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הקדמה

 שבעים לו במלאת כהן ישראל של יובלו לקראת הותקנה זו ביבליוגראפיה
 שנת ועד תרפ״ד משנת — יצירה שנות ושבע חמישים מקיפה והיא שנה, וחמש

 שונתה כאן אולם בתשכ״ה. שיצאה קודמת, ביבליוגראפיה מונחת ביסודה תש״ם.
 פירסומיו כל את לרשום מאמץ נעשה פרטים. ונוספו הליקויים תוקנו הרישום, צורת

 עליו שנכתבו הדברים, מן האפשר ככל שלמה תמונה ולהתקין כהן ישראל של
 תיתכן שלא לנו, ברור כן, פי על אף אחרות. ובלשונות בעברית יצירתו ועל

עברית. נכתבו שלא לדברים ביחס במיוחד זו, מעין במלאכה שלמות
 את כולל הראשון חלקה חלקים. לשלושה נחלקת שלפנינו הביבליוגראפיה

 המנחה כשהעיקרון ועריכה, תרגום מקור, ומאמריו, ספריו — כהן ישראל של דבריו
הפרסומים. של זמנם סדר לפי כרונולוגי, הוא רישומם את

 בספרים, יצירתו ועל כהן ישראל על שנכתבו הדברים, את כולל השני החלק
 אלף־ לפי הדברים רשומים ובו אחרות, ובלשונות בעברית ובעיתונים, בכתבי־עת

כותביהם. שמות של בית
 במפתח סוגים. משלושה מפתחות כולל הביבליוגראפיה של השלישי חלקה

 חלק בהם נוטלים או המאמרים נושאי שהם שמות, אותם ורק אך נרשמו האישים
 :בהן השתתף כהן שישראל הבמות, רשימת את המעיין ימצא השני במפתח נכבד.

 לדברים, הפנייה רשומה שם כל ליד ואנתולוגיות. קבצים כתבי־עת, עיתונים,
 יצירתו על שנכתבו לדברים, הפניות כולל השלישי המפתה במה. באותה שפירסם

 מסודרים כאן אולם הביבליוגראפיה, של השני לחלקה מקביל והוא כהן, ישראל של
פירסומם. סדר לפי הדברים

 העבודה ארכיון וכן בן־יעקב, דב ומנהלו, "גנזים" מכון מיוחדת לתודה ראויים
הביבליוגראפיה. של לעיצובה עזרתם על

ה. ח.
תש״ם חשוון חולון,
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הצעיר]. הפועל ן מעיין
[עתוגנו]. נוכח
הצעיר]. !הפועל קורא

x .[עתוננו]

כהן ישראל כתבי

ספרים א.

ובבואות. הערבות .1
 שיתופית אגודה הספר", "מפיץ הוצאת
תרצ״ח. תל־אביב, בע״מ,

 ומפעלו חייו — זלקינפון אדוארד יצחק .2
הספרותי.

תש״ב. תל־אביב, "מסילה", הוצאת

דמות. אל דמות .3
תש״ט. תל־אביב, "דביר", הוצאת

פתחים. .4
 "דביר", ליד העברים הסופרים אגודת הוצאת

.1954( תשי״ד תל־אביב, (

מקבי פתגמים אוצר — זה לעומת זה .5
 בצירוף ועבריים גרמניים אנגליים, לים

גרמני. ומפתח עברי מפתח
.1954( תשי״ד תל־אביב, ״דביר״, הוצאת (

 בתנועת ובעיות אישים — גשרים .6
העבודה.

תשט״ו. תל־אביב, "עיינות", הוצאת

המקרא. מן אישים .7
 תל־אביב, לספרות", "מחברות הוצאת

תשי״ח.

 לניבים מילון — אנגלי־עכרי גיבון .8
 והקבלותיהם אנגליים לשון ולצירופי
ריכטר]. אדם עם [ביחד בעברית

.1959( תשי״ט תל־אביב, ״דביר״, הוצאת (
גר אנגליים, — מקבילים פתגמים ספר .9

 עברי מפתח בצירוף ועבריים מניים
גרמני. ומפתח
 תל־אביב, לספרות", "מחברות הוצאת
.1961( תשכ״א (

כרבים. בארבעה כהן ישראל כתבי ^
: )1962( תשכ״ב תל־אביב, ״ועד״, הוצאת

הסופרים. שער .10
ההבחנות. שער .11
הטעמים. שער .12

המקרא. מן אישים .13'
ויצירתו. חייו — שוהם מתתיהו .14

.1965( תשכ״ה לספרות״, ״מחברות הוצאת (
אספקלריות. .15

 הסופרים אגודת הוצאת מקור, ספריית
 "מסדה" הוצאת ליד בישראל העברים

.1963 רמת־גן, בע״מ,
ויצירתו. האיש — שטיינברג יעקב .16

.1972( תשל״ב תל־אביב, ״דביר״, הוצאת (
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בתנו ומעש חזון אנשי — סגל-חבורה .17
העבודה. עת

 תל־ ,וחינוך תרבות — עובד״ ״עם הוצאת
).1972( תשל״ב אביב,

מגד. אהרון סרקי .18
תשל״ו. תל־אביב, "עקד", הוצאת

כרכים. בשבעה כהן ישראל כתבי ^
: )1977( תשל״ז ״עקד״, הוצאת

כופרים. .19
סופרים .20

מונוגרפיות. .21
סגל־הבורה. .22
ומידות. בחינות .23
סוגיות. שיח .24
חמקרא. מן אישים .25
כנים. אל פנים .26

 הציבורית המועצה ביוזמת "יחדיו", הוצאת
 והתרבות, החינוך משרד ולאמנות, לתרבות

.1979( תשל״ט תל־אביב, (

בתרגומו ספרים ב.

 ארי חיים מאת המשותף הארגון לשאלת .1
לוזורוב.

 הצעיר־, ׳הפועל של המרכזי הוועד הוצאת
 ארלו־ חיים ב׳כתבי [נכלל חרפ״ז תל־אביב,

 בהשתתפות שטיבל א.י. הוצ׳ ג, כרך זורוב׳,
 תרצ״ד, תל־אביב, א״י, פועלי מפלגת מרכז

].168—135 ע׳
 שטוק דב [עם נורדוי מכס מאת פרדוכסים .2

(סדן)].
 תל־אביב,—ירושלים בע״מ, "מצפה" הוצאת
 השער מן הושמט כהן י. של [שמו תר״ץ

בטעות].
חכ :ראשון ספר — לעם פסיכואנאליזה .3

 ד״ר של בעריכתם הגיינה הנפש. מת
מנג. היינריך וד״ר פדרן פאול

 ורשה, המרכזי, השומרי הקואופרטיב הוצאת
).1932( תרצ״ב

 פרדיננד מאת ראשון ספר — נעורים יומן .4
 גיאורג מאת מונוגרפיה עם לאסאל

בראנדס.
 ביאליק", "מוסד בהשתתפות ׳לגבולם׳ הוצאת
תש״ו. תל־אביב, בע״מ, "מסדה" חברת

 גוסטב מאת המהפכה לסוציאליזם. קריאה .5
לנדאואר.

 תל־אביב, עובד", "עם הוצאת — ״דעת״
תשי״א.

 מאת אסיה במזרח ולאומיות קומוניזם .6
בול. מקמהון ויליאם
תשי״ד. תל־אביב, "עיינות", הוצאת

 חלק — הסוציאליסטית המחשבה תולדות ד.
 מאת 1850—1789 החלוצים תקופת א׳:

קול. הוורד דגלם ג׳ורג׳
תשט״ו. תל־אביב, "עיינות", הוצאת

ומאמרים מסות ג.

 המספרים מרובעים. סוגריים בתוך הספר מספר מצוין — כהן ישראל של לכתביו כונס המאמר [אם
].10—9 שבעמודים הסידוריים המספרים לרשימת מכוונים

תרפ״ד
 א, שנה לבוב, ׳עתוננו׳, הצעיר". "החלוין .1

 ע׳ ),7.1.1924( תרפ״ד שבט א ,1 קונטרס
2—3.

קונ א, שנה לבוב, ׳עתונגו׳, הכרים. דברי .2
 ע׳ ),1924 (פברואר תרפ״ד א אדר ,2 טרס

בן־יצחק]. :[חתום 2—1
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 ,2 קונטרס א, שנה לבוב, ׳עתוננו׳, דרכנו. .3
,1924 (פברואר תרפ״ד א אדר .2—1 ע׳ )

 שנה לבוב, ׳עתוננו׳, תנועה? או הסתדרות .4
 ),1924 (אפריל תרפ״ד ניסן ,3 קונטרס א,
.3 ע׳

 א, שנה לבוב, ׳עתוננו׳, תל־הי. חללי על .5
 3 ע׳ ),1924 (אפריל תרפ״ד ניסן ,3 קונטרס

].x :[חתום
 קונטרס א, שנה לבוב, ,,׳עתוננו צ׳ורטקוכ. .6

 :[חתום 9 ,ע ),1924 (אפריל תרפ״ד גיסן ,3
כ.]. י.

 תרפ״ד אב לבוב, זו׳, ׳בשעה הקיבוצים. על .7
,1924 (אוגוסט .5—4 ע׳ )

 לבוב, זו׳, ׳בשעה והקבוצות. הקיבוצים לכל .8
 :[חתום 7 ע׳ ),1924 (אוגוסט תרפ״ד אב

"המשולש"]. חלוצים קיבוץ
 און ׳פאלק לעמכערג. אין חלוצים פגישת .9

 ,10 מס׳ ,1 יארגאנג וארשע־לבוב, לאנד׳,
).5.8.1924( תרפ״ד אלול ו

תרפ״ה
 גל׳ א, שנה ורשה, ׳העתיד׳, חברים. מדברי .10

).20.3.1925( תרפ״ה אדר כד ,9
 ,15 גל׳ א, שנה ורשה, ׳העתיד׳, הקיבוץ. על .11

ישראל]. :[חתום )15.5.1925( תרפ״ה אייר כא
 ,17 גל׳ א, שנה ורשה, ׳העתיד׳, הרהור. אגב .12

).28.5.1925( תרפ״ה סיון ה
 ורשה, ׳העתיד׳, הקיבוצית. תנועתנו לראשית .13

 ).5.6.1925( תרפ״ה סיון יג ,18 גל׳ א, שנה
.12.6.1925( תרפ״ה סיון כ ,19 גל׳ (

 ,22 גל׳ א, שנה ורשה, ׳העתיד׳, ציונים. .14
).3.7.1925( תרפ״ה תמוז יא

תרפ״ו
 כא״י. הצעיר" "השומר של דרכו לברור .15

 תמוז כז ,35 גל׳ יט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
.9—8 ע׳ ),9.7.1926( תרפ״ו

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקבוצות. קיבוץ על .16
,13.8.1926( תרפ״ו אלול ג ,40—39 גל׳ יט, ( 
.10—9 ע׳

תרפ״ז
 )10.11.1926( תרפ״ז כסלו ד ׳דבר׳, דעת. למען .17

במושבה]. הפועל [על
 )29.12.1926( תרפ״ז טבת כד ׳דבר׳, ,צלמוות. .18

 האינטרנציונ■ שני של "האיחוד" ועידת [על
. לים].

׳הקואו גורדון. א.ד. ע״ש הקבוצות קיבוץ .19
הקואופרטי התנועה לשאלות קובץ פרציה׳,

 —65 ע׳ תרפ״ז, אדר בא״י, והקיבוצית בית
66.

תרפ״ח
 אדר י ׳דבר׳, המזרחית. גליציה מעליית .20

).2.3.1928( תרפ״ח

תרפ״ט
הצ ׳הפועל הארץ־ישראלי. הנוער לשאלת .21

 תרפ״ט חשוון יב ,3 גל׳ כב, שנה עיר,
.12—11 ע׳ ),26.10.1928(

 כב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מרחובות. מכתב .22
,1.2.1929( תרפ״ט שבט כא ,16 גל׳  ע׳ )
כ.]. י. : [חתום 15—14

 כב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מרחובות. מכתב .23
 ע׳ ),13.6.1929( תרפ״ט סיון ה ,32—31 גל׳
כ.]. י. : [חתום 20

להו קונטרס אדומה׳, ׳פרה חלוצים. מסכת .24
 תרפ״ט סיון ולקריקטורה, לסטירה מור,

 ישראל :[חתום החמישית] לעליה [מוקדש
צעירא].

 כב, שנה הצעיר׳. ׳הפועל מרחובות. מכתב .25
 ע׳ ),6.9.1929( תרפ״ט אלול א ,43 גל׳
13—14.

תר״ץ
 א, חוב׳ ריגה, ׳עתונגו׳, הנוער. אל קריאה .26

,1.2.1930( תר״ץ שבט ג .6—3 ע׳ )
 רי־ ׳עתוננו׳, כהדרה. א׳ גורדוניה כקבוצת .27

,1.2.1930( תר״ץ שבט ג א, חוב׳ גה,  ע׳ )
כ.]. י. :[חתום 11—10

 רי־ ׳עתוננו, בארץ. המפלגות איחוד לאחר .28
 : [חתום )1.2.1930( תר״ץ שבט ג א, ,חוב גה,

נוכח].
 שבט ג א, חוב׳ ריגה, ׳עתוננו׳, הזימרה. על .29

שירה]. חובב :[חתום )1.2.1930( תר״ץ
 אדר כ ב, חוב׳ ריגה, ׳עתוננו, שבם. לכ״ד .30

 [על חתימה] [בלי 1 ע׳ ),20.3.1930( תר״ץ
גורדון]. א.ד.

 ב, חוב׳ ריגה, ׳עתוננו׳, הועידה. במוצאי .31
 [חתום: 5—1 ע׳ ),20.3.1930( תר״ץ אדר כ
כ.]. י.

 ב, חוב׳ ריגה, ׳עתוננו׳, לנדאואר. גוסטב .32
.10—5 ע׳ ),20.3.1930( תר״ץ אדר כ



 כג, שנד■ הצעיר׳, ׳הפועל מלטביה. מכתב .33
 ע׳ ),9.5.1930( תר״ץ אייר יא ),25( 14 גל׳

9—10.

תרצ״א
 ורשה, ׳העתיד׳, גדולה. כשעה קטן חשבון .34

 ע׳ ),15.11.1930( תרצ״א חשוון כד ,106 גל׳
הלבן"]. "הספר [על 4—3

 הצעיר". "השומר של הרעיונית לדמותו .35
 ,7 גל׳ ב, כרך כד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

.10—8 ע׳ ),28.11.1930( תרצ״א כסלו ח
 לבוב, ׳גורדוניה׳, המולדת. ונוער גוררוניה .36

.17—12 ע׳ ,1931 פברואר א, חוב׳ ד, שנה
 ד, שנה לבוב, ׳גורדוניה׳, אחת. חוכרת על .37

 :[חתום 37—35 ע׳ ,1931 פברואר א, חוב׳
ברוסיה[. חינוך [בעניני כ.] י.

 ׳דאם יוגענד־כעוועגונג. ציאניסטישע די .38
 נו־ יאהרגאנג, 1 לעמבערג, ווארט׳, פרייע

 ,2 נומער ).2.4.1931( תרצ״א ניסן טו ,1 מער
 ["תנועת־הנוער )10.4.1931( תרצ״א ניסו כג

הציונית"].
 בתנועתנו. חינוכי כגורם העברית הספרות .39

אפ ג,—ב חוב׳ ד, שנה לבוב, ׳גורדוניה׳,
•35—31 ע׳ ,1931 מאי—ריל

 לבוב, ׳גורדוניה׳, ויסודותיו. חינוכנו מגמת .40
.1931 מאי—אפריל ג,—ב חוב׳ ד, שנה

 לעמבערג, וארט׳, פרייע ׳דאס זיג. פאד׳ן .41
["לפ מדויק] תאריך [חסר 1931 יאהרגאנג, 1

הנצחון"]. ני
 פרייע ׳דאס זוכעניש. פון פלאנטער אין .42

 [חסר 1931 יאהרגאנג, 1 לעמבערג, ווארט׳,
החיפושים"]. ["בסבך מדויק] תאריך

 ׳דאס חלוצים. פון הכשרה היי־יאהריגע די .43
 1931 יאהרגאנג, 1 לעמבערג, ווארט׳, פרייע
ב החלוצים ["הכשרת מדויק] תאריך [חסר
זו"]. שנה

 הצעיר׳, ׳הפועל ונציונלפשיזס. סוציאליזם .44
 תרצ״א סיון כז ,32 גל׳ ב, כרד כד, שנה

דה־מן]. הנריק [על 9—7 ע׳ ),12.6.1931(

תרצ״ב
 חוב׳ ד, שנה לבוב, ׳גורדוניה׳, הרעש. אחר .45

 הקונגרס [על 4—1 ע׳ תרצ״ב, תשרי ד,
הי״ז]. הציוני

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בנוער. חהשמאלה על .46
תרצ״ב חשוון יב ,4 גל׳ ג, כרך כה,

 גם התפרסם [המאמר 6—5 ע׳ ),23.10.1931(
 צווישען קורס לינקען דעס "וועגען :ביידיש

 לעט־ ווארט׳, פרייע ׳דאס יוגענד", דער
 תאריך (חסר 1931 יאהרגאנג, 1 בערג,

מדויק)].
 ׳גורדוניה׳ הוצאת הצעיר. והשומר אנחנו .47

[בסטנסל]. תרצ״ב חשוון ברומניה,
 ברומניה, ׳גורדוניה׳ הוצאת החינוך. יסודות .48

[בסטנסל]. תרצ״ב טבת
 שנה ׳גזית׳, הנסיונית. והמציאות האידיאה .49

.62—61 ע׳ תרצ״ג-ג, יב,—יא חוב׳ א,

תרצ״ג
 הצעיר׳, ׳הפועל מועדות. המפלגה פני לאו .50

 ראש־ ערב ,44—43 גל׳ ג, כרך כה, שנה
.11—10 ע׳ ),30.9.1932( תרצ״ג השנה

 כרך כו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המסיק. עם .51
 ),18.11.1932( תרצ״ג חשוון יט ,6—5 גל׳ ד,
.21—20 ע׳

 שנה (שבועון), ׳מאזנים׳ המולדת. נוער על .52
 ),22.12.1932( תרצ״ג כסלו כג כז, גל׳ ד,
.12—8 ע׳

הצ ׳הפועל הסוציאליסטי. במשטר הורמה .53
 אייר ב ,27—26 גל׳ ד, כרך כו, שנה עיר׳,

.13—10 ע׳ ),28.4.1933( תרצ״ג
 כג ׳דבר׳, בהתגשמותו. הסוציאליזם משטר .54

.19.5.1933( תרצ״ג אייר  תרצ״ג סיון ה )
 אדוארד של ספרו על [ביקורת )30.5.1933(

].6 הסוציאליסטי: המשטר ]חזון היימן]
 כרך כו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דרכנו. לעתיד .55

 ),20.9.1933( תרצ״ג אלול כט ,46—45 גל׳ ד,
.10—7 ע׳

 כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דרכנו. לעתיד עוד .56
 ),27.10.1933( תרצ״ד חשוון ז ,4 גל׳ ה, כרך

.9—6 ע׳
 כארין. היהודית הבורגנות של לפסיכולוגיה .57

 ,10 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
.6—3 ע׳ ),15.12.1933( תרצ״ד כסלו כז

 יא ׳דבר׳, והרת. המוסר של המקורות שני .58
 אנרי של ספרו [על )29.12.1933( תרצ״ד טבת

בגרמנית]. ברגסון
 ע׳ תרצ״ד, טבת א, חוב׳ א, כרך ׳נתיב׳,

37—40.
העברית. הספרות ושדה הפועלים תנועת .59
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 פרויד. ז. הרצאות של החדש המחזור על .60
.19.1.1934( תרצ״ד שבט ג ׳דבר׳, ( _

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ודיקטטורה. דמוקרטיה .61
 תרצ״ד אדר ח ,20 גל׳ ה, כרך כז,

.6—4 ע׳ ),23.2.1934(

 א, כרך ׳נתיב׳, ועורכו. "נתיכ" על השגות .62
 עם [ויכוח 35—30 ע׳ תרצ״ד, אדר ב, חוב׳

יפה]. אליעזר

 ניסן ז ׳דבר׳, הסוציאליזם. של האידיאה .63
 דה־ הנריק של ספרו [על )23.3.1934( תרצ״ד

מן].
הממ אצל והעכודה העלייה של הפילוסופיה .64

 הצעיר׳. ׳הפועל הפרדסנים. והתאחדות שלה
 תרצ״ד אייר כו ,29 גל׳ ה, כרך כז, שנה

.10 ע׳ ),11.5.1934(

 "הפנסיה ; ספרות פרסי ;בארץ במאי האחד .65
 וחרד- דאגתם ;מדין על היושבים ;הלוחמת״

 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תם.
 15—14 ע׳ ),11.5.1934( תרצ״ד אייר כו ,29

אלשי״ך]. :[חתום

 ׳הפועל הצעיר. דורנו של הנפשית למהותו .66
 סיון ג ,30 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳,
,17.5.1934( תרצ״ד ].1[ 6—4 ע׳ )

העו ;״אפקים״ ;הבלליים״ ״הציונים אצל .67
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל חמור. דין פסק ; בד
 ),17.5.1934( תרצ״ד סיון ג ,30 גל׳ ה, כרך כז,
אלשי״ך]. :[חתום 14—13 ע׳

הצ ׳הפועל וההתנכרות. הזרות שיני בין .68
 סיון יא ,31 גל׳ ה, כרך כז, שנה עיר׳,

.10—8 ע׳ ),25.5.1934( תרצ״ד

התנו ;פוחצ׳בסקי נהמה ;אחימאיר שחרור .69
 הקה״ק, ;המשמר על הסופרים ; העברית עה

 משובת ;המורים ומועצת הרביזיוניסטים
 ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כית״ר.

 —14 ע׳ ),25.5.1934( תרצ״ד סיון יא ,31 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 15

 הצעיר׳. ׳הפועל חע׳בדים. לילדי בתי-חינור .70
 תרצ״ד תמוז ב ,34—33 גל׳ ה, כרך כז, שנה

.8—6 ע׳ ),15.6.1934(

 ;ורבנן מרנן על ;בארץ ארלוזורוב אבל .71
 הפועלים שביתת ;רחמיהם יגיעו עצים על

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בנס־ציונה. הערבים
 תרצ״ד תמוז ב ,34—33 גל׳ ה, כרך כז,

)15.6.1934, אלשי״ך]. [חתום: 23—21 ע׳ )

 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בסד. .72
 5—3 ע׳ ),22.6.1934( תרצ״ד תמוז ט ,35

יהודי]. [פשיזם
 לשאלות העתונאים מסיבת ;כרוזי־קלון .73

החד הנאצית ההתקפה ;העברית העבודה
החקל פגישת ;בתוכנו כן יעשה לא ; שה
 כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הלאומיים. אים
 ),22.6.1934( תרצ״ד תמוז ט ,35 גל׳ ה, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳
 הצעיר׳, ׳הפועל פנסקר. י.ל. של ארונו עם .74

 תרצ״ד תמוז טז ,36 גל׳ ה, כרך כז, שנה
.6—5 ע׳ ),29.6.1934(

 ;חשובה הקצבה ;לעצמו נאמן ״המזרחי״ .75
 הר על כדורי שם שעל החקלאי הספר בית

 הצעיר׳, ׳הפועל ג׳ילדה. אבו פרשת ;תבור
 תרצ״ד תמוז טז ,36 גל׳ ה, כרך כז, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 14—13 ע׳ ),29.6.1934(
 כרך כז, שגה הצעיר׳, ׳הפועל מושכל. חינוך .76

 ע׳ ),27.7.1934( תרצ״ד אב טז ,40 גל׳ ה,
7—9 ]1, 24.[

 של וידויו ;ביאליק קרן ;כיאליק אבל .77
 העבודה נאפרי שחרור ;קלוזנר הפרופסור

 ?; פריצים מערת — הכנסת בית ;העברית
 ישראל. באגודת התסיסה ;הוותיק״ ״המזרחי

 ,40 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 [חתום: 15—13 ע׳ ),27.7.1934( תרצ״ד אב טז

אלשי״ך].

 ג, גל׳ ׳ברית־עם׳, העברית. התנועה נושא .78
.4—3 ע׳ ),3.8.1934( תרצ״ד אב כב

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. ממועצת .79
 תרצ״ד אב כב ,41 גל׳ ה, כרך כז,

כ.]. י. : [חתום 3—2 ע׳ ),3.8.1934(

 "טעות"; פי על יהודים גרוש השומרים"; "ספר .80
 כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המורים. ועידת

 ),3.8.1934( תרצ״ד אב כב ,41 גל׳ ה, כרך
אלשי״ך]. : [חתום 15 ע׳

 הבחירות ;הכללי״ ״הציוני ; באלג׳יר פרעות .81
 הצעיר׳, ׳הפועל וחיפה. ירושלים לעיריות

 תרצ״ד אב כט ,42 גל׳ ה, כרך כז, שנה
)10.8.1934, אלשי״ך]. :[חתום 15 ע׳ )

הח "בצלאל ;״המעביר״ ; בנתניה המאורע .82
ש"; הע אסירי שחרור דמגוגיה; נפת־לי ד
 כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל העברית. בודה
 ),24.8.1934( תרצ״ד אלול יג ,43 גל׳ ה, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 14—13 ע׳
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"מש ;הצה״ר כינוס ;כארץ "הפטיציה" .83
 עונת ;העולמית היהודית הועידה ; ען"

 ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, 'הפועל הקטיף.
 —14 ע׳ ),31.8.1934( תרצ״ד אלול כ ,44 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 15

 ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הגות. כפר .84
 ע׳ ),9.9.1934( תרצ״ד אלול כט ,46—45 גל׳
שטיינ ליעקב וחזיונות" ["דמויות 19—18

].24 ,12 ,1 : ברג
 "המזרחי". של המועצה ;ההכרעה מערכת .85

 ,46—45 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 22—21 ע׳ ),9.9.1934( תרצ״ד אלול כט

אלשי״ך]. :[חתום
 א, חוב׳ •ב, שנה ׳גזית׳, אומה. של מהותה .86

.38—36 ע׳ תרצ״ד,

תרצ״ה
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל העוכר. לנוער עשור .87

 תרצ״ה תשרי יב ,1 גל׳ ו, כרך כח,
י.כ.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),21.9.1934(

 כחבר רוסיה ;אחד כרוז של כרוזים שני .88
 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הלאומים.

 ע׳ ),21.9.1934( תרצ״ה תשרי יב ,1 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 16—15

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. ממועצת .89
 ),5.10.1934( תרצ״ה תשרי כו ,2 גל׳ ו, כרך

.6—5 ע׳
 הצעיר׳, ׳הפועל מהי? — מעמדית הכרה .90

 תרצ״ה תשרי כו ,2 גל׳ ו, כרך כח, שגה
 ארנסט של ספרו [על 14—12 ע׳ ),5.10.1934(

פארל].
גור ;חרם וועידת חרם ועדת ;החג כנוסי .91

הצ ׳הפועל עציון". "כפר ;מפלגה של לה
 תרצ״ה תשרי כו ,2 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,

אלשי״ך]. [חתום: 16—15 ע׳ ),5.10.1934(
 הדוצ׳ה ;הצעיר״ ״השומר של החדש טכסיסו .92

 חשוב. למוסד אכו־פינה ;פקודה שוב נתן
 ג ,3 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 15—14 ע׳ ),12.10.1934( תרצ״ה חשוון
אלשי״ך]. :[חתום

 תרצ״ה חשוון י ׳דבר׳. חדשות. פרוגרמות .93
קאוטסקי]. ק. של ספרו [על )19.10.1934(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בגרמניה. החלוץ תנועת .94
 תרצ״ה חשוון י ,4 גל׳ ו, כרך כח,

י.כ.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),19.10.1934(
אמריקאי; "הסטוריון" דרכי "האוהל"; שוב עם .95

 הצ־ ׳הפועל מוסרו. שבט ;לאומי פרוטוקול
 חשוון י ,4 גל׳ ו, כרך כח, שנה צעיר׳,
 אלשי״ך]. :[חתום 14 ע׳ ),19.10.1934( תרצ״ה

 הצעיר׳, ׳הפועל השמונים. כן קאוטסקי קרל .96
 תרצ״ה חשוון יז ,5 גל׳ ו, כרך כח, שנה

י.כ.]. [חתום: 8—7 ע׳ ),26.10.1934(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל האלימות". "גבולות .97

 תרצ״ה חשוון יז ,5 גל׳ ו, כרך כח,
.12—10 ע׳ ),26.10.1934(

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרצוי". "הטיפוס .98
 ),26.10.1934( תרצ״ה חשוון יז ,5 גל׳ ו, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 13 ע׳
הש ;״קכוצותינו״ ;קטוביץ׳ לוועידת יוכל .99

 ׳הפועל ויצמן. לבוא ;האופוזיציה תוללות
 כסלו ה ,7—6 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳,
 :[חתום 23—22 ע׳ ),12.11.1934( תרצ״ה

אלשי״ך].
 שנה הצעיר, ׳הפועל מהפכה". או "פוטש .100

 תרצ״ה כסלו טז ,8 גל׳ ו, כרך כח,
 של ספרו [על 11—10 ע׳ ),23.11.1934(

דויטש]. יוליוס
יל ;״במבחן״ ;החדשה העליה מכסת עם .101

 כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עזובים. דים
 ע׳ ),23.11.1934( תרצ״ה כסלו טז ,8 גל׳ ו,

אלשי״ך]. :[חתום 14—13
פוע שביתת ;הכלליים הציונים ועידת עם .102

 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המחט. לי
 ע׳ ),3.12.1934( תרצ״ה כסלו כו ,9 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 19—18

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מפרש. ה״מנהיג" .103
 ),14.12.1934( תרצ״ה טבת ח ,10 גל׳ ו, כרך
כ.]. י. : [חתום 10—9 ע׳

כ וטכסיסי רעיוני לשתוף נקודות-ראשית .104
 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפועלים. תנועת

 ),14.12.1934( תרצ״ה טבת ח ,10 גל׳ ו, כרך
.14—12 ע׳

 קרן של הארצית הוועידה ;וחגים יובלות .105
 קיצפה ;עובדות אמהות כינוס ;היסוד
 חנוכת ;פתח־תקוה מועצת של וחיצפה

 לסטי■ עשור ;הנוער ככפר ארלוזורוב בית
 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עברית. נוגרפיה

,14.12.1934( תרצ״ה טבת ח ,10 גל׳ ו, כרך ( 
אלשי״ך]. :[חתום 20—18 ע׳

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מסולפות. תפיסות .106
 ),21.12.1934( תרצ״ה טבת טו ,11 גל׳ ו, כרך

האכרים]. התאחדות [על 11—10 ע׳
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כשו ;הנמחריפ אספת של הרביעי המושב .101
 ׳הפועל "פאלקור". ;אחד פלסתר כתב לי

 טבת טו ,11 גל׳ ו, כרך כה, שנה הצעיר׳,
 :[חתום 15—14 ע׳ ),21.12.1934( תרצ״ה

אלשי״ך].
 הצעיר׳, ׳הפועל המונים. כתנועת הפשיזם .108

 תרצ״ה טבת כב ,12 גל׳ ו, כרך כח, שנה
.13—11 ע׳ ),28.12.1934(

 מליצי■ ;בגבורות זילכרבוש דוד ישעיהו .109
 חשוב. הישג ;כרוסיה ;לספסרות יושר

 ,13 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 15—14 ע׳ ),4.1.1935( תרצ״ה טבת כט

אלשי״ך]. :[חתום
 חדשה ברה תל־אביב; גבאי של התנכלותם .110

 כה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאידישיפטים.
 ),11.1.1935( תרצ״ה שבט ז ,14 גל׳ ו, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 14—13 ע׳
בחי לטכניון עשור חג ;ירושלים עירית .111

ואמ תרבות לאנשי איגוד — ״אות״ ; פה
 קפיטן. של ראשו על ישועות כובע ; נות

 ,15 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 15 ע׳ ),18.1.1935( תרצ״ה שבט יד

אלשי״ך].
 שנה הצעיר, ׳הפועל כסאר. המשאל לאחר .112

 תרצ״ה שבט כד ,17—16 גל׳ ו, כרך כח,
.13—12 ע׳ ),28.1.1935(

 מוסד ;שטות של חסידות ;כסגן מעשה .113
 היחסיות הבחירות סדר ביטול ;כיאליק
 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בפולין.

 ),28.1.1935( תרצ״ה שבט כד ,17—16 גל׳
אלשי״ך]. [חתום: 23—22 ע׳

 ׳הפועל האברים. התאחדות של הועידה .114
 א אדר ה ,18 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳,
כ.[. י. :[חתום 3—2 ע׳ ),8.2.1935( תרצ״ה

 בתל־ העכרית המשטרה "תנוכה"; ועידת .115
 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אביב.

 15 ע׳ ),8.2.1935( תרצ״ה א אדר ה ,18 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום

 כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנה. כנקוף .116
 ),15.2.1935( תרצ״ה יבאדרא ,20—19 גל׳ ו,

באוסטריה]. [השוצבונד 40—39 ע׳
 ׳הפועל סכא. בפר השרון: מן רשימות .117

 א אדר כו ,21 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳,
כ.]. :[חתום 14—13 ע' ),1.3.1935( תרצ״ה

 ים לשירות אתחלתא ;כיהודה חולים בית .118
ה כהכרת הא״י הפועל שכיתת יהודי;

 הצעיר׳. ׳הפועל ומחאתם. כתיבתם ; נפט
 תרצ״ה א אדר כו ,21 גל׳ ו, כרך כח, שנה

)1.3.1935, אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳ )
הצ ׳הפועל ורד. עין :השרון מן רשימות .119

 ב אדר ג ,22 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,
כ.]. :[חתום 14—13 ע׳ ),8.3.1935( תרצ״ה

השבי ;שבת״ ״שומרי ;העבודה חוסר קרן .120
 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הנפט. בחברת תה

 ),8.3.1935( תרצ״ה ב אדר ג ,22 גל׳ ו, כרך
אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳

׳הפו ופסיכואנליזה. דיאלקטי טטריאליזם .121
 אדר י ,23 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, על
.18—16 ע׳ ),15.3.1935( תרצ״ה ב

 כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ולקחו. הנסיון .122
 ),29.3.1935( תרצ״ה ב אדר כד ,24 גל׳ ו,
כ.]. י. : [חתום 8—7 ע׳

 לפגם. סמל ;ויצ״ו ועידת ;ל״הבימה״ בית .123
 ,24 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 15—14 ע׳ ),29.3.1935( תרצ״ה ב אדר כד
אלשי״ך]. :[חתום

 ג, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ האדם? מהו .124
 [על 671—667 ע׳ תרצ״ה ב אדר ו, חוב׳
].24 ,12 ,1[ הקר] תיאודור של ספרו

 תרצ״ה ניסן ב ׳דבר׳, שטיינטן. אליעזר על .125
)5.4.1935.(

 ;לאומי הכין הפועלת יום ;כובד יטל לבואו .126
הצ ׳הפועל שהושבתה. שמחה ;המככיה

 תרצ״ה ניסן ב ,25 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,
אלשי״ך]. :[חתום 16—15 ע׳ ),5.4.1935(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בארץ־ישדאל. הילד .127
 תרצ״ה ניסן יג ,27—26 גל׳ ו, כרך כח,

.19—18 ע׳ ),16.4.1935(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחד. בדו״ח עיון אגב .128

 תרצ״ה ניסן יג ,27—26 גל׳ ו, כרך כח,
כ.]. י. :[חתום 21—20 ע׳ ),16.4.1935(

 ;הספסרות נידוי ; הרמב״ם לכבוד החגיגות .129
הצ ׳הפועל נכלים. של בהתחרות רקורד
 ניסן יג ,27—26 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,

 אל- :[חתום 21 ׳ע ),16.4.1935( תרצ״ה
שי״ך].

 ;החדשה חעליה מכפת ;״הפועל״ כינוס .130
המער אירופה עולי כינוס ;ביאליק ימי
האר יוכל ;השלושה לגבעת עשור ; בית

 הצעיר׳, ׳הפועל רונדשוי". ל״יודישה בעים
 תרצ״ה גיסן כז ,28 גל׳ ו, כרך כח, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳ ),30.4.1935(
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 השביעית הועידה ;במאי האחד חגיגות .131
 "זוהר ;נבוכים״ "מ״רה ;השוכרים של

 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שתיו".
,10.5.1935( תרצ״ה אייר ז ,29 גל׳  14 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום
 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השטנה. כחזית .132

 ),17.5,1935( תרצ״ה אייר יד ,30 גל׳ ו, כרך
.7—6 ע׳

 הדמוקרטיה. כמשטר המקצועי האיגוד .133
 ,30 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

.13—10 ע׳ ),17.5.1935( תרצ״ה אייר יד
 ויק" צאת עם ;האכרים התאחדות ״יציאת״ .134

הצ ׳הפועל פילשודסקי. מות ;צ׳רנוכ טור
 אייר יד ,30 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,

 אל־ :[חתום 15 ע׳ ),17.5.1935( תרצ״ה
שי״ך].

 ; גכולות״ ״הרחכת ;העכרית הברית מועצת .135
 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לדרכם. ;״אורים״

 ),24.5.1935( תרצ״ה אייר כא ,31 גל׳ ו, כרך
אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ל״דכר". עשור .136
 ),31.5.1935( תרצ״ה אייר כח ,32 גל׳ ו, כרך

.3—2 ע׳
 "תנוכה"; ועידת ננעלו; ביאליק" "ימי .137

 הנצחון ;בקואופרטיבים תרבותית פעולה
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל "אוצא". של הראשון

 תרצ״ה אייר כה ,32 גל׳ ו, כרך כח,
אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳ ),31.5.1935(

 הצעיר׳, ׳הפועל פיפמן. של לשירתו תגים .138
 תרצ״ה סיון יג ,33 גל׳ ו, כרך כח, שגה

 הכותרת תחת [נכלל 12—11 ע׳ ),14.6.1935(
 — פיכמן ב׳יעקב וצלו״ פיכמן של ״שמשו

 ליקטה יצירתו׳, על ביקורת מאמרי מבחר
 גוב־ נורית :וביבליוגרפיה מבוא וצירפה

 לספרות תל־אביב וקרן עובד עם הוצ׳ רין,
 [העולם ]105—101 ע׳ תשל״א, ולאמנות,

].19 ,10 ,1 בזיוו:
 ;הכללית לרשת החינון כתי הצטרפות .139

 הרביזיוניסטי. המשאל ;ווארט״ נייע ״דאש
 ,33 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,14.6.1935( תרצ״ה סיון יג  :[חתום 15 ע׳ )
אלשי״ך].

 בקראקא. הכלליים הציונים ועידת לאחר .140
 ,35 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 13—12 ע׳ ),28.6.1935( תרצ״ה סיון כז
כ.]. י. :[חתום

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לחש. בדיחות .141
 ),28.6.1935( תרצ״ה סיון כז ,35 גל׳ ו, כרך

 ווילג־ של ספרו [על קורא] :[חתום 14 ע׳
באכר].

׳הפו אבטיחים. ;״הבימה״ לבית פנה אכן .142
 כז ,35 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, על

 :[חתום 15 ע׳ ),28.6.1935( תרצ״ה סיון
אלשי״ך].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החקלאית. המועצה .143
 תרצ״ה תמוז ד ,36 גל׳ ו, כרך כח,

כ.]. י. :[חתום 7—6 ע׳ ),5.7.1935(
 בית ;כונה״ ״סולל ;והשוקלים השקלים .144

הצ ׳הפועל דין. כעל הודעת ל״משכיר";
 תמוז ד ,36 גל׳ ו, כרך כח, שנה עיר׳,

אלשי״ך]. : [חתום 14 ע׳ ),5.7.1935( תרצ״ה
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל "פפרל". ;תלישות .145

 תרצ״ה תמוז יא ,37 גל׳ ו, כרך כח,
אלשי״ך]. :[חתום 16—15 ע׳ ),12.7.1935(

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בשתיקה. נכבדהו .146
 תרצ״ה תמוז כא ,39—38 גל׳ ו, כרך

].1[ ביאליק] [על 6—5 ע׳ ),22.7.1935(
 על מקצועי שפר בית ;בדגניה גורדון בית .147

 הצעיר׳, ׳הפועל דרייפוש. ;פיין מכם שם
 תמוז כא ,39—38 גל׳ ו, כרך כח, שנה

אלשי״ך]. : [חתום 17 ע׳ ),22.7.1935( תרצ״ה
 מה. שום על — עובדים לילדי חינוך בתי .148

 ,40 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,2.8.1935( תרצ״ה אב ג .8—5 ע׳ )

 כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרעב. שביתת .149
 ),2.8.1935( תרצ״ה אב ג ,40 גל׳ ו, כרך

כ.]. י. : [חתום 14—13 ע׳
 אומר. בנימין ר׳ ;הצעיר״ הפועל ״פרקי .150

 —41 גל׳ ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 19—18 ע׳ ),16.8.1935( תרצ״ה אב יז ,42

אלשי״ך]. :[חתום
(יר ׳מאזנים׳ "הבימה". כהצגת המשיחים .151

 —334 ע׳ תרצ״ה, אב ג, חוב׳ ד, כרך חון),
336 ]1, 24.[

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל התרבותי. למעמדנו .152
 תרצ״ה אלול א ,44—43 גל׳ ו, כרך כח,

.7—5 ע׳ ),30.8.1935(

העב העבודה למען הפעולה ;ברנד בית .153
 את מצא שוך שוך הארץ; ותוצרת רית

 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפיכה.
 ),30.8.1935( תרצ״ה אלול א ,44—43 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 20 ע׳
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 בכרמנו. מיצים ;בהגשמתה הניפוח תורת .154
 ,45 גל׳ ו, כרך כת, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,13.9.1935( תרצ״ה אלול טו  15—14 ע׳ )
אלשי״ך]. :[התום

הצ ׳הפועל קוק. הכהן יצחק אברהם הרב .155
 אלול טו ,45 גל׳ ו, כרך כה, שנה עיר׳,

,13.9.1935( תרצ״ה  כ.] :[חתום 16 ע׳ )
[נקרולוג].

 הצעיר׳, ׳הפועל העברי. הקורא של לדמותו .156
 אלול כט ,47—46 גל׳ ו, כרך כה, שנה

].1[ 16—14 ע׳ ),27.9.1935( תרצ״ה
 ;בפולין המדינה בחיי היהודית הנציגות קץ .157

 מידה קנה ;אשכנז גלות ;זכויות עושק
 ו, כרך כה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדש.

 ),27.9.1935( תרצ״ה אלול כט ,47—46 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 23—22 ע׳

 כללית׳, ׳אנציקלופדיה גורדון. דוד אהרון .158
 קלוזנר, יוסף פרום׳ ידי על ותוקן הוגה

 "מסדה", הוצ׳ קלעי, ד. :המערכת מזכיר
.1935( תרצ״ה תל״אביב, (

תרצ״ו
בספ ;״כובען״ ;בארץ התנוך כמערכת .159

 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הלאומית. ריה
,11,10.1935( תרצ״ו תשרי יד ,1 גל׳ ז, כרך ( 

אלשי״ך]. :[חתום 16—15 ע׳
הצ ׳הפועל (בלובשטין). סלע יעקב ד״ר .160

 תשרי יד ,1 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,
 כ.[ :[התום 16 ע׳ ),11.10.1935( תרצ״ו

[נקרולוג].
 כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "הארמון". .161

 ),25.10.1935( תרצ״ו תשרי כח ,3—2 גל׳ ז,
קאפקא]. של ספרו [על 14—13 ע׳

 חוליות ;היסוד לקרן שנה עשרה חמש .162
 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדשות.

 ),25.10.1935( תרצ״ו תשרי כח ,3—2 גל׳
אלשי״ך]. : [חתום 18—17 ע׳

׳מאז העברית. הספרות של נפשה לחשבון .163
 ע׳ תרצ״ו, תשרי ה, חוב׳ ד, כרך נים׳,

527—532 ]1.[
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השעה. תעודת .164

,1.11.1935( תרצ״ו חשוון ה ,4 גל׳ ז, כרך ( 
.5—3 ע׳

 ׳הפועל מחנכת. העירית ;הנדרסון ארתור .165
 חשוון ה ,4 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,

,1.11.1935( תרצ״ו אלשי״ך]. : [חתום 15 ע׳ )

 חשוון יב ׳דבר׳, מנהיג. של גורל שעות .166
 פיני ז.פ. של ספרו [על )•8.11.1935( תרצ״ו

קלשטיין].
שר שילד שלמה .167  ׳הפועל למותו). שנים (ע

 חשוון יט ,5 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,
,15.11.1935( תרצ״ו  ,17 ,6 ,1[ 11—10 ע׳ )

22.[
 שאמרו מה ;סגנונם ;הקלקלות כיוון .168

הצ ׳הפועל רוזנפלד. משה ;שעשו ומה
 חשוון יט ,5 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,

,15.11.1935( תרצ״ו  :[חתום 16—15 ע׳ )
אלשי״ך].

 כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "התקופה". .169
 ),22.11.1935( תרצ״ו חשוון כו ,6 גל׳ ז,
.16—13 ע׳

 קבל רוקח מר ; רוטשילד חברון למות שנח .170
 ד.צ־ ׳הפועל באנגליה. הבחירות ;סמיכות

 תרצ״ו חשוון כו ,6 גל׳ ז, כרך כט, שנה
אלשי״ך]. :[חתום 16 ע׳ ),22.11.1935(

ב הכלליים הציונים הפועלים סיעת יסוד .171
 קצור ;פרעות של חדש נחשול ; הסתדרות

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל גורדון. א.ד. כתבי
 תרצ״ו כסלו ג ,7 גל׳ ז, כרך כט,

אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳ ),29.11.1935(

 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "אישים". .172
,11.12.1935( תרצ״ו כסלו טו ,9—8 גל׳  ע׳ )
].24 ,12 ,1[ סוקולובז של ספרו [על 19—17

מל ;בירושלים המים מגילת ;השיטפון .173
 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל יוון. כות
,11.12.1935( תדצ״ו כסלו טו ,9—8 גל׳  ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום 22—21

הצ ׳הפועל בועידתה. חאכרים התאחדות .174
 כסלו כד ,10 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,

,20.12.1935( תרצ״ו .8—6 ע׳ )

ש .175 משמר על צ׳כיח ; שבעתונים לצדיק נפ
 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תה.

 15 ע׳ ),20.12.1935( תרצ״ו כסלו כד ,10
אלשי״ך]. :[התום

הצ ׳הפועל טשרניחובסקי. לשירת קוים .176
 טבת א ,11 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,

ה [בקסמי 12—11 ע׳ ),27.12.1935( תרצ״ו
].19 ,10 ,1 : יקום

 בט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ספרות. פרטי .177
,10.1.1936( תרצ״ו טבת טו ,12 גל׳ ז, כרך ( 

].1[ 12—11 ע׳
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 יוכלו ;עצות שתי ;מקדונלד ג׳מס אגרת .178
 כרך כט, שנה הצעיר/ ׳הפועל "הארץ". של

 ע׳ ),10.1.1936( תרצ״ו טבת טו ,12 גל׳ ז,
אלשי״ך]. :[חתום 15—14

 של חלומו ;כן־צכי יצחק כתכי כינוס .179
 ׳הפועל שכול. ;המתים תהית ;ה״בוסתנאי״

 טבת כב ,13 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,
 אל־ :[חתום 16—15 ע׳ ),17.1.1936( תרצ״ו
שי״ך].

 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התכניות. כשולי .180
 תרצ״ו שבט ז ,15—14 גל׳ ז, כרך

.7—5 ע׳ ),31.1.1936(
 שנים חמש החמישי; ג׳ורג׳ המלך מות .181

הצ ׳הפועל חדשות. עלילות ;ל״בטעלה״
 שבט ז ,15—14 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,

.18—17 ע׳ ),31.1.1936( תרצ״ו
הצ ׳הפועל ומתקיפיה. כישוב הדמוקרטיה .182

 שבט יד ,16 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,
.10—9 ע׳ ),7.2.1936( תרצ״ו

לגרמ שנים שלוש "תנוכה"; ועידת על .183
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל היטלר. של ניה
 ),7.2.1936( תרצ״ו שבט יד ,16 גל׳ ז, כרך

אלשי״ך]. : [חתום 15 ע׳
שנ ;הלאומי הוועד ע״י לתרבות מחלקה .184

 גוסט- ; באוסטריה הסוציאליסטי למרד תיים
 ׳הפועל רמפ״א. ; הרחמנית הממשלה ; לוף

 שבט כא ,17 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,
 אל־ :[חתום 15—14 ע׳ ),14.2.1936( תרצ״ו
שי״ך].

 הצעיר׳, ׳הפועל האלה. הימים מתפקידי .185
 תרצ״ו אדר ה ,18 גל׳ ז, כרך כט, שנה

.8—7 ע׳ ),26.2.1936(

 הפי■ ;נשפט של וכעם שופט של דיו פסק .186
 ;היהודים שאלת את ״פותר״ הפולני נט

 הצעיר׳, ׳הפועל מאן. תומם של דעתו גלוי
 תרצ״ו אדר ה ,18 גל׳ ז, כרך כט, שנה

אלשי״ך]. : [חתום 15—14 ע׳ ),26.2.1936(
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל להתם. הבא כין .187

 תרצ״ו אדר יט ,20—19 גל׳ ז, כרך
.8—6 ע׳ ),13.3.1936(

 כתל■ מוזיאום ;בארץ מתארחים סופרים .188
ה הפועלים הסתדרות של גידולה אביב;

 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חקלאיים.
 ),13.3.1936( תרצ״ו אדר יט ,20—19 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 19 ע׳

 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תרצ״ו. — השקל .189
 ),20.3.1936( תרצ״ו אדר כו ,21 גל׳ ז, כרך

.3 ע׳

 ; החנוד לבתי תל־אביב עירית של ההקצבה .190
 הפועל ;בארץ העברי החנוך על מספדים
 ׳הפועל מופרכת. תשובה ;לועידתו מתכנס

 אדר כו ,21 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,
 אל־ :[חתום 16—14 ע׳ ),20.3.1936( תרצ״ו
שי״ך].

הצ ׳הפועל "הפועל". של השניה הועידה .191
 ניסן יא ,23—22 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,

כ.]. י. :[חתום 9—8 ע׳ ),3.4.1936( תרצ״ו
ב ההצבעה "פלסטין"; הציוני"; "העובד .192

 כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גרמניה.
 ),3.4.1936( תרצ״ו ניסן יא ,23—22 גל׳ ז,
אלשי״ך]. : [חתום 22 ע׳

הפסיכו הניתוח שולחן על מארכם קארל .193
 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אנליטי.

,17.4.1936( תרצ״ו גיסן כה ,24 גל׳  ע׳ )
גליקסון]. של מחקרו על [ביקורת 14—13

 ;כא״י יהודים לרופאים עולמית ועידה .194
כפו הפרעות ;הפקידים״ לעניני ״פנקס

 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נמשכות. לין
 ),17.4.1936( תרצ״ו ניסן כה ,24 גל׳ ז, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המאורעות. עם .195

 ),24.4.1936( תרצ״ו אייר ב ,25 גל׳ ז, כרך
.8—7 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל גדול. לחיוב משלילה .196
 תרצ״ו אייר ט ,26 גל' ז, כרך כט,

 ,6 ,3 ,1[ ברגר] [על 8—7 ע׳ ),1.5.1936(
10, 17, 19, 22.[

 אייר כג ׳דבר׳, והמשטר. פרויד תורת .197
].6[ )15.5.1936( תרצ״ו

 שמונים (כמלאת ויוצרה הפסיכואנליזה .198
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרויד). לז. שנה
,18.5.1936( תרצ״ו אייר כו ,27 גל׳ ז, כרך ( 

].1[ 14—11 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל תל־אביב. של נמלה .199

 תרצ״ו סיון יג ,28 גל׳ ז, כרך כט,
 ב־ [נכלל י.כ.] [חתום: 7 ע׳ ),3.6.1936(

 היסטורית־םפרותית, מקראה ׳תל־אביב׳,
 תשי״ט,—תרס״ט העיר ימי בדברי פרקים

 תל־ עירית הוצ׳ אריכא, יוסף : וערך כינס
תשי״ט]. אביב,
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 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המוזר". "פצל .200
,3.6.1936( תרצ״ו סיון יג ,28 גל׳ ז, כרך ( 

].24[ הויזינגא] של ספרו [על 13—10 ע׳
 ׳הפועל הלאומים. חכר על סניגוריה קצת .201

 סיון כב ,29 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,
,12.6.1936( תרצ״ו .14—13 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל עולם". מלחמות שתי "כין .202
 תרצ״ו תמוז ו ,30 גל׳ ז, כרך כט, שנה

)25.6.1936,  אוטו של ספרו [על 15—11 ע׳ )
באואר].

 הצעיר׳, ׳הפועל הארץ". "תוצרת לחורש .203
 תרצ״ו תמוז כ ,31 גל׳ ז, כרך כט, שנה

)10.7.1936, כ.]. י. :[חתום 4—3 ע׳ )
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סוציאלית. הזמנה .204

,24.7.1936( תרצ״ו אב ה ,32 גל׳ ז, כרך ( 
].23 ,11 ,1[ 11—10 ע׳

 הגולה של לעתוו תקלה ;מפין שהוא מה .205
 ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הגרמנית.

,24.7.1936( תרצ״ו אב ה ,32 גל׳  —12 ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום 14

הצ ׳הפועל במושבה. העברי הפועל עמדת .206
 אב יט ,34—33 גל׳ ו, כרך כט, שנה עיר׳,

כ.]. י. :[חתום 9—8 ע׳ ),7.8.1936( תרצ״ו
 והשגתם. משאלתם ;העברי הספר חודש .207

 —33 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,7.8.1936( תרצ״ו אב יט ,34  17—16 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מאדים. במזל .208

,21.8.1936( תרצ״ו אלול ג ,35 גל׳ ז, כרך ( 

הערבים]. [התקוממות 8—7 ע׳
 ;הדין משורת לפנים ;יעקב בזברוו הבציר .209

 "אגודת־ישר־ של הפנסיה ;במדרון מושבה
הצ ׳הפועל כגרמניה. האולימפיאדה ;אל״

 אלול ג ,35 גל׳ ז, כרך כט, שנה עיר׳,
 :[חתום 15—14 ע׳ ),21.8.1936( תרצ״ו

אלשי״ך].
 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההפלגה. כקו .210

,1.9.1936( תרצ״ו אלול יד ,36 גל׳ ז, כרך ( 

.4—3 ע׳
 ;הללו הג׳נטלמנים ;דמים מלאו רוסיה ידי .211

 כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מועילה. חוכרת
,1.9.1936( תרצ״ו אלול יד ,36 גל׳ ז, כרך ( 

אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳

 כרך כט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימנה. גלגל .212
,15.9.1936( תרצ״ו אלול כח ,38—37 גל׳ ז, ( 

.8—7 ע׳

 ׳הפועל זעה. הגולה ;פורמליים דין פסקי .213
 כח ,38—37 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,

,15.9.1936( תרצ״ו אלול  : [חתום 24—23 ע׳ )
אלשי״ך].

תרצ״ז
 ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ערכים. המשנה .214

 תרצ״ז תשרי יג ,2—1 גל׳ ח, כרך
)29.9.1936,  [על אלשי״ך] :[חתום 21 ע׳ )

קלוזנרן.
 הצעיר׳, ׳הפועל המאוחד. הקפוץ מועצת .215

 תרצ״ז תשרי כט ,4—3 גל׳ ח, כרך ל, שנה
)15.10.1936, כ.]. י. :[חתום 8—6 ע׳ )

 אצילה. אומה של כמדינתה לנען; עשור .216
 ,4—3 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,15.10.1936( תרצ״ז תשרי כט  23 ע׳ )
אלשי״ך]. : [חתום

 לקופת חדש חולים פית ;נעלכו הגבאים .217
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדאיג. אות ;חולים

 תרצ״ז חשוון יג ,6—5 גל׳ ח, כרך ל,
)29.10.1936, אלשי״ך]. :נחתום 24—23 ע׳ )

 יד ׳דבר׳, יסוריהם. ונתיב יוצרים גדולת .218
.30.10.1936( תרצ״ז חשוון  תרצ״ז חשוון כא )

 מאן] תומס של ספרו [על )6.11.1936(
].24 :יוצרים״ של וגדולתם [״סבלותיהם

 כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדש. מעללו .219
,12.11.1936( תרצ״ז חשוון כז ,8—7 גל׳ ח, ( 
ז׳בוטינסקי]. [על 6—5 ע׳

 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "דברים". .220
,12.11.1936( תרצ״ז חשוון כז ,8—7 גל׳ ( 
וייצמן]. כתבי [על כ.] י. :[חתום 24 ע׳

הצ ׳הפועל "פנקס". מטעם; עיריה ראש .221
 חשוון כז ,8—7 גל׳ ח, כרך ל, שגה עיר׳,

,12.11.1936( תרצ״ז  :[חתום 28—27 ע׳ )
אלישי״ך].

 ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החקלאית. המועצה .222
 תרצ״ז כסלו יג ,10—9 גל׳ ח, כרך

)27.11.1936, כ.]. י. :[חתום 6—5 ע׳ )

׳הפו התוצרת. במכסת ומניעות מניעים .223
 ,12—11 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, על
,10.12.1936( תרצ״ז כסלו כו .9—6 ע׳ )

 שני ;היסוד קרן של השביעית הועידה .224
 "מאזנים" ;חשופים תרבותיים מוסדות

מו נצחון ; לעלות המעפילים ; מתחדשים
הצעיר׳, ׳הפועל מודרניים". "זמנים ; סרי
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 תרצ״ז כסלו כו ,12—11 גל׳ ח, כרך ל, שגה
אלשי״ך]. :[חתום 24—23 ע׳ ),10.12.1936(

 של כעסו לגבורה; ביטוי מרה; אכזבה .225
האזר ניטלה מאן מתומס גפ ; בחנוך עופל,

 הצעיר׳, ׳הפועל דרמטית. התרחשות ; חות
 תרצ״ז טבת י ,14—13 גל׳ ח, כרך ל, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 24—23 ע׳ ),24.12.1936(

 הפועלות. למועצת עיטר החמישה המושב .226
 —15 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 : [חתום 7 ע׳ ),8.1.1937( תרצ״ז טבת כה ,16
כ.]. י.

 ; הכובש״ ״רמת ; כצדה שהכרזה התעוררות .227
 שלונסקי. של ליצירתו שנה עשרה חמש

 ,16—15 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 31—30 ע׳ ),8.1.1937( תרצ״ז טבת כה

אלשי״ך]. :[חתום
 הצעיר׳, ׳הפועל אמריקה. פועלי משלחת .228

 תרצ״ז שבט ט ,18—17 גל׳ ח, כרך ל, שגה
)21.1.1937, י.כ.] [חתום: 7 ע׳ )

 "דוברות". ; תל־אביב של נמלה ;התפכחות .229
 ,18—17 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 23 ע׳ ),21.1.1937( תרצ״ז שבט ט
אלשי״ך].

 ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. מועצת .230
 תרצ״ז שבט כג ,20—19 גל׳ ח, כרך

י.כ.]. :[חתום 6—5 ע׳ ),4.2.1937(
 ואלה ;לתחיה קמו השכירה על המושבעים .231

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל "במסכת". ;המשפטים
 תרצ״ז שבט כג ,20—19 גל׳ ח, כרך ל,

אלשי״ך]. :[חתום 26 ע׳ ),4.2.1937(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. מועצת .232

 תרצ״ז שבט כג ,20—19 גל' ח, כרך ל,
י.כ.]. :[חתום 7—6 ע׳ ),19.2.1937(

 של "קורטוב ;בלבלובם ״חדר״ פירות .233
 הראוי מעשה ;וסוציאליזם״ ״שבת ; אמת״
 הצעיר׳, ׳הפועל חדשה. אשליה ;לציון
 תרצ״ז אדר ח ,22—21 גל׳ ח, כרך ל, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 24—23 ע׳ ),19.2.1937(
 אנשי ;״הדסה״ של יובלה ;ברוק חיים .234

׳הפו תקון. הצריך מעוות ;פעילים המזימה
 כב ,24—23 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, על

 :[חתום 8 ע׳ ),5.3.1937( תרצ״ז אדר
אלשי״ך].

 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פנים. כלפי .235
 ),23.3.1937( תרצ״ז ניסן יא ,26—25 גל׳

.5—4 ע׳

 ירחון ;״מאזניים״ ; הששים כן אנוכי א.ז.י. .236
 שטעונוביין. לדוד ביאליק פרם ;חשוב כלכלי

 ,26—25 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 [חתום: 22 ע׳ ),23.3.1937( תרצ״ז ניסן יא

אלשי״ך].

 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המעפל. .237
 ),22.4.1937( תרצ״ז אייר יא ,30—29 גל׳
.18—17 ע׳

 כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בירנכוים. נתן .238
 ),7.5.1937( תרצ״ז אייר כו ,32—31 גל׳ ח,
].1[ 9—8 ע׳

 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "שנתיים". .239
 22 ע׳ ),7.5.1937( תרצ״ז אייר כו ,32—31 גל'

פתח־תקוה]. מועצת על [דו״ח מעיין] : [חתום
 כרך (ירחון), ׳מאזניים׳ המזג. חסרון מתוך .240

 [על 455—453 ע׳ תרצ״ז, אייר ה, חוב׳ ה,
].23 ,1[ ההומור]

 הצעיר׳, ׳הפועל תמים. מעשיה ;ההכתרה .241
 תרצ״ז סיון יא ,34—33 גל' ח, כרך ל, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 22 ע׳ ),21.5.1937(
 הצעיר׳, ׳הפועל ושולליו. העבודה הסכם .242

 תרצ״ז סיון כה ,36-35 גל׳ ח, כרך ל, שנה
.8—7 ע׳ ),4.6.1937(

 מסייע סמילנפקי משה בכריסק; הפוגרום .243
 כפולות. במרכאות מגוונים בטויים לנו;

 ,36—35 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 22—21 ע׳ ),4.6.1937( תרצ״ז סיון כה

אלשי״ך]. :[חתום
 ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מבישה. חוקה .244

 תרצ״ז תמוז ט ,38—37 גל׳ ח, כרך
7 ע׳ )18.6.1937( - 6.

 התנוך בית ; לאומיותם על שוב מכריזים הם .245
 גל■ ; בעבודתה הפקידים הסתדרות ;בחדרה

 ׳הפועל השתופי". "המשק של המאה יון
 תמוז ט ,38—37 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳,

,18.6.1937( תרצ״ז  [חתום: 22—21 ע׳ )
אלשי״ך].

 הרשת כתוך ההסתדרות של חנוך מוסדות .246
 תבנה חולדה ;ישראל כנסת של הכללית

 ;המאוחד הקברן של הסמינריון ;ותכונן
למ שנה עשרה חמש ;לפועלות הסמינריון

 הצעיר׳, ׳הפועל ביאליק. בית ;הפועלות שק
 תרצ״ז תמוז כו ,40—39 גל׳ ט, כרך ל, שגה

אלשי״ך]. :[חתום 23—22 ע׳ ),5.7.1937(

 (ירחון), ׳מאזנים׳ שלונסקי. של לשירתו .247
ע׳ תרצ״ז, אב—תמוז ו, חוב׳ ה, כרך
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מב — שלונסקי ב׳אברהם [נכלל 665—660
 מבוא וצירף ליקט יצירתו׳, על מאמרים חר

 עובד עם ד.וצ׳ ויס, אביעזר :וביבליוגרפיה
 תל־אביב, ולאמנות, לספרות תל־אביב וקרן

 ,10 ,1 :דיוניסוס [בצל ]95—89 ע׳ תשל״ה,
20.[

 ל, שנת הצעיר׳, ׳הפועל למועצה. מסביב .248
 תרצ״ז אב יב ,42—41 גל׳ ח, כרך

.6—5 ע׳ ),20.7.1937(
 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערה. .249

 ע׳ ),20.7.1937( תרצ״ז אב יב ,42—41 גל׳
 ר׳ של ולרשימתו אלשי״ך] :[חתום 20

בנימין].
 ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שוהם. מתתיהו .250

 ),9.8.1937( תרצ״ז אלול ב ,43 גל׳ ח, כרך
].10 ,1[ 12—11 ע׳

 ׳הפועל גנוזטאות. ההפלגה ;הסופרים ועידת .251
 אלול ב ,43 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳,

אלשי״ך]. : [חתום 16 ע׳ ),9.8.1937( תרצ״ז
 המשכילים. ושכבת כארץ הפועלים תנועת .252

 ,45—44 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,3.9.1937( תרצ״ז אלול כו ].1[ 15—14 ע׳ )

 הבג־ ;תנועתנו את הולמים שאינם סימנים .253
 ז׳כוטינסקי". "מפעל ;ישראל אגודת של פיה

 ,45—44 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,3.9.1937( תרצ״ז אלול כו  22—21 ע׳ )

אלשי״ך]. :נחתום

תרצ״ח
 ׳הפועל דעתו. את מהווה קלותה ד״ר .254

 תשרי יט ,1 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳,
י.כ.]. [חתום: 16 ע׳ ),24.9.1937( תרצ״ח

 חשוון י ׳דבר׳, מדומים. עברים סופדים .255
].1[ )15.10.1937( תרצ״ח

 ׳הפועל מתחדש. ההשכלה ימי פולמוס .256
 חשוון י ,2 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳,

,15.10.1937( תרצ״ח ].1[ 10—7 ע׳ )
 של הנקיה לשונו ;בהצלחה שנסתיים מפעל .257

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצעיר". "השומר
,15.10.1937( תרצ״ח חשוון י ,2 גל׳ ט׳, כרך ( 

אלשי״ך]. :[חתום 15 ע׳
 שנת הצעיר׳, ׳הפועל שטיינברג. יעקב על .258

 תרצ״ח כסלו א ,3 גל׳ ט, כרך לא,
9 ע׳ ),5.11.1937( -  ,10 ,1 ומסה: [חזון 8

19.[
לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ילין. אבינועם .259

 ),5.11.1937( תרצ״ח כסלו א ,3 גל׳ ס, כרך
י.כ.]. : [חתום 15 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל ההדדית. הערבות כסימן .260
 תרצ״ח כסלו כט ,4 גל׳ ט, כרך לא, שנה

)3.12.1937, י.כ.]. :[חתום 9—8 ע׳ )
 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצר". "במשעול .261

 ),3.12.1937( תרצ״ח כסלו כט ,4 גל׳ ט, כרך
].19 ,10 ,3 :בגבורתו קבק [א.א. 13—11 ע׳

 תערוכת ;לישראל הקיימת הקרן מסיבת .262
 ט, כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כילינסון.

 ע׳ ),3.12.1937( תרצ״ח כסלו כט ,4 גל׳
אלשי״ך]. :[חתום 15—14

 הצעיר׳, ׳הפועל בתנועתנו. ומנהיגות הנהגה .263
 תרצ״ח טבת כ ,5 גל׳ ט, כרך לא, שנה

)24.12.1937, .13—12 ע׳ )
הצ ׳הפועל בוועידתה. האכרים התאחדות .264

 תרצ״ח טבת כ ,5 גל׳ ט, כרך לא, שנה עיר׳,
י.כ.]. (חתום: 14—13 ע׳ ),24.12.1937(

 "המפדה ; כארץ הסופרים של העצמי המפעל .265
 הצעיר׳. ׳הפועל ברוסיה. הבחירות ; האזרחי״

 תרצ״ח טבת כ ,5 גל׳ ט, כרך לא, שנה
24.12.1937, אלשי״ך]. :[חתום 19 ע׳ )

 ו, כרך (ירחון), ׳מאזנים' במולדת. סופרים .266
].1[ 388—385 ע׳ תרצ״ח, טבת ד, חוב׳

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שטעה. גדול .267
 תרצ״ח שבט יב ,7—6 גל׳ ט, כרך

)14.1.1938,  רוזנ־ פראנץ [על 22—20 ע׳ )
].24 ,1[ צוייג]

 ט, כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "היער". .268
,14.1.1938( תרצ״ח שבט יב ,7—6 גל׳  22 ע׳ )

אוסטרובסקי]. א. מאת [קומדיה י.כ.] : [חתום
 כמיצר. רומניה יהודי יתומה; כשבט ט״ו .269

 ,7—6 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,14.1.1938( תרצ״ח שבט יב  23—22 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום
 ׳הפועל כתשובה. חוזרים שמאל ציון פועלי .270

 ,9—8 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳,
,4.2.1938( תרצ״ח א אדר ג .12—11 ע׳ )

 שנה כ״ה ;הדדית עזרה של מופת .271
 ׳הפועל המאירי. אביגדור של ליצירתו
 ,9—8 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳,

,4.2.1938( תרצ״ח א אדר ג  :[חתום 21 ע׳ )
אלשי״ך].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מיואשים. של ועידה .272
 תרצ״ח א אדר כד ,11—10 גל׳ ט, כרך לא,

.15—14 ע׳ ),25.2.1938(
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הצ ׳הפועל הסוציאליסטית". ה״ליגה מהי .273
 ב אדר כב ,12 גל׳ ט, כרך לא, שנה עיר׳,

 :[חתום 18—17 ע׳ ),25.3.1938( תרצ״ח
אלשי״ך].

 תרצ״ח ניסן ז ׳דבר׳, שהכזיבה. לשון .274
].23 ,12 ,1[ האספרנטו] [על )8.4.1938(

 הצעיר׳, ׳הפועל אמנות. של "שטיכלעך" .275
 ניסן יד ,14—13 גל׳ ט, כרך לא, שנה

,15.4.1938( תרצ״ח .20—19 ע׳ )
כירו העברית לאוניברסיטה שנה י״ג .276

 מסיבות ;במדרון האופוזיציה ; שלים
 ט, כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאמנות.

,15.4.1938( תרצ״ח ניסן יד ,14—13 גל׳ ( 
.23—22 ע׳

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל זכויות. גזל על .277
 תרצ״ח אייר כו ,16—15 גל׳ ט, כרך

.27—26 ע׳ ),27.5.1938(
 ;הלבנון״ ״בית ;בכינוסיהם הנוער ארגוני .278

 של שני כרך קלוקלת; כספרות מלחמה
 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נבוכים". "מידה

 תרצ״ח אייר כו ,16—15 גל׳ ט, כרך
אלשי״ך]. :[חתום 31 ע׳ ),27.5.1938(

 ז, כרד (ירחון), ׳מאזנים׳ שטיינמן. א. על .279
קו [על 258—251 ע׳ תרצ״ח, אייר ב, חוב׳

].20 ,10 ,1 הרוח: טב

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ארלוזורוב. חיים .280
 תרצ״ח סיון יח ,18—17 גל׳ ט, כרך

)17.6.1938, .20—19 ע׳ )
 מסתייעים שוב תקוח; תהי אל ולמלשינים .281

 הצעיר׳, ׳הפועל לציון". "מתימן ;בהם
 סיון יח ,18—17 גל׳ ט, כרך לא, שנה

,17.6.1938( תרצ״ח  [חתום: 28—27 ע׳ )
אלשי״ך].

 כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ לגליציה. אנדרטה .282
 [על 400—399 ע׳ תרצ״ח, סיון ג, חוב׳ ז,

].24 ,12[ הילדות״] ״ממחוז סדן ד. של ספרו

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וחישוב. הרבנות .283
 תרצ״ח תמוז טז ,20—19 גל׳ ט, כרך

)15.7.1938, י.כ.]. [חתום: 12—11 ע׳ )

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כאואר. אוטו .284
 תרצ״ח תמוז טז ,20—19 גל׳ ט, כרד

)15.7.1938, ].22 ,17 ,6[ 18—17 ע׳ )

 לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקהל. דעת על .285
 תרצ״ח תמוז כג ,21 גל׳ ט, כרך

.9—8 ע׳ ),22.7.1938(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל שופמן. של בואו עם .286
 תרצ״ח תמוז כג ,21 גל׳ ט, כרך לא,

כ.]. י. :[חתום 15 ע׳ ),22.7.1938(
הצ ׳הפועל חירום. בימי מתוקן יום סדר .287

 תרצ״ח אב א ,22 גל׳ ט, כרך לא, שנה עיר׳,
)29.7.1938, .6 ע׳ )

 הוא. חד דפשיזם סדנא ;ההסתדרות מועצת .288
 ,22 גל׳ ט, כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,29.7.1938( תרצ״ח אב א  [חתום: 16-15 ע׳ )
אלשי״ך].

 הצעיר׳, ׳הפועל כושר. לשעת האורבים .289
 תרצ״ח אב טו ,23 גל׳ ט, כרך לא, שנה

)12.8.1938, .7—6 ע׳ )
 הצ־ ׳הפועל האחרון. בגלגולו הרביזיוניזם .290

 אב כב ,24 גל׳ ט, כרך לא, שנה צעיר׳,
,19.8.1938( תרצ״ח .4—3 ע׳ )

 כרך לא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גליקסון. מ. .291
.7 ע׳ ),9.9.1938( תרצ״ח אלול יג ,27 גל׳ ט,

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל זדון. העולות שגגות .292
 תרצ״ח אלול כ ,28 גל׳ ט, כרך לא,

)16.9.1938,  יחזקאל עם [ויכוח 7—6 ע׳ )
קויפמן].

תרצ״ט
 כרך לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ימי־כינתים. .293

 ),7.10.1938( תרצ״ט תשרי יב ,2—1 גל׳ י,
.6—5 ע׳

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדומה. הגנה .294
 תרצ״ט תשרי יב ,2—1 גל׳ י, כרך

.24 ע׳ ),7.10.1938(
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מטעים. היקשים .295

 ),21.10.1938( תרצ״ט תשרי כו ,3 גל׳ י, כרך
.6 ע׳

 ח, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ והשעה. הסופר .296
 81—76 ע׳ תרצ״ט, חשוון—תשרי א, חוב׳

]3, 11, 23.[
 י, כרך לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בעתונות. .297

 ע׳ ),28.10.1938( תרצ״ט חשוון ג ,4 גל׳
כ.]. י. : [חתום 12—11

 שעה ;אותו לאכסן מוכנה היא עכשיו .298
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל להם. מצאו כשרה

,15.11.1938( תרצ״ט חשוון כא ,6 גל׳ י, כרך ( 
אלשי״ך]. :[חתום 20 ע׳

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שאולים. כלים .299
 ),25.11.1938( תרצ״ט כסלו ב ,7 גל׳ י, כרך

כ.]. י. : [חתום 10—9 ע׳
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 ׳הפועל רשעים. התנכלות ;ועפ5 יופיטר .300
 כסלו ב ,7 גל׳ י, כרך לב, שנה הצעיר׳,
 [חתום: 16—15 ע׳ ),25.11.1938( תרצ״ט

אלשי״ך].
 ; אנטי־גזעית כתעמולה שעור ;כשלנו אנו .301

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שמות. מסכת
 ),2.12.1938( תרצ״ט כסלו ט ,8 גל׳ י, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 16—15 ע׳
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סמפטר. ישע .302

 ),2.12.1938( תרצ״ט כסלו ט ,8 גל׳ י, כרך
[נקרולוג]. כ.] י. :[חתום 16 ע׳

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ולקחו. סכום .303
 ),9.12.1938( חרצ״ט כסלו טז ,9 גל׳ י, כרך

.9—8 ע׳
הצ ׳הפועל היהודים. כשאלת דן כשגנדי .304

 כסלו כז ,10 גל׳ י, כרך לב, שנה עיר׳,
.13—11 ע׳ ),20.12.1938( תרצ״ט

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בפולין. התכופה עם .305
 תרצ״ט טבת ח ,11 גל׳ י, כרך לב,

.7—6 ע׳ ),30.12.1938(
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנקודה. מסביב .306

 ),6.1.1939( תרצ״ט טבת טו ,12 גל׳ י, כרך
.6—5 ע׳

 ;בצדה ותגובה נאצית חוצפה ;הים חללי .307
 הצעיר׳. ׳הפועל כפדגוגיקה. עופל! "הבוקר"

 תרצ״ט טבת טו ,12 גל׳ י, כרך לב, שנה
אלשי״ך]. :[חתום 15 ע׳ ),6.1.1939(

 י, כרך לב, שגה הצעיר׳, ׳הפועל כעתונות. .308
 ע׳ ),13.1.1939( תרצ״ט טבת כב ,13 גל׳
מגיב]. :[חתום 14—13

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התנועה. במות על .309
 ),23.1.1939( תרצ״ט שבט ג ,14 גל׳ י, כרך

 ׳ניב [׳מבפנים׳, מעיין] [חתום: 16—14 ע׳
׳תלמים׳]. הקבוצה׳,

 הצעיר׳. ׳הפועל הישוב". "כופר ירחי ששת .310
 תרצ״ט שבט יד ,15 גל׳ י, כרך לב, שנה

.5—4 ע׳ ),3.2.1939(
 ;״הבוקר״ של יושרו ;הללו האלמונים .311

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ריב. על המנצחים
 ),3.2.1939( תרצ״ט שבט יד ,15 גל׳ י, כרך

אלשי״ך]. : [חתום 15 ע׳
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המחתרת. על ספר .312

 ),10.2.1939( תרצ״ט שבט כא ,16 גל׳ י, כרך
].24[ באואר] אוטו של ספרו [על 8—6 ע׳

חר של בטלית הדת משפילי ;מטע כמזל .313
הצ ׳הפועל למותו. האמיתית הסיכה ; דים

 שבט כא ,16 גל׳ י, כרך לב, שנה עיר׳,
 :[חתום 14—13 ע׳ ),10.2.1939( תרצ״ט

אלשי״ך].
 הצעיר׳, ׳הפועל השלישי. העבודה פדיון .314

 תרצ״ט שבט כח ,17 גל׳ י, כרך לב, שנה
כ.]. י. :[חתום 5—4 ע׳ ),17.2.1939(

 ימי אלך א) :הכלל תקנת על השוקדים .315
 ׳הפועל עברה. שליחי כ) ;ציבורי חנוך

 אדר יב ,18 גל׳ י, כרך לב, שנה הצעיר׳,
כ.]. י. [חתום: 13—11 ע׳ ),3.3.1939( תרצ״ט

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מפעל. של לסיומו .316
 ),24.3.1939( תרצ״ט ניסן ד ,19 גל׳ י, כרך

כ.]. י. :[חתום 14—13 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אמציה. ספר ;תקלה .317

 תרצ״ט ניסן ד ,19 גל׳ י, כרך לב,
אלשי״ך]. :[חתום 15—14 ע׳ ),24.3.1939(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המספר. כרש אשר .318
 תרצ״ט ניסן יג ,21—20 גל׳ י, כרך לב,

].19 .10 ,3[ 22—20 ע׳ ),2.4.1939(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל משמרתו. על הנוער .319
 תרצ״ט אייר ב ,22 גל׳ י, כרך לב,

.6—4 ע׳ ),21.4.1939(
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנדאואר. גוסטב .320

 ),30.4.1939( תרצ״ט אייר יא ,23 גל׳ י, כרך
 "פרשיות הכותרת תחת [נכלל 10—7 ע׳

 במלאת לנדאואר׳, ׳גוסטב בקובץ מחייו"
 זנד־ יעקב :העורך להרצחו, שנה עשרים

הסת של לתרבות המרכז ע״י הוצא בנק,
 —164 ע׳ תרצ״ט, תל־אביב, העובדים, דרות

 לנדאו־ גוסטב של לספרו במבוא נבלל .173
 :תרגם המהפכה׳, לסוציאליזם. ׳קריאה אר

 תל־ עובד", "עם הוצ׳ "דעת", כהן, ישראל
 חוב׳ ב׳שדמות׳, גם נדפס תשי״א. אביב,

 )]1963 (נובמבר תשכ״ד חשוון ,12—11
]6, 17, 22.[

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המשטינים. כלפי .321
 ),12.5.1939( תרצ״ט אייר כג ,24 גל׳ י, כרך

כ.]. י. : [חתום 6—5 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לגנדי. ציונית תשובה .322

 תרצ״ט אייר כג ,24 גל׳ י, כרך לב,
)12.5.1939, כ.]. :[חתום 9—8 ע׳ )

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בהפגנתו. העם .323
 ),23.5.1939( תרצ״ט סיון ה ,25 גל׳ י, כרך

כ.]. י. : [חתום 6—5 ע׳
שנה הצעיר׳, ׳הפועל החקלאית. המועצה .324
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 תרצ״ט סיון טו ,26 גל׳ י, כרך לב,
כ.]. י. :[חתום 8—7 ע׳ ),2.6.1939(

 הצעיר׳, ׳הפועל זנדכנק. יעקב מות על .325
 תרצ״ט סיון כה ,28—27 גל׳ י, כרך לב, שנה

)12.6.1939, ].22 ,17 ,6[ 17—15 ע׳ )
 (ירחון), ׳מאזנים׳ לנדאואר. גוסטב על .326

 ע׳ תרצ״ט, תמוז—סיון ב, חוב׳ ט, כרך
 גוסטב של לספרו במבוא [נכלל 217—203

 המהפכה׳, לסוציאליזם. ׳קריאה לנדאואר
עו "עם הוצ׳ "דעת", כהן, ישראל :תרגם
].22 ,17 ,61 תשי״א] תל־אביב, בד",

הצ ׳הפועל והארגונים. המושכים ועידת .327
 תמוז י ,29 גל׳ י, כרך לב, שנה עיר׳,

,27.6.1939( תרצ״ט .5—3 ע׳ )
 סימנים. כנו נותנים בארצנו המחוקקים .328

 ,29 גל׳ י, כרך לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 16—15 ע׳ ),27.6.1939( תרצ״ט תמוז י

אלשי״ך]. :[חתום
 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ויתקין. לכפר .329

 תרצ״ט אב ד ,33—32 גל׳ י, כרך
].6[ 10—7 ע׳ ),20.7.1939(

 הצעיר׳, ׳הפועל המאוחד. הקכוין מועצת .330
 תרצ״ט אב יב ,34 גל׳ י, כרך לב, שנה

.10—6 ע׳ ),28.7.1939(

 יז ׳דבר׳, התנאים. כפרשת ההגזמה יסוד .331
 מאמר על [תגובה )2.8.1939( תרצ״ט אב
שטיינמן]. של

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקפוצות. חכר מועצת .332
 תרצ״ט אב כו ,35 גל׳ י, כרך לב,

)11.8.1939, .5—2 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ראשון. של במחיצתו .333
 תרצ״ט אלול י ,37—36 גל׳ י, ברך לב,

 סירקין] נחמן [על 17—15 ע׳ ),25.8.1939(
]6, 17, 22.[

 לב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המערבולת. כתוך .334
 תרצ״ט אלול כט ,39—38 גל׳ י, כרך

.4—3 ע׳ ),13.9.1939(

 ח.נ. לזכר סופרים דברי ׳כנסת׳, פנסינה. .335
 כהן יעקב :העורכים רביעי, ספר ביאליק,

[סיפור]. 271—248 ע׳ תרצ״ט, לחובר, ופ.

ת״ש
 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרויד. זיגמונד .336

 ),27.9.1939( ת״ש תשרי יד ,1 גל׳ יא, כרך
.11—9 ע׳

 ת״ש תשרי יח ׳דבר׳, שלנו. פמערכה .337
)1.10.1939. (

 גזרת ;העובד לנוער שנה עשרה חמש .338
 ;הצ׳כי הרגלים חיל של התקפתו ;הבכי

 כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התור. קול
,13.10.1939( ת״ש חשוון א ,2 גל׳ יא,  ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום 17—16

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל היהודית. הנקודה .339
,24.10.1939( ת״ש חשוון יא ,3 גל׳ יא, כרך ( 

.7—5 ע׳
 ׳הפועל האזרחית. בעתונות השלום" "התקפת .340

 חשוון יא ,3 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳,
כ.]. :[חתום 14—13 ע׳ ),24.10.1939( ת״ש

 זמר. כלי בלא מלחמה אומר; האפיפיור .341
 ,4 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 15—14 ע׳ ),3.11.1939( ת״ש חשוון כא
אלשי״ך]. :[חתום

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל זו. כשעה חובתנו .342
,10.11.1939( ת״ש חשוון כח ,5 גל׳ יא, כרך ( 

.6—4 ע׳
טכני ; המתים תהית ;החליטו הפרדסנים .343

 כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גרמנית. קה
,10.11.1939( ת״ש חשוון כח ,5 גל׳ יא, ( 
אלשי״ך]. :[חתום 14—13 ע׳

הצ ׳הפועל זו. כשעה התרבותית הוייתנו .344
 כסלו יב ,6 גל׳ יא, כרך לג, שנה עיר׳,
.10—9 ע׳ ),24.11.1939( ת״ש

 ;קמופלאז׳ אמני ;שפעים בן הד-זהב צבי .345
 לג, שנה הצעיר׳. ׳הפועל אפר. תחת פאר
 ),24.11.1939( ת״ש כסלו יב ,6 גל׳ יא, כרך

אלשי״ך]. [חתום: 15—14 ע׳
 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עתה. כן כאז .346

,1.12.1939( ת״ש כסלו יט ,7 גל׳ יא, כרך ( 
בגרמ [הצנזורה כ.] י. :[חתום 11—10 ע׳

ניה].
׳הפו הסוציאליסטית. האידיאה של גורלה .347

 ,9—8 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, על
,15.12.1939( ת״ש טבת ג  [על 15—12 ע׳ )

].6[ גיטארמן] ו. של ספרו
 כינוס גורדוניה, כינוס נוער; כינוסי שני .348

 הצעיר׳, ׳הפועל העולים. מחנות בוגרי של
 ת״ש טבת ג ,9—8 גל׳ יא, כרך לג, שנה

)15.12.1939, כ.]. [חתום: 23—22 ע׳ ) י.

הגמ תורת ; תמוה הלל ; הסופרים ועידת .349
׳הפו ישראל. בארץ אספרנטו הלבנה; לה
,11—10 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, על
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 23—22 ע׳ ),24.12.1939( ת״ש טבת יב
אלשי״ך]. :[חתום

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל זדון. של ביקורת .350
 ),6.1.1940( ת״ש טבת כד ,12 גל׳ יא, כרך

כ.]. [חתום: 10—9 ע׳ י.
 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מעש. ספרי שני .351

 ),6.1.1940( ת״ש טבת כד ,12 גל׳ יא, כרך
אלשי״ך]. :[חתום 15 ע׳

 ׳הפועל אירופה. מערש עולי של פגישה .352
 שבט ב ,13 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳,

,12.1.1940( ת״ש כ.]. [חתום: 14—13 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל פהלכה. שלא מחקר .353

 ת״ש שבט טז ,15—14 גל׳ יא, כרך לג,
.21—20 ע׳ ),26.1.1940(

 "ראביי" ; הפקידים להסתדרות שנה עשרים .354
׳הפו הסשרים. הטלפים בעל ;לאצארון

 ,15—14 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, על
 :[חתום 22 ע׳ ),26.1.1940( ת״ש שבט טז

אלשי״ך].
 הצעיר׳, ׳הפועל גרמניה. עם לחשבוננו .355

 ת״ש שבט ל ,17—16 גל׳ יא, כרך לג, שנה
.16—15 ע׳ ),9.2.1940(

 הללו. הפוריסטים ; העברית הברית מרשיעי .356
 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 22 ע׳ ),9.2.1940( ת״ש שבט ל ,17—16
אלשי״ך]. :[חתום

 (ירחון), ׳מאזנים׳ הרוחני. וביטויו דורנו .357
 266—261 ע׳ ת״ש, שבט ג,—ב חוב׳ י. כרך

]4, 11, 23.[
 כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תל־אביב. .358

,16.2.1940( ת״ש א אדר ז ,18 גל׳ יא, ( 
.9—8 ע׳

 ;התישכות על מרצה קלוזנר פרופ׳ ;״מגן״ .359
ה ׳הפועל לספרא. מסיפא ;האביב אימת

 כא ,20—19 גל׳ יא, כרך לג, שנה צעיר׳,
 :[חתום 19—18 ע׳ ),1.3.1940( ת״ש א אדר

אלשי״ך].
 חד- [גליון זו׳ ׳בשעה הקרקעות. חוק עם .360

 ב אדר יב הצעיר׳], ׳הפועל במקום פעמי
.8—7 ע׳ ),22.3.1940( ת״ש

מתאר חילים ;עיינות ;מחודשת בתנופה .361
 במקום חד־פעמי [גליון זו׳ ׳בשעה חים.

 ),22.3.1940( ת״ש ב אדר יב הצעיר׳], ׳הפועל
אלשי״ך]. : [חתום 19 ע׳

 [גליין ׳קונטרס׳ ומדרגותיו. בחברה הכוח .362
אדר כו הצעיר׳], ׳הפועל במקום חד־פעמי

 ספרו [על 13—11 ע׳ ),5.4.1940( ת״ש ב
].24[ ראסל] ב. של

 [גליון ׳קונטרס׳ והניבים. המילים אוצר .363
 אדר כו הצעיר׳], ׳הפועל במקום הד־פעמי

 בן־ :[חתום 16—15 ע׳ ),5.4.1940( ת״ש ב
יצחק].

 ׳קונטרס׳ שערות. הפקעת ;ברירות שתי .364
 הצעיר׳], ׳הפועל במקום חד־פעמי [גליון

,5.4.1940( ת״ש ב אדר כו  17—16 ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום

 חוב׳ י, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ בנימין. ר׳ .365
].20 ,10 ,3[ 530—525 ע׳ ת״ש, ב אדר ה,

 לג, שיה הצעיר׳, ׳הפועל אהרונוביין. יוסף .366
 ת״ש ניסו יא ,24—21 גל׳ יא, כרך

)19.4.1940, ].22 ,17 ,6[ 10—9 ע׳ )
 ;ומציאות סרט ;לגבולם שבים עסקנים .367

׳הפו מועילה. ספרים היצאת ;״מערכות״
 ,24—21 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, על
,19.4.1940( ת״ש ניסן יא  26—25 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השתא. במאי אחד .368
 ),30.4.1940( ת״ש ניסן כב ,25 גל׳ יא, כרך

.6—5 ע׳

 כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סרק. ועידת .369
,10.5.1940( ת״ש אייר ב ,26 גל׳ יא,  ע׳ )

הכל הציונים [ועידת כ.] י. :[חתום 6—5
ליים].

 הבול". "יובל ;מכתבים״ ״צרור ;״הגה״ .370
 ,26 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,10.5.1940( ת״ש אייר ב  :[חתום 16 ע׳ )
אלשי״ך].

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנסבורי. ג׳ורג׳ .371
 ),24.5.1940( ת״ש אייר טז ,27 גל׳ יא, כרך

].22 ,17 ,6[ 10—8 ע׳

 יא, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ וילקנסקי. יצחק .372
 101—94 ע׳ ת״ש, סיון—אייר ב,—א חוב׳

וול יצחק של "לדמותו הכותרת תחת [נכלל
 יצחק לכבוד הדרך׳, ׳מורה בקובץ קני"

 ביס־ נתן : בסידור השבעים, ליובלו וולקני
ה והקרן הציונית ההנהלה הוצ׳ טריצקי,

 ע׳ תש״י, תמוז ירושלים, לישראל, קיימת
9—20[ ]3, 10, 17, 22.[

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל האברים. ועידת .373
 ),10.6.1940( ת״ש סיון ד ,28 גל׳ יא, כרך

כ.]. י. : [חתום 8—6 ע׳
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 ;הנוער שבוע ;ל״דכר" שנה עשרה חמש .374
 יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תזמורת.

,10.6.1940( ת״ש סיון ד ,28 גל׳  19—18 ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום

 נאמן. כן ;וירושלים רומי ;מסה כימי .375
 ,29 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 [חתום: 15—14 ע׳ ),28.6.1940( ת״ש סיון כב
אלשי״ך].

 סיון כט ׳דבר׳, בתשורה. החוזרים כלפי .376
].1[ )5.7.1940( ת״ש

 ׳הפועל הרכיזיוניסטים. של ושיגם שיחס .377
 תמוז ו ,30 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳,

,12.7.1940( ת״ש כ.]. י. :[חתום 7—5 ע׳ )
הצ ׳הפועל לחברו. נאציסטי משטר כיו .378

 תמוז כ ,31 גל׳ יא, כרך לג, שנה עיר׳,
.8—6 ע׳ ),26.7.1940( ת״ש

 ת״ש תמוז כז ׳דבר׳, כצל. הרוח אנשי .379
)2.8.1940.(

(יר ׳מאזנים׳ אחת. עיר של כאספקלריה .380
 ת״ש, אב—תמוז ד,—ג חוב׳ יא, כרך חון),

 :עורך ׳מבית׳, בקובץ [נכלל 270—265 ע׳
 הסופרים אגודת בהוצאת בורלא, יהודה

 ב־ גם נכלל .227—220 ע׳ תש״ו, העברים,
קדו לקהילה זכרון מצבת בוטשאטש׳, ׳ספר
 הוועדה ע״י כהן, ישראל :העורך שה,

 עובד׳, ׳עם בהוצאת לבוצ׳אץ׳ יד להצבת
].24 ,12[ ]97—92 ע׳ תשט״ז, תל־אביב,

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרצופיות. חד .381
 ),9.8.1940( ת״ש אב ה ,32 גל׳ יא, כרך

.8—6 ע׳

׳הפו הפירסום. פוד ;ומנדל כלום משפט .382
 אב ה ,32 גל׳ יא, כרך לג, שגה הצעיר׳, על

 אל־ :[חתום 11—10 ע׳ ),9.8.1940( ת״ש
שי״ך].

 ל־ שנודע מה שוכבים"; "בנים תעלולי .383
הצ ׳הפועל היחיד". "במשעול ;״הבוקר״

 אב יט ,33 גל׳ יא, כרך לג, שנה עיר׳,
,23.8.1940( ת״ש  אל־ :[חתום 13—12 ע׳ )

שי״ך].

 שלוש על לתורה; עתים עצמנו; עזרת .384
 המחזה על עברית ביקורת ;התמורות

 ׳הפועל תרמ״ח. משנת ;החושף״ ״שלטון
 אלול ג ,34 גל׳ יא, כרך לג, שגה הצעיר׳,

,6.9.1940( ת״ש  אל־ :[חתום 15—14 ע׳ )
שי״ך].

 ת״ש אלול יז ׳דבר׳, וליצנות. הומור .385
 "חו־ ביילין א. של מאמרו [על )20.9.1940(

].23 ,12 ,4[ ואיטלולא״] כא
 הכלליים. הציונים התאחדות של הועידה .386

 ,35 גל׳ יא, כרך לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 [חתום: 8—7 ע׳ ),27.9.1940( ת״ש אלול כד
כ.]. י.

 לג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דיזנדרוק. צבי .387
,27.9.1940( ת״ש אלול כד ,35 גל׳ יא, כרך ( 

].19 ,10 ,3[ 15—14 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל האפלה. מם ;בחזית .388

 ח״ש אלול כד ,35 גל׳ יא, כרך לג,
אלשי״ך]. :[חתום 19 ע׳ ),27.9.1940(

 ארץ סופרי ׳מאסף בביקורת. ההלכה יסוד .389
 העורכים: מחשבה׳, ולדברי לספרות ישראל

 291—284 ע׳ ת״ש, שטיינמן, וא. קבק א.א.
 לוקט העברית׳, המסה ב׳מבחר גם [נכלל
 הוצאת שפאן, וש. בקר י. :בידי וסודר

 ,3[ ]795—783 ע׳ תש״ה, תל־אביב, ׳גזית׳,
10, 23.[

תש״א
 לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נגעים. מראות .390

,16.10.1940( תש״א תשרי יד ,1 גל׳ יב, כרך ( 
.7—6 ע׳

 תשרי ל 'דבר׳, הנצחיים. השטן תעלולי .391
.1.11.1940( תש״א  תש״א חשוון ז )

 למילטון האבוד׳ עדן ׳גן [על )8.11.1940(
זלקינסון]. של בתרגומו

 לד. שנה הצעיר׳, ׳הפועל ויכוח. כעקכי .392
 ),1.11.1940( תש״א תשרי ל ,2 גל׳ יב, כרך

].24[ כצנלסון] ב. [עם 10—9 ע׳

הצ ׳הפועל לאומית". למחשבה "ביטאון .393
 חשוון יד ,3 גל׳ יב, כרך לד, שנה עיר׳,

,15.11.1940( תש״א  כ.] :[חתום 13—12 ע׳ )
"החברה"]. [על

 (ירחון), ׳מאזנים׳ התרגום. באמן זלקינפון .394
 תש״א, כסלו—חשוון ב,—א חוב׳ יב, כרך

].21 ,11 ,2[ 71—63 ע׳

הצ ׳הפועל ומפענחיה. הדיפלומטים שפת .395
 תש״א כסלו ב ,4 גל׳ יב, כרך לד, שגה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 12—10 ע׳ ),2.12.1940(

 למען ; ארלוזורוב בית ;החדש האחים קכד .396
"מאז כרכי עש-ת ; ? מי בשם ;העברי החיל

יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ניים".
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,2.12.1940( תש״א כסלו ב ,4 גל׳  15—14 ע׳ )
אלשי״ך]. [חתום:

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החקלאית. המועצה .397
6 גל׳ יב, כרך לד, -  תש״א כסלו כז ,5

)27.12.1940, י.כ.]. [חתום: 8—7 ,ע )

 ;״סלוודור״ אסון ; לוינטל וזאב לביא יעקב .398
 לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הותיק. הפועל

 תש״א כסלו כז ,6—5 גל׳ יב, כרך
)27.12.1940, אלשי״ך]. :[חתום 23—22 ע׳ )

 סמוכין. לה שאין הנוער, על קטגוריה .399
 ,8 גל׳ יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,22.1.1941( תש״א טבת כג ].24[ 8—7 ע׳ )

 לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. מועצת .400
,7.2.1941( תש״א שבט י ,9 גל׳ יב, כרך ( 

י.כ.]. : [חתום 7—5 ע׳

 אמנות? מטריאליזם ; הדוויה רומניה יהדות .401
 ,9 גל׳ יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,7.2.1941( תש״א שבט י  :[חתום 15 ע׳ )
אלשי״ך].

 ה״צוקונפט". של פטירתו ;ל״במעלה״ עשור .402
 ,10 גל׳ יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,21.2.1941( תש״א שבט כד  [חתום: 14 ע׳ )
אלשי״ך].

וה היהדות ;ישראל״ ״אגודת של יהירותה .403
 יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אמנות.

,16.3.1941( תש״א אדר יז ,12 גל׳  ע׳ )
אלשי״ך]. [חתום: 15—13

 ניסן ז ׳דבר׳, מקופצת. שיטה של בשבחה .404
].23 ,12 ,4[ )4.4.1941( תש״א

 [גליון ׳מעברות׳ אלוהים. ליראת השבים .405
 ניסן יא הצעיר׳], ׳הפועל במקום חד־פעמי

.8.4.1941( תש״א (

 יב, כרך (ירחון), ׳מאזניים׳ העתיד. חזון .406
 333—326 ע׳ תש״א, אייר—ניסן ו,—ה חוב׳
].24 ,12 ,4 : אוטופיה [רזי

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. מועצת .407
 תש״א אייר ג ,15—13 גל׳ יב, כרך לד,

)30.4.1941, כ.]. יחתום: 16—15 ע׳ )
 לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לרחל. זברון שכת .408

 תש״א אייר ג ,15—13 גל׳ יב, כרך
)30.4.1941, ושיר ב׳רחל !נכלל 20—19 ע׳ )

 :העורך והערכה, זכרונות דברי מבחר תה׳,
 תל־אביב, ׳דבר׳, הוצ׳ קושניר, מרדכי
].20 ,10 ,3[ קנט]—קנו ע׳ תש״ו,

׳הפו המפלגה. של הצעירה המשמרת כינת .409
 כו ,17 גל׳ יב, כרך לד, שנה הצעיר׳, על

,23.5.1941( תש״א אייר כ.]. !חתום: 5—4 ע׳ )
הצ ׳הפועל הצעיר". "השומר של תסביכו .410

 תש״א סיון ד ,18 גל׳ יב, כרך לד, שנה עיר׳,
)30.5.1941, .11—9 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל בועידתה. ישראל אגודת .411
 תש״א סיון יז ,19 גל׳ יב, כרך לד, שנה

)12.6.1941, י.כ.]. [חתום: 6—5 ע' )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הגדול". "הדיקטטור .412

 תש״א תמוז א ,20 גל׳ יב, כרך לד,
)26.6.1941,  צ׳אפלין] צ׳ארלי [על 11—10 ע׳ )
]6.[

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל תמיד. הצודקים על .413
 תש״א תמוז ט ,21 גל׳ יב, כרך לד,

)4.7.1941, .10—9 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל דלות. של פילוסופיה .414

 תש״א אב א ,23 גל׳ יב, כרך לד,
)25.7.1941, .7—6 ע׳ )

הצ ׳הפועל מופת. סופרי ;הניצחון אות .415
 תש״א אב א ,23 גל׳ יב, כרך לד, שנה עיר׳,

)25.7.1941, אלשי״ך]. : [חתום 15 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל והתרבות. הדת לפולמוס .416

 תש״א אב טו ,24 גל׳ יב, כרך לד, שנה
)8.8.1941, .9—7 ע׳ )

 לד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החמישה. במעלה .417
,2.9.1941( תש״א אלול ט ,26 גל׳ יב, כרך ( 

].6[ 11—9 ע׳
הצ ׳הפועל הקורא. קיפוח ;שוטים עשבים .418

 אלול יט ,27 גל׳ יב, כרך לד, שנה עיר׳,
,11.9.1941( תש״א  [חתום: 16—15 ע׳ )

אלשי״ך].
 ׳הפועל הצעיר". כ״השומר ותרגום מקור .419

 כו ,29—28 גל׳ יב, כרך לד, שנה הצעיר,
,18.9.1941( תש״א אלול .10—8 ע׳ )

תש״ב
 כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרשנדתא. .420

,23.10.1941( תש״ב חשוון ב ,4—3 גל׳ יג, ( 
.9—6 ע׳

 ׳במה׳, התיאטרון. כספירת לנדאואר גוסטב .421
,1941 (גובמבר תש״ב חשוון (לב), א חוב׳ ( 

.20—17 ע׳

 לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל י ימשך הויכוח .422
 תש״ב כסלו כא ,11—10 גל׳ יג, כרך

)11.12.1941, 5 ע׳ ) - 4.
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 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אהרונופיץ. יוסף כתבי .423
 תש״ב טבת יא ,14—13 גל' יג, כרך לה,

)18.12.1941, .7—6 ע׳ )
 שגה הצעיר׳, ׳הפועל הסופרים. ועידת עם .424

 תש״ב טבת יא ,14—13 גל׳ יג, כרך לה,
.8—7 ע׳ ),31.12.1941(

 יחו־ יצירה של יפיפותה ;מרוסיה אורחים .425
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כאהלנו. דית־לועזית

 תש״ב טבת יט ,15 גל׳ יג, כרך לה,
אלשי״ך]. [חתום: 8—7 ע׳ ),8.1.1942(

 שנה כ״ה ; שהוחכא הקול ;חמורות קלקלות .426
 לה, שנה הצעעיר׳, ׳הפועל מנדל. למות

 תש״ב שבט ד ,17—16 גל׳ יג, כרך
)22.1.1942, אלשי״ך]. :[חתום 12—11 ע׳ )

 כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הישוב. פני .427
 ),29.1.1942( תש״ב שבט יא ,18 גל׳ יג,
.4—3 ע׳

 ד, כרך ׳גזית׳, עצמו. ברשות העומד על .428
 יוני—(ינואר תש״ב תמוז—שבט יב,—ז גל׳

1942, ].23 ,12 ,4[ 111—109 ע׳ )
 היהודים בין היחפים ושאלת גורדון א.ד. .429

 יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והערבים.
,12.2.1942( תש״ב שבט כה ,20—19 גל׳ ( 

.7—5 ע׳
 ׳הפועל כיננשטוק. מכם לזכר ;מחפיר מחזה .430

 כה ,20—19 גל׳ יג, כרך לה, שנה הצעיר׳,
,12.2.1942( תש״ב שבט,  [חתום: 12—11 ע׳ )

אלשי״ך].

 הצעיר׳, ׳הפועל בדגניה. נורדון א.ד. יום .431
 תש״ב אדר ט ,21 גל׳ יג, כרך לה, שנה

)26.2.1942, .5—4 ע׳ )

 יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערה. .432
 10 ע׳ ),26.2.1942( תש״ב אדר ט ,21 גל׳

אלשי״ך]. :[חתום

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרם. ללא "עוללות" .433
 תש״ב אדר טז ,22 גל׳ יג, כרך לה,

.8 ע׳ )4.3.1942(

 לשימת הראוי קטע ;שביהדות״ ״המאור .434
 יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לב.
,19.3.1942( תש״ב ניסן א ,24—23 גל׳  12 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום

אב כרטיסי כמשפחה; פסול העמק"; "אילת .435
 גל׳ יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לות.

 ע׳ ),30.3.1942( תש״ב ניסן יב ,26—25
אלשי״ך]. :[חתום 19—18

 לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רוזנבלט. ישראל .436
 תש״ב ניסן יב ,26—25 גל׳ יג, כרך

 ונכלל י.כ.] [חתום: 20 ע׳ ),30.3.1942(
 לזכרו׳, עלים — רוזנבלט ׳ישראל• בקובץ

 ניסן חפר, עמק השרון, משמר קבוצת הוצ׳
].31—30 ע׳ תש״ג,

 ;הקבוצות חבר מועצת ;גדי כעין האסון .437
 שנד. הצעיר׳, ׳הפועל מעציבה. התעלמות

 תש״ב ניסן כט ,27 גל׳ יג, כרך לה,
)16.4.1942, אלשי״ך]. :(חתום 11—10 ע׳ )

 יד, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ מלצר. שמשון .438
 ,10 ,3[ 130—129 ע׳ תש״ב, ניסן ב, חוב׳

20.[
 שנה הצעיר־, ׳הפועל נככדה. שאינה תוספת .439

 תש״ב אייר כג ,30 גל׳ יג, כרך לה,
)10.5.1942, .3—2 ע׳ )

 לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ואורכים. עורכים .440
 תש״ב סיון ד ,32—31 גל׳ יג, כרך

בן־יצחק]. י. [חתום: 11—10 ע׳ ),20.5.1942(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. מועצת .441

 תש״ב סיון יט ,33 גל׳ יג, כרך לה,
כ.]. :[חתום 3—2 ע׳ ),4.6.1942(

 ׳הפועל היהודים. שאלת על תוהים נוצרים .442
 סיון כו ,34 גל׳ יג, כרך לה, שנה הצעיר׳,

,11.6.1942( תש״ב כ.]. :[חתום 7—6 ע׳ )
 כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנה. בנקוח .443

 ),25.6.1942( תש״ב תמוז י ,36—35 גל׳ יג,
.5—4 ע׳

 כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל טכנוקרטים. .444
 ),2.7.1942( תש״ב תמוז יז ,38—37 גל׳ יג,
].6 10—8 ע׳

 יד, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ לבטלה. מלאכה .445
הבי [על 317—316 ע׳ תש״ב, תמוז ה, חוב׳

].24 ,11 ,3[ הפסיכואנליטית] קורת
הצ ׳הפועל השעה. לעניני הסופרים כינוס .446

 תש״ב אב ב ,39 גל׳ יג, כרך לה, שנה עיר׳,
)16.7.1942, כ.]. :[חתום 3 ע׳ )

 האחרונות. השנים של באספקלריה גנרי .447
 ,43 גל׳ יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,12.8.1942( תש״ב אב כט .3—2 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מלחמה. שנות שלוש .448

 תש״ב אלול יד ,44 גל׳ יג, כרך לה,
)27.8.1942, .3—2 ע׳ )

 לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל .7 הליגה ועידת .449
 תש״ב אלול כט ,46—45 גל׳ יג, כרך

)12.9.1942, י.כ.]. :[חתום 5—4 ע׳ )
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 ישראל, ארץ סופרי מאסף ׳סדרים׳, במחזור. .450
 [דמוקרטיה 123—117 תש״ב, מאמרים, סדר

].24 ,6 :ודיקטטורה
 לזכרו קובץ ׳ערכין׳, ותיקונו. הקדמון החטא .451

 של העליונה ההנהגה הוא׳ גורדון, א״ד של
 תש״ב תל־אביב, הצעיר, גורדוניה־מכבי

 א.ד. של [לאורו גורדון] א״ד של תורתו [על
].22 ,17 ,10 ,6 ,3 :גורדון

תש״ג
 הצעיר׳, ׳הפועל הצעיר. דהשומר הלולא .452

 תש״ג תשרי יג ,2—1 גל׳ יד, כרד לו, שנה
י.כ.]. :[חתום 6—4 ע׳ ),24.9.1942(

 טו, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ סנוכיזם. קורי .453
].23 ,12 ,3[ 57—56 ע׳ תש״ג, תשרי א, חוב׳

 החוץ. מן מסתכלים בעיני וועידתה המפלגה .454
 ,9—8 גל׳ יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 19—18 ע׳ ),9.11.1942( תש״ג חשוון כט
כ.]. י. :[חתום

׳הפו חדש. אנגלי־עברי מילון ;ויתקין כפר .455
 כט ,9—8 גל׳ יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, על

 : [חתום 23—22 ע׳ ),9.11.1942( תש״ג חשוון
אלשי״ך].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל עדיפות. של תסביר .456
 תש״ג כסלו י ,10 גל׳ יד, כרך לו,

 וקרויאג־ קסטין [על 5—3 ע׳ ),19.11.1942(
קר].

 כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הזוועות. על .457
 ),30.11.1942( תש״ג כסלו כא,12—11 גל׳ יד,
י.כ.]. :[חתום 3—2 ע׳

 לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בויכוח. מידות .458
 תש״ג כסלו כא ,12—11 גל׳ יד, כרך

.10 ע׳ ),30.11.1942(

 טו, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ מלחמות. שלפי .459
1[ 192—189 ע׳ תש״ג, כסלו ג, חוב׳ 1 ,3, 23.[

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. ממועצת .460
 תש״ג טבת ב ,13 גל׳ יד, כרך לו,

)10.12.1942, י.כ.]. :[חתום 5 ע׳ )
 ה־ הקרן תערוכת פוסט"; ל״פלסטין עשור .461

 יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קימת.
 9 ע׳ ),10.12.1942( תש״ג טבת ב ,13 גל׳

אלשי״ך]. :[חתום

 ׳הפועל מוניציפליות. שאלות לברור כינוס .462
 טבת ט ,14 גל׳ יד, כרך לו, שנה הצעיר׳,

,17.12.1942( תש״ג .7—6 ע׳ )

תע עוכדות; אמהות לאירגון שלישי כינוס .463
הצ ׳הפועל שטאנד. אדולף ברוכוב; רוכת
 טבת טז ,15 גל׳ יד, כרך לו, שנה עיר׳,
 [חתום: 11—10 ע׳ ),24.12.1942( תש״ג

אלשי״ך].
 יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מעלילים. .464

,31.12.1942( תש״ג טבת כג ,16 גל׳  4 ע׳ )
י.כ.] :[חתום

 ׳הפועל השיתופי". "המשק הסברה; דרכי .465
 שבט ט ,18 גל׳ יד, כרך לו, שגה הצעיר׳,

,15.1.1943( תש״ג  :[חתום 8—7 ע׳ )
אלשי״ך].

הצ ׳הפועל הצעיר. גורדוניה־מכבי מועצת .466
 כב ,20—19 גל׳ יד, כרך לו, שנה עיר׳,
 :[חתום 17—16 ע׳ ),28.1.1943( תש״ג שבט

כ.]. י.
 הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרותי. השיכון תנועת .467

 תש״ג שבט כט ,21 גל׳ יד, כרך לו, שנה
כ.]. [חתום: 6—5 ע׳ ),4.2.1943(

 טו, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ המראות. לשון .468
יצי [על 302—298 ע׳ תש״ג, שבט ה, חוב׳
].19 ,10 ,3[ ביאליק] של רתו

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הנצחית. הטיוטה כעלי .469
 תש״ג א אדר ו ,22 גל׳ יד, כרך לו,

.5—4 ע׳ ),11.2.1943(
 לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בווריג׳. פולמוס .470

 ),25.2.1943( תש״ג א אדר כ ,24 גל׳ יד, כרך
.9—7 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל רבתי. והצהרה זעיר איחוד .471
 תש״ג ב אדר ד ,26 גל׳ יד, כרך לו, שנה

י.כ.]. :[חתום 7—6 ע׳ ),11.3.1943(
 טו, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ יגלי. בן כוקי .472

 ,10 ,3[ 369—366 ע׳ תש״ג, ב אדר ו, חוב׳
20.[

 והציוניות הלאומית משנתו קלצקין, יעקב .473
 גל׳ יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,15.4.1943( תש״ג ניסן י ,32—31  16—13 ע׳ )
]3, 10, 19.[

 לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "מתוקן". פרויד .474
 ),29.4.1943( תש״ג ניסו כד ,33 גל׳ יד, כרך

.11—10 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדינית. דיאגנוזה .475
 תש״ג אייר טו ,36 גל׳ יד, כרך לו,

 ג׳יאופרי של ספרו [על 6—5 ע׳ ),20.5.1943(
].24[ בורן]

יד, כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תשובה. .476
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 12 ע׳ ),20.5.1943( תש״ג אייר טו ,36 גל׳
פועלים"]. נל״ספרית

 טז, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ האבות. שלושת .477
 ,13 ,7 ,4[ 111—103 ע׳ תש״ג, אייר ב, חוב׳

25.[
 יד, כרד לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השמטות. .478

 15—14 ע׳ ),7.6.1943( חש״ג פיון ד ,38 גל׳
פרויד]. של ספרו תרגום [על

 הצעיר׳, ׳הפועל העברים. הסופרים כינוס .479
 סיון יד ,39 גל׳ יד, כרך לו, שנה

,17.6.1943( תש״ג כ.]. :[חתום 5 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל וכמרצה. כנואם ארלוזורוב .480

 תש״ג סיון כא ,41—40 גל׳ יד, כרך לו, שנה
 ל׳חיים במבוא [נכלל 18 ,ע ),24.6.1943(

 בצירוף סודר מאמריו׳, מבחר — ארלוזורוב
 "שורשים", ספרית כהן, ישראל בידי מבוא

ההסתד של הנוער לעגיני המחלקה בהוצאת
 ירושלים־תל־ "מצפה", ע״י הציונית, רות

].22 ,17 ,6! תש״ד) אביב
 כב ׳דבר׳, למדינאות. כמחנד ארלוזורוב .481

 ל׳חיים במבוא [נכלל ),25.6.1943( תש״ג סיון
 בצירוף סודר מאמריו׳, מבחר — ארלוזורוב

 "שורשים", ספרית כהן, ישראל בידי מבוא
ההס של הנוער לעניני המחלקה בהוצאת

 ירושלים־תל־ "מצפה", ע״י הציונית, תדרות
].22 ,17 ,6[ תש״ד] אביב,

 כרך לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דברים. עיקרי .482
,19.8.1943( תש״ג אב יח ,48 גל׳ יד,  ע׳ )

6—7 !6.[
 הצעיר׳, ׳הפועל ? אתנו מדיינים הם מה על .483

 תש״ג אב כו ,49 גל׳ יד, כרך לו, שנה
י.כ.]. :[חתום 10 ע׳ ),27.8.1943(

 ׳הפועל מתוכנם. שנתרוקנו תואר שמות .484
 אלול טז ,51 גל׳ יד, כרך לו, שנה הצעיר׳,

].24 ,6[ 4 ע׳ ),16.9.1943( תש״ג
 לו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומעשה. מחשבה .485

 ),27.9.1943( תש״ג אלול כז ,52 גל׳ יד, כרך
].24 ,6] 7—6 ע׳

תש״ד
 ׳הפועל קרוצ׳ה. של בתפיסתו ההיסטוריה .486

 יב ,2—1 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳,
.9—8 ע׳ ),11.10.1943( תש״ד תשרי

 ׳דבר׳, הפסיכואנליזה. על הקטרוג כנגד .487
 על [תגובה )13.10.1943( תש״ד תשרי יד

].24[ שטיינמן] א. דברי

 שנה הצעיר׳, 'הפועל "שמאלית". פדגוגיה .488
 תש״ד תשרי כא ,3 גל׳ טו, כרך לז,

.5—4 ע' ),20.10.1943(
הצ ׳הפועל טשרניחוכסקי. כתרי שלושת .489

 חשוון יג ,7—6 גל׳ טו, כרך לז, שנה עיר׳,
,11.11.1943( תש״ד ].19 ,10 ,3[ 6—5 ע' )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקבוצות. הכר מועצת .490
 תש״ד חשוון יג ,7—6 גל' טו, כרך לז,

כ.]. :[חתום 9 ע׳ ),11.11.1943(
 ׳הפועל אחת. אפילו שאינן עמדות שתי .491

 כסלו ג ,9—8 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳,
 אל■ :[חתום 14 ע׳ ),30.11.1943( תש״ד

שי״ך].
 ילדה. של שיר ;שבויים פודים הילינו .492

 ,9—8 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 14 ע׳ ),30.11.1943( תש״ד כסלו ג

אלשי״ך].
 נזדעזעה. ישראל" "אגודת ;ופשרו סיפור .493

 ־ ,11 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,16.12.1943( תש״ד כסלו יט  9—8 ע׳ )

אלשי״ך]. :[חתום
 כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ז׳ורם. ז׳אן .494

 ),23.12.1943( תש״ד כסלו כו ,12 גל׳ טו,
].22 ,17 ,6[ 10—9 ע׳

 ;״האינטרנציונל״ החלפת ; הסופרים לועידת .495
 טוב. למעשה נצטרפה שלא טובה מחשבה
 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 14—13 ׳ע ),3.1.1944( תש״ד טבת ז ,14—13
אלשי״ך]. :[חתום

נבו ;החדש ההמנון ;הצלה כמעשי נתמיד .496
 הצעיר׳, ׳הפועל היינה. היינריד של אתו
 תש״ד שבט ב ,17 גל׳ טו, כרך לז, שנה

אלשי״ך]. :[חתום 10 ע׳ ),27.1.1944(
 ׳הפועל הרעיונית". ב״קולקטיביות בקיעים .497

 שבט ט ,18 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳,
י.כ.]. :[חתום 6 ע׳ ),3.2.1944( תש״ד

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לביטוי. התביעה על .498
 תש״ד שבט כג ,20 גל׳ טו, כרך לז,

)17.2.1944,  למ. חמה" ["באור 9—8 ע׳ )
].24 ,12 :לוין

 יז, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ האמהות. ארבע .499
 [ארבע 279—270 ע׳ תש״ד, שבט ה, חוב׳

 ההדיר ליקט, בתנ״ך׳, ב׳נשים נכללו המסות
זמו ישראל :ומפתחות אחרית־דבר והוסיף

׳דבר׳, מהדורת לספרות, מחברות ד!וצ׳ רה,
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,1964( תשכ״ד תל-אביב,  ,583—580 ע׳ )
"רב המסות .622—617 ,607—604 ,591—587
 — מקראית ב׳אנתולוגיה נכללו ו״רחל״ קה"

ה החדשה׳, העברית הספרות בראי התנ״ך
 דביר, הוצ׳ אלקושי, גדליה ד״ר : עורך

 המסה .73—70 ,62—60 ע׳ תשי״ד, תל־אביב,
 חוב׳ ד, שנה ב׳אורות׳, נכללה "רבקה"

].25 ,13 ,7 ,4[ תשט״ו] אדר כב,
 יז, כרך (ירחון), ׳מאזניים׳ שבא". "מלכת .509

 מחזהו [על 351—350 ע׳ תש״ד, אדר ו, חוב׳
].24 ,12[ כהן] יעקב של

 הצעיר׳, ׳הפועל ההפקרי. חפגנון מפרחי .501
 תש״ד ניסן ג ,26 גל׳ טו, כרך לז, שגה

)27.3.1944, בן־יצחק]. י. :[חתום 8 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל הכרעה. כימי אישית הכרעה .502

 ניסן יא ,28—27 גל׳ טו, כרך לז, שנה
.5 ע׳ ),4.4.1944( תש״ד

 תש״ד ניסן יג ׳הארץ׳, האמת. למען .503
בן־יהודה]. אליעזר [על )6.4.1944(

 לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאפאל. של יומנו .504
 תש״ד אייר ד ,31—30 גל׳ טו, כרך

)27.4.1944, בנעוריו: [לאסאל 6—4 ע׳ )
6, 17, 22.[

אנ ;פטלין של נאומיו את עורך ״משמר״ .505
 ׳הפועל כפים. פלא ועברית כפיפית גלית

 אייר יא ,32 גל׳ טו, כרך לז, שנה הצעיר׳,
אלשי״ך]. :[חתום 9 ע׳ ),4.5.1944( תש״ד

 לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "חפשית". פיעת .506
 תש״ד אייר כה ,34—33 גל׳ טו, כרך

)18.5.1944, בן־יצחק]. י. [חתום: 7 ע׳ )

" מ״פיעה .507 הצ ׳הפועל חדשה. למפלגה ב׳
 תש״ד סיון ג ,35 גל' טו, כרך לז, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 3—2 ע׳ ),25.5.1944(

 לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המועצה. בשולי .508
 ),8.6.1944( תש״ד סיון יז ,37 גל׳ טו, כרך

י.כ.]. :[חתום 3—2 ע׳
 טו, כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תגובות. .509

 2 ע׳ ),22.6.1944( תש״ד תמוז א ,39 גל׳
סמילנסקי]. משה [על י.כ.] [חתום

הצ ׳הפועל "מאזנים". של המאה חוברת עם .510
 תמוז א ,39 גל׳ טו, כרך לז, עיר׳,שנה

אלשי״ך]. [חתום: 10 ע׳ ),22.6.1944( תש״ד
 כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרואה. הרצל .511

,10.7.1944( תש״ד תמוז יט ,42—41 גל׳ טו, ( 
].22 ,17 הרצל: של העבודה חזון ,6[ 6—5 ע׳

 לן, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדעת. שפחה .512
,27.7.1944( תש״ד אב ז ,44 גל׳ טו, כרך ( 

.4—3 ע׳
 טו, כרך לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אפיטונים. .513

 ע׳ ),3.8.1944( תש״ד אב יד ,46—45 גל׳
כ.]. :[חתום 17—16

 לז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השיתין. איש .514
,17.8.1944( תש״ד ב כח ,47 גל׳ טו, כרך ( 

 בספר גם [נכלל כצנלסון] ב. [על 4—3 ע׳
 ודברי־הערכה, זכרונות — כצנלסון ב. ׳על

 פועלי מפלגת הוצ׳ שניר, מרדכי בעריכת
 ,17 ,6[ ]385—383 ע׳ תשי״ב, ארץ־ישראל,

22.[
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כפרה. לו שאין מעשה .515

 תש״ד אלול ת ,48 גל׳ טו, כרך לז,
)24.8.1944, .4—3 ע׳ )

תש״ה
 כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ענן. עמודי .516

 ),6.10.1944( תש״ה תשרי יט ,2 גל׳ טז,
.3 ע׳

 שנד. הצעיר׳, ׳הפועל "עצמאית". עמדה עוד .517
 תש״ה חשוון ט ,4 גל׳ טז, כרך לח,

.9 צ' ),26.10.1944(
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. מועצת .518

 ),9.11.1944( תש״ה חשוון כג ,6 גל׳ טז, כרך
י.כ.]. :[חתום 5—3 ע׳

הצ ׳הפועל ופריה. עצמאית מדינית פעולה .519
 חשוון כט ,7 גל׳ טז, כרך לח, שנה עיר׳,

,15.11.1944( תש״ה י.כ.]. [חתום: 8—7 ע׳ )
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גלכין. שמעון ד״ר .520

 תש״ה חשוון כט ,7 גל׳ טז, כרך
)15.11.1944, [נקרולוג]. כ.] :[חתום 11 ע׳ )

 תש״ה כסלו ז ׳דבר׳, תמוה. שהוא חפר .521
)23.11.1944.(

 כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קכק. א.א. .522
,23.11.1944( תש״ה כסלו ז ,8 גל׳ טז,  12 ע׳ )

].10 ,3 :מיטתו [אחרי י.כ.] :[חתום
 ; שווא של התפארות ;תיקון הטעון דין פסק .523

 כ־ שלא תשובה ;כפרולטריות התגנדרות
 טז, כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ענין.

,3.12.1944( תש״ה כסלו יז ,9 גל׳  11—10 ע׳ )
אלשי״ך]. :[חתום

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לפדות. חכמים .524
 תש״ה כסלו כח ,10 גל׳ טז, כרך

)14.12.1944, .4—2 ע׳ )
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׳מאז וגלגוליו. הספרותי הטעם התרקמות .525
 תש״ה, כסלו ג, חוב׳ יט, כרך (ירחון), נים׳

הספרו הטעם של [סוציולוגיה 170—165 ע׳
].24 ,12 : תי

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל העבודה. מפלגת ועידת .526
 תש״ה טבת ה ,11 גל׳ טז, כרך לח,

.4—2 ע׳ ),21.12.1944(
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לסתור. דוגמה .527

 ),28.12.1944( תש״ה טבת יב ,12 גל׳ טז, כרך
.10 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל עונים? אינם מה שום על .528
 תש״ה טבת יב ,12 גל׳ טז, כרך לח, שנה

י.כ.]. : [חתום 12 ע׳ ),28.12.1944(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל יהירות. של כעטיה .529

 תש״ה טבת יט ,13 גל׳ טז, כרך לח,
.6—5 ע׳ ),4.1.1945(

 כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תעתועים. .530
,16.1.1945( תש״ה שבט ב ,14 גל׳ טז,  8 ע' )

י.כ.] : [חתום
 ׳הפועל האמת. של היפוכה ; הציונית האמת .531

 שבט ב ,14 גל׳ טז, כרך לח, שנה הצעיר׳,
,16.1.1945( תש״ה אלשי״ך]. : [חתום 10 ע׳ )

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדשה. תקלה .532
 תש״ה שבט יא ,16—15 גל׳ טז, כרך

י.כ.]. :[חתום 15—14 ,ע ),25.1.1945(
 יט, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ ועדתו. קורח .533

 [נכלל 287—282 ע׳ תש״ה, שבט ה, חוב׳
הספ בראי התנ״ך — מקראית ב׳אנתולוגיה

 גדליה ד״ר :העורך החדשה׳, העברית רות
 ע׳ תש״ד, תל־אביב, דביר, ד.וצ׳ אלקושי,

133—140[ ]4, 7, 13, 25.[
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "אינטרגלוסה". .534

 ),22.2.1945( תש״ה אדר ט ,19 גל׳ טז, כרך
].23 ,12 ,4[ הדשה] בינלאומית לשון 8—6 ע׳

 שגה הצעיר׳, ׳הפועל תל־חי. לגכורת פ״ה .535
 תש״ה אדר טז ,20 גל׳ טז, כרך לח,

י.כ.]. :[חתום 2 ע׳ ),1.3.1945(
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מכוסה. של לשון .536

 ),8.3.1945( תש״ה אדר כג ,21 גל׳ טז, כרך
.6 ע׳

 כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ למחשכתו. אדם כין .537
 ,11 ,4[ 375—374 ע׳ תש״ה, אדר ו, חוב׳ יט,
23.[

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כמכון־. "בעיות" אנשי .538
 תש״ה ניסו יב ,24—23 גל׳ טז, כרך לח,

י.כ.]. [חתום: 7 ע׳ ),26.3.1945(

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ג׳ורג׳. לויד .539
 ),6.4.1945( תש״ה ניסן כג ,25 גל׳ טז, כרך

.7—6 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרשה. של עיקומה .540

 תש״ה אייר ו ,26 גל׳ טז, כרך לח,
)19.4.1945, .6—5 ע׳ )

 טז, כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מאלך. .541
,27.4.1945( תש״ה אייר יד ,27 גל׳  ע׳ )

5—6 ;6.[
 הצעיר׳, ׳הפועל כנזיפות. המפפפרים על .542

 תש״ה אייר כא ,28 גל׳ טז, כרך לח, שנה
.6 ע׳ ),4.5.1945(

 לח, שנת הצעיר׳, ׳הפועל הכפול. החשמן .543
 תש״ה סיון ג׳ ,30—29 גל׳ טז, כרך

)15.5.1945, .4—3 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ל״משמר". דמסיע תנא .544

 תש״ה סיון ג ,30—29 גל׳ טז, כרך לח,
)15.5.1945, אלשי״ך]. [חתום: 21—20 ע׳ )

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנקודה. מפכים .545
 ),24.5.1945( תש״ה סיון יב ,31 גל׳ טז, כרך

.11 ע׳
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כ׳. כן "דפר" .546

 ),31.5.1945( תש״ה סיון יט ,32 גל׳ טז, כרך
.3—2 ע׳

 הפועלים. תנועת של מכשרה כשר — ״דבר״ .547
.1.6.1945( תש״ה סיון כ ׳הגה׳, (

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מאן. תומאס .548
 ),7.6.1945( תש״ה סיון כו ,33 גל׳ טז, כרך

.9—8 ע׳

 כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערות. שתי .549
 ),18.6.1945( תש״ה תמוז ז ,35—34 גל׳ טז,
שטיינברג]. יעקב [על י.כ.] : [חתום 21 ע׳

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ראשונה. "סנונית" .550
 ),28.6.1945( תש״ה תמוז יז ,36 גל׳ טז, כרך

נירנברג]. חוקי [על 6—5 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל עקרה. מפלגה של ועידה .551
 תש״ה תמוז כד ,37 גל׳ טז, כרך לח, שנה

י.כ.]. [חתום: 5—4 ע׳ ),5.7.1945(

 כ, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ לספריה. תהילה .552
 [נכלל 237—235 ע׳ תש״ה, תמוז ד, חוב׳

 סופרים׳, דיוקנאות — בישראל רוח ב׳אנשי
 תל־אביב, מסדה, הוצ׳ מבורך, משה מאת

].23 ,12 ,3[ ]104—102 ע׳ תשט״ז,

 ׳דבר׳, מוסקכה. ברדיו עליו שסופר המקרה .553
).19.7.1945( תש״ה אב ט
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 הצעיר׳, ׳הפועל חדשה. אני" "מודה תפילת .554
 חש״ה אב טז ,40 גל׳ טז, כרך לח, שנה

)26.7.1945, .4—3 ע׳ )
 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מסקנות. כמת .555

 תש״ד. אב כג ,42-41 גל׳ טז, כרך
.13 ע׳ ),2.8.1945(

 כוא עם מרומן; הצהרת הציוני; הכינוס .556
 טז, כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השלום.

 ע׳ ),23.8.1945( תש״ה אלול יד ,45 גל׳
1—3.

 טז, כרך לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערה. .557
 15 ע׳ ),23.8.1945( תש״ה אלול יד ,45 גל׳
סמילנסקי]. משה [על

 לח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. במוצאי .558
 תש״ה אלול כח ,48—47 גל׳ טז, כרך

.2—1 ע׳ ),6.9.1945(

תש״ו
 הקומוניסטית המפלגה של הועידה בשולי .559

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפלשתינאית.
 ),1.10.1945( תש״ו תשרי כד ,3 גל׳ יז, כרך

בן־יצחק]. י. :[חתום 5—4 ע׳
הח המקצועי האינטרנציונל של יסודו עם .560

 ,4 גל׳ יז, כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דש.
 : [חתום 6—5 ע׳ ),8.10.1945( תש״ו חשוון א

י.כ.].
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל וספר. ועידה כשולי .561

 תש״ו חשוון כג ,7 גל׳ יז, כרך לט,
)30.10.1945, .9 ע׳ )

 כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רעה. עצה .562
,7.11.1945( תש״ו כסלו ב ,8 גל׳ יו,  ע׳ )

5- אורן]. מ. [על 4
 יז, כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כבמפכש. .563

,21.11.1945( תש״ו כסלו טז ,10 גל׳  ע׳ )
בווין]. ארנסט [על 4—3

 לט, שגה הצעיר׳, ׳הפועל מגיבה. אומה .564
,28.11.1945( תש״ו כסלו כג ,11 גל׳ יז, כרך ( 

י.כ.]. :[חתום 5—4 ע׳
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מנשבות. רוחות .565

,19.12.1945( תש״ו טבת טו ,14 גל׳ יז, כרך ( 
.5—3 ע׳

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פיכמן. יעקב .566
,26.12.1945( תש״ו טבת כב ,15 גל׳ יו, כרך ( 

].19 ,10 ,3[ 11—10 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המתחדשת. הסכנה .567

תש״ו טבת כט ,16 גל׳ יז, כרך לט,

)2.1.1946, בבריטניה]. [הפשיזם 5—4 ע׳ )
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדרש. בית על .568

,16.1.1946( תש״ו שבט יד ,18 גל׳ יז, כרך ( 
הכו תחת נדפסה המאמר [תמצית 6—4 ע׳

 לשמה׳", ׳תורה — שכנגד ״המגמה תרת
 ומגמותיו, בית־ברל והמעשה׳, ׳המדרש

 גולדברג, זאב מאת סקירה תשי״ז,—תש״ז
 כצנלסון, ברל ע״ש המדרש בית הוצ׳

].6[ ]113—110 ע׳ תשי״ט,
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כרקוכיץ. י.ד. .569

,30.1.1946( תש״ו שבט כח ,20 גל׳ יז, כרך ( 
].19 ,10 ,3[ 10—9 ,ע

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מתעה. היקש .570
,30.1.1946( תש״ו שבט כח ,20 גל׳ יז, כרך ( 

הקרקע]. גזירת [על כ.] : [חתום 13—12 ע׳
 (ירחון), ׳מאזנים׳ המהפכה. בכור הלשון .571

 312—308 ע׳ תש״ו, שבט ה, חוב׳ כא, כרך
]4, 11, 23.[

 המפיוג־ ;משפטים ;בעינם עומדים הם .572
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מעידים. רים
 ),6.2.1946( תש״ו א אדר ה ,21 גל׳ יז, כרך

אלשי״ך]. :[חתום 12—11 ע׳
הצ ׳הפועל הרביזיוניסטי. המשאל כשולי .573

 א אדר יב ,22 גל׳ יז, כרך לט, שנה עיר,
,13.2.1946( תש״ו י.כ.]. :[חתום 3—2 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מהפכנית". "מפלגה .574
 תש״ו א אדר יט ,23 גל׳ יז, כרך לט,

)20.2.1946, .6—5 ע׳ )
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מסוכנים. דיבורים .575

,27.2.1946( תש״ו א אדר כו ,24 גל׳ יז, כרך ( 
י.כ.]. : [חתום 5—4 ע׳

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל יתומה. עדות .576
,27.3.1946( תש״ו ב אדר כד ,28 גל׳ יז, כרך ( 

.3—2 ע׳
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תוהו. של טענות .577

 ),2.4.1946( תש״ו ניסן א ,29 גל׳ יז, כרך
.5—4 ע׳'
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל השתא. במאי אחד .578'

 תש״ו ניסן כח ,33—32 גל׳ יו, כרך לט,
)29.4.1946, .6—4 ע׳ )

 כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ציפיה. כימי .579
,15.5.1946( תש״ו אייר יד ,35 גל׳ יז, ( 
.4—2 ע׳

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חושך. של בהירות .580
,19.6.1946( תש״ו סיון כ ,40 גל׳ יז, כרך ( 

.3—2 ע׳
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 כב, כרך (ירחון), ׳מאזנים׳ התבלין. סוד .581
].23 ,12 ,3[ 168—163 ע׳ תש״ו, סיון ג, חוב׳

 כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המ׳צר. מן .582
.2 ע׳ ),3.7.1946( תש״ו תמוז ד ,42 גל׳ יז,

 ׳הפועל שקילקלה". המדינית "הנוסחה על .583
 תמוז יח ,43 גל׳ יז, כרך לט, שנה הצעיר׳,

,17.7.1946( תש״ו .4 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל עקרונות. ללא מדיניות .584

 חש״ו תמוז כה ,44 גל׳ יז, כרך לט,
)24.7.1946, .4—2 ע׳ )

 יז, כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרץ. .585
.4—3 ע׳ ),4.8.1946( תש״ו אב ז ,45 גל׳

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל יצרים. של כצבת .586
,14.8.1946( תש״ו אב יז ,46 גל׳ יז, כרך ( 

.4—3 ע׳
 כרך לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הבזבון. על .587

,21.8.1946( תש״ו אב כד ,47 גל' יז, .3 ע׳ )

 ;החתומים אחד על ;אחור חכמים משיב .588
 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל !...הללו הטהורים

,28.8.1946( תש״ו אלול א ,48 גל׳ יז, כרך ( 
.2—1 ע׳

 לט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. בצאת .589
 תש״ו אלול בז ,52—51 גל׳ יז, כרך

)23.9.1946, .4—3 ע׳ )

 ׳דבר׳, שנתון וו׳, שין ׳תו בארון. דבורה .590
 — בארון ב׳דבורה [נכלל 145—137 ע׳ תש״ז,
 וצירפה ליקטה יצירתה׳, על מאמרים מבחר
 הוצ׳ פגים, עדה :וביבליוגרפיה מבוא

 ולאמנות, לספרות תל־אביב וקרן עובד עם
,1974( תשל״ה תל־אבי-ב,  ]79—71 ע׳ )

]3, 10, 19.[

תש״ז
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל דרך. לה שאין מפלגה .591

 תש״ז תשרי כ ,3 גל׳ יח, כרך מ,
)15.10.1946, .5—3 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל האלה. התשובה" "כעלי .592
 חש״ז תשרי כח ,4 גל׳ יח, כרך מ, שנה

י.כ.]. :[חתום 7—6 ע׳ ),23.10.1946(
 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הריכיזיוניזם. צל .593

 תש״ז חשוון יא ,6—5 גל׳ יח, כרך
)5.11.1946, .9 ע׳ )

 ׳הפועל הכריטית. העבודה כמפלגת התסיסה .594
 חשוון כו ,8 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳,

,20.11.1946( תש״ז .3—2 ע׳ )

 חוב׳ ט, כרך ,16 שנה ׳גזית׳, ויכוח. מסכת .595
 — 1946 (נובמבר תש״ז חשוון־ניסן ז,—ב

 :ושיח [ויכוח 125—123 ע׳ ),1947 אפריל
4, 12, 23.[

 שנת הצעיר׳, ׳הפועל הבערה. מכעירי על .596
 תש״ז כסלו ד ,9 גל׳ יח, כרך מ,

)27.11.1946, .4—2 ע׳ )
 במלאכתם. ה״מתקנים" החוק; של בחסותו .597

 ,10 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,4.12.1946( תש״ז כסלו יא .2—1 ע׳ )

 הפלשתינאית. הקומוניסטית המפלגה על .598
 ,11 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,11.12.1946( תש״ז כסלו יח .5—4 ע׳ )
להסתד שנים בו ;הקונגרס למהלך הערות .599

 כרך מ׳ שנה הצעיר׳, ׳הפועל העובדים. רות
,18.12.1946( תש״ז כסלו כה ,12 גל׳ יח, ע׳ )

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ביניים. סכום .600
,1.1.1947( תש״ז טבת ט ,14 גל׳ יח, כרך ( 

.2—1 ע׳
 כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "סלמנדרה". .601

,8.1.1947( תש״ז טבת טז ,15 גל׳ יח,  ע׳ )
מעיין]. י. : [חתום 9—8

הצ ׳הפועל מסובנת. הזיה ;כיאליק פרם .602
 טבת כג ,16 גל׳ יח, כרך מ, שנה עיר׳,
,15.1.1947( תש״ז אלשי״ך]. :[חתום 12 ע׳ )

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל משונה. הפרזה .603
 ),22.1.1947( תש״ז שבט א ,17 גל׳ יח, כרך

.2 ע׳

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ונימוקים. טעמים .604
,12.2.1947( תש״ז שבט כב ,20 גל׳ יח, כרך ( 

.3 ע׳

 כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מעל. טכסיסי .605
 ),26.2.1947( תש״ז אדר ו ,22 גל׳ יח,

.2—1 ,ע
 הצעיר׳, ׳הפועל האלה. כימים תל־אכיב .606

 תש״ז אדר כ ,24 גל' יח, כרך מ, שנה
)12.3.1947, .3 ע׳ )

 עצמו. עדות לפי ז׳בוטינסקי של דמותו .607
 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 15—14 ע׳ ),2.4.1947( תש״ז ניסן יב ,28—27
].24 :ז׳בוטינסקי זאב של [אבטוביוגרפיה

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מסוכנת. סטיח .608
,16.4.1947( תש״ז ניסן כו ,29 גל׳ יח, כרך ( 

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳
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 התגו־ ;בקפריסין ;הגיטו למרד שנים ארבע .609
 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המטורפת. כה

,23.4.1947( תש״ז אייר ג ,30 גל׳ יח, כרך ( 
י.כ.]. [חתום: 3—2 ע׳

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וכשלון. שכול .610
,30.4.1947( תש״ז אייר י ,31 גל׳ יח, כרך ( 

.3—2 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצתות. ;הוגן״ ״משחה! .611

 תש״ז אייר בד ,33 גל׳ יח, כרך מ,
)14.5.1947, י.כ.]. :[חתום 2 ע׳ )

 "הול ;הפשעים גל ;כאו״ם הערכים הופעת .612
 כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נסיך. העם"

,21.5.1947( תש״ז סיון ב ,35—34 גל׳ יח, ( 
.3—2 ע׳

 הממשלה. של דאגתה ;אמן עוני של ועידה .613
 ,36 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,4.6.1947( תש״ז סיון טז .2 ע׳ )
 ;ישראל לארץ המיוחדת הוועדה כוא עם .614

 הצעיר׳, ׳הפועל רע. אות ;מטעה וחשבון דין
 תש״ז פיון כג ,37 גל׳ יח, כרך מ, שנה

)11.6.1947, .2—1 ע׳ )
 ׳הפועל ומוזרה. איומה פרשה ורכר; זאב .615

 תמוז ז ,39 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳,
,25.6.1947( תש״ז י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ )

הצ ׳הפועל הצעירה. המשמרת כינוס עם .1 6^
 תש״ז תמוז יד ,40 גל׳ יח, כרך מ, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),2.7.1947(
 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בווין. של שופרו .617

 ),30.7.1947( תש״ז אב יג ,44 גל׳ יח, כרך
.3—2 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקהל. דעת כיבוש .618
,5.8.1947( תש״ז אב יט ,45 גל׳ יח, כרך מ, ( 
.3—2 ע׳

 מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. מועצת .619
,12.8.1947( תש״ז אב כו ,46 גל׳ יח, כרך ( 

י.כ.]. : [התום 4—3 ע'
 על ;הנבחרים כבית הויכוח ;מפה ימי .620

 לקונגרס שנה המשים ;מבפנים המסיתים
 יח, כרך מ, שנה הצעיר', ׳הפועל הציוני.

,19.8.1947( תש״ז אלול ג ,47 גל׳ .2—1 ע׳ )
 יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בסנוורים. .621

,26.8.1947( תש״ז אלול י ,48 גל׳ .2 ע׳ )
 המודרנית. כשירה הדימויים על משהו .622

 ,49 גל׳ יח, כרך מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
].23 ,11 ,3[ 11 ע׳ ),2.9.1947( תש״ז אלול יז

מ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לעמים. ישראל בין .623

 תש״ז אלול כו ,51—50 גל׳ יח, כרך
)11.9.1947, .3 ע׳ )

 ׳ארבעים הפרק. מעל יורד שאינו ויכוח .624
 להופעת שנה ארבעים למלאת קובץ שנה׳,

 ד.וצ׳ לופבן, י. :העורך הצעיר׳, ׳הפועל
 תש״ז, תל־אביב, א״י, פועלי מפלגת מרכז

הצעיר׳]. ׳הפועל [על 60—53 ע׳
 סופרי מאסף מהרבה׳, ׳מעט עגנון. ש.י. .625

 תש״ז, שופמן, ג. בידי ערוך ארץ־ישראל,
].19 ,10 ,3[ 108—99 ע׳

תש״ח
 שנה (דו־שבועון), ׳מאזנים׳ יהודית. מדינה .626

 ע׳ ),26.9.1947( תש״ח תשרי יב א, גל׳ א,
י.כ.]. :[חתום 3—2

 א, שנה (דו־שבועון), ׳מאזנים׳ הזז. סיפורי .627
,26.9.1947( תש״ח תשרי יב א, גל׳  ע׳ )
,8.10.1947( תש״ח תשרי כד ב, גל׳ .18—16 ( 
].19 ,10 ,3[ 40—36 ע׳

;יפסק לא הזרם .628  חיצי ;מגנס של מכתכו !
 יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שוא.

 ע׳ ),7.10.1947( תש״ח השרי כג ,3 גל׳
י.כ.]. :[חתום 4—3

הצ ׳הפועל כצדקה. טעותם העושים כלפי .629
 חשוון ז ,5 גל׳ יט, כרך מא, שנה עיר׳,

.3 ע׳ ),21.10.1947( תש״ח
 שנת (דו־שבועון), ׳מאזנים׳ המחיקה. חכמת .630

,20.11.1947( תש״ח כסלו ז ה, גל׳ א,  ע׳ )
 ליקטו ודעות׳, ב׳מחשבות [נכלל 106—103

 יבנה, הוצי שפאן, וש. בקר י. :וערכו
,1954( תשי״ד תל־אביב,  גם .291—287 ע׳ )

 ד>וצ׳ פרץ, יצחק ד״ר מאת החיבור׳ ב׳תורת
 ע׳ ,1957 תל־אביב, בע״מ, שרברק יוסף

30, 97—99[ ]3, 12, 23.[
 ׳הפועל הערכית. המשנה ועדת של תכניתה .631

 כסלו יב ,10 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳,
,25.11.1947( תש״ח .3—2 ע׳ )

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדינה. כתר .632
,2.12.1947( תש״ח כסלו יט ,11 גל׳ יט, כרך ( 

].24 ,6[ 4—3 ע׳
 מא, שגה הצעיר׳, ׳הפועל המגינים. אחדות .633

 ),9.12.1947( תש״ח כסלו כו ,12 גל׳ יט, כרך
י.כ.]. : [חתום 2 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנתאכנה. מדיניות .634
 תש״ח טבת ג ,13 גל׳ יט, כרך מא,

)16.12.1947, .7 ע׳ )
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 שגה הצעיר/ ׳הפועל מנוסרת. שאינה נסיגה .635
 תש״ח טבת י ,14 גל׳ יט, כרך מא,

.6—4 ע׳ ),23.12.1947(
׳מאז ישראל. מדינת של הרוחנית לדמותה .636

 טבת יב ז, גל' א, שנה (דו־שבועון), ,נים
].6[ 160—159 ע׳ ),25.12.1947( תש״ח

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הזדונות. כראי .637
 ),30.12.1947( תש״ח טבת יז ,15 גל׳ יט, כרך

.3—2 ע׳
 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שקיעה. של כמזל .638

 ),6.1.1948( תש״ת טבת כד ,16 גל׳ יט, כרך
.6—4 ע׳

 כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כלימה. על .639
,13.1.1948( תש״ח שבט ב ,17 גל׳ יט,  ע׳ )

י.כ.]. :[חתום 6—5
 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ה״כעיות". עשו .640

 ),20.1,1948( תש״ת שבט ט ,18 גל׳ יט, כרך
.5—4 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל היתממות. ; כהווייתם דברים .641
 תש״ח שבט כג ,20 גל׳ יט, כרך מא, שנה

.3—2 ע׳ ),3.2.1948(
 שנה (דו־שבועון), ׳מאזנים׳ הגבורה. יסוד .642

 ),5.2.1948( תש״ח שבט כה י, גל׳ א,
.318—317 ע׳

 פוסט". ב״פלשתין ההתפוצצות חקירת לאחר .643
 ,21 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,10.2.1948( תש״ח שבט ל  :[חתום 4 ע' )
י.כ.].

אינ במזל ; התרברבות ;הנצורה״ "ירושלים .644
 יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פלאציה.י

,17.2.1948( תש״ח א אדר ז ,22 גל׳  ע׳ )
3—4.

הבינ הויכוח על ;בתפארתם המגן כוחות .645
 יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאומי.

 ע׳ ),24.2.1948( תש״ח א אדר יד ,23 גל׳
י.כ.]. :[חתום 3—2

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל להערה. תשובה .646
 ),24.2.1948( תש״ח אדרא יד ,23גל׳ יט, כרך

שטראוס]. [לה. 12 ע׳
 א, כרך (דו־שבועון), ׳מאזנים׳ אחרות. פנים .647

 ע׳ ),26.2.1948( תש״ח א אדר טז יא, גל׳
].24 ,6[ גאנדי] מהאטמה [על 251—248

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התרבות. נוצרי .64^
 תש״ח א אדר כח ,25 גל׳ יט, כרך

.3 ,ע ),9.3.1948(

 הצעיר/ ׳הפועל המדינית. המטוטלת נובח .649
 תש״ח ב אדר יב ,27 גל׳ יט, כרך מא, שנה

.3 ע׳ ),23.3.1948(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המציאות. של לשונה .650

 תש״ח ב אדר יט ,28 גל׳ יט, כרך מא,
.2—1 ע׳ ),30.3.1948(

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קלצקין. יעקב .651
 ),6.4.1948( תש״ח ב אדר כו ,29 גל׳ יט, כרך

].19 ,10 ,3[ 8—7 ע׳
 (דו־ ׳מאזנים׳ ורשה. גיטו למרד שנים חמש .652'

 תש״ח ניסן ז יד,—יג גל׳ א, שנה שבועון),
י.כ.]. :[חתום 281 ע׳ ),16.4.1948(

 ׳הפועל שלה. אכסניה על החוזרת בעיה .653
 ,31—30 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳,

,19.4.1948( תש״ח גיסן י  [יהודי 9—8 ע׳ )
אמריקה].

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והתנועה. הרעיון .654
 ),27.4.1948( תש״ח ■ניסן יט ,32 גל׳ יט, כרך

.7—6 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערבים. מנופת על .655

 תש״ח אייר ב ,33 גל׳ יט, כרך מא,
.7—6 ע׳ ),11.5.1948(

 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ישראל. של כתרו .656
,19.5.1948( תש״ח אייר י ,34 גל׳ יט, כרך ( 

.7—6 ע׳
 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. עשרת .857

 ),25.5.1948( תש״ח אייר טז ,35 גל' יט, כרך
.3—2 ע׳

 ;ההגנה צבא ; זרים כידי העתיקה ירושלים .658
 ׳הפועל העברית. הלשון של התרחבותה חבלי

 אייר כג ,36 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳,
.3—2 ע׳ ),1.6.1948( תש״ח

 כח ׳דבר׳, ממלכתיים. ומסמכים מונחים .659
).6.6.1948( תש״ח אייר

 כט ׳דבר׳, תשלום. חובת ולא עבודה חובת .660
 [על י.כ.] :[חתום )7.6.1948( תש״ח אייר

הביצורים]. עבודת
 מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. מחצית .661

 ),8.6.1948( תש״ח סיון א ,37 גל׳ יט, כרך
.3—2 ע׳

הצ ׳הפועל לעולם. ישראל ממדינת אמת .662
 סיון א ,37 גל׳ יט, כרך מא, שנה עיר׳,

.3 ע׳ ),8.6.1948( תש״ח

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לעתיד. עצמנו הכשרת .663
 תש״ח סיון טו ,38 גל׳ יט, כרך מא,

.5—4 ע׳ ),22.6.1948(
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הצ ׳הפועל לישראל. ההגנה צבא השבעת .664
 סיון כב ,39 גל׳ יט, כרך מא, שגה עיר,

.2 ע׳ ),29.6.1948( חש״ח
׳הפו כשלהם. הבריטים ;שנקרעה המפכה .665

 ו ,41 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, על
,13.7.1948( תש״ח תמוז .2 ע׳ )

 ׳הפועל עליהן. עבר שהזמן הזמן", "בעיות .666
 תמוז יג ,42 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳,

.6—5 ע׳ ),20.7.1948( תש״ח
 בווין ;כמבחן ;הכלליים הציונים ועידת .667

 מא, שגה הצעיר׳, ׳הפועל מופר. מטיף כתור
 ),27.7.1948( תש״ח תמוז ב ,43 גל׳ יט, כרך

.3—2 ע׳
 הצעיר׳, ׳הפועל מתוקן. פנימי משטר על .668

 תש״ח אב ה ,45 גל׳ יט, כרך מא, שנה
.3—2 ע׳ ),10.8.1948(

 כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עגנון. ש.י. .669
.11 ע׳ ),17.8.1948( תש״ח אב יב ,46 גל׳ יט,

 ישראל ציר בצאת ; שבעים פת פתח-תקוה .670
 יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לרופיה.

 2—1 ע׳ ),24.8.1948( תש״ח אב יט ,47 גל׳
ה.]. ה. :[חתום

המו מבת ;נפסדת צורה ;ההפוגה קמשוני .671
 יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דיעין.

 2—1 ע׳ ),31.8.1948( תש״ח אב כו ,48 גל׳
ה.]. ה. :[חתום

 הטלטלה ;הציוני הפועל הוועד ישיבת .672
 כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל האמריקנית.

 ע׳ ),7.9.1948( תש״ח אלול ג ,49 גל׳ יט,
ה.]. ה. : [חתום 2—1

 כרך מא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לופפן. יצחק .673
,14.9.1948( תש״ח אלול י ,50 גל׳ יט,  ע׳ )

2—3 ]6, 17, 22.[

 האומות עצרת כפרום ;בירושלים התועבה .674
 כבראשונה". שופטינו "השיבה המאוחדות;

 ,51 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳, 'הפועל
 :[חתום 2—1 ,ע ),21.9.1948( תש״ח אלול יז
ה.]. ה.

 ;בטרור המלחמה ;תש״ח שנת במוצאי .675
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כרנדוט. של תוכניתו

 תש״ח אלול כד ,52 גל' יט, כרך מא,
ה.ה.]. [חתום: 2—1 ע׳ ),28.9.1948(

 שנתון קרבות׳, ׳במבחן שטיינברג. יעקב .676
ב ,3[ 503—496 ע' תש״ט,—תש״ח ׳דבר׳

].19 ,10 :שטיינברג של מחיצתו

תש״ט
המדי מועצת נשיא — ויצמן חיים בוא עם .677

 ; הקונפולים ועדת של שטנתה ;הזמנית נה
 רב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ה״חירות". פי

),0.10.1948( תש״ט תשרי ז ,1 גל׳ כ, כרך : 
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סגולות. של בליל .678
 ),10.10.1943( תש״ט תשרי ז ,1 גל׳ כ, כרך

].22 ,17 ,6[ לופבן] יצחק [על 4 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפרוגרסיבית. המפלגה .679

 תש״ט תשרי טז ,2 גל׳ כ, כרך מב,
ה.]. ה. :[חתום 2—1 ע׳ ),19.10.1948(

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אגדות. שתי בין .680
 ),9.11.1948( תש״ט חשוון ז ,5 גל׳ כ, כרך

.3—2 ע׳
 החרות". "תנועת של הסוציאלית הכלכולת .681

 ,4—3 גל׳ כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 [חתום: 2 ע׳ ),2.11.1948( תש״ט תשרי ל

ה.]. ה.
 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מגנם. י.ל. .682

 ),2.11.1948( תש״ט תשרי ל ,4—3 גל׳ כ,
[נקרולוג]. כ.] : [חתום 24 ע׳

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מפרחת. עדות .683
 ),9.11.1948( תש״ט חשוון ז ,5 גל׳ כ, כרך

ה.]. ה. :[חתום 1 ע׳
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רצויה. הכרעה .684

 ),9.11.1948( תש״ט חשוון ז ,5 גל׳ כ, כרך
.2 ע׳

 ;ראשון ישראלי מפקד ;המדינית בזירה .685
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל "הדוד".

,16.11.1948( תש״ט חשוון יד ,6 גל׳  ע׳ )
ה.]. ה. : [חתום 2—1

 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלום. ניצני .686
 ),23.11.1948( תש״ט חשוון כא ,7 גל׳ כ,
ה.]. ה. : [חתום 2—1 ע׳

 הבחירות ;כרכה — המדינה מועצת לנשיא .687
הצ ׳הפועל "דבר". בית ; המכוננת לאספה

 חשוון כח ,8 גל׳ כ, כרך מב, שנה עיר/
ה.]. ה. :[חתום 1 ע׳ ),30.11.1948( תש״ט

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. לתקופת .688
 ),30.11.1948( תש״ט חשוון כח ,8 גל׳ כ, כרך

.3—2 ע׳

 להסתדרות שנה פ״ח ;החלטות פתרי בין .689
הצ ׳הפועל עולים. אלף מאה ;העובדים

 תש״ט כסלו ה ,9 גל׳ כ, כרך מב, שנה עיר׳,
ה.]. ה. :[חתום 2—1 ע׳ ),7.12.1948(
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 ;הרדיפה תסגיר ;חצופה לשון :תגובות .690
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדברת. "הקידמה"

 ),7.12.1948( תש״ט כסלו ה ,9 גל׳ כ, כרך
בן־יצתק]. י. :[התום 10 ע׳

 הנבחרים בבית חדשה נעימה סחור; סחור .691
הצ ׳הפועל בווין. של האלכימיה ;הבריטי

 כסלו יב ,10 גל׳ כ, כרך מב, שגה עיר׳,
,14.12.1948( תש״ט .2—1 ע׳ )

 היושבים ;צבעונית סתירה ;תיקו במזל .692
 כ, כרך מב, שגה הצעיר׳, ׳הפועל במארב.

 ע׳ ),21.12.1948( תש״ט כסלו יט ,11 גל׳
ה.]. ה. : [חתום 2—1

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הישראלי. בפרלמנט .693
 תש״ט כסלו יט ,11 גל׳ כ, כרך מב,

אלשי״ך]. :[חתום 9—8 ע׳ ),21.12.1948(
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סגנונית. הערה .694

 ),21.12.1948( תש״ט כסלו יט ,11 גל׳ כ, כרך
כ.]. י. : [חתום 17 ע׳

 המדינה ;נתחדשה — שנפסקה המערכה .695
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל העשרים.

 1 ע׳ ),28.12.1948( תש״ט כסלו כו ,12 גל׳
ה.]. ה. :[חתום

 משאלה ;נפסד מנהג ;״איכה״ של ניגון .696
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כטלה.

 3 ע' ),28.12.1948( תש״ט כסלו כו ,12 גל׳
בן־יצחק]. י. :[חתום

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הישראלי. כפרלמנט .697
 תש״ט כסלו כו ,12 גל׳ כ, כרך מב,

אלשי״ך]. :[חתום 9—8 ע׳ ),28.12.1948(
 מתוך ;הנגב מן המצרים לבעור המערכה .698

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ובתוכה. השליחות
 ),4.1.1949( תש״ט טבת ג ,13 גל׳ כ, כרך

ה.]. ה. : [חתום 2—1 ע׳
 מב, שנה הצעיר׳ ׳הפועל המפלגה. מועצת .699

 ),11.1.1949( תש״ט טבת י ,14 גל׳ כ, כרך
ה.]. ה. : [חתום 1 ע׳

 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ספיח. .700
 —12 ע׳ ),11.1.1949( תש״ט טבת י ,14 גל׳
 מהוסיאטין] האדמו״ר פרידמן, י. ר׳ [על 13

 זכרונות פרקי אבא׳, ׳מבית בקובץ [נכלל
 מאת הוסיאטין, מולדתי בעיירת ילדות מימי

 הוצ׳ (בירנבוים), אביטוב יצחק אברהם
].77—75 ע׳ תשכ״ה, תל־אביב, המחבר,

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפורענות. אבי .701
 ),18.1.1949( תש״ט טבת יז ,15 גל׳ כ, כרך

בווין]. [על 15 ע׳

 הכרת ;המדיני הקציר ;ברודוס השיחות .702
 ׳הפועל קפריסין. פדויי ;בישראל בריטניה
 כט ,17—16 גל׳ כ, כרך מב, שנה הצעיר׳,

ה.]. ה. [חתום: 1 ע׳ ),30.1.1949( תש״ט טבת
 הצעיר׳. ׳הפועל הללו. הבחירות של פשרו .703

 תש״ט טבת כט ,17—16 גל׳ כ, כרך מב, שנה
.3—2 ע׳ ),30.1.1949(

 הצעיר׳, ׳הפועל חיוני. למושג עברי מונח .704
 טבת כט ,17—16 גל׳ כ, כרך מב, שנה

כ.]. י. :[חתום 28 ע׳ ),30.1.1949( תש״ט
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הענין? כמה .705

 ),8.2.1949( תש״ט שבט ט ,18 גל׳ כ, כרך
.5—4 ע׳

 ;ישראל של נשיאה ;הראשונה הכנסת .706
הצ ׳הפועל ההסתדרות. לועידת הבחירות

 שבט כב ,20—19 גל׳ כ, כרך מב, שנה עיר׳,
.2—1 ע׳ ),21.2.1949( תש״ט

הצ ׳הפועל הרכבה. חבלי ;לשלום שער .707
 תש״ט שבט ל ,21 גל׳ כ, כרך מב, שנה עיר׳,

ה.]. ה. : [חתום 2—1 ע׳ ),1.3.1949(
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלום. ש. על .708

 ),1.3.1949( תש״ט שבט ל ,21 גל׳ כ, כרך
].24 ,12[ 15 ע׳

 ;השבי פדויי ;הכטחון מועצת המלצת .709
 מב, שנה הצעיר׳, 'הפועל הגבורה. שלשלת

 ),8.3.1949( תש״ט אדר ז ,22 גל׳ כ, כרך
ה.]. ה. :[חתום 1 ע׳

 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ממשלתנו. .710
 ע' ),8.3.1949( תש״ט אדר ז ,22 גל׳ כ,
2—3.

 מב, שנה הצעיר׳ ׳הפועל הכנסת. בשורת .711
 ),15.3.1949( תש״ט אדר יד ,23 גל׳ כ, כרך

.2—1 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אופוזיציה. דמדומי .712

 תש״ט אדר כא ,24 גל׳ כ, כרך מב,
.3—2 ע׳ ),22.3.1949(

 "קואליציה ;והלבנון ישראל כין ההסכם .713
 פנינו. נגד הבריטית הסכנה אופוזיציונית";

 ,25 גל׳ כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 : [חתום 2—1 ע׳ ),29.3.1949( תש״ט אדר כח
ה.]. ה.

 תש״ט ניסן ז ׳הדור׳, כהוויתס. דברים א.713
 אמם- מ. של רשימה על [תגובה )6.4.1949(

הממשלה]. הרכב בענין טר
 ׳הפועל רעה. תרבות ;השלום כבניו נדבך .714

,27—26 גל׳ כ, כרך מב, שגה הצעיר׳,
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 [חתום: 2—1 ע׳ ),10.4.1949( תש״ט ניסן יא
ה.]. ה.

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המקילים. כנגד .715
 תש״ט ניסן יא ,27—26 גל׳ כ, כרך

)10.4.1949, ה כחב־העת [על 11—10 ע׳ )
הזהב׳]. ׳שלשלת אירי

 תש״ט ניסן יג ׳הדור׳, סופרים. כשערי .716
 א. עם [ויכוח כ.] י. :[חתום )12.4.1949(

שטיינמן].
 סוציאליסטית מדינה ;השתא כמאי אחד .717

 השלום ועידת ;המדינית במערכה ;בימינו
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, 'הפועל בפרים.

 ע׳ ),26.4.1949( תש״ט ניסן כז ,29—20 גל׳
כ.]. י. : [חתום 3—2

 הצעיר׳, ׳הפועל העצמאות. יום של לאורו .718
 תש״ט אייר ד ,30 גל' כ, כרך מב, שנה

].6, 2—1 ע׳ ),3.5.1949(
 ; וביטויה התעוררות ; בהתגשמותם הסכמים .719

 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תנופה. כמזל
 ),10.5.1949( תש״ט אייר יא ,31 גל׳ כ,
ה.]. ה. :[חתום 1 ע׳

 מב, שגה הצעיר׳. ׳הפועל לנק־דה. מסביב .720
 ),10.5.1949( תש״ט אייר יא ,31 גל׳ כ, כרך

.2 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל האומות. כין ישראל .721

 תש״ט אייר יח ,32 גל׳ כ, כרך מב,
.2—1 ע׳ ),17.5.1949(

 המקצועי; האינטרנציונל ההסתדרות; ועידת .722
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כאו״ם. הצבעה ביכורי

 תש״ט אייר כה ,33 גל׳ כ, כרך מב,
.2—1 ע׳ ),24.5.1949(

יש צבא של דמותו ;ההסתדרות בועידת .723
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ראל.

 ע׳ ),31.5.1949( תש״ט ניסו ג ,35—34 גל׳
ה.]. ה. : [התום 2—1

 [נכלל )2.6.1949( תש״ט סיון ה ׳דבר׳, רות. .724
 את־ והוסיף ההדיר ליקט, בתנ״ך׳, ב׳נשים

 חוצי זמורה, ישראל :ומפתחות רית־דבר
 תל־אביב ׳דבר׳, מהדורת לספרות, מחברות
].25 ,13 ,7 ,4[ ]603—596 ע׳ ),1964( תשכ״ד

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרונרמה־של־כאילו. .725
 ),7.6.1949( תש״ט סיון י ,36 גל׳ כ, כרך מב,

.2—1 ע׳
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדשים. מסה ימי .726

 ),14.6.1949( תש״ט סיון יז ,37 גל׳ כ, כרך
.2—1 ע׳

 ככוד־ המשפט ;בכנסת המדיני הויכוח .727
 כרית■ עם ידידות לקשרי הליגה ;פשט

 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המועצות.
 ),21.6.1949( תש״ט סיון כד ,38 גל׳ כ,
ה.]. ה. : [חתום 1 ע׳

 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השכל. מוסר .728
 ),21.6.1949( תש״ט סיון כד ,38 גל׳ כ,
.7—6 ע׳

חי חובה חינוך ;המפשרת בוועדה הפוגה .729
 הצעיר׳, ׳הפועל קדושים. של אפרם ; נם

 תש״ט תמוז א ,39 גל׳ כ, כרך מב, שנה
כ.]. י. : [חתום 2—1 ע׳ ),28.6.1949(

 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הומנית. החלטה .730
 תש״ט תמוז טו ,41—40 גל׳ כ, כרךך

)12.7.1949, ה.]. ה. :[חתום 1 ע׳ )
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נפסדת. שכיתה .731

 תש״ט תמוז טו ,41—40 גל' כ, כרך
.3—2 ע׳ ),12.7.1949(

 ומפ״ם מק״י ;לישראל ההגנה צבא יום .732
 מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הליגה. את שבדו
 ),19.7.1949( תש״ט תמוז כב ,42 גל׳ כ, כרך

ה.]. ה. : [חתום 1 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כן־ציון. ש. כתבי כל .733

 תש״ט תמוז כב ,42 גל׳ כ, כרך מב,
כ.]. :[חתום 10 ע׳ ),19.7.1949(

 עם ידידות קשרי המשלימה; החוליה .734
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ססס״ר.

 1 ע׳ ),26.7.1949( תש״ט תמוז כט ,43 גל׳
כ.]. י. :[חתום

 הישראליים. והקומוניסטים קרתא" "נטורי .735
 ,43 גל׳ כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 9 ע׳ ),26.7.1949( תש״ט תמוז כט
בן־יצחק]. י.

 התוהו. כעולם ;כלוזאן השיחות בעקבי .736
 ,44 גל׳ כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 2—1 ע׳ ),2.8.1949( תש״ט אב ז
כ.]. י.

 לענ- שאינה תגובה בתנופתה; ההסתדרות .737
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפועלות. ועידת ; ין

 תש״ט אב יד ,45 גל׳ כ, כרך מב,
ה.]. ה. :[חתום 2—1 ע׳ ),9.8.1949(

 נקרעה ;מיעוט הלבות ;שקלקלו מעשים .738
 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המסכה.

 2—1 ע׳ ),23.8.1949( תש״ט אב כח ,47 גל׳
כ.]. י. :[התום
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 גם ;מבדחת תשובה ;כפשוטה הערכה .739
 כרך מב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל !סכום זהו

,6.9.1949( תש״ט אלול יב ,49 גל׳ כ,  ע׳ )
ה.]. ה. : [חתום 2—1

 כ, כיר מב, שגה הצעיר׳, ׳הפועל ירושלים. .740
,13.9.1949( תש״ט אלול יט ,50 גל׳  1 ע׳ )

ה.]. ה. :[החום

תש״י
 שנתון טית׳, שין ׳תו גנסין. ניסן אורי .741

].19 ,10[ 231—223 ע׳ תש״י, ׳דבר׳
 ב, גל׳ א, שנה ׳דורות׳, לנקודה. מסביב .742

,29.9.1949( תש״י תשרי ו  [על 10—9 ע׳ )
והחברה]. הסופר

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הלוט. גילוי עם .743
 תש״י תשרי יא ,2—1 גל׳ כא, כרך

)4.10.1949, .2—1 ע׳ )
 דו־פרצופים. ;הפלמ״דו כינוס ;אותות .744

 ,3 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,18.10.1949( תש״י תשרי כה  :[חתום 1 ע׳ )

כ.]. י.

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המאוחדות. האומות .745
 תש״י חשוון ב ,4 גל׳ כא, כרך מג,

)25.10.1949, .1 ע׳ )
 הרדיפות ;מאלפים מאורעות ;מיותר חיץ .746

 כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בעירק.
,1.11.1949( תש״י חשוון ט ,5 גל׳  1 ע׳ )

כ.]. י. :[חתום
 שלושים למדע"; ויצמו "מכון חנוכת .747

 גור- מכס ;אוקטובר למהפכת שנה ושתים
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל וילקנסקי. מאיר ;דאו
 תש״י חשוון טז ,6 גל׳ כא, כרך מג,

)8.11.1949, י.כ.]. [חתום: 2—1 ע׳ )
 ׳התקופה׳, העברית. והספרות ישראל מדינת .748

 אהרון :העורך לה,—לד ספר גיו־יורק,
 בקיצורים [נכלל 42—36 ע׳ תש״י, צייטלין,

 תש״י כסלו ג י, גל׳ א, שנה ב׳דורות׳, גם
)24.11.1949, ].24,4[ ]5—4 ע׳ )

 כ״ט ;ירושלים בבעית הדיון ;ריבוא מאה .749
 ׳הפועל משותפת. שפה לחבלנים ;בנובמבר
 כסלו ח ,9 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳,

,29.11.1949( תש״י י.כ.]. :[חתום 2—1 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל מסבירה... מפ״ם ירושלים; .750

 תש״י כסלו טו ,10 גל׳ כא, כרך מג, שנה
)6.12.1949, י.כ.]. :[חתום 1 ע׳ )

מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המושגים. מהרת .751

 תש״י כסלו כב ,11 גל׳ כא, כרך
)13.12.1949, ].24 ,6[ 12—10 ע׳ )

 א, שנה ׳דורות׳, החלוצי. היעוד משורר .752
,15.12.1949( תש״י כסלו כד יג,—יב גל׳ ( 
שנה]. 50 לו במלאת למדן יצחק [על 5 ע׳

ההס לקיום שנה כ״ט ;לירושלים משמרת .753
 ׳הפועל על". "אל ; הסופרים ועידת ; תדרות

 כט ,12 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳,
,20.12.1949( תש״י כסלו  :[חתום 2—1 ע׳ )
י.כ.].

 ארץ פועלי מפלגת ליסוד שנה עשרים .754
 כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ישראל.

,3.1.1950( תש״י טבת יד ,14 גל׳  1 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 טו,—יד גל׳ א, שנה ׳דורות׳, האגודה. מפעלי .755
,5.1.1950( תש״י טבת טז  [הרצאה 10 ע׳ )

 שנתקיימה ישראל, סופרי של 14ה־ בועידת
תש״י]. בחנוכה

׳דו הסופרים]. ואגודת ביאליק" "מוסד [על .756
 תש״י טבת טז טו,—יד גל׳ א, שגה רות׳,

)5.1.1950,  בועידה בויכוח [דברים 18 ,15 ע׳ )
 בחנוכה שנתקיימה ישראל, סופרי של 14ה־

תש״י].
 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כהווייתן. עובדות .757

,17.1.1950( תש״י טבת כח ,16 גל׳ כא, כרך ( 
ה.ה.]. [חתום: 1 ע׳

 הטבעי ;רומניה לפרשת ;ישראל כירת .758
 כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והמלאכותי.

,24.1.1950( תש״י שבט ו ,17 גל׳ כא,  1 ע׳ )
י.כ.]. :[חתום

 החתרנים מדאיגה; תשובה לכנסת; שנה .759
 כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומגיניהם.

,31.1.1950( תש״י שבט יג ,18 גל׳ כא,  ע׳ )
י.כ.]. [חתום: 2—1

 תש״י, שבט יד ׳דבר׳, יהודה. בו מילון .760
כ.]. ישראל :[חתום )1.2.1950(

 מעשים המדינה; מנגנון של מתמיד כדק .761
 פצצה". גוי על גוי ישליך "לא ;נלוזים
 ,19 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,7.2.1950( תש״י שבט כ  [חתום: 2—1 ע׳ )
י.כ.].

הצ ׳הפועל הקיצין". "מחשבי של טעותם .762
 אדר ד ,21 גל׳ כא, כרך מג, שנה עיר׳,
,21.2.1950( תש״י .1 ע׳ )

ירו "תקנון ;תל־חי למערכת שנה שלושים .763
מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לפגם. טעם שלים";
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,28.2.1950( תש״י אדר יא ,22 גל׳ כא, כרך ( 
י.כ.]. :[חתום 1 ,ע

 כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל טהון. יעקב .764
,7.3.1950( תש״י אדר יח ,23 גל׳ כא,  1 ע׳ )

[נקרולוג]. ה.ה.] :וחתום
 כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גידולי-בר. .765

,7.3.1950( תש״י אדר יח ,23 גל׳ כא, ע׳ )

 ישראל". "מדינת השם את שהגה הראשון .766
 יצחק [על )14.3.1950( תש״י אדר כה ׳דבר׳,

פרנהוף].
 חיסול ;השביעית המפלגה לועידת הבחירות .767

הצ ׳הפועל השלום". "ועידת עיראק; גולת
 אדר כה ,24 גל׳ כא, כרך מג, שנה עיר׳,
,14.3.1950( תש״י ה.ה.]. : נחתום 2—1 ע׳ )

 ;מוזרה דרישה ;השלילית התשובה עם .768
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל משמעות. רב מעשה

 תש״י ניסן ג ,25 גל׳ כא, כרך מג,
)21.3.1950, י.כ.]. [חתום: 2—1 ע׳ )

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קטבים. שני כין .769
 תש״י ניסן י ,27—26 גל׳ כא, כרך

)28.3.1950, .2—1 ע׳ )
 ;וועדת־הפשרה של תחיתה ;ירושלים תקנון .770

׳הפו בגידה. תרגילי השני"; ל״סיבוב עידוד
 ניסן כד ,28 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, על

)18.4.1950, ].6[ י.כ.) :[חתום 1 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לעצמאותנו. שנתים .771

 תש״י אייר א ,29 גל׳ כא, כרך מג,
)18.4.1950, ].5[ י.כ.] :[חתום 1 ע׳ )

 כרית־המועצות. הודעת ;השתא במאי האחד .272
 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,26.4.1950( תש״י אייר ט ,31—30  2 ע׳ )
ה.ה.]. [חתום:

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סופר. של יעורו .773
 תש״י אייר ט ,31—30 גל׳ כא, כרך

)26.4.1950, •20—19 ע׳ )
 "תנועה של מעשיה המדינית; במערסתנו .774

 כרךכא, מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חינוכית".
,9.5.1950( תש״י אייר כב ,32 גל׳  2—1 ׳ע )

י.כ.]. :[חתום
 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הישרה. כדרר .775

 תש״י אייר כט ,34—33 גל׳ כא, כרך
)16.5.1950, .2—1 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל ל״דכר". שנה וחמש עשרים .776
 תש״י סיון יד ,35 גל׳ כא, כרך מג, שנה

)30.5.1950, ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ )

 כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקריאה. עם .777
,6.6.1950( תש״י סיון כא ,36 גל׳ כא, ( 

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳
 מג, שגה הצעיר׳, ׳הפועל שלום. תעתועי .778

,13.6.1950( תש״י סיון כח ,37 גל׳ כא, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לראיה. מקריאה .779
,13.6.1950( תש״י סיון כח ,37 גל׳ כא, כרך ( 

מעיין]. י. : [חתום 14—13 ע׳
 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בכשלון. הודאה .780

,20.6.1950( תש״י תמוז ה ,38 גל׳ כא, כרך ( 
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳

 מפ״ם. באזני ;הפיוס וועדת של כשלונה .781
 ,39 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,27.6.1950( תש״י תמוז יב  : [חתום 2—1 ע׳ )
י.כ.].

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שח״ל. עננים; .782
,4.7.1950( תש״י תמוז יט ,40 גל׳ כא, כרך ( 

ה.ה.]. : [חתום 2—1 ע׳
 הצעיר׳, ׳הפועל תקופה. של כאספקלריה .783

 תש״י אב ד ,42—41 גל׳ כא, כרך מג, שנה
)18.7.1950, .2—1 ע׳ )

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בטלה. מתוך .784
,25.7.1950( תש״י אב יא ,43 גל׳ כא, כרך ( 

י.כ.]. : [חתום 2—1 ע׳
׳הפו ברנד. גבעת לקח והדמגוגיה; האמת .785

 כה ,45 גל׳ כא, כרך מג, שנד. הצעיר׳, על
,8.8.1950( תש״י אב י.כ.]. : [חתום 2—1 ע׳ )

 מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הוועידה. בפרוס .786
,15.8.1950( תש״י אלול ב ,46 גל׳ כא, כרך ( 

י.כ.]. :[חתום 1 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל השביעית. הוועידה .787

 תש״י אלול ט ,47 גל׳ כא, כרך מג,
)22.8.1950, ה.ה.]. :[חתום 2—1 ע׳ )

דמדו מתור ;שבהם כמקולקלים ;רעה רוח .788
 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מים.

,29.8.1950( תש״י אלול טז ,48 .2—1 ע׳ )
 ׳הפועל אחד. שהם שלושה ;השנה כצאת .789

 כג ,50—19 גל׳ כא, כרך מג, שנה הצעיר׳,
,5.9.1950( תש״י אלול  :[חתום 2—1 ע׳ )

ה.ה.].
 עשרים במלאת מאסף ׳דבר׳, מגיהים. מסכת .790

 תש״י, זכאי, ד. :עורך ל׳דבר׳, שנים וחמש
 "המגיה הכותרת תחת [כונס 114—110 ע׳

 תמוז קו, חוב׳ ב׳מחנים׳, העברי" הספר של
ב׳הספר גם נכלל קמז.—קמד ע׳ תשכ״ו,
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 תש״ל חשוון ב,—א חוב׳ ,11 כיד בישראל׳,
 ,4[ ]24—21 ע׳ ),1969 נובמבר—(אוקטובר

12, 23.[

תשי״א
 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דגניה. .791

 ע׳ ),19.9.1950( תשי״א תשרי ח ,2—1 גל׳
2 - 1 ]6.[

על תימן גולת קטסטרופה"; כלא "מתיחות .792
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפכיה. ;לישראל תה

 תשי״א תשרי כ ,3 גל׳ כב, כרך מד,
)1.10.1950, ה.ה.]. :[חתום 2—1 ע׳ )

׳הפו כאו״ם. ישראל משלחת ;המחנה טהור .793
 כט ,4 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, על

 :[חתום 2—1 ע׳ ),10.10.1950( תשי״א תשרי
ה.ה.].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הממשלה. התפטרות .794
 תשי״א חשוון ו ,5 גל׳ כב, כרך מד,

)17.10.1950, ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ )
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כהוויתם. דכרים .795

 תשי״א חשוון יג ,6 גל׳ כב, כרך
.2—1 ע׳ ),24.10.1950(

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל יציכה. ממשלה .796
 תשי״א חשוון כ ,7 גל׳ כב, כרך

ה.ה.]. [חתום: 1 ,ע׳)31.10.1950(
 הצעיר׳, ׳הפועל ומבקריה. החרשה הממשלה .797

 חשוון כז ,9—8 גל׳ כב, כרך מד, שנה
י.כ.]. :[חתום 2—1 ע׳ ),7.11.1950( תשי״א

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל וספיחיה. המציאות .798
 תשי״א כסלו יב ,10 גל׳ כב, כרך מד,

.2—1 ע׳ ),21.11.1950(

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השאלות. שתי .799
 תשי״א כסלו יט ,11 גל׳ כב, כרך

ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),28.11.1950(
 ׳הפועל תהום. פי על ;המבשר ;ההסתדרות .800

 כסלו כו ,12 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,
.2—1 ע׳ ),5.10.1950( תשי״א

 ׳הפועל לכהונה. מכהונה ;שנדחתה ההצעה .801
 טבת י ,14 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),19.12.1950( תשי״א

 הצעיר׳, ׳הפועל כלבוב. ביאליק כמחיצת .802
 תשי״א טבת י ,14 גל׳ כב, כרך מד, שנה

 ב׳ידי־ גם [פורסם 13—12 ע׳ ),19.12.1950(
.16.12.1977( תשל״ח טבת ו אחרונות׳, עות ( 
סח, חוב׳ ב׳שדמות׳, נכלל המאמר מן קטע

 "אנה הכותרת תחת ,44 ע׳ תשל״ח, קיץ
].26[ ?״] אברח מפניך

 בצאת ;ליובל פתיהתא שנת ;זו כשעה .803
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מתימן. ישראל

 תשי״א טבת יז ,15 גל׳ כב, כרך
ה.ה.]. [חתום: 2—1 ע׳ ),26.12.1950(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הקראים. בכפר ביקור .804
 תשי״א טבת יז ,15 גל׳ כב, כרך מד,

 ,6[ י.כ.] [חתום: 5—4 ע׳ ),26.12.1950(
].24 :מתאחים הקראים

ה ׳ידיעות הנוער. עלית על סופרים דעת .805
 גל׳ ב, שנה ונוער׳, ילדים לעלית מחלקה

,1950 (דצמבר תשי״א טבת ,12  32—31 ע׳ )
בסימפוזיון]. [דברים

 ׳הפועל המתחסדת. התרמית ;המפתן על .806
 טבת כד ,16 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,
.2—1 ע׳ ),2.1.1951( תשי״א

חבל ;ושכרו מאבק ;התכוננות של בסימן .807
 כב, כרך מד, שגה הצעיר׳, ׳הפועל נים.
 1 ע׳ ),9.1.1951( תשי״א שבט ב ,17 גל׳

ה.ד,.]. [חתום:
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השגיות. ברשת .808

 ),16.1.1951( תשי״א שבט ט ,18 גל׳ כב, כרך
•1 ע׳

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצר. במשעול .809
 תשי״א שבט טז ,19 גל׳ כב, כרך

.1 ע׳ ),23.1.1951(
 מד, שגה הצעיר׳, ׳הפועל המדיני. הוויכוח .810

 תשי״א שבט כג ,20 גל׳ כב, כרך
.1 ע׳ ),30.1.1951(

 ;הערכים הפליטים ישוב בדבר ההחלטה .811
 מד, שגה הצעיר׳, ׳הפועל ומצע. מצע מצע,
 ),6.2.1951( תשי״א שבט ל ,21 גל׳ כב, כרך

י.כ.]. :[חתום 1 ע׳
 ליעקב — העולם ממחשבת אמרים מבחר .812

 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קלצקין.
 14 ע׳ ),6.2.1951( תשי״א שבט ל ,21 גל׳

■ מעיין]. י. :[חתום
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חליפות. של כמזל .813

 תשי״א א אדר ז ,22 גל׳ כב, כרך
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),13.2.1951(

 ׳הפועל הכלליות. כמסווה העצמאות"; "מניני .814
 כא ,24 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,

 [חתום: 2—1 ע׳ ),27.2.1951( תשי״א א אדר
י.כ.].
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מי ;אספקלריה .815  מת■ כשהחוליות ;מחאה ר
 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פקקות.

 ע׳ ),6.3.1951( תשי״א א אדר כח ,25 גל׳
י.כ.]. :[חתום 2—1

ההגי אגדת ; החולף הצל ; המפלגה מועצת .816
 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נות.

,13.3.1951( תשי״א ב אדר ה ,26  4—3 ע׳ )
ה.ה.]. [חתום:

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החירות. מלחמת לוחמי .817
 תשי״א ב אדר ה ,26 גל׳ כב, כרך מד,

)13.3.1951,  [ס. מעיין] י. :[חתום 12 ע׳ )
 אירוין ;החופש׳ צלב ׳נושאי :היים

אריות׳]. ׳כפירי שאו:
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. מועצת .818

 תשי״א ב אדר יב ,27 גל׳ כב, כרך
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),20.3.1951(

 ׳הפועל הדמוקרטיה. פלסתרני ; נלוזה כוונה .819
 אדר יט ,28 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),27.3.1951( תשי״א ב
 הצעיר׳, ׳הפועל מפ״ם. : ומצוקתם מבוכתם .820

 תשי״א ב אדר כו ,29 גל׳ כב, כרך מד, שנה
י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),3.4.1951(

 הכלליים". "הציונים :ומכוקתם מכוכתם .821
 ,30 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,10.4.1951( תשי״א ניסן ד  : [חתום 4—3 ע׳ )
י.כ.].

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חירותנו. אור .822
 תשי״א ניסן יא ,32—31 גל׳ כב, כרך

].6[ 2—1 ע׳ ),17.4.1951(

 הגיט־ ומרד השואה יום ;השתא כמאי אחד .823
 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אות.
 4 ע׳ ),25.4.1951( תשי״א גיסן יט ,33 גל׳

ה.ה.]. :[חתום
 השליחות. כרתמת ;לעצמאותנו שנים שלוש .824

 ,34 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 3 ע׳ ),8.5.1951( תשי״א אייר ב

ה.ה.].
 עתון ׳קוממיות׳, העצמאות. יום של לאורו .825

 יום אייר ה העצמאות, ליום העברי הסופר
.2 ע׳ תשי״א, העצמאות

ההח את זכרנו ;הממשלה ראש מפעלות .826
 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רמה.

 3 ע׳ ),15.5.1951( תשי״א אייר ט ,35 גל׳
ה.ה.]. [חתום:

מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מעוולת. החלטה .827

 תשי״א אייר טז ,36 גל׳ כב, כרך
ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ ),22.5.1951(

׳הפו דחי. אל מדחי ;האופוזיציה תעלולי .828
 ,37 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, על
 :[חתום 3 ע׳ ),29.5.1951( תשי״א אייר כג
ה.]. ה.

 של הגדולה שליחותו הקיבוצים"; "איחוד .829
 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הממשלה. ראש
 תשי״א סיון א ,39—38 גל׳ כב, כרך

ה.ה.]. [חתום: 5 ע׳ ),5.6.1951(
׳הפו לחצאין. הכרעה הבחירות; תוצאות .830

 טו ,40 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, על
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),19.6.1951( תשי״א סיון

 שנד. הצעיר׳, ׳הפועל הריבות. עשן מאחורי .831
 תשי״א סיוון כב ,41 גל׳ כב, כרך מד,

י.כ.]. [חתום: 4—3 ,ע ),26.6.1951(
 יהיו אל ולמחדימים לכנסת; כנסת בין .832

 כב, כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל צירים!
 3 ע׳ ),3.7.1951( תשי״א סיון כט ,42 גל׳

ה.]. ה. :[חתום
 הצעיר׳, ׳הפועל כראש. הקופצת הדלות .833

 תשי״א סיוז כט ,42 גל׳ כב, כרך מד, שנה
בן־יצחק]. י. [חתום: 4—3 ע׳ ),3.7.1951(

 ; לרשעים שלום איו ; הרה-גורל ומתן משא .834
 מד, שנה הצעיר׳. ׳הפועל תעמולת־עוועים.

 תשי״א תמוז יג ,44 גל׳ כב, כרך
כ.]. י. :[חתום 4 ע׳ ),17.7.1951(

 ׳דף׳, הסופר". ב״דוכן מקור ספרות על .835
 ע׳ ),20.7.1951( תשי״א תמוז טז ד, גל׳

 מוהר, מ. קריב, א. של ספריהם [על 6—3
בנימין]. ר׳ הורוביץ, י. שטיינמן, א. הגר, י.

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלנו. הציבורי הנוף .836
 תשי״א תמוז כ ,45 גל׳ כב, כרך מד,

.9—8 ע׳ ),24.7.1951(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המציאות. של לאורה .837
 תשי״א אב ה ,46 גל׳ כב, כרך מד,

.4—3 ע׳ ),7.8.1951(

 ׳הפועל השלים". "עצומת הממשלה; הרכבת .838
 אב יב ,47 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,
ה.ז. ה. :[חתום 4—3 ע׳ ),14.8.1951( תשי״א

 ;הישגים של כסימן ;במהלכו הקונגרס .839
 שנות שלוש נכנסת; וכנסת יוצאת כנסת

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מבורכת. עבודה
 ),21.8.1951( תשי״א אב יט ,48 גל׳ כב, כרך

.5—3 ע׳
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הצ ׳הפועל תפוצה. ומחייבי גולה שוללי .840
 אב כו ,49 גל׳ כב, כרך מד, שנה עיר׳,

].6[ 3 ע׳ ),28.8.1951( תשי״א
 ׳הפועל הבטחון. מועצת של החלטתה עם .841

 אלול ג ,50 גל׳ כב, כרך מד, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),4.9.1951( תשי״א

 הצעיר׳, ׳הפועל וצלליו. הקונגרס אורות .842
 תשי״א אלול ג ,50 גל׳ כב, כרך מד, שנה

.4—3 ע׳ ),4.9.1951(
שמו לר׳ ח״ן׳, ׳לווית תל־אביב. דבי סבא .843

 שנה, שמונים לו במלאת הורודצקי אבא אל
.17—16 ע׳ תשי״א, אלול י תל־אביב,

 מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפשרת. הוועידה .844
,18.9.1951( תשי״א אלול יז ,51 גל׳ כב, כרך ( 

ה.]. ה. : [חתום 3 ע׳
 הדוד עין ; מפ״ם שעוללה מה ; שנה בצאת .845

 כרך מד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלושים. כת
 ),25.9.1951( תשי״א אלול כד ,53—52 גל׳ כב,

כ.]. י. : [חתום 4—3 ע׳
 בן פיכמן ליעקב ׳מנחה שבפיכטן. החיוניות .846

 ויהדות תרבות נכסי ׳נתיב׳ הוצ׳ השבעים׳,
ביש בסרביה יוצאי אגודת בע״מ, בסרביה

.24—23 ע׳ תשי״א, תל־אביב, ראל,

תשי״ב
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אליך. — מדינה ממך, .847

 תשי״ב תשרי ט ,2—1 גל׳ כג, כרך מה,
.4—3 ע׳ ),9.10.1951(

 תשי״ב תשרי יד ׳הדור׳, מום. של בכוחו .848
 הקר תיאודור של ספרו [על )14.10.1951(

].24 ,12[ המום׳] בעל ׳קירקגור
 גדול. מאורע ;ומבקריה החדשה הממשלה .849

 ,3 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,16.10.1951( חשי״ב תשרי טז  [חתום: 3 ע׳ )
כ.]. י.

 ;עמק־הירדן מעמד ; כיפורים ולא שילומים .850
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חתירה. מעשה

 ),30.10.1951( תשי״ב תשרי ל ,4 גל׳ כג, כרך
ה.]. ה. : [חתום 4—3 ע׳

 ג, חוב׳ כו, כרך ׳גליוגות׳, מגשר. סופר .851
רג־ יצחק [על 166—163 ע׳ תשי״ב, תשרי  פ

 ׳ספר פרנהוף של לספרו כמבוא [נכלל הוף]
 לבית־הדפוס הביא סיפורים, — המתנגדים׳

 "נפש", ספרי כהן, ישראל : הקדמה והקדים
 תשי״ב ת״א, "דביר", ליד הסופרים אג׳ הוצ׳

)1952. מצבת בוטשאטש׳, ב׳ספר גם נכלל )

 כהן, ישראל : העורך קדושה, לקהילה זכרון
 בהוצאת לבוצאץ׳ יד להצבת הוועדה ע״י
 ,127—122 ע׳ תשט״ז, תל־אביב, עובד׳, ׳עם

 ].20 ,10[ פרנהוף״] ״יצחק :הכותרת תחת
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נשמה. שריפת .852

 ),6.11.1951( תשי״ב חשוון ז ,5 גל׳ כג, כרך
מפ״ם]. [על 4—3 ע׳

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הגר. יוסף ד״ר .853
 ),6.11.1951( תשי״ב חשוון ז ,5 גל׳ כג, כרך

[נקרולוג]. כ.] י. :[חתום 16 ע׳
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בגידה. תרגילי .854

 תשי״ב חשוון יד ,6 גל׳ כג, כרך
)13.11.1951, .3 ע׳ )

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בברמנו. קוצים .855
 תשי״ב חשוון כא ,7 גל׳ כג, כרך

.4—3 ע׳ ),20.11.1951(
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הבית. מרעישי .856

 תשי״ב חשוון כח ,8 גל׳ כג, כרך
.3 ע׳ ),27.11.1951(

 כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קודרת. אמת .857
,4.12.1951( תשי״ב כסלו ה ,9 גל׳ כג, ( 
 יד ,,ב׳הבוקר נדפס מהמאמר [קטע 3 ע׳

].13.12.1951( תשי״ב כסלו (
 הצעיר׳, ׳הפועל השבעים. בן פיכמן ליעקב .858

 תשי״ב כסלו ה ,9 גל׳ כג, כרך מה, שנה
׳הפו מערכת :[חתום 16 ע׳ ),14.12.1951(

הצעיר׳]. על

 מה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל השעה. הוראת .859
 תשי״ב חשוון כא ,7 גל׳ כג, כרך

)11.12.1951, .4—3 ע׳ )
 ׳הפועל שנתחסלה. הוועדה ;המארב מן יצאו .860

 כסלו יט ,11 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,18.12.1951( תשי״ב .4—3 ע׳ )

הצ ׳הפועל יתרון. לשם ויתרון ;מפה ימי .861
 כסלו כו ,12 גל׳ כג, כרך מה, שנה עיר׳,

,25.12.1951( תשי״ב .4—3 ע׳ )
הצ ׳הפועל הפלילי. המדור של פתחו על .862

 טבת ג ,13 גל׳ כג, כרך מה, שנה עיר׳,
,1.1.1952( תשי״ב .3 ע׳ )

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עקמומיות. בלי .863
 ),8.1.1952( תשי״ב טבת י ,14 גל׳ כג, ברך

.3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הבית. בקירות הנגע .864

 תשי״ב טבת יז ,15 גל׳ כג, כרך מה,
)15.1.1952, .4—3 ע׳ )
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הצ ׳הפועל המציאות. ושורת הדין שורת .865
 טבת כד ,16 גל׳ כג, כרך מה, שנה עיר׳,

,22.1.1952( תשי״ב .4—3 ע׳ )
 ,5—4 מס׳ ה, שנה ׳עתידות׳, הפתגמים. על .866

ב [נכלל 269—263 ,ע תשי״ב, שבט—טבת
 בקר יעקב וערכו: ליקטו וספרות׳, אמנות

 תל־אביב, שמעוני, יוסף הוצ׳ כרמון, ויחיאל
,1962( תשכ״ב ].12 ,5 ,4[ ]373—364 ע׳ )

הצ ׳הפועל ויתקין. יוסף ;כאו״ם המערכה .867
 שבט ב ,17 גל׳ כג, כרך מה, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),29.1.1952( תשי״ב
 הצעיר׳, ׳הפועל לתימן. שליח של מפעלו .868

 תשי״ב שבט ב ,17 גל׳ כג, כרך מה, שנה
)29.1.1952, .16 ע׳ )

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נכבדה. שאלה .869
,5.2.1952( תשי״ב שבט ט ,18 גל׳ כג, כרך ( 

הערבית]. [השאלה 4—3 ע׳
 הצעיר׳. ׳הפועל אנגליה. מלך של מותו .870

 תשי״ב שבט טז ,19 גל׳ כג, כרך מה, שגה
)12.2.1952, ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )

ה עם של פיו לתוך נופל חז״ל כשמאטר .871
 כג, כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ארץ.

.18 ע׳ ),12.2.1952( תשי״ב שבט טז ,19 גל׳
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החליפות. כסימן .872

,19.2.1952( תשי״ב שבט כג ,20 גל׳ כג, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חוזר. הגלגל .873
,26.2.1952( תשי״ב שבט ל ,21 גל׳ כג, כרך ( 

.4—3 ע׳
 ׳הפועל !ינקרו עצמם עיני המפלגה; מועצת .874

 אדר ז ,22 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,4.3.1952( תשי״ב ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ )

הצ ׳הפועל שוב. מתחברות הקצוות שתי .875
 אדר יד ,23 גל׳ כג, כרך מה, שנה עיר׳,

,11.3.1952( תשי״ב ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ישראל. לערביי שוויון .876

 תשי״ב אדר כא ,24 גל׳ כג, כרך מה,
)18.3.1952, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 של הפיקציות השילומים; על והמתן המשא .877
ה ׳הפועל כישראל. הקומאינפורם מפלגות
 אדר כח ,25 גל׳ כג, כרך מה, שנה צעיר׳,
י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),25.3.1952( תשי״ב

 תשי״ב ניסן א ז, גל׳ ׳דף׳, האגודה. מפעלי .878
)27.3.1952, ה בוועידת [הרצאה 8—7 ע׳ )

החמש־עשרה]. סופרים

׳הפועל לאחור. חכמים דינמית; מדיניות .879

 ניסן ו ,26 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,1.4.1952( תשי״ב י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל יצירתנו. את נדובב .880
 חשי״ב ניסן יג ,28—27 גל׳ כג, כרך מה,

].6| 4—3 ע׳ ),8.4.1952(
 ׳הפועל מפ״ם. של המרקחה ;אהרנוכיץ יוסף .881

 ניסן כז ,29 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,22.4.1952( תשי״ב י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ )

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדינה. אהבת .882
 ),29.4.1952( תשי״ב אייר ד ,30 גל׳ כג, כרך

].6[ 4—3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הששים. בת חדרה .883

 תשי״ב אייר יא ,31 גל׳ כג, כרך מה,
)6.5.1952, ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )

 כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מסה. כימי .884
 ),20.5.1952( תשי״ב אייר כה ,33 גל׳ כג,
י.כ.]. : [חתום 3 ע׳

 הסוציאלים־ באינטרנציונל פעילותנו חידוש .885
 ׳הפועל קפלן. אליעזר חח׳ של פרישתו ;טי

 ג ,35—34 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,27.5.1952( תשי״ב סיון  :[התום 4 ע׳ )

ה.ה.].
 כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ברש. אשר .886

,10.6.1952( תשי״ב סיון יז ,36 גל׳ כג, ( 
.3 ע׳

 שיש תקנה עקרות; כנגד מבורכת פעילות .887
 ׳הפועל ימחה. לא אשר כתם קלקלה; עמה

 סיון כ ,37 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
,17.6.1952( תשי״ב י.כ.]. [חתום: 3 ע׳ )

 והמתן המשא חידוש ;אמריקה ציוני ועידת .888
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השילומים. על

,24.6.1952( תשי״ב תמוז א ,38 גל׳ כג, כרך ( 
י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הכנעני. הארס .889
,17.1.1952( תשי״ב תמוז ח ,39 גל׳ כג, כרך ( 

.4—3 ע׳

 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אויבינו. כעורף .890
 ),8.7.1952( תשי״ב תמוז טו ,40 גל׳ כג, כרך

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 מה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל קפלן. אליעזר .891

 תשי״ב תמוז כב ,41 גל׳ כג, כרך
)15.7.1952, חתימה]. [בלי 3 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל הנפט. חוק על המקוננים .892
 תשי״ב תמוז כב ,41 גל׳ כג, כרך מה, שנה

)15.7.1952, .4 ע׳ )
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 ;בעבירה הבאה מצווה ;ולהודיע לידע .893
 כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אש". "גווילי

.3 ע׳ ),29.7.1952( תשי״ב אב ז ,43 גל׳ כג,
 ׳ה* כצדה. שחובה זכות ;התקופה בריתמת .894

 ,46 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳, פועל
,19.8.1952( תשי״ב אב כח  :[חתום 4—3 ע׳ )

י.כ.].
 ׳הפועל והמחנך. הפובליציסט לופכן יצחק .895

 אלול ה ,47 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
 בן־ י. :!חתום 11 ע׳ ),26.8.1952( תשי״ב
יצחק]•

 "הודה". הוא ;מכאן ועקרות מכאן פוריות .896
 ,47 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 3 ע' ),26.8.1952( תשי״ב אלול ה
י.כ.].

ירוש עירית טובה; וחתימה טובה חקיקה .897
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל האמצע. מק״י יד ; לים
 תשי״ב אלול יב ,48 גל' כג, כרך מה,

)2.9.1952, י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ )
 מה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חשבון. מעט .898

 תשי״ב אלול כו ,51—50 גל׳ כג, כרך
)16.9.1952, .3 ע׳ )

 לספרות מאסף ׳מסכת׳, מפה. של כבשונה .899
 יהודה :העורכים מחשבה, ולדברי יפה

 218—213 ע׳ תשי״ב, קריב, ואברהם בורלא
]4, 11, 23.[

תשי״ג
 שנתון גימל׳, יוד שין ׳תו הנאום. אמנות .900

].23 ,12 ,4[ 153—137 ע' תשי״ב, ׳דבר׳,
 הצעיר׳, ׳הפועל ישראל. אגודת של פרישתה .901

 תשי״ג תשרי יא ,1 גל׳ כד, כרך מו, שנה
י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),30.9.1952(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל פסוקים. של מדושה .902
 תשי״ג תשרי יח ,2 גל׳ כד, כרך מו,

.4—3 ע׳ ),7.10.1952(
בעק ;והקיבוצים״ הקבוצות ״איחוד מועצת .903

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והמתן. המשא בי
 תשי״ג תשרי כה ,3 גל׳ כד, כרך

)14.10.1952, ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ )
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מכשיל. מעשה .904

,21.10.1952( תשי״ג חשוון ב ,4 גל׳ כד, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רוחנית. התאפפות .905
,28.10.1952( תשי״ג חשוון ט ,5 גל׳ כד, כרך ( 

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳

 כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תקלה. הוסרה .906
 ),4.11.1952( תשי״ג חשוון טז ,6 גל׳ כד,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 כרך מו, שנה הצעיר', ׳הפועל ויצמן. חיים .907
,11.11.1952( תשי״ג חשוון כג ,7 גל׳ כד, ( 
י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וזוועה. תעתועים .908
 ),25.11.1952( תשי״ג כסלו ז ,9 גל׳ כד, כרך

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳
 הצעיר׳, ׳הפועל בן־צבי. יצחק עם; תגובת .909

 תשי״ג כסלו יד ,10 גל׳ כד, כרך מו, שנה
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),2.12.1952(

מסו משחק ; באו״ם הארצישראלי״ ״הסעיף .910
 של השני נשיאה — בן־צכי יצחק ; כן

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ישראל. מדינת
 תשי״ג כסלו כא ,11 גל׳ כד, כרך

י.כ.]. :[התום 8—7 ע׳ ),9.12.1952(
 ׳הפועל הממלכתית. האחריות של ניצהונה .911

 טבת יב ,14 גל׳ כד, כרך מו, שנה הצעיר׳,
י.כ.]. [חתום: 3 ע׳ ),30.12.1952( תשי״ג

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המציאות. במזרח .912
 ),6.1.1953( תשי״ג טבת יט ,15 גל׳ כד, כרך

.3 ע׳
;מוסקבה מזימת .913 ה ׳הפועל י למחנה מחוץ !

 שבט ד ,17—16 גל׳ כד, כרך מו, שנה צעיר׳,
י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),20.1.1953( תשי״ג

 יושב האורב ;והאשליות האיומים במעגל .914
 כד, כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כמפ״ם.

 4—3 ע׳ ),3.2.1953( תשי״ג שבט יח ,19 גל׳
י.כ.]. :[חתום

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. למאורעות .915
 ),17.2.1953( תשי״ג אדר ב ,21 גל׳ כד, כרך

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳

 ׳הפועל מחתרת. ספיחי ;שכהפרזה הסכנה .916
 אדר ט ,22 גל׳ כד, כרך מו, שנה הצעיר׳,

י.כ.]. [חתום: 3 ע׳ ),24.2.1953( תשי״ג

 הצעיר׳, ׳הפועל העולמי. היהודי הכינוס .917
 תשי״ג אדר טז ,23 גל׳ כד, כרך מו, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),3.3.1953(

הצ ׳הפועל השילומים. הפכם ;סטלין מות .918
 אדר כג ,24 גל׳ כד, כרך מו, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),10.3.1953( תשי״ג

 מר, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גרינברג. חיים .919
,17.3.1953( תשי״ג ניסן א ,25 גל׳ כד, כרך ( 

חתימה]. [בלי 3 ע׳
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 ׳הפועל המדיני. הערפל ;המפלגה מועצת .920
 ניסן א ,25 גל׳ כד, כרך מו, שנה הצעיר׳,

,17.3.1953( חשי״ג ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )
 פסל־ ;החרות חג צללי :העקמומיות לפשט .921

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הוויתנו. של תה
 תשי״ג ניסן ט ,27—26 גל׳ כד, כרך

)25.3.1953, .3 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הגיטאות. ומרד השואה .922

 תשי״ג ניסן כב ,28 גל׳ כד, כרך מו,
)7.4.1953, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל הסוכיטית. ההודעה עפ .923
 תשי״ג גיסן כט ,29 גל׳ כד, כרך מו, שנה

)14.4.1953, י.כ.]. :[חתום 10—9 ע׳ )
 הביריו- ;נכוגה החלטה ;המדינית במערכה .924

 כד, כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גות.
,21.4.1953( תשי״ג אייר ו ,30 גל׳  3 ע׳ )

ה.ה.]. [חתום:
׳הפו קואליציה. לבטי ;כטחוננו משמר על .925

 יג ,31 גל׳ כד, כרך מו, שנה הצעיר׳, על
,28.4.1953( תשי״ג אייר ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שווא. של עצות .926
,5.5.1953( תשי״ג אייר כ ,32 גל׳ כד, כרך ( 

י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. מפרקי .927

 תשי״ג סיון ג ,34—33 גל׳ כד, כרך
)17.5.1953, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 גאווה הנוסכת תערוכה ;מק״י של כצלמה .928
 כד, כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וביטחון.

,26.5.1953( תשי״ג סיון יב ,35 גל׳  4—3 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 כד, כרך מו, שגה הצעיר׳, ׳הפועל בדחנים. .929
,2.6.1953( תשי״ג סיון יט ,36 גל׳  3 ע׳ )

י.כ.]. :[חתום
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והסתום. המפורש .930

 ),9.6.1953( תשי״ג סיון כו ,37 גל׳ כד, כרך
י.כ.]. [חתום: 3 ע׳

 כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומכית. מחוץ .931
,16.6.1953( תשי״ג תמוז ג ,38 גל׳ כד,  ע׳ )

י.כ.]. :[חתום 4—3
בכנ המדיני הויכוח ;נתכישה החסד מידת .932

 גל׳ כד, כרך מו, שגה הצעיר׳, ׳הפועל סת.
,23.6.1953( תשי״ג תמוז י ,39  :[חתום 3 ע׳ )

י.כ.].

 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נכבדות. הכרעות .933
 ),30.6.1953( תשי״ג תמוז יז ,40 גל׳ כד, כרך

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳

 ׳הפועל חנוכת־הכית. ;״מתנדפת״ מפ״ם .934
 תמוז כד ,41 גל׳ כד, כרך מו, שנה הצעיר׳,

,7.7.1953( תשי״ג י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳ )
 בביקורת ׳בחינות יצירה. בחינת הכיקורת .935

 67—62 ע׳ תשי״ג, קיץ ,5 חוב׳ הספרות׳,
]4, 10, 23. [

 ;כמקולקלים ;ישראל בבירת החוץ משרד .936
 כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התוהו. עולם

,21.7.1953( תשי״ג אב ט ,43—42 גל׳ כד, ( 

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל חשבון. של ראשיתו .937

 תשי״ג אב טז ,44 גל׳ כד, כרך מו,
)28.7.1953, .4—3 ע׳ )

 המגבירה הצהרה ;בקוריאה נשק שביתת .938
 הצעיר׳, ׳הפועל הברירה. המתיחות; את

 תשי״ג אב כג ,45 גל׳ כד, כרך מו, שנה
)4.8.1953, י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳ )

 הרבנות נפתולי ;לופכן י. למות שנים חמש .939
 כד, כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הראשית.

,11.8.1953( תשי״ג אב ל ,46 גל'  3 ע׳ )
ה.ה.]. : [חתום

 החי• כתר ;הפולמוס וגבולות הארץ גבולות .940
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הממלכתי. נוד

,18.8.1953( תשי״ג אלול ז ,47 גל׳ כד, כרך ( 

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 כרך מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נוער. עצרת .941
,25.8.1953( תשי״ג אלול יד ,48 גל׳ כד, ( 

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קינה. של גילגולה .942

 תשי״ג אלול כו ,50—49 גל׳ כד, כרך
)6.9.1953, .4—3 ע׳ )

 ניו־ ׳מבוע׳, בפיו. אינו הסופר של כוחו .943
 [היוצר 236—234 ע׳ תשי״ג, ב, חוב׳ יורק,

.23 ,12 ,4 :ובצאתו באהלו [

תשי״ד
 ׳דבר׳, שנתון דלת׳, יוד שין ׳תו הבחנות. .944

 :צעירה ספרות ,11 ,4[ 390—379 ע׳ תשי״ג,
23.[

הצ ׳הפועל תמיהה. ועוד תמיהות; צרור .945
 חשוון ד ,6 גל׳ כה, כרך מז, שנה עיר׳,

,13.10.1953( תשי״ד י.כ.]. [חתום: 5—4 ע׳ )

 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פידוש-סלן*. .946
,20.10.1953( תשי״ד חשוון יא ,7 גל׳ כה, ( 

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳
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מבו ;צפויה הכרזה ;סכנות הרת מדיניות .947
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בהלה. המרבים הלים

 תשי״ד חשוון יח ,8 גל׳ כה, כרך מז,
י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),27.10.1953(

 לה. ומעבר הביטחון כמועצת ;שנה חלפה .948
 ,9 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 3 ע׳ ),3.11.1953( תשי״ד חשוון כה
י.כ.].

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השעה. הוראת .949
1גל׳ כה, כרך ,11.11.1953( דכסלותשי״ד,0 ( 

י.כ.]. [חתום: 3 ע׳
 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בוחן. אבן .950

,17.11.1953( תשי״ד כסלו י ,11 גל׳ כה, ( 
י.כ.]. [חתום: 4—3 ע׳

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל זכרונות". "פרקי .951
 תשי״ד כסלו יז ,12 גל׳ כה, כרד

 של זכרונותיו ספר [על 12 ע׳ )24.11.1953(
].24 ,12[ שמעוני] דוד

 מזימה ;מפ״ם עם ומתן המשא ;ההמלצה .952
 כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שהוקעה.

 ע׳ ),1.12.1953( תשי״ד כסלו כד ,13 גל׳
ה.ה.]. :[חתום 4—3

 שמואל : כישראל הסובייטית הצירות חידוש .953
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל שבעים. בן ברגמן הוגו
 תשי״ד טבת ב ,14 גל׳ כה, כרך מז,

י.כ.ז. :[חתום 3 ע׳ ),8.12.1953(
 שכירא. חרמו של ארונו עם ;וישינפקי קנאת .954

 ,17 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 3 ע׳ ),29.12.1953( תשי״ד טבת כג

ה.ה.].
 מו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. מפרקי .955

 ),5.1.1954( תשי״ד שבט א ,18 גל׳ כה, כרך
י.כ.]. :[חתום 3 ע׳

 התהום, פי על ;הפכפד מדיני כמזג־אוויר .956
 ,19 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,12.1.1954( תשי״ד שבט ח  : [חתום 4—3 ע׳ )
י.כ.].

 עם ;עיריה של קיצה ;לכנסת שנים חמש .957
 כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המיזוג.

,19.1.1954( תשי״ד שבט טו ,20 גל׳  3 ע׳ )
י.כ.]. [חתום:

 ׳הפועל החלטה. ללא הקואליציה; חידוש .958
 שבט כב ,21 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳,

י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),26.1.1954( תשי״ד

שול לפני ;משמרתה על החדשה הממשלה .959
׳הפו מעילות. מסכת הביטחון; מועצת חן

 ,22 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, על
 [חתום: 3 ע׳ ),2.2.1954( תשי״ד שבט כט

י.כ.].
 ׳הפועל השבות. חוק תיקון ; מצרים תעתועי .960

 א אדר ו ,23 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳,
י.כ.]. [חתום: 3 ע׳ ),9.2.1954( תשי״ד

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לופבן. י. כתבי מכחד .961
 תשי״ד א אדר יג ,24 גל׳ כה, כרך מז,

)16.2.1954, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 בצרפת; הציונית הוועידה גדולה; הכרעה .962

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדשה. עקמומיות
 תשי״ד א אדר כ ,25 גל׳ כה, כרך

י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),23.2.1954(
 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. למאורעות .963

 תשי״ד א אדר כז ,26 גל׳ כה, כרך
.4—3 ע׳ ),2.3.1954(

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כוזבת. מגמה .964
 ),9.3.1954( תשי״ד ב אדר ד ,27 גל׳ כה, כרד
י.כ.]. :[חתום 3 עט׳

 הרת תפיסה ;המשפטי השכל של עלכונו .965
 כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סכנות.

 ע׳ ),16.3.1954( תשי״ד ב אדר יא ,28 גל׳
י.כ.]. :[חתום 4—3

 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הווטו. ?צל .966
 3 ע׳ ),6.4.1954( תשי״ד ניסן ג ,31 גל׳ כה,

י.כ.]. [חתום:
הספרו הכקורת ועל המגמתית הספרות על .967

 תשי״ד ניסן ו ,10 חוב׳ ׳מבואות׳, תית.
למשאל]. [תשובה 9—8 ע׳ ),9.4.1954(

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וגדרים. פרצים .968
 תשי״ד גיסן י ,33—32 גל׳ כה, כרך

)13.4.1954, ].6[ 3 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל הקטרוג. בנאום והדש ישו .969

 תשי״ד גיסן כד ,34 גל׳ כה, כרך מז, שנה
.4—3 ע׳ ),27.4.1954(

 לונדון, ׳תרבות׳, ומקבילותיהם. פתגמים .970
].5[ תשי״ד אייר—גיסן ח,—ז חוב׳ ח, שנה

 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנים. שש .971
 ע׳ ),4.5.1954( תשי״ד אייר א ,35 גל׳ כה,

3 ]6.[
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרביזיוניזם. שקיעת .972

 תשי״ד אייר ח ,36 גל׳ כה, כרך מז,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),11.5.1954(

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפנימי. המכהן .973
,18.5.1954( תשי״ד טואייר ,37גל' כה, כרך ( 

י.כ.]. :[חתום 3 ע׳
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 יח ׳הארץ׳, ומקבילותיהם. פתגמים צרור .974
].5נ )21.5.1954( תשי״ד אייר

 תשי״ד אייר יח ׳הדור׳, הבאי. קטרוגי .975
 העתון [על מגיב] א. :[חתום )21.5.1954(

 הביקורת ועל הסופרים אגודת של ׳קוממיות׳
שלו]. יצחק כנגד

 ׳הפועל מכובה. מתוף דחיה הממעט; ריבוי .976
 כב ,38 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳,

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ ),25.5.1954( תשי״ד אייר
 כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אבטלה. .977

 ),1.6.1954( תשי״ד אייר כט ,40—39 גל׳
ה.ה.]. :חתוםנ 3 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל עוינות. מגמות של בצילן .978
 תשי״ד סיון כא ,42 גל׳ כה, כרך מז, שנה

י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),22.6.1954(
 הצעיר׳, ׳הפועל הכלליים. הציונים ועידת .979

 תשי״ד סיון כח ,43 גל׳ כה, כרך מז, שנה
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),29.6.1954(

 החטא ;ולאחריה ירושלים על ההתקפה .980
 הצעיר׳, ׳הפועל ההסברה. מינהל ;ועונשו

 תמוז יב ,45—44 גל׳ כה, כרך מז, שנה
י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),13.7.1954( תשי״ד

 ׳הפועל הרצל. של לפטירתו שנה המשים .981
 תמוז יט ,46 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳,
.3 ע׳ ),20.7.1954( תשי״ד

 הפרוגרפיכים. ועידת ;העולמי האהוד ועידת .982
 ,47 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 3 ,ע ),27.7.1954( תשי״ד תמוז כו
ה.ה.].

 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל במעגן. האסון .983
 3 ע׳ ),3.8.1954( תשי״ד אב ד ,48 גל׳ כה,

ה.ה.]. :[חתום

 כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כפה. צפורה .984
 16 ע׳ ),3.8.1954( תשי״ד אב ד ,48 גל׳ כה,

 ב׳צפורה !נכלל [נקרולוג] י.כ.] :[חתום
 למותה, שגה במלאת לזכרה קובץ כסה׳,
 הכותרת תחת תשט״ז, שילר, קבוצת הוצ׳

בחייה"]. "תחנות

ה למעצמות ישראל תשובת שלילי; מאזן .985
 במרוקו. האות ;מסוכן מחשבה הלד ; מערב

 ,49 גל׳ כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 4—3 ע׳ ),10.8.1954( תשי״ד אב יא

י.כ.].

 מועצת ;כצנלפון כ. למות שנים עשר .986
כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה.

,17.8.1954( תשי״ד אב יח ,50 גל׳  3 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 דיונים ;החסימה אחוז ;המפלגה מועצת .987
 כה, כרך מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מדיניים.

 4—3 ע׳ ),24.8.1954( תשי״ד אב כה ,51 גל׳
י.כ.]. :[חתום

 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדיני. המאבק .988
 ),31.8.1954( תשי״ד אלול ב ,52 גל׳ כה, כרך

ה.ה.]. :[התום 3 ע'
 מז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. בצאת .989

 תשי״ד אלול כג ,56—55 גל׳ כה, כרך
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),21.9.1954(

 ו, שנה ׳עתידות׳, בספרים. הקריאה על .990
].23 ,12; 286—280 ע׳ תשי״ד, אלול ,4 מס׳

תשט״ו
 וו׳, טית שין ׳תו הצעירה. בשירתנו עיונים .991

2[ 368—350 ע׳ תשי״ד, ׳דבר׳, שנתון 3 ,1 1.[
 מח, שבה הצעיר׳, ׳הפועל העיקרית. החזית .992

 ),13.10.1954( טזתשריתשט״ו ,2 גל׳ כו, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳

 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. למאורעות .993
 תשט״ו תשרי כט ,4—3 גל׳ כו, כרך

י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),26.10.1954(
 סובלנות הדש...; כל אין המערב מומחי אצל .994

 כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מופרזת.
 3 ע׳ ),23.11.1954( תשט״ו חשוון כז ,8 גל׳

ה.ה.]. :[חתום
 כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל למדן. יצחק .995

 ),23.11.1954( תשט״ו חשוון כז ,8 גל׳ כו,
י.]. : [חתום 3 ע׳

 מח, שבה הצעיר׳, ׳הפועל אש. שלום באזני .996
 תשט״ו חשוון כז ,8 גל׳ כו, כרך

 : אש שלום [פולמוס 14—13 ע׳ ),23.11.1954(
]6, 11, 24.[

 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הדדיות. יסוד על .997
 ),7.12.1954( תשט״ו כסלו יב ,10 גל׳ כו, כרך

ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳
׳לקו החדשה. העברית הספרות מן פתגמים .998

 שנה ת״א, העירונית הספריה הצעיר׳, רא
].5[ 15—13 ע׳ ,1954 דצמבר—נובמבר ד,

 האפיאנית-אפריקנית הוועידה ; 1954 שנת .999
 למולדתם. חזרו גלים" "בת מלחי ;בג׳קרטה

 ,15 גל׳ כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 4—3 ע׳ ),4.1.1955( תשט״ו טבת י

י.כ.].
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 ;הבאים הימים ולמען זו שעה למען .1000
 הצעיר׳, ׳הפועל ה״הגון". העתון מנימופי

 תשט״ו טבת יז ,16 גל׳ בו, כרך מח, שנה
)11.1.1955, ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 ׳הפועל בחכמה. רך ועמון כשנים אב פלג .1001
 טבת כד ,17 גל׳ כו, כרך מח, שגה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),18.1.1955( תשט״ו

 )28.1.1955( תשט״ו שבט ה׳ ׳הצופה', הערה. .1002
 לעומת ׳זה על סמבטיון משה של [לרשימתו

זה׳].
הצ ׳הפועל עזאר. שמואל ;מרזוק משה .1003

 שבט ט ,19 גל׳ כו, כרך מח, שנה עיר׳,
,1.2.1955( תשט״ו ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 וולקני יצהר! ;הבחירות מחזור ;המסקנה .1004
 שנח הצעיר׳, ׳הפועל וחמש. שבעים כן

 תשט״ו שבט כג ,21—20 גל׳ כד, כרך מח,
)15.2.1955, י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 ;בן־גוריון של והענותו לבון של התפטרותו .1005
 לגבולן. עזבו המגילות עיוות; שהוא "איזון"
 ,22 גל׳ כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 [חתום: 3 ע' ),22.2.1955( תשט״ו שבט ל
ה.ה.].

 גדולה הנוטל קטן מיעוט ;הערפל בתוך .1006
 כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לעצמו.

 3 ע׳ ),1.3.1955( תשט״ו אדר ז ,23 גל׳
ה.ה.]. :[חתום

 נלוזה. דרך ;וההסברים ההסכמים בסכך .1007
 ,25 גל׳ כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,15.3.1955( תשט״ו אדר כא  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

 שיה הצעיר׳, ׳הפועל בעלבונה. ירושלים .1008
 תשט״ו אדר כח ,26 גל׳ כו, כרך מח,

י.כ.]. :[חתום 3 ע' ),22.3.1955(
 כרך ׳מאזנים׳, הנכסף. והחור הנעזב החוף .1009

 ע׳ ),1955 (מרץ תשט״ו אדר ב, חוב׳ א,
 ב׳פרקים [נכלל ערכים] שינוי [על 75—65

 עזרא פרום׳ :העורכים אנתולוגיה, ביהדות׳,
 פטוחובסקי, יעקב ופרופ׳ שפייזנהנדלר

 יוניון היברו ירושלים, בע״מ, ניומן מ• הוצ׳
 ]134—122 ע׳ אוהיו, סינסינטי פרס, קולג׳

]6, 24.[

 נימוקים ;מדאיגה החלטה ;החירות חג .1010
 כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נפסדים.

 ע׳ ),4.4.1955( תשט״ו ניסן יב ,28—27 גל׳
ה.ה.]. :[חתום 3

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. למאורעות .1011
 תשט״ו ניסן כ ,29 גל׳ כו, כרך מח,

י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ ),12.4.1955(
 הצעיר׳, ׳הפועל הבשורה. השלום"; "ועידת .1012

 תשט״ו גיסן כז ,30 גל׳ כו, כרך מח, שנה
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),19.4.1955(

 ;בבנדונג הוועידה ;לעצמאותנו שנים שבע .1013
 בריבו* הפוגעת הצעה ;מסוכן פנים משוא
 כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל נותנו.

 ע׳ ),26.4.1955( תשט״ו אייר ד ,31 גל׳
י.כ.]. :[חתום 4—3

 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההכרעה. לפני .1014
 ),3.5.1955( יאאיירתשט״ו ,32 גל׳ כרךכו,

ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳
 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ראשון. סיכום .1015

 תשט״ו אייר יח ,33 גל׳ כו, כרך
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),10.5.1955(

 שנח הצעיר׳, ׳הפועל וולקני. אלעזדי יצחק .1016
 תשט״ו סיון י ,36 גל׳ כו, כרך מח,

)31.5.1955,  [אחרי י.כ.] :[חתום 3 ע׳ )
].22 ,77 :מותו

ופרי הבידוד מעגל ;ל״דבר״ שנה שלושים .1017
 כו, כרך מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל צתו.

 4—3 ע׳ ),7.6.1955( תשט״ו סיון יז ,37 גל׳
ה.ה.]. :[חתום

 הצעיר', ׳הפועל מסוכנת. מדינית חובבות .1018
 תשט״ו סיון כד ,38 גל׳ כו, כרך מח, שנה

ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),14.6.1955(
 ׳הפועל גולומב. אליהו למות שנים עשר .1019

 תמוז א ,39 גל׳ כו, כרך מח, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),21.6.1955( תשט״ו

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לפסק־הדין. מסביב .1020
 תשט״ו תמוז ח ,40 גל׳ כו, כרך מח,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),28.6.1955(
 חוב׳ א, כרך ׳מאזנים׳, אסמכתאות. מרדפי .1021

 ע׳ ),1955 יולי—(יוני תשט״ו תמוז ה,
294—299 ]12, 23.[

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1022
 תשט״ו תמוז טו ,41 גל׳ כו, כרך מח,

ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),5.7.1955(
 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההומיה. העקרות .1023

 תשט״ו תמוז כב ,42 גל׳ כו, כרך
)12.7.1955, ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ )

 מח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הבוחרים. באזני .1024
 תשט״ו אב א ,44—43 גל׳ כו, כרך

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),20.7.1955(
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 מח, שנה ,,הצעיר 'הפועל לוינפון. אברהם .1025
 תשט״ו אב יד ,46—45 גל׳ כו, כרך

].22 ,17[ י.כ.] : [חתום 4 ע׳ ),2.8.1955(
 הצעיר׳, ׳הפועל רחבה. לקואליציה החתירה .1026

 אלול יב ,50—49 גל׳ כו, כרך מח, שנה
ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ ),30.8.1955( תשט״ו

 הצעיר/ ׳הפועל העיריות. כתהום השנים .1027
 תשט״ו אלול כו ,52 גל׳ כו, כרך מח, שנה

)13.9.1955, ה.ה.]. [חתום: 4 ע׳ )

תשט״ז
 במלאת ׳דבר׳ מאסף זין׳, טית שין ׳תו חנה. .1028

 :עורכים א״י, פועלי לעתון שנה שלושים
 286—281 ע׳ תשט״ו, שזר, וז. זכאי ד.

 והוסיף ההדיר ליקט, בתנ״ך׳, ב׳נשים [נכלל
 הוצ׳ זמורה, ישראל :ומפתחות אחרית־דבר

 תל־אביב, ׳דבר׳, מהדורת לספרות, מחברות
,1964( תשכ״ד ].25 ,13 ,7[ ]580—571 ע׳ )

 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כישראל. נפט .1029
 תשט״ז תשרי יא ,2—1 גל׳ כז, כרך

ה.ה.]. :[התום 3 ע׳ ),27.9.1955(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1030

 תשט״ז חשוון כג ,8 גל׳ כז, כרך מט,
י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ ),8.11.1955(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ציוני. קונגרפ״חירום .1031
 תשט״ז כסלו כא ,12 גל׳ כז, כרך מט,

י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ ),6.12.1955(
הצ ׳הפועל פנימית. כוננות של מישטר .1032

 טבת יט ,16 גל׳ כז, כרך מט, שנה עיר׳,
י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ ),3.1.1956( תשט״ז

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל חירום. לימי תכנית .1033
 תשט״ז שבט יא ,19 גל׳ כז, כרך מט,

ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),24.1.1956(
 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חנוך. גרשון .1034

 תשט״ז שבט יא ,19 גל׳ כז, כרך
[נקרולוג]. י.כ.] : [חתום 4 ע׳ ),24.1.1956(

 ׳הפועל בסטייתה. הפרוגרפיכית המפלגה .1035
 יח ,20 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳,

 [חתום: 4—3 ע׳ ),31.1.1956( תשט״ז שבט
ה.ה.].

 ׳הפועל ולאחריהן. בוושינגטון השיחות .1036
 כה ,21 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳,

י.כ.]. !התום: 3 ע׳ ),7.2.1956( תשט״ז שבט
 זו. שבשביתה הסכנה כהוויתן; עובדות .1037

,22 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 4—3 ע׳ ),14.2.1956( תשט״ז אדר ב
ה.ה.]. :[חתום

 "הארץ". נוסח וחברתית מדינית תכנית .1038
 ,22 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,14.2.1956( תשט״ז באדר  : [חתום 5—4 ע׳ )

בן־יצחק]. י.
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל האחר. הפער נוכה .1039

 תשט״ז אדר ט ,23 גל׳ כז, כרך מט,
.3 ,ע ),21.2.1956(

 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ותקנתן. קלקלות .1040
 ),28.2.1956( תשט״ז טואדר ,24 גל׳ כז, כרך

ה.ה.] : [חתום 3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הימים. למאורעות .1041

 תשט״ז אדר כג ,25 גל׳ כז, כרך מט,
י.כ.]. [חתום: 3 ע׳ ),6.3.1956(

 ההסתדרות של השמינית הוועידה ; המצור .1042
 ,26 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,12.3.1956( תשט״ז ניסן א  [חתום: 3 ע׳ )
ה.ה.].

 הצבאי הממשל פנים; משוא החירות; חג .1043
 כרך מט,. שנה הצעיר׳, ׳הפועל ושמסכיכו.

 ),21.3.1956( תשט״ז ניסן ט ,28—27 גל׳ כז,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳

 חילופי עם ;ג׳ונפטון תכנית של גורלה .1044
 כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השבויים.

 ),3.4.1956( תשט״ז ניסן כב ,29 גל׳ כז,
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל לעצמאותנו. שנים שמונה .1045
 תשט״ז ניסן כט ,30 גל׳ כז, כרך מט, שנה

)10.4.1956, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל אחריות. חסרת התחמקות .1046

 תשט״ז אייר ו ,31 גל׳ כז, כרך מט, שנה
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),17.4.1956(

 עצמותיו העלאת ;במהלכו הציוני הקונגרס .1047
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל סוקולוב. נחום של

 תשט״ז אייר יח ,33 גל׳ כז, כרך מט,
ה.ה.]. [חתום: 5—4 ע׳ ),29.4.1956(

 א, חוב׳ ג, כרך ׳מאזנים׳, היוצר. בית כסוד .1048
 35—29 ע׳ ),1956 (אפריל תשט״ז אייר

]12, 23.[
 א.ד. להולדת שנח מאה ;עם כהתבצר .1049

 כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גורדון.
 ),9.5.1956( תשט״ז אייר כח ,35—34 גל'
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳

 לוועידת הבחירות ;אורן מ. של שחרורו עם .1050
כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה.
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,22.5.1956( תשט״ז סיון יב ,36 גל׳ כז, ( 
ה.ה.]. : [חתום 4 ,ע

 הצעיר׳, ׳הפועל משמיצים. של כשלונם .1051
 תשט״ז סיון יט ,37 גל׳ כז, כרך מט, שנה

)29.5.1956, ה.ה.]. .[חתום 4—3 ע׳ )
 "מעיינת"; עדין ארצות־הכרית ממשלת .1052

 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סנסציות. מרדפי
,5.6.1956( תשט״ז פיון כו ,38 גל׳ כז, כרך ( 

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳
 המפלגה. של השמינית לוועידה הבחירות .1053

 ,39 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,12.6.1956( תשט״ז תמוז ג  :[חתום 3 ע׳ )
ד,.ה.].

 שרת. משה החבר החוץ, שר של התפטרותו .1054'
 ,40 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,19.6.1956( תשט״ז תמוז י  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

הצ ׳הפועל ההסתדרות. מזכיר בחירת עם .1055
 תמוז כד ,42 גל׳ כז, כרך מט, שנה עיר׳,

,3.7.1956( תשט״ז ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 יא, גל׳ ׳דף׳, והרכבה. המועצה סמכות על .1056
 בוועידה [דברים 1956 יולי תשט״ז, תמוז

ביש העברים הסופרים של השבע־עשרה
ראל].

 מחזור לעם׳, ׳לשוננו עמל". חפניים "מלוא .1057
 25—24 ע׳ תשט״ז, תמוז ח, קונטרס ז,

 ביטויים תרגום על שנהר יצחק עם [ויכוח
שונים].

 מט, שגה הצעיר׳, ׳הפועל מעודדים. אותות .1058
,24.7.1956( תשט״ז אב טז ,45 גל׳ כז, כרך ( 

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שוורץ. קופל .1059

,31.7.1956( תשט״ז אב כג ,46 גל׳ כז, כרך ( 
 ספר גליציה׳, ב׳פרקי [נכלל 14—13 ע׳

 עורכים: זילברשיין, אברהם לד״ר זכרון
 עובד׳, ׳עם הוצ׳ סדן, ודב כהן ישראל

].22 ,17[ ]460—457 ,ע תשי״ז, תל־אביב,
 ג, כרך ׳מאזנים׳, העם. אחד של צלילותו .1060

,1956 (יולי תשט״ז אב ד, חוב׳  ע׳ )
 ד״ר מאת החיבור׳, ב׳תורת [נכלל 200—198

 תל- בע״מ, שרברק יוסף הוצ׳ פרץ, יצחק
].19 ,10[ ]109—105 ע׳ ,1957 אביב,

 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחדים. דברים .1061
 תשט״ז אב ל ,48—47 גל׳ כז, כרך

)7.8.1956, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )
המפלגה. של השמינית הוועידה פתיחת עם .1062

 גל׳ כז, כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,21.8.1956( תשט״ז אלול יד ,50—49  3 ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום
 לעירית תהילה ;תמוהה מדינית הכרזה .1063

 כרך מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ירושלים.
,2.9.1956( תשט״ז אלול כו ,52—51 גל׳ כז, ( 

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. ועידת לאחר .1064

 תשט״ז אלול כו ,52—51 גל׳ כז, כרך מט,
)2.9.1956, בן־יצחק]. י. : [חתום 5—4 ע׳ )

 מט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כארון. דבורה .1065
5■ גל׳ כז, כרך  תשט״ז אלול כו ,52—1

)2.9.1956, י.כ.]. :[התום 10 ע׳ )

תשי״ז
 זין׳, יוד שין ׳תו הנביא. אליהו חידת .1066

 ,13 ,7[ 330—319 ע׳ תשט״ז, ׳דבר׳, שנתון
25. [

 נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חחמשים. שנת .1067
,11.9.1956( תשי״ז תשרי ו ,1 גל׳ כח, כרך ( 

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 נ, שנה ,,הצעיר ׳הפועל ברורים. דברים .1068

,11.9.1956( תשי״ז תשרי ו ,1 גל׳ כח, כרך ( 

.4 ע׳
 ה, חוב׳ ג, כרך ׳מאזנים׳, שמעוני. דוד .1069

 אוקטובר—(ספטמבר תשי״ז חשוון—תשרי
1956, .19 ,10[ 331—321 ע׳ ) [

 תשי״ז חשוון ה ׳הצופה׳, כלשונה. מימרה .1070
 יצחק של דברים על [תגובה )10.10.1956(

תמרי].
 כח, כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כוננות! .1071

,30.10.1956( תשי״ז חשוון כה ,8 גל׳  3 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפואר. הניצחון עם .1072
 תשי״ז כסלו ב ,9 גל׳ כח, כרך נ,
י.כ.]. : [חתום 3 ע׳ )6.11.1956(

 הצעיר׳, ׳הפועל דין. צידוק ולא דין קבלת .1073
 תשי״ז כסלו ט ,10 גל׳ כח, כרך נ, שנה

)13.11.1956, .4—3 ׳ע )
 ;ו״מתאכדים״ ״מתנדבים״ ;נכונה מידה .1074

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומתרברב. חוזר הוא
 תשי״ז כסלו טז ,11 גל׳ כח, כרך נ,
)20.11.1956, י.כ.]. : [חתום 4—3 ע׳ )

 כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שמעוני. דוד .1075
,18.12.1956( תשי״ז טבת יד ,15 גל׳ כח, ( 

[נקרולוג]. 4—3 ע׳
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 הצעיר׳, "הפועל הפידאיון. פעולות נוכח .1076
 תשי״ז טבת כה ,17 גל׳ כה, כרך נ, שנה

)1.1.1957, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל ועמידתה. ישראל של קולה .1077

 תשי״ז א אדר כה ,25 גל׳ כח, כרך נ, שנה
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),26.2.1957(

 ד, כרך ׳מאזנים׳, הורוביץ. יעקב סיפורי .1078
,1957 (פברואר תשי״ז א אדר ג, חוב׳ ( 

].20 ,10[ 181—177 ע׳
מפ מועדוני מאה ;התקדמות צורך נסיגה .1079

 כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חדשים. לגה
 ),3.3.1957( תשי״ז ב אדר ב ,26 גל׳ כח,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳
 המתועבת. ההתנקשות משותפת; עמידה .1080

 ט ,27 גל׳ כח, כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,12.3.1957( תשי״ז ב אדר  :חתום 3 ע׳ )

ה.ה.].
 הצעיר׳, ׳הפועל קסטנר. ישראל של מותו .1081

 תשי״ז ב אדר טז ,28 גל׳ כח, כרך נ, שגה
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),19.3.1957(

 ׳הפועל הדש. משפטני פלפל ;החירות חג .1082
 ט ,32—31 גל׳ כח, כרך נ, שנה הצעיר׳,

,10.4.1957( תשי״ז גיסן  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

 ניסן כה ׳למרחב׳, הזהב. כשרשרת חוליה .1083
 הסופרים בכינוס [דברים )26.4.1957( תשי״ז

הספרות]. בעיות על
 הצעיר׳, ׳הפועל הורודצקי. אבא שמואל .1084

 תשי״ז אייר כז ,38 גל׳ כח, כרך נ, שנה
 [נקרולוג] י.כ.] :[חתום 13 ע׳ ),28.5.1957(
]10, 20.[

 נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החמשים. שער .1085
,12.6.1957( תשי״ז יגסיון ,39 כח,גל׳ כרך ( 

.5—3 ע׳
 נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תעתועים. מעשה .1086

,18.6.1957( תשי״ז יטסיון ,40 גל׳ כח, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳

 כרך ,1 שנה הצעיר׳, ׳הפועל טקט. חוסר .1087
 ),25.6.1957( תשי״ז סיון כו ,41 גל׳ כח,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳
 כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנהר. יצחק .1088

 ),25.6.1957( תשי״ז סיון כו ,41 גל׳ כח,
].20 ,10[ י.כ.] :[חתום 17 ע׳

 ישראל]. סופרי בכנס כהן ישראל [דברי .1089
 תשי״ז סיון א, חוב׳ ה, כרך ׳מאזנים׳,

,1957 (יוני .82—80 ע׳ )

 נ, שנד. הצעיר׳, ׳הפועל והשכחה. שבח .1090
,16.7.1957( תמוזתשי״ז יז ,44 גל׳ כח, כרך ( 

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳
 ׳מאזנים׳, יפת. בלשונות שם של יפיפותו .1091

,1957 (יולי תשי״ז תמוז ב, חוב׳ ה, כרך ( 
 עבריות יצירות תרגום נעל 142—137 ע׳

].23 ,111 ללע״ז]
 ממוסקבה. שלנו הנוער משלחת כצאת .1092

 ,48 גל׳ כח, כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 :[חתום 3 ע׳ ),20.8.1957( תשי״ז אב כג

ה.ה.].
 —אב ד,—ג חוב' ה, כרך ׳מאזנים׳, אחרון. .1093

 ),1957 ספטמבר—(אוגוסט תשי״ז אלול
].25 ,13 ,7| 204—196 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל השלישי. המיליון לקראת .1094
 תשי״ז אלול יד ,51 גל׳ כח, כרך נ, שנה

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),10.9.1957(
 והתעללות בחוק פגיעה השנה; במוצאי .1095

 כרחובות הגרעיני למחקר הכינוס ;כאדם
 גל׳ כח, כרך נ, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 3 ע׳ ),22.9.1957( תשי״ז אלול כו ,53—52
ה.ה.]. :[חתום

תשי״ח
 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המלאכותי. הירח .1096

 תשי״ח תשרי יג ,2 גל׳ כט, כרך
ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ ),8.10.1957(

 תשי״ח תשרי ל ׳הארץ׳, כתיקונו. הפתגם .1097
 פתגם בעניין למערכת [מכתב )25.10.1957(

הברמן]. של
 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדינה. נשיא .1098

 תשי״ח חשוון יא ,6 גל׳ כט, כרך
_ ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),5.11.1957(

 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנקודה. מסביב .1099
 תשי״ח חשוון יח ,7 גל׳ כט, כרך

)12.11.1957, חינוך]. [בעניני 10—7 ע׳ )
 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המוות. יצר מתוך .1100

 ),3.12.1957( תשי״ח כסלו י ,10 גל׳ כט, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳

 המשמר׳, ׳על זלקינסון. י.א. תולדות על .1101
 על [הערה )6.12.1957( תשי״ח כסלו יג

זלקיגסון]. של מוצאו
 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלום. מחרחרי .1102

 תשי״ח כסלו כד ,12 גל׳ כט, כרך
.4—3 ע׳ ),17.12.1957(
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 כסלו א, חוב׳ ו, כרו ׳מאזנים׳, שאול• .1103
 ,13 ,7[ 13—1 ,ע ),1957 (דצמבר תשי״ח

25.[
 כרך נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בנימין. ר׳ .1104

 ),24.12.1957( תשי״ח טבת א ,13 גל׳ כט,
].20 ,10 :והמעורר הבנאי בנימיו [ר׳ 17 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאמיתה. המערכה .1105
 תשי״ח טבת ח ,14 גל׳ כט, כרך גא,

ה.ה.]. :[התום 3 ע׳ ),31.12.1957(
 ,,הצעיר ׳הפועל ממלכתית. לאהריות חינוך .1106

 תשי״ח טבת טו ,15 גל׳ כט, כרך נא, שנה
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),7.1.1958(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1107
 תשי״ח טבת כב ,16 גל׳ כט, כרך נא,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),14.1.1958(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בובר. מ. של יובלו .1108

 תשי״ת שבט יד ,19 גל' כט, כרך נא,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),4.2.1958(

 תשי״ח שבט יז ׳דבר׳, המקרא. מן אישיפ .1109
].25 ,13 ,7[ לספר] [הקדמה )7.2.1958(

 נא, שנה הצעיר׳, 'הפועל מק״י. באזני .1110
 תשי״ח שבט כה ,21 גל׳ כט, כרך

)18.2.1958, ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ )
 ׳מאזנים׳, מאורגן. כצבור הכופרים צרכי .1111

,1958 (מרץ תשי״ח אדר ד, חוב׳ ו, כרך ( 
.282—281 ע׳

 ניסן ז ׳דבר׳, בימינו. הנשלמת אוטופיה .1112
 ׳אטלנ־ האוטופיה [על )28-3.1958( תשי״ח

].24 ,12[ לבייקון] החדשה׳ טיס
 כרך נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החירות. חג .1113

,1.4.1958( תשי״ח ניסן יא ,27 גל׳ כט, ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 כרך נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עשור. עלי .1114
 ),30.4.1958( תשי״ח ניסן ל ,30—29 גל׳ כט,

.4—3 ע׳
 —גיסן ו,—ה חוב׳ ו, כרך ׳מאזנים׳, דוד. .1115

,1958 מאי—(אפריל תשי״ח אייר  305 ע׳ )
—322 ) 7, 13, 25.[

 מפלגת ׳עלון ודרכיו. דמותו המפלגה, עתוו .1116
 תשי״ח אייר יט תל־אביב, מחוז א״י׳, פועלי

שהוש [דברים 14 ,12—10 ע׳ ),9.5.1958(
הסניפים]. מזכירויות בפגישת מעו

 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרישום. משבר .1117
 ),1.7.1958( תשי״ח יגתמוז ,40 כט,גל׳ כרך

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

׳הפועל הלכה. מדינת ולא חוק מדינת .1118

 תמוז כ ,41 גל׳ כט, כרך נא, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),8.7.1958( תשי״ח

 הצעיר׳, ׳הפועל עגנון. ש״י של ליובלו .1119
 תשי״ח אב ה ,43 גל׳ כט, כרך נא, שנה

י.כ.]. :[חתום 14 ע׳ ),22.7.1958(
 שגה הצעיר', ׳הפועל גולדמן. הד״ר הודעות .1120

 תשי״ח אב יט ,45 גל׳ כט, כרך נא,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),5.8.1958(

 הצעיר׳, ׳הפועל לופבן. י. למות שנים עשר .1121
 תשי״ח אלול ג ,47 גל׳ כט, כרך נא, שנה

)19.8.1958, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )
 נא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. בצאת .1122

 תשי״ח אלול כד ,51—50 גל׳ כט, כרך
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),9.9.1958(

תשי״ט
 שגה הצעיר׳, ׳הפועל "הביטה". של יובלה .1123

 תשי״ט תשרי יז ,2 גל׳ ל, כרך נב,
)1.10.1958, .14 ע׳ )

 כתי־ פיצוץ עם ;סיני למערכת שנתיים .1124
 ל, כרך נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כנפת.

 3 ׳ע ),28.10.1958( תשי״ט חשוון יד ,6 גל'
ה.ה.]. :[חתום

 תשי״ט טבת א ׳דבר׳, ידין. יגאל .1125
)12.12.1958.(

 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדומה. הסתירה .1126
 תשי״ט טבת יט ,15 גל׳ ל, כרך

 הסופ- בכינוס [דברים 19 ע׳ ),30.12.1958(
היהו והתודעה זמננו ספרות על שדן ריס,
 א אדר טו, גל׳ ב׳דף׳, גם [נדפס דית]

,1959 (פברואר תשי״ט  מן קטע .9 ע׳ )
 תשי״ט טבת ד ב׳דבר׳, נדפס המאמר

 התודעה "על הכותרת: תחת )15.12.1958(
זה"]. בדור היהודית

 נב, שנה ,,הצעיר ׳הפועל האבניים". "ליד .1127
 ),20.1.1959( תשי״ט שבט יא ,18 גל׳ ל, כרך

].24 ,12[ מיכלי] ב.י. של ספרו [על 19 ע׳
 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שפדינצק. יופר .1128

 ),3.2.1959( תשי״ט שבט כה ,20 גל׳ ל, כרך
].22 ,17[ [גקרולוג] 3 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנו? היה זה מה .1129
 תשי״ט א אדר ב ,21 גל׳ ל, כרך נב,

)10.2.1959, .3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. מועצת .1130
 תשי״ט א אדר ט ,22 גל׳ ל, כרך נב,

)17.2.1959, .3 ע׳ )
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 פרישת ;עליכם שלום למולדת שנה מאה .1131
 כרך נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אכן. אכא

,10.3.1959( תשי״ט א אדר ל ,25 גל׳ ל, ( 
ה.ה.]. : [חתום 5 ע׳

 שנה הצעיר', ׳הפועל תל־אכיכ. של יוכלה .1132
 תשי״ט ב אדר ז ,26 גל׳ ל, כרך נב,

)17.3.1959, י.כ.]. :[חתום 3 ע׳ )
 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל טודעות־פלסתר. .1133

 תשי״ט ב אדר כא ,28 גל׳ ל, כרך
ל.י.]. : [חתום 4 ע׳ ),31.3.1959(

 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. ועידת .1134
 תשי״ט ניסן ז ,31—30 גל׳ ל, כרך

)15.4.1959, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל כמאי. לאחד מפ״ם של שי .1135

 תשי״ט ניסן יט ,32 גל׳ ל, כרך נב, שנה
ה.ה.]. [חתום: 5—4 ע׳ ),27.4.1959(

 חוב׳ ח, כרך ׳מאונים׳, הפרגוד. רדת עם .1136
 מאי—(אפריל תשי״ט אייר—ניסן ו,—ה

1959,  שניאור] זלמן [על 377—373 ע׳ )
]10, 19.[

הצ ׳הפועל לעצמאותנו. שנה עשרה אחת .1137
 אייר ג ,35—34 גל׳ ל, כרך נב, שנה עיר׳,

ד״ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),11.5.1959( תשי״ט
 תשי״ט אייר יד ׳דבר׳, לפנסיה. מונח .1138

)22.5.1959.(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל העיקרית. המסקנה .1139

 תשי״ט אייר יד ,36 גל׳ ל, כרך נב,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),22.5.1959(

 תשי״ט אייר כא ׳דבר׳, לדור. דור בין .1140
)29.5.1959( ]11, 23.[

 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל זמורה. ישראל .1141
 ),2.6.1959( תשי״ט אייר כה ,37 גל׳ ל, כרך

.19 ע'
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בחיינו. נגעים מראות .1142

 תשי״ט סיון י ,39 גל׳ ל, כרך נב,
)16.6.1959, ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 אומות קדשי על לשמירה הנוער חינוך .1143
 ל, כרך נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחרות.

 3 ע׳ ),23.6.1959( תשי״ט סיון יז ,40 גל׳
ה.ה.]. :[חתום

 הצעיר׳, ׳הפועל כיאליק. למות שנה כ״ה .1144
 תשי״ט תמוז טו ,43 גל׳ ל, כרך גב, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),21.7.1959(

 תשי״ט תמוז יח ׳דבר׳, רשויות. שתי .1145
].19 ,10[ ביאליק] ח״נ [על )24.7.1959(

שגה הצעיר׳, ׳הפועל אנגלי־עברי. מילון .1146

 תשי״ס אב ז ,46 גל׳ ל, כרך נב,
)1959. 11.8,  מעיין] י. :[חתום 22 ע׳ )

אלקלעי]. ר. של מילונו [על
הצ ׳הפועל המשמר". "על של עקמומיותו .1147

 אב כח ,49 גל׳ ל, כרך נב, שנה עיר׳,
,1.9.1959( תשי״ט ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ )

 )4.9.1959( תשי״ט אלול א ׳דבר׳, תשובה. .1148
הלר]. ישראל [לדברי

 ׳הפועל המפלגה. של המועמדים רשימת .1149
 אלול ה ,50 גל׳ ל, כרך נב, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),8.9.1959( תשי״ט

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל וירח. גדולה אימה .1150
 תשי״ט אלול יט ,52 גל׳ ל, כרך נב,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),22.9.1959(
 נב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. בצאת .1151

 תשי״ט אלול כו ,54—53 גל׳ ל, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),29.9.1959(

תש״ך
 נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כורחים־אורחים. .1152

 ),7.10.1959( תש״ך תשרי ה ,1 גל׳ לא, כרך
ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳

 נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פושעת. פרשנות .1153
 תש״ך תשרי יח ,3 גל׳ לא, כרך

ה.ה.]. : [חתים 3 ע׳ ),20.10.1959(
 נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההכרעה. כיום .1154

 תש״ך תשרי כה ,5—4 גל׳ לא, כרך
מ.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),27.10.1959(

 הצעיר׳, ׳הפועל נכון. עם של הכרעתו .1155
 תש״ך חשוון ז ,6 גל׳ לא, כרך נג, שנה

י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),8.11.1959(
 הצעיר׳, ׳הפועל "נדיבים". של עצותיהם .1156

 תש״ך חשוון טז ,7 גל׳ לא, כרך נג, שנה
)17.11.1959, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 עולם ;מוכה קואליציה תיווצר באורך־רוח .1157
 כרך נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ייבנה. חסד
 ),24.11.1959( תש״ך חשוון כג ,8 גל׳ לא,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳
׳ה כרכה. רפת תגלית ;החדשה הממשלה .1158

 ,12 גל׳ לא, כרך גג, שנה הצעיר׳, פועל
 : [חתום 3 ע׳ ),5.1.1960( תש״ד טבת ה

ה.ה.].

 המפלגה. מזכיר — אלמוגי יוסך החבר .1159
 ,14 גל׳ לא, כרך נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 3 ע׳ ),5.1.1960( תש״ך טבת ה
ה.ה.].
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 ׳הפועל א״י. פועלי למפלגת שנה שלושים .1160
 טבת יב ,15 גל׳ לא, כרך נג, שנה הצעיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),12.1.1960( תש״ך
 טבת כט ׳דבר׳, הביקורת. של רפיונה סוד .1161

).29.1.1960( תש״ך
 הצעיר׳. ׳הפועל קסמים. במעגל השותפות .1162

 תש״ך שבט יא ,19 גל׳ לא, כרך נג, שנה
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),9.2.1960(

 נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שפרינצק. יוסף .1163
 תש״ך שבט יח ,20 גל׳ לא, כרך

)16.2.1960, ].22 ,17[ 15—14 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל והפוה. הבינה בסוד .1164

 תש״ך אדר טז ,25—24 גל׳ לא, כרך נג,
)15.3.1960, .4—3 ע׳ )

 גג, שגה הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. ועידת .1165
 ),29.3.1960( תש״ך ניסן א ,27 גל׳ לא, כרך

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 ניסן י ׳דבר׳, ירושלים. ועל הפסלים גן על .1166

].24 ,11 הפסלים: ,גן )8.4.1960( תש״ך
 כשר־החנוך מכהונתו ארן ז. של התפטרותו .1167

 כרך נג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והתרבות.
 ),20.4.1960( תש״ך ניסן כג ,30 גל׳ לא,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳
 ׳הפועל לעצמאותנו. שנה עשרה שתים .1168

 ,32—31 גל׳ לא, כרך נג, שנה הצעיר׳,
,25.4.1960( תש״ך ניסן כח  5—4 ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום
 חוב׳ י, כרך ׳מאזנים׳, איסופום. משלי .1169

 מאי—(אפריל תש״ך אייר—ניסן ו,—ה
1960,  ש. של תרגומו [על 457—453 ע׳ )

].24 ,12[ שפאן]
 הצעיר׳, ׳הפועל העברית". הלשון "אוצר .1170

 תש״ך אייר יג ,33 גל׳ לא, כרך נג, שגה
מילו [על י.כ.] [חתום: 23 ע׳ ),10.5.1960(

כנעני]. יעקב של נו
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אנגלי־עכרי. מילון .1171

 תש״ך אייר יג ,33 גל׳ לא, כרך נג,
)10.5.1960,  [על מעיין] י. :[חתום 24 ע׳ )

אלקלעי]. ר. של מילונו
 הצעיר׳, ׳הפועל בר־כוככא. גנזך גילוי .1172

 תש״ך אייר כ ,34 גל׳ לא, כרך נג, שנה
.4 ע' ),17.5.1960(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל רב־הטבחים. לבידת .1173
 תש״ך סיוז ד ,36 גל׳ לא, כרך נג,

)30.5.1960, .3 ע׳ )
שנה הצעיר׳, ׳הפועל ל״דבר". שנים 35 .1174

 תש״ך סיון יט ,38 גל׳ לא, כרך נג,
.5—4 ע׳ ),14.6.1960(

 ׳דף׳, הסופרים. אגודת של מפעליה על .1175
,1960 (יוני תש״ך סיון יז, גל׳  16—15 ע׳ )

הסופרים]. בוועידת [הרצאה
 נג, שגה הצעיר׳, ׳הפועל המורים. באזני .1176

,28.6.1960( תש״ך תמוז ג ,40 גל׳ לא, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳

הנפ המסורת בקו העולם"; "קין על הזיות .1177
 לא, כרך גג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל סדת.

,19.7.1960( תש״ך תמוז כד ,43 גל׳  ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום 4—3

 ׳הפועל והתרבות. החינוך שר — אכן אבא .1178
 אב ט ,45 גל׳ לא, כרך גג, שנה הצעיר׳,

ה.ה.]. :[התום 3 ע׳ ),2.8.1960( תש״ך
 הצעיר׳, ׳הפועל הצעיר. הדור על הוויכוח .1179

 תש״ך אב טז ,46 גל׳ לא, כרך נג, שנה
ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),9.8.1960(

 יא, כרך ׳מאזנים׳, המספר. כורלא יהודה .1180
 —(אוגוסט תש״ך אלול—אב ד,—ג חוב׳

,1960 ספטמבר ].20 ,10[ 220—217 ע' )
הצ ׳הפועל להיפסק. שצריכה ויכוח צורת .1181

 אלול יד ,50 גל׳ לא, כרך נג, שנה עיר׳,
.4—3 ע׳ ),6.9.1960( תש״ד

 ׳הפועל כף. שין תו שנת של לחשבונה .1182
 כו ,52—51 גל׳ לא, כרך נג, שנה הצעיר׳,

,18.9.1960( תש״ך אלול .3 ע׳ )
 חדשה), (סדרה ,׳כנסת ההתרקמות. ברז .1183

 קריב, אברהם :העורך ראשון, קובץ
 יצירתו דרכי [על 80—57 ע׳ תש״ך,

].19 ,10[ ביאליק] של
 ספרות, לדברי א ׳מאסף׳ הזמן. מסוגיות .1184

 אוכמגי עזריאל :העורכים והגות, בקורת
 21—7 ע׳ ),1960( תש״ד כהן, וישראל

]11, 24.[

תשכ״א
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל דגניה. של לאורה .1185

 תשכ״א תשרי כ ,3 גל׳ לב, כרך נד,
)11.10.1960, .3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל וספיחיה. לבון פרשת .1186
 תשכ״א תשרי כז ,4 גל׳ לב, כרך נד,

.4 ע׳ ),18.10.1960(

 חשכ״א תשרי ל ׳דבר׳, נכבדה. מחלוקת .1187
 על בן־גוריון ד. עם [ויכוח ),21.10.1960(

].24 ,11[ ולספרות] לסופרים יחסו
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 שנד, הצעיר/ ׳הפועל המזכירות. החלטת .1188
 תשכ״א חשוון ד ,5 גל׳ לב, כרך נד,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),25.10.1960(
 כרך נד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חגי״יצירה. .1189

,1.11.1960( תשכ״א חשוון יא ,6 גל׳ לב, ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 כרך נד, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כהן. יעקב .1190
 ),22.11.1960( תשכ״א כסלו ג ,9 גל׳ לב,
[נקרולוג]. חתימה] [בלי 3 ע׳

 בתימן. יבנאלי של לשליחותו שנה 50 .1191
 ,10 גל׳ לב, כרך גד, שגה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 4 ע׳ ),29.11.1960( תשכ״א כסלו י
ה.ה.].

 ה* ׳הפועל ויעודה. ההסתדרות של יחודה .1192
 כסלו כד ,12 גל׳ לב, כרך גד, שנה צעיר׳,

,13.12.1960( תשכ״א .3 ע׳ )
 ׳מאזנים/ הציונית. התנועה של לתקנתה .1193

 (דצמבר תשכ״א כסלו א, חוב׳ יב, כרך
1960, .4—2 ע׳ )

 טבת ד המשמר/ ׳על וחירות. נאמנות .1194
 טבת ד ׳דבר/ ).23.12.1960( תשכ״א
 טבת ד ׳למרחב/ ).23.12.1960( תשכ״א
 ותנועת הסופר [על )23.12.1960( תשכ״א

העבודה].
 ועדת מסקנות הכ״ה; הציוני הקונגרס .1195

 לב, כרך נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל השרים.
 3 ע׳ ),27.12.1960( תשכ״א טבת ח ,14 גל׳

ד,.ה.]. :[חתום

 ׳הפועל רעהו. כאזני איש ;הציוני הקונגרס .1196
 טבת טו ,15 גל׳ לב, כרך נד, שנה הצעיר/
ה.ה.]. :נחתום 3 ע׳ ),3.1.1961( תשכ״א

 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל מצוות־השעה. .1197
 תשכ״א טבת כב ,16 גל׳ לב, כרך

)10.1.1961, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל הרעה. פני מול .1198
 תשכ״א טבת כט ,17 גל׳ לב, כרך

)17.1.1961, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 תשכ״א שבט ג ׳הצופה/ בעירו. נביא אין .1199
 הרב של רשימה על !תגובה )20.1.1961(

ווינברגר]. אפרים

 הצעיר/ ׳הפועל פה. עצכון אשר ההכרעה .1200
 תשכ״א שבט כא ,20 גל׳ לב, כרך נד, שנה

.3 ע׳ ),7.2.1961(

 פנחס של פרישתו ;חדשה ממשלה הקמת .1201
לב, כרך נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל לבון.

,14.2.1961( תשכ״א שבט כח ,21 גל׳  ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום 3

 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל נתן. בן נתן .1202
 תשכ״א שבט כח ,21 גל׳ לב, כרך

)14.2.1961, ננקרולוג]. ה.ה.] :[חתום 12 ע׳ )
 הצעיר/ ׳הפועל התפרקות. מול אחריות .1203

 תשכ״א אדר ה ,22 גל׳ לב, כרך נד, שגה
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),21.2.1961(

 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל מאכזבת. החלטה .1204
 תשכ״א אדר יב ,23 גל׳ לב, כרך

ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),28.2.1961(
 נכחד בקר אהרון החבר ;האחרון הניסיון .1205

 שנה הצעיר/ ׳הפועל ההסתדרות. מזכיר
 תשכ״א אדר יט ,24 גל׳ לב, כרך נד,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),7.3.1961(
 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל כהוויתס. דברים .1206

 תשכ״א אדר כו ,25 גל׳ לב, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),14.3.1961(

 שנה הצעיר/ ׳הפועל המערכה. פני מול .1207
 תשכ״א גיסן ד ,26 גל׳ לב, כרך נד,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),21.3.1961(
לבחי התכונה ;ככנסת המדינית הסקירה .1208

 הצעיר/ ׳הפועל כניצחון. והביטחון רות
 ניסן יא ,28—27 גל׳ לב, כרך נד, שנה

ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),28.3.1961( תשכ״א
 ׳הפועל הים. מי המתקת ;דופי של סיסמה .1209

 ניסן יח ,29 גל׳ לב, כרך נד, שגה הצעיר/
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),4.4.1961( תשכ״א

 נד, שגה הצעיר/ 'הפועל אייכמן. משפט .1210
 תשכ״א ניסן כת ,30 גל׳ לב, כרך

ה,ה.]. :[חתום 4 ע׳ ),11.4.1961(
 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל יבנאלי. שמואל .1211

 תשכ״א אייר ב ,31 גל׳ לב, כרך
].22 ,17[ ןנקרולוג] 3 ע׳ ),18.4.1961(

 כרך נד, שנד, הצעיר/ ׳הפועל נפתלי. פרץ .1212
 ),2.5.1961( תשכ״א אייר טז ,33 גל׳ לב,

].22 ,17[ [נקרולוג] חתימה] [בלי 3 ע׳
 הצעיר/ ׳הפועל יסודות. ללא כנס־יסוד .1213

 תשכ״א אייר טז ,33 גל׳ לב, כרך נד, שנה
ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),2.5.1961(

 נד, שנה הצעיר/ ׳הפועל החלל. כיבוש .1214
 תשכ״א אייר כג ,34 גל׳ לב, כרך

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),9.5.1961(

 ׳הפועל קטנים. פכים לעומת גדולה תכנית .1215
 סיון טו ,37 גל׳ לב, כרך נד, שנה הצעיר/
ד״ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),30.5.1961( תשכ״א
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 שנה הצעיר׳, ׳הפועל חבלנית. תעמולה .1216
 תשכ״א סיון כב ,38 גל׳ לב, כרך גד,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),6.6.1961(
 שנה הצעיר׳, 'הפועל תעמולתית. נדנדה .1217

 תשכ״א פיון כט ,39 גל׳ לב, כרך נד,
ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע' ),13.6.1961(

 לספרות. מורים ושל סופרים של "שותפות" .1218
 תשכ״א, פיון ה,—ד חוב' לג, כרך ׳החינוך׳,

 טשרניחובפקי בבית [הרצאה 355—353 ע׳
ומורים]. פופרים של בכנם

 כרך ׳מאזנים׳, הדור. וסגנון הדורות סגנון .1219
 ),1961 (יוני תשכ״א פיון א, חוב׳ יג,
].23 ,11[ 23—11 ע׳

 ׳הפועל עוסקת? היא כמה —זו אופוזיציה .1220
 תמוז ו ,40 גל׳ לב, כרך נד, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),20.6.1961( תשכ״א

הצ ׳הפועל מועמדים. רשימות חמש-עשרה .1221
 תמוז כ ,42 גל׳ לב, כרך נד, שנה עיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),4.7.1961( תשכ״א
 הצעיר/ ׳הפועל נבוכה. כשהאופוזיציה .1222

 תשכ״א תמוז כז ,43 גל׳ לב, כרך נד, שנה
ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),11.7.1961(

 אב א ׳דבר׳, המאסף. ועל המאספים על .1223
].15[ )14.7.1961( תשכ״א

 ׳הפועל דעתן. כקלות המיעוטים מפלגות .1224
 אב יב ,45 גל׳ לב, כרך נד, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),25.7.1961( תשכ״א

 ׳הפועל וחמש. השבעים כן צמח לשלמה .1225
 אב יב ,45 גל׳ לב, כרך גד, שנה הצעיר׳,
.20 ע׳ ),25.7.1961( תשכ״א

 שגה הצעיר׳, ׳הפועל מפ״ם. של בחסותה .1226
 תשכ״א אב יט ,46 גל׳ לב, כרך נד,

)1.8.1961, ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל במזוודה. חוץ מדיניות .1227

 אב כו ,48—47 גל׳ לב, כרך נד, שנה
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),8.8.1961( תשכ״א

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כהוויתם. הדברים .1228
 תשכ״א אלול י ,50—49 גל׳ לב, כרך נד,

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),22.8.1961(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנהלל. שנה ארבעים .1229

 תשכ״א אלול י ,50—49 גל׳ לב, כרך נד,
ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ ),22.8.1961(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המציאות. מול ההזיה .1230
 תשכ״א אלול כד ,52—51 גל׳ לב, כרך נד,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),5.9.1961(

 ספרות, לדברי ב ׳מאסף׳ תריב. אברהם .1231
 אוכמני עזריאל :העורכים והגות, בקורת

,1961( תשכ״א כהן, וישראל  105—98 ע׳ )
].20 ,10[ שנה] 60 לו ובמלאת

תשכ״ב
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל במערומיו. ח״שמאל" .1232

 תשכ״ב תשרי ט ,1 גל׳ לג, כרך נה,
)19.9.1961, ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל עקרונות. מול טכסיסנות .1233
 תשרי יז ,3—2 גל׳ לג, כרך נה, שנה

ה.ה.]. :[חתום 13 ע׳ ),27.9.1961( תשכ״ב
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומשמעותו. אישור .1234

 תשכ״ב תשרי כד ,4 גל׳ לג, כרך נה,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),4.10.1961(

 נאצר ; הפליטים על הדו״ח ;נמוג הערפל .1235
 לג, כרך נה, שנה ,,הצעיר ׳הפועל כובה.

,10.10.1961( תשכ״ב תשרי ל ,5 גל׳  ע׳ )
י.כ.]. :[חתום 4—3

 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המועדון. מות .1236
 תשכ״ב חשוון ז ,6 גל׳ לג, כרך

)17.10.1961, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 שנה הצעיר/ ׳הפועל החדשה. הקואליציה .1237

תשכ״ב חשוון כא ,8 גל׳ לג, כרך נה,
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),31.10.1961(

שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1238
תשכ״ב חשוון כח ,9 גל׳ לג, כרך גה,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),7.11.1961(
 הצעיר׳, ׳הפועל המפלגה. של הערכותה .1239

 תשכ״ב כסלו ו ,10 גל׳ לג, כרך נה, שנה
)14.11.1961, ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ )

 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וכרכה. הערכה .1240
 תשכ״ב כסלו כ ,12 גל׳ לג, כרך

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),28.11.1961(
 כרך נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פסק־הדין. .1241

,19.12.1961( תשכ״ב טבת יג ,15 גל׳ לג, ( 
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳

׳הפו לגואה. הפלישה ועד ה״סטיגרחא" מן .1242
 יט ,16 גל׳ לג, כרך נה, שנה הצעיר׳, על

 [חתום: 4 ע׳ ),26.12.1961( תשכ״ב טבת
ה.ה.].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצבאי. בממשל הדיון .1243
 תשכ״ב טבת כו ,17 גל׳ לג, כרך נה,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),2.1.1962(
 חוב׳ יד, כרך ׳מאזנים׳, הביקורת. ביקורת .1244

92—88 ע׳ ),1962 (ינואר תשכ״ב טבת ב,
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 ב׳דף׳, [נבלל הסופרים] בכינוס [הרצאה
 ע׳ ),1962 (ינואר תשכ״ב שבט יט, גל׳

7—9[ ]15, 23.[
 של הסטודנטים באזני בהן; אהרון משפט .1245

 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בחיפה. הטכניון
 תשכ״ב שבט יא ,19 גל׳ לג, כרך

ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ ),16.1.1962(
 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שפאן. שלמה .1246

 תשכ״ב שבט יא ,19 גל׳ לג, כרך
[נקרולוג]. י.כ.] : [חתום 19 ע׳ ),16.1.1962(

 מעשה־ ;המהנדסים ופער הקליטה צער .1247
 ׳הפועל זדונית. עלילה ;מסובן שרירות
 שבט יח ,20 גל׳ לג, כרך נה, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),23.1.1962( תשכ״ב

 תשכ״ב שבט כא ׳דבר׳, כתביו. כנוס עם .1248
בורלא]. י. כתבי [על )26.1.1962(

 זמננו. ליהדות המכון ;מכפה גילוי־דעת .1249
 ,21 גל׳ לג, כרך נה, שנד. הצעיר׳, ׳הפועל

 : [חתום 3 ע׳ ),30.1.1962( תשכ״ב שבט כה
ה.ה.].

;היריבה תיפסק .1250 הצ ׳הפועל נפש". "נונב !
 א אדר ב ,22 גל׳ לג, כרך נה, שנה עיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),6.2.1962( תשכ״ב
 ׳הפועל חלונות־צבעונין. ;הסעודה צרפת .1251

 אדר ט ,23 גל׳ לג, כרך נה, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),13.2.1962( תשכ״ב א

 שבעים לו (במלאת שטיינמן לאליעזר .1252
 לג, כרך נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנה).

 ),13.2.1962( תשכ״ב א אדר ט ,23 גל׳
].20 ,15[ 18 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל הטלויזיה. של ה״ויזיה" .1253
 תשכ״ב א אדר טז ,24 גל׳ לג, כרך נה, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),20.2.1962(
 שיש הצעה ;נפגשו הקצוות ;ההפרעה עם .1254

 כרך נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קרן־אור. כה
 ),27.2.1962( תשכ״ב א אדר כג ,25 גל׳ לג,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 האג- במרככת ושמאל ימין ;ישראל״ ״כני .1255
 כרך נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל טי־מפא״ית.

 ),6.3.1962( תשכ״ב א אדר ל ,26 גל׳ לג,
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳

 תשכ״ב ב אדר י ׳דבר׳, בורלא. יהודה .1256
 ,15 :בורלא יהודה של [ייחודו )16.3.1962(

20.[
הצ ׳הפועל לטובה. אות ;משולש חילול .1257

ב אדר יד ,28 גל׳ לג, כרך נה, שנה עיר׳,

 ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),20.3.1962( תשכ״ב.
 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל בתבי־פלסתר. .1258

 ),27.3.1962( תשכ״ב ב אדר כא ,29 גל׳
ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳

הצ ׳הפועל החירות. ושמירת החירות חג .1259
 יב ,33—32 גל׳ לג, כרך נה, שנה עיר׳,
,16.4.1962( תשכ״ב ניסן  :[חתום 3 ע׳ )

ה.ה.].
 ו,—ה חוב׳ יד, כרך ׳מאזנים׳, תותב. כתיב .1260

 ),1962 מאי—(אפריל תשכ״ב אייר—ניסן
].24 ,15[ 330—329 ע׳

 ניסן ל ׳דבר׳, סופרים? אגודת הנחוצה .1261
העש בוועידת [הרצאה )4.5.1962( תשכ״ב

הסופרים]. של רים
 ׳הפועל לעצמאותנו. שנה ארבע-עשרה .1262

 אייר ב ,35 גל׳ לג, כרך נה, שנה הצעיר׳,
,6.5.1962( תשכ״ב ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל כולל. עברי-אנגלי מילון .1263
 תשכ״ב אייר ב ,35 גל׳ לג, כרך נה, שנה

 [על מעיין] מ. :[חתום 24 ,ע ),6.5.1962(
שכטר]. חיים של מילונו

 הסופרים? אגודת ועידת על דעתכם מה .1264
 )11.5.1962( תשכ״ב אייר ז ׳למרחב׳,

׳משא׳]. ע״י שנערך למשאל, [תשובה
 ׳הפועל חדשה. תנופה של בסימן המפלגה .1265

 אייר יא ,36 גל׳ לג, כרך נה, שגה הצעיר׳,
,15.5.1962( תשכ״ב ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בשליחותה. המפלגה .1266
 תשכ״ב אייר יח ,37 גל׳ לג, כרך גה,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),22.5.1962(
 ד, חוב׳ לד, כרך ׳החינוך׳, שפאן• שלמה .1267

 פתיחה [דברי 415—414 ע׳ תשכ״ב, אייר
הסופרים]. באגודת האזכרה באספת

 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל צורר. של מיצו •1268
 ),5.6.1962( תשב״ב סיון ג ,39 גל׳ לג, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 עט׳

 שאינו זיכוי, ;וסיכומם המזכירות דיוני .1269
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל נצהון. צהלת מצדיק

 תשכ״ב סיון כד ,42 גל׳ לג, כרך נה,
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),26.6.1962(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל סופר. של הריתמוס .1270
 תשכ״ב סיון כד ,42 גל׳ לג, כרך נה,

 במסיבה, דברים [מתוך 22 ע׳ ),26.6.1962(
 הופעת לרגל "מלוא" במועדון שנתקיימה

].24 ,15[ הספרים] ארבעת
שנת הצעיר׳, ׳הפועל העתיק־ההדש. הלקח .1271
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 תשכ״ב תמוז א ,43 גל׳ לג, כרך נה,
.1 ע׳ ),3.7.1962(

ה סוף ;כפולות מדכאות כלי בני־ישראל .1272
 לג, כרך נה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל מסע.

,10.7.1962( תשכ״ב תמוז ח ,44 גל׳  ע׳ )
ה.ה.]. : [חתום 3 ,1

 נה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל כהוויתפ. רכרים .1273
 תשכ״ב תמוז כב ,46 גל׳ לג, כרך

 [על ה.ה.] :[חתום 3 ,1 ע׳ ),24.7.1962(
בקר]. אהרון

 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והירח. הפרומה .1274
 תשכ״ב תמוז כט ,47 גל׳ לג, כרך

.1 ע׳ ),31.7.1962(
 תמוז כא, גל׳ ׳דף׳, הסופרים. אגודת .1275

 [הרצאה 17—15 ע׳ ),1962 (יולי תשכ״ב
ישראל]. סופרי של העשרים בוועידה

המו ככרית היהודים הסופדים לרצח עשור .1276
 הצעיר׳, ׳הפועל סוכלן. ד״ר פרשת ; עצות
 תשכ״ב אב ז ,48 גל׳ לג, כרך גה, שנה

ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ ),7,8.1962(
 נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פעטון־אזעקה. .1277

 ),21.8.1962( תשכ״ב כאאב ,50 גל׳ לג, כרך
ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳

 כרך נה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לוי. שלמה .1278
 ),4.9.1962( תשכ״ב אלול ה ,51 גל׳ לג,
].22 ,20 ,17 ,15[ [נקרולוג] 25 ע׳

 וארצות-ערכ. ישראל בין ישיר ומתו משא .1279
 ,52 גל׳ לג, כרך נה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל

,11.9.1962( תשכ״ב אלול יב  3 ,1 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 קין ;הממשלה ראש מסעי ;צעיפים כלי .1280
 לג, כרך ה,1 שנה הצעיר/ ׳הפועל הפרשה.

,18.9.1962( תשכ״ב אלול יט ,53 גל׳  ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום 3 ,1

 נה, שגה הצעיר׳, ׳הפועל השנה. כצאת .1281
 תשכ״ב אלול כו ,54 גל׳ לג, כרו

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ ),25.9.1962(
העור ח, כרך ׳כרמלית׳, הורוביץ. יעקב .1282

 תשכ״ב, שמואלי, ואפרים פניאל נח : כים
].20 ,15[ 206—204 ע׳

תשכ״ג
 לדברי ג ׳מאסף׳ ספרותנו. של רציפותה .1283

 שלום :העורכים והגות, בקורת ספרות,
 ע׳ ),1962( תשכ״ג שפאן, ושלמה קרמר

קורצוויל של דעותיו עם [ויכוח 92—82

 או המשך — החדשה ׳ספרותנו בספרו
].23 ,15[ ?׳] מהפכה

 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ופירושו. דין פסק .1284
 תשכ״ג תשרי יא ,1 גל׳ לד, כרך

 אהרון [על ה.ה.] : [חתום 3 ע׳ ),9.10.1962(
כהן]•

 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כבית. הנגע .1285
 תשכ״ג תשרי כה ,3 גל׳ לד, כרך

)23.10.1962, ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ )
 הצעיר׳, ׳הפועל המציאות. של באספקלריה .1286

 תשכ״ג חשוון ב ,4 גל׳ לד, כרך גו, שנה
ה.ה.]. :והתום 3 ,1 ע׳ ),23.10.1962(

 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הכרעה. במרס .1287
 תשכ״ג חשוון טז ,6 גל׳ לד, כרך

)13.11.1962, ה.ה.]. : [חתימה 3 ,1 ע׳ )
 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דרכינו. נחפשה .1288

,4.12.1962( תשכ״ג כסלו ז ,9 גל׳ לד, כרך ( 
ה.ה.]. :[חתום 3,1 ע׳

 שנה הצעיר׳, 'הפועל ונכבד. נכון פסק-דין .1289
 תשכ״ג כסלו יד ,10 גל׳ לד, כרך נו,

)11.12.1962, ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ובאחריות. בתכונה .1290

 תשכ״ג כסלו כא ,11 גל׳ לד, כרך נו,
)18.12.1962, ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ )

הצ ׳הפועל למותו). (שנה שגיר מרדכי .1291
 כסלו כח ,12 גל׳ לד, כרך נו, שנה עיר׳,

].22 ,17[ 20 ע׳ ),25.12.1962( תשכ״ג
 הצעיר׳, ׳הפועל כו־אהרון. של קריאתו .1292

 תשכ״ג טבת יט ,15 גל׳ לד, כרך נו, שנה
ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ ),15.1.1963(

 הצעיר׳, ׳הפועל נימוס! ובלי זהירות כלי .1293
 תשכ״ג טבת כו ,16 גל׳ לד, כרך נו, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),22.1.1963(
 הצעיר׳, ׳הפועל בצדה. ששוברה החלטה, .1294

 תשכ״ג שבט ד ,17 גל׳ לד, כרך נו, שנה
ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ ),29.1.1963(

 — כובד מרטין ;הרת-גורל הכרעה לפני .1295
 לד, כרך נו, שיה הצעיר׳, ׳הפועל .85 כן
,12.2.1963( תשכ״ג שבט יח ,19 גל׳  ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום 3 ,1
הצ ׳הפועל והאשליות. השיבושים כרשת .1296

 שבט כה ,20 גל׳ לד, כרך נו, שגה עיר׳,
.3 ,1 ע׳ ),19.2.1963( תשכ״ג

הצ ׳הפועל נכון. ואנושי משפטי פירוש .1297
 אדר ט ,22 גל׳ לד, כרך נו, שגה עיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),5.3.1963( תשכ״ג
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 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנקודה. משכיב .1298
 תשכ״ג אדר טז ,23 גל׳ לד, כרך

)12.3.1963, ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ )
 נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וזמנים. הנים .1299

 תשכ״ג ניסן י ,27—26 גל׳ לד, כרך
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),4.4.1963(

׳ה בכית־הפפר. ספרותנו לבעיות הכנוס .1300
 ,28 גל׳ לד, כרך נו, שנה הצעיר׳, פועל

 :[חתום 22 ע׳ ),17.4.1963( תשכ״ג ניסן כג
י.כ.].

 ׳הפועל ישראל. מדינת נשיא בן־צבי, יצחק .1301
 ,30—29 גל׳ לד, כרך גו, שנה הצעיר׳,

 [בלי 1 ע' ),25.4.1963( תשכ״ג אייר א
[נקרולוג]. חתימה]

 אייר ב ׳דבר׳, לדור. עברית ספרות הנחלת .1302
ה בכינוס [הרצאה )26.4.1963( תשכ״ג

 תשכ״ג תמוז כב, גל׳ ב׳דף׳, [נכלל סופרים]
].24 ,15[ ]13—10 ע׳ ),1963 (יוני

יש מדינת של 3ה־ נשיאה — שזר זלמן .1303
 גל׳ לד, כרך נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ראל.

.1 ע׳ ),23.5.1963( תשכ״ג אייר כט ,34—33
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1304

 תשכ״ג תמוז ג ,38 גל׳ לד, כרך נו,
ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ ),25.6.1963(

 כרך נו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פנים. כלפי .1305
 ),9.7.1963( תשכ״ג תמוז יז ,40 גל׳ לד,
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳

 ׳הפועל הפנימיים. הבירורים של תועלתם .1306
 אב ל ,46 גל׳ לד, כרך נו, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ ),20.8.1963( תשכ״ג

 ׳דבר׳, במונוגרפיה. נזכר הישועה" ׳שוד .1307
 תשכ״ג אלול כט ראש־השנה ערב

קרסל]. לג. !תשובה )18.9.1963(
׳מאז האמריקני-ישראלי. חדו־שיח בעקבות .1308

 — תשכ״ג אלול ה,—ד חוב׳ יז, כרך נים׳,
,1963 אוקטובר—(ספטמבר תשכ״ד תשרי ( 

.243—241 ע׳

 חוב׳ יז, כרך ׳מאזנים׳, שוהם. מתתיהו .1309
(ספ תשכ״ד תשרי—תשכ״ג אלול ה,—ד

 ,14[ 299—285 ע׳ ),1963 אוקטובר—טמבר
21.[

תשכ״ד
 תשרי ל ׳דבר׳, המגולה. את מגלים אין .1310

 על זך נתן עם [ויכוה )18.10.1963( תשכ״ד
].15[ שטיינברג] יעקב

 כא ׳דבר׳, במועט". ל״המפתפק הערות .1311
 על [תגובה )8.11.1963( תשכ״ד חשוון
גרודזנסקי]. ש. של מאמר

 חוב׳ יז, כרך ׳מאזנים׳, ושירתו. המשורר .1312
 ע׳ ),1963 (נובמבר תשכ״ד חשוון ו,

].19 ,15[ טשרניחובסקי] [על 404—403
 ׳הצופה׳, דק. לא פורתא מסאטמר הרבי .1313

 גם [נדפס )18.11.1963( תשכ״ד כסלו ב
 גל׳ לה, כרך נז, שנה הצעיר׳, ב׳הפועל

,19.11.1963( תשכ״ד כסלו ג ,9 ].5 ע׳ )
 ׳דבר׳, שוהם. מתתיהו של הליריים שיריו .1314

].21 ,14[ )6.12.1963( תשכ״ד כסלו כ
 נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גוברין. עקיבא .1315

 תשכ״ד כסלו כד ,12 גל׳ לה, כרך
ה.ה.]. :[חתום 3 ע' ),10.12.1963(

 ׳מאזנים׳, ותיקונו. הקדמון הנוצרי החטא .1316
 תשכ״ד טבת—כסלו ב,—א חוב׳ יח, כרך

,1964 ינואר — 1963 (דצמבר  3—1 ע׳ )
י״כ]. [חתום:

 יח ׳הארץ׳, ורשימותיו. שוהם של מפותיו .1317
].21 ,14[ )3.1.1964( תשכ״ד טבת

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחד. הורוסקופ על .1318
 תשכ״ד טבת כב ,16 גל' לה, כרך נז,

)7.1.1964, י.כ.]. : [חתום 26 ע׳ )

 הצעיר׳, ׳הפועל אחת. עקשנית השמטה על .1319
 תשכ״ד שבט ז ,18 גל׳ לה, כרך נז, שנה

 שולבוים] משה [על 24 ע׳ ),21.1.1964(
]24.[

 הצעיר׳, ׳הפועל שלם". עברי-אנגלי "מילון .1320
 תשכ״ד שבט כה ,21 גל׳ לה, כרך נז, שנה

)11.2.1964, המי [על י.כ.] [חתום: 24 ע׳ )
אלקלעי]. ר. של לון

 ׳הפועל אקדמיים. תארים להעניק הזכות על .1321
 אדר ה ,22 גל׳ לה, כרך נז, שנה הצעיר׳,
,18.2.1964( תשכ״ד ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, 'הפועל נתביישה. התקווה .1322
 תשכ״ד אדר יב ,23 גל׳ לה, כרך נז,

ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ ),25.2.1964(

 נז, שנה הצעיר/ ׳הפועל החירות. חג .1323
 תשכ״ד גיסן יא ,28—27 גל׳ לה, כרך

ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),24.3.1964(
 ׳הפועל מרכזי. כתב־עת ועל כתבי־עת על .1324

 יא ,28—27 גל׳ לה, כרך נז, שנה הצעיר׳,
 [על 25—24 ע׳ ),24.3.1964( תשכ״ד ניסן

יט, כרך ב׳מאזנים׳, גם [נדפס "מאזנים"]
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,1964 (יוני תשכ״ד סיון א, חוב'  ע׳ )
72—75[ ]15.[

 הצעיר׳, ׳הפועל תרגום. ושבעה מתור אחד .1325
 תשכ״ד ניסן כה ,29 גל׳ לה, כרו גז, שנה

)7.4.1964,  [על י.כ.] : !חתום 31—29 ע׳ )
לעברית]. המלט של המונולוג תרגום

יש פקידי ירחון ׳שורות׳, עתה. ועד מאז .1326
 תשכ״ד ניסן ,268 גל׳ ,27 שנה ראל,

כהן]. צבי [על 8 ע׳ ),1964 (אפריל
 שוהם. של כיצירתו אוטוביוגרפיים יפודות .1327

 אייר—ניסן ו,—ה חוב׳ יח, כרך ׳מאזנים׳,
 386—380 ע׳ ),1964 מאי—(אפריל תשכ״ד

]14, 21.[
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל לעצמאותנו. שנה ט״ז .1328

 תשכ״ד אייר א ,30 גל׳ לה, כרך נז,
)13.4.1964, ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ )

 והקיבוצים. הקבוצות איחוד של הוועידה .1329
 ,31 גל׳ לה, כרך נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 :[חתום 1 ע׳ ),21.4.1964( תשכ״ד אייר ט
ה.ה.].

 חוב׳ ׳במה׳, שוהם. למתתיהו "יריחו" על .1330
 ,14[ 77—66 ע׳ ),1964( תשכ״ד אביב ,21
21.[

 ומפעליה. הסופרים אגודת של פעילותה .1331
,1964 (מאי תשכ״ד סיון כד, גל׳ ׳דף׳, ( 

 ואחת העשרים בוועידת [הרצאה 17—16 ע׳
הסופרים]. אגודת של

 והתרבות. החינוך שר סגן — ידלין אהרון .1332
 ,38 גל׳ לה, כרך נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

 [חתום: 3 ע׳ ),9.6.1964( תשכ״ד סיון כט
ה.ה.].

 הצעיר׳, ׳הפועל ז׳כוטינפקי. זאב של ארונו .1333
 תשכ״ד תמוז כ ,41 גל׳ לה, כרך נז, שגה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),30.6.1964(
 כרך נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לנטוע. עת .1334

 ),7.7.1964( תשכ״ד תמוז כז ,42 גל׳ לה,
.3 ,1 ע׳

 כרך נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל חמישי. גים .1335
 ),28.7.1964( תשכ״ד אב יט ,45 גל׳ לה,

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳
 נז, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המערך. לקראת .1336

 תשכ״ד אלול יז ,49 גל׳ לה, כרך
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),25.8.1964(

 הצעיר׳, ׳הפועל העברית. בספרות המפה .1337
אלול כד ,51—50 גל׳ לה, כרך נז, שנה

,1.9.1964( תשכ״ד האנ [התרגום 26 ע׳ )
 :בספר כמבוא נכלל המאמר של גלי
 ^'11 מ^!11ס1ס§7 01 1101ענ0\7 £83378,' 111

-0  1770 ¥01111068, 8016016)1 £7 !5מ61 0
 11011 3מ01 2•¥. £11011311, 11151111110 1תס

 1110 '113113131:1011 01 ז£ 0111־017 £1101־31111:0
-161 .£101 1111118111115? £13553013 31111

1966 ,717 \7.[
 ספרות, לדברי ד ׳מאסף׳ שבבור. ספרות .1338

 ודב טנאי שלמה :העורכים והגות, בקורת
 ,15[ 349—336 ע׳ ),1964( תשכ״ד סדן,

23.[

תשכ״ה
 חשוון כה, גל׳ ׳דף׳, בראשית. עבודת .1339

 על [דברים 4 ע׳ ),1964 (אוקטובר תשכ״ה
באגו מכהונתו פרישתו עם ברוידם אברהם

הסופרים]. דת
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המערך. של פתחו על .1340

 תשכ״ה חשוון כח ,8 גל׳ לו, כרך נח,
י.כ.]. [חתום: 3 ,1 ע׳ ),3.11.1964(

 של התפטרותו ;היסוד״ ״מן פרישת עם .1341
 כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דיין. משה

,10.11.1964( תשכ״ה כסלו ה ,9 גל׳ לו, ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳

׳הפו למותו). שנה (עשרים — קבק א.א. .1342
 יט ,11 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳, על

 :[חתום 20 ע׳ ),24.11.1964( תשכ״ה כסלו
].19 ,15[ י.כ.]

 חוב׳ כ, כרך ׳מאזנים׳, הציוני. הקונגרס .1343
,1964 (דצמבר תשכ״ה כסלו א,  2—1 ע׳ )

י.כ.]. :[חתום
 כ, כרך ׳מאזנים׳, מיתון. הטעונה העוה, .1344

,1964 (דצמבר תשכ״ה כסלו א, חוב׳  ע׳ )
העברית]. הספרות הוראת [על 28—26

 ׳הפועל העבודה". ל״אהדות הדיבור רשות .1345
 טבת ג ,13 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. [חתום: 1 ע׳ ),8.12.1964( תשכ״ה

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההכרעה. ככף .1346
 תשכ״ה טבת י ,14 גל׳ לו, כרך

)15.12.1964, ה.ה.]. :[חתום 1 ע' )
 הצעיר׳, ׳הפועל המרחב. אל המיצר מן .1347

 תשכ״ה טבת יז ,15 גל׳ לו, כרך נח, שנה
ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ ),22.12.1964(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל צ׳רצ׳יל. וינסטון מות .1348
 תשכ״ה שבט כג ,20 גל׳ לו, כרך נח,

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ ),26.1.1965(
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 ׳הפועל בישראל. ימני ל״מערך" המאמצים .1349
 שבט ל ,21 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳,
,2.2.1965( תשכ״ה ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ויץ. יוסף .1359
,2.2.1965( תשכ״ה שבט ל ,21 גל׳ לו, ( 
.22[ 24 ע׳ [

 תשכ״ה א אדר יז ׳דבר׳, שוהם. מתתיהו .1351
)19.2.1565( ]14, 21.[

 הצעיר׳, ׳הפועל והבראה. הכרעה של ועירה .1352
 תשכ״ה א אדר כא ,24 גל׳ לו, כרך נח, שנה

)23.2.1965, י.כ.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החריש. מגידו מילון .1353

 תשכ״ה א אדר כת ,25 גל׳ לו, כרך נח,
)2.3.1965, מעיין]. א. : [חתום 26 ע׳ )

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל !המערך יבוצע .1354
 תשכ״ה ב אדר יב ,27 גל׳ לו, כרך

)16.3.1965, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל דיקמן. שלמה .1355

 תשכ״ה ב אדר יט ,28 גל׳ לו, כרך
)23.3.1965, .20 ,15[ 17 ע' ) [

 ׳מאזנים׳, שוהם. של הדרמטי העיצוב דרך .1356
 תשכ״ה ניסן — ב אדר ה, חוב׳ כ, כרך

,1965 (אפריל .21 ,15 ,14[ 413—409 ע׳ ) [

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קטבים. משני .1357
 תשכ״ה ניסן יא ,32—31 גל׳ לו, כרך

)13.4.1965, י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל להסתדרות. הבחירות .1358
 תשכ״ה ניסן יא ,32—31 גל׳ לו, כרך נח,

)13.4.1965, ה.ה.]. :[חתום 5 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הורוביץ. יעקב בתבי .1359
 תשכ״ה ניסן יא ,32—31 גל׳ לו, כרך נח,

)13.4.1965,  ב׳הדואר׳, גם [נדפס 32 ע׳ )
 תשכ״ה סיון כה ל, גל׳ ,44 שנה ניו־יורק,

)25.6.1965, ].20 ,15[ ]555 ע׳ )

 ניסן כח ׳הארץ׳, הדור. בראי היהדות ערבי .1360
 בסימפוזיון [דברים )30.4.1965( תשכ״ה

 ב׳דף׳, גם [נדפס הסופרים] אגודת מטעם
 ,8—5 ע׳ ,1965 יוני תשכ״ה, סיון כו, גל׳

 הנע"] וההווה הנח העבר "בין הכותרת תחת
]15, 24.[

 ה״שולחן־ערוך". שנת ;לעצמאותנו שנה 17 .1361
 ,34 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,4.5.1965( תשכ״ה אייר ב  [חתום: 4 ,1 ע׳ )
ה.ה.].

שנה הצעיר׳, ׳הפועל "הארץ". של זהותו .1362

 תשכ״ה אייר ט ,35 גל׳ לו, כרך נח,
)11.5.1965, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הנכספת. המטרה אל .1363
 תשכ״ה אייר טז ,36 גל׳ לו, כרך נח,

)18.5.1965, .3 ,ע )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל טובה. חתימה גמר .1364

 תשכ״ה אייר כג ,37 גל׳ לו, כרך נח,
)25.5.1965, י.כ.]. : [חתום 1 ע׳ )

 מצערות. התפטרויות כדמשק; המשפה .1365
 ,37 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,25.5.1965( תשכ״ה אייר כג  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

 אייר כה ׳הבוקר׳, "ישראל". השם לתולדות .1366
פרנהוף]. יצחק [על )27.5.1965( תשכ״ה

 כרך ׳מאזנים׳, כישראל. התרבותית ההוויה .1367
,1965 (מאי תשכ״ה אייר ו, חוב׳ כ,  ע׳ )

432—440 ]15, 24.[

׳הפו והתעשיה. המסחר שר — צדוק חיים .1368
 ,39—38 גל׳ לו, כרך נח, שנה ,,הצעיר על

,1.6.1965( תשכ״ה סיון א  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והגיונה. ההכרעה .1369
 תשכ״ה ניסן טו ,40 גל׳ לו, כרך

)15.6.1965, י.כ.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ארבעים. בן "דבר" .1370

 תשכ״ה סיון טו ,40 גל׳ לו, כרך נח,
)15.6.1965, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רעה. עצה .1371
,22.6.1965( תשכ״ה סיון כב ,41 גל׳ לו, ( 
י.כ.]. : [חתום 3 ,1 ע׳

 הצעיר׳,.שנה ׳הפועל ברבר. מרטין מרדכי .1372
 תשכ״ה סיון כב ,41 גל׳ לו, כרך נח,

)22.6.1965, ].22 ,20 ,17 ,15[ 23—22 ע׳ )
מת האופק ;בישראל גרמניה נציג מינוי .1373

 מק״י. שתי חתרנים; כפני תריס בהר;
ל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל  ,42 ג

,23.6.1965( תשכ״ה סיון כט  3 ,1 ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום

 סיון כו, גל׳ ׳דף׳, למתווכחים. תשובה .1374
,1965 (יוני תשכ״ה  עיון [ביום 23—22 ע׳ )

הדור"]. בראי היהדות "ערכי : הנושא על

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הכפויה. הגיגית .1375
,6.7.1965( תשכ״ה תמוז ו ,43 גל׳ לו, כרך ( 

 המיעוט החלטת נעל י.כ.] :[חתום 4—3 ע׳
 תמוז טז ב׳הארץ׳, גם [נדפס לפרוש]
.16.7.1965( תשכ״ה [ (
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 כרך לח, שנה הצעיר/ ׳הפועל שרת. משה .1376
,13.7.1965( תשכ״ה תמוז יג ,44 גל׳ לו, ( 
3 ע׳  המאמר מן [קטע ה.ה.] :[התום 1,

,16.6.1975( תשל״ה תמוז ז ב׳דבר׳, גרפס ( 
 משה של למותו שנים 10׳׳ :הכותרת תחת

].22 ,17[ שרת]
 הצעיר׳, ׳הפועל ושרק. כחל בלי המציאות .1377

 תשכ״ה תמוז יג ,44 גל׳ לו, כרך נח, שנה
)13.7.1965, הליכ [על י.כ.] :,חתום 6 ע׳ )

נפרדת]. ברשימה לבחירות בן־גוריון של תו
 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וצעיפים. סעיפים .1378

 ),20.7.1965תשכ״ה( תמוז כ ,45 גל׳ לו, כרך
 גם [נדפם רפ״י] [על י.כ.] :[חתום 3 ,1 ע'

 אהודים אינם ופילוג "פרישה בשם ב׳הארץ׳
 )30.7.1965( תשכ״ה אב א הציבור״, על

)].2.8.1965( תשכ״ה אב ד וב׳מעריב/
 שגה הצעיר׳, ׳הפועל דו־קולית. מפלגה .1379

 תשכ״ה תמוז כז ,46 גל׳ לו, כרך נח,
 [על י.כ.] :[חתום 3 ,1 ע׳ ),27.7.1965(

 ח אחרונות׳, ב׳ידיעות גם [נדפס מפ״ם]
)].6.8.1965( תשכ״ה אב

 ׳הפועל המסת. של כהונתה שנות ארבע .1380
 תמוז כז ,46 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),27.7.1965( תשכ״ה

 הצעיר׳, ׳הפועל מסוכנת. תעמולת־כדים .1381
 תשכ״ה אב ה ,47 גל׳ לו, כרך נח, שנה

י.כ.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ ),3.8.1965(
 נח, שנח הצעיר׳, ׳הפועל מדומה. תקלה .1382

 ),3.8.1965( תשכ״ה אב ה ,47 גל׳ לו, כרך
.12 ע׳

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל התמורה. בערפלי .1383
,10.8.1965( תשכ״ה אב יב ,48 גל׳ לו, כרך ( 

י.כ.]. :[חתום 3 ,1 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל רפ״י. של דיוקנה .1384

 תשכ״ה אב כו ,50—49 גל׳ לו, כרך נח,
י.כ.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ ),24.8.1965(

 כא, כרך ׳מאזנים׳, הביוגראפיה. חכמת .1385
,1965 (אוגוסט תשכ״ה אב ג, חוב׳  ע׳ )
226—237 ]15, 23.[

 נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ושיחו. מועמד .1386
 ),31.8.1965( תשכ״ה אלול ג,51 גל׳ לו, כרך

י.כ.]. : [חתום 3 ,1 ע׳
 הצעיר/ ׳הפועל ואחריו. פסק-הדין קודם .1387

 תשכ״ה אלול י ,52 גל׳ לו, כרך נח, שגה
י.כ.]. [חתום: 3 ,1 ע׳ ),7.9.1965(

שנה הצעיר/ ׳הפועל ויובלות. שמימין על .1388

 תשכ״ד. אלול י ,52 גל׳ לו, כרך נח,
.11—10 ע׳ ),7.9.1965(

 ׳הפועל זח. את זה מכחישים רפ״י מנהיגי .1389
 אלול יז ,53 גל׳ לו, כרך נח, שנה הצעיר/
,14.9.1965( תשכ״ה י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 כרך נח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גור. ישראל .1390
 תשכ״ה אלול כה ,55—54 גל׳ לו,

 [נקרולוג] חתימה] [בלי 3 ע׳ ),22.9.1965(
]17, 22.[

 נח, שנה הצעיר/ ׳הפועל סיכום־ביניים. .1391
 תשכ״ה אלול כה ,55—54 גל׳ לו, כרך

י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ ),22.9.1965(
ספ לדברי ו—ה ׳מאסף׳ יעקב. של סולמו .1392

 בנציון :העורכים והגות, בקורת רות,
 [על תשכ״ו—תשכ״ה כהן, וישראל בנשלום

 שנה הצעיר/ ב׳הפועל גם [נדפס האוטופיה]
 תשכ״ו ניסן א ,26 גל׳ לז, כרך נט,

].24 ,15[ ]21—17 ע׳ ),22.3.1966(

תשכ״ו
הצ ׳הפועל ומועמדיה. חיפה של מעמדה .1393

 תשרי ה ,2—1 גל׳ לז, כרך גט, שגה עיר/
 י.כ.) : [חתום 3 ,1 ע׳ ),4.10.1965( תשכ״ו

"הנצ הכותרת תחת נדפס המאמר מן [קטע
 א חוב׳ ד, שנה ב׳אמות/ והחולף" חי

 ספטמבר—(אוגוסט תשכ״ה אלול—אב (יט),
].105 ע׳ ),1965

 נט, שנה הצעיר/ ׳הפועל תל־אביב. עירית .1394
 תשכ״ו תשרי ה ,2—1 גל׳ לז, כרך

ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳ ),4.10.1965(
 נט, שנה הצעיר/ ׳הפועל ובנין. סתירה .1395

 תשכ״ו תשרי כד ,4 גל׳ לז, כרך
י.כ.]. : [חתום ,3 ,1 ע׳ ),20.10.1965(

 נט, שנה הצעיר/ ׳הפועל מכישה. הצעה .1396
 תשכ״ו תשרי כד ,4 גל׳ לז, כרך

ה.ה.]. [חתום: 4 ע׳ ),20.10.1965(
 ׳הפועל הפתרון. ומערך "מפלגות־חידות .1397

 ל ,6—5 גל׳ לז, כרך נט, שנה הצעיר/
 : [חתום 3 ,1 ע׳ ),26.10.1965( תשכ״ו תשרי
י.כ.].

הצ ׳הפועל ? ייטמע לא מי — דיבר העם .1398
 חשוון יב ,7 גל׳ לז, כרך נט, שנה עיר/

י.כ.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ ),7.11.1965( תשכ״ו

 נט, שנה הצעיר/ ׳הפועל ? לאן — רפ״י .1399
 תשכ״ו חשוון כא ,8 גל׳ לז, כרך

)16.11.1965, ה.ה.]. :[חתום 5—4 ע׳ )
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 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל השישית. הכנסת .1400
 תשכ״ו חשוון כח ,9 גל׳ לז, כרך

ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),23.11.1965(
 נט, שנה הצעיר', ׳הפועל נתינתס. ככיום .1401

 תשכ״ו כסלו ו ,10 גל׳ לו, כרך
 יעקב ספרי [על 16—15 ע׳ ),30.11.1965(

 פרס חלוקת בטקס שנאמרו דברים הורוביץ,
ברנר].

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ומלואה. ההסתדרות .1402
 תשכ״ו כסלו כז ,13 גל׳ לז, כרך נט,

י.כ.]. [חתום: 3,1 ע׳ ),21.12.1965(
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1403

 תשכ״ו טבת יט ,16 גל׳ לז, כרך נט,
)11.1.1966, ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ )

 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל מאיר. גולדה .1404
 ),18.1.1966( כוטבתתשכ״ו ,17 גל׳ לז, כרך

.3 ע׳
הצ ׳הפועל ברקת. ראובן של פרישתו עם .1405

 שבט ד ,18 גל׳ לז, כרך נט, שנה עיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),25.1.1966( תשכ״ו

 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הבית. בדק עם .1406
 ),8.2.1966( תשכ״ו שבט יח ,20 גל׳ לז, כרך

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳

 חוב׳ כב, כרך ׳מאזנים׳, הארץ". "פרי על .1407
,1966 (פברואר תשכ״ו שבט ג,  —189 ע׳ )

בספרו ויוצרים הוויות הארץ׳, [׳פרי 194
].20 ,15[ מיכלי] ב.י. מאת הצעירה, תנו

 כרך נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קשה. אות .1408
 ע׳ ),22.2.1966( תשכ״ו אדר ב ,22 גל׳ לז,

ה.ה.]. :[חתום 4

 נטרונאי. — ל״אומכודסמן״ עברי שם .1409
).25.2.1966( תשכ״ו אדר ה ׳דבר׳,

הצ ׳הפועל חדיש". אנגלי־עברי "מילון .1410
 אדר טו ,24 גל׳ לז, כרך נט, שנה עיר׳,

 י. [חתום: 24 ע' ),8.3.1966( תשכ״ו
 אנגלי- החדיש׳, מגידו ׳מילון [על מעיין]
 לבנסטון א. אברהם בידי ערוך עברי,

סיוון]. וראובן

 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הסופרים. ועידת .1411
 תשכ״ו ניסן ט ,28—27 גל׳ לז, כרך

י.כ.]. :[חתום 21 ע׳ ),30.3.1966(

 בציבור. ומעמדו בדורנו העברי הסופר .1412
 תשכ״ו ערב־פסח ניסן יג ׳מעריב׳,

ועי לקראת בסימפוזיון [דברים )4.4.1966(
הסופרים]. אגודת דת

 הצעיר׳, ׳הפועל ב״דבר". עורכים חילופי .1413
 תשכ״ו ניסן כב ,29 גל׳ לז, כרך נט, שנה

ה.ה.]. :!חתום 3 ע׳ ),13.4.1966(
 כרך נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנה. מקץ .1414

 ע׳ ),10.5.1966( תשכ״ו אייר כ ,33 גל׳ לז,
ה.ה.]. :[חתום 1

 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל העורך. תשובת .1415
 ),10.5.1966( תשכ״ו אייר כ ,33 גל׳ לז, כרך

בן־גוריון]. של [למכתבו חתימה] [בלי 11 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כבית. מראות־נגעים .1416
 תשכ״ו אייר כז ,35—34 גל׳ לז, כרך נט,

)17.5.1966, ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ )
פולי עובריפ-ושכים על לאן?; — רפ״י .1417

 לו, כרך נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל טיים.
 4 ,1 ע׳ ),31.5.1966( תשכ״ו סיון יב ,36 גל׳

ה.ה.]. :[חתום
 תשכ״ו סיון טו ׳דבר׳, סופרים. זימוני .1418

 הצרפתי- הדו־שיח [לקראת )3.6.1966(
ישראלי].

הצ ׳הפועל רבו. על עולה תמיר שמואל .1419
 סיון יט ,37 גל׳ לז, כרך נט, שנה עיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),7.6.1966( תשכ״ו
 ׳הפועל מצרפת. האורחים הסופרים באזני .1420

 סיון כו ,38 גל׳ לז, כרך נט, שנה הצעיר׳,
,14.6.1966( תשכ״ו  שנאמרו [דברים 20 ע׳ )

].24[ בירושלים] הישראלי־צרפתי בדו־שיח
 ברוך בשובו, הממשלה ראש יהיה כרוך .1421

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כצאתו! הנשיא יהיה
 תשכ״ו תמוז ג ,39 גל׳ לז, כרך נט,

ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),21.6.1966(
 לוייטנאם. דייו משה הח״כ של נסיעתו .1422

 ,40 גל׳ לז, כרך נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
,28.6.1966( תשכ״ו תמוז י  :[חתום 3 ע׳ )

ה.ה.].
 כג, כרך ׳מאזנים׳, ישראלי-צרפתי. דו-שיח .1423

,1966 (יולי תשכ״ו תמוז ב, חוב׳  ע׳ )
 אורחים סופרים [על י.כ.] [חתום: 94—93

בישראל]. מצרפת
 ׳הפועל איש-האחריות? של אחריותו היכן .1424

 אב ב ,42 גל׳ לז, כרך נט, שנה הצעיר׳,
,19.7.1966( תשכ״ו ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

הצ ׳הפועל טאשקנט". ל״רוח התפל הלעג .1425
 אלול ז ,47 גל׳ לז, כרך לט, שנה עיר׳,

ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ ),23.8.1966( תשכ״ו
 נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פנים. אל פנים .1426

),23.8.1966( תשכ״ו אלול ז ,47 גל׳ לז, כרך
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 סופרים עם בדו־שיח [דברים 21—20 ע׳
].24! יהודים־אנגלים]

 נט, שנד. הצעיר׳, ׳הפועל הכנסת. משכן .1427
 תשכ״ו אלול יד ,48 גל׳ לו, כרך

)30.8.1966, ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ )
. מאש מוצלת שאלי, .1428 .  הצעיר׳, ׳הפועל .

 אלול כו ,50—49 גל׳ לז, כרך נט, שנה
,11.9.1966( תשכ״ו ה.ה.]. [חתום: 5—4 ע׳ )

 כרך נט, שנה הצעיר׳, ׳הפועל !חילו יישר .1429
,11.9.1966( כואלולתשכ״ו ,50—49 גל׳ לז, ( 
ב פושקין שירת [על י.כ.] :[חתום 25 ע׳

שלוגסקי]. תרגום
 סימונוב קונסטנטין כיו כדו־שיח [דברים .1430

 אלול כט, גל׳ ׳דף׳, ישראל]. וסופרי
,1966 (ספטמבר תשכ״ו .5 ע׳ )

 ומגמות]. התפתחות בישראל, [השבועונים .1431
העו תשכ״ו, העתונאים׳, של השנה ׳ספר

 העתונאים אגודת הוצ׳ קרמר, אלחנן : רך
 בסימפוז־ [דברים 142—139 ע׳ בתל־אביב,

יון].

 חוב׳ כג, כרך ׳מאזנים׳, לאמיר. תשובה .1432
(ספ תשכ״ז תשרי — תשכ״ו אלול ה,—ד

,1966 אוקטובר—טמבר [ב 379—378 ע׳ )
הישראלי־צרפתי]. שיחדו

תשכ״ז
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המבוכה. זורעי כנגד .1433

 תשכ״ז חשוון ג ,4 גל׳ לח, כרך ם,
)18.10.1966, י.כ.]. :[חתום 5—4 ע׳ )

 ׳הפועל לביתם. ;עגנון לש״י נוכל פרם .1434
 חשוון יא ,5 גל׳ לח, כרך ס, שנה הצעיר׳,

,25.10.1966( תשכ״ז 3 ע׳ ) ה.ה.]. [חתום: 1,

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המשטרה. שר פרישת .1435
 תשכ״ז חשוון כה ,7 גל׳ לח, כרך ם,

)8.11.1966, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 כג, כרך ׳מאזנים׳, בורלא. יהודה עלילות .1436
,1966 (נובמבר תשכ״ז חשוון ו, חוב׳ ( 

מב — בורלא ב׳יהודה [נכלל 447—443 ע׳
 מבוא וצירף ליקט יצירתו׳, על מאמרים חר

 עם ׳הוצ ברשאי, אבינועם :וביבליוגרפיה
 תל- ולאמנות, לספרות תל־אביב וקרן עובד

].20 ,15[ ]124—118 ע׳ תשל״ו, אביב,

 הצעיר׳, ׳הפועל האיחוד. ועל המערך על .1437
 תשכ״ז כסלו ב ,8 גל׳ לח, כרך ס, שנה

)15.11.1966, ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ )

 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שרים. חילופי .1438
,22.11.1966( טכסלותשכ״ז ,9גל׳ לח, כרך ( 

ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל סלושץ. נחום פרוס׳ .1439

 תשכ״ז כסלו ט ,9 גל׳ לח, כרך ס,
)22.11.1966, ].20 ,15[ 21 ע׳ )

 שנה הצעיר', ׳הפועל ומשאלות. משאלים .1440
 תשכ״ז כסלו טז ,10 גל׳ לח, כרך ם,

)29.11.1966, י.כ.]. :[חתום 4—3 ע׳ )
׳הפו "הארין". של הגיונו ;נפסדת תעמולה .1441

 כג ,11 גל׳ לח, כרך ס, שנה הצעיר׳, על
,6.12.1966( תשכ״ז כסלו  :[חתום 4—3 ע׳ )

ה.ה.].
 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל גדול. מאורע .1442

 תשכ״ז כסלו ל ,12 גל׳ לח, כרך
)13.12.1966,  [על ה.ה.] :[חתום 1 ע׳ )

לעגנון]. גובל פרס הענקת
 הצעיר׳, ׳הפועל כושר. שעת או חירום שעת .1443

 תשכ״ז טבת ז ,13 גל׳ לח, כרך ס, שנה
)20.12.1966, .3 ,1 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל עמעום. של הצעות .1444
 תשכ״ז טבת יד ,14 גל׳ לח, כרך ס,

)27.12.1966, .5—4 ע׳ )
 לפטלה. קריאה ;ותפקידים שרים חילופי .1445

 ,15 גל׳ לח, כרך ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,3.1.1967( תשכ״ז טבת כא  :[חתום 3 ע׳ )
ה.ה.].

׳מאז סלושין. נחום פרוס׳ של מיטתו אחרי .1446
 (ינואר תשכ״ז טבת ב, חוב׳ כד, כרך נים׳,
1967, בהלוויה]. פרידה [דברי 162 ע׳ )

 לח, כרך ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הערמה. .1447
,17.1.1967( תשכ״ז שבט ו ,17 גל׳  3 ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום
 ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל וצעיפים. סעיפים .1448

 תשכ״ז שבט יג ,18 גל׳ לח, כרך
)24.1.1967,  עם [ויכוח י.כ.] :וחתום 4 ע׳ )

בן־גוריון].
 ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שיטרית. כבור .1449

,31.1.1967( כשבטתשכ״ז ,19 גל׳ לח, כרך ( 
[נקרולוג]. חתימה] [בלי 1 ע׳

הצ ׳הפועל עומדות. כמקומן והקושיות .1450
 שבט כ ,19 גל׳ לח, כרך ם, שנה עיר׳,

,31.1.1967( תשכ״ז  י.כ.] : [חתום 10—9 ע׳ )
בן־גוריון]. עם הוויכוח [המשך

 ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לתשוכה. תשובה .1451
תשכ״ז א אדר ד ,21 גל׳ לח, כרך
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)14.2.1967,  [לבן־ י.כ.] :וחתום 9—8 ע׳ )
גוריון].

 הצעיר׳, ׳הפועל ציבורי. חינוך של נקמתו .1452
 תשכ״ז א אדר יח ,23 גל׳ לח, כרך ס, שנה

"חי [על י.כ.] :[חתום 3 ע׳ ),28.2.1967(
רות"].

 ד, חוב׳ כד, כרך ׳מאזנים׳, שפאן. שלמה .1453
 —271 ע׳ ),1967 (מרץ תשכ״ז ב—א אדר
274 ]15, 20.[

 ׳הפועל "הארץ". של ותדהמתו" "תמהונו .1454
 ב אדר ב ,25 גל׳ לח, כרך ס, שנה הצעיר׳,

ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ ),14.3.1967( תשכ״ז
 זמננו. כת סוציאליסטית למחשבה מרכז .1455

 ,26 גל׳ לח, כרך ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 3 ע׳ ),21.3.1967( תשכ״ז ב אדר ט

ה.ה.]. :[חתום
הצ ׳הפועל האופוזיציה. של תעסוקת־דחק .1456

 ב אדר טז ,27 גל׳ לח, כרך ס, שנה עיר׳,
ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ ),28.3.1967( תשכ״ז

 יט ׳דבר׳, שהיא. במות הסופרים אגודת .1457
).31.3.1967( תשכ״ז ב אדר

 הצעיר׳, ׳הפועל היתולי. למחזה חומר .1458
 תשכ״ז ניסן א ,29 גל׳ לח, כרך ס, שנה

)11.4.1967, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל השתא. החירות חג .1459

 תשכ״ז ניסן ט ,30 גל׳ לח, כרך ם,
)19.4.1967, ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל מירושלים. דמויות .1460
 תשכ״ז ניסן יז ,31 גל׳ לח, כרך ס,

 ׳חליפה לספר [הקדמה 21 ע׳ ),27.4.1967(
בירו (דמויות — שחורים פסים עם בהירה

תשכ״ז]. ירושלים, אלון, משה מאת שלים)׳,

 כרך ׳מאזנים׳, הרומנטי. והחופר החוקר .1461
 (אפריל־ תשכ״ז אייר—ניסן ו,—ה חוב׳ כד,

 נחום פרופ׳ [על 429—424 ע׳ ),1967 מאי
].20 ,15[ ז״ל] סלושץ

 ו,—ה ,חוב כד, כרך ׳מאזנים׳, תשובה. .1462
,1967 מאי—(אפריל תשכ״ז אייר—ניסן  ע׳ )
 גינתר בענין עקביהו יצחק [לדברי 476

גראס].

הצ ׳הפועל לעצמאותנו. שנה עשרה תשע .1463
3גל׳ כרךלח, שנהם, עיר׳,  לניסן ,33—2

,10.5.1967( תשכ״ז ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אהרונוביץ. יוסח .1464
),17.5.1967( תשכ״ז אייר ז ,34 גל׳ לח, כרך

המז בישיבת שנאמרו [דברים 19—18 ע׳
].22 ,17! א״י] פועלי מפלגת של כירות

 כרך ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל העם. ליכוד .1465
 ),30.5.1967( תשכ״ז אייר כ ,36 גל׳ לח,

ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳
 ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל והעם. הממשלה .1466

 תשכ״ז אייר כז ,37 גל׳ לח, כרך
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),6.6.1967(

 ,0 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ישראל. כחילחם .1467
,12.6.1967( תשכ״ז סיון ד ,38 גל׳ לח, כרך ( 

.3 ,1 ע׳
 כרך ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רפ״י. הצעת .1468

 ),20.6.1967( תשכ״ז סיון יב ,39 גל׳ לח,
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

הצ ׳הפועל הנכסך. האיחוד של ספו על .1469
 סיון יט ,40 גל׳ לח, כרך ס, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 3 ,1 ע׳ ),27.6.1967( תשכ״ז
 סיון א, חוב׳ כה, כרך ׳מאזנים׳, סדן. דב .1470

,1967 (יוני תשכ״ז ].20 ,15[ 36—26 ע׳ )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בהתגשמותו. האיחוד .1471

 תשכ״ז סיון כו ,41 גל׳ לח, כרך ס,
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ ),4.7.1967(

 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שבהשחייה. הנזק .1472
,11.7.1967( גתמוזתשכ״ז ,42 גל׳ לח, כרך ( 

ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל בהתגשמותו. האיחוד .1473

 תשכ״ז תמוז י ,43 גל׳ לח, כרך ס,
)18.7.1967, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )

 תמוז טז ׳דבר׳, היאפאניות. האמרות על .1474
 של הערה על [תגובה )24.7.1967( תשכ״ז

קרסל]. ג.
 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המעכב. הסעיך על .1475

 תשכ״ז תמוז יז ,44 גל׳ לח, כרך
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),25.7.1967(

 כרך ׳מאזנים׳, בראשיתו. שטיינברג יעקב .1476
,1967 (יולי תשכ״ז תמוז ב, חוב׳ כה, ( 

. ].16 ,15[ 137—128 ע׳
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל המשולש. האיחוד על .1477

 תשכ״ז תמוז כד ,45 גל׳ לח, כרך ס,
)1.8.1967, ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳ )

הצ ׳הפועל באיחוד. הם שותפים שלושה .1478
 אב ב ,46 גל׳ לח, כרך ס, שנה עיר׳,

ה.ה.]. :־[חתום 1 ע׳ ),8.8.1967( תשכ״ז

 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפשרה. פשר .1479
 ),22.8.1967( תשכ״ז אב טז ,48 גל׳ לח, כרך

ה.ה.]. :[חתום 3 ,1 ע׳
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 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל האיחוד. פעמי עם .1480
 ),29.8.1967( תשכ״ז אב כג ,49 גל׳ לח, כרך

ה.ה.]. : [חתום 3 ,1 ע׳
 ׳מאזנים׳, המבקר. פדן — סדן דב על .1481

,1967 (אוגוסט תשכ״ז אב ג, חוב׳ כה, כרך ( 
].20 ,15[ 200—190 ע׳

 ס, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המתאחדים. באזני .1482
 ),5.9.1967( תשכ״ז אב ל ,50 גל׳ לח, כרך

ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳
 ם, שנת הצעיר׳, ׳הפועל השישים. שער .1483

 תשכ״ז אלול כא ,53 גל׳ לח, כרך
 ל׳הפועל שגה 60[ 5—3 ע׳ ),26.9.1967(

הצעיר׳].
 לדברי ז ׳מאסף׳ אפרת. ישראל שירת .1484

 יוסף :העורכים והגות, בקורת ספרות,
 100—81 ע׳ ׳1967 טביב, ומרדכי אריכא

]15, 20.[

תשכ״ח
הצ ׳הפועל נכבד. תאריך ;ההפסקה עם .1485

תש ו ,2—1 גל׳ לט, כרך סא, שנה עיר׳,
,10.10.1967( תשכ״ח רי  5—3 ,1 ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום
 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאיחוד. גשר .1486

 תשכ״ח תשרי כג ,5—4 גל׳ לט, כרך
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ ),31.10.1967(

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ערב־חג. של ישיבה .1487
 תשכ״ח כסלו י ,11 גל׳ לט, כרך סא,

)12.12.1967, ה.ה.]. : [חתום 3 ׳ע )
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל כה. וקוצים ועידה .1488

 תשכ״ח כסלו יז ,12 גל׳ לט, כרך סא,
)19.12.1967, ה.ה.]. : [חתום 1 ע׳ )

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל האיחוד. בפרוס .1489
 תשכ״ח טבת טז ,16 גל׳ לט, כרך

)17.1.1968, .3 ע׳ )
הצע ׳הפועל הישראלית. העבודה מפלגת .1490

 טבת כג ,17 גל׳ לט, כרך סא, שנה יר׳,
.3 ע׳ ),24.1.1968( תשכ״ח

הצ ׳הפועל 1 ברכה — הנבחרים למוסדות .1491
 שבט יד ,19 גל׳ לט, כרך סא, שנה עיר',

,13.2.1968( תשכ״ח ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳ )

 כרך סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שורר. חיים .1492
 ),20.2.1968( תשכ״ח שבט כא ,20 גל׳ לט,
ובמע •ב׳במערכה [נכלל י.כ.] :[חתום 1 ע׳

 ׳דבר׳, הוצ׳ שפירא, יוסף :עורך רכת׳,
תחת ,18—17 ע׳ ),1971( תשל״א תל־אביב,

 קטע ובמעשיו". במחשבתו "הנאמן הכותרת
 תשל״ח שבט טו ב׳דבר׳, נדפס המאמר מן

)23.1.1978[( ]17, 22.[
 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המדינה. נשיא .1493

 ),5.3.1968( תשכ״ח אדר ה ,22 גל׳ לט, כרך
ה.ה.]. :[חתום 1 ע׳

 תשכ״ח אדר טו ׳דבר׳, כהוויתם. דברים .1494
 י.ח. של מאמרו על !תגובה )15.3.1968(

הזז"]. "לפולמוס בילצקי

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ז״ל. תנחום על .1495
 תשכ״ח אדר כו ,25 גל׳ לט, כרך

 בדגנ־ שנאמרו [דברים, 16 ע׳ ),26.3.1968(
 תנפילוב, תנחום למות השבעה ביום א יה

 הישראלית] העבודה מפלגת מזכירות בשם
 א, דגניה הוצ׳ ׳תנחום׳, בקובץ גם [נדפס

].22 ,17[ ]16—15 ע׳ תשכ״ט,

 ד, חוב׳ כו, כרך ׳מאזנים׳, העם. חיי אוצר .1496
,1968 (מרץ תשכ״ח אדר  [עם 244—241 ע׳ )

].19 ,15 :הזז חיים כתבי

 כרך סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל החירות. חג .1497
 ),9.4.1968( תשכ״ח ניסן יא ,28—27 גל׳ לט,

ה.ה.]. [חתום: 1 ע׳

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הסופרים. ועידת .1498
 תשכ״ח ניסן יא ,28—27 גל׳ לט, כרך

מ.ה.ה.]. : [חתום 19 ע׳ ),9.4.1968(

 הצעיר׳, ׳הפועל שגה. עשרים של לאורן .1499
 ניסן כו ,30—29 גל׳ לט, כרך סא, שנה

.4—3 ע׳ ),24.4.1968( תשכ״ח

׳הפו נכבדים. ענינים בשולי קלות הערות .1500
 ט ,31 גל׳ לט, כרך סא, שנה הצעיר׳, על

 [דברים 21—20 ע׳ ),7.5.1968( תשכ״ח אייר
בירושלים]. הסופרים בוועידת שנאמרו

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הנשיא. השבעת .1501
 תשכ״ח סיון א ,35—34 גל׳ לט, כרך

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),28.5.1968(

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הציוני. הקונגרס .1502
 תשכ״ח סיון טו ,36 גל׳ לט, כרך

)11.6.1968, ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳ )

 סא, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המורים. שביתת .1503
 תשכ״ח סיון כט ,38 גל׳ לט, כרך

ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ ),25.6.1968(

 כז, כרך ׳מאזנים׳, העדרך. פיכמן יעקב .1504
 3—2 ע׳ ),1968 (יוני תשכ״ח סיון א, חוב׳

י.כ.]. :[חתום
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 הצעיר׳, ׳הפועל הראשונה. המרכז ישיבת .1505
 תשכ״ח תמוז ה ,39 גל׳ לט, כרד סא, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),2.7.1968(
 הצעיר׳, ׳הפועל מאיר. גולדה של החלטתה .1506

 תשכ״ח תמוז כ ,41 גל׳ לט, כרך סא, שנה
)16.7.1968, ה.ה.]. [חתום: 3 ע׳ )

 חוב׳ כז, כרך ׳מאזנים׳, תהנה. של כתה .1507
,1968 (יולי תשכ״ח תמוז ב,  82—81 ע׳ )

הקליטה[. משרד הקמת [על י.כ.] : [חתום
 תשכ״ח תמוז לג, גל׳ ׳דף׳, האגודה. מפעלי .1508

 השני במושב [דברים 5—4 ע׳ ),1968 (יולי
ושלוש]. העשרים הסופרים ועידת של

הצ ׳הפועל המפלגה. כמזכירות השינויים .1509
 אב ה ,43 גל׳ לט, כרך סא, שנה עיר׳,

ה.ה.ן. :[חתום 3 ע׳ ),30.7.1968( תשכ״ח
 הצעיר׳, ׳הפועל והתכונה. האחריות בקו .1510

 תשכ״ח אב יט ,45 גל׳ לט, כרך סא, שנה
)13.8.1968, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 חוב׳ כז, כרך ׳מאזנים׳, המזווע. הכיבוש .1511
 ספטמבר—(אוגוסט תשכ״ח אלול—אב ד,—ג

 [על י.כ.] [חתום: 162—161 ע׳ ),1968
לצ׳כוסלובקיה]. הפלישה

 הצעיר׳, ׳הפועל המועצות. ברית של הפשע .1512
 תשכ״ח אלול ג ,46 גל׳ לט, כרך סא, שנה

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),27.8.1968(
 סא, שנה הצעיר', ׳הפועל השנה. כצאת .1513

 תשכ״ח אלול כד ,50—49 גל׳ לט, כרך
)17.9.1968, .4—3 ע׳ )

 ספרות, לדברי ט—ח ׳מאסף׳ חשבון. פרקי .1514
 ודב כהן ישראל :העורכים והגות, בקורת

].24 ,15! 18—9 ע׳ ),1968( תשכ״ח סדן,
 לעדה זכרון ספר האחת׳, ׳שם קורתה. בצל .1515

מחב הוצ׳ זמורה, ישראל :העורך זמורה,
.263—262 ע׳ ,1968 לספרות, רות

תשכ״ט
מחר המועצות כרית ;המפלגה של רצונה .1516

 כרך סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שלום. חרת
,30.9.1968( תשכ״ט תשרי ח ,1 גל׳ מ, ( 
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳

הצ ׳הפועל (בנשלום). כ״ץ בנציון פרופ׳ .1517
 כסלו ה ,8 גל׳ מ, כרך סב, שנה עיר׳,

י.כ.]. :[חתום 21 ע׳ ),26.11.1968( תשכ״ט
 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל רעה. תרבות .1518

 תשכ״ט כסלו יט ,10 גל׳ מ, כרד
)10.12.1968, ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )

 כרך סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כרין. יוסף .1519
 ),17.12.1968( תשכ״ט כסלו כו ,11 גל׳ מ,
].22 ,17[ 4 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל יצירה. לפרסי קרן .1520
 תשכ״ט טבת יז ,14 גל׳ מ, כרך סב,

י.כ.]. :[חתום 22 ע׳ ),7.1.1969(
 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המעדר! נחתם .1521

 ),21.1.1969( תשכ״ט שבט ב ,16 גל׳ מ, כרך
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אשכול. לוי .1522
 ),4.3.1969( תשכ״ט אדר יד ,22 גל׳ מ, כרך

].22 ,17[ 4—3 ע׳
הממש לראשות מועמדת — מאיר גולדה .1523

 תל־ עירית ראש — רכינוכיין יהושע ; לה
 מ, כרך סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אביב.

,11.3.1969( תשכ״ט אדר כא ,23 גל׳  ע׳ )
ה.ה.]. :[חתום 5 ,3

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל החדשה. הממשלה .1524
 תשכ״ט אדר כח ,24 גל׳ מ, כרך סב,

)18.3.1969, ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳ )
 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל כעיתן. שיחות .1525

 תשכ״ט ניסן יג ,27—26 גל׳ מ, כרך
)1.4.1969, ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ )

הצ ׳הפועל הדת. בשם — שפלה פגיעה .1526
 ניסן כו ,28 גל׳ מ, כרד סב, שנה עיר׳,

ה.ה.). : [חתום 4 ע׳ ),17.4.1969( תשכ״ט
 כח, כרך ׳מאזנים׳, בייקון. פראנסיס על .1527

 —(אפריל תשכ״ט אייר—ניסן ו,—ה חוב'
,1969 מאי .385—382 ע' )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ואחת. העשרים כשנת .1528
 תשכ״ט אייר ד ,30—29 גל׳ מ, כרך סב,

.3 ע׳ ),22.4.1969(
 ׳הפועל כל. היינריד הגרמני הסופר כאזני .1529

 סיון יז ,36 גל׳ מ, כרך סב, שנה הצעיר׳,
 שנאמרו [דברים 21 ע׳ ),3.6.1969׳( תשכ״ט

הסופר]. בבית
 כרך סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל תל-אכיב. .1530

,17.6.1969( תשכ״ט תמוז א ,38 גל׳ מ, ( 
ה.ה.]. : [חתום 4—3 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל הרעה. הרוח את נגרש .1531
 תשכ״ט תמוז טו ,40 גל׳ מ, כרך סב, שנה

)1.7.1969, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 פרישתו. על ארן זלמן הה׳ הודעת עם .1532

 ,41 גל׳ מ, כרך סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל
 [חתום: 4 ע׳ ),8.7.1969( תשכ״ט תמוז כג

ה.ה.].
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הצ ׳הפועל רצון. שעת היא שעת־המשבר .1533
 תמוז כט ,42 גל׳ מ, כרך סב, שנה עיר׳,

,15.7.1969( תשכ״ט ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הירח. על אדם .1534

,22.7.1969( תשכ״ט אב ז ,43 גל׳ מ, כרך ( 
ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳

 סב, שנה ,,הצעיר ׳הפועל המפלגה. ועידת .1535
 ),22.7.1969( תשכ״ט אב יד ,44 גל׳ מ, כרך

ה.ה.]. : [חתום 4 ע׳
 ׳מאזנים׳, כתל־אבים. ואמנות לספרות ?רן .1536

 תשכ״ט אלול—אב ד,—ג חוב׳ כט, כרך
,1969 ספטמבר—(אוגוסט  : [חתום 164 ע׳ )

י.כ.].
 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המערכה! אל .1537

,19.8.1969( תשכ״ט אלול ה ,47 גל׳ מ, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 הצעיר׳, ׳הפועל ואוצרו. כנעני 3,יעל על .1538
 תשכ״ט אלול ה ,47 גל׳ מ, כרך סב, שנה

)19.8.1969, במסי שנאמרו [דברים, 17 ע׳ )
האי ע״י שנערכה כנעני, יעקב לכבוד בה
].24[ בסרביה] יהודי של העולמי גוד

 סב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל עמוסה. שנה .1539
 תשכ״ט אלול יט ,50—49 גל׳ מ, כרך

)2.9.1969, הצ ב׳הפועל ונדפס [חזר 1 ע׳ )
 יב ,2—1 גל׳ מא, כרך סג, שנה עיר׳,
,24.9.1969( תש״ל תשרי ].28—27 ע׳ )

תש״ל
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל התחילה. המערכה .1540

 תש״ל תשרי יב ,2—1 גל׳ מא, כרך סג,
ה.ה.]. :[חתום 4 ע׳ ),24.9.1969(

 מועמד — כן־אהרון יצחק ;החוכות שתי .1541
 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ההסתדרות. למזכיר

 תש״ל חשוון ט ,7—6 גל׳ מא, כרך סג,
)21.10.1969, ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳ )

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל י כישראל לעם השבח .1542
 תש״ל חשוון כג ,8 גל׳ מא, כרך סג,

)4.11.1969, ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )
 חבלי הממשלה; לראשות — מאיר גולדה .1543

 מא, כרך סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הרכבה.
,11.11.1969( תש״ל כסלו א ,9 גל׳  3 ע׳ )

ה.ה.]. :[חתום

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל ז״ל. כורלא יהודה .1544
 תש״ל כסלו א ,9 גל׳ מא, כרך סג,

)11.11.1969, י.כ.]. [חתום: 25 ע׳ )

הקו הרכבת על המו׳׳מ ;השביעית הכנסת .1545
 מא, כרך סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אליציה.

 ),25.11.1969( תש״ל כסלו טו ,11—10 גל׳
ה.ה.]. :[חתום 4—3 ע׳

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל קיצור. לשם ארכה .1546
 תש״ל כסלו כב ,12 גל׳ מא, כרך סג,

ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ ),2.12.1969(
 ׳הפועל האחת־עשרה. ההסתדרות ועידת .1547

 כט ,13 גל׳ מא, כרך סג, שנה הצעיר׳,
,9.12.1969( תש״ל כסלו  :[חתום 3 ע׳ )

ה.ה.].
לי ממשלת ;והתיקון ההתנערות כנתיב .1548

 כרך סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל לאומי. כוד
,16.12.1969( תש״ל טבת ז ,14 גל׳ מא, ( 

ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳
 סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל משמרות. חילופי .1549

,13.1.1970( תש״ל שבט ו ,18 גל׳ מא, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל הפועלות. ועידת .1550
 ),20.1.1970( תש״ל שבט יג ,19 גל׳ מא, כרך

ד,.ה.]. :[חתום 4 ע׳
 סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל המעשי. המוצא .1551

,3.2.1970( תש״ל שבט כז ,21 גל׳ מא, כרך ( 
ה.ה.]. : [חתום 3 ע׳

 ׳הפועל מאיר. גולדה של לכהונתה שנה .1552
 אדר טז ,28 גל׳ מא, כרך סג, שנה הצעיר׳,

,24.3.1970( תש״ל ב ה.ה.]. :[חתום 3 ע׳ )

 עברים סופרים בפגישת שנאמרו [דברים .1553
 ב אדר לד, גל' ׳דך•׳, ערבים]. סופרים עם

,1970 (מרץ תש״ל .5 ע׳ )

 ׳הפועל החדש. למשכנה "הבימה" בהיכנס .1554
 ניסן א ,30 גל׳ מא, כרך סג, שנה הצעיר׳,

,7.4.1970( תש״ל ה.ה.]. [חתום: 4—3 ע׳ )
 חוב' ל, כרך ׳מאזנים׳, עגנון. של כוצ׳אין׳ .1555

מאי—(אפריל תש״ל אייר—ניסן ו,—ה
1970, ].19[ 430—422 ע׳ )

 כרך סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל פרישה. עם .1556
,5.5.1970( תש״ל ניסן כט ,34—33 גל׳ מא, ( 

 ישיבת בסיום נאמרו [הדברים 3 ,1 ע׳
הצ ׳הפועל להערכת שהוקדשה המזכירות,

].24[ ועורכו] עיר׳

 ׳דבר׳, הצעיר". "הפועל אישי עם היכרותי .1557
.10.7.1970( תש״ל תמוז ו  תש״ל תמוז כ )
 הנשיא] בבית שנאמרו [דברים )24.7.1970(
]26.[
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׳מאז החדשה", "אטלנטיס כאוטופיה עיון .1558
 (יולי תש״ל תמוז ב, חוב׳ לא, כרך נים׳,
1970,  פראנסיס של ספרו [על 121—113 ע׳ )

בייקון].
׳מע שטיינמן. אליעזר של לדמותו תגים .1559

].20, )14.8.1970( תש״ל אב יב ריב׳,
 ז. על מספרים ׳חברים ארן]. זלמן [על .1560

חב הוצ׳ לפטירתו, שלושים במלאת ארן׳,
.32 ,8—5 ע׳ תש״ל, אלול תל־אביב, רים,

תשל״א
 תשרי ט ׳מעריב׳, ארן. זלמן של יחודו .1561

 ,17[ )9.10.1970( תשל״א יום־כיפור ערב
22.[

 ׳מאזנים׳, הספרות. ומדע הספרות ביקורת .1562
 תשל״א חשוון—תשרי ו,—ה חוב׳ לא, כרך

,1970 נובמבר—(אוקטובר  321—308 ע׳ )
]23.[

 כרך ׳מאזנים׳, המספר. שטיינברג יעקב .1563
,1971 (ינואר תשל״א טבת ב, חוב׳ לב, ( 

].16[ 108—103 ע׳
המש ׳על הביקורת. בראי שטיינברג יעקב .1564

 אדר ח ).26.2.1971( תשל״א אדר א מר׳,
].16[ )5.3.1971( תשל״א

 תשל״א ניסן כא המשמר׳, ׳על וקול. חותם .1565
 דברים, חומסקי. דב שירי [על )15.4.1971(

 ע״ש לספרות הפרם חלוקת בטקס שנאמרו
].24 :ובעונה״ [״בעת טלפיר] מרים

 ניסן כח ׳דבר׳, שטיינברג. יעקב פני .1566
].16[ )23.4.1971( תשל״א

 אייר יט המשמר׳, ׳על כעורך. פיכמן יעקב .1567
].19ן )14.5.1971( תשל״א

 תמוז טז המשמר׳, ׳על אהרונוביץ׳. יוסח .1568
 עם שנאמרו [דברים )9.7.1971( תשל״א

אהרונוביץ׳]. פרם קבלת
 שטיינברג. יעקב של מחזות שלושה על .1569

,1971( תשל״א קיץ ,50 חוב׳ ׳במה׳,  ע׳ )
151—160 ]16.[

 שטיינברג. ליעקב סיפורי־אוקראינה ארבעה .1570
 אלול—אב ד,—ג חוב׳ לג, כרך ׳מאזנים׳,

,1971 ספטמבר—(אוגוסט תשל״א ע׳ )
231—246 ]16.[

 תשל״א אלול ו המשמר׳, ׳על ארן. זלמן .1571
 ,17[ לפטירתו] השנה [ליום )27.8.1971(

22.[
׳על שטיינברג. יעקב של "הקשה" שירתו .1572

 תשל״א אלול כט ראש־השנה ערב המשמר׳,
)19.9.1971( ]16.[

 הוצ׳ ׳אוטוביוגרפיה׳, :ארן זלמן הספר. עם .1573
 ,17[ 5—3 ע׳ ,1971 תל־אביב, עובד, עם
22.[
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1.;.[חתום 161י118316מ1( 1971 ]0.

תשל״ב
 יעקב בשירת מיתיות ותמונות-לשון דמויות .1575

העור ו,—ה קובץ ׳ירושלים׳, שטיינברג.
 תשל״ב ליפשיץ, ואריה הוס אברהם : כים

)1971, ].16[ 381—365 ע׳ )
 אדר כ״ד המשמר׳, ׳על ובינוס. פיזור .1576

 עם שלונסקי א. [על )10.3.1972( תשל״ב
אבר של [יבולו שלו] הכרכים עשרת צאת

].24 :שלונסקי הם
 שטיינברג. יעקב של הארצישראלי הסיפור .1577

 תשל״ב ערב־פסח ניסן יד המשמר׳, ׳על
 בה׳] מחפצי ׳החג׳ הסיפור [על )29.3.1972(
]16.[

 לה, כרך ׳מאזנים׳. הקו. שבירת כסימן .1578
,1972 (יוני תשל״ב סיון א, חוב׳  ע׳ )

לפ שנה 25 — שטיינברג [יעקב 55—51
].16 :הגדולה [התמורה טירתו]

 ד ׳דבר׳, שטיינברג. יעקב של הפואטיקה .1579
].16[ )16.6.1972( תשל״ב תמוז

המש ׳על שטיינברג. יעקב של לשונו יחוד .1580
 יח ).23.6.1972( תשל״ב תמוז יא מר׳,
].16[ )30.6.1972( תשל״ב תמוז

 אב י המשמר׳, ׳על הגמור. הייחוד כסוד .1581
 במלאת סדן דב [על )21.7.1972( תשל״ב

].20[ שנה] 70 לו

תשל״ג
 ערב־ תשרי יד המשמר׳, ׳על שמות. מסבת .1582

 של שמות [על )22.9.1972( תשל״ג סוכות
].23[ ספרים]

 חוב׳ לה, כרך ׳מאזנים׳, האגרת. על קינה .1583
נו—(אוקטובר תשל״ג כסלו—תשרי ,6—5

,1972 במבר ].23[ 394—390 ע׳ )
 המשמר׳, ׳על הזז. לחיים הימים" "בקץ .1584

 [דברים, )17.11.1972( תשל״ג כסלו יא
ה על ׳מילוא׳ במועדון במסיבה שנאמרו

].24[ ב׳הבימה׳] והצגתו מחזה
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 המשמר׳, ׳על מונוגראפיה. של מכבשונה .1585
 [דברים, )29.12.1972( תשל״ג טבת כד

 ׳יעקב הספר צאת לרגל במסיבה שנאמרו
].23[ ויצירתו׳] האיש שטיינברג,

 חוב׳ לו, כרך ׳מאזנים׳, הישראלי. הפנוב .1586
,1973 (ינואר שבטתשל״ג ,2  137—128 ע׳ )
]23.[

 ניסן ד המשמר׳, ׳על הפולקלור. חקר .1587
 לוינסקי] יום־טוב [על )6.4.1973( תשל״ג

]20•[
 יד המשמר׳, ׳על פתגמים. של נדודיהם .1588

ה [על )16.4.1973( תשל״ג ערב־פסח ניסן
].23 : פתגמים

 ׳ידיעות הגראפומאן. של לדיוקנו תגים .1589
 תשל״ג ערב־פסח ניסן יד אחרונות׳,

)16.4.1973( ]23.[
 ׳על שלונסקי. אברהם של מיטתו אחרי .1590

].20[ )25.5-1973( תשל״ג אייר כג המשמר׳,
 סיון ה המשמר׳, ׳על רימון. י.צ. שירת .1591

].20[ )5.6.1973( תשל״ג
 טו אחרונות׳, ׳ידיעות גראם. גינתר באזני .1592

].24! )15.6.1973( תשל״ג סיון
 ,2 חוב׳ לז, כרד 'מאזנים׳, מופת. איש על .1593

 154—150 ע׳ ),1973 (יולי תשל״ג המוז
].24 : עבודה״ [״בנתיבי שוחט] אליעזר [על

 ׳ערוגות׳, פיכמן. יעקב על קטנים פרקים .1594
 :העורך פיכמן, יעקב של לזכרו קובץ

,1973( תשל״ג זמורה, ישראל  28—25 ע׳ )
]419

 ׳אליעזר והנגלה. הנסתר — שוחט אליעזר .1595
 יוסף :העורך לזכרו׳, בנתיבו, עליו, שוחט,

 וחינוך, תרבות — עובד עם הוצ׳ שפירא,
 ,17[ 62—51 ע' ),1973( תשל״ג תל־אביב

22.[
 ראש־ ערב המשמר׳, ׳על פנאי. של כבשונו .1596

].23[ )26.9.1973( תשל״ג אלול כט השנה

תשל״ד
 כרך ׳מאזנים׳, ספרים. וקוברי ספרים כובדי .1597

,1973 (אוקטובר תשריתשל״ד ,5 חוב׳ לז, ( 
].23[ 347—339 ע׳

 לז, כרך ׳מאזנים׳, האלה. הימים במבחן .1598
,1973 (נובמבר תשל״ד חשוון ,6 גל׳  ע׳ )
 סופרים בפגישת פתיחה [דברי 408—405

בת״א].

ומלואה". "עיר של הארכיטיפית ההוויה .1599

 טבת—כסלו ,2—1 חוב׳ לח, כרך ׳מאזנים׳,
,1974 ינואר — 1973 (דצמבר תשל״ד  ע׳ )

61—73 ]19.[
׳מאז בן־גוריון. של ברמותו והסמוי הגלוי .1600

 (מרץ תשל״ד אדר ,4 חוב׳ לח, כרך נים׳,
].22[ 255—251 ע׳ ),1974

 המשמר׳, ׳על הזז. חיים של המזלות חגורת .1601
].19[ )5.4.1974( תשל״ד ניסן יג

 ניסן כ המשמר׳, ׳על הדיוקן. אמנות על .1602
 ש. של תערוכתו [על )12.4.1974( תשל״ד

].23[ ״מילוא״] במועדון לם
 ׳ידיעות בשואה. שניספו עברים סופרים .1603

].20[ )19.4.1974( תשל״ד ניסן כז אחרונות׳,
 כה אחרונות׳, ׳ידיעות ברנד. •טל עיקרו .1604

.17.5.1974( תשל״ד אייר  תשל״ד סיון ג )
)24.5.1974( ]19.[

 תשל״ד תמוז טו אחרונות׳, ׳ידיעות המחנך. .1605
 בהגיעו בן־יהודה ברוך ד״ר [על )5.7.1974(

].20[ לגבורות]

תשל״ה
 יג ׳מעריב׳, הסופרים? אצל קורה מה .1606

 לחנוך [תשובה )29.9.1974( תשל״ה השרי
ברטוב].

 המציאות. מחוייכת פשרה של בשבחה .1607
 תשל״ה תשרי ,5 חוב׳ לט, כרך ׳מאזנים׳,
,1974 (אוקטובר ].24[ 306—302 ע׳ )

 כאספקלרית בן־גוריון ד. של לבו הגיון .1608
 חשוון ,6 חוב׳ לט, כרך ׳מאזנים׳, התנ״ך.
].22[ 366—359 ע׳ ),1974 (נובמבר תשל״ה

 צמח. ש. עם ושיחה פגישה של נתזים .1609
 תשל״ה כסלו ,1 חוב׳ מ, כרך ׳מאזנים׳,

,1974 (דצמבר ].20[ 59—56 ע׳ )
 הלאומית. בספרות והאוניברסלי המיוחד .1610

 תשל״ה טבת ו אחרונות׳, ׳ידיעות
 הבינלאומי בקונגרס [הרצאה )20.12.1974(

].23[ פא״ן] של 39ה־
 יג המשמר׳, ׳על ולייפציג. בוטשאטש .1611

שנאמ [דברים )27.12.1974( תשל״ה טבת
 לש״י לובלין׳ מר של ׳בחנותו על בדיון רו

].24[ עגנון]
אחרו ׳ידיעות לביאליק. שטיינברג כיו .1612

[דב )27.12.1974( תשל״ה טבת יג נות׳,
].19[ ביאליק] פרס חלוקת בטקס רים

 תשל״ה טבת כז ׳דבר׳, שלום. ש. שירת על .1613
)10.1.1975( ]20.[

72



 הורוביץ. יעקב של יניקתו מקור על .1614
 תשל״ה שבט ,3 חוב׳ מ, כרך ׳מאזנים׳,
,1975 (פברואר ].20[ 183—180 ע׳ )

אח ׳ידיעות הזמן. במערכות העברי הכופר .1615
 [הרצאה )11.4.1975( תשל״ה ניסן ל רונות׳,

 [נדפס ושבע] העשרים הסופרים בוועידת
,1975 (יולי תשל״ה תמוז מ, גל׳ ב׳דף/ גם ( 
].10—7 ע׳

 ׳עיונים׳, נבוכים. כמורה האידיאולוגיה .1616
 ע׳ ),1975 (אפריל תשל״ה אייר ו, כרך

19—32 ]24.[

׳מאז העברית. כספרות הם משה פולמוס .1617
 (יוני תשל״ה סיון ,1 חוב׳ מא, כרך נים׳,
1975, ].24[ 47—45 ע׳ )

 תמוז ד המשמר/ ׳על יוכל. של נופו .1618
היובל]. בעצרת [דברים )13.6.1975( תשל״ה

 מא, כרך ׳מאזנים׳, שעמום. של כבשונו .1619
 — (אוגוסט תשל״ה אלול—אב ,4—3 חוב׳

,1975 ספטמבר ].23[ 241—238 ע׳ )
 נחמן חיים ׳מאסף למחייה. תחייה בין .1620

 ברזל, הלל :העורך עשירי, ספר ביאליק׳,
,1975( תשל״ת  ביאליק] [על 59—56 ע׳ )

]19.[

תשל״ו
 חוב׳ מא, כרך ׳מאזנים׳, מגד. אהרון פרקי .1621

 —371 ע׳ ),1975 (נובמבר תשל״ו חשוון ,6
 (דצמבר תשל״ו כסלו ,1 חוב׳ מב, כרך .383

1975,  תשל״ו טבת ,2 חוב׳ .49—38 ע׳ )
 שבט ,3 חוב׳ .101—81 ע׳ ),1976 (ינואר
,1976 (פברואר תשל״ו  חוב׳ .182—170 ע׳ )

 ע׳ ),1976 (מרץ תשל״ו ב—א אדר ,4
 תשל״ו אייר—ניסן ,6—5 חוב׳ .270—258

,1976 מאי—(אפריל ].21 ,18[ 393—385 ע׳ )
׳ידי והמבוקר. המבקר הביקורת, על דבר .1622

.5.12.1975( תשל״ו טבח א אחרונות׳, עות ( 
 תשל״ו ב אדר מא, גל׳ ב׳דף׳, גם [נדפס
,1976 (מרץ בכי פתיחה [דברי ]6—4 ע׳ )
בספרותנו]. הביקורת בבעיות שדן נוס,

 א. של עברי מחזה — במלחמה״ ״דוד .1623
 שבט כח אחרונות׳, ׳ידיעות גולדפאדן.

).30.1.1976( תשל״ו
 אחרונות׳, ׳ידיעות כהן. ישראל מר הערת .1624

לעו [ל״מכתב )6.2.1976( תשל״ו א אדר ה
גולדברג]. ראובן של רך"

אחרונות/ ׳ידיעות ז״ל. קריב אברהם על .1625

ש [דברים )12.3.1916( תשל״ו ב אדר י
מיטתו]. אחרי נאמרו

 ב אדר מא, גל׳ ׳דף/ לוויכוח. הערות .1626
,1976 (מרץ תשל״ו .20 ע׳ )

 אייר בא אחרונות/ ׳ידיעות שכולה. מצבה .1627
ה גילוי בטקס [דברים )21.5.1976( תשל״ו
בישראל]. פרוג שמעון של מצבה

 אייר כח המשמר/ ׳על מתנות. שלוש .1628
 בחלוקת ברכה [דברי )28.5.1976( תשל״ו

הסופרים]. באגודת יצירה פרסי
 פיבמן. יעקב של בביקורת המידות תורת .1629

 ב, קובץ פיכמן, יעקב של לזכרו ׳ערוגות/
 ע׳ תשל״ו, אייר גוברין, נורית :העורכת

22—29.
 כרך ׳מאזנים/ טוב. פולני־עברי מילון .1630

 (אוגוסט תשל״ו אלול—אב ,4—3 חוב׳ מג,
,1976 ספטמבר —  המילון [על 270—268 ,ע )

כרכים]. בשלושה שיר ודוד מרים של
 אלול א המשמר/ ׳על ליידיש. עברית יד .1631

 עולמי בכינוס [דברים )27.8.1976( תשל״ו
יידיש]. ותרבות יידיש למען

אבי ׳ראובן אבינועם. ראובן של לדיוקנו .1632
חל שמעון :העורכים לזכרו/ עלים נועם,

 תל- הספר, עם ר,וצ׳ ברתיני, וק.א. קיו
].20[ 19—16 ע׳ תשל״ו, אביב,

תשל״ז
 כרך ׳מאזנים/ רגלפון. אברהם של נתיבו .1633

 ),1977 (ינואר תשל״ז טבת ,2 חוב׳ מד,
.89—83 ע׳

הז דעת ועל המקום דעת על הספרות .1634
 תשל״ז ניסן כ אחרונות/ ׳ידיעות מן.

 הסופרים] בוועידת ]הרצאה )8.4.1977(
 תשל״ז אלול מג, גל׳ ב׳דף/ גם [נדפס

,1977 (ספטמבר ].9—7 ע׳ )
 של משנתו לאור העברית בספרות עיון .1635

 —ניסן ,6—5 חוב׳ מד, כרך ׳מאזנים/ יונג.
,1977 מאי—(אפריל תשל״ז אייר  —330 ע׳ )
 (יוגי תשל״ז סיון ,1 חוב׳ מה, כרך .343

1977,  תשל״ז תמוז ,2 חוב׳ .19—12 ע׳ )
,1977 (יולי  —אב ,4—3 חוב׳ .98—92 ע׳ )
 ),1977 ספטמבר—(אוגוסט תשל״ז אלול

.178—170 ע׳

 תמוז ח המשמר/ ׳על עיקרים. שלושה .1636
 בבית־ שנאמרו [דברים )24.6.1977( תשל״ז
הכרכים]. שבעת צאת עם בת״א הסופר



 ראש־השנה ערב המשמר/ ׳על הזמן. רוח .1637
.12.9.1977( תשל״ז אלול כט (

 קובץ העבודה/ ׳איש קרגטן. ישראל על .1638
 ד>וצ׳ קרגמן, ישראל של השבעים ליובל

.45—33 ע׳ תשל״ז, ירושלים, היובל, ועד

תשל״ח
פי הארכיטיפי היסוד .1639  העברית. הלשון מי

 תשל״ח כסלו ,1 חוב׳ מו, כרך ׳מאזנים׳,
.14—10 ע׳ ),1977 (דצמבר

 ,2 חוב׳ מו, כרך ׳מאזנים/ המחפר. על .1640
,1978 (ינואר תשל״ח טבת  97—96 ע' )
האבה]. האנס [על

 ,76 חוב׳ כא, שנה 'דפים/ הציפור. איש .1641
 [על 13 ע׳ ,1978 מרם—פברואר—ינואר
 המרכז כיו״ר תפקידו בסיימו בש רפאל

בהסתדרות]. לתרבות

אח ׳ידיעות ושביליו. סדן דב של ארחותיו .1642
[הר )10.2.1978( תשל״ח א אדר ג רונות/

בבית־הנשיא]. במסיבה שהושמעה צאה

 יב אחרונות/ ׳ידיעות שלונסקי. אברהם עם .1643
].26[ )19.5.1978( תשל״ח אייר

 י,—ט חוב׳ ׳תמורות/ לדורות. ספרים .1644
,1978 (יולי תשל״ח תמוז—סיון  47—45 ע׳ )

 משה של ספרו הופעת עם במסיבה [דברים
וחברים׳]. ׳מורים קול

 ׳על מכתבים. כצרור בנימין ר׳ בבואת .1645
 א ).28.7.1978( תשל״ח תמוז כג המשמר/

 תשל״ח אב ח ).4.8.1978( תשל״ח אב
)11.8.1978( ]26.[

 ,2 חוב׳ מז, כרך ׳מאזנים/ הורוביץ. יעקב .1946
,1978 (יולי תשל״ח תמוז ].26[ 105—97 ע׳ )

 תשל״ח תמוז מד, גל׳ ׳דף/ נעילה. דברי .1647
,1978 (יולי .13—12 ע׳ )

 טו אחרונות/ ׳ידיעות כהוויתו. צמח שלמה .1648
.18.8.1978( תשל״ח אב  תשל״ח אב כב )

)25.8.1978( ]26.[

 ראש־השנה ערב המשמר/ ׳על כרש. אשר .1649
].26[ )1.10.1978( תשל״ח אלול כט

 ערב אחרונות/ ׳ידיעות שלי. העורכים .1650
 )1.10.1978( תשל״ח אלול כט ראש־השנה

]26.[

תשל״ט
 יב אחרונות׳, ׳ידיעות היהודי. לעם פרס .1651

למש [תגובה )13.10.1978( תשל״ט תשרי
 פרם־ מתן על מיזליש, פנינה שערכה אל,

בשביס־זינגר]. ליצחק לספרות נובל
 חוב׳ מז, כרך ׳מאזנים/ שטיינברג. יעקב .1652

 ע׳ ),1978 (אוקטובר תשל״ט תשרי ,5
283—288 ]26.[

 מז, כרך ׳מאזנים/ ששים. כת "הבימה" .1653
 ),1978 (נובמבר תשל״ט חשוון ,6 חוב׳

י.כ.]. :[חתום 367 ע׳
אח ׳ידיעות הזכים. חיסורים :ברוד מאכס .1654

].26[ )15.12.1978( תשל״ט כסלו טו רונות׳,
 ׳ידיעות והסופר. האדם :שטיינמן אליעזר .1655

].26[ )26.1.1979( כזטבתתשל״ט אחרונות/
 ,2 חוב׳ מח, כרך ׳מאזנים/ קריב. אברהם .1656

,1979 (ינואר תשל״ט טבת ].26[ 89—83 ע׳ )
 ׳מעריב/ פרנהוף. ליצחק ראשונים זבות .1657

 על [תגובה )29.1.1979( תשל״ט שבט א
 "מדינת לשם בקשר נויהויזר אברהם דברי

ישראל"].
׳מאז ז״ל. טביב מרדכי של מיטתו אחרי .1658

(פב תשל״ט שבט ,3 חוב׳ מח, כרך נים/
,1979 רואר .202 ע׳ )

 גיסן כג אחרונות/ ׳ידיעות השעה? מה .1659
 בוועידת- [הרצאה )20.4.1979( תשל״ט

הסופרים].
מיט אחרי דברים — ז״ל כרוידס אברהם .1660

 תשל״ט אייר יד אחרונות/ ׳ידיעות תו.
)11.5.1979. (

 ספר — ׳מאזנים׳ צייטלין. הלל של סולמו .1661
 ק.א. :העורכים תשל״ט),—(תרפ״ט היובל

 אליעזר בהשתתפות מגד ואהרון ברתיני
 מאי—(אפריל תשל״ט אייר—ניסן שביד,

1979, .254—243 ע׳ )

תש״ם
אח ׳ידיעות קריאת-כיניים. של כבשונה א.1661

).9.11.1979( תש״ם חשוון ׳■׳ט רונות/
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בתרגומו דברים ד.

 ׳הפועל אלדורדו", "גילוי פטיפן. צוויג, .1662
 ניסן יד ,26—25 גל׳ כב, שנה הצעיר׳,
,24.4.1929( תרפ״ט [סיפור]. 24—21 ע׳ )

 והפוליטיקה", "הנוער ארוארר. שפראנגר, .1663
 פברואר א, חוב׳ ד, שנה לבוב, ׳גורדוניה׳,

.1931 מאי—אפריל ג,—ב חוב׳ .1931

הסוציא של "התגשמותו הנריק. דה־מן, .1664
 ד, כרך כו, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ליזם,

,7.7.1933( תרצ״ג תמוז יג ,36 גל׳  ע׳ )
 ),2.7.1933( תרצ״ג תמוז יז ,39 גל׳ .10—8

 תרצ״ג אב יט ,42 גל׳ .13—10 ע׳
)11.8.1933,  הספר מתוך [פרק 7—4 ע׳ )

].1(16 802131131180116 'פס!)! '

 הסוציאליזם", של "האידיאה הנריק. דה־מן, .1665
 תרצ״ג סיון כט כא, גל׳ ז, שנה ׳כתובים׳,

 תרצ״ג אב ב כב, גל׳ .4 ,2 ע׳ ),23.7.1933(
.4 ,2 ע׳ ),23.7.1933(

ה והתפלגות "המשכילים הנריק. דה־מן, .1666
 חשוון א יד, גל׳ א, שנה ׳טורים׳, תרבות",

,20.10.1933( תרצ״ד  טו, גל׳ .5—4 ע׳ )
,27.10.1933( תרצ״ד חשוון ז .8—7 ע׳ )

היל בגיל עצבים "מחלות היינריך. מנג, .1667
 ג, חוב׳ ב, שנה ורשה, ׳אפיקים׳, דות",

.61—58 ע׳ ,1933 נובמבר

 אחת", עולם השקפת "על זיגמונר. פרויד, .1668
 תרצ״ד, שבט ג, חוב׳ א, כרך ׳גליוגות׳,

 ,פטסא ?0180 מספרו [פרק 268—251 ע׳
 >100 \,00103311§61ג 2111• 21ז1£1ו11ז'11מ5 1מ
>].110 ?57^^1ס3ז13^756^

 ׳טורים׳, פייטן", של "לשונו חרמן. חסה, .1669
 תרצ״ד סיון ג לח,—לו גל׳ א, שנה

)17.3.1934, .5 ע׳ )

 ׳הפועל למולדת", "מסע חיים. ארלוזורופ, .1670
 סיון כג ,32 גל׳ ה, כרך כז, שנה הצעיר׳,
,6.6.1934( תרצ״ד  בספר ונכלל 9—4 ע׳ )

ב־ מאמריו׳ מבחר — ארלוזורוב ׳חיים  ו
[סיפור]. ז] כרך ארלוזורוב׳, חיים ׳כתבי

 החברה", ומשטר "היחיד זמרי. כרגסון, .1671
 12—10 ע׳ תרצ״ד, ב, חוב׳ ב, שנה ׳גזית׳,
 ,ס!(! 1נ01>1011 011611611 >161■ ספרו [מתוך

].140131 11מ>1 1>611§10מי

 מתוך הטרגדיה "מולד פרידריך. ניטשה, .1672
 חוב׳ ב, שנה ׳גזית׳, המוסיקה", של רוחה

.40—37 ע׳ תרצ״ד, ג,
. דה־מן, .1673 ? י ו  ׳ניב פרולטרית", "תרבות מ

 .35—27 ע׳ תרצ״ה, שבט י, חוב׳ הקבוצה׳,
 :[חתום 68—63 ע׳ תרצ״ה, אייר יא, חוב׳

כ.]. י.
 אקדמיה לפני וחשבון "דין פרנץ. קאפקא, .1674

 ו, כרך כח, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחת",
,16.4.1935( תרצ״ה ניסן יג ,27—26 גל׳ ( 

[סיפור]. 18—16 ע׳

הקבו ׳ניב וחברה", "עדה פרדיננד. ,8טני .1675
 44—40 ע׳ תרצ״ה, אב יב, חוב׳ צה׳,

והחב ׳העדה ספרו [מתוך כ.] י. :[חתום
רה׳].

 הקבוצה׳, ׳ניב "התעודה", קורט. הילר, .1676
 :[חתום 36—28 ע׳ תרצ״ה, אלול יג, חוב׳

כ.]. י.

 ׳הפועל לעצמי", לי "יומן ד.נ. טולסטוי, .1677
 חשוון כו ,6 גל׳ ז, כרך כט, שנה הצעיר׳,

 ,7 גל׳ .13—10 ע׳ ),22.11.1935( תרצ״ו
,29.11.1935( תרצ״ו כסלו ג  12—9 ע׳ )

כ.]. י. :[חתום
 ׳במה׳, מוונציה", "הסוחר גוסטט. לנדאואר, .1678

 (פברואר תרצ״ו שבט ט),—(ח ב—א חוב׳
1936,  [פרקים י.כ.] :[חתום 21—14 ע׳ )

ממסה].
 ואוטופיה". "אידיאולוגיה קרל. מנהיים, .1679

 ע׳ תרצ״ו, אייר טז, חוב׳ הקבוצה׳, ׳ניב
מספרו]. וקטעים י.כ.] :[חתום 31—27

 קולקטיבית", עצמית "ביקורת קורט. הילר, .1680
 ע׳ תרצ״ו, אייר טז, חוב׳ הקבוצה׳, ׳ניב

י.כ.]. : [חתום 31—26
כל בן א. — ״שרטוטים פרנץ. קאפקא, .1681

 המשלים", על ג. ;הסביבון ב. ; איים
 —25 גל׳ ח, כרך ל, שנה הצעיר', ׳הפועל

 13—12 ע׳ ),23.3.1937( תרצ״ז ניסן יא ,26
י.כ.]. :[חתום

הצ ׳הפועל עוני", "בימי מלמה. לגרלף, .1682
 כסלו כז ,10 גל׳ י, כרך לב, שנה עיר׳,

 :[חתום 19—16 ע׳ ),20.12.1938( תרצ״ט
׳ירושלים׳]. מסיפורה [פרק י.כ.]
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׳הפו ועמו", משה "האיש זינמונו. פרויד, .1683
 ,21—20 גל׳ י, כרך לב, שנה הצעיר׳, על
 [ללא 19—18 ע׳ ),2.4.1939( תרצ״ט ניסן יג

 משה ׳האיש ספרו [מתוך המתרגם] שם
המונותיאיסטית׳]. והדת

 ׳אומר׳. הננס", "הרקולס אלדום. מפסלי, .1684
מסיפור]. [פרק )12.4.1939( תרצ״ט ניסן כג

 בספרות מורה־הדרך "לנדאואר ק. וורמן, .1685
 עשרים במלאת לנדאואר ׳גוסטב ובחיים",

 זנדבנק, יעקב :העורך להירצחו׳, שנה
 הסתדרות של לתרבות המרכז ע״י הוצא

 תל־אביב, ישראל, בארץ הכללית העובדים
המתרגם]. שם [ללא 90—65 ע׳ תרצ״ט,

 כרך ׳גזית׳, אהבה", "נוסחי אלדום. חכפלי, .1686
 תש״ד תשרי — תש״ג אלול ב,—א חוב׳ ו,

 19—17 ע׳ ),1943 אוקטובר—(ספטמבר
[מסה].

 תולדות לכותבי "אזהרה אבגופטין. כירל, .1687
 —טבת ו,—ה חוב׳ ו, כרך ׳גזית׳, עצמם״,

,1944 פברואר—(ינואר תש״ד שבט  ע׳ )
[מסה]. 21—20

חוב ו, כרך ׳גזית׳. "ועדים", א.י. לוקט, .1688
 פברואר—(ינואר תש״ד שבט—טבת ו,—ה

1944, [מסה]. 22—21 ע׳ )
 ו, כרך ׳גזית׳, עולם", "שם א.א. מילן, .1689

או—(יולי תש״ד אב—תמוז יב,—יא חוב׳
[מסה]. 24—23 ע׳ ),1944 גוסט

 תיאטרונית", לביקורת "כללים ליי. האנט, .1690
 אב—תמוז יב,—יא חוב׳ ו, כרך ׳גזית׳,
 25—24 ע׳ ),1944 אוגוסט—(יולי תש״ד

ומסה].

 סנו־ של נבחרים "מינים אלדום. מכפלי, .1691
 —חשוון ג,—ב חוב׳ ז, כרך ׳גזית׳, ביזם״,

,1944 נובמבר—(אוקטובר תש״ה כסלו  ע' )
[מסה]. 16—15

 מגיל שבהפלגה העונג "על ג.ק. צ׳פטרטון, .1692
חש ג,—ב חוב׳ ז, כרך ׳גזית׳, הצעירות",

 ),1944 נובמבר—(אוקטובר תש״ה כסלו—וון
[מסה]. 17—16 ע׳

 הספקנות", של "ערכה ברטראנד. ראפל, .1693
 אדר—שבט ו,—ה חוב׳ ז, כרך ׳גזית׳,
 17—14 ע׳ ),1945 פברואר—(ינואר תש״ה

[מסה].
 ומשחק", שחקנים "על ויליאם. מאזליט, .1694

סיון—אייר ט,—ח חוב׳ ז, כרך ׳גזית׳,

 24—23 ע׳ ),1945 מאי—(אפריל תש״ה
[מסה].

 ׳גזית׳, כסף", של "כפות ר.ו. צ׳פמן, .1695
 תש״ה סיון—אייר ט,—ח חוב׳ ז, כרך

[מסה]. 25—24 ע׳ ),1945 מאי—(אפריל
 ׳במה׳, המסכות", על "האמת אופקר. ווילד, .1696

 ),1945 (מאי תש״ה אייר (מה), ב חוב׳
(או תש״ה אלול (מו), ג הוב׳ .63—57 ע׳

 (מז), א חוב׳ .55—50 ע׳ ),1945 גוסט
 63—57 ע׳ ),1946 (ינואר תש״ו שבט

[מסה].
 ׳הפועל הפרפר", מות "על וירג׳יניה. וולך, .1697

 ,48—47 גל׳ טז, כרך לח, שנה הצעיר׳,
.11 ע׳ ),6.9.1945( תש״ה אלול כח

׳מל היהודית", "השאלה קארל. מארכפ, .1698
 תש״ו תשרי י, חוב׳ ג, שנה חמתנו׳,

 שם [ללא 21—17 ע׳ ),1945 (אוקטובר
המתרגם].

 כרך ׳גזית׳, אהבה", "על ביש. פרסי שלי, .1699
 (מרץ תש״ו ניסן — ב אדר ח,—ז חוב׳ ח,
,1946 אפריל—  י.כ.] [חתום: 16—15 ע׳ )

[מסה].
 של הנכאה רוחם "על צ׳ארלס. לאמם, .1700

 אדר ח,—ז חוב׳ ח, כרך ׳גזית׳, חייטים",
 ע׳ ),1946 אפריל—(מרץ תש״ו ניסן — ב

[מסה]. י.כ.] :[חתום 17—16
 העולם", בספרות "המלט גופטב. לנדאואר, .1701

 (יוני תש״ו סיון (מח), ב ,חוב ׳במה׳,
1946,  [מתוך י.כ.] :[חתום 43—35 ׳ע )

מסה].
׳מאז אישי", וכישרון "מסורת ט.ם. אליוט, .1702

 (מרץ תש״ך אדר ד, חוב׳ י, כרך נים׳,
[מסה]. 297—293 ע׳ ),1960

׳מאז החיים", "אמנות נופטב. קארל יונג, .1703
 תשכ״א תשרי ה, חוב׳ יא, כרך נים׳,

 של [שיחה 374—368 ע׳ ),1960 (אוקטובר
יונג]. ק.ג. עם יאנג גורדוו העתונאי

׳מאז ?״, מהו — קלסי ״סופר ט.ם. אליוט, .1704
(פברו תשכ״א שבט ג, חוב׳ יב, כרך נים׳,

[מסה]. 222—211 ע׳ ),1961 אר
 ג׳יימס של ליוליסס "הערות פטיפן. צוויג, .1705

 שבט ג, חוב׳ יד, כרך ׳מאזנים׳, ג׳ויס",
,1962 (פברואר תשכ״ב  225—223 ע׳ )
[מסה].

 לסוציאליזם", "קריאה גופטב. לנדאואר, .1706
הסוציאליסטית המחשבה של ׳אנתולוגיה
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)1789—1939,  ודוד וורם שלום : העורכים )׳
 תשכ״ב, תל־אביב, עובד, עם הוצ׳ ליבשיץ,

לסוציא ׳קריאה הספר [מתוך 548—509 ע׳
ליזם'].

 ׳הפועל ויוונות", "עבריות ויליאט. כארט, .1707
 ,30—29 גל׳ לד, כרך נו, שנה הצעיר׳,

 27—25 ע׳ ),25.4.1963( תשכ״ג אייר א
 ׳1116 1-ז הספר מתוך [פרק חתימה] [ללא

^ ג מ ' 131101131.[
 ׳מאזנים׳, הכפרי", "הרופא פרנץ. קאפקא, .1708

 תשרי — תשכ״ג אלול ה,—ד חוב׳ יז, כרך
 ע׳ ),1963 אוקטובר—(ספטמבר תשכ״ד

 ב׳שדמות׳, גם [נדפס [סיפור] 354—351
,1964 (יוני תשכ״ד תמוז ,14 חוב׳  ע׳ )

58—61.[
 לסוציאליזם", "קריאה גופטב. לנדאואר, .1709

(נו תשכ״ד חשוון ,12—11 חוב׳ ׳שדמות׳,
 ׳קריאה הספר [מתוך 81 ע׳ ),1964 במבר

לסוציאליזם׳].
צלי בחינת "המלים מק-ליש. ארציבאלד, .1710

 —שבט ד,—ג חוב׳ כ, כרך ׳מאזנים׳, לים",
 ע׳ ),1965 מרץ—(פברואר תשכ״ה א אדר
 ?*06117 מג>1 הספר מתוך [פרק 287—281

נן%£].6116מ66י

 ׳מאזנים׳, "אמרות", מ.י. ברריצ׳בפקי, .1711
 תשרי — תשכ״ה אלול ה,—ד חוב׳ כא, כרך

 ע׳ ),1965 אוקטובר—(ספטמבר תשכ״ו
370—372.

 לנודד", לילה "שיר וולפגאנג. יוהאן גיתה, .1712
 והקדים אסף תרגום׳, ול״ו מקור ׳אחד
 תל- "עקד", ׳הוצ כהן, ישראל :מבוא

].1967 :השיר [בשולי תשכ״ח אביב,

 המלאכים "שלושת וולפגאנג. בירברט, .1713
 חשוון ו, חוב׳ כז, כרך ׳מאזנים׳, האפלים",

[סי 427—426 ע׳ ),1968 (נובמבר תשכ״ט
פור].

החד ׳אטלאנטים "מתוך פדאנטים. בייקון, .1714
 ניסן ו,—ה חוב׳ כח, כרך ׳מאזנים׳, שה׳",

 ע׳ ),1969 מאי—(אפריל תשכ״ט אייר—
385—392.

 ׳מאזנים׳. העצובות", "פני היינריף. בל, .1715
 89 ע׳ ),1969 (יולי תשכ״ט תמוז כט, כרך

[סיפור].

 לנ- גוסטב כתבי "מתוך גופטב. לנדאואר, .1716
 תש״ל, סתיו לה, חוב׳ ׳שדמות׳, דאואר",

לסוציא ׳קריאה מתוך [קטע 124—120 ע׳
ליזם׳].

 ;(רעב סיפורים ״שני יעקב. שטיינברג, .1717
 ב, חוב׳ לב, כרך ׳מאזנים׳, המוות)", על

,1971 (ינואר תשל״א טבת  102—98 ע׳ )
 ומחזות סיפורים ׳שירים, בספרו [נכללו

כתביו׳]. בכל נכללו לא אשר
 הרשל", מחיי "פרוסות יעקב. שטיינברג, .1718

 תשל״א ערב־פסח ניסן יד המשמר׳, ׳על
 ׳שירים, בספרו [נכלל [סיפור] )9.4.1971(

כת בכל נכללו לא אשר ומחזות סיפורים
ביו׳].

 הדנייפר", ליד "אהבה; יעקב. שטיינברג, .1719
 ערב־ראש־ אלול כט אחרונות׳, ׳ידיעות

[נכ [סיפורים] )19.9.1971( תשל״ב השגה
 אשר ומחזות סיפורים ׳שירים, בספרו ללו
כתביו׳]. בכל נכללו לא

 ד ׳דבר׳, שינה", "ללא יעקב. שטיינברג, .1720
 [נכלל [סיפור] )16.6.1972( תשל״ב תמוז

 לא אשר ומחזות סיפורים ׳שירים, בספרו
כתביו׳]. בכל נכללו

 המשמר׳, ׳על "ברגמן", יעקב. שטיינברג, .1721
 [נכלל [סיפור] )16.6.1972( תשל״ב תמוז ד

 לא אשר ומחזות סיפורים ׳שירים, בספרו
כתביו׳]. בכל נכללו

 ׳על עושי־המטאטים", "אנו, חיינריך. בל, .1722
 )27.10.1972( תשל״ג חשוון יט המשמר׳,
[סיפור].

 ׳מאזנים׳, עדן", גן ;״הקריאה ו.ה. אודן, .1723
 (נובמבר תשל״ד חשוון ,6 חוב׳ לז, כרך
[מסות]. 446—441 ע׳ ),1973

 קריאה׳, ׳סימן "האם", יעקב. שטיינברג, .1724
 [מחזה] 418—394 ע׳ ,1974 מאי ,4—3 חוב׳

 ומחזות סיפורים ׳שירים, בספרו [נכלל
כתביו׳]. בכל נכללו לא אשר

 משורר", אדם נעשה "כיצד דילן. וזומאם, .1725
 )1.4.1977( תשל״ז ניסו יג המשמר׳, ׳על

[מסה].
האינטלק ומשבר "ישראל האגם. האבח, .1726

 ,2 חוב׳ מו, כרך ׳מאזנים׳, טואלים",
 102—96 ע׳ ),1978 (ינואר תשל״ח טבת

בחיפה]. שנשא [הרצאה
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מעשיות"]. סיפורי ע״י ["חיבור
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 ניסן ט ,1305 נומער ביו־יארק, זאמלבוך,

הו התרגום מן [חלק )17.4.1959( תשי״ט
].15.5.1959 קעמפער׳, ב׳אידישער פיע

 ׳פאלק אוטאפיזם. רעאליסטישער הערצלם .1731
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 ["הרצל 18—14 ע׳ ),1960 (אפריל תש״ך
הרואה"].

 קעמפער׳־ ׳אידישער מדבר. אין רעוואלט .1732
 יא ,1501 נומער ניו־יארק, זאמלבוך, פסח
ועדתו"]. ["קורח )5.4.1963( תשכ״ג ניסן
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 יידישקייט. פון ווערטן די דינאמיזירן .1734
 נומער יארגאנג, ־טער15 ציון׳, און ׳פאלק

 אוק־—(סעפטעמבער תשכ״ו תשרי ,1—2
 היהדות ["ערכי 24—21 ע׳ ),1965 טאבער
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ו [׳סעיפים 13.2.1967 ,37 נומער פאריס,
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לאמיר"]. ["תשובה 1967

יש אין שאפן אוו לעכן קולטערעלע דאם .1740
 דערגריינוג־ און געראנגעל ׳ישראל, ראל.
אי גאטהעלף, יהודה רעדאקטאר: גען׳,
התאח — (צ.ס.) ציון פועלי עולמי, חוד

 שלמה :ותרגם תשכ״ז תל-אביב, דות,
בישראל"]. התרבותית ["ההוויה שבהוד]

1741. 1131¥61831 456 1(3 1 ?31־4100131־ 3 5 6 

 51 4 ^3410331 13461־34376. .?'2.17.

€־7635 13 0 3 3045 13461־33410331 8

 161־3831631,׳ 1974 והאוני־] ״המיוחד

הלאומית"]. בספרות ברסלי

 אונזער איו שדייבער העכרעישער דער .1742
 יארגאבג, ־םטער24 ציון׳, און ׳פאלק צייט.

 מאי—(אפריל תשל״ה אייר—ניסן ,4 בומער
 תמוז—סיון ,5 בומער .32 ,28 ע׳ ),1975

 30 ,26—25 ע' ),1975 יולי—(יוני תשל״ה

הזמן"]. במערכות העברי ["הסופר

 יידיש. צו האנט אוי&געשטרעקטע די .1743
 גומער יארגאנג, ־סטער26 ציון׳, און ׳פאלק

נו—(אוקטובר תשל״ז חשוון—תשרי ,13
ליידיש"]. עברית ["יד 12 ע׳ ),1976 במבר

 נומער זיף׳, ׳ביי לאנגוויל. פון פוד דער .1744
 ),1978 מאי—(אפריל תשל״ח אייר—ניסן ,11

["כב שנהוד] שלמה :[תרגם 75—68 ע׳
שעמום"]. של שונו
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העורר כהן ישראל ו.

 לבוב, הקטנה, בפולין החלוץ דברי — עתוננו .1
(ינו תרפ״ד ניסן—שבט קונטרסים, שלושה

שטוק־סדן]. דב [עם )1924 אפריל—אר
 )1924 (אוגוסט תרפ״ד אב לבוב, זו, כשעה .2

שטוק־סדן]. דב [עם
 "גור־ של הראשית ההנהגה הוצ׳ — עתוננו .3

 —שבט חוברות, שתי ריגה, בלטביה, דוניה״
).1930 מרץ—(פברואר תר״ץ אדר

 של העליונה ההנהגה ע״י יו״ל — גורדוניה .4
בערי לבוב, העולמית, "גורדוניה" הסתדרות

חוב ארבע רביעית, שנה :כהן ישראל כת
תרצ״ב. תשרי — 1931 פברואר רות,

 ברחובות האיגוד ממועצת דו״ח — גורדוניה .5
 "גורדו־ איגוד ע״י יוצא בחולדה, ומהפגישה

תרצ״ב. אייר בארץ, ניה"
 הרביעית מהפגישה וחשבון דין — גורדוניה .6

.1933 אפריל בחדרה, גורדוניה איגוד של

 ואיגוד הקבוצות חבר הוצ׳ — הקבוצה ניב .7
 שנת :כהן ישראל בעריכת ״גורדוגיה״,

תרצ״ה.
 עולי התאחדות ידיעות של העברי המדור .8

,111£1111ם531נ1311 — גרמניה  ־אביב, תל ^
).1937—1936( תרצ״ז

 הסתדרות הוצ׳ הסוציאליזם, במשנת פרקים .9
תרצ״ח. תל־אביב, ישראל, בארץ "גורדוניה"

אבר ז. מאת — מדינית בבלבלה שיעורים .10
 של האירגון וועד הוצ׳ דרבקין, וח. מוביץ

 לעליית הלשכה הנוער, לעליית המדריכים
ת״ש. תל־אביב, הנוער,

 (לבון), לוביאגקר פנחס מאת — יסודות .11
 "גורדוניה״־״המכ־ של העליונה ההנהגה הוצ׳

תש״א. תל-אביב, הצעיר", בי
ב סודר מאמריו, מבחר — ארלוזורוב חיים .12

"שר ספריית כהן, ישראל בידי מבוא צרוף
 של הנוער לעניני המחלקה בהוצ׳ שים",

להו חברה "מצפה" ע״י הציונית, ההסתדרות
מה תש״ד. ירושלים,—תל־אביב ספרים, צאת
תל־אביב. שרברק, יוסף בהוצ׳ :שניה דורה

 במחתרת העברי (הנוער — לסורג מבעד .13
 "גור־ של העליונה ההנהגה הוצ׳ ובמעצר),

[ז]. 1945 הצעיר״, דוניה״־״מכבי

 שנפטרה אפיקים בת עדה על — באיבה .14
 כת אפיקים, קיבוץ ע״י לאור הוצא ,16 בגיל
תש״ז. אדר

 ארץ־ פועלי מפלגת שבועון — הצעיר הפועל .15
 העבודה מפלגת שבועון :1968מ־ ישראל,

 :בשנים כהן ישראל בעריכת הישראלית,
1948—1970.

 ועל סופרים על מסות קובץ — סגולה אנשי .16
 הוצ׳ ראשון, כרך לופבן, יצחק מאת ספרות

תש״ט. ישראל, ארץ פועלי מפלגת
הורו יעקב מאת — עדייו נחרב שלא עולם .17

העב הסופרים אגודת של ספרים ד,וצ׳ ביץ,
תש״י. תל־אביב, "דביר", ליד רים

 קריב, אברהם מאת ביקורת מאמרי — עיונים .18
 "דביר", ליד העברים הסופרים אגודת הוצ׳

תש״י. תל־אביב,
 הוצ׳ מוהר, מאיר מאת שירים — בעין עין .19

 ליד העברים הסופרים אגודת של ספרים
תש״י. תל־אביב, "דביר",

 מאת סיפורי־זכרונות — בגדת ועד מזכורוב .20
 הסופרים אגודת של ספרים הוצ׳ בנימין, ר׳

תש״י. תל־אביב, "דביר", ליד העברים
 וגורלו אדם על עיון פרקי — מפתחות צרור .21

 הסופרים אגודת הוצ׳ שטיינמן, אליעזר מאת
תש״י. תל־אביב, "דביר", ליד העברים

 פרקים לכמה הארה — היסטוריות בחינות .22
 הוצ׳ הגר, יוסף ד״ר מאת ישראל ימי בדברי
 תל־אביב, "דביר", ליד הסופרים אגודת

תשי״א.
 שטיינברג, יעקב מאת — אחרונות רשימות .23

 תשי״ב "דביר", ליד הסופרים אגודת ד.וצ׳
כהן]. ישראל מאת [הקדמה )1951(

 פרג־ יצחק מאת סיפורים — המתנגדים ספר .24
 :הקדמה והקדים הדפוס לבית הביא הוף,

הסופ אגודת הוצ׳ "נפש", ספרי כהן, ישראל
תשי״ב. תל־אביב, "דביר", ליד רים

 אגודת הוצ׳ הנני, יוסף מאת רומן — מזל .25
תשי״ב. "דביר", ליד העברים הסופרים

 אגודת הוצ׳ צעירים, סופרים דברי — פמליה .26
 [מבוא תשי״ג תל־אביב, "דביר", ליד הסופרים

כהן]. ישראל מאת
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 התג׳ שמעוני, דוד מאת — זכרונות פרקי .27
תשי״ג. "דביר", ליד העברים הסופרים אגודת

 שלו, יצחק מאת שירים — שקד ענף אוחזת .28
 "דביר", ליד העברים הסופרים אגודת הוצ׳
1953.

 קשת, ישורון מאת ביקורת מסות — משכיות .29
 "דביר", ליד העברים הסופרים אגודת הוצ׳

.1953( תשי״ד (
 שלו, יצחק מאת שירים — חמים אנוש קולות .30

.1954 ירושלים, בע״מ, ספר״ ״קרית
 קבוצת ׳הוצ למותה, שנה — כשה ציפורה .31

תשט״ז. תמוז שילר,
 לקהילה זיכרון מצבת — כוטשאטש ספר .32

 להצבת הוועדה על״ידי לאור הוצא קדושה,
 תל־אביב, עובד", "עם בהוצ׳ לבוצ׳אץ׳, יד

כהן]. ישראל מאת [הקדמה תשט״ז
התר לתולדות — השפלה חסידות, רבנות, .33

רא עד הט״ז המאה מסוף הישראלית בות
ציון מאת הי״ט המאה שית כר [שני כץ בן־

 ליד העברים הסופרים אגודת הוצ׳ כים],
תשט״ז. "דביר",

 אברהם לד״ר זיכרון ספר — גליציה פרקי .34
 תשי״ז תל־אביב, עובד", "עם הוצ׳ זילברשיין,

סדן]. דב [עם
 הוגו שמואל מאת מסות — ומאמינים הוגים .35

 ליד העברים הסופרים אגודת הוצ׳ ברגמן,
תשי״ט. "דביר",

 ומסות מאמרים — בספרותנו משמרות חילופי .36
העב הסופרים אגודת הוצ׳ קרמר, שלום מאת
תשי״ט. "דביר", ליד רים

 יוצא והגות, ביקורת ספרות, לדברי א מאסף .37
 בהוצ׳ בישראל, העברים הסופרים אגודת ע״י

 [עם תש״ך ירושלים, בע״מ, ספר" "קרית
אוכמני]. עזריאל

 יוצא והגות, ביקורת ספרות, לדברי ב מאסף .38
 בהוצ׳ בישראל, העברים הסופרים אגודת ע״י

 [עם תשכ״א ירושלים, בע״מ, ספר" "קרית
אוכמני]. עזריאל

 ע״י לאור יוצא לספרות, ירחון — מאזנים .39
 ישראל בעריכת העברים, הסופרים אגודת

מ), יז כרך :כהן  תשכ״ג אלול ה,—ד חוב׳ (
.1963 אוקטובר—(ספטמבר תשכ״ד תשרי — ( 

.1963 (נובמבר תשכ״ד חשוון ו, חוב׳ (
כר [שני טוביה בר מאת — נבחרים כתבים .40

וביבליוגר הערות מבוא, והוסיף סידר כים],
"נפש", ספרי אלקושי, גדליה ד״ר : פיה

 הוצ׳ על-ידי העברים הסופרים אגודת הוצ׳
תשכ״ד. לספרות", "מחברות

בספ ומחקרים מסות — ומינות אמונה נתיבי .41
 תשבי, ישעיה מאת והשבתאות הקבלה רות

 בישראל הסופרים אגודת הוצ׳ מקור, ספריית
.1964 בע״מ, ״מסדה״ הוצ׳ ליד

מתת מאת ומסות מחזות שירים, — כתבים .42
 מאת יצירתו והערכת תולדותיו שוהם, יהו

הסופ אגודת הוצ׳ "נפש", ספרי כהן, ישראל
 תשכ״ה לספרות", "מחברות הוצ׳ על־ידי רים

)1964. (
 והגות, ביקורת ספרות, לדברי ו—ה מאסף .43

 בישראל, העברים הסופרים אגודת ע״י יוצא
 בן־ [עם )1966( תשכ״ו—תשכ״ה תל־אביב,

בנשלום]. ציון
 מלוקטים פוגל, דוד מאת — השירים כל .44

 ספרי פגים, דן בידי ומקורות מבוא בצירוף
 הוצ׳ על־ידי הסופרים אגודת הוצ׳ "נפש",

תשכ״ו. לספרות", "מחברות

 והקדים כינס פומרנץ, בר מאת — שירים .45
 אגודת הוצ׳ "נפש", ספרי פניאל, נח : מבוא

 בע״מ, "מסדה" הוצ׳ ליד בישראל הסופרים
1966.

 7X1141101033 7111׳ 01 עעסזאסס מ883׳ג8 .46
 ]1סמו ס׳\111מ168,[ 11181111110 10ע 1110

 11*311818,11011 01 1161נ1*61ע 1146ע31111'6 311)1
-61'!' .1(114 .0  "143833)13״ 1?111נ11811111•§ 0

^1,ע 1966 מיכלי]. ב.י. [עם ע.

 והגות, ביקורת ספרות, לדברי צ—ח מאסף .47
 במדינת העברים הסופרים אגודת ע״י יוצא

ההסת של וחינוך לתרבות המרכז ישראל,
 תל־ ,ספרים הוצ׳ וחינוך״ ״תרבות דרות,
סדן]. דב [עם תשכ״ח אביב,

 לנודד לילה שיר — תרגום ול״ו מקור אחד .48
 והקדים אסף גיתה, פון וולפגאנג יוהאן מאת

 תל־אביב, "עקד", הוצ׳ כהן, ישראל : מבוא
תשכ״ח.

 הקדים טוכנר, משולם מאת — עגנון פשר .49
 אגודת הוצ׳ "נפש", ספרי סדן, דב : מבוא

 בע״מ, "מסדה" הוצ׳ ליד בישראל הסופרים
תשכ״ח.

 בחרה פאהן, ראובן מאת — כתבים מבחר .50
 "נפש", ספרי גוברין, נורית :מבוא והקדימה

 ד,וצ׳ ליד בישראל הסופרים אגודת הוצ׳
.1969 בע״מ, ״מסדה״
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 במלאת — ארן זלמן על מספרים וזכרים .51
 תל־אביב, חברים, הוצ׳ לפטירתו, שלושים

תש״ל. אלול
 — ורומא יוון ותרבות ישראל תרבות בין .52

רו יהודה : מבוא הקדים שטיין, מנחם מאת
 כהן, ישראל :הדפוס לבית והביא בחר זנטל,
 בישראל הסופרים אגודת ד,וצ׳ "נפש", ספרי

.1970 בע״מ, ״מסדה״ ׳הוצ ליד
 [שני רבינוביץ יעקב מאת — ספרות מסלולי .53

 יעקב : ביוגרפיים קווים ורשם ליקט כרכים],
 הסופרים, אגודת ניומן, מ. ׳הוצ הר־אבן,

1971.
 — 81 חוב׳ ה, כרך ,10 שנה גנזים, ידיעות .54

 תשל״ג ניסן בשואה, שנספו עברים סופרים
כהן]. ישראל מאת [הקדמה

והק בחר רימון, צבי יוסף מאת — שירים .55
ד>וצ׳ "נפש", ספרי לוז, צבי :מבוא דים

 "מסדה" הוצ׳ ליד בישראל הסופרים אגודת
תשל״ג. בע״מ,

 הוצ׳ ארן, זלמן מאת שירים — וכוכב שורש .56
יש מאת [הקדמה תשל״ג המאוחד, הקיבוץ

כהן]. ראל
 עם גוברין, עקיבא מאת — המשימות כעקכי .57

תשל״ד. תל־אביב, וחינוך, תרבות — עובד
 ומחזות סיפורים שירים, — שטיינברג יעקב .58

 והקדים כינס כתביו, בכל נכללו לא אשר
 אגודת "נפש", ספרי כהן, ישראל :מבוא

 "דביר", והוצ׳ בישראל העברים הסופרים
תשל״ו.

 — וערכים דיוקנאות — שטיינברג יעקב .59
והק כינס כתביו, בכל נכללו לא אשר מסות

אגו "נפש", ספרי כהן, ישראל : מבוא דים
 "דביר", והוצ׳ בישראל העברים הסופרים דת

תשל״ט.
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עליו

ובלכסיקונים באנציקלופדיות ערכים א.

 ועורכים] מ. תלמי, ;דן פינם, ;מ. אביגל, .1
לו לועזיים, מונחים אנשי־שם, ׳פתח״דע׳,

 משרד ביוזמת לאור יוצא הסטוריים, חות
 תל־אביב, "עמיחי", הוצ׳ והתרבות, החינוך

תשכ״א.
 תשכ״ו בישראל ׳אישים [עורך] אלך אבנון, .2

 בישראל לאור להוצאה המכון ׳,1966 —
ירושלים. בע״מ,

 ;יצחק כארלאש, ;אפריים אויערבאך, .3
 ׳לעקסיקאן [רעדאקציע], משה שטארקטאן,

 ארויס־ ליטעראטור׳, יידישע נייער דער פון
 קולטור־ יידישן אלוועלטלעכן פון געגעבן

 ניו־ "ציקא"), מיט (פאראייניקט קונגרעס
.1961 יורק,

]עור משה גרינברג, ;יצחק (בנדיטר), בן .4
,1977 בישראל ומי ׳מי כים]  המהדורה ׳

ל הוצאה ברונפמן־כהן הרביעית, העברית
קוד במהדורות [גם תל־אביב בע״מ, אור

מות].
 ומי ׳מי [עורכים] עמיאל שרגא, ;פרין דגן, .5

 תל- ממוט, פ. הוצ׳ תשט״ו׳, — ישראל
הבאות]. במהדורות [גם 1955 ינואר אביב,

 אברהם שאנן, ;אהרון קלאוס, ;א.כ. יפה, .6
 תשי״ט׳, העתונאים של השנה ׳ספר [עורכים]

.250 ע׳ בתל־אביב, העתונאים אגודת הוצ׳
 דיוקנאות בישראל, רוח ׳אנשי משה. מבורך, .7

 תל־אביב, בע״מ, "מסדה" הוצ׳ סופרים׳,
.1956( תשט״ו (

 ׳אנציקלופדיה ראשי] [עורך משה קליוטש, .8
 בע״מ, "יזרעאל" ספרים הוצ׳ יזרעאל׳, כללית

.1967( תשכ״ח שניה, מהדורה תל־אביב, (

 לקסיקון׳, — ׳יודאיקה [עורך] יובל קמרט, .9
 בע״מ, "כתר" הוצאה בית "דבר", ספרית

.1976 ירושלים,

 לספרות ׳אנציקלופדיה [עורך] ברוך קרוא, .10
 תל־ צ׳צ׳יק, יהושע הוצ׳ וישראלית׳, כללית
.1961 מעודכנת, חדשה מהדורה אביב,

מרא העברית הספרות ׳תולדות כרוך. קרוא, .11
 "מזרחי", ספרים הוצ׳ ימינו׳, ועד שיתה

תשכ״ד. תל־אביב,

 בדורות העברית הספרות ׳לכסיקון ג. קרמל, .12
 הקיבוץ הוצ׳ / פועלים ספרית האחרונים׳,

 תשכ״ז מרחביה, / הצעיר השומר הארצי
)1967. (

כל ׳אנציקלופדיה ראשי] [עורך חיים רבין, .13
תשכ״ו. בע״מ, "אלומות" ׳הוצ מסדה׳, לית

[עור ג׳פרי ויגודר, ;(פסיל) בצלאל רות, .14
 היהדות׳, של ׳אנציקלופדיה ראשיים] כים

.1969 רמת־גן, בע״מ, ״מסדה״ הוצ׳

ה החדשה הספרות ׳מילון אברהם. שאנן, .15
 תל־אביב, "יבנה", הוצ׳ והכללית׳, עברית
.1959( תשי״ט (

 הישוב לחלוצי ׳אנציקלופדיה דוד. תדהר, .16
תל־אביב, ראשונים, ספרית הוצ׳ ובוניו׳,

.1950
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82



: 6ססז1נ6,;§ע ;1121111 ) ,861141161( 15611 .1 8
¥ס'8 !¥110 13 13- 11'\ ]£411018[ 5106116 
1, 5ק60131 40111166 15806. 9 7 1־361, 8

81־0010133 8.114 0011611 1*01111311613
1 קודמות] במהדורות .[גם 6 1 -4 7 1 7 .£ 1 4 

1ז14 ¥ 0' )£ 4 1 1 0 1( .1 116118,11 ,0371111 .1 9 
8־§1־3מ1ג1031 1 0 .4 ',86218460 46771311

0זז1ק6ט41מס1 01 ?78131161 46773. 0

8816311116' )£ 4 1 1 0 1( 8 6 1 6 1 2 ,001111614 .2 0
861־8033113,' 80111181164 <!7 "8316311-

.1 9 4 7 ,¥17-^ 8־5003113," 161. 6 1 0 6

£0070101136413' . £ £־68861, 6. ]0[ 1 .2 1 
,4 0 4 3 1 0 3 36418)£307 0 1 0 1 ',4 0 4 8 1 0 3

.1 9 7 1 ,4600831610

בספרים שנכללו מאמרים ב.

 בסגנון "מליצה־במקומה יצחק. אבינרי, .1
 ערוך לשוני אוצר — הלשון ׳יד עתונאים״,

"יזרע הוצ׳ אלף־בית׳, בסדר הנושאים לפי
 תשכ״ה "דבר", מהדורת תל״אביב, אל",

)1964, .347 ע׳ )

 בביקורתו "תפיסת־היסוד עזריאל. אוכטני א.1
 של הכרכים ארבעת עם — כהן ישראל של

 הוצ׳ מקור, ספריית אדם׳, ׳קולות כתביו",
"מס הוצאת ליד בישראל הסופרים אגודת

.187—182 ע׳ ,1967 דה",
 ׳במעגלי ישראל", "כהן משח. אונגרפלד, .2

 ע׳ ,1975 הספר״, ״עם הוצ׳ א, כרך יצירה׳,
 בארבעה כהן ישראל כתבי [על 343—339

כרכים].
 אישי על ומבטו כהן "ישראל ישראל. אפרת, .3

 תל־ "דביר", הוצ׳ המסות׳, ׳ספר המקרא",
.191—187 ע׳ תשל״א, אביב,

 כהן", "ישראל אהרון. (אורינוצסקי), כן־אור .4
 שגי כרך בדורנו׳, העברית הספרות ׳תולדות

 הוצ׳ ופובליציסטים, מבקרים מספרים, —
.294—291 ע׳ ,1958 תל־אביב, ״יזרעאל״,

 בערים", המצוינת "עיר משח. כן־מנחם, .5
 תל־אביב, "יבנה", הוצ׳ האור׳, ׳בנתיב

.153—151 ע׳ תשכ״ט,

 ובמוגוגרפיה בכתביו "שוהם ק.א. כרתיני, .6
 ביאליק", "מוסד הוצ׳ ראייה׳, ׳שדה עליו",

.49—28 ע׳ תשל״ח, ירושלים,

ישראל בעיני המקרא מן "אישים .---------------.7
 ביאליק", "מוסד הוצ׳ ראייה׳, ׳שדה כהן",

.278—271 ע׳ תשל״ח, ירושלים,

 ׳כתבים המבקר", כהן "ישראל משח. גיל, .8
 מוערה וביבליוגרפיה מבוא עריכה, נבחרים׳,

ירו "שלם", אגודת אלקושי, גדליה על־ידי
 ע׳ תש״ל, ירושלים, מס, ראובן ד,וצ׳ שלים,

251—261.

 לג־ גוסטב של "הקריאה אליעזר. ירושלמי, .9
 הערות — ולעמנו לזמננו ומשמעותה דאואר
לסוציאליזם ׳קריאה לנדאואר ג. של לספרו

 הוצ׳ ספרות׳, ׳באהלי כהן", ישראל בתרגום
 לספרות", "מחברות הוצ׳ ליד "ממעמקים"

.104—99 ע' תשכ״ו, תל־אביב,

 ישראל של הביקורת "מסכת אדיר. כהן, .10
 מ. הוצ׳ זמננו׳, בני עבריים ׳סופרים כהן",

.379—377 ע׳ [תשכ״ד], תל־אביב מזרחי,

 טלביזיה", בלי גשום, "ערב דוד. לאזר, .11
 תל-אביב, "המנורה", ר׳וצ׳ ומריבה׳, ׳מסה

 פון וולפגאנג יוהאן [על 255—251 ע׳ תשל״א,
תרגום׳]. ול״ו מקור ׳אחד גיתה,

 ׳דמויות רב־אנפין", "סופר כ.י. מיכלי, .12
 תשל״א, המאוחד, הקיבוץ הוצ׳ וצדודיות׳,

.160—154 ע׳

וצדו־ ׳דמויות כיוצר", "המבקר .--------------.13
 ע׳ תשל״א, המאוחד, הקיבוץ הוצ׳ דיות׳,

160—172.

 מאסף על דברים כמה "עוד שמשון. מלצר, א.13
 אופנם׳, על ׳דברים ארץ־ישראל", סופרי

,1976( תשל״ז ויחדיו, פועלים ספרית .הוצ׳ ( 
 ישראל של מסתו על גם [תגובה 93—89 ע׳

בביקורת"]. ההלכה "יסוד כהן

׳הפועל עורך על "טענות יהושע. מנוח, .14
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 הוצ׳ הויכוח׳, חופש של ׳עלבונו הצעיר׳",
מג.—לו ע׳ תשכ״ד, בנבטים, לבטים

 :ב מאמר הצעיר״, הפועל ״סביבי דפ. סדן, .15
 — ומיודעי ׳אלופי לזקנה״, נעורים ״בין

 עם הוצ׳ העבודה׳, תנועת במעגל אישים
 תשל״ב, תל־אביב, וחינוך, תרבות עובד,

■ .240—234 ע׳
 ושבילים׳, ׳ארחות הערכה", "בקו .—— — .16

 ביוזמת עובד", "עם הוצ׳ העניינים, כרך
 ,1978 סדן, דב כתבי להוצאת הציבורי הוועד

ובבואות׳]. ׳הערכות [על 205—203 ע׳
המח בספרות ׳עיונים "גשרים", מ.ז. סולה, .17

מו בסיוע ירושלים, קרית־ספר, הוצ׳ שבה׳,
.256—254 ע׳ תשכ״א, קוק, הרב סד

 — המקרא מן ״אישים מרדכי. עוכדיהו, .18
 אל״ף, הוצ׳ ובדממה׳, ׳בסער כהן", ישראל

,1976( תשל״ז תל־אביב, .53—51 ע׳ )

כן יצחק. עקפיהו, .19 פי־ על־ אף־  ביקורת — "
 מבקרים", של במחיצתם — אינטואיטיבית -

 חיפה סופרי מפעל השיר׳, משורת ׳לפנים
 [מביא 295—294 ע׳ תשל״ו, עקד, על־ידי
הביקורת]. על כהן ישראל מדברי

 הוצ׳ והתיאטרון׳, ׳השחקן אליעזר. צופרפין, .20
 תל- אשכולון, ועתונאים סופרים הסתדרות

רעים"]. "יד הנוער אגודת [על תש״ו אביב,
 מסה׳. ׳בימי ?״, הרעש ״מה שלמה. צמח, .21

 ע׳ תש״ה, ירושלים, תרשיש, ספרי הוצ׳
 ישראל של מאמרו על [תגובה קכא—קטו
סימו לה שאיו הנוער על "קטגוריה כהן

כין"].
היסטוריה שנות לחמישים "מפתח ג. קרפל, .22

 של הכרכים לחמישים המפתח הופעת (עם
 ה,וצ׳ וסופר׳, ספר ׳סתרי הצעיר׳)", ׳הפועל
.86—82 ע׳ [תשל״ה], הדפום אמנות מוזיאון

׳ספ שטיינמן", א. "שבחי אהרון. ראובני, .23
 תש״א, ירושלים, מס, ראובן הוצ׳ והווי׳, רות

 כהן ישראל של מאמרו על [תגובה 11—9 ,ע
שטיינמן"]. א. "על

ה,וצ׳ והווי׳, ׳ספרות "סנסינה", .--------------.24
.93—91 ע׳ תש״א, ירושלים, מס, ראובן

סופ ׳משפחת כעורך", "דרכו פנימין. ר׳ .25
 כתבי להוצאת הציבורי הוועד הוצ׳ רים׳,

 158—157 ע׳ תש״ך, ירושלים, בנימין, ר׳
 [תגובה תש״ו] שבט כ״ג המאמר: [בשולי

פיכמן"]. "יעקב כהן ישראל של מאמרו על
 זיין און שטייגבערג "יעקב אליהו. שולמאן, .26

 אטיודן, און פארטרעטן ׳רוסלאנד"׳, פאעמע
 214—209 ע׳ ,1979 ניו־יורק, ״ציקא״, הוצ׳

 ׳יעקב בספרו כהן ישראל דברי את [מביא
ויצירתו׳]. האיש — שטיינברג

וב ׳במערכה לגניזה", "לא חיים. שורר, .27
 "דבר". הוצ׳ שפירא, יוסף בעריכת מערכת׳,

 ׳הפועל [על 343—339 ע׳ תשל״א, תל־אביב,
הצעיר׳].

הענ בטקס (דברים כהו "ישראל ש. שלוט, .28
 כרך [כתבים, ומסע׳ ׳משא ברנר)", פרס קת
 "יבנה", ספרים ד.וצ׳ אורגשטיין, יהושע י],

.54—52 ע׳ תשל״ד, תל־אביב,
ו ׳מסות ולקטם", "פתגמים שלמה. שפאן, .29

 36—33 ע׳ תשכ״ד, קרני, הוצ׳ מחקרים׳,
לעו זה׳ ועל מקבילים׳ פתגמים ׳ספר [על
זה׳]. מת

ובעתונים בכתבי-עת מאמרים ג.

בעברית .1

 תשכ״א אב א המשמר׳, ׳על "המאסף", א״א. .30
ב]. ׳מאסף׳ [על )14.7.1961(

קד "דיוקנאות א.מ.] :[חתום משה אביגל, .31
 שבט ה, חוב' טז, כרך ׳אורים׳, מונים",
המק מן ׳אישים [על 315—312 ע׳ תשי״ט,

רא׳].
אחת", ספרותית מהתלה "סביב דוד. אפידן, .32-

 )24.4.1953( תשי״ג אייר ט המשמר׳, ׳על

׳פמליה׳]. [על
 משמעותו — שוהם ״מתתיהו ניטה. אכינור, .33

 —237 ע׳ תשכ״ז, יג, כרך ׳כרמלית׳, כיום״,
 המבוא ועל שוהם׳ מתתיהו ׳כתבי [על 244

לכתבים].
מדול- לסגנון המטיפים "כלפי יצחק. אפינרי, :.
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 תש״ך אלול כט המשמר׳, ׳על דל",
 [גם הלשון׳] ׳יד בספרו [כונס )21.9.1960(

"הכרע במאמרו כהן ישראל של סגנונו על
נבון"[. עם של תו

 ׳הצופה׳, מקבילים", "פתגמים עדו. אכינרי, .35
.10.2.1961( תשכ״א שבט כד (

כה ׳למרחב׳, מקבילים", "פתגמים .----------. 30'
 פתגמים ׳ספר [על )9.6.1961( תשכ״א סיון

זה׳]. לעומת ׳זה ועל מקבילים׳
׳למר כהן", ישראל "כתבי מרדכי. אבישי, .37

.1.6.1962( תשכ״ב אייר כח חב׳, (
׳ידי שוהם", מתתיהו כתבי "על .-----------.38

 אייר יב ,68 גל׳ ימים, 7 אחרונות׳, עות
מתתי ׳כתבי [על 9 ע׳ ),14.5.1965( תשכ״ה

ויציר תייר — שוהם ׳מתתיהו ועל שוהם׳ הו
תו׳].

אישי — היסטוריה שעשו ״אנשים .-----------.39
 ׳אומר׳, כהן", ישראל בעיני העבודה תנועת

 ׳סגל- [על )6.10.1972( תשל״ג תשרי כח
חבורה׳].

ם-----------.40 תו ח  מקיפה "מונוגרפיה מ.א.] :[
 חשוון ה ׳מעריב׳, שטיינברג", יעקב על

.13.10.1972( תשל״ג (
כז ׳מעריב׳, מתמשכים", "צללים .------------.41

שטיינ יעקב [על )25.6.1976( תשל״ו סיון
נכ לא אשר ומחזות סיפורים ׳שירים, ברג,

כתביו׳]. בכל ללו
שנה (שלושים שטיינברג "יעקב .-----------.42

תשל״ז תמוז טו המשמר׳, ׳על למותו)",
 — שטיינברג ׳יעקב על [גם )1.7.1977(

 ׳שירים, שטיינברג, יעקב ויצירתו׳, האיש
כתביו׳]. בכל נכללו לא אשר ומחזות סיפורים

ם-----------.43 תו ח  ועורכים", "סופרים מ.א.] :[
 [על )11.5.1979( תשל״ט אייר יד ׳אומר׳,

פנים׳]. אל ׳פנים
ה ׳על סופרים", "במחיצת מ. אבי־שלמה, .44

 [על )18.5.1979( תשל״ט אייר כא משמר׳,
פנים׳]. אל ׳פנים

 כהן", ישראל כתבי "כינוס י.ד. אברמסקי, .45
).28.10.1977( תשל״ח חשוון טז ׳דבר׳,

 ׳למרחב׳, תרגומים", "שלושה קורא. אדם .46
 וולפ־ יוהאן [על )19.7.1968( תשכ״ח תמוז כג

תרגום׳]. ול״ו מקור ׳אחד גיתה, פון גאנג
 ׳הדואר׳, סופרים", "דמויות יהושע. אוכפי, .47

 תשי״ב כסלו כב ח, גל׳ לא, שנה ניו־יורק,
דמות׳]. אל ׳דמות [על 149 ע׳ ),21.12.1951(

ל------------.48 ע  גיו־יורק, ׳הדואר׳, המסה", "
 ),6.5.1955( תשט״ו אייר יד כה, גל׳ לד, שנה

׳פתחים׳]. [על 488—487 ע׳
 בביקורתו", "תפיסת־היסוד עזריאל. אוכמני, .49

 אב—תמוז ג,—ב חוב׳ טו, כרך ׳מאזנים׳,
,1962 אוגוסט—(יולי תשכ״ב  130—127 ע׳ )

אדם׳]. ׳קולות בספרו [כונס
תשל״ח, קיץ ׳שדמות׳, ורמז", "פשט .-----------.50

א־ דברי על [תגובה 46—45 ע׳ סח, חוב׳  בי
 "במחיצת כהן ישראל של ברשימתו ליק

בלבוב"]. ביאליק
 ישראל (מאת "פתחים משה. אונגרפלד, .51

).20.8.1954( תשי״ד אב כא ׳הצופה׳, כהן)״,
ל------------.52 בו ׳ה תשי״ד", בשנת ספרותנו "י

 על [גם )5.11.1954( תשט״ו חשוון ט צופה׳,
זה׳]. לעומת ׳זה

כב ׳הצופה׳, בוטשאטש", "ספר .-----------.53
.1.6.1956( תשט״ז סיון (

— תשי״ז בשנת ספרותנו ״יבול .------------.54
 כג ׳הצופה׳, יפה", וספרות מחשבה דברי
 ׳פרקי על [גם )18.10.1957( תשי״ח תשרי

גליציה׳].
ם-----------.55 תו ח המק מן "אישים אגף] מ. :[

).27.6.1958( תשי״ח תמוז ט ׳חרות׳, רא",
 ׳מאזנים׳. אנגלי־עברי", "גיבון .-----— .56

,1959 (יולי תשי״ט תמוז ב, חוב׳ ט, כרך ( 
.156—155 ע׳

ישראל למימרות "אנציקלופדיה .------------.57
ג חוב׳ ט, כרך ׳מאזנים׳, העולם", ואומות

 ספטמבר—(אוגוסט תשי״ט אלול—אב ד,
 לעומת ׳זה את [מזכיר 286—285 ע׳ ),1959
זה׳].

ם------------.58 תו ח  ישראל "כתבי אג״ף] מ. :[
).20.4.1962( תשכ״ב ניסן טז ׳חרות׳, כהן״,

כא ׳הצופה׳, כהן", ישראל "כתבי .-----------.59
׳במע בספרו [כונס )25.5.1962( תשכ״ב אייר
א]. כרך יצירה׳, גלי

בי------------.60 ת כ  ז ׳חרות׳, שוהם", מתתיהו "
 מתתיהו ׳כתבי [על )9.4.1965( תשכ״ה ניסן

לכתבים]. המבוא ועל שוהם׳

השי ליובל — היוצרת ״הביקורת .-----------.61
 אלול כז ׳חרות׳, כהן", ישראל של שים

).24.9.1965( תשכ״ה

 ׳דבר׳, כהן", לישראל "אספקלריות------------.62
).27.9.1968( תשכ״ט תשרי ה
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— שטיינברג יעקב על ״מונוגרפיה ---------------.63
 ישראל של חשובה וביקורת עבודת״מחקר

 תשל״ג שבט בג אחרונות׳, ׳ידיעות כהן",
)26.1.1973.(

ויציר האיש — שטיינברג ״יעקב -.—״— .64
 יז, גל׳ נב, שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳, תו",
.262 ע׳ ),2.3.1973( תשל״ג א אדר כח

 במבו־ ישראל "סופרי כונס. שמחה אורבאך, .65
 )21.5.1965( תשכ״ה אייר יט ׳הצופה׳, כתם״, .

 "בין כהן ישראל של הרצאתו על [תגובה
הנע"]. וההווה הנח העבר

׳דף׳, במקצת", המודים "בעיית .-------------.66
 19—18 ע׳ ),1965 (יוני תשכ״ה סיון כו, גל׳

 כהן ישראל של הרצאתו על גם [תגובה .
הנע"]. וההווה הנח העבר "בין

 שטיינברג י. על מקיף "מחקר יוסף. אורן, .67
 תשל״ג א אדר כח ׳הארץ׳, ויצירתו", .

)2.3.1973.(
העב בשירה המודרניזם "מבשר .--------------.68

ל כרך־השלמה הופעת עם — החדשה רית
 אחרונות׳, ׳ידיעות שטיינברג", יעקב כתבי

).30.4.1976( תשל״ו ניסו ל
בספרות והאנושי האישי "המימד .-------------.69

׳ידי כהן", לישראל פנים׳ אל ׳פנים על —
).25.5.1979( תשל״ט אייר כח אחרונות׳, עות

 גל׳ ׳דף׳, מסוכנים", "מיתוסים יצחק. אורפז, .70
,1965 (יוני תשכ״ה סיון כו,  [תגובה 18 ע׳ )
 העבר "בין כהן ישראל של הרצאתו על גם

הנע"]. וההווה הנח
 הקבוצה׳, ׳ניב אמת", של "חסד יוסף. אחאי, .71

 ),1965 (אפריל תשכ״ה ניסן ב, חוב׳ יד, כרך
 ועל שוהם׳ מתתיהו ׳כתבי [על 370—368 ע׳

לכתבים]. המבוא
 "ספר אריכא] אבא [חתום: אבא אהינזאיר, .72
 תש״ג טבת ג ׳המשקיף׳, 'זלקינסון", י י

)11.12.1942. (
בפ ביאליק׳ ו׳פרם בכלל "הפרסים איקם. .73

 תשל״ה כסלו כז ,37 גל׳ העם׳, ׳קול רט",
לספ ביאליק פרם הענקת [על )11.12.1974(

גורי]. ולחיים כהן לישראל יפה רות ■
ספ פרסים ושמה — ״שערוריה צכי. אלגת, .74

 פרם שופטי בוועדת ההתפטרויות — רווזיים׳
 השוררת האנדרלמוסיה את חשפו ביאליק׳

 לי ׳שמור שיטת שלטת שבה הספרות, בשדה
 תשכ״ד כסלו כה ׳מעריב׳, לך"׳, ואשמור

כהן]. ישראל את גם [מזכיר )11.12.1963(

", ׳לא׳ פעמים שלוש ישיבות "שלוש .-------------.75
 [על )17.3.1967( תשכ״ז ב אדר ה ׳מעריב׳,

 לערוך שלא הסופרים, אגודת ועד החלטת
 גינתר הגרמני לסופר רשמית קבלת־פנים

כהן]. ישראל של תגובתו על גם גראס.
 "הערכות פ.ר.] :[חתום פנחס אלעד־לנדר, .76

 תשרי א, חוב׳ ג, כרך ׳גזית׳, ובבואות",
.46—45 ע׳ תרצ״ט,

תשרי כא ׳הארץ׳, הגות", "פתחי .-------------.77
].,׳פתחים [על )18.10.1954( תשט״ו

 יאה זה ששם — פתגמים ״אוצר —-— .78
 )18.2.1955( תשט״ו שבט כו ׳הארץ׳, לו״,
זה׳]. לעומת ׳זה [על

עברית "ספרות עזאי] פ. :[חתום ------------.79
 גל׳ לה, שנה ביו־יורק, ׳הדואר׳, תשט״ז",

 —713 ע׳ ),31.8.1956( תשט״ז אלול כד לז,
בוטשאטש׳]. ׳ספר את [מזכיר 716

 העברית "הספרות עזאי] פ. : [חתום-------------.80
 לז, שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳, העשור", בשנת

 —704 ע׳ ),5.9.1958( תשי״ח אלול כ לח, גל׳
המקרא׳]. מן ׳אישים את [מזכיר 708

 א ספר ׳מאסף׳ " נדר] פ. :[חתום --------------.81
 תש״ך אדר כו ׳הארץ׳, ישראל", לסופרי —

)25.3.1960.(

ספ לדברי ב "מאסף פ.ל.] :[חתום-------------.82
).30.6.1961( תשכ״א תמוז טז ׳הארץ׳, רות",

הספרות "יבול עזאי] פ. :[חתום -------------.83
 ׳הדואר׳, תשכ״א", בשנת בישראל העברית

 תשכ״ב חשוון י מ, גל׳ מ, שנה ניו־יורק,
פת ׳ספר על [גם 759—758 ע׳ ),20.10.1961(

ב]. ו׳מאסף' מקבילים׳ גמים .
 רוחני "דפטיזם עזאי] פ. : [חתום — ■— .84

 שבט—טבת ה,—ד חוב׳ 'תמורות׳, וחברתי",
דב את [מזכיר 47 ע׳ ),1974 (ינואר תשל״ד

סופרים]. בכינוס כהו ישראל רי
 שטיינברג", יעקב על "מונוגרפיה אל״ף. .85

 תשל״ג ערב־סוכות תשרי יד ׳מעריב׳,
רא עיון חדשים "ספרים [מדור )22.9.1972(

שון"].
כח ׳מעריב׳, ומעש", חזון "אנשי .-------------.86

 "ספרים [מדור )6.10.1972( תשל״ג תשרי
חבורה׳]. ׳סגל [על ראשון"] עיון חדשים

 "מונוגרפיה ג.א.] :[חתום גדליה אלקושי, .87
 אייר ג, חוב׳ יג, כרך 'גליונות׳, יע״ס", על י

•. .168—167 ע׳ תש־־ב, ,
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 ביאליק של חרדתו "על דליה. אמוץ־ויפליכ, .88
 בקבוצה", הרע יצר זכויות לשמירת באשר

 47—46 ע׳ סח, חוב׳ תשל״ח, קיץ ׳שדמות׳,
יש של ברשימתו ביאליק דברי על [תגובה

בלבוב"]. ביאליק "במחיצת כהן ראל
 דווקא", לאו בגרות "תעודת אהרון. אמיר, .89

 [על )17.4.1953( תשי״ג אייר ב ׳הארץ׳,
׳פמליה׳].

 אישי על ומבטו כהן "ישראל ישראל. אפרת, .90
 )30.7.1965( תשכ״ה אב א ׳דבר׳, המקרא״,

 אייר יט, שנה לונדון, ב׳תרבות׳, גם [נדפס י
,1966 (מאי תשכ״ו  בספרו [כונס ]28—26 ע׳ )

המסות׳]. ׳ספר
 זה", לעומת זה / כהן ״ישראל יוסף. אריכא, .91

 שנה ת״א, העירונית הספריה הצעיר׳, ׳לקורא
.9 ע׳ ,1954 דצמבר—נובמבר ד,

 כרך ׳החינוך׳, המקרא", מן "אישים י. ארני, .92
.422—421 ע׳ תש״ך, אלול ה, חוב׳ לב,

 שבט ה ׳הצופה׳, "הערה", שטעון. ארנפט, .93
 של רשימתו על [תגובה )28.1.1955( תשט״ו

מקבילים"]. פתגמים "אוצר סמבטיון משה
כהן", ישראל כתבי קריאת "עם .--------.94

תל בעירית העובדים בטאון ׳שערים׳,
 תשכ״ב תמוז ,7 חוב׳ ,18 שנה יפו,—אביב .

,1962 (יולי .28—27 ע׳ )
ל----------- א ר ש  ,5 שנה ׳פרקים׳, כהן״, ״י

,1963 (אוקטובר תשכ״ד חשוון כט, חוב׳ ; ( 
 בארבעה כהן ישראל כתבי מבחר [על 23 ע׳־

כרכים].
 אל ׳פנים זה", לעומת "זה שמואל. אשכנזי, .96

.5.1.1955( תשט״ו טבת יא פנים׳, (

 יב, כרך ׳מאזנים׳, "כנסת", מאיר. כוסאק, .97
,1961 (ינואר תשכ״א טבת ב, חוב׳  —147 ע׳ )

 "ברז כהן ישראל של מאמרו על [גם 149 .
ההתרקמות"].

׳מע ופרסים", סופרים "על יהודה. כורלא, .98
 [מדור )24.12.1963( תשכ״ד טבת ח ריב׳,

 של רשימתו על [תגובה כותבים"] "קוראים
ספרו פרסים ושמה — ״שערוריה אלגת צבי

תיים"].
כסלו כט ׳דבר׳, "אספקלריות", .--------.99

).20.12.1968( תשכ״ט
 של ב׳מאסף׳ הסיפורי "החלק אשר. כיט, .100

 תשכ״ב טבת טו ׳הצופה׳, הסופרים", אגודת
ב]. ׳מאסף׳ [על )22.12.1961(

 ח ׳דבר׳, הזז", "לפולמוס י.ח. כילצקי, .101
 שנערכה עצרת [על )8.3.1968( תשכ״ח אדר

 דבריו ועל כתביו, צאת עם הזז חיים לכבוד
זו]. בעצרת כהן ישראל של

ספרות ישראל, פרס סדן, "דב -------.102
 תשכ״ח אייר א המשמר׳, ׳על יידיש",

 כהן ישראל דברי על [תגובה )29.4.1968(
המבקר"]. סדן — סדן דב ״על במסתו

 מסאי בידי ספרים "שני פלטיאל. כירנפוים, .103
 נב, שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳, ותיק", ועורך

 —601 ע׳ ),7.9.1973( תשל״ג אלול י לו, גל׳
 גנזים׳ ׳ידיעות של החמישי הכרך [על 602
ויצירתו׳]. האיש — שטיינברג ׳יעקב ועל

 ׳הדואר׳, לשון", של "כבשונה קלמן. ככרך, .104
 תשל״ו טבת ח ו, גל׳ נה, שנה ניו־יורק,

)12.12.1975,  ב־ מטבעות־לשון [על 93 ע׳ )
שע של "כבשונו כהן ישראל של מסתו

מום"].
 זלקינסון", אדוארד "יצחק מ. כן־אליעזר, .105

. ).23.1.1942( תש״ב שבט ה ׳הארץ׳,
 "פאמיליה", לדפוס] [הביא דן בן־אמוץ, .106

 תשי״ג אייר כג ,10 גל׳ ג, שנה ׳משא׳,
׳פמליה׳]. [על 5 ע׳ ),7.5.1953(

 יצחק כהן: "ישראל עמנואל. כן־גריון, .107
 הספרותי)", ומפעלו (חייו זלקינסון אדוארד

).30.1.1942( תש״ב שבט יב ׳דבר׳,
לסו קריאה :לנדאואר "גוסטב .--------.108

 תשי״ב טבת ד ׳דבר׳, המהפכה", ציאליזם,
)4.1.1952. (

ז ׳דבר׳, ׳דבר׳", שנתון "פרקי .--------.109
 של מסתו על [גם )16.10.1953( תשי״ד חשוון

"הבחנות"]. כהן ישראל
שני הופעת (עם ושנינה "משל ---------.110

 ג ׳דבר׳, והמשל)", הפתגם בשדה ספרים
 תשט״ו אדר י ).25.2.1955( תשט״ו אדר

זה׳]. לעומת ׳זה [על )4.3.1955(
 שנה ׳רמזור׳, ?״, פרטי ״עתון דודו. כן־דב, .111

 ישראל [על 7 ע׳ ,1968 מאי ,1 חוב׳ ה,
הצעיר׳]. ׳הפועל כעורך כהן

 כהן", ישראל על "דברים אלעזר. כניועץ, .112
 ע׳ תש״ך, טבת ,1 גל׳ ,9 שגה ׳מחברת׳,

המקרא׳]. מן ׳אישים על ן 31—30
 שנה ׳גזית׳, ספרותי", "מאסף י. בן־מנחם, .113

 תש״ך תמוז—סיון ד,—ג חוב׳ יח, כרך ,29
,1960 יולי—(יוני  ׳מאסף׳ [על 60—59 ע׳ )

א].
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 בערים׳/ המצוינת "עיר משה. בן־מנחם, .114
 ,17 גל׳ ל, כרך גב, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

[כו 20—19 ע׳ ),13.1.1959( תשי״ט שבט ד
 בו־ ׳ספר [על האור׳] ׳בנתיב בספרו נס

טשאטש׳].
 המגביהות מן "ציפור יצחק. בן־מרדבי, א.114
 )14.9.1979( תשל״ט אלול כב ׳דבר׳, עוף״, '

וערכים׳]. ׳דיוקנאות שטיינברג, יעקב [על
 ׳השומר הויכוח", "עוללות דניאל. בן־גחום, .115

 תש״ב אדר ח ,9 חוב׳ ,11 שנה הצעיר׳,
 מאמרים על [תגובה 5—4 ע׳ ),25.2.1942(

 כהן וישראל לופבן יצחק צמח, שלמה של
 ומצעו האידיאולוגית דרכו את המבקרים
הצעיר"]. "השומר של הפוליטי

 פרס שקיבלו "שלושה עקיבא. בן־עזרא, .116
 ניו־ ,׳למשפחה׳ תשל״ה״, לשנת ביאליק

 תשל״ה אייר—ניסן ד, גל׳ יג, שנה יורק,
 ביאליק פרס [על 11—10 ע׳ ),1975 (אפריל
 עבור כהן לישראל שהוענק יפה לספרות

 ויצירתו׳. האיש — שטיינברג ׳יעקב ספרו
ופעלו]. תולדותיו על סקירה

העב הספרות של חטאיה "על י. בן־עמרם, .177
 קובץ ב, שנה יעקב׳, ׳בית המודרנית", רית

 27 ,21—20 ע׳ תשכ״א, גיסן ,23 גל׳ י,
 במאמרו כהן ישראל של דבריו את [מביא

נכבדה"]. "מחלוקת
 לדין "תביעה פסח. (ליפוביצקי), כו־עמרם .118

 )28.8.1960( תש״ך אלול ה ׳למרחב׳, צדק״,
מא על [ביקורת כותבים"] "קוראינו [מדור

 והקוצים", "העטרה קריב אברהם של מרו
 העורכים, כנגד וביקורת ב, ב׳מאסף׳ שנכלל
 שכללו על כהן, וישראל אוכמני עזריאל

במאסף]. זה מאמר
 שנה ׳משא׳, "פאמיליה", ישעיהו. בן־פורת, .119

 2 ע׳ ),21.5.1953( תשי״ג סיוו ז ,11 גל׳ ג,
 דברי על [תגובה למערכת"] "מכתבים [מדור

"פאמיליה"]. ברשימתו בן־אמוץ דן
 אפור", ומאסף — מרוט׳ ׳דור ״ א. בן־שלום, .120

 [על )15.4.1960( תש״ך ניסן יח ׳מעריב׳,
א]. ׳מאסף׳

 בעולם — ועתיד ״הווה כנציון. כנשלום, .121
 ב אדר ה, חוב׳ כ, כרך ׳מאזנים׳, קדם", של
 405—404 ע׳ ),1965 (אפריל תשכ״ה ניסן —

ל המבוא ועל שוהם׳ מתתיהו ׳כתבי [על
כתבים].

 טו ׳דבר׳, הצעיר", "הפועל מאיר. בראלי, .122
).29.12.1974( תשל״ה טבת

שנר סופר של "ספר הוגו. שמואל ברגמן, .123
 )22.5.1969( תשכ״ט סיון ה ׳דבר׳, צח",

 לספריו כהן ישראל של הקדמתו את [מזכיר
 לסוציאליזם׳ ׳קריאה לנדאואר גוסטב של

ו׳המהפכה׳].
לגדאואר", גוסטב של חדש "ספר .--------------.124

 כה לג, גל׳ מח, שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳,
,11.7.1969( תשכ״ט תמוז [מז 560—559 ע׳ )
 לספריו כהן ישראל של הקדמתו את כיר
 ו׳המהם־ לסוציאליזם׳ ׳קריאה לנדאואר של

כה׳].
 יצירה", לאופקי "פתחים אברהם. ברוידם, .125

 [על )2.7.1954( תשי״ד תמוז א ׳הדור׳,
׳פתחים׳].

 לאדם, "גשרים ב.] הלל :וחתום הלל ברזל, .126
 ישראל של ספרו על — ולרעיון למעשה

 תשט״ו אב כד ׳הדור׳, ", ׳גשרים׳ כהן
)12.8.1955.(

יג, כרך ׳מאזנים׳, ב", "מאסף .--------------.127
 ),1961 (אוקטובר תשכ״ב תשרי ה, חוב׳

(נובמ תשכ״ב חשוון ו, חוב׳ .373—370 ע׳
 של מסתו על [גם 450—446 ע׳ ),1961 בר

קריב"]. "אברהם כהן ישראל
 ׳מאזנים/ יוצר", בחינת "המבקר-----------.128

 תשכ״ב אב—תמוז ג,—ב חוב׳ טו, כרך
אר [עם 136—130 ע׳ ),1962 אוגוסט—(יולי
כהן]. ישראל כתבי של הכרכים בעת

מתת של המקובצים כתביו "עם .--------------.129
 ה תשכן׳ אביב ,25 חוב׳ ׳במה/ שוהם״, יהו

 שוהם׳ מתתיהו ׳כתבי [על 13—4 ע׳ ),1965(
ויצירתו׳]. חייו — שוהם ׳מתתיהו ועל

כז, כרך ׳מאזנים/ מגויס", "מאסף .--------------.130
 ע׳ ),1968 (נובמבר תשכ״ט חשוון ו, חוב׳
ט].—ח 'מאסף׳ [על 454—449

הת — יצירה׳ בחינת ׳הביקורת ״---------------.131
 ,4 חוב' מו, כרך ׳מאזנים/ משווה״, בוננות

,1978 (אפריל תשל״ח ב—א אדר  —250 ע׳ )
256.

סופ התאחדות כמה לא "איך חנוך. ברטוב, .132
 תשל״ה תשרי ד ׳מעריב/ ישראל", רי

 כהן ישראל דברי על [תגובה )20.9.1974(
 הסופרים אגודת יו״ר כהן, "ישראל בראיון

 הסופרים איגוד את מריץ מה — העברים
החדש"].
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 ב־ (פרקי־ביקורת — מעיגים ״כיצד כיהן. .133
 תשט״ו כסלו טו ׳למרחב׳, ׳דבר׳)", בשנתון

 כהן ישראל של מאמרו [על )10.12.1954(
הצעירה"]. בשירתנו "עיונים

׳מאז דין", ללא "חשבון אבינועם. ברשאי, .134
(נובמ תשל״ז חשוון ,6 חוב׳ מג, כרך נים׳,

 אהרון ׳פרקי [על 439—437 ע׳ ),1976 בר
מגד׳].

׳מאז המקרא", מן "אישים ק.א. ברתיני, .135
 תשי״ח אלול—אב ד,—ג חוב׳ ז, כרך נים׳,
 בספרו [כונס 275—274 ע׳ ),1958 (יולי
ראיה׳]. ׳שדה

ובמונוגרפיה בכתביו "שוהם .-------------.136
 )9.4.1965( תשכ״ה ניסן ז ׳הארץ׳, עליו״,
ראיה׳]. ׳שדה בספרו [כונס

 ישראל מאת "׳פתחים׳ דבורה. בת-הלוי, .137
 טבת י כב, גל׳ לב, כרך החינוך׳, ׳הד כהן",

.13 ע׳ ),2.1.1958( תשי״ח

 מחצבתו מקור — עגנו! ש״י של ״עירו ג.י. .138
 תשט״ז סיון כט ׳מעריב׳, פרויד", של

בוטשאטש׳]. ׳ספר [על )11.5.1956(
 ועוד — תרגומים ״ל״ו נורית. גוברין, .130

 מא, כרך סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל שנים",
 29 ע׳ ),11.11.1969( תש״ל כסלו א ,9 גל׳
 מקור ׳אחד גיתה, פון וולפגאנג יוהאן (על

תרגום׳]. ול״ו
 ׳דבר׳, קורא", של "תהיותיו עקיבא. גוברין, .140

 דברי על [תגובה )4.6.1957( תשי״ז סיון ה
סופרים]. בכינוס כהן ישראל

 המאזן על סופרים "משאל נעמי. גוטקינד, .141
 כט ׳הצופה׳, תשל״ז", שנת של הספרותי

 )12.9.1977( תשל״ח ראש־השנה ערב אלול
 כהן ישראל ׳כתבי את מציין שלום [ש.

כרכים׳]. בשבעה
 של העברי המחזה "על ראובן. גולדברג, .142

 א אדר ה אחרונות׳, ׳ידיעות גולדפאדן",
 לעורך"] "מכתב [מדור )6.2.1976( תשל״ו

 ׳דוד " כהן ישראל של מאמרו על [תגובה
גולדפאדן"]. א. של עברי מחזה — במלחמה׳

 (עיון ורמזים "זרמים דוד. שלמה גולדפארב, .143
 שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳, השבוע)", בפרשת

 ע׳ ),14.11.1969( תש״ל כסלו ד ב, גל׳ מט,
 כהן ישראל של דבריו את ומביא 28—27

יעקב"]. של "סולמו במסתו
— הבמה על שוהם :״הבעיה ישראל. גור, .144

 ׳מן שוהם)", מתתיהו כתבי כל הופעת (עם
 תשכ״ה אלול כו ,80 גל׳ ד, שנה היסוד׳,

.23—22 ע׳ ),23.9.1965(
 "הערכות גרינבלאט] נ. :[חתום נתן גורן, .145

 תרצ״ח אלול יב ׳דבר׳, ובבואות",
)9.9.1938.(

העב הספר "בשדה נ.ג.] :[התום-------------.146
 ב, כרך וספר׳, ׳עם עפרון)", (שרטוטי — רי

,1939 (אפריל תרצ״ט אייר ד,—ג חוב׳ ( 
ובבואות׳]. ׳הערכות [על 49—47 ע׳

ה "בשדה גרינבלאט] נ. : [חתום-------------.147
לספ ארץ־ישראל סופרי ׳מאסף ביקורת",

 468—464 ע׳ ת״ש, מחשבה׳, ולדברי רות
ובבואות׳]. ׳הערכות על [גם

 ׳דמות :בכנוסן ספרותיות ״מסות--------------.148
 מאסת ׳מסכת׳, כהן", לישראל דמות׳ אל

 ע׳ תשי״ב, מחשבה, ולדברי יפה לספרות
246—248.

אח מסות ספרי "על נ.ג.] :[חתום-------------.149
 וספר׳. ׳עם עפרון)", (שרטוטי — רונים
 [על 30 ע׳ ),1955 (ינואר תשט״ו טבת

׳פתחים׳].
 גל׳ ׳אות׳, ובלעדיהם", "במשקפים א. גיא, .150

 29 ע׳ ),2.11.1972( תשל״ג חשוון כה ,78
חבורה׳]. ׳סגל [על

 ב׳אספקל־ כיצירה "הביקורת משה. גיורא, .151
 אחרונות׳, ׳ידיעות כהן", ישראל של ריות׳

.15.11.1968( תשכ״ט חשוון כד (
ויציר האיש — שטיינברג ״יעקב .-------------.152

 שבט—טבת ה,—ד חוב׳ ׳תמורות׳, תו",
.54—53 ע׳ ),1973 (ינואר תשל״ג

 ישראל מאת דמות׳ אל ׳דמות " משה. גיל, .153
 תשרי כז ה, גל׳ א, שנה ׳דורות׳, כהן",
.12—11 ע׳ ),20.10.1949( תש״י

׳מאזנים׳, המבקר", כהן "ישראל .-------------.154
 ),1965 (אוגוסט תשכ״ה אב ג, ,חוב כא, כרך

נבחרים׳]. ׳כתבים בספרו [כונס 245—237 ע׳
 ׳על ומבקרים", "סופרים -אילנה. ■אור, גל .155

 [על )15.12.1961( תשכ״ב טבת ח המשמר׳,
 כהן ישראל קשת, ישורון של הרצאותיהם

 ביקורת בנושא הסופר בבית מירון ודן
הספרות].

 "הרוסים הורציוס] :[חתום בנימין גלאי, .156
 אדר טו ׳מעריב׳, באים", הרוסים באים,

 של דבריו את [מביא )12.3.1971( תשל״א
"פונייה"). הכינוי מקור על כהן ישראל
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 חמץ", בעור "סוף הורציוס] : [חתום-----------.157
 [מביא )2.4.1971( תשל״ה ניסן ז ׳מעריב׳,

"פו הכינוי על כהן ישראל של דבריו את
נייד,"]..

 תיפלויות", של "יריד א. יהושע גלבוע, .158
[מז )27.4.1977( תשל״ז אייר ט ׳מעריב׳,

 "טהרת כהן ישראל של מאמריו את כיר
מתוכ שנתרוקנו ו״שמות־תואר המושגים"

נם"].
 הנעזב", ובלתי הנכסף "החוף א.ל. גלמאן, .159

 [תגו־ )6.5.1955( תשט״ו אייר יד ׳הצופה׳,
הנע "החוף כהן ישראל של מאמרו על בה .
הנכסף"]. והחוף זב .

א ׳הצופה׳, השם", קידוש "על .--------------.160
 מאמרו על [תגובה )18.7.1958( תשי״ח אב
מדינת ולא "מדינת־חוק כהן ישראל של

 הנעזב "החוף מאמרו את גם מזכיר הלכה". .
הנכסף"]. והחוף

 הזאת, "השלווה י.ג.] :[חתום י. גלעדי, .161
 תשכ״א תמוז טז ׳מעריב׳, הזאת", ההרמוניהי
ב]. ׳מאסף׳ [על )30.6.1961( . .

 המשמר׳, ׳על וחופש", "דמוקרטיה מ. גפן, .162
 מאט־ על [תגובה )20.1.1950( תש״י שבט ב

המושגים"]. "טהרת כהן ישראל של רו
 תח־ החותר הציניזם "על שלמה. גרודזנסקי, .163
 )17.10.1952( תשי״ג תשרי כח ׳דבר׳, תינו״,. .;

"פריש כהן ישראל של מאמרו על. [תגובה . . ■
. ישראל״]. אגודת של תה

 במועט", מסתפק של "הערות .—— — .164
[תגו )1.11.1963( תשכ״ד חשוון יד ׳דבר׳,

 מגלים "אין כהן ישראל של מאמרו על בה
המגולה"]. את

 חשוון כח ׳דבר׳, ידועים", "דברים .———: .165
 רשימתו על [תגובה )15.11.1963(;תשכ״ך

במו ל׳המסתפק "הערות כהן ישראל של ,
"]. •עט׳

 תשי״ד תמוז א ׳דבר׳, "פתחים", ד. .166
)2.7.1954.(

 סיון א ׳דבר׳, בוטשאטש", "ספר .—-—י .167
.11.5.1956( תשט״ז. (

 חוב׳ ׳עכשיו׳, ביאליק", סרס "משיאי ד.ה. .168
 [תגו־ 276 ע׳ ),1974( תשל״ה סתיו ,30—29 . -

כהן]. לישראל ביאליק פרס הענקת על בה
חוב ׳מאזנים׳, — עתית ״ספרות נמרוד, -.ד. .169

)10.6.1955( תשט״ו סיוו כ ,,.■׳זמנים׳:וג ■ב ,:

הנע ׳החוף כהן ישראל של מאמרו על [גם
הנכסף׳]. והחוף זב

 ב ׳דבר׳, היפה", "הבוגדנית לאה. דובב, .170
 יוהאן אח [מזכירה )7.7.1978( תשל״ח תמוז

תר ול״ו מקור ׳אחד גיתה, פון וולפגאנג
גום׳].

 המשמר׳, ׳על המוצא...", "בגלל משה. דור, .171
 החלטת [על )17.3.1967( תשכ״ז ב אדר ה

 קבלת־ לערוך שלא הסופרים אגודת וועד
 גראס, גינתר הגרמני לסופר רשמית פנים
יש ב״קול בראיון כהן ישראל דברי ועל

זה]. בענין ראל"
 ׳מגוון׳, כתבים", כהן, "ישראל אדם. דורון, .172

 ע׳ ),1977 (אוקטובר תשל״ח חשווו ,8 חוב׳
62.

 חשוון כז ׳אומר׳, ארעי", "הגיגי דל״ת. א.172
 של רשימתו על [תגובה )9.11.1939( ת״ש

כלי־זמר"]. בלא "מלחמה כהן ישראל

 חדש", מסוג משלים "ספר א.מ. הכרמן, .173
 תשכ״א ניסן ג, חוב׳ לג, כרך ׳החינוך׳,

פתג ׳ספר [על 327—325 ע׳ ),1961 (אפריל
מקבילים׳]. מים

 של ,׳אספקלריות " אברהם. הגורני־גרין, .174
 ו, חוב׳ כז, כרך ׳מאזנים׳, כהן", ישראל
.424—420 ע׳ ),1968 (נובמבר תשכ״ט חשוון

 סוד", דרש, רמז, "פשרנות, אברהם. הוס, .175
 תשט״ו תשרי כד ,8 חוב׳ א, שנה ׳האומה׳,.

׳פתחים׳]. [על 13 ע׳ ),21.10.1954(
הזכ "בסימן מו״ש] : [חתום יעקב הורוביץ, .176

 תשט״ז תשרי כא ׳הארץ׳, נשמות", רת
׳גשרים׳]. [על )7.10.1955(

הו---------------.177  אלתר־ נתן עד שוהם "ממתתי
 )26.2.1965( תשכ״ה א אדר כד ׳הארץ׳, מן״,
שוהם׳]. מתתיהו ׳כתבי [על

 ביא־ שירת להערכת "הערות ישראל. הלר, .178
 )4.9.1959( תשי״ט אלול א ׳דבר׳, ליק״,

 "שתי כהן ישראל של מאמרו על [תגובה
רשויות"].

׳דב וסופרים", "ספרים ישעיהו. וינוגרד, .179
 תשט״ו טבת ,11—10 גל׳ ב, שנה רים׳,

 לעו־ ׳זה [על 13 ע׳ ),1955 פברואר—(ינואר
■ זה׳]. מת .

רא־ סיכום — מגד ״אהרון אלכם. .זהבי, .180
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 )24.12.1976( תשל״ז טבת ג ׳דבר׳, שון״,
מגד׳]. אהרון ׳פרקי [על

 בהתחדשותם", עבריים "ניבים י.א. זיידמן, .181
 )1953 (מאי תשי״ג סיון יב, גל׳ ׳מגילות׳,

מגי "מסכת כהו ישראל של מסתו על וגם
הים"].

׳ב העממיים", והמימרה "הפתגם .-------------.182
 תשט״ז כסלו טז י, גל׳ יג, שנה טרם׳,

זה׳]. לעומת ׳זה [על 27 ע׳ ),1.12.1955(
׳עתידות׳, המקרא", מן "אישים .------------.183

.190—189 ע׳ תשי״ט, אביב
׳לשוננו אנגלי־עברי", "ניבון .------------.184

 תשי״ט, אלול י, קונטרס י, מחזור לעם׳,
.287—283 ע׳

כ ׳דבר׳, לתרגום", מקור "בין .-------------.185
 פתגמים ׳ספר [על )6.4.1961( תשכ״א ניסן

זה׳]. לעומת ׳זה ועל מקבילים׳
׳הפועל ה׳מאסף"׳, קריאת "עם .-------------.186

50 גל' לב, כרך נד, שנה הצעיר׳, -4  י ,9
 גל׳ .24—23 ע׳ ),22.8.1961( תשכ״א אלול

 ע׳ ),5.6.1961( תשכ״א אלול כד ,52—51
 של מסתו על גם ב. ׳מאסף׳ [על 29—28

מאסף]. באותו קריב" "אברהם כהן ישראל
מקרא׳, ׳בית המקרא", מן "אישים .-------------.187

.142—141 ע׳ תשכ״ב, אב ב, חוב׳ ז, שנה
כא ׳אומר׳, כהן", ישראל "כתבי .----------א.187

.15.2.1963( תשכ״ג שבט (
׳מאז כהן", ישראל של "לסגנונו .-------------.188

 (אוגוסט תשכ״ה אב ג, חוב׳ כא, כרך נים׳,
.247—245 ע׳ ),1965י

 משאל — ׳פמליה׳ הופעת ״עם נתן. זך, .189
 גל׳ ׳מאבק׳, הקובץ", משתתפי בין ׳מאבק׳

 8—7 ע׳ ),24.4.1953( תשי״ג אייר ט ,55
 לבני, יצחק אופק, אוריאל של (תגובותיהם

 בר, יוסף בן־שאול, משה אלמוג, אהרון
סיון]. אריה פנקס, ישראל

 וב־ "הערכות י.ז.] :[חתום ישראל זמורה, .190
 ב, שנה ׳טורים׳, כהן", ישראל מאת בואות

.6 ע׳ ),6.7.1938( תרצ״ח תמוז ז יב, גל׳
 כהן", ישראל "פתחי זה] י. : [חתום-------------.191

 [על )13.8.1954( תשי״ד אב יד ׳מעריב׳, ר .
׳פתחים׳].

 פתגמים", "פגישת זה] י. :[חתום-------------.192
 [על )26.11.1954( תשט״ו כסלו א ׳מעריב׳,

זה׳]. לעומת ׳זה
הצעיר׳, ׳הפועל ספרותי", "מאסף .-------------.193

 תש״ך סיון כו ,39 גל׳ לא, כרך נג, שנה
א]. ׳מאסף׳ [על 19—18 ע׳ ),21.6.1960(

לשו בשלוש מקבילים "פתגמים .—־— .194
 כהן", ישראל של אסופתו בשולי — נות

 תשכ״א אדר ד, חוב׳ יב, כרך ׳מאזנים׳,
פתג ׳ספר [על 284—282 ע׳ ),1961 (מרץ

מקבילים׳]. מים
— והמסאי המונוגרפיות ״בעל -------------.195

 לישראל תשל״ה ביאליק פרם הענקת (עם
 ח, גל׳ נד, שנה ניו־יורק, ׳הדואר׳, כהן)",

.122 ע׳ ),20.12.1974( תשל״ה טבת ו
ביא־ פרס לקבלו — כהן ״ישראל .-------------.196

 ד, גל׳ יג, שנה ניו־יורק, ׳למשפחה׳, ליק",
 —11 ע׳ ),1975 (אפריל תשל״ה אייר—ניסן

12.
כרך ׳מאזנים׳, המונוגרפיה", "חכם ־.------------.197

,1975 (יוני תשל״ה סיון ,1 חוב׳ מא,  ע׳ )
18—20.

שבעים", בן — כהן ״ישראל .-------------.198
).8.10.1975( תשל״ו חשוון ג ׳דבר׳,

׳מאז ", המקרא׳ מן ׳אישים "על .-------------.199
 תשל״ח חשוון ,6 חוב׳ מה, כרך נים׳,

,1977 (נובמבר .410—409 ע׳ )

זכרו־ — הדיוקנאי כהן ״ישראל .-----------א.199
 כרך ׳מאזנים׳, וספרות". סופרים על נות
 —(יולי תשל״ט אלול—תמוז ,4—2 חוב׳ מט,

 אל ׳פנים [על 174—173 ע׳ ),1979 ספטמבר
פנים׳].

 סיון ד ׳הצופה׳, לגויים", "אור ד. זעירא, .200
יש דברי על גם [מגיב )4.6.1965( תשכ״ה

 וההווה הנח העבר "בין ■במאמרו כהן ראל
הנע"].

 לעורך (מכתב — בהיכל ״צלם גרשון. זק, .201
 )22.4.1960( תש״ך ניסן כה ׳דבר׳, המדור)״,

 "על כהן ישראל של מאמרו על [תגובה
ירושלים"]. ועל הפסלים גן

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל "פמליה", יוסף. הנני, .202
 תשי״ג אייר ו ,30 גל׳ כד, כרך מו,

.14—13 ע׳ ),21.4.1953(

שנה ׳גזית׳, המקרא", מן "אישים -.------------.203
ב אדר—א אדר י,—ט חוב׳ טז, כרך ,28׳

.67—66 ע׳ ),1959 מרץ—(פברואר תשי״ט

שוהם", מתתיהו על "מונוגרפיה .-------------.204
—ניסן ב,—א חוב׳ כג, כרך ,34 שנה ׳גזית׳, :
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,1965 מאי—(אפריל תשכ״ה אייר  —48 ע׳ )
50.

׳הצו מעלה", של "ירושלים רפאל. חסמן, .205
 על !תגובה )11.4.1960( תש״ך ניסן יד פה׳,

 ועל הפסלים גן "על כהן ישראל של מאמרו
ירושלים"].

 ׳הפועל לנדאואר", "גוסטב יוחנן. טברסקי, .206
 אדר כח ,25 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
 ׳קריאה [על 12—11 ע׳ ),25.3.1952( תשי״ב

המהפכה׳]. לסוציאליזם.
 ׳גזית׳, דמות", אל "דמות ירוחם. טולקס, .207

 כסלו—חשוון ו,—ה חוב׳ יא, כרך יח, שנה
,1949 דצמבר—(נובמבר תש״י .60 ע׳ )

 פחות לא — מחדש ״הערכה שלמה. טנאי, .208
 שטיינברג)", על לויכוח (הערות — מזה

!תגו )8.11.1963( תשכ״ד חשוון כא ׳דבר׳,
"הע גרודזנסקי שלמה של מאמרו על בה

במועט"]. מסתפק של רות

 ,9 שנה ׳היסוד׳, התשובה״, על ״דבר י-ל. .209
 [תגובה )26.7.1940( ת״ש תמוז כ שא, גל׳
 החוזרים "כלפי כהן ישראל של מאמרו על

בתשובה"].
 — שלימה פמליה ועל שלושה ״על יוסף. .210

 כרך ׳במעלה׳, מעשיות)", הערות (מספר
 ),3.7.1953( תשי״ג תמוז כ ,14—13 גל׳ כג,
׳פמליה׳]. [על 185 ע׳

ה ׳על שוהם", מתתיהו "כתבי א.ב. יפה, .211
.7.5.1965( תשכ״ה אייר ה משמר׳, (

כרך ׳מאזנים׳, שנה", "ארבעים .----------א.211
,1969 (נובמבר תש״ל חשוון ו, חוב׳ כט, ( 

 כעורך כהן ישראל על [גם 395—392 ע׳
׳מאזנים׳].

המשמר׳, ׳על ויעדיה", "ביקורת .-----------.212
.15.5.1975( תשל״ה ערב־שבועות סיון ה (

ה ׳על יונג", של תורתו "לאור .-----------.213
 [על )8.7.1977( תשל״ז תמוז כב משמר׳,

 לאור בספרותנו "עיון כהן ישראל של מסתו
יונג"]. של משנתו

׳מאזנים׳", כעורך פיכמן "יעקב .-----------.214
 תשל״ט),—(תרפ״ט היובל ספר — ׳מאזנים׳

,1979 מאי—(אפריל תשל״ט אייר—ניסן  ע׳ )
 כהן ישראל של מאמרו את [מזכיר 44—38

שלי"]. "העורכים
גלוי "וידוי אלי] :[חתום ל. אליעזר יפה, .215

 כרך ׳נתיב׳, המשיגים)", לחברים (בתשובתי
 ג, חוב׳ .45—35 ע׳ תרצ״ד, אדר ב, חוב׳ א,

 מאמרו על [תגובה 9—6 ע׳ תרצ״ה, שבט
ועורכו"]. ׳נתיב׳ על "השגות כהן ישראל של

 ׳דבר׳, כהן", לישראל ׳פתחים׳ " מרדכי. יפה, .216
).24.6.1955( תשט״ו תמוז ד

 ישראל (מאת ובבואות "הערכות י. יצחקי, .217
 שנה אפיקים, קיבוץ עלון ׳אפיקים׳, כהן)",

.14.10.1938( תרצ״ט תשרי יט ,208 גל׳ ג, (
 ולאומיות ׳קומוניזם "על אליעזר. ירושלמי, .218

 ,8 חוב׳ ,2 שנה ׳מבואות׳, ״, במזרח־אסיה׳
,1.4.1955( תשט״ו ניסן ט  ספרו נעל 17 ע׳ )

בול]. מקמהון של
לגדאואר גוסטב של "הקריאה .-----------.219

 לספרו הערות — ולעמנו לזמננו ומשמעותה
בתר לסוציאליזם׳ ׳קריאה לגדאואר ג. של
 ,3 חוב׳ ,4 שנה ׳גשר׳, כהן״, ישראל גום

,1958 (ספטמבר תשי״ח אלול  139—136 ע׳ )
ספרות׳]. ׳באהלי בספרו [כונס

 — 60 בן — כהו ״ישראל אדיר. כהן, .220
 כרך ,34 שנה ׳גזית׳, הביקורתית״, יצירתו

 —(יוני תשכ״ה תמוז—סיון ד,—ג חוב׳ כג,
,1965 יולי .53—52 ע׳ )

 אנגלי", בתרגום העברית "המסה------------.221
 ,6 גל׳ לח, כרך ם, שנה הצעיר׳, ׳הפועל

,1.11.1966( תשכ״ז חשוון יח  [על 18 ע׳ )
£ץ8' ].11 2מ\111ס1ץ§ס £ס 1161זנ6זיז 553 '^

 ׳השומר מלים", של "מאגיה דוד. כנעני, .222
 תש״ב תמוז כג ,28 חוב׳ ,11 שנה הצעיר׳,

 של מאמרו על גם [תגובה 5 ע׳ ),8.7.1942(
"במחזור"]. כהן ישראל

 שנה ׳משא׳, ועיסתו", "הנחתום מ. כנרתי, .223
 2 ע׳ ),4.6.1953( תשי״ג סיון כב ,12 גל׳ ג,

 המשאל [על למערכת"] "מכתבים ומדור
 משתתפי בין ׳מאבק׳ כתב־העת שערך

׳פמליה׳].
 "נשים כ.] רבקה :[חתומה רכקה כצנלסון, .224

 חוב׳ כד, שנה הפועלת׳, ׳דבר המקרא", מן
,1958 (נובמבר תשי״ט כסלו ,11  298 ע׳ )

המקרא׳]. מן ׳אישים [על

 גליציה", "פרקי ד.ל.] :[חתום דוד לאזר, .225
.19.4.1957( תשי״ז ניסן ית ׳מעריב׳, (

ם-----------.226 תו ח ׳מעריב׳, "יובל", ד.ל.] :[
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 של יובלו [על )17.5.1957( תשט״ז אייר טז
הצעיר׳]. ׳הפועל השבועון

ם-----------.227 תו ח המק מן "אישים ד.ל.] :[
.18.7.1958( תשי״ח אב א ׳מעריב׳, רא", (

ם------— .228 תו ח  קמים "משוררים ד.ל.] :[
 יום־כיפור ערב תשרי ט ׳מעריב׳, לתחיה",

 מתתיהו ׳כתבי על [גם )27.9.1963( תשכ״ד
שוהם׳].

ם---------י .229 תו ח  ספרותי", "מאורע ד.ל.] :[
 )19.2.1965( תשכ״ה א אדר יז ׳מעריב׳,

שוהם׳]. מתתיהו ׳כתבי [על
׳מע טלביזיה", בלי גשום, "ערב .—— — .230

 [כונס )13.12.1968( תשכ״ט כסלו כב ריב׳,
 וולפגאנג יוהאן [על ומריבה׳] ׳מסה בספרו

תרגום׳]. ול״ו מקור ׳אחד גיתה, פון
אחת", דואר תיבת שערים, "שני .-----------.231

[כו )27.12.1968( תשכ״ט טבת ו ׳מעריב׳,
 וולפ־ יוהאן [על ומריבה׳] ׳מסה בספרו נס

תרגום׳]. ול״ו מקור ׳אחד גיתה, פון גאנג
ליל ׳דבר זה", לעומת "זה יצהק. לבני, .232

 תשט״ו אב כט ,47 חוב׳ כה, כרך דים׳,
.11 ע׳ ),17.8.1955(

המק מן "אישים ל.] צבי :[חתום צבי לוז, .233
 א אדר א, חוב׳ ח, כרך הקבוצה׳, ׳ניב רא",

.147—146 ע׳ ),1959 (פברואר תשי״ט
 הפרטי", המכתב של ערכו "על רנה. לי, .234

 —כסלו סז, כרך לז, שנה ניו־יורק, ׳בצרון׳,
 [מביאה 76—72 ע׳ ,321 חוב׳ תשל״ו, טבת

 "קינה במסתו כהן ישראל של דבריו את
האגרת"]. על

 תשי״ג", ׳דבר' "שנתון אריה. ליפשיץ, .235
 [גם )10.10.1952( תשי״ג תשרי כא ׳דבר׳,

הנאום"]. "אמנות כהן ישראל של מסתו על

דלת", יוד שין תו ׳דבר׳ "שנתון .-----------.236
[מז )16.10.1953( תשי״ד חשוון ז ׳זמנים׳,

"הבח כהן ישראל של מסתו את גם כיר
נות"].

על — כהן ישראל כרכי ״שבעת .-----------.237
 והמסאי", המבקר של המקובצים כתביו

 תשל״ח כסלו טו אחרונות׳, ׳ידיעות
)25.11.1977.(

הספרות ביקורת של "למשמעותה .-----------.238
המש ׳על כהן", ישראל של מסותיו עם —

).27.1.1978( תשל״ח שבט יט מר׳,

בספרות רבנן של "דיוקנאות .------— א.238

 תשל״ט אלול א המשמר׳, ׳על העברית",
פנים׳]. אל ׳פנים [על )24.8.1979(

 הירחון של המידות "ממסכת יצחק. למדן, .239
 —כסלו ו, חוב׳ ג, כרך ׳גליונות׳, המרכזי״,

מאמ על [תגובה 551—550 ע׳ תרצ״ו, טבת
ה של נפשה "לחשבון כהן ישראל של רו

העברית"]. ספרות
מידות", "ממסכת י.מ.] :[חתום -----------.240

 אלול—אב ח, חוב׳ יח, כרך ׳גליונות׳,
יש של מאמרו על [תגובה 110 ע׳ תש״ה,

חדשה"]. אני׳ ׳מודה "תפילת כהו ראל

 ׳הדור׳. ב׳פמליד,׳", המשתתפים "על מ. מ. .241
 על [תגובה )27.5.1953( תשי״ג סיון יג

משתת בין ׳מאבק׳ כתב־העת שערך משאל
׳פמליה׳]. פי

 הצעיר׳, ׳השומר אלשי״ך", של "פחדו מג. .242
 תש״ב אדר כב ,11 חוב׳ ,11 שנה

)11.3.1942,  של "הערה" על [תגובה 6 ע׳ )
כהן]. ישראל

 טו ׳דבר׳, ספרות", "לאהוב אהרון. מגד, .243
 [מזכיר )16.4.1973( תשל״ג ערב־פסח ניסן
ויצירתו׳]. האיש — שטיינברג ׳יעקב את

 של בספרו והאמהות "האבות מאיר. מוהר, .244
 תשי״ד תמוז כב ׳זמנים׳, כהן", ישראל

׳פתחים׳]. [על )23.7.1954(
מסותיו — המקרא מן ״אישים .-----------.245

 החינוך׳, ׳הד כהן", ישראל של המקראיות
 ),23.10.1958( תשי״ט חשוון ט ז, גל׳ לג, כרך

.12 ע׳
 26ב־ מעשה או "פמליה גבריאל. מוקד, .246

 תשי״ג אייר טו העם׳, ׳קול דרדקים",
)30.4.1953.(

יט ׳הארץ׳, מאסף". של "דמותו .-----------.247
א]. ׳מאסף׳ [על )12.8.1960( תש״ך אב

 הסופרים", אגודת של ב "מאסף .—— — .248
.17.11.1961( תשכ״ב כסלו ט ׳דבר׳, (

ם----------.249 תו ח ׳ידי יריב", "שבחי גם] :(
 תשכ״ד אדר ח ימים, 7 אחרונות׳, עות

 עזריאל בעריכת ׳מאזנים׳ [על )21.2.1964(
 יהודה מיכלי, ב.י. כהן, ישראל אוכמני,
עמיחי].

 שוהם", מתתיהו כתבי "כינוס .—— — .250
 כ ).16.4.1965( תשכ״ה ניסן יד ׳הבוקר׳,

).22.4.1965( תשכ״ה ניסן
"ישראל בנימין] ד. :[חתום כ.י. מיכלי, .251
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 בוקרשט, ׳נתיב׳, ובבואות", הערכות :כהן
תרצ״ט. סיון

ם-----------.252 תו ח  זל־ "י.א. דוחובני] ב.י. :[
 יג, כרך לה, שנה הצעיר׳, ׳הפועל קינסון",

.10—9 ע׳ ),26.2.1942( תש״ב אדר ט ,21 גל׳
כרך ׳גליונות׳, דמות", אל "דמות .----------.253

.47—46 ע׳ תש״י, שבט—טבת א, חוב׳ כד,
כיוצר", המבקר — כהן ״ישראל .-----------.254

 137—126 ע׳ תשכ״ד, י, כרך ׳כרמלית׳,
וצדודיות׳]. ׳דמויות בספרו [כונס

ל_______.255 א ר ש  ׳הארץ׳, ״,60 בן כהן ״י
 בספרו [כונס )11.6.1965( תשכ״ה סיון יא

וצדודיות׳]. ׳דמויות
כז ׳דבר׳, רצינות", של "גלגולה .-----------.256

כת את [מזכיר )17.1.1969( תשכ״ט טבת
כהן]. ישראל של ביו

אדר א ׳דבר׳, מרעישה", "תגלית .-----------.257
 מאמרו את [מזכיר )26.2.1971( תשל״א א

 ומדע הספרות "ביקורת כהן ישראל של
הספרות"].

׳יעקב על — והישגיה ״מונוגרפיה .----------.258
 כהן", לישראל ויצירתו׳ האיש — שטיינברג

).20.10.1972( תשל״ג חשוון יב המשמר׳, ׳על
׳מאז הלשון", לספירת "זיקתו .------— .259

 (יוני תשל״ה סיון ,1 חוב׳ מא, כרך נים׳,
.32—26 ע׳ ),1975

 כמה "עוד שמשון] :[חתום שמשון מלצר, .260
׳או ישראל", ארץ סופרי מאסף על דברים

 בספרו [כונס )6.9.1940( ת״ש אלול ג מר׳,
 מסתו על גם [תגובה אופנם׳] על ׳דברים

בביקורת"]. ההלכה "יסוד כהן ישראל של
 ׳אמונים׳, ?״, יחיד ״גירסת יהושע. מנוח, .261

ה והעובד במפא״י הדתיים החוגים בטאון
 דברי על [תגובה תשכ״ז א אדר ח, גל׳ דתי,

 יהודים־ סופרים עם בדו־שיח כהן ישראל
 אל "פנים הכותרת תחת שנתפרסמו אנגלים,
פנים"].

 כהן", ישראל כתב־ "מבחר אלכסנדר. מנור, .262
).25.5.1962( תשכ״ב אייר כא ׳דבר׳,

 עניינים מקרא, "ספרות, אהביה. מרגלית, .263
 תשל״ז סיון ה ׳הארץ׳, חברתיים",

ספ שבעה על "זרקור [מדור )25.5.1977(
כר בשבעה כהן ישראל כתבי [על רים"]
כים].

׳מעריב׳, כהן", ישראל "כתבי חיים. נגיד, .264

 "ספרים [מדור )29.4.1977( תשל״ז אייר יא
ראשון"]. עיון חדשים

ניסן ל ׳מעריב׳, הספרות", "פני .----------.265
 חדשים "ספרים [מדור )27.4.1979( תשל״ט

פנים׳]. אל ׳פגים [על ראשון"] עיון
וער דיוקנאות :שטיינברג ״יעקב .—— .266

 )25.5.1979( תשל״ט אייר כח ׳מעריב׳, כים",
ראשון"]. עיון חדשים "ספרים [מדור

לעו ׳זה הספר צאת "לקראת אשר. נהור, .267
 עבריים פתגמים אלפים עשרת — זה׳ מת

 ׳ידיעות לועזיים", פתגמים עם מופגשים
).23.4.1954( תשי״ד ניסן כ אחרונות׳,

ב — ומעצביה האומה ״אבות .—— .268
 ט אחרונות׳, ׳ידיעות ובקטנותם", גדלותם

 מן ׳אישים [על )27.6.1958( תשי״ח תמוז
המקרא׳].

מול עברי "סלאנג א״ן] :[חתום ----------.269
 א אדר יב אחרונות׳, ׳ידיעות אנגלי", סלאנג
 אנגלי־ ׳ניבון [על )20.2.1959( תשי״ט
עברי׳].

ן-----------.270 תו שנ 'ידי העברים", הסופרים "
 )1.4.1960( תש״ך ניסן כ אחרונות׳, עות
א]. ׳מאסף׳ [על

ם-----------.271 תו ח ב פתגמים "מפגש א״ן] :[
 טבת כה אחרונות׳, ׳ידיעות שפות", שלוש

מק פתגמים ׳ספר [על )13.1.1961( תשכ״א
זה׳]. לעומת ׳זה ועל בילים׳

אח ׳ידיעות השיגרה", "בכבלי .-----------.272
׳מא [על )14.7.1961( תשכ״א אב א רונות׳,

ב]. סף׳
 שלא מפעל — הצעירים ״ספר ד. נחום, .273

 אחרונות׳. ׳ידיעות בארץ", כדוגמתו היה
׳פמליה׳]. [על )5.12.1952( תשי״ג כסלו יז

 ראשונים", של הרוחני "עולמם א. סדוטי, .274
 [על )27.2.1973( תשל״ג א אדר כה ׳דבר׳,

חבורה׳]. ׳סגל
 הערכה", "בקו ד.ש.] :[חתום דם סדן, .275

 [כונס )16.10.1938( תרצ״ט תשרי כא ׳דבר׳,
 העניינים] כרך ושבילים׳, ׳ארחות בספרו

ובבואות׳]. ׳הערכות [על
 תש״ט אלול ח ׳דבר׳, "פסיפס", .—-— .276

 ישראל של רשימתו על [תגובה )2.9.1949(
סגנונית"]. "הערה כהן

׳הפועל אחת", מליצה על "ועוד .-----------.277
ניסן ו ,26 גל׳ כג, כרך מה, שנה הצעיר׳,
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רשימ על [תגובה 16 ע׳ ),1.4.1952( תשי״ב.
 נופל חז״ל "כשמאמר כהן ישראל של תו

עם־הארץ"]. של פיו לתוך
תשט״ו כסלו כט ׳דבר׳, "זימון", .-----------.278

זה׳]. לעומת ׳זה [על )24.12.1954(
של (לדרכו — תהילה ״דומיה .-----------.279

 )26.5.1955( תשט״ו סיון ה ׳זמנים׳, משל)״,
זה׳]. לעומת ׳זה את [מזכיר

׳הפועל פרישה", של סיפה "על .------— .280
 ,34—33 גל׳ מא, כרך סג, שנה הצעיר׳,

 [כונס 30—29 ע׳ ),5.5.1970( תש״ל ניסן כט
ומיודעי׳]. ׳אלופי בספרו

יד ׳דבר׳, ועניינו", אופיו "זימון .-----------.281
 [מזכיר )26.3.1975( תשל״ה ערב־פסח ניסן
בוטשאטש׳]. ׳ספר את

׳מאזנים׳, המקרא", מן "אישים -----------.282
 (אפריל תשל״ח ב—א אדר ,4 חוב׳ מו, כרך
1978, .249—246 ע׳ )

 חתן — 50 בן כהן ״ישראל מ.ז. טולה, .283
 תשט״ו אייר כח ׳הדור׳, חולון", פרס

)20.5.1955.(
׳הבוקר׳, מסות", ספר — ״גשרים .------— .284

 בספרו [כונס )19.8.1955( תשט״ו אלול א
המחשבה׳]. בספרות ׳עיונים

הסוציאליס המחשבה "תולדות .------— .285
 )5.4.1957( תשי״ז ניסן ד ׳הצופה׳, טית",

קול]. ג.ד.ה. של ספרו [על
 ו׳הא־ ׳דבר׳ בשנתוני ומסה "שירה פוקר. .286

 ׳זמנים׳, העתית)", הספרות (מראי — רץ׳
 מסתו על [גם )15.10.1954( תשט״ו תשרי יח

הצעירה"]. בשירתנו "עיונים כהן ישראל של
׳ל כהן", לישראל "׳פתחים׳ מ. פימן־טופ, .287

).3.6.1955( תשט״ו סיון יג מרחב׳,
אח ׳ידיעות שטיינברג", "פזורי אורי. סלע, .288

 [מדור )20.2.1976( תשל״ו א אדר יט רונות׳,
 סיפורים ׳שירים, [על הדפוס"] "ממכבש

כתביו׳]. בכל נכללו לא אשר ומחזות
אחרו ׳ידיעות מגד", אהרון "על .—— — .289

 [מדור )11.6.1976( תשל״ו סיון יג נות׳,
הדפום"]. "ממכבש

(שבעה כהן ישראל — ״כתבים .-----------.290
 תשל״ז אייר יח אחרונות׳, ׳ידיעות כרכים)",

הדפוס"]. "ממכבש [מדור )6.5.1977(
 אחרונות׳, ׳ידיעות סופרים", "עם .—-— .291

"ממכ [מדור )20.4.1979( תשל״ט ניסן כג
פנים׳]. אל ׳פנים [על הדפום"] בש

שטיינברג", יעקב של "מפותיו .-----------.292
 תשל״ט אייר כח אחרונות׳, ׳ידיעות

 [על הדפום"] "ממכבש [מדור )25.5.1979(
וערכים׳]. ׳דיוקנאות

 אחד", במשפט חיים "חכמת יצחק. סלע, .293
 [על )5.11.1954( תשט״ו חשוון ט ׳הדור׳,

זה׳]. לעומת ׳זה
 ,23 שנה ׳גזית׳, ״פתחים״, יוסף. סלעי, .294

 תשי״ד אלול—אב יב,—יא חוב׳ יג, כרך
.64—63 ע׳ ),1954 ספטמבר—(אוגוסט

 מקבילים׳, פתגמים ׳אוצר משה. סמבטיון, .295
 [על )21.1.1955( תשט״ו טבת כח ׳הצופה׳,

זה׳]. לעומת ׳זה
 ׳הד כהן", ישראל "כתבי יצחק. ספיבק, .296

 תמוז ג מח,—מז גל׳ לו, כרך החינוך׳,
.19—18 ע׳ ),5.7.1962( תשכ״ב

ה "מאסף ש״ס] :[חתום שלמה פקולפקי, .297
 חשכ״א תמוז ט ׳חרות׳, תשכ״א", סופרים

ב]. ׳מאסף׳ [על )23.6.1961(
השי על צמח "ש. ש״ס] :[חתום — — — א.297

 תשכ״ה א אדר יז ׳חרות׳, הצעירה", רה
 השירה" על "מכתב על [תגובה )19.2.1965(

צמח]. שלמה של
 גם סופרים "שבת ז.ם.] :[חתום זיפי פוזוי, פ.297

 )25.12.1964( תשכ״ה טבת כ ׳הבוקר׳, יחד״,
 "ספרות כהן ישראל של מסתו על [גם

שבכור"].

 בעקבי ומסות "שירים מרדכי. עוכדיהו, .298
 תשי״ט תשרי ה 'למרחב׳, התנ״ך",

המקרא׳]. מן ׳אישים [על )19.9.1958(
ניו־ ,׳הדואר׳ התנ״ך״, ״באור .-----------.299

 תשי״ט שבט כח יג, גל׳ לח, שנה יורק,
 ],ובדממה 'בסער בספרו [כונס )6.2.1959(

המקרא׳]. מן ׳אישים [על
 ,2200 גל׳ הזה׳. ׳העולם ״דווח״, דן. עומר, א.299

 [על 78 ע׳ ),31.10.1979( תש״ם חשוון י
פנים׳]. אל ׳פנים

 ספרותית "מהתלה אנדה. עמיר־פינקרפלד, .300
 )27.4.1953( תשי״ג אייר יב ׳דבר׳, אחת״,

 מהתלה "על אבידן דוד דברי על [תגובה
אחת"]. ספרותית

׳פמ קובץ (עם לצמיחה "ברכה .-----------.301
).8.5.1953( תשי״ג אייר כג ׳דבר׳, ליה׳)",

 קינה", את המטמאה ציפור "רעה .—■— .302
[תגובה )7.6.1953( תשי״ג סיון כד ׳דבר׳,
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 בין ׳מאבק׳ כתב־העת שערך המשאל על
׳פמליה׳]. משתתפי

מימרותיו", וחכמת ועם עם "כל .-------------.303
 [על )3.4.1959( תשי״ט ב אדר כד ׳דבר׳,
אנגלי־עברי׳]. ׳גיבון

 ביקורת — "אף־על־פי־כן יצחק. עקביהו, .304
 מבקרים", של במחיצתם — אינטואיטיבית

 198—190 ע׳ תשכ״ג, ט, כרך ׳כרמלית׳,
 [מביא השיר׳] משורת ׳לפנים בספרו [כונס

הביקורת]. על כהן ישראל דברי את
ה ׳על וצדודיות", "דמויות אביב. עקרוני, .305

 על [גם )2.4.1971( תשל״א ניסן ז משמר׳,
 כהן ישראל על מיכלי י.ב. של מסותיו

זה]. בספר הכלולות
כד המשמר׳, ׳על חבורה", "סגל .-------------.306

).21.9.1973( תשל״ג אלול
שטיינ יעקב של "כתבי־געורים .------— .307

 תשל״ו אייר כא המשמר׳, ׳על ברג",
 ומחזות סיפורים ׳שירים, [על )21.5.1976(

כתביו׳]. בכל נכללו לא אשר

 ׳הצופה׳, והישוב", "הרבנות הבחן. פאכ״י .308
מאמ על [תגובה )8.8.1938( תרצ״ח אב יא
והישוב"]. "הרבנות כהן ישראל של רו

 לאנונה", "מאנינות־הדעת א.ל. פאיאנס, ,309
 [מדור )5.6.1959( תשי״ט אייר כח ׳דבר׳,

רשי על [תגובה המוסף"] לעורך "מכתבים
לפנסיה"]. "מונח כהן ישראל של מתו

הצ ׳הפועל של "יובלו יוחנן. פוגרכינפקי, .310
.12.7.1957( תשי״ז תמוז יג ׳חרות׳, ״, עיר׳ (

 סיכומים — השנה ״לספרות יעקב. פיבמן, .311
 תרצ״ט, רביעי, ספר ׳כנסת׳, ומסקנות",

ובבואות׳]. ׳הערכות את גם [מזכיר 513 ע׳

׳דבר׳. ופובליציסטיקה", "ביקורת .-------------.312
 אל ׳דמות [על )27.1.1950( תש״י שבט ט

דמות׳].

הצ ׳הפועל של ליובלו "ברכה .-------------.313
.10.5.1957( תשי״ז אייר ט ׳דבר׳, ״, עיר׳ (

 מוטעה", לויכוח הערות "כמה מרדכי. פבטר, .314
[תגו )20.12.1963( תשכ״ד טבת ד ׳הבוקר׳,

 מגלים "אין כהו ישראל של מאמרו על בה
המגולה"]. את

 שנה ׳מבואות׳, המסה", "בנתיבות ה. פלד, .315
 ),31.1.1955( תשט״ו שבט ה ,6 חוב׳ ב,
׳פתחים׳]. [על 5 ע׳

 כט, כרך ׳גליונות׳, "פמליה", ש״י. פנואלי, .316
.41—40 ע׳ תשי״ג, סיון—אייר ז, חוב׳

יש של במסותיו המקרא "אישי .—— — .317
 תשי״ט ניסן יד ׳דבר׳, כהן", ראל

)22.4.1959.(
שטיינברג יעקב גילוי — ״הקבלות .-------------.318

 תשכ״ד חשוון כא ׳למרחב׳, חישופו", או
 ישראל של מאמרו על [תגובה )8.11.1963(

המגולה"]. את מגלים "אין כהן
׳למרחב׳, שוהם", מתתיהו "כתבי -------------.319

 ׳כתבי ועל )2.4.1965( תשכ״ה ב אדר כט
לכתבים]. המבוא ועל שוהם׳ מתתיהו

 פיכמן", יעקב של לזכרו "קובץ נח. פניאל, .320
 )1.3.1974( תשל״ד אדר ז המשמר׳, ׳על
 ישראל של מאמרו על גם ׳ערוגות׳. [על
זה]. בקובץ פיכמן" על קטנים "פרקים כהן

 פרוג המשורר של "מצבתו פאני. פרוג, .321
 תשל״ו א אדר ט ׳מעריב׳, בארץ",

[הב כותבים"] "קוראים [מדור )10.2.1976(
 למען מאמציו על כהן לישראל תודה עת

 פרוג שמעון המשורר של מצבתו העברת
ארצה].

המס ליצירתו "הערות יהודה. פרידלנדר, .322
 חשוון ,6 חוב׳ מה, כרך ׳מאזנים׳, אית",

,1977 (נובמבר תשל״ח .408—407 ע׳ )
 ׳גזית׳, כיצירה", "הביקורת יוסף. פרידלנדר, .323

 אדר—כסלו יב,—ט חוב׳ כה, כרך ,36 שנה
 ע׳ ),1968 מרם — 1967 (דצמבר תשכ״ח

׳אספקלריות׳]• [על 105—104
 ׳היום׳, תרגום", ול״ו מקור "אחד -.-----------.324

).9.8.1968( תשכ״ח אב טו

 של "באספקלריה עמום] י. :[חתום------------.325
 תשכ״ט חשוון ג ׳הצופה׳, ביקורת",

׳אספקלריות׳]. [על )25.10.1968(

ת--------------.326 ר קו בי  המשמר׳. ׳על תהיה", "
׳אספקל [על )1.11.1968( תשכ״ט חשוון י

ריות׳].

כהן", ישראל של ׳האספקלריות׳ " -------------.327
).4.4.1969( תשכ״ט ניסן טז ׳מעריב׳,

סדן", דב של ומיודעיו "אלופיו .-------------.328
[מז )30.10.1972( תשל״ג חשוון כב ׳דבר׳,

נעו "ביו כהן לישראל המכתב את גם כיר
לזקנה"]. רים

 שטיינברג", "יעקב י.פ.] : [חתום -—- — .329
ע׳ ),1976( תשל״ו אביב עא, חוב׳ ׳קשת׳,
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 אשר ומחזות סיפורים ׳שירים, [על 158—157
כתביו׳]. ככל נכללו לא

סופ "במחיצת עמוס] י. :!חתום ----------א.329
 )9.11.1979( תש״ם חשוון יט ׳הצופה׳, רים",

פנים׳]. אל ׳פנים [על
 ׳מבואות׳, זה", לעומת "זה מאיר. פרנקל, .330

 ),24.4.1955( תשט״ו אייר ב ,9 חוב׳ ב, שנה
.18 ע׳

 ,54 גל׳ ׳משא׳, הביקורת״, ״ביקורת צב״ר. .331
 מסתו [על 5—4 ע׳ ),27.8.1953( תשי״ג אב
יצירה"]. בחינת "הביקורת כהן ישראל של

 ׳דף׳, שבהזדהות", "ההכרח אפריים. צורף, .332
 20—19 ע׳ ),1965 (יוני תשכ״ה סיון כו, גל׳

 כהן ישראל של הרצאתו על גם [תגובה ■
הנע"]. וההווה הנח העבר "בין

מת "פאשיסטים מ.צ.] : [התום משה ציפור, .333
 כז המשמר׳, ׳על !״, כמפ״ם הכו — פרעים

רשימ על [תגובה )25.1.1952( תשי״ב טבת
הבית"]. בקירות "הנגע כהן ישראל של תו

הצ ׳הפועל ?״, הרעש ״מה שלמה. צמח, .334
 תש״א שבט י ,9 גל׳ יב, כרך לד, שנה עיר׳,

 ׳בימי בספרו [כונס 12—10 ע׳ ),7.2.1941(
 כהן ישראל של מאמרו על [תגובה מסה׳]

סימוכין"]. לה שאין הנוער על "קטגוריה
א, שנה ׳בעיות׳, לשונות", "שתי -------------.335

[תגו 224 ע׳ תש״ה, תמוז ה, חוב׳ ב, כרך
 "אנשי כהן ישראל של רשימתו על בה

במבוך"]. ׳בעיות׳
335- הצ ׳הפועל השירה", על "מכתב .--------א.

 שבט ל ,21 גל׳ לו, כרך נח, שנה עיר׳,
 על !תגובה 21—19 ע׳ ),2.2.1965( תשכ״ה

שבכור"]. "ספרות כהן ישראל של מסתו

 תמוז כט ׳הצופה׳, זמן", "פסק אהרון. קווה, .336
יש דברי על [תגובה )15.7.1977( תשל״ז

הסופרים]. בוועידת כהן ראל
 — התקופה בסימן ״ספרים ל. קופרשטיין, .337

 יג, חוב׳ וספר׳, ׳עם ספר", מקרית מכתבים
 [מזכיר 26 ע׳ ),1961 (אוגוסט תשכ״א אב
זה׳]. לעומת ׳זה את

וספר׳, ׳עם בערבה", "כערער .-------------.338
 ),1966 (פברואר תשכ״ו שבט לב,—לא חוב׳

 ועל שוהם׳ מתתיהו ׳כתבי [על 57—56 ע׳
ויצירתו׳]. חייו — שוהם ׳מתתיהו

תמוז יא ׳הארץ׳, "סדרים", כרוך. קורצוויל, .339

 של מאמרו על [תגובה )26.6.1942( תש״ב
"במחזור"]. כהן ישראל

 יעקב על "מונוגרפיה גדעון. קצנלסון, .340
 ,3 חוב׳ לח, כרך ׳מאזנים׳, שטיינברג״,

.177—169 ע׳ ),1974 (פברואר תשל״ד שבט
 יב ׳דבר׳, "מגילת־היסוד", ישראל. קרגמן, .341

 מגילת־היסוד [על )28.8.1966( תשכ״ו אלול
 ישראל על־ידי חוברה אשר הכנסת למשכן

כהן].
חשוון ת ׳דבר׳, חבורה", "סגל .-------------.342

).16.10.1972( תשל״ג
 ׳דבר׳, השבעים", בן כהן "לישראל--------------.343

.18.6.1975( תשל״ה תמוז ט (
 ׳דבר׳, לכנסת", סופר "תרומת .—■— .344

מגילת [על )24.10.1977( תשל״ח חשוון יב
 על-ידי חוברה אשר הכנסת למשכן היסוד

כהן]. ישראל
 ספרות", "פרקי ב.ק.] :[חתום ברוך קרוא, .345

 [על )9.9.1949( תש״ט אלול טו ׳הבוקר׳,
דמות׳]. אל ׳דמות

כסלו ח ׳הבוקר׳, זה", לעומת "זה .-------------.346
).3.12.1954( תשט״ו

׳ה בנות", וערים אמהות "ערים —■— .347
 [על )4.5.1956( תשט״ז אייר כג בוקר׳,

בוטשאטש׳]. ׳ספר
סיון טו ׳הבוקר׳, גליציה", "פרקי .-------------.348

.14.6.1957( תשי״ז (
 ׳הבוקר׳, אדם", כבני "הראשונים--------------.349

 ׳אישים [על )27.6.1958( תשי״ח תמוז ט
המקרא׳]. מן

׳הבו הסופרים", אגודת "מאסף .-------------.350
׳מא [על )25.3.1960( תש״ך אדר כו קר׳,
א]. סף׳

לשו בשלוש מקבילים "פתגמים .-------------.351
 )20.1.1961( תשכ״א שבט ג ׳הבוקר׳, נות",

לעו ׳זה ועל מקבילים׳ פתגמים ׳ספר [על
זה׳]. מת

הסופרים", אגודת של ב "מאסף .------------.352
).30.6.1961( תשכ״א תמוז טז ׳הבוקר׳,

׳הבו כהן", ישראל כתבי "מבחר--------------.353
).27.4.1962( תשכ״ב ניסן כג קר׳,

 ודברי ביאליק (חומר "כנסת אברהם. קרים, .354
 תרצ״ט שבט כב ׳דבר׳, ד)", כספר הפיוט

 כהן ישראל של סיפורו על [גם )17.2.1939(
"סנסינה"].

ה--------------.355 ל ׳מאזנים׳, עמה", ושוברה "גדו
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 חשכ״ה ניסן — ב אדר ה, חוב׳ כ, כרך
 ׳כתבי [על 409—405 ע׳ ),1965 (אפריל
לכתבים]. המבוא ועל שוהם׳ מתתיהו

 כהן", ישראל של "מסותיו שלום. קרמר, .356
 ערב־שבועות סיון ה אחרונות׳, ׳ידיעות
 ישראל כתבי מבחר [על )7.6.1962( תשכ״ב

כרכים]. בארבעה כהן
— העברית בביקורת ״נתיבות .-----------.357

 תשכ״ו,—תשכ״ה ו,—ה ׳מאסף׳ ״,1960—1920
.369—368 ע׳

 ׳דבר׳, בעברית", לאסאל "כתבי ג. קרסל, .358
 ׳יומן [על )22.11.1946( תש״ז חשוון כח

נעורים׳].
ה ׳דבר׳, ", הצעיר׳ ׳הפועל "יובל -----------.359

).4.6.1957( תשי״ז מיון
ף-----------.360 קו בנ  של (מהרהוריו — שגה ״

 )13.9.1963( תשכ״ג אלול כד ׳דבר׳, סוקר)״,
 חייו — זלקינסון אדוארד ׳יצחק את [מזכיר
הספרותי׳]. ומפעלו

היסטוריה שנות לחמישים "מפתח .----------.361
 הכרכים לחמישים המפתח הופעת (עם —

 שנה הצעיר׳, ׳הפועל הצעיר׳), ׳הפועל של
 תשכ״ח אלול כד ,50—49 גל׳ לט, כרך סא,

 ׳סתרי ב־פרו [כונס 28—27 ע׳ ),17.9.1968(
וסופר׳]. ספר

כו------------.362 ר ד ל  — הצעיר׳ ׳הפועל של ״
הו הפסקת עם בבית־הנשיא דברים (מתוך
 תמוז יג ׳למרחב׳, כתב־העת)", של פעתו
).17.7.1970( תש״ל

 זלקיג־ "י.א. י.ק.] :[חתום ישורון קשת, .363
 א, חוב׳ יד, כרך ׳מאזנים׳, (יע״ם)", סון

.66—64 ע׳ תש״ב, אדר
חתום----------.364  "מכתבים קופלביץ] יעקב :[

 טבת ט ,51 גל׳ ׳דבר־השבוע׳, למערכת״,
 דברי על [תגובה 9 ע׳ ),29.12.1949( תש״י
דמות"]. אל "דמות ברשימתו תורן חיים

 כח ׳הארץ׳, כהן", ישראל "כתבי .—— — .365
 כתבי מבחר [על )1.6.1962( תשכ״ב אייר

כרכים]. בארבעה כהן ישראל

 בדותה "על ב.] ר׳ :!חתום בנימין ר׳ .366
 ח, כרך ל, שנה הצעיר׳, ׳הפועל אחת",

 )20.7.1937( תרצ״ז אב יב ,42—41 גל׳
 "הם כהן ישראל של רשימתו על [תגובה

לאומיותם"]. על שוב מכריזים
סופר", על "חרם ב.] [חתום: — — — א.366

 תרצ״ח, אלול ה, חוב׳ ז, כרך ׳מאזנים׳,
 כהן ישראל של מאמרו על [תגובה 647 ע׳

זדון"]. העולות "שגגות
 עדינה נקודה "על ב.] ר׳ :[חתום----------.367

 ת״ש ב אדר יט ׳דבר׳, חשיבות", ורבת
 ישראל של למאמרו [הערות )29.3.1940(

הקרקעות"]. חוק "עם כהן
חתום-----------.368 (למא וריב "ניב ב.] ר׳ :[

 'מאזנים׳, יא)", ב׳מאזנים׳ כהן ישראל מר
 ),18.3.1948( תש״ח ב אדר יא יב, גל׳ א, כרך

 תש״ח ניסן ז יד,—יג גל׳ .274—273 ע׳
)16.4.1948, מאמ על [תגובה 299—296 ע׳ )

אחרות"]. "פנים כהן ישראל של רו
 ׳השומר נכבדה", שאינה "תוספת הן. ר. .369

 תש״ב סיון יא ,22 חוב׳ ,11 שנה הצעיר׳,
 רשימתו על ותגובה 7—6 ע׳ ),27.5.1942(

נכבדה"]. שאינה "תוספת כהן ישראל של
׳בוס שטיינמן", א. "שבחי אהרון. ראוכני, .370

 תרצ״ח סיון כג ט, גל׳ י, שנה תנאי׳,
׳ספ בספרו [כונס 18—16 ע׳ ),22.6.1938(

 כהן ישראל של מאמרו [על והווי׳] רות
שטיינמן"]. א. "על

גל׳ י, שנה ׳בוסתנאי׳, "סנסינה", .-----------.371
 26—25 ע׳ ),8.2.1939( תרצ״ט שבט יט מא,

והווי׳]. ׳ספרות בספרו [כונס
 והצל", "הראווה י.ר.] :[חתום יעקב רכי, .372

 )3.1.1975( תשל״ה טבת כ המשמר׳, ׳על
 קומי לפרופ׳ ביאליק פרס מתן על [תגובה

כהן]. וישראל גורי חיים לוש,
 עם — הדמות ושינוי ״הדמות .—— — .373

׳מאז ", המקרא׳ מן ב׳אישים חוזרת קריאה
 (יוני תשל״ה סיון ,1 חוב׳ מא, כרך נים׳,
.25—21 ע׳ ),1975

שטיינ יעקב של חיצוניים "כתבים .— -— .374
 —אב ,4—3 חוב׳ מג, כרך ׳מאזנים׳, ברג",
,1976 ספטמבר—(אוגוסט תשל״ו אלול  ע׳ )

190—192.
 על — גילוי הצריכים ״מפורסמים -.----------.375

 ׳מאזנים׳, כהן", ישראל של המונוגרפיות
 (נובמבר תשל״ח חשוון ,6 חוב׳ מה, כרך
.406—402 ע׳ ),1977

 ׳הארץ׳, בוטשאטש", "ספר צ.מ. רבינוביץ, .376
).4.1.1957( תשי״ז שבט ב

 טבת כב המשמר׳, ׳על "עיונים", ש. רזניק, .377
 של מאמרו על [גם )26.12.1975( תשל״ו
נבוכים"]. כמורה "האידיאולוגיה כהן ישראל
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׳או התנ״ך", מו "דמויות אכרחם. ריכלין, .378
).15.8.1958( תשי״ח אב כט מר׳,

יהו מיהו :דנים ״הסופרים שלמה. שבא, .379
 )12.12.1958( תשי״ט טבת א ׳דבר׳, ?״, די

כהן]. ישראל דברי את גם !מביא
שטיינ "יעקב ז.ש.] [חתומה: זוהר שפיט, .380

 —סתיו (סא), א חוב׳ ,16 שנה ׳קשת׳, ברג",
 ׳יעקב [על 157—155 ע׳ ,1973/74 חורף

ויצירתו׳]. האיש — שטיינברג
רציו בין :ארלוזורוב ״חיים יעקב. שפיט, .381

 ו אחרונות׳, ׳ידיעות לרומנטיקה", נליזם
 ׳סגל את [מזכיר )8.9.1978( תשל״ח אלול

חבורה׳].
 ישראל מאת — ״אספקלריות יוסף. שה־לבן, .382

 כו יח, גל׳ מג, כרך החינוך׳, ׳הד כהן",
.25—24 ע׳ ),16.1.1969( תשכ״ט טבת

ויציר האיש — שטיינברג ״יעקב ״.—: — .383
 ב אדר ג, חוב׳ מה, כרך ׳החינוך׳, תו",

.332 ע׳ ),1973 (מרס תשל״ג
384. —. ויציר האיש — שטיינברג ״יעקב -

 כב לא, גל׳ מז, כרך החינוך׳, ׳הד תו",
.16—14 ע׳ ),24.5.1973( תשל״ג אייר

 מגד", אהרון פרקי :כהן ״ישראל .— — — .385
 תשל״ז תמוז ו, חוב׳ מט, כרך ׳החינוך׳,

,1977 (יולי .390—389 ע׳ )
ויציר האיש — שטיינברג ״י. חיים. שוהם, .386

).27.12.1974( תשל״ה טבת יג ׳דבר׳, תו",
ה את מבטא ׳אות׳ "האם מרדכי. שוחט, .387

 )11.8.1971( תשל״א אב כ ׳דבר׳, תנועה",
ועורכו]. הצעיר׳ ׳הפועל על [גם

׳ידי אסמכתאות", "מרדפי גרשם. שופמן, .388
 )15.7.1955( תשט״ו תמוז כה אחרונות׳, עות

זה]. בשם כהן ישראל של מסתו על [תגובה
 סיון כח ׳דבר׳, לגניזה", "לא חיים. שורר, .389

 ׳במערכה בספרו [כונס )24.6.1968( תשכ״ח
הצעיר׳]. ׳הפועל [על ובמערכת׳]

 ׳דבר/ המקרא", מן "אישים א.ש. שטיין, .390
).25.7.1958( תשי״ח אב ח

 ׳דבר׳, ?״, שהכזיבה ״לשון ש. שטמפפר, .391
 על [תגובה )13.5.1938( תרצ״ח אייר יב

שהכזיבה"]. "לשון כהן ישראל של מאמרו
 ׳הפועל אחת", לביקורת "הערה ה. שטראום, .392

 אדר יד ,23 גל׳ יט, כרך מא, שנה הצעיר׳,
 על [תגובה 12 ע׳ ),24.2.1948( תש״ח א

׳הבעיות׳"]. "עשן כהן ישראל של רשימתו

 אסיה". במזרח וקומוניזם "לאומיות נ. שטרן, .393
 [על )23.7.1954( תשי״ד תמוז כב ׳הצופה׳,

בול]. מקמהון של ספרו
 ישראל של למאמרו "הערה יוסף. שכטר, .394

 סיון ,1 חוב׳ מה, כרך ׳מאזנים׳, כהן״,
 "מכתבים [מדור 61 ע׳ ),1977 (יוני תשל״ז

 כהן ישראל דברי על ותגובה למערכת"]
 משנתו לאור העברית בספרות "עיון במסתו

יונג"]. של
 אלול א ׳דבר׳, החן", "בספירת ש. שלום, .395

דמות׳]. אל ׳דמות [על )26.8.1949( תש״ט
׳מאז כהן", לישראל ברנר "פרס .-----------.396

(נובמ תשכ״ג חשוון ו, חוב׳ טו, כרך נים׳,
 ׳משא בספרו [כונס 457—456 ע׳ ),1962 בר

ומסע׳].
 לישראל — ישראל מסות ״נעים —— .397

 כז אחרונות׳, ׳ידיעות השבעים", בן כהן
).6.6.1975( תשל״ה סיון

 "צני־ סורר] א. :[חתום אכרהט שלונסקי, .398
׳הא מידות)", ממסכת קטנים (פכים נים

 [תגובה )17.1.1936( תרצ״ו טבת כא רץ׳,
המי "ממסכת למדן יצחק של רשימתו על

המרכזי"]. הירחון של דות
 ׳דבר׳. לאנונה", קצבה "בין מאיר. שלי, .399

 על [תגובה )5.6.1959( תשי״ט אייר כח
לפנסיה"]. "מונח כהן ישראל של רשימתו

דו ז׳אנר : הספרותית ״המסה זיוח. שמיר, .400
 )12.8.1977( תשל״ז אב כח ׳מעריב׳, ?״, עך

כרכים]. בשבעה כהן ישראל כתבי [על
 ׳הארץ׳, ולקטם", "פתגמים שלמה. שפאן, .401

 בספרו [כונס )27.1.1961( תשכ״א שבט י
מקבי פתגמים ׳ספר [על ומחקרים׳] ׳מסות

זה׳]. לעומת ׳זה ועל לים׳
 "המפתח אבירם] :[חתום אפרחם שפירא, .402

 ׳שדמות׳, הצעיר׳", ׳הפועל כרכי לחמישים
 [מביא 143—142 ע׳ תש״ל, אביב לז, חוב׳

 "שער במאמרו כהו ישראל של דבריו את
החמישים"].

 ׳למרחב׳, ", ב׳מאזנים׳ "חידוש .— — — .403
 מאמרו על [גם )15.1.1971( תשל״א טבת יח

ה ומדע הספרות "ביקורת כהן ישראל של
ספרות"].

 בשיחתו גליקסברג "חיים יוסף. שפירא, .404
 סיון א ׳דבר׳, למותו", שלושים — האחרונה

 גליקם־ דברי את [מביא )5.6.1970( תש״ל
ועורכו]. הצעיר׳ ׳הפועל על ברג
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 נפגשים", ותקופות "עמים שמעון. ונודר, .405
 [על )3.2.1961( תשכ״א שבט יז ׳חרות׳,

מקבי פתגמים ׳ספר ועל זה׳ לעומת ׳זה
לים׳].

׳הגל לאסאל", פרדיננד "כתבי חיים. תורן, .406
 (מרץ תש״ז ניסן ,35 חוב׳ ד, כרך גל׳,

1947, נעורים׳]. ׳יומן [על 19—18 ע׳ )
לא פרדיננד — קטנות ״רשימות .-------------.407

 כ, כרך מב, שנה הצעיר׳, 'הפועל סאל",
 15 ע׳ ),22.3.1949( תש״ט אדר כא ,24 גל׳
נעורים׳]. ׳יומן [על

׳דבר־השבוע׳, דמות", אל "דמות .-------------.408
.8 ע׳ ),8.12.1949( תש״י כסלו יז ,48 גל׳

,51 גל׳ ׳דבר־השבוע׳, ״תשובה״, .-------------.409
 [תשובה 9 ע׳ ),29.12.1949( תש״י טבת ט

קשת]. ישורון של למערכת" ל״מכתב
'לקורא פתחים", / כהן ״ישראל .-------------.410

 ד, שנה ת״א, העירונית הספריה הצעיר׳,
.6—5 ע׳ ,1954 אוגוסט—יולי

 שיחות", אלא אינן "המסות חיים. תורן, .411
 תשט״ו כסלו יד ,49 גל׳ ׳דבר־השבוע׳,

׳פתחים׳]. [על 12 ע׳ ),9.12.1954(
 נשר אל "נשר או״ח] : [חתום אפרים תלמי, .412

 )11.10.1946( תש״ז תשרי טז ׳הארץ׳, קורא״,
נעו ׳יומן לאסאל פרדיננד של ספרו [על

רים׳].
 הפועל עורך כהן "לישראל שלמה. תמיר, .413

 )29.4.1970( תש״ל ניסן כג ׳דבר׳, הצעיר״,
כותבים"]. "קוראינו [מדור

 זלקינסון", אדוארד "יצחק חתימה] וללא .414
.19.12.1941( תש״ב כסלו כט ׳אומר׳, (

תמוז וספר׳, ׳עם ספרות", "מחקרי .-------------.415
,1942 (יוני תש״ב  אדו־ ׳יצחק [על 56 ע׳ )

הספרותי׳]. ומפעלו חייו — זלקינסון ארד

׳הבו הכללית", ביללה אמת "אין .-------------.416
 את [מצטט )9.4.1952( תשי״ב ניסן יד קר׳,

 את "נדובב במאמרו כהן ישראל דברי
!״]. יצירתנו

יג ,38 גל׳ ׳במחנה׳, ״פמליה״, .-------------.417
.7 ע׳ ),28.5.1953( תשי״ג סיון

של במסותיו והאמהות "האבות .-------------.418
 אב ז אחרונות׳, ׳ידיעות כהן", ישראל
׳פתחים׳]. [על )6.8.1954( תשי״ד

ב פתגמים אלף 15 של ״מפגש .-------------.419

 חשוון ט אחרונות׳, ׳ידיעות שפות", שלוש
זה׳]. לעומת ׳זה !על )5.11.1954( תשט״ז

ל------------.420 א ר ש  זה, לעומת זה :כהן ״י
 גרמניים (אנגליים, מקבילים פתגמים אוצר

 תשט״ו כסלו כב המשמר׳, ׳על ועבריים),
)17.12.1954. (

׳הבוקר׳, פובליציסטיות", "מסות .-------------.421
׳גשרים׳]. [על )29.7.1955( תשט״ו אב י

ופרויד", עגנון של מולדתם "עיר .-------— .422
 תשט״ז סיון טו אחרונות', ׳ידיעות

בוטשאטש׳]. ׳ספר [על )25.5.1956(
חוב׳ בעין׳, ׳עין יאיר...", "נרו -------------.423

,1.1.1958( תשי״ח טבת ט ,2  [תגובה 6 ע׳ )
בנימין"]. "ר׳ כהן ישראל של רשימתו על

המש ׳על המקרא", מן "אישים .-------------.424
.12.12.1958( תשי״ט טבת א מר׳, (

המשמר׳, ׳על פתגמים", "אוצר -------------.425
 לעומת ׳זה (על )19.5.1961( תשכ״א סיון ד

מקבילים׳]. פתגמים ׳ספר ועל זה׳
מנימוקי — תשכ״ג ברנר ״פרס .-------------.426

 תשכ״ג חשוון ה ׳למרחב׳, השופטים",
)2.11.1962.(

ליוש הוחזרה ׳מאזנים׳ "עטרת .-------------.427
 תשכ״ד תשרי ט אחרונות׳, ׳ידיעות נה",

)27.9.1963.(
׳דבר׳. המוסף", למערכת "מכתב --------------.428

 של [תגובה )8.11.1963( תשכ״ד חשוון כא
 שלמה של מאמרו על הסופרים אגודת וועד

במועט"]. מסתפק של "הערות גרודזנסקי
המודר העברית המסה "אבות .—-—א.428

 תשכ״ח תשרי יב אחרונות׳, ׳ידיעות נית",
^111ס1ץ§ס £ס 1161-( [על )18.9.1964(  מ\ל ת
'£353x8 פע כהן]. ישראל של המבוא ועל ^

׳על ששים", בן כהן "ישראל .-------------.429
.20.8.1965( תשכ״ה אב כב המשמר׳, (

אדר ה ׳מעריב׳, רגלנו", תחת "נר .-------------.430
ו].—ה ׳מאסף׳ ןעל )25.2.1966( תשכ״ו

׳מעריב׳, לפנינו", אשר "המאסף .-------------.431
 ׳מאסף׳ [על )17.5.1968( תשכ״ח אייר יט
ט].—ח

תרגו 36ו־ גיתה של אחד "שיר ------------.432
).5.7.1968( תשכ״ח תמוז ט ׳מעריב׳, מיו",

׳הפועל על המפלגה "מזכירות .-------------.433
 סג, שנה הצעיר׳, ׳הפועל ועורכו", הצעיר׳

 תש״ל ניסן כט ,34—33 גל׳ מא, כרך
אריה של [דבריהם 8—4 ׳ע ),5.5.1970(
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 שלמה ארן, זלמן ישעיהו, ישראל אליאב,
יעקבי]. גד שפירא, יוסף דרך,

ארן", זלמן של "האוטוביוגרפיה .------------.434
 )20.8.1971( תשל״א אב כט המשמר׳, ׳על
לספר]. כהן ישראל של המבוא על [גם

האיש — שטיינברג יעקב ״הספר .------------.435
.15.9.1972( תשל״ג תשרי ז ׳דבר׳, ויצירתו״, (

ה_________ פי ר מונוג  משורר על מקיפה "
 חוב׳ וחינוך׳, תרבות לפעילי ׳דפים מצוין",

אוקטו—(ספטמבר תשל״ג חשוון—תשרי נו,
,1972 בר  — שטיינברג ׳יעקב !על 11 ע׳ )

ויצירתו׳]. האיש
א________.437 של״ ת יש והמבקר הסופר — ״

 יעקב של לזכרו קובץ ׳ערוגות׳, כהן", ראל
,1973( תשל״ג אייר א, חוב׳ פיכמן, ע׳ )

 לקבלת השופטים חבר [נימוקי 107—106
חייו]. ותולדות פיכמן פרס

חתני — גורי וחיים כהן ״ישראל .------------.438
 השופטים)", נימוקי (מתוך — ביאליק פרס
.3.1.1975( תשל״ה טבת כ המשמר', ׳על (

כז ׳מעריב׳, יוצר", של "לעומקו .------------.439
חד "ספרים [מדור )25.6.1976( תשל״ו סיון
מגד׳]. אהרון ׳פרקי [על ראשון"] עיון שים

 ׳דפי גוברין", נורית עם "שיחה .——— .440
,1977( תשל״ז ולסופרים׳, לספרים עקד ( 

 צאת [עם 14—13 ע׳ העברי, הספר שבוע
כרכים]. בשבעה כהן ישראל כתבי

המשמר׳, ׳על פנים", אל "פנים .------------.441
.17.4.1979( תשל״ט ניסן כ (

ביידיש .2
 טאג׳, ׳דער "וואכענבלעטער", שלמה. כיקל, .442

 ב׳קענעדר גם [נדפס 23.1.1960 ניו־יורק,
 על [גם )29.2.1960( מונטריאול, אדלער׳,

ועורכו]. הצעיר׳ ׳הפועל
 שריי־ מיט פנים' אל ׳פנים " יצחק. ברזילי, א.442

 יארגאנג, ־סטער29 ציון׳, און ׳פאלק בער",
 אוגוסט—(יולי תשל״ט אב—תמוז ,29 נומער

1979, .28 ע׳ )
 תנ״ך־פיגורן", "דערציערישע י.א. זיידמאן, .443

 נומער יארגאנג, אכטער ציון׳, און ׳פאלק
,1958 (נובמבר תשי״ט כסלו ,2  39—38 ע׳ )

המקרא׳]. מן ׳אישים ןעל
 ליטעראטור־קריטיקער־ "א מרדכי. יפה, .444

 יאר־ פערטער ציון׳, און ׳פאלק עסייאיסט",
,7.6.1955( תשט״ו סיון יז ,3 נומער גאנג, ( 

׳פתחים׳]. [על 32—31 ע׳
 העברעישן פון פראבלעמאטיק "די א. יצהק, .445

 יאר־ ־סטער29 ציון׳, און ׳פאלק שרייבער",
 —(מאי תשל״ט סיון—אייר ,28 נומער גאנג,

,1979 יוגי  ישראל של נאומו על גם1 18 ע׳ )
הסופרים]. בוועידת ?״ השעה ״מה כהן

 ׳ישראל־שטי־ היער", און "אייער .5ד פדן, .446
זה׳]. לעומת ׳זה את [מזכיר 16.1.1963 מע׳,

שר־ פארן", און שמירן "וועגן —- — .447  ׳י
לעו ׳זה את [מזכיר 23.10.1963 אל־שטימע׳,

].,זה מת
 "יידישע אחיקר] ש.י. [חתום: שמעון ערנפט, .448

׳נייוועלט׳, לעבנס־חכמה", יידישע נישט און

זה׳]. לעומת ׳זה [על 11.2.1955
וואוג־ "דער אחיקר] ש.י. : [חתום .------------.449

 קענע־ פאלקלאר", אידישען פון דער־אוצר
4 מונטריאול, אדלער׳, דער  .סא, 56 ,¥01. 9

 לעומת ׳זה [על )7.3.1955( תשט״ו אדר יג
זה׳].

טע־ יאר 30 און לעבען יאר 50״ .------------.450' לי
 טעקיקייט געזעלשאפטליכע און רארישע

 זשורנאל׳, אידישער ׳דער כהן", ישראל פון
 ב׳קענעדער גם [נדפס 4.4.1955 טורונטו,
4 מונטריאול, אדלער׳, 9 .¥01, 153 .140, 

.4.7.1955( תשט״ו תמוז יד [ (
און אידען ביי "פאלקס־ווערטער .-----------.451

 אמריקאנער׳, ׳דער פעלקער", אנדערע ביי
זה׳]. לעומת ׳זה [על 13.5.1955 ניו־יורק,

טע60 "דאס מרדכי. קויפמן, .452  פון קיום־יאר ־
?635£י וואכנשריפט", העברעישער א  !ם׳ ז

ועורכו]. הצעיר׳ ׳הפועל [על 21.9.1968
 זיין אין שטיינברג "יעקב אליהו. שולמאן, .453

 23.7.1972 ׳פארווערטס׳, ׳רוסלאנד״׳, פאמע
 אטיודן׳] און ׳פארטרעטן בספרו [כונס

 במאמרו כהן ישראל של דבריו את [מביא
בראשיתו"]. שטיינברג "יעקב

 טעכנאלאגיע אויף "נישט חתימה] [ללא .454
ו־ ,׳סביבה׳ מענטש״, דער לעבט אליין י  נ
 [על )1963 (ספטמבר תשכ״ג אלול יורק,

עב ספרות "הנחלת כהן ישראל של הרצאתו
לדור"]. רית
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ראיונות ד.
 הערבי", הסופר של "מקומו י. אפי-גיל, .473

 תשל״ד אלול יט ,36 גל׳ 'דבר־השבוע׳,
.15 ע׳ ),6.9.1974(

 שלבים שני :כהן ״ישראל מיכאל. אותר, .474
 כח ,22 גל׳ ׳דבר־השבוע׳, ביקורת״, של

 צאת [עם 9—8 ע׳ ),1.6.1962( תשכ״ב אייר
כרכים]. בארבעה כתביו מבחר

 יוצר", כסופר המבקר "דמות נעמי. גוטקינד, .475
).22.8.1975( תשל״ה אלול טו ׳הצופה׳,

ספ מבקרי חמישה עם "שיחה .—— — .476
 יזהר", של וקיטרוגו מחקר ביקורת, על רות

).12.3.1976( חשל״ו ב אדר י ׳הצופה׳,

כהן", ישראל עם "ראיון אילה. דן־כפפי, .477

 הכללית ההסתדרות בעל־פה, לתיעוד המרכז
 הפועל, הוועד בארץ־ישראל, העובדים של

 העבודה ארכיון גבוהה, להשכלה המחלקה
].29.3.1974 בתאריך התקיים [הראיון [סטנסל]

 אגודת יו״ר כהן, "ישראל ישראל. הראל, .478
 איגוד את מריץ מה — העברים הסופרים
 תשל״ד אלול כח ׳מעריב׳, החדש", הסופרים

)15.9.1974.(

 ׳דבר־ ,שטיינברג״ על ״כהן עדית. זרטל, .479
 תשל״ב כסלו יא ,46 גל׳ השבוע׳,

 ספרו צאת [עם 15—14 ע׳ ),17.11.1972(
ויצירתו׳]. האיש — שטיינברג ׳יעקב

הסופ לאגודת לועזית "כותבי יפעת. גפו, .480
).28.2.1962( תשכ״ט אדר י ׳דבר׳, רים",

1 0 2



 "ההסתדרות דגני] ח. :[חתום חיים נגיד, .481
 רחב בהיקף תרבותית פעילות לפתח חייבת

ה אגודת יו״ר כהן ישראל עם (שיחה —
ההס של התרבותיות מגמותיה על סופרים
 לפעילי ׳דפים אלה)", ובימים בעבר תדרות
 —סיון סה, חוב׳ יח, שנה וחינוך׳, תרבות

 ,16—15 ע׳ ),1974 יולי—(יוני תשל״ד תמוז

29.

הספרו בפרסים התחדש "מה חתימה] [ללא .482
הסופ אגודת וועד חבר עם שיחה — תיים
 תשכ״ד טבת א ׳דבר׳, כהן", ישראל רים

)17.12.1963.(

0 ¥01־1(3. טס 181-361 ג 81.11. ״6 ^ ,483.3 
 0011011 — )1681(16 1ע3)1ט06ע1 81 113-

טג>03101-1”, ׳¥1313 1403811-3,׳ שבט יד
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-15013161 8171313 2 0“ .8 ,8>'484.251-31111

 151313 ?160160 1402׳ ”, ׳14017107 -ט^
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.[לתרגומים
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מפתחות

במאמריו הנזכרים האישים מפתח א.
].74—10 בעמודים הסידוריים למספרים מכוונים [המספרים

75 אבוג׳ילדה
1632 ר. אבינועם,

1635,1338 ד. אבידן,
1178 ,1131 ,697 א. אבן,

278,131 ש. (קויפמן), אבן־יהודה
477 המקרא) (מן אברהם
225 8ה־ אדוארד

1093 המקרא) (מן אהרון
,1556 ,1464 ,1085 ,881 ,423 ,366 י. אהרונוביץ,

1557, 1568, 1574
534 א. אוגדאן,

268 א. אוסטרובסקי,
1374 ש,ב. אורבאך,
1392 ג׳. אורוול,

1050 ,896 , 562 מ. אורן,
1374 י. אורפז,

1060 אחד־העם
69 א. אחימאיר,

779 ד. אטינגר,
1268 ,1241 ,1210 ,1173 א. אייכמן,
1169 איסופום

1460 מ. אלון,
1635 ע. אלון,

1549 א. אליאב,
1066 הנביא אליהו

870 2ה־ אליזבט
1635 ממגנצה נתן בן אליעזר
377 אליצדק
1381 ,1365 ,1159 י. אלמוגי,

169 פ. אלעד־לנדר,
1320 ,1171,1146 ר. אלקלעי,
1635 ,1166 נ. אלתרמן,

1432 א. אמיר,
713 מ. אמסטר,
406 פ. אנגלס,
236 א.ז. אנוכי,
169 מ. אסף,

חבורה׳ ׳סגל בתוך י. אפטר,
406 אפלטון

1420 א. אפלפלד,
1635 יעקב בן אפרים
1484 י. אפרת,
169 אריאל
169 י. אריכא,

1557 ,280,105 ,71 ח. ארלוזורוב, ,481 ,480 ,396
 ,1571 ,1561 ,1560 ,1532 ,1167 ,980 ,824 ז. ארן,

1573
996 ,188 ,169 ש. אש,

 שנים ושש "שלושים ,1522 ,1421 ל. אשכול,
פנים׳ אל ׳פנים בתוך מלאות"

312 ,284 ,202 א. באואר,
969 ה. באירוד,
1065,590 ,65 ד. בארון,

727 מ. בגין,
377 י. בדר,

1372 ,1295 ,1108,126 מ. בובר,
816 ,700 , 690 ,666 ,617 ,563 א. בווין,
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470 ו.ה. בווריג׳,
472 יגלי בן בוקי

1544 ,1436 ,1420 ,1256 ,1248 ,1180 י. בורלא,
475 ג׳. בורן,

 ,468 ,246 .146 ,137 ,130 ,113 ,77 .1ח. ביאליק,
802, 1144, 1145, 1148, 1183, 1612, 1620

231 מ.א. בייגל,
385 א. ביילין,

262,229 מ. ביילינסון,
1494 י.ח. בילצקי,

430 מ. ביננשטוק,
1558 ,1527 ,1392 ,1112 ,406 פ. ביקון,

238 נ. בירנבוים,
1529 ה. בל,

493 מ. בלוי,
169 ש. בלנק,

1541,1292,572 יצחק בן־אהרון,
1635 יריב בן־אהרון,
 ,1005 ,829 ,826 ,824 ,807 ,718 ,717 ד. בן־גוריון,
1187, 1197, 1280, 1371, 1375, 1377, 1378, 
1381, 1389, 1415, 1448, 1450, 1451, 1600, 
 בתוך מלאות" שנים ושש "שלושים ,1608

פנים׳ אל ׳פנים
1338 י. בן־גל,
517 ,493 מ. בנטוב,

1009 י. בנטוביץ,
1319,760 ,503 א. בן־יהודה,
1605 ב. בן־יהודה,
413 ד. בן־נחום,
1202 נ. בן־נתן,
 בתוך ,1301 ,1098 ,910 ,909 ,179 י. בן־צבי,

חבורה׳ ׳סגל
733 ש. בן־ציון,
523 י. בנקובר,
1635 הבעש״ט

1273,1205 א. בקר,
575 ישראל בר,

1635 ,169 ש.ה. ברגמן,
58 א. ברגסון,

1635 ,1219 מ.י. ברדיצ׳בסקי,
1654 מ. ברוד,

493 ו. ברויאר,
1660,1339 א. ברוידם,
463 ב. ברוכוב,

234 ח. ברוק,
1606 ח. ברטוב,

1172 בר־כוכבא
169 ,153 מ. ברכיהו,
695 מאיר ברלין,

674 פ. ברנדוט,
1604 ,1219,196 ,153 י.ח. ברנר,
1557,1519 ,523 י. ברץ,

569 י.ד. ברקוביץ,
1405 ר. ברקת,
1650 ,1649 ,886 ,318 א. ביש,
1641 ר. בש,

1651 י. בשביס־זינגר,

1513 ע. גוברין,
1624 ר. גולדברג,
1120 נ. גולדמן,

1624,1623 א. גולדפאדן,
1019 א. גולומב,

1044 א. ג׳ונסטון,
184 גוסטלוף

602 יהודה גור,
181 5ה־ ג׳ורג׳
870 6ה־ ג׳ורג׳

,431 ,429 ,171 ,158 ,147 ,30 ,19 א.ד. גורדון,
451, 1049, 1557

1635 ,991,944 ח. גורי,
1390 י. גורי,

153,145 ש. גורליק,
1635 ש. גורן,

498 ר. גורפיין,
347 ו. גיטארמן,

1635 ,1166 ,991 ב. גלאי,
1635 ,991 א. גלבוע,
520 ש. גלבץ,

523 מ. גליקמן,
291 מ. גליקסון, ,1 9 3 ,1 9 0

647 ,447 ,322 ,304 מ. גנדי,
741 א.נ. גנסין,
1592 ,1462 ג. גראם,

1311 ש. גרודזנסקי,
1250 י. גרוס,

281 ש. גרידי,
1635 ,1420 א.צ. גרינברג,
919 ח. גרינברג,
1020 גרינוולד
298 ה. גרינשפן,
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927 .פ. ג דאלס,
455 ה. דאנבי,

 95 י. דה־האז,
 63 ,44 ה. דה־מן,

 1115 המקרא) (מן דוד
 100 י. דויטש,

387 צ. דיזנדרוק,
 1444 ,1422 ,1395 ,1389 ,1341 מ. דיין,

 1355 ש. דיקמן,
 169 פ. דיקנשטיין,

147 א. דרייפוס,

 1640 ה. האבה,
 1392 א. האכסלי,

 1097 א.מ. הברמן,
 853,835 י. הגר,

 534 ל. הוגבאן,
 200 י. הויזינגה,
 ,1359 ,1282 ,1078 ,835 ,420 ,413 יעקב הורוביץ,
1401, 1420, 1614, 1646
 1635,1614 (השל״ה) ישעיה הורוביץ,

1084 ,843 ש.א. הורודצקי,
 ,1601 ,1584 ,1420 ,1496 ,1494 ,944 ,627 ח. הה,

1635
817 ס. היים,

54 אדוארד היימן,
 496 ה. היינה,
 420 א. הכהן,
 991,944 ע. הלל,
_ 1148 ישראל הלר,

 271 א. המאירי,
 1420 ע. המנחם,

 165 א, הנדרפון,
 1617 מ. הס,

 848 ,124 ת. הקר,
 1424 א. הראל,

 1562 ב. הרושובסקי,
 345 צ, הר־זהב,

 981,511 ב.ז. הרצל,
169 א.ש. הרשברג,

1392 צ׳. וואלש,
 425 צ. וויסלבסקי,

 1408 א. וולפזון,
 י 1557 ,1016 ,1004 ,372 י. (וילקנסקי), וולקני

141 י, וילנבאכר,

747 מ. וילקנסקי,
1199 אפרים וינברגר,

1350 י. ויץ,
907 ,747 ,718 ,705 ,686 ,676 ,220 ,99 ח. ויצמן,

954 א. וישינסקי,
867 י. ויתקין,

615 ז. ורבר,

1392 ל.א. זאמיאטין,
1333 ,607 ,377 ,253 ,219 ,103 ז. ז׳בוטינסקי,

169 מ. זולאי,
1635 ע. זוסמן,
494 ד. ז׳ורס,

109 י.ד. זילברבוש,
169 י. זילברשלג,

1635 ,1338 ,1311 ,1310 נ. זק,
353 מ. זלצר,

1307 ,1101 ,394 ,391 י.א. זלקינסון,
1141 י. זמורה,
1515 ע. זמורה,

325 י. זנדבנק,

1565 ד. חומסקי,
1393 א. חושי,

501 ,420 יעקב חזן,
1028 המקרא) (מן חנה

1034 ג. חנוך,

1658,1420,1219 מ. טביב,
640 ש.ע. טברני,

764 יעקב מהון,
179 ק. טוכולסקי,
1085 א. טורקניץ,

1635 ש. טנאי,
683 ,556 ה. טרומן,

5 י. טרומפלדור,
169 א. טרטקובר,

1312 ,489 ,176 ש, טשרניחובסקי,

 ושש "שלושים ,1211 ,1191 ,868 ,800 ש. יבנאלי,
פנים׳ אל ׳פנים בתוך מלאות" שנים

1125 י. ידיו,
1332 אהרון ידלין,

1557 צ. יהודה,
1635 א.ב. יהושע,

1635 ק.ג. יונג,
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991 נ. יונתן,
1635 יוסי בן יוסי

1635 ,1420 ,1389 ,1219 .0 יזהר,
259 אבינועם ילין,
1392 ,477 המקרא) (מן יעקב
1296 ,695 ,575 ,420 מ. יערי,
1557 ,62 אליעזר יפה,

477 המקרא) (מן יצחק
1518,1445,281 י. ישעיהו,
169 צ. ישראל,

1284 ,1249 ,1245 אהרון כהן,
1365 אלי כהן,
317 אמציה כהן,
1650,1190 ,500,169 יעקב כהן,
377 מ. כהן,
1326 צ, כהן,

1538 ,1170 י. כנעני,
1326 צ. כסה,

186 ב. כץ,
1517 ב. (בנשלום), כץ

986,514,392,101 ברל כצנלסון,
1603 יצחק כצנלסון,

991,944 ט. כרמי,

499 המקרא) (מן לאה
504 פ. לאסאל,

354 מ. לאצארון,
 ,1186 ,1055 ,1005 ,801 פ. (לוביאנקר), לבון

1195, 1200, 1201
398 י. לביא,

1410 ,1353 א. לבנסטון,
1420 צ. לוז,

640 י. לוזיטאנוס,
1278 ש. לוי,

539 ד. ג׳ורג׳, לויד
498 מיכאל לוין,

398 ז. לוינטל,
1025 א. לוינסון,

1603 מ. לוסטרניק,
 ,1556 ,1121 ,961 ,939 ,895 ,677 ,672 י. לופבן,

מל שנים ושש "שלושים ,1650 ,1574 ,1557
פנים׳ אל ׳פגים בתוך אות"

377 לוריא
135 ת.א. לורנם,
1650 פ. לחובר,

420 ג. ליבנט,
151 ה. ליויק,

399 א.מ. ליפשיץ,
1602 ש. לם,

1635,,995,752 י. למדן,
421,406 ,326,320 ,32 ג. לנדאואר,
371 ,241 ג׳. לנסבורי,

 ,1523 ,1509 ,1506 ,1404 ,718 ,697 ,669 ג, מאיר,
1543, 1552

548 ,225 ,218 ,186 ת. מאן,
1485 א. מאפו,

193 ק. מארכם,
1635 ,1621 ,1420 ,1219 ,944 א. מגד,

681,628 ,538 י.ל. מגנם,
406 ת. מור,

127 ג. מייזל,
1407 ,1127 ב.י. מיכלי,

131 ג׳. מילטון,
1557 ע. מימון,
383 י. מליץ,
438 ש. מלצר,
426 מו״ס מנדלי

1269 (הרב) מנדלסון
 178 ג׳. מקדוגלד,

 1635,991 י. מר,
1003 מ. מרזוק,

1280 ,1235 ע. נאצר,
420 א. נדד,

1657 א. נויהויזר,
747 מ. נורדאו,

1635 מברצלב נחמן
544 ש. ניגר,
1394 ,801,669 מ. נמיר,

1212 פ. נפתלי,

455 מ.צ. סגל,
1650 ,1642 ,1581 ,1481 ,1470 ,282 ד. סדן,

1280 ,1276 סובלן
1047 ,172 נ. סוקולוב,

 918 ,505 י. סטלין,
 1410,1353 ר. סיון,

1430 ק. סימונוב,
333 נ. סירקין,
1461,1446 ,1439 נ. סלושץ,
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160 י. (בלובשטיין), סלע
1002 מ. סמבטיון,

415 פ. סמולנסקין,
1085 ז. סמילנסקי,
509 משה סמילנסקי, ,243 ,233, 557, 588

302 י. סמפטר,
538 סנטור
1549 ,1509 פ. ספיר,

 ,1555 ,1442 ,1434 ,1119 ,668 ,625 ש.י. עגנון,
פנים׳ אל ׳פנים בתוך ,1635 ,1611 ,1599

1420 ע. עוז,
1003 ש. עזאר,

416 מ.א. עמיאל,
1635 ,1338 י. עמיחי,

169 א. עמיר־פיגקרפלד,
413 י. עמית,

1462 י. עקביהו,

1357 6ה־ פאולוס
90 א. פארל,
615 פארן
1603 ד. פוגל,

69 ג. פוחצ׳בסקי,
1603 ב. פומרנץ,
1429 א. פושקין,

341 12־ ה פיוס
147 מ. פיין,

415 מ.ז. פיירברג,
 ,858 ,846 ,566 ,435 ,415 ,163 ,138 י. פיכמן,

1504, 1567, 1594, 1629, 1650
134 י. פילסודסקי,

74 י.ל. פינסקר,
166 ז.פ. פינקלשטיין,

432 ,420 א. פראי,
1627 ש. פרוג,

 ,478 ,474 ,445 ,425 ,336 ,198 ,197 ,60 ז. פרויד,
487
699 מהוסיאטין) (האדמו״ר י. פרידמן,
1657,1366 ,851,766 י. פרנהוף,

184 פרנקפורטר
1389 ,1378 ,1365 ש. פרס,

205 פרסיץ

313 ק. צ׳אפק,
1438 ,1368 ח. צדוק,

1374 א. צורף,
601 ק. צטניק,
384 ש.ל. ציטרון,
1635 ,169 א. צייטלין,
1661,1603 ה. צייטלין,

420 ,413 מ. ציפור,
.1648 ,1609 ,1557 ,1225 ,538 ,399 ,169 ש. צמח,

1650
412 ,224 צ׳. צ׳פלין,
134 ו. צרנוב,

1348 ו, צ׳רצ׳יל,

96 ,93 ק. קאוטסקי,
1392 ,406 ת. קאמפאנלה,

161 פ. קאפקא,
1361 י. קארו,
1342 ,522 ,261 א.א. קיק,

359 ,292,169 ,65 יחזקאל קויפמן,
1644 מ. קול,
1635 ,155 א.י. קוק,
533 המקרא) (מן קורח

1283 ב. קורצוויל,
131 ג. קייזר,

848 ס, קירקגור,
1319 ,254 ,214 ,169,77 יוסף קלוזנר,

812 ,651,473 ,188 יעקב קלצ׳קין,
456 קסטין

1081,1020 י. קסטנר,
1557 ,891 ,885 ,718 אליעזר קפלן,

1630 י. קרגמן,
529 ,456 ג. קרויאנקר,

486 ב, קרוצ׳ה,
1656 ,1650 ,1635 ,1625 ,1231 ,835 א. קייב,

434 ס. קריפם,
1474 ,1307 ג. קרסל,

,1104 ,835 ,602 ,365 ,249 ,245 ,150 בנימין ר׳
1645

375 ,362 ב. ראסל,
1313 מסאטמר הרבי
991 ע. רבין,

1635 י. רבינוב,
1523 יהושע רבינוביץ,

169 מ. רבינזון,
1338 ד. רביקוביץ,

499 המקרא) (מן רבקה
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1635 ,1633 ,169 א. .רגלסון,
436 י. רוזנבלט,
168 משה רוזנפלד,

267 פ. רוזנצוויג,
170 א. רוטשילד,
1289 א. רופאייזן,

221,170 י. רוקח,
724 המקרא) (מן רות
499 המקרא) (מן רחל
408 (המשוררת) רחל

1635 א. רייך,
1591 י.צ. רימון,

413 י. ריפטין,
278,131 רמב״ם ,129

718 ד. רמז,
1603 ,169 ב. רפפורט,

807 פ. רשיש,

1251 מ. שאגל,
817 א. שאו,

1103 המקרא) (מן שאול

991 פ. שדה,
 ,1327 ,1317 ,1314 ,1309 ,250 ,169 ,65 מ. שוהם,

1330, 1351, 1356
1059 ק. שוורץ,
1595 ,1593 ,1557 א. שוחט,

1269 ,1250 י. שוחמכר,
1319 מ. שולבוים,

 אל ׳פנים בתוך ,1650 ,602 ,286 ,188 ג. שופמן,
פנים׳

525 ל.ל. שוקינג,

1492 ,1413 ח. שורר,
1501,1493 ,1421,1303 ש.ז. שזר,

1219 ,944 נ. שחם,
463 א. שטאנד,

 ,675 ,549 ,258 ,163 ,84 ,39 יעקב שטיינברג,
1310, 1311, 1476, 1563, 1564, 1566, 1569, 
1570, 1572, 1575, 1577, 1578
 ,716 ,487 ,415 ,331 ,279 ,163 ,125 א. שטיינמן,

835, 1252, 1559, 1655

646 ,640 ה. שטראוס,
1449,1445 ,1435 ב. שטרית,

640 ג. שטרן,
1394 ,1386 מרדכי שטרן,
167 ש. שילר,
1630 ד. שיר,
1630 מ. שיר,

1263 ח. שכטר,
1635 י. שכטר,

991,975 י. שלו,
1635 ג. שלום,
1131 עליכם שלום

1635,1613 ,707 ש. שלום,
,1576 ,1429 ,622 ,247 ,227 ,163 א. שלונסקי,
1590, 1643

169 האלקושי שלמה
1420 ,1219 ,944 מ. שמיר,

1635,1075 ,1069 ,951,236 ד. שמעוני,
1635 ש. שנהוד,
1088 ,1057 י. שנהר,

1136 ,188 ז. שניאור,
1291 מ. שניר,
1453,1267,1246,1169 ש. שפאן,

954 ה. שפירא,
1603 חוה שפירא,
1603 ח.נ. שפירא,

 "שלושים ,1557 ,1163 ,1128 ,718 י. שפרינצק,
פנים׳ אל ׳פנים בתוך מלאות" שנים ושש
1325 ו. שקספיר,

1313 ז. שרגאי,
499 המקרא) (מן שרה

1438 ז. שרף,
363 צ. שרפשטיין,

1376 ,1054 ,792 ,727 ,718 ,697 מ. שרת,

1635 ,1219 ב. תמוז,
1419 שמואל תמיר,

1070 י. תמרי,
1495 ת. תגפילוב,
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פרסומם מהרם לפי מאמריו מפתח ב.

].78—10 בעמודים הסידוריים למספרים מכוונים [המספרים

247 יצירתו על מאמרים מבחר — שלונסקי אברהם
1684 אומר

1738 (פריס) ווארט אונזער
499 אורות

1712 תרגום ול״ו מקור אחד
1732,1730 (גיו־יורק) קעמפער אידישער

 ישראל של השבעים ליובל קובץ העבודה, איש
1638 קרגמן

1595 לזכרו בנתיבו, עליו, שוחט, אליעזר
1393 אמות

866 וספרות אמנות
158 כללית אנציקלופדיה

552 סופרים דיוקנאות — בישראל רוח אנשי
העב הספרות בראי התנ״ד — מקראית אנתולוגיה

533 ,499 החדשה רית
1706 הסוציאליסטית המחשבה של אנתולוגיה

1667 (ורשה) אפקים
624 שנה ארבעים

1378 ,1375 ,1360 ,1317 ,1097 ,974 ,503 הארץ

1366 ,857 הבוקר
935 הספרות בביקורת בחינות

1744 זיך ביי
1701 ,1696 ,1678 ,1596 ,1330 ,421 במה

1492 ובמערכת במערכה
78 ברית־עם

להרצחו שנה עשרים במלאת — לנדאואר גוסטב
320, 1685

1663 ,45 ,40 ,39 ,37 ,36 (לבוב) גורדוניה
 ,1695—1686 ,1672 ,1671 ,595 ,428 ,86 ,49 גזית

1699, 1700
1668 ,851 גליונות

46 ,43—41 ,38 (למברג) ווארט פרייע דאס
יציר על ביקורת מאמרי מבחר — בארון דבורה

590 תה
 ,166 ,125 ,93 ,63 ,60 ,58 ,54 ,20 ,18 ,17 דבר

197, 218, 255, 274, 331, 337, 376, 379, 385, 
391, 404, 481, 487, 521, 553, 659, 660, 724, 
760, 766, 1109, 1112, 1125, 1126, 1138, 1140,

,1223 ,1194 ,1187 ,1166 ,1161 ,1148 ,1145 
,1311 ,1310 ,1307 ,1302 ,1261 ,1256 ,1248 
,1474 ,1457 ,1418 ,1409 ,1376 ,1351 ,1314 
1720 ,1613 ,1579 ,1566 ,1557 ,1494 ,1492

1359 (ניו־יורק) הדואר
975 ,848 ,716 א,713 הדור
756 ,742 דורות ,7 5 5 ,7 5 2 ,7 4 8

 ,1302 ,1275 ,1244 ,1175 ,1126 ,1056 ,878 ,835 דף
1331, 1339, 1360, 1374, 1430, 1508, 1553, 
1615, 1622, 1626, 1634, 1647

1641 וחינוך תרבות לפעילי דפים

547 הגה

1560 ארן ז. על מספרים חברים
1267 ,1218 החינוך

1669 ,1666 טורים

 ,1603 ,1592 ,1589 ,1379 ,802 אחרונות ידיעות
1604, 1605, 1610, 1612, 1615, 1622—1625, 
1627, 1634, 1642, 1643, 1648, 1650, 1651, 
א1661 ,1719 ,1660 ,1659 ,1655 ,1654

805 ונוער ילדים לעלית המחלקה ידיעות
יצירתו על ביקורת מאמרי מבחר — בורלא יהודה

1436
יצירתו על ביקורת מאמרי מבחר — פיכמז יעקב

138
1575 ירושלים

1740 דערגריינונגען און געראנגעל — ישראל
436 לזכרו עלים — רוזנבלט ישראל

1183 ,335 כנסת
1282 כרמלית
1735 כתובים

 במלאת הורודצקי אבא שמואל לר׳ — ח״ן לווית
843 שנה שמונים לו
1264 ,1194 ,1083 למרחב
998 הצעיר לקורא
1057 לעם לשוננו

110



,219 ,266 ,247 ,240 ,163 ,151 ,124 ,52 מאזנים

282, 296, 326, 357, 365, 372, 380, 394, 406,

438, 445, 453, 459, 468, 472, 477, 499, 500,

525, 533, 537, 552, 571, 581, 626, 627, 630,

636, 642, 647, 652, 1009, 1021, 1048, 1060, 

1069, 1078, 1089, 1091, 1093, 1103, 1111,

1115, 1136, 1169, 1180, 1193, 1219, 1244,

1260, 1308, 1309, 1312, 1316, 1324, 1327,

1343, 1344, 1356, 1367, 1385, 1407, 1423,

1432, 1436, 1446, 1453, 1461, 1462, 1470,

1476, 1481, 1496, 1504, 1507, 1511, 1527,

1536, 1555, 1558, 1562, 1563, 1570, 1578,

1583, 1586, 1593, 1597—1600, 1607—1609, 

1614, 1617, 1619, 1621, 1630, 1933, 1635,

1639, 1640, 1646, 1652, 1653, 1656, 1658,

1702—1705, 1708, 1710, 1711, 1713—1715, 

1717, 1723, 1726

1661 היובל ספר — מאזנים

790 דבר מאסף

1620 ביאליק נחמן חיים מאסף

 ,1231 ,1184 והגות ביקורת ספרות, לדברי מאסף

1283, 1338, 1392, 1484, 1514

מחש ולדברי לספרות ארץ־ישראל סופרי מאסף
389 בה

967 מבואות

943 (ניו־יורק) מבוע

389 העברית המסה מבחר

380 מבית

699 אבא מבית

השב ליובלו וולקני יצחק לכבוד — הדרך מורה
372 עים

790 מחניים

 630 ודעות מחשבות

 1698 מלחמתנו

 846 השבעים בן פיכמן ליעקב מנחה

 899 מסכת

625 מהרבה מעט

1657 ,1606 ,1561 ,1559 ,1412 ,1378 מעריב

 1680 ,1679 ,1676 ,1675 ,1973 הקבוצה ניב

 1028,724 ,499 בתנ״ד נשים

62 ,59 נתיב

450 סדרים

1724 קריאה סימן

851 ,380 בוטשאטש ספר

790 בישראל הספר

1431 העתונאים של השנה ספר

1616 עיונים

 514 ודברי־הערכה זכרונות — כצנלסון ב. על

 ,1568 ,1567 ,1565 ,1564 ,1194 ,1101 המשמר על

1571, 1572, 1576, 1577, 1580—1582, 1584, 

1585, 1587, 1588, 1590, 1591, 1596, 1601, 

1602, 1611, 1618, 1628, 1631, 1636, 1637, 

1645, 1649, 1718, 1721, 1722, 1725

1116 א״י פועלי מפלגת עלון

1629 ,1594 ערוגות

451 גורדון א״ד של לזכרו קובץ — ערכין

6—1 (לבוב) עתוננו

32—26 (ריגה) עתוננו

34,14—10 (ורשה) העתיד

990 ,866 עתידות

9 (ורשה־לבוב) לאנד און פאלק
1743,1742,1734,1731 ציון און פאלק

 ,44 ,35 ,33 ,25 ,23—21 ,16 ,15 הצעיר הפועל

50, 51, 53, 55—57, 61, 64—77, 79—85, 

87—92, 94—123, 126—150, 152—157, 159— 

162, 164, 165, 167—196, 198—217, 219— 

239, 241—246, 248—254, 256—265, 267— 

273, 275—278, 280, 281, 283—295, 297— 

325, 327—330, 332—334, 336, 338—356, 

358—364, 366—371, 373—375, 377, 378, 

381—384, 386—388, 390, 392, 393, 395—403, 

405, 407—420, 422—427, 429—437, 439— 

444, 446—449, 452, 454—458, 460—467. 

469—471, 473—476, 478—480, 482—486, 

488—498, 501, 502, 504—520, 522—524, 

526—532, 534—536, 538—546, 548—551, 

554—570, 572—580, 582—589, 591—594, 

596—623, 628, 629, 631—635, 637—641, 

643—646 , 648—651, 653—658, 661—675, 

677—712, 713—715, 717—723, 725—740, 

743—747, 749—751, 753, 754, 757—759, 

761—765, 767—789, 791—804, 806—824, 

826—834, 836—842, 844, 845, 847, 849, 

850, 852—865, 867—877, 879—898, 901— 

934, 936—942, 945—966, 968, 969, 971— 

973, 976—989, 992—997, 999—1001, 1003— 

1008, 1010—1020, 1022—1027, 1029—1047, 

1049—1055, 1058—1059, 1061—1065, 1067,
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,1088— 1084 ,1082— 1079 ,1077— 1071 ,1068 

,1102 ,1100— 1098 ,1096— 1094 ,1092 ,1090 

,1124— 1117 ,1114 ,1113 ,1110 ,1108— 1104 

,1146 ,1144— 1141 ,1139 ,1137 ,1135— 1126 

,1168 ,1167 ,1165— 1162 ,1160— 1149 ,1147 

,1185 ,1182 ,1181 ,1179— 1176 ,1174— 1170 

,1217— 1200 ,1198— 1195 ,1192— 1188 ,1186 

— 1245 ,1243— 1232 ,1230— 1224 ,1222— 1220 

,1263 ,1262 ,1259— 1257 ,1255— 1249 ,1247 

— 1284 ,1281— 1276 ,1274— 1268 ,1266 ,1265 

,1325— 1318 ,1315 ,1313 ,1306— 1303 ,1301 

— 1345 ,1342— 1340 ,1337— 1332 ,1329 ,1328 

,1365— 1361 ,1359— 1357 ,1355— 1352 ,1350 

,1408 ,1406— 1386 ,1384— 1375 ,1373— 1368 

,1422— 1419 ,1417— 1413 ,1411 ,1410

— 1447 ,1445— 1437 ,1435— 1433 ,1429— 1424 

— 1463 ,1460— 1458 ,1456— 1454 ,1452 

,1482 ,1480— 1477 ,1475 ,1473— 1471 ,1469 

,1505 ,1503— 1497 ,1495 ,1493— 1485 ,1483 

,1526— 1516 ,1513 ,1512 ,1510 ,1509 ,1506 

,1662 ,1556 ,1554 ,1552— 1537 ,1535— 1528 

,1697 ,1683— 1681 ,1677 ,1674 ,1670 ,1664

1707

 24 אדומה פדה

1059 גליציה פרקי

1009 ביהדות פרקים

1313 ,1199 ,1070,1002 הצופה

למותה שנה במלאת לזכרה קובץ — כסה צפורה
984

19 הקואופרציה

825 קוממיות

1632 לזכרו עלים — אבינועם ראובן

408 ושירתה רחל

1716 ,1709 ,1703,802 שדמות

1326 שורות

1515 זמורה לעדה זכרון ספר — האחת שם

,1028 ,991 ,944 , 900 ,741 ,676 , 590 דבר שנתון

1066

1060 ,630 החיבור תורת

199 הסטורית־ספרותית מקראה — תל־אביב

1644 תמורות

1495 תנחום

748 (ניו־יורק) התקופה

970 (לונדון) תרבות

¥11 ¥1141101087 01 1־10111־017 £33373 17 3 7
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11001131012 34141 ¥011111 ס6ק1. 141343410114 1729

* 13011011< 12.1111 1130110(110]

ן התאחדות ידיעון •  ¥114401111118361344 — י^ע

גרמניה.
1727 )151-0017( 001110111313 17(17110

7 3 3 1 1 4 0 3 3 4 1 3 14321111113

-6] 111 001181688 1114011134101131 30411 .14?.£.

1־33310111 1741

.63£זקק31331 1735

1739 )£01141011( 0113440417 30171811 1110

¥1343 1403341־3 1736

פרסומם סדר לפי עליו המאמרים מפתח ג.

].103—83 בעמודים הסידוריים למספרים מכוונים [המספרים

תרצ״זתרצ״ד
215. 366.

תרצ״חתרצ״ו
א.366 ,145 ,190 ,370 ,391 ,469 ,398 ,239
תרצ״טיי

----------- 217, 275, 76, 371, 354, 146, 251, 311.

בביבליוגראפיה. כלולים אינם שם שפרסם הדברים •

112



תש״ב
414, 105, 107, 115, 252, 242, 363, 87, 369, 339, 

415, 222.

תש״ג
72.

תש״ה
335, 240, 21.

תש״ו
20.

תש״ז
412, 358, 406.

תש״ח
392, 368.

תש״ט
407, 395, 276, 345.

תש״י
153, 207, 408, 467, 364, 409, 253, 162, 312.

תשי״ב
47, 108, 333, 206, 277, 416, 148.

תשי״ג
235, 163, 273, 467, 89, 202, 32, 189, 300, 246, 

106, 301, 316, 119, 241, 417, 181, 223, 302, 210, 

331.

תשי״ד
109, 236, 267, 166, 125, 244, 393, 410, 418, 191, 

51, 294, 468.

תשט״ו
286, 77, 175, 293, 419, 52, 192, 91, 346, 411,

133, 420, 278, 96, 295, 149, 179, 93, 315, 448,

78, 110, 449, 218, 330, 159, 48, 457, 450, 283,

279, 287, 444, 169, 216, 451, 388, 421, 126, 

232, 284, 464.

תשט״ז
176, 182, 347, 166, 138, 422, 53, 463, 79.

תשי״ז
462, 376, 285, 225, 313, 226, 140, 359, 348, 310.

תשי״ח
54, 423, 137, 349, 55, 268, 227, 160, 390, 135, 

470, 378, 80, 219, 4.

תשי״ט
298, 245, 224, 443, 379, 424, 114, 299, 31, 269, 

233, 203, 303, 317, 459, 183, 465, 309, 399, 56, 

57, 178, 184.

תש״ך
466, 442, 112, 81, 350, 270, 205, 456, 120, 201, 

193, 113, 247, 118, 34, 92, 25.

תשב״א
271, 97, 351, 401, 405, 35, 194, 185, 173, 117, 

425, 36, 297, 82, 352, 161, 30, 272, 337, 186, 17. 

תשכ״ב
127, 83, 485, 248, 155, 100, 483, 58, 353, 262, 

59, 365, 37, 474 , 356, 296, 93, 49, 128, 187, 

א.451
תשכ״ג

.304 ,454 ,360 א,187 ,446 ,396 ,426

תשכ״ד
228, 427, 447, 95, 164, 208, 428, 318, 165, 74, 

482, 314, 98, 249, 254, 10, 14, 29.

תשכ״ה
 ,121 ,319 ,177 ,229 א,297 א,335 ,1 ,2297 א,428

355, 136, 60, 250, 71, 204, 129, 211 , 38, 65, 

 ,154 ,429 ,90 ,220 ,332 ,66 ,70 א,455 , 255 ,200

188, 144, 61, 357.

תשכ״ו
338, 430, 341, 9.

ז תשב"
א.1 ,33 ,75 ,171 ,261 ,221

תשכ״ח
323, 101, 102, 431, 111, 389, 432, 46, 324, 361, 

452.

תשכ״ט
62, 325, 326, 151, 174, 130, 230, 99, 231, 282, 

256, 480, 327, 123, 124, 5, 460.

תש״ל
.8 ,362 ,404 ,280 ,433 ,402 ,413 ,143 ,139 א,211

תשל״א
403, 257, 156, 305, 157, 387, 434, 3, 11, 12, 13, 

27.

ונשל״ב
453, 15.

תשל״ג
435, 8 5, 471, 436, 86, 39, 40, 342, 258, 328, 

150, 479, 63, 152, 274, 67, 64, 383, 243, 472, 

384, 437, 484, 103, 306.

תשל״ד
380, 84, 340, 320, 477, 481, 473, 478, 28.

"ה ונשל
132, 168, 73, 195, 386, 122, 372, 438, 455, 281, 

116, 196, 212, 397, 197, 373, 259, 343, 475, 22, 2. 

תשל״ו
198, 234, 104, 377, 112, 321, 288, 476, 68, 329, 

307, 289, 41, 439, 374, 19.
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ת״ש
.147 ,260 ,209 ,367 א,172

א תש"
334, 23, 24.

תשל״ז
,440 ,394 ,263 ,290 ,264 ,158 א,13 ,18 ,180 ,134

42, 113, 336, 385, 400, 141.

תשל״ח
344, 45, 172, 375, 322, 199, 237, 458, 238, 282,

131, 170, 50, 88, 381, 6, 7, 16.

תשל״ט
441, 291, 265, 214, 43, 44, 69, 292, 266, 445, 

.26 א,114 א,238 א,199 א,442

תש״ם
א.329 א,299

114



מילואים

ומאמרים מסות
 פיכמאן" "יעקב פון פארטיילונג ־טע16 די .1

 ,21—20 נומער יידן׳, ׳בעסאראבער פרעמיעט.
[דב 14 ,12 ע׳ ),1979 (נובמבר תש״ם חשוון

 פיכמן פרם חלוקת בטקס כהן ישראל רי
מגד]. לאהרון

׳בעסאראבער אן־אכציקער. זמורה ישראל .2

 (נובמבר תש״ם חשוון ,21—20 נומער יידן׳,
1979, .15 ע׳ )

 ודורנו. — שנהוד שלמה של הקבלית שירתו .3
).7.12.1979( תש״ם כסלו יז אחרונות׳, ׳ידיעות

 טבת כב אחרונות׳. ׳ידיעות מצפון. מסכת .4
).11.1.1980( תש״ם

המתורגמים דבריו
 פסיכא■ דער פון אורטייל פארן מארקם קארל .5

 נו־ לעמבערג, ווארט׳, פרייע ׳דאס אנאליזע.
 מדויק] תאריך וחסר 1936 ),511( 98 מער

 הפסיכו־ הניתוח שולחן על מארכס [קארל
אנאליטי].

 ׳אידישער הנביא. אליהו פון רעיטעניש די .6
 ניסן יד ,1254 נומער ניו־יורק, קעמפער׳,

 אליהו [חידת 50—45 ע׳ ),4.4.1958( תשי״ה
הנביא].

 ׳יש־ קריטיק", "גרויסמוטיקע חתימה]. [ללא .2
 תש״ם טבת כ ,1 גל׳ ,24 שנה ראל־שטימע׳,

 "שירתו כהן ישראל של מסתו [על )9.1.1980(
ודורנו"]. — שנהוד שלמה של הקבלית

עליו
 מסו־ בילקוט שטיינברג "יעקב פנחס. לנדר, .1

 תש״ם כסלו ,1 חוב׳ נ, כרך ׳מאזנים׳, תיו״,
,1979 (דצמבר  ׳דיוקנאות [על 24—20 ע׳ )

וערכים׳].
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