  אייל חלפון

הרומן של אייל חלפון הוא סיפור על חטא קדמון המחבר בין האישי 
לציבורי, בין התשוקה לחטא, בין תאוות השררה לשאיפות אישיות, בין 
האמת לנסתר. סיפורה של ישראל מבעד לעיניה של משפחה אחת, 
שמנסה להשלים עם תהפוכות החיים, גם אם לשם כך עליה לעצום 

עיניים. שיחה עם היוצר אייל חלפון על רגש ופוליטיקה, אמפתיה, 
תמימות, יצר ויצירה, ספרות וקולנוע.

יום רביעי   23/5/18 בשעה 20:30  
המוזיאון  |  רן טל

יצירה אסוציאטיבית אימפרסיוניסטית שהמבנה שלה נוצר באמצעות 
מבטו המשוטט של הבמאי רן טל בנבכי המשמעויות שמוזיאון ישראל, 
כמוסד תרבותי מוביל, אוצר בתוכו. מבט שמיתרגם להרהור על מהות 

ההוויה שבה מוסד זה ממוקם, הרהור מפויס וחייכני, ספוג באירוניה 
שאינה מגמתית ואינה מרה, גם אם האמירות נוקבות. בסרטיו של טל 

)"ילדי השמש", "גן עדן"( שולט הממד האנושי, וכך הוא מצליח לנוע 
בהם בין הקומי לנוגע ללב. לאחר ההקרנה שיחה עם הבמאי.

קרב לב
לוח אירועים מרץ - יוני 2018

גלריה 10 מציגה: 
  

מֶקֶרב ֵלב

מתן אורן, שירה חֹרש, אלינה ספשילוב, ערן ענבר, שושנה צ'חנובסקי

בתערוכה שלפנינו, בחרו האמנים לצלול לעולם הרגש במבט בהיר 
ופיכח, עם הומור פנימי ועם עניין ונכונות להתמודד עם מה שמסעיר 
וממלא אותנו, בני האדם, מאז ומעולם, ללא הבדל תרבות, תקופה, 

דת ומין. העבודות מעלות שאלות על זיכרון, התבוננות, שייכות, זהות 
והצפת רגשות. הן תומכות זו בזו ותורמות האחת לשנייה ומרחיבות 

את מנעד הרגשות תוך שהן משליכות האחת על האחרת, מעשירות 
ופותחות אפשרויות לקריאה אלטרנטיבית.

אוצרת: כרמית בלומנזון

פתיחה: יום רביעי 21/3/18 בשעה 20:30  

שעות פתיחת גלריה:
א', ב׳, ג', ה' 19:00-16:00

ב', ד' 12:00-9:00, ד‘ 22:00-20:00 ולפי תיאום מראש. 

יום רביעי  30/5/18 בשעה 20:30 
ממזרח עד באך  |  עדי רנרט ואביב בכר

הפסנתרן והמלחין עדי רנרט מלווה את המוזיקה הישראלית 
בארבעת העשורים האחרונים, החל מ"ששת" דרך "לילה גוב", יהודית 
רביץ, שלמה ארצי ורבים אחרים. לאחרונה הוציא אלבום )"פעמון"( בו 

אירח מוזיקאים ויוצרים שונים בשירים שהלחין. 
במקביל, חזר לטייל בעולמות המוזיקה הקלסית ובמיוחד ביצירותיו 

של י.ס. באך.  
אמן כלי פריטה- אביב בכר, מגיע ממסורת עתיקת יומין של מוזיקה 
מהמזרח, טורקיה, כורדיסטאן, איראן וממסורות סופיות, אך גם הוא 

נמשך ליצירותיו של באך.  גם הקלאסי וגם האתני נכתבו על ידי קהל 
של מאמינים – מוזיקה לנפש האדם הבא להתייחד עם בוראו. 

מפגש מוזיקלי הממיס את הגבולות בין מסורת קלאסית מערבית 
לפולקלור מזרחי מאסיה הקטנה.  

שיחה ומוזיקה.

אלינה ספשילוב, ללא כותרת, 2014

יהלי סובול

עדי רנרט

אביב בכר



יום רביעי  6/6/18 בשעה 20:30    
קרקעית חיינו. שרון אולדס  |  שירה סתיו

"יש משהו היפר-ריאליסטי בשירתה של שרון אולדס. זוהי שירה 
אוטוביוגרפית במובהק, חשופה עד עצם הזנב, שערורייתית 

בנאמנותה העיקשת לכיעור האלים - וליופי האלים - של כמה 
מהתופעות הכי מפחידות עלי אדמות, אלה שנוהגים לציין 

בשמות צופן תמימים לכאורה כגון "אב", "אם", "מין", "משפחה", 
"אהבה", "חיים", "מוות". והנה, בניגוד למה שמקובל לחשוב, האופי 

האוטוביוגרפי של שירתה לא מפריע לאולדס להמריא לפסגות של 
יופי מעודן או לצלול לתהומות של חוכמה מטאפיזית עמוקה. לא 
במובן של חוכמת הרוח, הפטפוט המתיימר של מיסטיקנים מכל 

הדתות, אלא של חוכמת הגוף. כי האמת - כך אולדס מלמדת 
אותנו - לא מקננת בשמים או נחה בחיק האל, אלא נרקמת 
במערבולות הגוף שמתוכן אנחנו נולדים, מתחברים זה לזה 

בדרכים אכזריות ומענגות, מתפרקים ומתים".  אלי הירש, ידיעות 
אחרונותמפגש העוסק בשירתה של שרון אולדס, מהבולטות 

במשוררים האמריקניים בני זמננו, שאותה הביאה לתרגום 
המשוררת שירה סתיו.

יום שישי 8/6/18 בין השעות 10:00-14:00
שבוע הספר | שוק קח-תן ספרים 

שוק ספרים להחלפה בחצר בית מיכל. הכניסה חופשית

יום רביעי   13/6/18 בשעה 20:30    
הגעגועים של מאיה גורדון  |  יאיר לב ואתי ויזלטיר

סרטם של ויזלטיר ולב עוסק בגעגוע כהיבט של זהות, של ביתיות, 
ושל מימוש אומנותי. הוא גם מעצב דיוקן משעשע ועגום של 

אישה-ילדה שנדמה כאילו היא חיה מחוץ לזמן - שהוא אחרי הכל 
ynet המקום של הגעגוע." שמוליק דובדבני

הסרט עוקב אחר מאיה גורדון - אמנית בינלאומית, אישה נון-
קונפורמיסטית ולא קונבנציונלית, אשר בשם האותנטיות הבלתי 

מתפשרת שלה ואמנותה ויתרה על משפחה ובית.  מהלך חיפושיה 
אחר בית ואהבה מביא אותה לפגישה מקרית ומרגשת במיוחד עם 

גבר הלום קרב ממלחמת יום כיפור. ישראל 2017, 54 דקות.
לאחר ההקרנה מפגש עם במאי הסרט, יאיר לב.

יום רביעי   20/6/18 בשעה 20:30    
פגיעות  | אורית גידלי 

לקראת הוצאת ספר שירה חדש וספר ילדים חדש של המשוררת 
אורית גידלי, שיחה על אהבה, פגיעות ושירה.

ימי שישי, אחת לחודש
מדרש שירה | אלכס בן ארי

בית מדרש לשירה עברית. מפגשים מעשיים הכוללים קריאה 
מדוקדקת של שיר וניתוחו עם המשורר אלכס בן ארי.

המפגש מתקיים בין השעות 14:00-12:30. 
תאריכי מדרש שירה: 23/3, 27/4, 25/5, 22/6

השתתפות: 10 ש"ח

ימי שישי ושלישי 
צ'י קונג | אסף טנא

תרגול ולמידה של דרכים חדשות להניע את הגוף והנפש, חיזוק 
הקשר בין התנועה לנשימה והרחבת גבולות הגוף. התרגול מתקיים 

בימי שישי בין השעות 09:00-10:30 
ובימי שלישי בין השעות 20:00-21:30. 

מנחה: אסף טנא. 
שיעור ניסיון חד פעמי: 40 ₪. 

כרטיסייה לשמונה מפגשים: 360 ₪.

יום רביעי   27/6/18 בשעה 20:30    
תורי לומר |  דניאל קריאף 

מסיבת סופשנה עם היוצרת והזמרת דניאל קריאף )הצלע הנשית 
בלהקת "טיפקס" המעודכנת, תזמורת "ארמון בזמן", "בלאק גורו"(. 

ילדיםשיחה ומוזיקה.

הספרייה בבית מיכל היא ספרייה ייחודית לילדים ולנוער, עשירה 
ומגוונת. יש בה ספרים לגילאים 16-2 שניתן לשאול ומרחב ביתי 

שניתן להשתרע בו ולקרוא.

בימי חמישי בשעה 17:30 מתקיים תיאטרון-סיפור 
לילדים מגיל 3 עד גיל 6.

במהלך שבוע הספר מתקיימות בבית פעילויות שונות המתאימות 
לגילאים שונים, כולל מפגשים עם כותבים, מאיירים ועוד.

במהלך חופשת הקיץ הספרייה מרחיבה את שעות הפעילות. 
הספרייה סגורה בערבי חג.

שעות פתיחת הספרייה: 
א, ב, ג, ה 19:00-16:00 | ב, ד 12:00-9:00

את התוכניות המפורטות לשנת הפעילות 2018 למבוגרים ולילדים 
ניתן למצוא באתר הבית, ואת התוכנייה ניתן לקבל בדואר. 

על מנת לקבל עדכונים לגבי הפעילות העדכנית בבית, כדאי 
להירשם עצמאית לרשימת התפוצה האלקטרונית של בית מיכל, 

באתר תחת "רשימת תפוצה" בתפריט העליון. 

כרטיס למפגשים: 30 ש"ח 
סטודנט/חייל/תלמיד 25 ש"ח 

מפגשי תיאטרון ומוזיקה: 40 ש"ח  
סטודנט/חייל/תלמיד 30 ש"ח 

השתתפות במדרש שירה: 10 ש"ח 
מנוי כניסה לשמונה מפגשים בבית מיכל, הכולל מפגשי מוזיקה 

ותיאטרון: 240 ש"ח 

מספר המקומות בבית מוגבל, לפיכך מומלץ מאוד להירשם לאירועים 
מראש, באמצעות המייל או בטלפון. 

להתראות :-(
דפנה מנור 

מנהלת אמנותית ועורכת התוכנייה

בית מיכל רחוב הגר"א 10 רחובות  
טל: 08-9467998 | פקס: 08-9462607

  www.bet-michal.com :אתר הבית
betmichal.office@gmail.com :מייל

     : בית מיכל

יום שישי 1/6/18 בין השעות 10:00-13:00
החיים כמסע - מרתון כתיבה | ד”ר רקפת אפרת לבקוביץ’ 

ועידו בורנשטיין

"כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד" 
)קונסטנדינוס קוואפיס(

כתיבה מעניינת משחקת במרחב שבין הפרטי לאוניברסלי, בין האישי 
לאנושי.  מפגש חד פעמי העוסק בחיבור בין כתיבה אישית להתבוננות 

פילוסופית וספרותית על החיים כמסעות אישיים מסוגים שונים: מסע 
מעצמי, מסע אל עצמי, מסע אל האחר )על פי הגל, קאמי, לוינס ועוד(.

מנחים: 
ד”ר רקפת אפרת לבקוביץ’ מרצה לפילוסופיה, פוליטיקה וממשל 

ולאחרונה בתוכנית ללימודי מגדר באונ' בן גוריון. 

עידו בורנשטיין מייסד, דרמטורג ובמאי של קבוצת התאטרון 
אנסמבל כאן. ) "רעב", "זריחה", "כלבים" , טרילוגיית פרויקט "סקס"(  

כתב וביים עבור פסטיבל ישראל את "מבצע כפפות משי". 
תסריטאי, בוגר החוג לקולנוע וטלוויזיה באונ’ ת”א 

)תסריטאי ראשי של הסדרה "פלורנטין"(. 

יום שישי 1/6 בין השעות 10:00-13:00. 

השתתפות: 120 ש"ח. מספר המקומות מוגבל, 
ההשתתפות בהרשמה מראש.

תוכנית אירועים מרץ – יוני 2018
חיינו". 

ת 
קעי

קר
ס 

אולד
שרון 

ספר "
ה

ת 
טיפ

תוך ע
מ

רביעי 7/3/18  20:30
לפני שהרגליים נוגעות בקרקע | דפני ליף

רביעי 14/3/18   20:30
שנת השועל  | רות עפרוני

רביעי  21/3/18  20:30
סדר לפסח | שוק קח-תן

בקרב לב | פתיחת תערוכה

רביעי 28/3/18 20:30
כל יום קצת | יהלי סובול

רביעי 25/4/18 20:30
הנשר הגדול | אורי רוזנווקס

יונימאימרץ-אפריל

רביעי 2/5/18 20:30
אדם זגייבסקי | הרב דניאל אפשטיין

רביעי 9/5/18 20:30
ערות: שפה, תשוקה, רגש, ורשות |

מרגנית ארז ותמר מור סלע

רביעי 16/5/18 20:30
בת דודתי לילי | אייל חלפון

רביעי 23/5/18 20:30
המוזיאון | רן טל

רביעי 30/5/18 20:30
ממזרח לבאך | עדי רנרט ואביב בכר

11/5,15/5, 25/5 בשעה 10:00
תנועה, יצירה וגילוי | מלכה קיני-קפלן

יום שישי 1/6/18 בשעה 10:00
החיים כמסע | מרתון כתיבה

יום רביעי 6/6/18 בשעה 20:30
קרקעית חיינו, שרון אולדס |

שירה סתיו

יום שישי 8/6/18 בשעה 20:30
שבוע הספר | שוק קח-תן

יום רביעי 13/6/18 בשעה 20:30
הגעגועים של מאיה גורדון | יאיר לב

יום רביעי 20/6/18 בשעה 20:30
פגיעות | אורית גידלי

יום רביעי 27/6/18 בשעה 20:30
תורי לומר | דניאל קריאף

רות עפרוני
שנת השועל

רשימות מהיומן של אישה כמעט נורמטיבית

רות עפרוני

רשימות מהיומן של אישה כמעט נורמטיבית
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רות עפרוני

לילה אחד, כשהיא מטיילת עם הכלב, אישה רואה שועל נעלם בין 
הצללים בפרדס. המחשבה למהר ולשוב הביתה לבעלה וילדיה 

מתחלפת במחשבה חדשה, מפחידה, מסעירה.

"הכלב נעלם אל תוך הלילה. עמדתי שם לבד עם ברכיים שרוטות, 
צועקת 'פלה! פלה! פלההה!', ורציתי גם אני לרוץ אחריו. אחרי 
השועל. שהשיער שלי יבלגן את הרוח ושהחמרה תפער מכתשים 
קטנים תחת עקַבי. אחצה את הפרדס ואחר כך את שדות החיטה, 
אצעד בשטחי הּבּור, אניס את כלבי הכנעני של הבדואים באבן 
שלופה ואצא מן הצד השני של הְספר אל רמלה. שם, באחד 
המוסכים של הערבים אני אירדם, ובבוקר אקום ואתחיל ללמוד 
מוסכות או מכוניתנות או איך שלא קוראים לזה, ולאט־לאט אני 

אהיה, נגיד, מישהו אחר. הלכתי ורחקתי אל תוך הפרדס..."

שנת השועל של רות עפרוני מתחילה במפגש אקראי בפרדס 
שליד רחובות וממשיכה בנסיעה של כל המשפחה לבוסטון, שם 
רק הולך וגובר המתח בין ביות לפרא, בין חופש למשפחה: היא 
מפתחת קראש על אבא אחד מהגן של הילד, קונה בחנות יד 
שנייה את המגפיים של אחותה שמתה, מתפשטת מול שבעה 
גברים שמציירים אותה בעירום, הולכת מכות, נפרדת מאמריקה 

וחוזרת אל הורים, כלבים, ילדים, אהבות ונעורים. 
עפרוני כותבת על מאוויים כמוסים ופנטזיות פרועות, על האבסורד 
של רגעי היומיום ועל יופיים העז. היא חושפת את הלכלוך הסודי, 
המוכחש, שמצטבר בין הסדקים של מעטה הנורמליות המהוללת, 
ובמילותיה הוא מתגלה לעינינו כמטמון  מלא חיים, פראי ונפלא. 
"שנת השועל" הוא סיפור רומנטי ואמתי על התבגרות מאוחרת 

של אישה־ילדה.

רות עפרוני - עורכת תכניות טלוויזיה לשעבר, רזה לשעבר 
ואנרגטית לשעבר. בימים אלה מלמדת צילום בתיכון ומטפחת 
בעל, כלבה, גינה, ארבעה ילדים וכאב־גב. זהו ספרה הראשון, 

ובעלה מאוד מבקש שלא תקראו אותו.

Eleanor Taylor :ציור העטיפה
עיצוב העטיפה: אמרי זרטל
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קרב לב

עטיפת הספר "שנת השועל". איור אלינור טיילור


