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  רשימה ביבליוגרפית של מאמרי יוסף אורן
 

  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר

  "החי על המת" – אהרון מגד  , כרך ל"ו26הפועל הצעיר   9.3.1965  החי על המת  1
  "כתבים יהודיים מאת קרוב רחוק" –מי"ב   למרחב -משא   9.4.1965  ספורים קרובים רחוקים  2
  "כתבים נבחרים" –בריינין   למרחב -משא   28.5.1965  חדשן שנתיישן   3
"המלך קאראקאש ושאר  –שאול -מרדכי בן  למרחב -משא   11.6.1965  צלקות בבשרנו  4

  "אירועי חולין
פליטון בעיתון הסטודנטים של תנועת החרות    1 –חד וחלק   26.6.1965  איך 'לשבות' בלי להתאמץ  5

  בת"א
  כל כתבי דוד פרישמן  למרחב -משא   27.8.1965  כמספר וכמבקרפרישמן   6
  שנה להולדת מי"ב 100  למרחב -משא   10.9.1965  סיפור וביוגרפיה  7
  "בין שחוק לדמע" –גרשון שקד   למרחב -משא  29.10.1965  מנדלי בין שחוק לדמע  8
  ליובל השמונים של ברקוביץ  למרחב -משא   5.11.1965  המספר והמתרגם  9

  "חיי אליקום" –בנימין תמוז  חוברת ו' ,מאזנים כרך כ"א  11/1965  דמותו של אליקום  10
  כרכים א' וב' –"סיפורים"   למרחב -משא   14.1.1966  סיפורי שלמה צמח  11
  ספר מסות של אברהם קריב  הארץ -תרבות וספרות   18.2.1966  נרתק את השלשלת  12
  א דקידושין""צחות בדיחות –סומו   למרחב -משא   4.3.1966  המחזה העברי הראשון  13
אלף תשע מאות ארבעים "חורף  –יעקב בסר   למרחב -משא   25.3.1966  שירי בסר  14

  ו..."
  "שירים חדשים מן הגניזה" –חיים שירמן   למרחב -משא   10.4.1966  שירים מן הגניזה  15
  "סופר המלך" –יוסף אריכא   למרחב -משא   6.5.1966  רומאן היסטורי אקטואלי  16



2 

 

  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

"שלושה דורות בספרות  –גרשון ברגסון   הארץ -תרבות וספרות   13.5.1966  ספרות ילדים  17
  הילדים העברית 

"זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה  –נתן זך   הארץ -תרבות וספרות   27.5.1966  שטר ופירעונו  18
  "המודרנית

  "יום נאה חלקו מעונן" –משה בסוק   רחבלמ -משא   24.6.1966  יום נאה ששקע  19
  תשובה לסדרת מאמרים של נתן זך  הארץ -תרבות וספרות   5.8.1966  העוקץ מאחורי הדבש  20
  "האי האחד" –יפה קרינקין   למרחב -משא   5.8.1966  שירי האי האחד  21
  "חימו מלך ירושלים" –יורם קניוק   למרחב -משא   12.8.1966  חימו מלך ירושלים  22
  "פולמוס בשירה" –א"א ריבלין   הארץ -תרבות וספרות   26.8.1966  פולמוס בשירה   23
  סיפור שלי  הארץ -תרבות וספרות   9.9.1966  המפתחות של איצ'ה   24
  "חוט השערה" –מילא אוהל   למרחב -משא   28.9.1966  חוט השערה  25
  לביא המסתתר""ה –עדי צמח   הארץ -תרבות וספרות  14.10.1966  הלביא המסתתר  26
  "שירים"  –שאול -משה בן  מאזנים כרך כ"ג, חוברת ו'  11/1966  חדשנות שהייתה לרועץ  27
  "שלושה מחזות" –ישראל אלירז   למרחב -משא   4.11.1966  שלושה מחזות  28
  "מגיד העתידות" –דוד שחר   , שנה ה'18האומה   11/1966  סיפורי דוד שחר  29
  "לב הבשר" –שלמה קאלו   הארץ -תרבות וספרות  18.11.1966  "לב הבשר" לשלמה קאלו   30
תגובה למאמרו של שלמה טנאי "קיצור   מעריב -ספרא וסייפא  25.11.1966  קיצור הדרך או הארכתה?  31

  הדרך"
 –ספרי שירה: יהודה עופר  4סקירת   למרחב -משא  23.12.1966  על שלושה וארבעה  32

"שירי מדבר  –"בכחול", צפורה אלאור 
"ירוק ירוק", זרובבל  –ונחש", נורית זרחי 

  "ים של מעלה" –גלעד 
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"מול חלל ודממה", רחל ענבר  –מאיר בוסאק  מאזנים כרך כ"ד, חוברת ב'  1/1967  פולמוס במבחן שירה  33
  "בית חימר" –

  "המלכות אשר לא תסוף" –י' ה' ייבין   מעריב -ספרא וסייפא   6.1.1967  ספרות מגויסת   34
  שנה לפטירתו 40  הארץ -תרבות וספרות   13.1.1967  העם-הגיע שעתו של אחד  35
 "עיונים בספר בראשית" –ד"ר נחמה ליבוביץ   הארץ -תרבות וספרות   20.1.1967  עיונים בספר בראשית  36
  "שכונת חאפ" –עון תלפז גד  הארץ -תרבות וספרות   27.1.1967  מיתוס השכונה והילדות   37
כרך כ"ד חוברת  -מאזנים   2/1967  הצגה עברית ראשונה  38

  ג' 
  "יש תקווה" –יהודה לייב לנדא 

  "איקרוס העולם" –משה דור   למרחב -משא   3.2.1967  תהיותיו של דור  39
  רוק""כמו שיש י –עליזה עמיר   הארץ -תרבות וספרות   10.2.1967  שלושה שלבים בספרות הקיבוץ  40
  "אוספי קיץ" –אמיתי -לוי בן  למרחב -משא   17.2.1967  שירי קבוצה וכינרת   41
  "בצאתך ובאוהלך" –דב סדן   הארץ -תרבות וספרות   17.2.1967  בצאתך ובאוהלך   42
  "שירים" –בר פומרנץ   למרחב -משא   3.3.1967  משורר נשכח שנתגלה מחדש  43
  "בסוף  מערב" –בנימין תמוז  ים כרך כ"ד, חוברת ד'מאזנ  3/1967  המסע אחר הזהות העצמית  44
  "בכפיפה אחת" –כרמון -עמליה כהנא  שנה ה' – 20האומה   4/1967 שמחת פגישה עם הסיפור הקצר   45
אגודת  –"מאסף" ז'   5/1967  על הביקורת כיום  46

  הסופרים
  בעריכת יוסף אריכא ומרדכי טביב

ידיעות  -ואמנות ספרות   5.5.1967  מסע אל הזיכרונות   47
  אחרונות 

  "האוניקורן מסתכל במראה" –ט' כרמי 

  "אורחות יצירה" –בנציון בנשלום ו'  -ה' 'מאזנים כרך כ"ד, חוב  5/1967 אורחות יצירתו של בנציון בנשלום  48
  "לא בא בחשבון" –דוד שחם  ו' -מאזנים כרך כ"ד, חוב' ה'  5/1967  לא בא בחשבון   49
ח: המלחמה לקח ספרות תש"  50

  היתה סטירה והפתעה
  מאמר על ספרות מלחמת תש"ח  הארץ -תרבות וספרות   12.5.1967
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  "ספל קפה מר" –יהושע גרנות   למרחב -משא   19.5.1967  סערה בכוס קפה  51
ידיעות  -פרות ואמנות ס  26.5.1967  יומרנות בלי כיסוי  52

  אחרונות
  רבעון לשירה –עקד" "

  התייחסות למלחמת ששת הימים  הארץ -תרבות וספרות   23.6.1967  שתיקה מבישה  53
ידיעות  –ספרות ואמנות   23.6.1967  עוד הזדמנות שהוחמצה  54

  אחרונות
  התייחסות למלחמת ששת הימים

ידיעות  –ספרות ואמנות   3.6.1967  בשבי המילים הקריאות  55
  אחרונות

  הובה וזרה""א –אלי נצר 

  "שוב ושוב" –עוזר רבין   הארץ -תרבות וספרות   7.7.1967  שירתו של עוזר רבין  56
ידיעות  –ספרות ואמנות   4.8.167  אטרוןיהאדם כבובת ת  57

  אחרונות
  "על מצבו של האדם" – פנחס שדה

ידיעות  –ספרות ואמנות   11.8.167  בין שני נופים  58
  אחרונות

  על יוסף אריכא

ידיעות  –ספרות ואמנות   18.8.1967  אל המחשבה הלאומית נשוב   59
  אחרונות

  

  "עיניים בסלע" -דוד רוקח   למרחב -משא   18.8.1967  שירי דוד רוקח  60
ידיעות  –ספרות ואמנות   1.9.1967  נר: שם חדש ומבטיח-יצחק בן  61

  אחרונות
  "האיש משם" –נר -יצחק בן

ידיעות  –ספרות ואמנות   1.9.1967  אב ובנו לנוכח תרבות מתמוטטת  62
  אחרונות

  "שיח הברואים" –דן צלקה 
  "ד"ר ברקל ובנו מיכאל"  -דן צלקה 

ידיעות  –ספרות ואמנות   22.9.1967  הערגה לבית הישן  63
  אחרונות

  "פנאי" –זלדה 

  מאמר סכום  ידיעות  –ספרות ואמנות  13.10.1967שנה של סופרים צעירים  –תשכ"ז   64
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כרך ה', חוברת  –מאזנים   10/1967  סיפורי יוסף אריכא  65
  ה'-ד'

  ד'-כרכים א'

ידיעות  –ספרות ואמנות   3.11.1967  שפע מילים מאחזות עיניים  66
  אחרונות

  "לא על האבן לבדה" –אנדד אלדן 
  "בעונה קצרה" –אורי ברנשטיין 

ידיעות  –ספרות ואמנות  17.11.1967  טכניקה בלי עמקות  67
  אחרונות

  "שבת, צהריים" –שאול -משה בן
  

  מסה על סופרי "דור בארץ"  22האומה   11/1967  בין בריחה וכורח שיבה  68
על  –דף לספרות ואמנות   8.12.1967  בין שני קטבים  69

  המשמר
  תשובה למשה דור

ברת ו, חו"כרך כ –מאזנים   12/1967  ואולי לפניה –לאחר השואה   70
  א'

  "אחותי קטנה" –אבא קובנר 

פסול  –מה שהיה צודק בתש"ח   71
  בתשכ"ח

  תשובה לס. יזהר  הארץ -תרבות וספרות  15.12.1967

  "המסע הלבן" –שמאי גלנדר   למרחב -משא  22.12.1967  דמויות חצויות  72
  כתבים, כרך ג' –ברנר   הארץ -תרבות וספרות   22.12.1967  סופר המבקר את עצמו  73
ושוב: חיפוש אחרי הזהות   74

  העצמית
ידיעות  –ספרות ואמנות  29.12.1967

  אחרונות
  "קיץ של זהב" –ישראל אלירז 

  "כל עוד" –טוביה ריבנר   הארץ –תרבות וספרות   12.1.1968  שירה חושנית והגותית  75
ידיעות  –ספרות ואמנות   2.2.1968  משורר הייסורים  76

  אחרונות
  רהערה על י. ח . ברנ

  מענה למנחם בראון (בן)  למרחב -משא   9.2.1968  מענה זך  77
שירה לירית מקושטת בנוצות   78

  יהודיות
  על שירת נלי זק"ש  הארץ -תרבות וספרות   9.2.1968
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ידיעות  –ספרות ואמנות   16.2.1968  אלוהים בבננה  79
  אחרונות

  כתוב בלב""כמו ש –רחל נגב 

ידיעות  –ספרות ואמנות   1.3.1968  מענה לתגובה על המאמר הנ"ל  80
  אחרונות

  תגובה ליוסף רגב

  אלתבאן-שירי אבן   למרחב –משא   15.3.1968  הביניים-משירת ימי  81
ריאליזם ושבירתו בסיפורת   82

  הצעירה
ידיעות  –ספרות ואמנות   29.3.1968

  אחרונות
  רתו""ריאליזם ושבי –שלום קרמר 

מחשבה לאומית שבאה מחוץ   83
  לארץ

    הארץ -תרבות וספרות   30.4.1968

    24האומה מס'   4/1968  בשבחה של אנושיות לאומית    84
ביערות הבדידות   85

  האינטלקטואליים
  "מול היערות" –ב. יהושע א.  הארץ -תרבות וספרות   10.5.1968

ידיעות  -ת ספרות ואמנו  17.5.1968  הייאוש כנושא לבכיינות  86
  אחרונות

  "מיכאל שלי" –עמוס עוז 

  "חופשת הקיץ האחרונה" –אורי אורלב   למרחב -משא   7.6.1968  החיים בצל הזיכרונות  87
  "תנועה למגע"  –חיים גורי   הארץ –תרבות וספרות   28.6.1968  תמורה בשירתו של חיים גורי  88
ידיעות  –נות ספרות ואמ  19.7.1968  רומאן מבטיח ש"נשבר" באמצע  89

  אחרונות
  "קורות חוה גוטליב" –מרים שוורץ 

ידיעות  –ספרות ואמנות   27.6.1968  סיפורים עצובים על ת"א ההומה  90
  אחרונות

  "מרחוב אל רחוב" –שלמה ניצן 

"בעיר שרקיעים לה אין  –יאיר הורביץ   למרחב -משא   2.8.1968  על שירתו של יאיר הורביץ  91
  סה"חמ המרגועו

  תשובה למאיר ויזלטיר   הארץ -תרבות וספרות   16.8.1968 פסד המלחמה או בזבוז הניצחוןה  92
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  "דודיה נפח" –ל. אוליצקי   הארץ -תרבות וסופרות   13.9.1968  דודיה נפח  93
  "באין מטרה" –ישעיהו ברשדסקי   מאזנים  10/1968  רומאן שהקדים את תקופתו  94
ידיעות  –ספרות ואמנות  25.10.1968  "ילדי הפלא" ו"מיטב הנוער"  95

  אחרונות
  "אנשי סדום"  –עזר -אהוד בן

    ידיעות -ספרות ואמנות   8.11.1968 מי מוליד את האלימות בעולם (א')  96
    אחרונות 15.11.1968 מי מוליד את האלימות בעולם (ב')  97
כרך כ"ז, חוברת  –מאזנים   11/1968  לחשבונו של "דור בארץ"   98

  ו' 
  "מסע לארץ הגדולה" –יב מרדכי טב

  חום"נ"ר' ת –יחיאל הופר   הארץ -תרבות וספרות  22.11.1968  ר' תנחום לי' הופר  99
  "פעמונים ורכבות" –יהודה עמיחי   הארץ -תרבות וספרות  13.12.1968  מחזותיו של יהודה עמיחי  100
ידיעות  –ספרות ואמנות   10.1.1969  ימים קשים לקורא  101

  אחרונות
  "הניסיון הנוסף" –ואלכסנדר סנד יונת 

ידיעות  –ספרות ואמנות   31.1.1969  מה מתרחש בספרית "מקור"?  102
  אחרונות

  תצפית אל מעבר לרחוב" –הרצל ארליך 

גישה ריאליסטית ומפוכחת אל   103
  המציאות

ידיעות  –ספרות ואמנות   7.2.1969
  אחרונות

  "חיי עם ישמעאל" –משה שמיר 

    27האומה מס'   1/1969  ץ" ו"דור המדינה" בין "דור באר  104
  "אדם בן כלב"  –יורם קניוק   הארץ -תרבות וספרות   25.4.1969  "אדם בן כלב" ליורם קניוק  105
ידיעות  –ספרות ואמנות   16.5.1969  מסה ללא משא  106

  אחרונות
  "רשויות" –ישורון קשת 

יעות יד –ספרות ואמנות   20.6.1969  הערגה לאחדות האומה  107
  אחרונות

  מבחר כתבי ראובן פאהן

  העת "הספרות"-על כתב  הארץ -תרבות וספרות   27.6.1969  "הספרות" במציאותנו הספרותית  108
ידיעות  –ספרות ואמנות   18.7.1969  הזמנה לפטפוט  109

  אחרונות
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   "החצר של מומו הגדולה" –יהודית הנדל   הארץ -רבות וספרות ת  18.7.1969  התייחסות אמת אל האדם  110
  "היכל הכלים השבורים" –דוד שחר   הארץ -תרבות וספרות   25.7.1969  כיסופים אל החיים הגנוזים  111
  "ספר ההזיות" –בנימין תמוז   הארץ -תרבות וספרות   29.8.1969  המנוס אל הגאולה –אליקום   112
  סיפורי הירש דוד נומברג  הארץ -תרבות וספרות   3.10.1969  ששירת הגווע אל השמ  113
ידיעות  –ספרות ואמנות   7.11.1969  בלי נשמה ובשר -"דם ורוח"   114

  אחרונות
  "דם ורוח" –יצחק שלו 

  
ידיעות  –ספרות ואמנות  28.11.1969  מאיר פונדק של כל התקופות  115

  אחרונות
  "שמות" –אהרון ראובני 

  "מות אבימלך" –פנחס שדה   הארץ -תרבות וספרות  12.12.1969  משל לחיים היסטוריה כ  116
  גירסאות של הסיפור 2-אינטרפרטציה ל  מאזנים כרך ל' חוברת א'  12/1969  "שלולית גנוזה" ותיקוניו של הזז  117
ידיעות  –ספרות ואמנות    2.1.1970  הסופר כשליט עריץ   118

  אחרונות
  "חוף הלטאות" –אברהם רז 

ידיעות  –ספרות ואמנות   23.1.1970  מסע יומרני  119
  אחרונות

  "מסע דניאל" –יצחק אורפז 

    הארץ –תרבות וספרות   6.2.1970  יודופוביה  120
בין אידיאולוגיה ספרותית   121

  להיסטורית
  "שלום עליכם" –דן מירון   הארץ -תרבות וספרות   3.4.1970

  
  עזר-תשובה לאהוד בן  הארץ -תרבות וספרות   8.5.1970  אינני מפחד  122
תיאור שיגרתי של המחזה העברי   123

  ההיסטורי
ידיעות  –ספרות ואמנות   15.5.1970

  אחרונות
המחזה העברי ההיסטורי  –גרשון שקד 

  בתקופת התחייה
  תגובה למאמר של פרי והאפרתי ו'-מאזנים כרך ל' חוברת ה'  5/1970  הרשות לחדשנות ולהתהפכות  124
  "זה שם הספר" –אבות ישורון   הארץ -תרבות וספרות   29.5.1970 וטאלית בזמן מלחמתנועברית בר  125
  סיפור שלי  מוסף ידיעות אחרונות   18.9.1970  האישה של אברום  126
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    הארץ -תרבות וספרות   18.9.1970  "הרכבת" ליחיאל קיטלמן  127
מהימנה -ובלתי מהדורה קריאה  128

  של התורה
  "תנ"ך לעם" –עינת   הארץ -תרבות וספרות  30.10.1970

  "גלגול" –דן פגיס   הארץ -תרבות וספרות  27.11.1970  "גלגול" לדן פגיס   129
  "הגולים" –דבורה בארון   הארץ -תרבות וספרות   4.12.1970  "הגולים" דבורה בארון  130
ידיעות  –ספרות ואמנות   19.3.1971  ארג מרמה וטיח תפל  131

  אחרונות
  "כתבים גנוזים של ח.נ. ביאליק" 

האמנם גל חדש בספרות   132
  העברית?

  "גל חדש בספרות העברית" –גרשון שקד   הארץ -תרבות וספרות   30.4.1971

ידיעות  –ספרות ואמנות   7.5.1971  רומאנים קצרים שאין להם סוף  133
  אחרונות

  ם""רומאנים קצרי –ברדיצ'בסקי 

  "אדני הנהר" –אהרון אפלפלד   הארץ -תרבות וספרות   11.6.1971  "אדני הנהר" לאהרון אפלפלד  134
מבט צלול של משורר אל מקום   135

  מלא אבק
  "אין להשיב" –טוביה ריבנר   הארץ -תרבות וספרות   2.7.1971

  
ידיעות  –ספרות ואמנות   9.7.1971  למה מת אורי פלד   136

  אחרונות
  "מותו של אורי פלד" – שמאי גולן

  
  "בגאות ובשפל" –יהודה בורלא   הארץ -תרבות וספרות   30.7.1971  "בגאות ובשפל" ליהודה בורלא   137
  "עד מוות" –עמוס עוז   הארץ -תרבות וספרות   6.8.1971  "עד מוות" לעמוס עוז  138
מיסטיקה והומור בסיפורי דוד   139

  שחר
ידיעות  –ספרות ואמנות   6.8.1971

  אחרונות
  "שפמו של האפיפיור" –דוד שחר 

    ידיעות אחרונות  17.8.1971  מחיר ספרי הלימוד  140
על  –דף לספרות ולאמנות   20.8.1971  נסיעה אל הבנאליות  141

  המשמר
  "נסיעה" –פנחס שדה 
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  "ולא על מנת לזכור" –יהודה עמיחי   ארץ ה –תרבות וספרות   3.9.1971  ולא על מנת לזכור  142
ידיעות  –ספרות ואמנות   1.10.1971  ייסורי השורשים הכרותים  143

  אחרונות
  "העור והכותונת" –אפלפלד 

  "סיפור ושורשו" –ורסס   הארץ -תרבות וספרות  15.10.1971  "החליל" ועיבודיו  144
  מאסף לספרות צעירה בעריכת מתי מגד  הארץ  -פרות תרבות וס 22.10.1971  "ביכורי עטים" בסלסילת זהב  145
ידיעות  –ספרות ואמנות  19.11.1971  ביאליק לעניים  146

  אחרונות
  "אנתולוגיה לשירת ביאליק" –חיים אורלן 

  "יעקב" –בנימין תמוז   –ספרות ואמנות  10.12.1971 א' –נסיך גולה במולדתו  –"יעקב"   147
    ידיעות אחרונות 17.12.1971 ב' –דתו נסיך גולה במול –"יעקב"   148
ידיעות  –ספרות ואמנות   7.1.1972  "חדוות היקיצות" ו"חבלי היקיצה"  149

  אחרונות
  "המסע לאור כשדים" –דוד שחר 

  האידיליה של טשרניחובסקי –יוסף האפרתי   הארץ -תרבות וספרות   14.1.1972 מה מקנה את ההרגשה האידילית  150
ידיעות  –ספרות ואמנות   4.2.1972  של הספרות החיים הקצרים  151

  אחרונות
  "החיים הקצרים" –אהרון מגד 

ידיעות  -ספרות ואמנות   18.2.1972 הפרדס שנעשה אכסניית מרצחים  152
  אחרונות

  "הפרדס" –בנימין תמוז 

ידיעות  –ספרות ואמנות   10.3.1972  המלחמה כמצב אבסורדי  153
  אחרונות

  " 1970 –ת קיץ "בתחיל –א.ב. יהושע 

ידיעות  –תרבות וספרות   7.4.1972  משבר וגורל בסיפורי יצחק שמי  154
  אחרונות

  סיפורי יצחק שמי

  "שני סיפורי מלחמה ואהבה" –יוסף אורי   הארץ -תרבות וספרות   7.4.1972  מהרעות ועד העור הפרטי  155
  "הפרוטוקולים של צעירי ציון" –רן אדליסט 

  "שלוש נובלות" –יצחק אורפז   הארץ -תרבות וספרות   5.5.1972  עץ מודרניזם על סוס  156
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ידיעות  –ספרות ואמנות   12.5.1972  חמור בעידן החלל  157
  אחרונות

  על השינויים בבחינות הבגרות בספרות

או: בין סמל  –בין לונדון לקיבוץ   158
  למהות 

ידיעות  –ואמנות  ספרות  2.6.1972
  אחרונות

  "הלוך ושוב" –נתן שחם 

  לזכרו של גרשון שופמן למחרת פטירתו  ידיעות אחרונות  13.6.1972  אחרון מהפכני הספרות העברית   159
  "בין סוף לבין סתיו" –תרצה אתר   הארץ -תרבות וספרות   16.6.1972 קובץ שיריה השני של תרצה אתר  160
  תשובה לחיים אורלן  יורק-ניו –"הדואר"   16.6.1972  ת ביאליקהאנתולוגיה על שיר  161
ידיעות  –ספרות ואמנות   11.8.1972  להתחלק בסבל עד בוא השלום  162

  אחרונות
  תגובה על שיחה הסופרים עם גולדה מאיר

  על קובץ המאמרים של יה"ש  הארץ -תרבות וספרות   11.8.1972  ברוח הזמן והמקום  163
ידיעות  –ספרות ואמנות   1.9.1972  ביץשירת יאיר הור  164

  אחרונות
  "נרקיסים למלכות מדמנה" –יאיר הורביץ 

ידיעות  –ספרות ואמנות   8.9.1972  עור הכבש במלתעות הזאב  165
  אחרונות

  מסה על לאומיות אוניברסליזם ויהדות

ידיעות  –ספרות ואמנות   15.9.1972  פזיזות במקום היגיון  166
  אחרונות

  בתוכנית הלימודים בספרותעל שינויים 

ידיעות  –ספרות ואמנות   1.12.1972  קורצווייל כסאטיריקון  167
  אחרונות

  "הנסיעה" –ברוך קורצווייל 

ידיעות  -ספרות ואמנות   19.1.1973  חידת יצריו של האדם  168
  אחרונות

  על יצירתו של יוסף אריכא

ם כיפורים זה עד יום "מיו –כרמלה טל   מאזנים  1/1973  יום כיפורים לשירה  169
  כיפורים הבא

  "עיר של ניגודים" –שולמית הראבן   מוסף ידיעות אחרונות  2.2.1973  ירושלים כעיר של ניגודים  170
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מחקר מקיף על יעקב שטיינברג   171
  ויצירתו 

  האיש ויצירתו" – "שטיינברג –ישראל כהן   הארץ -תרבות וספרות   2.3.1973

  "אבן שעות" –חיים הזז   הארץ  -תרבות וספרות   27.4.1973 בין "אבן שעות" ל"אבנים רותחות"  172
  מסה על ספרות דור תש"ח  הארץ -תרבות וספרות   11.5.1973  הפורצים חוזרים בתשובה  173
  "כאישון העין" –אהרון אפלפלד   6מאזנים כרך ל"ו, חוברת   5/1973  חזרה אל התלוש היהודי  174
  תגובה על "שבוע הציונות"  מוסף ידיעות אחרונות  27.7.1973  קבורת הציונות  175
    הארץ -תרבות וספרות   15.8.1973  מצוקת ההוראה  176
  "מחברות אביתר" –אהרון מגד   הארץ -תרבות וספרות   31.8.1973  שלושה "מספרים" וספק סיפור  177
    מוסף ידיעות אחרונות  7.9.1973  מיבחר כתבי פרישמן  178
    עיתון הארץ  12.9.1973  מלחמה בעסקנים  179
  "לגעת במים לגעת ברוח" –עמוס עוז  4-3מאזנים כרך ל"ז , חוב'   9/1973  ישועה בכף הדוב  180
    עיתון הארץ  30.9.1973  לבטל את בחינות הבגרות  181
  פולמוס עם דן מירון  מוסף מעריב  8.2.1974  פסקנות מקברת  182
    מוסף ידיעות אחרונות  8.2.1974  הלקח החינוכי: הקניית ערכים   183
    עיתון הארץ  28.2.1974  מחדל משרד החינוך  184
  "כעין תשובה" –קורינה   מוסף ידיעות אחרונות  1.3.1974  כעין סיפור  185
  ישראל"-"נסיעה בארץ –פנחס שדה   מוסף ידיעות אחרונות  24.5.1974  הצילו!  186
  "לוויה בצהרים" –ישעיהו קורן   מוסף ידיעות אחרונות  9.8.1974  בצהרים ומצוקת המספרלוויה   187
    עיתון הארץ  27.8.1974  הספר-אנוסי חינם של בית  188
  "יונה מחצר זרה" –משה שמיר   מוסף ידיעות אחרונות  30.8.1974  התקשרות לשורשים  189
  פרי ישראל"על "איגוד סו  מוסף מעריב  13.9.1974  נגע הפרישה   190
  על תופעת "היורדים" ממדינת ישראל 4-3מאזנים כרך ל"ט, חוב'   9/1974  החרדה של הציונות הפזיזה   191
  "1946" –אהרון אפלפלד   מוסף ידיעות אחרונות 18.10.1974   1946הגרוטסקה של   192
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הרומאן ההיסטורי הראשון של   193
  בקק

  "האהבה" –א.א קבק   6מאזנים כרך ל"ט, חוב'   11/1974

  "שידה ושידות" –רחל איתן   מוסף ידיעות אחרונות  6.12.1974  60-הבגידה של שנות ה  194
    עיתון הארץ 15.12.1974  הספר-טיולי בתי  195
  המחזה "צור וירושלים" והתיאטרון   מוסף מעריב 20.12.1974  קרתנות תיאטרלית  196
  ילקוט מסות  –דוד פרישמן   מוסף ידיעות אחרונות  14.2.1975  כפילות מיותרת  197
  הסופר בחברה הישראלית  מוסף ידיעות אחרונות  11.4.1975  הדיבור הבלתי נחשב  198
    מוסף ידיעות אחרונות  2.5.1975  שבוע הספר המקורי  199
    עיתון הארץ  18.5.1975  המלצות לא מעשיות  200
  "אחותי כלה" –אמנון שמוש   מוסף ידיעות אחרונות  30.5.1975  בחאלבילדות קסומה   201
  מסה על ביאליק  מוסף ידיעות אחרונות  4.7.1975  המשורר כמנהיג  202
  "משלי בקבוקים" –בנימין תמוז   מוסף ידיעות אחרונות 10.10.1975  גבול השיבה אל היהדות  203
    ץעיתון האר 19.10.1975  רפורמה ללא חופש בחירה  204
  "כמאה עדים" –אהרון אפלפלד   מוסף ידיעות אחרונות 31.10.1975 מאה עדויות והחוליה החסרה (א')  205
  "שנים ושעות" –אהרון אפלפלד   מוסף ידיעות אחרונות  7.11.1975 מאה עדויות והחוליה החסרה (ב')  206
    3מאזנים כרך מ"ב, חוב'   2/1976  ואל מוצאה תשוב   207
רניזם בשירה מבשר המוד  208

  העברית החדשה
  "שירים, סיפורים ומחזות" –יעקב שטיינברג   מוסף ידיעות אחרונות  30.4.1976

    מוסף ידיעות אחרונות  7.5.1976  עצמאות מבוזבזת  209
  תשובה לס. יזהר  עיתון הארץ  10.8.1976  זעתר אינו סמל-תל אל  210
  "יום הרוזנת" –דוד שחר   אחרונות מוסף ידיעות  3.9.1976  "יום הרוזנת" במחצית הדרך  211
   4-3מאזנים כרך מ"ג, חוב'   9/1976  סנגוריה על הנוער  212
  (א') התפנית בסיפורת העברית  מוסף מעריב 15.10.1976  מגמת הבריחה בדור תש"ח  213
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  צבי גרינברג-מסה על שירת אורי  5"ג, חוב' מאזנים כרך מ  10/1976  ישראלית-משורר ההכרה הארץ  214
  "לדרכו התועה" –דוד מלץ   מוסף ידיעות אחרונות 29.10.1976  דרכו התועה של הסיפור  215
  התפנית בסיפורת העברית (ב')  מוסף מעריב  5.11.1976  רציפות וחזרה בתשובה  216
  "האומץ לחולין" –ברג לאה גולד  מוסף ידיעות אחרונות 31.12.1976  האומץ לאהוב ספרות  217
  שנה לפטירת אחה"ע 50  מוסף ידיעות אחרונות  14.1.1977  1977-העמיסט ב-להיות אחד  218
  שנים לפטירת יוסף אריכא 5  מוסף ידיעות אחרונות  11.2.1977  עוצמתם של יצרים  219
  לדב סדן 75  הארץ -תרבות וספרות   11.3.1977  סוף ימי המעבר  220
  הצעה לחינוך החברתי  הד החינוך    10.3.1977  יתהקישוט פעלתני לכ  221
  תגובה להתפטרות יצחק רבין   עיתון הארץ  11.4.1977  שעת דמדומים לשלטון  222
  "המאהב" –א.ב. יהושע   הארץ -תרבות וספרות   15.4.1977  חזונו של יהושע על קץ הציונות  223
  "המסיבה" –י גלנדר שמא  מוסף ידיעות אחרונות  8.7.1977  מסיבה לחיי הקיבוץ  224
מצוקתו האישית של משורר   225

  פוליטי
  "שירי חרב" –יונתן רטוש   הארץ -תרבות וספרות   29.7.1977

  "משפט הגאולה" –חיים הזז   מוסף ידיעות אחרונות 14.10.1977  תוכחתו של סופר  226
אפשריים מעיזבונו -פרסומים בלתי  227

  של עגנון
  "פתחי דברים" –י עגנון "ש  תמוסף ידיעות אחרונו  4.11.1977

  "בעיר הרחוצה" ו"עירי הסואנת"  מוסף ידיעות אחרונות 18.11.1977  שירים שלי  2  228
  הצעה לחינוך חברתי  הד החינוך 17.11.1977  הסיור בעיר המגורים  229
  תגובה לזיוה גולן  מוסף ידיעות אחרונות  13.1.1978  13מה העליל אלתר על שאול?   230
  למדינה 30-הצעה לחינוך החברתי לשנת ה  מוסף ידיעות אחרונות  20.1.1978  את החינוך הלאומילחדש   231
  "המוות השחור" –בנימין גלאי   הארץ -תרבות וספרות   27.1.1978  "המוות השחור" לבנימין גלאי  232
  "חרבת חזעה" –ס. יזהר   מוסף מעריב  3.2.1978  הצדק האחר  233
  "קירות עץ דקים" –נתן שחם   מוסף ידיעות אחרונות  17.3.1978  מדע חטוף עם האושר  234
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "רקויאם לנעמן" –בנימין תמוז   מוסף ידיעות אחרונות  7.4.1978  רקויאם למדינת היהודים (א')  235
    עיתון הארץ  10.4.1978  הרעב לשלום מיידי  236
  "רקויאם לנעמן" –בנימין תמוז   מוסף ידיעות אחרונות  14.4.1978  ם (ב')רקויאם למדינת היהודי  237
    עיתון ידיעות אחרונות  26.4.1978  בי שמחת זקנתי-ני-ב-א  238
"דור בארץ" מקופח לעומת "דור   239

  המדינה"
  של המדינה 30-מישאל לשנת ה  מוסף ידיעות אחרונות  12.5.1978

    מוסף מעריב  2.6.1978  האם עודנו "עם הספר"?  240
    עיתון מעריב  30.6.1978  פגיעה בחינוך וזלזול במורים  241
  "תור הפלאות" –אהרון אפלפלד   מוסף ידיעות אחרונות  1.9.1978  אמונה בקרקעית הנפש  242
  "עשהאל" –אהרון מגד   מוסף מעריב  1.9.1978  הזדרחותו של חלמיאל עלומי  243
  "אווה ואברהם" –דן שביט   ריבמוסף מע  22.9.1978  שהות לחשבון נפש  244
    מוסף מעריב  29.9.1978  מכתב גלוי אל סופרי ישראל  245
  ספרות "דור בארץ" והביקורת  מוסף מעריב  1.10.1978  הדור המקופח  246
 –דף לספרות ולאמנות   6.10.1978 ספרי הפרוזה החשובים בתשל"ח  247

  עיתון על המשמר
  מישאל על ספרי שנת שתל"ח

  על יצירת בנימין תמוז  מוסף מעריב 17.11.1978  הוא הסיפורהעיקר   248
  "סיפורים" –מאיר וילקנסקי   מוסף ידיעות אחרונות 20.10.1978  מעשי אבות סימן לבנים  249
    עיתון ידיעות אחרונות   5.12.1978  פרס נובל כנשק מדיני  250
    ידיעות אחרונותמוסף   8.12.1978  מהו לנו פרס נובל לשלום  251
    עיתון מעריב  5.1.1979  שיבה ל"עבודת אלילים" בביה"ס  252
  לפטירתו של מרדכי טביב  מוסף ידיעות אחרונות  26.1.1979  בין שני עולמות  253
  "יום ולילה" –יוסף אריכא   מוסף מעריב  16.2.1979  הנצח שברגע  254
    מוסף מעריב  13.4.1979  לשם מה? -ועידת הסופרים   255
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  הערות  שם המוסף/עיתון  יךתאר  שם המאמר מספר
  

  "רחוב הטומוז'נה" –יצחק אורפז   מוסף מעריב  27.4.1979  אופקים חדשים –יצחק אורפז   256
על החלטה חשובה ותגובה   257

  מזלזלת
    מוסף ידיעות אחרונות  4.5.1979

  ים""פנים אל פנ –ישראל כהן   מוסף ידיעות אחרונות  25.5.1979  המימד האישי והאנושי בספרות  258
  "בפאתי נגב" –ס. יזהר   מוסף ידיעות אחרונות  31.5.1979  מתן חדש ומגמתי (א')  259
  "בפאתי נגב" –ס. יזהר   מוסף ידיעות אחרונות  8.6.1979  מתן חדש ומגמתי (ב')  260
  "המסע השלישי של ה'אלדברן'" –דן צלקה   מוסף מעריב  22.6.1979  יריד ההבלים לבני הנעורים  261
  "שני חיי יעקב" –יעקב בוצ'ן   מוסף ידיעות אחרונות  29.6.1979  עים היו ימי שני חיי יעקבמעט ור  262
  "סוכן הוד מלכותו" –דוד שחר   מוסף ידיעות אחרונות  27.7.1979  אזהרה לכל הגברים   263
    מוסף מעריב  28.9.1979  ענפי העיון בספרות (א')  264
    מעריבמוסף   30.9.1979  הביקורת והרצנזיה (ב')  265
  "עיר קסומה" –יוסף -יהושע בר  מוסף ידיעות אחרונות 19.10.1979  צפת בין עליה לשקיעה  266
  "עץ התות" –אריה סמו   מוסף ידיעות אחרונות 16.11.1979  קסם המסע שאין ממנו חזרה  267
  "חופן של ערפל" –סמי מיכאל   מוסף מעריב  11.11980  מבט מעירק –מלחמת השחרור   268
  מיפגש לא נודע בין אחה"ע ומי"ב  מוסף מעריב  1.2.1980  גישה הראשונההפ  269
    מוסף ידיעות אחרונות  22.2.1980  חקר ארכיון המכתבים של מי"ב  270
  "אחרי הגשם" –נר -יצחק בן  מוסף מעריב  22.2.1980  קינה על אהבות אבודות (א')  271
  "אחרי הגשם" –נר -יצחק בן  מוסף מעריב   29.2.1980  קינה על אהבות אבודות (ב')  272
  "אחרי הגשם" –נר -יצחק בן  מוסף מעריב  7.3.1980  קינה על אהבות אבודות (ג')  273
  ליום השואה והגבורה  מוסף ידיעות אחרונות  11.4.1980  פנייה לשוכחי אל  274
    מוסף מעריב  18.4.1980  התגבשותו של דור (א')  275
    וסף מעריבמ  25.4.1980  התגבשותו של דור (ב')  276
  "הווייתה של תקופה" –אריה ליפשיץ   מוסף ידיעות אחרונות  2.5.1980  3-דיוקנאות בספרות העלייה ה  277
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "ריחו המר של הגרניום" –בנימין תמוז   מוסף מעריב   16.5.1980  וקם -שבע ייפול   278
  "בין מים למים" –ברנר   מוסף ידיעות אחרונות  20.5.1980  לגימנסיה! –ברנר   279
  "בין מים למים" –ברנר   מוסף ידיעות אחרונות   23.5.1980  לגימנסיה! –ברנר   280
  "מומנט מוסיקלי" –יהושע קנז   מוסף ידיעות אחרונות  30.5.1980  הכאבים הנצחיים של ההתבגרות  281
  "מכוות האור" –ון אפלפלד אהר  מוסף מעריב   18.7.1980  הנגע הפורח באור  282
  "מאזן" –צבי לוז   מוסף ידיעות אחרונות  1.8.1980  מאזן עצוב  283
    מוסף ידיעות אחרונות  22.8.1980  שליחותה של הביקורת כיום  284
  שיר שלי  מוסף מעריב  22.8.1980  הנודד   285
השתקפות העלייה השלישית   286

  ביצירת יוסף אריכא
  "לחם וחזון" –יוסף אריכא   4-3חוב' מאזנים כרך נ"א,   9/1980

  "מינוטאור" –בנימין תמוז   מוסף ידיעות אחרונות  19.9.1980 המינוטאור כמשל למצב הישראלי  287
  משמרת חדשה בסיפורת הישראלית  מוסף מעריב  24.9.1980  הגל הדקדנטי (א')  288
  רת הישראליתמשמרת חדשה בסיפו  מוסף מעריב  1.10.1980  על סף עידן חדש (ב')  289
  "בדידות" –שולמית הראבן   מוסף ידיעות אחרונות 10.10.1980  נשים בבדידותן  290
  "יהודי קטן" –חנוך ברטוב   מוסף ידיעות אחרונות 10.10.1980  פיוס עם האבות  291
    מוסף ידיעות אחרונות 21.11.1980  לנדיבים בעם   292
  "ילקוט סיפורים" –ראובני   אחרונות מוסף ידיעות 28.11.1980  פייטן הסבל האנושי  293
  "מסע באב" –אהרון מגד   מוסף מעריב  19.12.1980  חזון הקץ של דניאל לוין  294
  שיר שלי  מוסף ידיעות אחרונות   2.1.1981  שתיקות   295
  "פרקי מהפכה" –חיים הזז   מוסף ידיעות אחרונות  8.5.1981  מגלות לגאולה  296
  "הינשוף" –ניסים אלוני   מוסף ידיעות אחרונות  19.6.1981  לוני (א')הדמונולוגיה של ניסים א  297
  "הינשוף" –ניסים אלוני   מוסף ידיעות אחרונות  26.6.1981  המוות בסיפורי ניסים אלוני (ב')  298
  "בסנוורים" –יוסף אריכא   מוסף ידיעות אחרונות  28.8.1981  במלכודת היצרים האפלים  299
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  הערות  המוסף/עיתון שם  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "לא כלום" –יוסף חיים ברנר   מוסף ידיעות אחרונות  11.9.1981  לבטי התאבדות אחת  300
  "סנדל של סוס" –ישראל זמיר   מוסף ידיעות אחרונות  9.10.1981  פגישה מאוחרת בין אב לבנו  301
  "כאור יהל" –יערי יהודה   מוסף ידיעות אחרונות 13.11.1981  אור וייסורים בעלייה השלישית  302
  שירים שלי  מוסף ידיעות אחרונות 20.11.1981  שירים 3  303
  "קולה מלא הסתכלות" –אנדד אלדן   מוסף ידיעות אחרונות  22.1.1982  פשר -שעשועים חסרי  304
  "או חורף או סופו" –גלבוע -שולמית גינגולד  מוסף ידיעות אחרונות  19.2.1981  חיים קשים לנשים   305
  "היקיצה הגדולה" –בני ברבש   מוסף ידיעות אחרונות  19.3.1982  תפכחות הגדולההה  306
  "בחמדה גדולה" –אריה ליפשיץ   מוסף ידיעות אחרונות  26.3.1982  תקופה של חמדה גדולה  307
תודעת היהודי האחרון בסיפורת   308

  הישראלית
 1שבועון "יומן השבוע" מס'   30.3.1982

  מוספי הספרות בעריכתי
  פי יצירות קניוק ותמוז-על

  על ספרית "תרמיל"  1יומן השבוע מס'   30.3.1982  תרמיל של אהבת א"י  309
  ירון גולן –המראיין   מוסף ידיעות אחרונות  2.4.1982  הספרות כתרבות  310
    2יומן השבוע מס'   13.4.1982  הנסיגה מסיני ומצוקת הרוח  311
    2השבוע מס'  יומן  13.4.1982  לקראת שבוע הספר העברי  312
  "עצם אל עצמו" –נתן שחם   5מאזנים כרך נ"ד, חוב'   4/1982  יד לאידיאולוגיות שמתו  313
    3יומן השבוע מס'   27.4.1982  מי מפחד מהמחזה העברי?  314
    3יומן השבוע מס'   27.4.1982  בצאת התורה מרשות בעליה  315
  שירים שלי 2  ותמוסף ידיעות אחרונ  7.5.1982  לחופשי    –המצבה    316
  "גירושים מאוחרים" –א.ב. יהושע   מוסף ידיעות אחרונות   9.7.1982  פגישת המערב עם המזרח (א')  317
תולדות המדינה כסיפור נישואים   318

  (ב')
  "גירושים מאוחרים" –א.ב. יהושע   מוסף ידיעות אחרונות  16.7.1982

  "גירושים מאוחרים" –א.ב. יהושע   תמוסף ידיעות אחרונו  23.7.1982  המילכוד הרעיוני  319
  חוברת זיכרון לשחקנית "הבימה"  ועד נאמני הקרן לזכרם  7/1982  אינה ואברהם ברץ  320
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

-"האימפריה הפרטית של זמירי –שלמה ניצן   מוסף ידיעות אחרונות   30.7.1982  מייסד האימפריה ובנו  321
  פיקאסו"

  "סיפורים מירושלים" –עזרא המנחם   מוסף ידיעות אחרונות  6.8.1982  ירושלים וכוחה  322
  "כרם במורד קידרון" –דוד מלמד   מוסף ידיעות אחרונות  13.8.1982  הסירוב להיפרד מן העבר  323
    מוסף ידיעות אחרונות  1.10.1982  מכתב גלוי לא.ב. יהושע  324
  מישאל בנושא המלחמה והספרות  דף לספרות, על המשמר   17.9.1982  סופרים על בריקאדות  325
  "בגידה" ו"גלות בארץ" –יחיאל חזק   1מאזנים כרך נ"ו, חוב'   12/1982  סיוטים בארץ אהובה  326
  "נשף מסכות" –אריה סמו   מוסף ידיעות אחרונות  25.2.1983  אורחים בנשף מסכות  327
 "היבט גנטי על "המצב הישראלי  328

  (א')
  "מנוחה נכונה" –עמוס עוז   ספרות ותרבות, הארץ   25.2.1983

  "מנוחה נכונה" –עמוס עוז   ספרות ותרבות, הארץ   4.3.1983  יומרת המרד כנגד הגלות (ב')  329
תרגיל השוואת טקסטים כאמצעי   330

  בהוראת הספרות
  מאמר בקובץ "הוראת הספרות"  הוצ' גסטטנר, חיפה  3/1983

  מאמר בקובץ "הוראת הספרות"  הוצ' גסטטנר, חיפה  3/1983  ראליתהוראת הסיפורת היש  331
שלושה פתרונות לסיוטי "המצב   332

  הישראלי"
    מוסף ידיעות אחרונות  18.3.1983

  מישאל סופרים ליום העצמאות  דף לספרות, על המשמר  22.4.1983  ישראל-גלויות על ארץ  333
  "משוררי בשורה" –הלל ברזל   רונותמוסף ידיעות אח  15.7.1983  משוררים ופואטיקה  334
  "רשימותיו הנסתרות של סגני" –חיים לפיד   מוסף ידיעות אחרונות  20.10.1983  מכונית, אישה ושלושה גברים  335
  "נינגל" –דוד שחר   ספרות ותרבות, הארץ  23.12.1983  מסכת נשים של דוד שחר  336
    7כרך נ"ז, חוב' מאזנים   12/1983  מתי נעשה אחה"ע לסופר עברי?  337
  "הכותונת והפסים" –אהרון אפלפלד   מוסף מעריב  13.1.1984  אלמוות-בדידות בת  338
  שירים שלי 2  מוסף ידיעות אחרונות  27.1.1984  אהבה  -מצבים  ו  339



20 

 

  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "סיפור אינו" –ס. יזהר   תמוסף ידיעות אחרונו  9.3.1984  מסע צלב נגד "אנשי הספרות"  340
  "כפפות" –דן צלקה   9מאזנים כרך נ"ז, חוב'   3/1984  מתאגרף שהוא לוחם  341
"מסיפורי צפת ומסיפורי  –יוסף -יהושע בר  מוסף ידיעות אחרונות  6.4.1984  כבוד, ממון, מין   342

  ירושלים"
  העת העבריים-פרשה בתולדות כתבי  מוסף מעריב  16.4.1984  שני "ממזרח וממערב"  343
   הד החינוך כרך נ"ז, חוב' ז'   4/1984  לא רק בשיעורי חברה  344
  "המארב" ו"חופה" –שמאי גולן   מוסף ידיעות אחרונות  18.5.1984  חריגות כשפיות  345
  "סוף דבר" –יעקב שבתאי   הארץ -וספרות תרבות   20.7.1984  בין הלידה לאימת המוות  346
  "באמצע הרומאן" –חנוך ברטוב   מוסף ידיעות אחרונות  27.7.1984  אב ובנו באמצע הסיפור  347
  "למעלה במונטיפר" –כרמון -עמליה כהנא  מאזנים  9/1984  למעלה! –"למעלה במונטיפר"   348
    הד החינוך  9/1984  משחק היכרות לגיל הרך  349
  מישאל של סופרים  הארץ -ספרות ותרבות   26.9.1984  הבכורה לסיפורת   350
    עיתון מעריב  5.10.1984  הי בימי שלטון הליכודוי  351
  שירים שלי 2  מוסף ידיעות אחרונות  26.10.1984  חיזור    –מערבון    352
שעת  –מה בין דיון לוויכוח   353

  החברה בכיתות היסוד 
    הד החינוך  11/1984

  הינומת הכלה"" –משה שמיר   מוסף ידיעות אחרונות   11.1.1985  לגיבורים  –גיבורים -מאנטי  354
   8-7מאזנים כרך נ"ח, חוב'   1/1985 פתיחות וסגירות בספרות העברית  355
סיפור התגבשותה של חבורת   356

  "צעירים"
    77עיתון   2/1985

  "תכריך של סיפורים" –ש"י עגנון   מוסף ידיעות אחרונות  1.3.1985  "הלבנים" ו"השחורים"  357
    ךהד החינו    ספר "חברת הכיתה" (א')  358
  "אמיר גלבוע" –הלל ברזל   מוסף ידיעות אחרונות  17.5.1985  הדרכה לקריאת שירה  359
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  "הינומת הכלה" –משה שמיר   79-78האומה, חוברת   6/1985  לחידוש הברית עם הציונות  360
  "ויהי אור"  –יוסף -בריהושע   מוסף ידיעות אחרונות  21.6.1985  בכוח היצרים  361
    הד החינוך  7/1985  "ספר הכיתה" ושימושיו (ב')   362
  "השגחה פרטית" –אלישע פורת   מוסף ידיעות אחרונות  6.9.1985  צעד אחרי המציאות  363
    מוסף ידיעות אחרונות  4.10.1985  מה שסיפור עושה למציאות  364
  "נקרא לו ליאון" –יונת ואלכסנדר סנד   רונותמוסף ידיעות אח 11.10.1985  רומאן בשני קולות  365
  "מם" –מתי מגד   מוסף ידיעות אחרונות 29.11.1985  פיגום ללא חומרים   366
  "זליג מינץ וגעגועיו אל המוות" –איתמר לוי   מוסף ידיעות אחרונות 13.12.1985  עלילות נושנות   367
  "ארצות התן" –עמוס עוז   הארץ   –רות וספתרבות  20.12.1985  "ארצות התן" מקץ עשרים שנה   368
  "חוצות אשקלון" –נתן שחם   מאזנים  12/1985  יהודים בחוצות אשקלון  369
  "בעת ובעונה אחת" –אהרון אפלפלד   מוסף ידיעות אחרונות  3.1.1986  אשליה  –לפני הכיליון   370
    3הד החינוך כרך ט', חוב'   1/1986  (א') בביה"ס שירות עצמי  371
  "אפיקורוס בעל כורחו"  –יוסף -יהושע בר  הארץ  –תרבות וספרות   7.2.1986  אפיקורוס להכעיס  372
  "הלבנים" –ישראל המאירי   הארץ  –תרבות וספרות   14.2.1986  שורשיו של הראש הקטן  373
  "מאחורי הפרגוד" –ק.א. ברתיני   מוסף ידיעות אחרונות  28.2.1986  בין חיי חלוף לחיי נצח  374
    הד החינוך  2/1986  שירות עצמי בביה"ס (ב')  375
  קובץ תשמ"ו  2חוברת  –גנזי מי"ב   3/1986  טעמים להוראת סיפורי מי"ב  376
    הד החינוך  3/1986  שירות עצמי בביה"ס (ג')  377
    מוסף מעריב  23.4.1986  תשובה לחורפי הביקורת   378
  "החולה הנצחי והאהובה" –וך לוין חנ  מוסף ידיעות אחרונות  27.6.1986  האדם כקריקטורה  379
  "כתם של שקט" –יוסל בורשטיין   מוסף מעריב  11.7.1986  נפש-קצרצרים ומשובבי  380
  "ילדי השעשועים" –משה שמיר   מוסף מעריב  1.8.1986  נערי הפלמ"ח כילדי שעשועים  381
  "יום הרפאים" –דוד שחר   מוסף ידיעות אחרונות  8.8.1986  שבוי בהיכל  382
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   האישה הגדולה מן החלומות" "-יהושע קנז   מוסף מעריב   12.9.1986  אביב כמשל קיומי-תל  383
  "תפוחים מן המדבר" –סביון ליברכט   מוסף ידיעות אחרונות  19.9.1986  כרמון מכאן-עגנון מכאן, כהנא  384
    מוסף מעריב  3.10.1986  פרידה מדמות הצבר (א')  385
    מוסף מעריב 10.10.1986  המיתוס ואביזריו הרוחניים  386
    מוסף מעריב 17.10.1986  סבא-השיבה לישראל  387
  "מסע הערב של יתיר" –א.ב. יהושע   מוסף מעריב 31.10.1986  "הזקן" ורכבת הערב של יתיר  388
  "החלום הרביעי" – דוד מלמד  מוסף ידיעות אחרונות 14.11.1986  אורוול הישראלי  389
  "נשים" –רות אלמוג   מוסף מעריב 14.11.1986  כחלון מוגף, כאגרוף קפוץ  390
  שירים שלי 2  מוסף ידיעות אחרונות 21.11.1986  סוקרטס   –אשליה    391
  "התגנבות יחידים" –יהושע קנז   מאזנים   1/1987  דיוקנו של האמן כטירון בצבא  392
  המבוא לספרי "הסיפור הישראלי הקצר"   הארץ -תרבות וספרות   15.5.1987  ליהאנושי, היהודי והישרא  393
    הד החינוך  5/1987  לוח "החלפות"  394
  "מולכו" –א.ב. יהושע   מאזנים  6/1987  כיצד מתפטרים מאידיאולוגיה?  395
  "עד עולם אחכה" –דוד שיץ   הארץ -תרבות וספרות   31.7.1987  לנקות את האורווה  396
  "רביעית רוזנדורף" –נתן שחם   מוסף ידיעות אחרונות  28.8.1987  מולדת-דתם של חסרימול  397
  צל" "ציפורי –סרי -דן בניה  הארץ -תרבות וספרות   18.9.1987  שמחות קטנות ומכאובים גדולים  398
  סיכום תשמ"ז בסיפורת  מוסף ידיעות אחרונות 16.10.1987  מאזן "נטו" של הסיפורת  399
  "פויגלמן" –אהרן מגד   מוסף ידיעות אחרונות 23.10.1987  ר אל הזהות היהודיתהצבר חוז  400
  "איש כלבבי" –יעקב קורן   מוסף ידיעות אחרונות 30.10.1987  מסעו של חולם  401
    מוסף מעריב  1.1.1988  סוף עונת הפרסים  402
  כלי האבטיח""או –ישראל המאירי   מוסף מעריב  29.1.1988  המפגש האנושי נועד לכישלון  403
  "קופסה שחורה" –עמוס עוז   77עיתון   2/1988  לפענח אסון צפוי  404
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  סדרת "קולות" בהוצאת דביר  מוסף ידיעות אחרונות  18.3.1988  כחדשים -קולות ישנים   405
    מוסף מעריב  1.4.1988  מלחמת תרבות חילונית  406
בין חיוב  –והתרבות  הציונות  407

  לשלילה
    מוסף דבר  1.4.1988

סאטירה על הרבנות הצבאית   408
  הראשית

  "עת הזמיר" –חיים באר   77עיתון   4/1988

כניסה  –הספרות הישראלית   409
  למשכן האומות

    מוסף מעריב  24.4.1988

  פת אש""רצ –אהרן אפלפלד   מוסף מעריב  6.5.1988  דיוקן קבוצתי של הדקדנס היהודי  410
    מוסף מעריב  10.6.1988  זכויות היתר של הסופר  411
  "רומן רוסי" –מאיר שלו   מוסף מעריב  1.7.1988  החזון נקבר באדמת המטע  412
    מוסף מעריב  2.9.1988  הסופרים והבחירות  413
    מוסף מעריב  11.9.1988  החרדה מן ההצלחה  414
  שירים שלי 2  ות אחרונותמוסף ידיע  16.9.1988  העקבות     –המחולל    415
מ"ימי צקלג" ועד "התגנבות   416

  יחידים"
   6-5מאזנים כרך ס"ב, חוב'   9/1988

  על יצירת משה שמיר  40-39בצרון, כרך ט' חוב'   10/1988  סופר דורו וסופר לדורות  417
    מוסף מעריב 28.10.1988  שפה על הפנים  418
  "חלום ליל תמוז" –דוד שחר   עריבמוסף מ  13.1.1989  ההיכל השלם וכל אגפיו  419
    מאזנים  1/1989  פיגורטיבי פה, פיגורטיבי שם  420
  "לדעת אישה" –עמוס עוז   מוסף מעריב  3.2.1989  רומאן פוליטי מורכב ומרתק  421
  "שורשי אוויר" –רות אלמוג   12אפריון   2/1989  כשורשים באוויר וכתולעת באופל  422
  "נביא" –שולמית הראבן   מוסף דבר  13.3.1989  מפי עוללים ייסדת עוז  423
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"כפות רגליה העדינות של  –איתמר לוי   מאזנים  2/1989  אלגוריה על תולדות המשיחיות  424
   "המדאם

  "הזיקית והזמיר"  –בנימין תמוז   מוסף מעריב  24.2.1989  להיות זיקית, להיות זמיר  425
-"זהירות, ספרות ארץ –אורציון ברתנא   מוסף מעריב  31.3.1989  המבקר כאידיאולוג של תרבות  426

  ישראלית"
  "לאורך הימים לאורך המים"  –ק.א. ברתיני   מאזנים  4/1989  תפילת יחיד  427
    מוסף מעריב  21.4.1989  ערכיות בספרות הישראלית-דו  428
  ישיר של  מוסף מעריב  5.5.1989  מתנת אהבה  429
-התיתכן ספרות עברית אנטי  430

  ציונית?
  תשובה למשה שמיר  נתיב  5/1989

 "הבעד והנגד" ו"נושאי המשך" –משה שמיר   מאזנים  5/1989  דובר עצמו ודובר דורו  431
  "רומן רוסי" –מאיר שלו   14אפריון   5/1989  ציוני-רומאן אנטי –"רומן רוסי"   432
  יובל לגימנסיה הריאלית בראשון לציון   ספר היובל לגימנסיה   6/1989  חינוך לשאפתנות ולהצטיינות  433
  "קאטרינה" –אהרן אפלפלד   מוסף מעריב  23.6.1989  קאטרינה, אחותנו את!   434
  "תעתועון"  –נר -יצחק בן  מוסף מעריב  21.7.1989  הזמן הוא צהוב ומתעתע  435
  תמוזעם מותו של בנימין   מאזנים   10/1989  בתמוז נדם הזמיר  436
    מוסף מעריב  8.12.1989  הים והחולות לא הספיקו  437
  מגד, שיץ ועוז  מאזנים  12/1989  פסלים מגולפים במילים  438
  בספרות 80-סיכום שנות ה  מוסף מעריב 29.12.1989  העשור הפורה ביותר  439
    הד החינוך  1/1990  פינת יום ההולדת  440
  הטרילוגיה "נון" –אהרן אמיר   מאזנים  1/1990  לידתה של משפחה כנענית  441
  "נעילה" –ישראל סגל   מוסף מעריב  2.2.1990  המתפקרים בע"מ  442
  "לקרוא לעטלפים" –שחר -חנה בת  מוסף מעריב  2.3.1990  כמהות לאהבה  443
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    מאזנים  3/1990  הגדרה חדשה –מיפוי חדש   444
  "אבישג" –דוד שיץ   מוסף מעריב  13.4.1990  שגסודה של אבי  445
  "עיוור צבעים" –יקב בוצ'ן   מוסף מעריב  20.4.1990  המוזלמן והפרחה  446
  הסוגיה הכנענית ביצירת בנימין תמוז  90-89אפריון   5/1990  תעלומת הסיפור שהושמט  447
  ים" "סוגרים את ה –יהודית קציר   מוסף מעריב  1.6.1990  מכאובי ההתבגרות  448
  "מר מאני"  –א.ב. יהושע   מוסף מעריב  22.6.1990  ציונות אחרת (א')  449
   מר מאני"" –א.ב. יהושע   מוסף מעריב  29.6.1990  (ב') העיקר לחיות  450
  "מר מאני"   –א.ב. יהושע   מוסף מעריב  6.7.1990  להפריד! (ג')  451
  עוף היונה" "מ –יובל שמעוני   מאזנים  6/1990  שלוש עלילות קשורות  452
  "קול שני"  –דורית אבוש   מוסף מעריב 26.10.1990  מציצנות מאחורי הפיתום  453
  "חדר מלחמה"  –יוסף -יצחק בר  מוסף מעריב 23.11.1990  הו, אמא אדמה  454
  "ליל זיכרון" –ישראל המאירי   מוסף מעריב  7.12.1990  מרד הדור השלישי  455
    זניםמא  12/1990  לביקורת! –הטובים   456
  "דרומית לאנטרקטיקה"  –ראובן מירן   מוסף מעריב 21.12.1990  אהבת אנשי הצל   457
  "המצב השלישי" –עמוס עוז   מוסף מעריב  11.1.1991  ילדים מורעלים (א')  458
  "המצב השלישי" –עמוס עוז   מוסף מעריב  1.2.1991  הירושה (ב')  459
    מוסף מעריב  15.2.1991  הניפו עט  460
  "עקוד" –אלברט סויסה   מוסף מעריב  15.3.1991  נופחמ  461
  "ספר הדקדוק הפנימי"  –דוד גרוסמן   מוסף מעריב  10.5.1991  ילדות לנצח  462
  "אלף לבבות" –דן צלקה   מאזנים  8/1991  מה עוללה הציונות לגאונות?  463
  "סופר המלך" –יוסף אריכא   מאזנים  10/1991  סתימת פיו של דור ספרותי  464
עלילת התבגרות ומשמעותה   465

  הפוליטית
  נוסח מורחב –"ספר הדקדוק הפנימי"   21-20חוברת  ,אפריון  12/1991
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  נוסח מורחב –"המצב השלישי"   21-20אפריון, חוברת   12/1991  עמוס עוז –"המצב השלישי"   466
  מסת המבוא של הספר  21-20ריון, חוברת אפ  12/1991  העט כשופר פוליטי  467
  "מסילת ברזל" –אהרן אפלפלד   מאזנים  12/1991  הערכת עצמנו במאה עמודים  468
  "בדרך אל החתולים" –יהושע קנז   נתיב  1/1992  מאבק על צלם אנוש  469
  "עשו" –מאיר שלו   נתיב  5/1992  סיפורו של האח המנושל  470
תמונת  -הסיפורת הישראלית   471

  מצב
    מאזנים  5/1992

  "עד הסוף" –משה שמיר   נתיב  7/1992  טרילוגיה על רוח טהורה  472
  "יום האור של ענת" –אהרן מגד   "משא" –מוסף דבר   4.9.1992  מזלה הרע של הסאטירה (א')  473
  "יום האור של ענת" –אהרן מגד   "משא" –מוסף דבר   11.9.1992  מזלה הרע של הסאטירה (ב')  474
  שירים שלי 2  נתיב  9/1992  הסערה   –בואך ובלכתך  ב  475
  "קולה של הגברת פאני" –דורית פלג   מאזנים   10/1992  קולו של הרומאן הטריוויאלי  476
  תשובה לאהרן אמיר  מאזנים  11/1992  עתיד כנעני לספרות העברית?  477
  "מקדמות" –ס. יזהר   נתיב  1/1993  הביוגרפיה ככלי לשיווק רעיוני  478
  "שתיקת השמים" –עמוס עוז   מאזנים  3/1993  מן השמים אל הארץ  479
  ראיון של נעמי גוטקינד  –רזה זה יפה?   מוסף הצופה  5.4.1993  הפנינג איננו אמנות  480
מוטיב הספרים בסיפורת   481

  הישראלית
    נתיב  5/1993

  "ריקוד הפרפר" –שחר -חנה בת  מאזנים  5/1993  מסע לאזורים האסורים  482
  "טמיון" –אהרן אפלפלד   מאזנים  8/1993  דיוקנו של יהודי משומד  483
  "סדרה" –נתן שחם   נתיב  9/1993  צליינות במבחן האינתיפאדה  484
  תגובה להסכם אוסלו  מאזנים  11/1993  ומי ידאג לעם היהודי?  485
  "צלהבים" –ס. יזהר   נתיב  1/1994  הציונות בצלהבי יזהר  486
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "אל תגידי לילה" –עמוס עוז   מאזנים  3/1994  רומאן פוליטי חמישי לעמוס עוז  487
  א' –העט שהדביר ניצחון מזהיר   נתיב   5/1994  מלחמת הישע ומלעיזיה בספרות  488
  ב' –העט שהדביר ניצחון מזהיר   נתיב  7/1994  נחלום הציוני ושברו  489
כי "מעריב" מכתב גלוי לעור  490

  ו"ידיעות אחרונות"
    מאזנים  7-6/1994

    8דימוי, חוברת   7/1994  הזהות החסרה  491
  "כימים אחדים" –מאיר שלו   מאזנים  9/1994 מקרה קיצוני של הונאה ספרותית  492
  "השיבה מהודו" –א.ב. יהושע   1בית הסופר, חוברת   11/1994  שיבה בוגרת  493
  תגובה על פרס ברנשטיין לביקורת  מוסף ידיעות אחרונות  27.1.1995  פרס אנכרוניסטי  494
  "עננים" –דן צלקה   מאזנים  2/1995  סיפורו של יהודי נוקם  495
  "רגל אחת בחוץ" –חנוך ברטוב   נתיב   3/1995  הזיכרון דוחק את הבדיון  496
  וריה""ויקט –סמי מיכאל   10דימוי, חוברת   9/1995 דוגמא לרומאן אתני –"ויקטוריה"   497
  "כפתורים רכוסים היטב" –מירה מגן   אפריון  12/1995  קול חדש ונושאים מחודשים  498
  על א.ב. יפה  מוסף ידיעות אחרונות 15.12.1995  שיכחה תמוהה  499
  הפנים אלינו" "זה עם –רונית מטלון   11דימוי, חוברת   12/1995  אנחנו בני המזרח  500
  "אחרי הילדות" –שולמית הראבן   מאזנים  1/1996  הילדות האישית והלאומית  501
בדידות, אהבה ומצוקות   502

  פסיכולוגיות
  משמרת "הקולות החדשים" (א')  מוסף מעריב  16.2.1996

  משמרת "הקולות החדשים" (ב')  מוסף מעריב  23.2.1996  תועפות כישרון ללא חזון  503
  "פנתר במרתף" –ס עוז עמו   12דימוי, חוברת   3/1996  אלגוריה פוליטית למבוגרים  504
    מוסף מעריב  26.4.1996  הסיפור של רצח ברנר  505
"עד שיעלה עמוד השחר" א'  –אהרן אפלפלד   נתיב    5/1996  המאבק על הנצר היהודי האחרון  506
 "עד שיעלה עמוד השחר" ב' –אהרן אפלפלד   נתיב  7/1996  דורית-טרגדיה לאומית ורב  507
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  הערות  המוסף/עיתוןשם   תאריך  שם המאמר מספר
  

  "ארוחת בוקר תמימה"  –יהודית הנדל   מאזנים  5/1996  החיים בין דף א' לדף ב'  508
"למאטיס יש את השמש  –יהודית קציר    41אפריון, חוברת   6/1996  עזה ממוות אהבה  509

  בבטן"
    נתיב  7/1996  התרבות חזית נטושה  510
  אביב"-"לב תל –נתן שחם   אזנים מ  10/1996  רחמנא ליצלן! –רומאן ציוני   511
מה עוללה שרה לוינשטיין   512

  לבעלה?
  "עוול" –אהרן מגד   ב' 13דימוי, חוברת   10/1996

"סמטת השקדיות   –דורית רביניאן   43אפריון, חוברת   11/1996  חיי הנשים בסמטת השקדיות  513
   בעומריג'אן"

  "היורד" –ת אבוש דורי  מאזנים  1/1977  אדם הקשרי בולם אוניפורמי  514
     2-1נתיב, חוברת   4/1977  לאן? –הספרות הישראלית   515
  "אני, קוהלת" –דוד שחם    3נתיב, חוברת   6/1977  ביוגרפיה של יחיד ותקופה  516
  "אצל הים" –ס. יזהר   מאזנים  8/1977  דלות הבשר ונמיכות הרוח  517
"קבוצת הכדורגל של ויני  –יקוביץ דליה רב  מאזנים   11/1977  זעקת השונים והמקופחים  518

  מנדלה"
רומאן שהוא מכרה להבנת   519

  השואה
  "מכרה הקרח" –אהרן אפלפלד   נתיב  1/1998

  "שלושה סיפורי אהבה" –יעל הדיה   מאזנים  2/1998  משחקי האהבה ואכזבותיהם  520
קורבנות הכיסופים ל"חיים   521

  האמיתיים" 
  אהבות קודמות""מחזיר  –יהושע קנז   מאזנים  3/1998

  "דודאים מן הארץ הקדושה" –אהרן מגד   מאזנים  6/1998  תחילתה של גאולה  522
  "בביתו במדבר" –מאיר שלו   מאזנים   7/1998  התחנה האחרונה לציונות  523
  "איש ואישה ואיש" –סביון ליברכט   נתיב  11/1998  מכר מצליח-מקרה עצוב של רב  524
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  הערות  /עיתוןשם המוסף  תאריך  שם המאמר מספר
  "חבלים" –חים באר   מאזנים  1/1999  "התדע מאין נחלתי את שירי?"  525
  "מלקומיה יפהפיה" –ס. יזהר   מאזנים  4/1999  דרך עלם בעלמה  526
  "אותו הים" –עמוס עוז   מאזנים  5/1999  המספר בין מיסתורין להיתול  527
  "חדר" –בל שמעוני יו  מאזנים   7/1999 מאוכזבי האמנות וקורבנות החיים  528
  "סוזנה הבוכייה" –אלונה קמחי   נתיב  9/1999  שבא לבכות –כה רע   529
  "החתונות שלנו" –דורית רביניאן   מאזנים  12/1999  סיפורת הבורקס הישראלית  530
  נייר עמדה  נתיב  1/2000  הספרות הישראלית  531
ההתרוששות החזונית בספרות   532

  הישראלית
  עת של אגודת הסופרים-בכת  רבקול  2000אביב 

    נתיב  6/2000  הקול הדתי בסיפורת הישראלית  533
  "בשוכבי ובקומי, אישה" –מירה מגן   מאזנים  6/2000  אחות, אם ומאהבת  534
  "נשים מתוך קטלוג" –סביון ליברכט   מאזנים  7/2000  הלוואי היה הקובץ נגנז  535
  "כמעט כלה" –נברג יהושע גרי  נתיב  9/2000  בין אפיקורסות לאמונה  536
  "שרה, שרה" –רונית מטלון   מאזנים  11/2000  אהבת נשים בעידן פוליטי  537
  לזכרו של שלמה טנאי  נתיב  11/2000  כל הווייתו שירה ורעות  538
  שנתון של מכללת "אחוה"  6מעוף ומעשה   11/2000  לא שירה נשכחת!  539
  "רדיקלים חופשיים" –ום בל-אורלי קסטל  מאזנים  2001ינואר   קפקא לעניים  540
  "מספר מוות" –חגי ליניק   נתיב  3/2001  צה"ל על כוונת הסופר  541
  "נוף עם שלושה עצים" –יהושע קנז   מאזנים  3/2001  התופת והעדן בעיני קנז  542
  "עיר מקלט" –נר -יצחק בן  מאזנים  4/2001  סיפורים על השנאה בעיר  543
פרק מהספר "הקול הנשי בסיפורת   מוסף מעריב  27.7.2001  מי מקופחת כאן, מי?  544

  הישראלית"
  תשובה ליפה ברלוביץ  מוסף מעריב  10.8.2001  מבקר ספרו בגוב הלביאות  545
  "יאיר" –משה שמיר   נתיב  9/2001  הענבל בפעמון הדורות –יאיר   546
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "כל אשר אהבתי" –אהרן אפלפלד   145האומה   9/2001  בדידות ילד ויתמות עם  547
  תרצה אתר ויונה וולך  דימוי  11/2001  הקול הנשי בשירה  548
    נתיב  11/2001  האמנות כנושא ביצירת קנז   549
קריסת מיתוס הצבריות בעיני   550

  גימלאי "אלמוני"
  "עד הערב" –אהרן מגד   האומה  12/2001

איש השב"כ שהיה לסניגור   551
  םהפלשתיני

  "ארנבוני גגות" –רועי פוליטי   האומה  3/2002

  "הכלה המשחררת" –א.ב. יהושע   נתיב   5/2002  הפוליטית החמישית של יהושע  552
מהגרים וניצולי שואה ב"ארץ   553

  המהפכה העברית" 
  "לילה ועוד לילה" –אהרן אפלפלד   האומה  8/2002

היהדות כתרבות בספרות   554
  הישראלית

  "הגות, אמנות וספרות ביהדות כתרבות"  ל מכללת "אחוה" קובץ ש  10/2002

החיים הרגילים: אשדוד, פריז,   555
  עפולה 

  "ככה אני מדברת עם הרוח" –סמי ברדוגו   האומה  3/2003

  "סיפור על אהבה וחושך" –עמוס עוז   נתיב  3/2003  אהבה וחושך ושאר ירקות  556
  "טירופו של רופא הנפש" –דית הנדל יהו  האומה  6/2003  נובלה על המתים בחייהם  557
  "פונטנלה" –מאיר שלו   נתיב  11/2003  ציונית-אלגוריה פוסט  558
    הארץ -תרבות וספרות  28.11.2003  מדוע בוטל הפרס לביקורת?  559
אובדן המעמד המשפיע של   560

  הספרות העברית
  כיפור-תגובת הספרות על מלחמת יום  האומה  12/2003

  "במדרון" –נחמה פוחצ'בסקי (נפ"ש)   האומה  3/2004  י אצל נפ"שההכרח הלאומ  561
  "שליחותו של הממונה" –א.ב. יהושע   האומה  6/2004  הבשורה הפוליטית ב"הממונה"  562
  "המנון לשמחה" –שפרה הורן   האומה  9/2004  הבריחה מ"המצב הישראלי"  563
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

רצח רבין בסיפורת  השתקפות  564
  הישראלית

9/2004  
3/2005  

  100נתיב, חוברת 
  103נתיב, חוברת 

  נוסח משוכתב ופגום
  הדפסה של הנוסח המקורי

  הרחבת המאמר בשנתון של מכללת "אחוה" 10"מעוף ומעשה", חוברת   10/2004  הרומאן "במדרון" וזיקתו לברנר  565
    מההאו  11/2004 הספרות הישראלית באינתיפאדה  566
  217-205עמ'   ספר נורית גוברין   1/2005  הבודד העברי ורעיון התחייה  567
אפשרית בצילה של -אהבה בלתי  568

  החמצה פוליטית 
  "יסמין" –אלי עמיר    160האומה, חוברת   6/2005

  "יונים בכיכר טרפלגר" –סמי מיכאל   161האומה, חוברת   9/2005  הזיית הפתרון הכנעני  569
  "פרפרים בגשם" –מירה מגן   מקור ראשון 25.11.2005  רומאןתאומות   570

  "הנשים של אבא" –סביון ליברכט 
  "תרה" –צרויה שלו   162האומה   1/2006  אהבה מן התל הראשון  571
  חלק א'  מקור ראשון  17.2.2006  סופרי הזמן הצהוב  572
  חלק ב'  מקור ראשון  24.2.2006  סיפור של אהבה נכזבת  573
  "עדן" –יעל הדיה   163האומה      4/2006 עצמנו בכפר שאיננו גן עדןהערכת   574
חלומות מתנפצים בעיירה מופגזת   575

  בצפון
  "שום גמדים לא יבואו" –שרה שילה   164האומה   7/2006

פנינה ספרותית שהמחבר   576
  השחיתה

  "יונה ונער" –מאיר שלו    112-111נתיב, חוברת   9/2006

  "ארבעה בתים וגעגוע" –אשכול נבו    165האומה, חוברת   9/2006 ציני ואכול ספקות דור אנוכי, לחוץ,  577
  "קרן אקסודוס" –נתן שחם    166האומה, חוברת   12/2006  סיפור הדור בביוגרפיה של עסקן  578
  "כל הדרכים" –רווה שגיא   167האומה, חוברת   3/2007  רומאן מפתיע על השואה  579
  ה ממעמד עמוס עוז מבקש מנוח  580

  "הצופה לבית ישראל"
  "חרוזי החיים והמוות" –עמוס עוז   168האומה, חוברת   6/2007
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר

  
  "אש ידידותית" –א.ב. יהושע   נתיב  6/2007 פיטפוטון משפחתי ומניפסט כנעני  581
  "מה שרציתם" –אגור שיף   169האומה, חוברת   8/2007  השטעטל על גבעה בשומרון  582
סיפור המאה הציונית ברומאן על   583

  נשים חזקות ומרתקות
  "אדום עתיק" –רותם -גבריאלה אביגור  170האומה, חוברת   12/2007

  "לפני המקום" –חים באר   נתיב  1/2008  כדבורה המשתחררת משבייה  584
ומנהיג  –הולל ומופקר בתנ"ך   585

  "שמניעיו לאומיים ב"שמשון
  "שמשון" –זאב ז'בוטינסקי   171האומה   3/208

  פירוש לשיר "איגרת"  –נתן אלתרמן   172האומה, חוברת   6/2008  הריח המשכר של המולדת  586
סטייה  –הספרות הישראלית   587

  מדרך הישר
    נתיב  6/2008

  ק המראיינים: הרצל ובלפור חק  מקור ראשון  12.9.2008  ראיון בזיקה לספרי "משמרות"  588
  "עת דודים" –מירי ורון   173האומה, חוברת   9/2008  גיבוריה האלמונים של הציונות  589
מי חיבר את סיפורי העקרות   590

  במקרא?
    174האומה, חוברת   12/2008

  עיתון המופץ כאימייל   421עזר, גיליון -עיתון בן  23.2.2009  עזר על מצב הסופרים-מכתב לבן  591
פרות תגובה על העדפת ס  592

  מתורגמת
    423עזר, גיליון -עיתון בן  2.3.2009

    426עזר, גיליון -עיתון בן  11.3.2009  קריאה"-ההקדמה מספרי "צו  593
    429עזר, גיליון -עיתון בן  23.3.2009 קיצור תולדות הספרות הישראלית  594
    431עזר, גיליון -עיתון בן  30.3.2009 אני מאמין של מבקר ספרות עברי  595
  "תמונות מחיי הכפר" (א') –עמוס עוז   46מגזין", -אתר "מראה  23.5.2009  לא קפקא וגם לא בדיוק עגנון   596
  "תמונות מחיי הכפר" (ב') –עמוס עוז   47אתר "מראה מגזין",   28.5.2009  לא קפקא וגם לא בדיוק עגנון  597
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  שם המאמר מספר
  

  "ברוריה הפקות" –שרי שביט   49מגזין", -אתר "מראה  12.6.2009  מכוונת העולםיש איזה אישה ש  598
השאננים לציון בסיפורת   599

  הישראלית
   3.7.2009-מ

  24.7.09עד 
  אתר "מראה מגזין" 

  55ועד  52מגיליון 
  חלקים 4מסה בת 

    470עזר, גיליון -עיתון בן  13.8.2009  גדוד הנידחים והמקופחים  600
  "מפץ" –בני ברבש  59-58מגזין", -אתר "מראה  14,21/8/09  סאטירה? הגם זו  601
  רותם-בשבח הספרים של גבריאלה אביגור  471עזר, גיליון -עיתון בן  17.8.2009  אל תחמיצו את ספריה!  602
שורשיה בהולנד אך גזעה ונופה   603

  בישראל
  דות הגדול""ספר הפרי –שושי בריינר  64-63מגזין", -אתר "מראה  18,25/9/09

  "פצע" –עדי אבלס  69-68מגזין" -אתר "מראה 23.10.2009  האמת מעל לכל  604
  עיון בסיפוריו הקצרים (א')  –א.ב. יהושע   71מגזין", -אתר "מראה 13.11.2009  הפרק המרדני ביצירת יהושע  605
  עיון ברומאנים (ב') –הושע א.ב. י   72מגזין", -אתר "מראה 20.11.2009 הרעיונות האנרכיסטיים של יהושע  606
  20תגובה למאמר של שי רודין בחוברת   21כיוונים, חוברת   12/2009  הנחות מוטעות ומסקנות שגויות  607
  "הדבר היה ככה" –מאיר שלו   76מגזין", -אתר "מראה 18.12.2009  היא קטנה, הוא גדול כמו פרה  608
משקל הביוגרפיה בשירת הנשים   609

  העברית
קובץ  –בורות ל"מאזנים" ג  1/2010

  ספרותי
  ספר בהוצאת אגודת הסופרים העברים

  האמת על מצב הספרות בישראל (א')   84מגזין", -אתר "מראה  12.2.2010 אפשר לכתוב רומאן  –יש מחשב   610
  האמת על מצב הספרות בישראל (ב')   85מגזין", -אתר "מראה  19.2.2010  הפירמידה העקומה  611
  הישמרו מחוקרות המיגדר בספרות  87מגזין", -אתר "מראה  5.3.2010  הקולקטיב הנשי (א') לצאת מגטו  612
  פירוש לשיר "באת אלי" –לאה גולדברג   88אתר "מראה מגזין",   12.3.2010  לצאת מגטו הקולקטיב הנשי (ב')  613
  ש לשיר "הסתרת פניך"פירו –זלדה    89מגזין", -אתר "מראה  19.3.2010  לצאת מגטו הקולקטיב הנשי (ג')  614
  פירוש לשיר "כישופים" –דליה רביקוביץ   91מגזין", -אתר "מראה  2.4.2010  לא כישוף אלא מטמורפוזה  615
 פירוש לשיר "אבנים משתפלות"   –יונה וולך    92מגזין", -אתר "מראה  9.4.2010  אבנים משתפלות לנהר  616
    100ין", אתר "מראה מגז  4.6.2010  רשעות בשדה הספרות  617
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  "תש"ח" –יורם קניוק    101מגזין", -אתר "מראה  11.6.2010  ספר הפוך לספר ראוי  618
החיים הכפולים בדרך לגאולה   619

  השלמה
  "האיש שלא פסק לישון" –אהרן אפלפלד   102אתר "מראה",   18.6.2010

  "בנים חוזרים" –יריב דומני   178האומה, חוברת   6/2010  בוץהגעגועים לחדר הסודי בקי  620
  "של מי אתה ילד" –חנוך ברטוב   104אתר "מראה",   2.7.2010  אשריך, ילד עברי  621
"מזרחי שמעורב בחומרים לא   622

  טובים"
23.7.2010  
30.7.2010  

   107אתר "מראה", 
  108אתר "מראה", 

  "זה הדברים" –סמי ברדוגו 

    179האומה, חוברת   9/2010  י עדיין בארץוהכנענ  623
ב"נוצות" נפרד חיים באר   624

  מהאוטופיות
24.9.2010  
1.10.2010  

   116אתר "מראה", 
  117אתר "מראה", 

  "נוצות" –חיים באר 

  "אל מקום שהרוח הולך"  –חיים באר    119-118אתר "מראה",   8-15/10/10  מאוטופיה למיסטיקה  625
  פירוש לשיר "עץ אגס" –רחל   120אתר "מראה",  22.10.2010  רק נראה פשוט!השיר  –זהירות   626
  פירוש לשיר "יקיצה" –תרצה אתר   121אתר "מראה",  29.10.2010  אישה בחלום ובהקיץ  627
  פירוש לשיר "דוקטור נוימן" –צרויה שלו   122אתר "מראה",   5.11.2010  נשים הקשיבו לגניקולוג!  628

          
  "נתניה" –דרור בורשטיין   125את "מראה",  26.11.2010  ת שהולכת בתלםמהפכנו  629
  "עשרת הימים הנוראים" –אהרן מגד   180האומה, חוברת   12/2010  האותיות הכנעניות האובדות  630
גם הסופרים חייבים ללחום   631

  במציתים
    אתר "מחלקה ראשונה"  3.12.2010

אין מחילה לבגידת   632
  האינטלקטואלים

21.1.2011  
28.1.2011  

  133אתר "מראה", 
  134אתר "מראה", 

  "תור הפלאות"  –אהרן אפלפלד 

  "חסד ספרדי" –א.ב. יהושע    137-136אתר "מראה",   18-11/2/11  חסד ישראלי ל"חסד ספרדי"  633
  "שחיטת" מנהיגים בספרות הישראלית  181האומה, חוברת   3/2011  גיבורי ספרות שליליים  634
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  הערות  שם המוסף/עיתון  תאריך  מאמרשם ה מספר
  

מדוע מתמוגגת הוצאת "כתר"   635
  ממעשה בפתק?

  "גוף שני יחיד" –סייד קשוע   139אתר "מראה",   4.3.2011

פירוש לבית ראשון של השיר  –נורית זרחי    142אתר "מראה",   25.3.2011  הבדידות ממבט מיגדרי  636
  "הו"

"שחיטת" מנהיגים בספרות   637
  יתהישראל

8.4.2011  
15.4.2011  

  144אתר "מראה", 
  145אתר "מראה", 

  הדגמה מיצירותיו של יהושע –(א') 
  הדגמה מהיצירות של גרוסמן ושלו –(ב') 

 סופר מקורי ומהפכן –ברדיצ'בסקי   638
  תחומי-רב

"מ"י ברדיצ'בסקי", מונוגרפיה  –אבנר הולצמן   146אתר "מראה",   22.4.2011
  על חייו ויצירתו
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