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גדעון טיקוצקי

יצירותיו  של  הפרסום  פרטי  רוכזו  באר,  חיים  בשיתוף  שהוכנה  זו,  ברשימה 
השונות, למן ילדותו )"ֶלַקח מערכת סיני", רשימה שפרסם בעלון כיתה וא בבית 

הספר היסודי "מעלה" בירושלים בשנת 1957( — כאלף פרסומים בסך הכול.
על כל הטקסטים חתום חיים באר, אלא אם צוין אחרת, למשל במקרה של 
קיצורים — ח"ב, ב"ח, או במקרה של שמות עט: נח צוויילסט, ל' רואי, ב"ב 
ן ְקֵול = Leben Quell, "חיים, באר" בגרמנית וביידיש[,  ]=בתיה באר[, ל"ק ]ֶלֶבּ
ש' ברכה ]")חיים( של ברכה", כשם אמו[, אליהו דורפמן ועוד. הערות המכין 
נתונות באריחים ]סוגריים רבועים[. בכמה מן הפריטים מובאות כותרות משנה.  

אלה סומנו באות קטנה יותר.
מכון  למזכירּות  לפנות  אפשר  בעיתונות  הפרסומים  של  סריקות  לקבלת 
ֶהקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן־גוריון.

ספרים מאת חיים באר ותרגומיהם

שעשועים יום יום )שירים(, עם עובד, תל אביב 1970.
נוצות )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 1979 ]הומחז בידי שמואל הספרי 

והועלה בתאטרון הקאמרי ב־1987[.
—, בתרגום להולנדית:

 Een venster op de hemel, vertaald uit het Hebreeuws door Ruben  
Verhasselt, Vassallucci, Amsterdam 2000

—, בתרגום לגרמנית:
 Federn, Roman, aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, Deutscher  

Taschenbuch Verlag, München 2002
—, בתרגום לאנגלית:
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 Feathers, translated from the Hebrew by Hillel Halkin, Brandeis  
University Press, Waltham, Mass. 2004

עת הזמיר )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 1987.
 גם אהבתם גם שנאתם: ביאליק, ברנר, עגנון — מערכות יחסים, עם עובד,

תל אביב 1992.
חבלים )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 1998.

—, בתרגום לגרמנית:
 Stricke, Roman, aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, Deutscher  

Taschenbuch Verlag, München 2000
—, בתרגום להולנדית:

 Een deur aan de straat, vertaald uit het Hebreeuws door Ruben Verhasselt,  
Vassallucci, Amsterdam 2000

—, בתרגום לאנגלית:
 The Pure Element of Time, translated from the Hebrew by Barbara  
 Harshav, University Press of New England, Brandeis University Press,

Hanover NH 2003
—, בתרגום לאיטלקית:

Lacci d'amore, traduzione di Shulim Vogelmann, Giuntina, Firenze 2005  
לפני המקום )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 2007.

אל מקום שהרוח הולך )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 2010.
מזיכרונותיה של תולעת ספרים: בעקבות סופרים וספרים, עם עובד, תל אביב 

.2011
חלומותיהם החדשים )רומן(, עם עובד, ספריה לעם, תל אביב 2014.

ספרים בעריכת חיים באר )מבחר(

חיים הזז, מבחר סיפורים, הערות וביאורים, עם עובד, תל אביב 1969.
מרסל ינקו, קו הקץ: רישומים, עורכים: חיים באר, חיים גורי, אברהם יבין, עם 

עובד, תל אביב 1981.
ציפור האבן: ירושלים בשירה העברית החדשה, אנתולוגיה, תצלומים: עליזה 

אורבך, שבא, תל אביב 1983 ]הקדמה — בעמ' 11‑13[.
יעקב שביט, יעקב גולדשטיין וחיים באר )עורכים(, לקסיקון האישים של ארץ 



403

רשימת פרסומיו של חיים באר

ישראל, 1799‑1948, עם עובד, תל אביב 1983.
מילון למונחים טכניים עברי־אנגלי, מהדורה מעודכנת, תעש, 1984.

חיים ֶלנסקי, מעבר נהר הלתי )שירים(, מהדורה חדשה הכוללת פרסום ראשון 
עובד, עם  המשורר,  של  האחרונה  היצירה   — השלג"  "ביום  הפואמה   של 

תל אביב 1986.
סדנת פרוזה, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1988.

והיו עיניך רואות את מוריך: תשעים שנה להסתדרות המורים, כתיבה ועריכה: 
אורה אחימאיר וחיים באר, עיצוב גרפי: גיורא טסלר, עם עובד, תל אביב 

.1994
כחול לבן בצבעים: דימויים חזותיים של הציונות, 1897‑1947, עורכת: רחל 
ארבל, עורכים: חיים באר, שרה הראל־חושן, צילום: יעקב בריל, עם עובד, 

בית התפוצות על שם נחום גולדמן, תל אביב 1996.  
דבורה בארון, "כריתּות" וסיפורים אחרים, בחר והוסיף אחרית דבר: חיים באר, 

עם עובד, תל אביב 1997.
אהוד בן עזר, סדנת הפרוזה: המדריך לכתיבה עצמית, בהשתתפות חיים באר 
לספר משנת  מורחבת  2000  ]מהדורה  אביב  תל  ואורי שולביץ, אסטרולוג, 

.]1988
 שירים על הקיר, לוחות ספרותיים לשנים תשס"ד‑תשס"ה, אמנות לעם, תל אביב

.2005

שירים )כולל הדפסות חוזרות עיקריות(

"עיר של זהב", דבר )"דבר לספרות ולאמנות"(, כ"ז באלול תשכ"ד, 4.9.1964, 
עמ' 6.

קשת, שנה שמינית, כרך כט,  'במטחווי הימים'",  'בחורף';  "שני שירי שיבה: 
חוברת א )סתיו 1965(, עמ' 67.

"שתיקה", הפועל הצעיר, כרך לו, חוברת 43, תשכ"ה, 6.7.1965, עמ' 23.
,23.7.1965 תשכ"ה,  בתמוז  כ"ג  ולאמנות"(,  לספרות  )"דבר  דבר   "זיקנה", 

עמ' 5.
"במאות עיני הדגים"; "חצרות הילדות", הארץ )"תרבות וספרות"(, 31.12.1965.
"מהלכים" ]מחזור בן שלושה שירים[, דבר )"דבר לספרות ולאמנות"(, ח' בטבת 

תשכ"ו, 31.12.1965, עמ' 6.
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אצות';  'ליל  'כאברהם';  אור';  שנות  'במרחקי  הקיץ:  באחרית  הים,  "באחרית 
'עיוורון'", מבוע, קובץ ג )אביב תשכ"ו 1966(, עמ' 95‑96.

"מפיבושת",  בבוקר";  לשלמה  העצים  "מזמור  המים";  ִשכחת  האבן,  "ִשכחת 
קשת, שנה שמינית, חוברת ג )אביב 1966(, עמ' 24‑25.

,8.3.1967 תשכ"ז,  א'  באדר  כ"ו   ,79 גיליון  חדש,  מבט  לו",  אמרתי   "נחל, 
עמ' 20.

 ,19.4.1967 85, ט' בניסן תשכ"ז,  מבט חדש, גיליון  "פחד יצחק"; "שכולה", 
עמ' 23.

"40oc", קשת, שנה תשיעית, חוברת ד )קיץ 1967(, עמ' 47‑48.
בסיוון  ח'   ,25 גיליון  וביקורת"(,  אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב  "למנצח", 
תשכ"ז, 16.6.1967. בשולי השיר הערה: "מתוך משבעה פתחים — תכריך 

שירים לאבשלום".
"כאברהם", הארץ )"תרבות וספרות"(, 11.8.1967, עמ' 10.

"מעמסה", מבט חדש, גיליון 100, י' באב תשכ"ז, 16.8.1967, עמ' 35.
"בן־פורת יוסף", הארץ )"תרבות וספרות"(, 1.3.1968, עמ' 10.

"גבורות גשמים", למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 15, ערב 
פסח תשכ"ח, 12.4.1968, עמ' 14.

פסח,  וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  לתורות",  השייכים  המעשים  מן  "מעשה 
18.4.1968, עמ' 18.

"שעשועים יום יום", הארץ )"תרבות וספרות"(, 16.8.1968, עמ' 14.
,)1968 )קיץ  העשור  חוברת  ד,  חוברת  עשירית,  שנה  קשת,  הדין",   "מידת 

עמ' 161.
)"תרבות  הארץ  הדרך'",  'תפילת  הייחוד';  'שיר  'הבדלה';  אבות:  פרקי  "ג' 

וספרות"(, 22.9.1968, עמ' 36.
"עין־רוגל, אחאב", קשת, שנה אחת עשרה, חוברת ג )אביב 1969(, עמ' 22‑23.
,2.4.1969 וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  חכמה",  "ראשית   "טרנספיגורציה"; 

עמ' 22.
)כסלו  א  חוברת  ל,  כרך  מאזנים,  ארץ'",  'דרך  המורה',  'גבעת  שירים:  "שני 

תש"ל, דצמבר 1969(, עמ' 18‑19.
"שישה שירי ירושלים: 'סדר הדורות'; 'הנציב העליון'; 'שדי חמד'; 'ריח הבכי'; 
הארץ )"תרבות  יום יום(",  שעשועים  'עדות ביהוסף'; 'הדרן עלך' )מתוך: 

וספרות"(, 26.4.1970, עמ' 14.



405

רשימת פרסומיו של חיים באר

חוברת  לו,  שנה  הפועלת,  דבר  יום[,  יום  שעשועים  ]מתוך:  העליון"  "הנציב 
10‑11 )חשוון תשל"א, אוקטובר‑נובמבר 1970(, עמ' 382.

שחרור  יום  שבת,  ערב  לגיליון  מוסף  ירושלים:  )"שירי  מעריב  "אורות", 
ירושלים"(, כ"ח באייר תשל"ב, 12.5.1972, עמ' 14.

גורי  חיים  ברינקר,  מנחם  ואספו:  בחרו  לחייל,  שירים  מאה  הדורות",  "סדר 
ועזרא פליישר, ספריית תרמיל, הדפסה ראשונה — כסלו תשל"ט )דצמבר 

1978(, משרד הביטחון — קצין חינוך ראשי, עמ' 34‑36.
"סדר הדורות", בתוך: חנה יעוז, יעקב בסר ואיתמר יעוז־קסט )עורכים(, שירה 

צעירה: אנתולוגיה, מורחבת ומעודכנת, עקד, תל אביב 1980, עמ' 260.
אמנות,  )"ספרות,  לחג  מוסף  מעריב,  הזוטרה",  הפקידות  מחיי  "תמונות 

ביקורת"(, י"ד בתשרי תשמ"ב, ערב סוכות, 12.10.1981, עמ' 35.
ולימי  ההסתדרות  לחג  ועורך(,  )מלקט  ארן  יהודה  גורדון",  א"ד  "למקרא 
ישראל,  בארץ  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  מקרא,  פרקי  החנוכה: 

הוועד הפועל, המרכז לתרבות ולחינוך, מהדורה שנייה )מורחבת(, 1982.
'עודד  'הקאנטרי קלאב של דאמור';  'מדינה בדרך';  'מדרסת';  "נזקי מלחמה: 
המלחמה  לבנון:  )עורך(,  רוזנטל  רוביק  בתוך:  חמישי'",  יום  על  מדווח 
האחרת, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, סדרת "זמן הווה", 

תל אביב 1983, עמ' 183‑186.
גן(, )רמת  ראשי  רחוב  יום[,  יום  שעשועים  מהספר  ]שיר  העליון"   "הנציב 

כ"ו בתשרי תשמ"ד, 30.9.1983, עמ' 15.
)סיוון‑תמוז תשמ"ח, מאי‑יוני   4‑3 גיליון  מאזנים, כרך סב,  "מדינה בדרך", 

1988(, עמ' 174.
"טרנספיגורציה", בתוך: זאב ענר ורוני שיר )עורכים(, ירושלים לנצח: השירים 
והפזמונים, האתרים והאנשים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב 2004, 

עמ' 94.
יום  על  מדווח  'עודד  'מדרסת';  השירות(:  סיום  בעת  )ימולא   3010 "טופס 
חמישי'", ידיעות אחרונות )"תרבות, ספרות, אמנות"(, י"ח בתמוז תשמ"ב, 

9.7.1982, עמ' 20.
"נזקי מלחמה: 'מדינה בדרך'; 'הקנטרי קלאב של דאמור'", מאזנים, כרך נה, 

חוברת 1‑2 )סיוון‑תמוז תשמ"ב, יוני‑יולי 1982(, עמ' 2‑3.
"תפילת הדרך", בתוך: יוסי בנאי )עורך(, שירים יום יום: אנתולוגיה אישית, 
לאה ניקל — ציורים מתוך מחברת הציורים 2002, עם עובד, תל אביב 2004.
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 / סוס אדום  "טרנספיגורציה", "ריח הבכי", "סוכת שלום", "הנציב העליון", 
אריה לבן: ילדּות בשירה ובציור מאת יאן ראוכוורגר, עורכת: ניצה בן־ארי, 
חלפי הוצאה לספרי אמנות, 2009, עמ' 82‑86 ]בעמ' 87: "חיים באר מארח 

את ח"נ ביאליק" — באר בחר בשירו של ביאליק "עציץ פרחים"[.
ידידֹות'",  'שיר  לתורות';  השייכים  המעשים  מן  'מעשה  מוהר"ן:  שירי  "שני 
בתוך: יורם ניסינוביץ וצורית יעיר )עורכים(, ַמשיב הרוח, ליקוטי שירות: 
אסופת שירה בעקבות רבי נחמן מברסלב, כרך לה, ידיעות ספרים, משכל, 

תל אביב 2011, עמ' 151‑152.
"כאברהם", ידיעות אחרונות )"24 שעות"(, 10.4.2012, עמ' 3.

רשימות ומאמרים

1957
"ֶלַקח מערכת סיני", עולם התלמיד, המו"ל: כיתה וא — בית הספר היסודי "מעלה" 

בירושלים, שבט תשי"ז, מס' 2, המחיר: 50 פרוטה ]חתום: חיים רכלבסקי[.

1963
)"משא  למרחב  בחצות[,  זֹהר  ברזלי  ברגר  יצחק  של  ספרו  ]על  בחצות"  "ֹזהר 
לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 4, כ"ט בטבת תשכ"ג, 25.1.1963, עמ' א.

"באבל בעברית" ]על סיפוריו של יצחק באבל בתרגום אברהם שלונסקי[, למרחב 
)"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 11, י"ט באדר תשכ"ג, 15.3.1963, 

עמ' א.
"הגיאוגרפיה של המקרא" ]על ספרו של דניס ביילי הגיאוגרפיה של המקרא[, 

קשת, שנה חמישית, חוברת ב )חורף 1963(, עמ' 174‑175 ]חתום: ח"ב[.
קשת, שנה חמישית,  "קיסרי רומא" ]על ספרו של איבר ליסנר קיסרי רומא[, 

חוברת ב )חורף 1963(, עמ' 176‑177 ]חתום: ח"ב[.

1965
"חוה באגדות חז"ל", מחניים, חוברת צח, יז למדינת ישראל, תשכ"ה, עמ' 116, 

.119
"הגיאוגרף שגילה את ארץ ישראל )יהוסף שוורץ, מאה שנה לפטירתו(", אֹמר 

)"לספרות ולאמנות"(, ח' באדר ב' תשכ"ה, 12.3.1965, עמ' 6.
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תשכ"ה,  בניסן  כ'  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  ישראל",  בארץ  דם  "עלילות 
22.4.1965, עמ' 7.

אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ד' בסיוון תשכ"ה,  "דוד המלך בספרות האגדה", 
4.6.1965, עמ' 6.

"י"ז בתמוז בתולדות ישראל", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ט"ז בתמוז תשכ"ה, 
16.7.1965, עמ' 6.

והספר, המוזאון  עַם הספר  ]על ספרו של שמחה אסף  והספר"  "ַעם הספר — 
לאמנות הדפוס, צפת. חתום: ח' חבר[, אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, א' באב 

תשכ"ה, 30.7.1965, עמ' 6.
"ט"ו באב — חג עממי קדום", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ט"ו באב תשכ"ה, 

13.8.1965, עמ' 6.
"לדמותו של גאון וצדיק )שלושים שנה לפטירת הרב קוק זכרונו לברכה ומאה 
שנה להולדתו(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ט באב תשכ"ה, 27.8.1965, 

עמ' 6‑7.
באלול  כ"ט  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  המדרש",  בספרות  יצחק  "עקדת 

תשכ"ה, 26.9.1965, עמ' 6.
"המאבק על אתרוגי ישראל", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, י"ד בתשרי תשכ"ו, 

10.10.1965, עמ' 6.
 "הושענא רבה — יום שביעי של סוכות", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"א בתשרי

תשכ"ו, 17.10.1965, עמ' 6.
"בדרך אפרת — היא בית לחם: מקום קבורת רחל אמנו במסורת ישראל" ]ערב 
י' בחשוון תשכ"ו,  )"לספרות ולאמנות"(,  אֹמר  י"א בחשוון[,  יום פטירתה, 

5.11.1965, עמ' 6.
"מערת המכפלה" ]על פרשת השבוע: "חיי שרה"[, אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, 

כ"ד בחשוון תשכ"ו, 19.11.1965, עמ' 6.

1966
"תודעת הגלות כמפתח להבנת היהדות" )יו"ר הדיון: אהרן אמיר; פותח: חיים 
באר(, צבת ראשונה: דיונים וכתבים, המועדון למחשבה העברית, תל אביב 
1966, עמ' 51‑61 ]ראו בחוברת זו עוד דיונים בהשתתפות באר; הרצאה זו 
עומדת בבסיס הרשימה "ההרצאה הראשונה", דבר, 26.9.1984; ראו: "'אנחנו 

רוצים זוג מכנסיים'", בתוך: ל"ב סיפורי אהבה עבריים, 1999[.
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"הגניזה הקהירית: אוצר בלום לחקר תולדות ישראל וספרותו", אֹמר )"לספרות 
ולאמנות"(, ט"ו בטבת תשכ"ו, 7.1.1966, עמ' 6.

)"לספרות  אֹמר  ובמנהגיו",  החג  במקור  עיונים  האילן:  חג   — בשבט  "ט"ו 
ולאמנות"(, י"ד בשבט תשכ"ו, 4.2.1966, עמ' 6.

תשכ"ו,  באדר  ה'  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'תרומה'(",  )לפרשת  "המשכן 
25.2.1966, עמ' 6.

)"לספרות  אֹמר  'ָזכֹור'(",  )לשבת  ישראל  עם  של  הנצחי  אויבו   — "עמלק 
ולאמנות"(, י"ב באדר תשכ"ו, 4.3.1966, עמ' 6.

ולאמנות"(, )"לספרות  אֹמר  תישא'(",  'כי  )לפרשת  אדומה  ופרה  הזהב   "עגל 
י"ט באדר תשכ"ו, 11.3.1966, עמ' 6.

קּוֵדי'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(,  "בצלאל — בונה המשכן )לפרשת 'ַוַיקהל־ּפְ
כ"ו באדר תשכ"ו, 18.3.1966, עמ' 6.

"דיני קורבנות וִזוּוֵיי־מוסר )פתיחה לספר ויקרא(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, 
ד' בניסן תשכ"ו, 25.3.1966, עמ' 6.

ולאמנות"(, )"לספרות  אֹמר  'צו'(",  )לפרשת  בקודש  המשמש   — לוי   "שבט 
י"א בניסן תשכ"ו, 1.4.1966, עמ' 6.

"רבי שמואל סלנט — מיקירי ירושלים )מאה וחמישים שנה להולדתו(", אֹמר 
)"לספרות ולאמנות"(, י"א בניסן תשכ"ו, 1.4.1966, עמ' 6 ]חתום: ש' ברכה[.
 "הנס על הים בספרות חז"ל )לשביעי של פסח(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(,

כ' בניסן תשכ"ו, 10.4.1966, עמ' 4‑5.
"מות שני בני אהרן )לפרשת 'שמיני'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ה בניסן 

תשכ"ו, 15.4.1966, עמ' 6‑7.
"טומאה וטהרה )לפרשות 'תזריע־מצורע'(, אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ב' באייר 

תשכ"ו, 22.4.1966, עמ' 6.
)"לספרות  אֹמר  'קדושים'(",  מות',  'אחרי  )לפרשות  ופאה  שכחה  "לקט, 

ולאמנות"(, ט' באייר תשכ"ו, 29.4.1966, עמ' 6.
תשכ"ו,  באייר  ט"ז  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'ֱאֹמר'(",  )לפרשת  "הכהנים 

6.5.1966, עמ' 6.
"קללת הגלות )לפרשת 'בהר־בֻחקותי'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ג באייר 

תשכ"ו, 13.5.1966, עמ' 6.
"לכתך אחרי במדבר )לפרשת 'מדבר'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, א' בסיוון 

תשכ"ו, 20.5.1966, עמ' 6.
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בסיוון  ח'  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'נשא'(",  )לפרשת  בישראל  "הנזירּות 
תשכ"ו, 27.5.1966, עמ' 6.

 "המן — לחם־שמים )לפרשת 'בהעלותך'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ט"ו בסיוון
תשכ"ו, 3.6.1966, עמ' 6‑7.

ַלח'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ב באייר תשכ"ו,  "המרגלים" )לפרשת 'ׁשְ
10.6.1966, עמ' 6.

"המרד הגדול )לפרשת 'קֹרח'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ט בסיוון תשכ"ו, 
17.6.1966, עמ' 6‑7.

 "מרים, אחות משה ואהרן )לפרשת 'ֻחַקת'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, ו' בתמוז
תשכ"ו, 24.6.1966, עמ' 6.

ָלק'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, י"ג בתמוז  "בלעם — הקוסם הנביא )לפרשת 'ּבָ
תשכ"ו, 1.7.1966, עמ' 6‑7.

ַרח בת אשר )לפרשת 'פינחס'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ' בתמוז  "האגדה על ׂשֶ
תשכ"ו, 8.7.1966, עמ' 6‑7.

"ערי המקלט )לפרשת 'מטות־ַמְסֵעי'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ז בתמוז 
תשכ"ו, 15.7.1966, עמ' 6.

"האגדה על עוג — הענק האחרון )לפרשת 'דברים'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, 
ה' באב תשכ"ו, 22.7.1966, עמ' 6.

"'מהרה יבנה המקדש' )לשבת 'נחמו'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, י"ב באב 
תשכ"ו, 29.7.1966, עמ' 6.

"שבחה של ארץ ישראל )לפרשת 'ֵעֶקב'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, י"ט באב 
תשכ"ו, 5.8.1966, עמ' 6.

באב  כ"ו  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'ְרֵאה'(",  )לפרשת  אסורים  "מאכלות 
תשכ"ו, 12.8.1966, עמ' 6.

באלול  ג'  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'שופטים'(",  )לפרשת  "מוסר המלחמה 
תשכ"ו, 19.8.1966, עמ' 6.

י' באלול  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  'כי תצא'(",  )לפרשת  "צער בעלי חיים 
תשכ"ו, 26.8.1966, עמ' 6.

באלול  י"ז  ולאמנות"(,  )"לספרות  אֹמר  ז"ל",  זיידמן  י"א   — התנ"ך  "חוקר 
ב[. תשכ"ו, 2.9.1966, עמ' 6 ]חתום: ח' ׁשָ

"התפילה )לפרשת 'כי תבוא'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, י"ז באלול תשכ"ו, 
2.9.1966, עמ' 6.



410

רשימת פרסומיו של חיים באר

"התשובה במחשבת חז"ל )לפרשת 'ניצבים־וילך'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, 
כ"ג באלול תשכ"ו, 9.9.1966, עמ' 6.

"פטירתו של משה )לפרשת 'האזינו'(", אֹמר )"לספרות ולאמנות"(, כ"ט באלול 
תשכ"ו, 14.9.1966, עמ' 6.

1967
"שמותיו של משה רבנו", מחניים, גיליון קטו )אייר תשכ"ז(, עמ' קמ‑קמז.

"האיש חזר" ]על ספר שיריו של פסח מילין שוב האור הזה[, קשת, שנה תשיעית, 
חוברת א )סתיו 1966(, עמ' 172‑173.

"כחול מאפר" ]על ספרו של ק' צטניק כחול מאפר[, קשת, שנה תשיעית, חוברת 
ב )חורף 1967(, עמ' 175‑177 ]חתום: ב"ל[.

"יהדות וחינוך" ]על ספרו של יעקב שכטר יהדות וחינוך בזמן הזה[, קשת, שנה 
תשיעית, חוברת ב )חורף 1967(, עמ' 185‑186 ]חתום: ח"ב[.

היסטוריון  'כנעניים' של  נועזים  סיכומים  "יהדות בבל אשמה בחורבן הארץ: 
איש המסורת" ]על ספרו של מ"א טננבלאט פרקים חדשים לתולדות ארץ 
 19.5.1967 וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  התלמוד[,  בתקופת  ובבל  ישראל 
]תגובת טננבלאט על ביקורת זו ראו: שם, 2.6.1967 ו"לתולדות ארץ ישראל 

ובבל", קשת )קיץ 1967([.
חדשים  פרקים  טננבלאט  מ"א  של  ספרו  ]על  ובבל"  ישראל  ארץ  "לתולדות 
לתולדות ארץ ישראל ובבל בתקופת התלמוד[, קשת, שנה תשיעית, חוברת 
ד )קיץ 1967(, עמ' 180‑182 ]חתום: ח"ב. וראו: הארץ )"תרבות וספרות"(, 

.]19.5.1967
"על מצבו של האדם" ]על ספרו של פנחס שדה על מצבו של האדם[, קשת, שנה 

תשיעית, חוברת ד )קיץ 1967(, עמ' 182‑183 ]חתום: ל"ק[.
תשיעית,  שנה  קשת,  הצביה[,  ציד  אורפז  יצחק  של  ספרו  ]על  הצביה"  "ציד 

חוברת ד )קיץ 1967(, עמ' 187‑188 ]חתום: ח"ב[.
קשת, שנה תשיעית,  בסוף מערב[,  ]על ספרו של בנימין תמוז  "בסוף מערב" 

חוברת ד )קיץ 1967(, עמ' 188‑190 ]חתום: ל"ק[.
"בחודש האחרון" ]על ספרה של שולמית הראבן בחודש האחרון[, קשת, שנה 

עשירית, חוברת א )סתיו 1967(, עמ' 172 ]ללא חתימה[.
שנה  קשת,  ירוק[,  שיִש  כמו  עמיר  עליזה  של  ספרה  ]על  ירוק"  שִיש  "כמו 

עשירית, חוברת א )סתיו 1967(, עמ' 173 ]חתום: ח"ב[.
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"בסוד עכבישים" ]על ספרו של אמוץ כהן בסוד עכבישים[, קשת, שנה עשירית, 
חוברת א )סתיו 1967(, עמ' 184‑185 ]חתום: ב"ב[.

 14.7.1967 וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  הבטחוני",  המתח  ופרי  השלום  "מחיר 
]תגובה לרשימה — ראו: שם, 21.7.1967[.

ורפאל  גרייבס  רוברט  של  ספרם  ]על  מאכזב"  ניסיון   — כמיתולוגיה  "המקרא 
פטאי מיתוסים עבריים[, למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 

30, י"ג בתמוז תשכ"ז, 21.7.1967.
"נעים תקיעות ישראל" ]על השקפת עולמו של הרב שלמה גורן[, הארץ )"תרבות 
וספרות"(, 25.8.1967, עמ' 10 ]חתום: נח צוויילסט. ראו: תגובתה של תלמה 

בריל על הרשימה, הארץ )"תרבות וספרות"(, 8.9.1967[.
"חיפושים אחר זהות" ]על ספרו של דן צלקה ד"ר ברקל ובנו מיכאל[, למרחב 
)"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 35, י"ט באב תשכ"ז, 25.8.1967, 

עמ' א‑ב.
וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  הצייד[,  שבא  שלמה  של  ספרו  ]על  "הצייד" 

15.9.1967, עמ' 10.
הארץ  תימן[,  בואי  רצהבי  יהודה  בעריכת  מחקרים  קובץ  ]על  תימן"  "בואי 

)"תרבות וספרות"(, 22.9.1967, עמ' 10.
אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב  הגלות[,  תודעת  ]על  הספרות"  העם  "הארץ, 

וביקורת"(, גיליון 41, ערב ראש השנה תשכ"ח, 4.10.1967, עמ' 23.
"פירושים לעגנון" ]על חוברות ש"י עגנון לבתי ספר[, הארץ )"תרבות וספרות"(, 

13.10.1967, עמ' 15.
"אגדות היהודים" ]על ספרו של לוי גינצבורג אגדות היהודים[, למרחב )"משא 
 ,25.10.1967 45, כ"א בתשרי תשכ"ח,  גיליון  וביקורת"(,  לספרות, אמנות 

עמ' 5.
הלאה?   ומה   1967 רטוש  של  ספרו  ]על  רטוש"  יונתן  של  העברי'  "'השלום 

שלום עברי[, הארץ )"תרבות וספרות"(, 27.10.1967, עמ' 10.
"פתחים — לאן הם מוליכים?" ]על פתחים, דו־ירחון למחשבת היהדות[, הארץ 

)"תרבות וספרות"(, 8.12.1967, עמ' 10.
"מי הוא המתבונן בנו?" ]על ספרו של מוריס מטרלינק חיי הדבורים בתרגומו 

של חיים אברבאיה[, הארץ )"תרבות וספרות"(, 15.12.1967, עמ' 10, 15.
,53 גיליון  וביקורת"(,  אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב  ראובני",  א'   "סיפורי 

י"ג בכסלו תשכ"ח, 15.12.1967, עמ' א.
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1968
"ספרות: בראי מלחמת ששת הימים", מבט חדש, גיליון 119, ט' בטבת תשכ"ח, 

10.1.1968, עמ' 20 ]חתום: ל' רואי[.
"שורות של ריבנר ובראון" ]תגובה לרשימתו של מנחם בראון )מנחם בן( במשא 
לספרות,  )"משא  למרחב  ריבנר"[,  ט'  של  ושורות  "שירים  ב־26.1.1968, 

אמנות וביקורת"(, גיליון 5, ג' בשבט תשכ"ח, 2.2.1968, עמ' א.
למרחב )"משא  מכתב בחולות[,  "מכתב בחולות" ]על ספרו של ישעיהו קורן 
,23.2.1968 תשכ"ח,  בשבט  כ"ד   ,8 גיליון  וביקורת"(,  אמנות   לספרות, 

עמ' א‑ב.
רננים[,  עתרת  הברמן  מאיר  אברהם  של  ספרו  ]על  פיוטים"  של  "חשיבותם 
תשכ"ח,  אדר  א'   ,9 גיליון  וביקורת"(,  אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב 

1.3.1968, עמ' א.
"כוח המיתוס וסכנתו" ]על ספרו של איתן איתן מלך אסור ברהטים[, למרחב 
)"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 11, ט"ו באדר תשכ"ח, 15.3.1968, 

עמ' א‑ב.
"תיבת פנדורה: עץ החיים ועץ הדעת" ]על ספרו של א"ב יהושע מול היערות[, 
למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 13, כ"ט באדר תשכ"ח, 
זו: "איזון  ]ראו: התייחסותו של מנחם ברינקר לרשימה  29.3.1968, עמ' א 
,24.5.1968 וביקורת"(,  אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב  ומופרך",   מאוים 

עמ' א ו־ב )באר נזכר בהערה 3([.
"יידיש ועברית — במאבק ובהתפייסות", הארץ )"תרבות וספרות"(, 5.4.1968, 

עמ' 13.
"לאן אתה הולך, גדעון קצנלסון?", מעריב )"ספרא וסייפא"(, ערב פסח תשכ"ח, 
12.4.1968, עמ' 27 ]ראו: תגובתה של רינה בראודה לרשימה, שם )"ספרא 

וסייפא"(, 3.5.1968, עמ' 23[.
"חכמת הבוגר" ]על ספרו של בנימין גלאי מסע צפונה[, למרחב )"משא לספרות, 

אמנות וביקורת"(, גיליון 16, כ' בניסן תשכ"ח, 18.4.1968, עמ' א.
גיליון  וביקורת"(,  אמנות  לספרות,  )"משא  למרחב  גלּבֹע",  אמיר  על  "דברים 
22, ד' בסיוון תשכ"ח, 31.5.1968, עמ' 11 ו־13 ]וראו גם: מאזנים, כרך כט, 
חוברת ג‑ד, תשכ"ט; אמיר גלבע: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, 1972[.

"לשון שעמדה במבחן: עם הופעת החיים כמשל לפנחס שדה", הארץ )"תרבות 
וספרות"(, 26.7.1968, עמ' 14.
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"שלוש פגישות עם עגנון", הארץ )"תרבות וספרות"(, 2.8.1968, עמ' 14.
"השירים להרולד שימל", הארץ )"תרבות וספרות"(, 23.8.1968, עמ' 14.

ולשון  מקרא  לשון  בנדויד  אבא  של  ספרו  ]על  חכמים"  ולשון  מקרא  "לשון 
חכמים[, קשת, שנה עשירית, חוברת ב )חורף 1968(, עמ' 170‑172 ]חתום: 

ח"ב[.
"נער מכרם התימנים" ]על ספרו של שלמה טבעוני נער מכרם התימנים[, קשת, 

שנה עשירית, חוברת ב )חורף 1968(, עמ' 177 ]חתום: ח"ב[.
)"משא  למרחב  למגע[,  תנועה  גורי  חיים  של  ספרו  ]על  הקשה־ורך"  "המגע 
,21.6.1968 תשכ"ח,  בסיוון  כ"ה   ,25 גיליון  וביקורת"(,  אמנות   לספרות, 

עמ' א.
"נפוליאון בגלגול של גוג ומגוג" ]על ספרו של ברוך מבורך נפוליאון ותקופתו[, 

הארץ )"תרבות וספרות"(, 28.6.1968, עמ' 19.
"קרובים בנפש" ]על ספרו של מנחם זלמן וולפובסקי קרובים בנפש[, למרחב 
)"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 31, ח' באב תשכ"ח, 2.8.1968, 

עמ' א.
"שבחי היישוב הישן", למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 32, 
כ"ט באלול תשכ"ח — ערב ראש השנה תשכ"ט, 22.9.1968, עמ' 42 ]ראו: 
.]Ariel 30, 1979; Ariel 50, 1979 ;1975 ,הוויות רוחניות ומציאויות חברתיות
)"משא  למרחב  שלי[,  מצרים  מכבי  רחל  של  ספרה  ]על  מצִריים"  "זכרונות 
לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון 40, ה' בתשרי תשכ"ט, 27.9.1968, עמ' ב.
,44 למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון   "ציורים בבתי כנסת", 

ג' בחשוון תשכ"ט, 25.10.1968, עמ' א.
"שני סיפורים לגולדהאר" ]על ספרו של פנחס גולדהאר שני סיפורים[, הארץ 

)"תרבות וספרות"(, 25.10.1968, עמ' 19.
"ארץ ישראל של זכרונות וכמיהה: ספר שיריו החדש של משה דור" ]על ברון 

פורצ'לי בירושלים[, מעריב )"ספרא וסייפא"(, 15.11.1968, עמ' 27.
 ,51 למרחב )"משא לספרות, אמנות וביקורת"(, גיליון  "ירושלים הספרדית", 

כ"ט בכסלו תשכ"ט, 20.12.1968 ]חתום: אליהו דורפמן[.

1969
וביקורת"(,  )"עיון  גלּבֹע"  אמיר  בשירי  אחד  צד  על  יהודי:  איש  "שירת 
 מאזנים, כרך כט, חוברת ג‑ד )אב‑אלול תשכ"ט, אוגוסט‑ספטמבר 1969(,



414

רשימת פרסומיו של חיים באר

עמ' 236‑240 ]וראו גם: למרחב )"משא"(, 31.5.1968; אמיר גלבע: מבחר 
מאמרי ביקורת על יצירתו, 1972[.

"שיבה אל חצרות הנעורים" ]על ספרו של יחיאל הופר חצר בפוקורנה[, הארץ, 
3.1.1969, עמ' 19 ]חתום: נח צוויילסט[.

,7.2.1969 וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  אלמוג",  לאהֹרן  הראשונים   "הימים 
עמ' 16.

"עכשיו ברעש — ליהודה עמיחי", הארץ )"תרבות וספרות"(, 21.3.1969, עמ' 18.
"פני דור וכלב" ]על ספרו של יצחק אורן פני דור וכלב[, קשת, שנה אחת עשרה, 

חוברת ב )חורף 1969(, עמ' 189‑190 ]חתום: ח"ב[.
"ש' צמח" ]על ספרו של שלמה צמח מסות ורשימות[, קשת, שנה אחת עשרה, 

חוברת ב )חורף 1969(, עמ' 194.
"עיבל" ]על ספרו של אברהם הפנר עיבל[, קשת, שנה אחת עשרה, חוברת ד 

)קיץ 1969(, עמ' 179‑180 ]חתום: ק"נ[.
"הר המנוחות" ]על ספרו של ֵעלי אלון הר המנוחות[, קשת, שנה שתים עשרה, 

חוברת א )סתיו 1969(, עמ' 187‑188 ]חתום: ח"ב[.
"היכל הכלים השבורים" ]על ספרו של דוד שחר היכל הכלים השבורים[, קשת, 

שנה שתים עשרה, חוברת א )סתיו 1969(, עמ' 192 ]חתום: ח"ב[.
)"תרבות  הארץ  שפיר[,  א"ד  של  תרגומו  ]על  ראוויטש"  למלך  שירים   50"

וספרות"(, 21.11.1969, עמ' 22.

1970
ל,  כרך  מאזנים,  עגנון[,  פטירת ש"י  ]עם  קטנות"  בבחינת  "ועכשיו, שהעולם 

חוברת ד, אדר א' תש"ל )מארס 1970(, עמ' 266‑267.
של  מזיכרונותיה  בתוך:  שלונסקי.  אברהם  של  ]ליובלו  שלונסקי"  "במחוזות 
ולאמנות"(, לספרות  )"דף  המשמר  על   ,]389‑387 עמ'  ספרים,   תולעת 

ה' באדר ב' תש"ל, 13.3.1970, עמ' 6.
"פנקסים קטנים" ]על יומן אהרן אהרנסון )1916‑1919(, עורך: יורם אפרתי, 
תשל"א,  )שבט  ג  חוברת  לב,  כרך  מאזנים,  קיסרי[,  אורי  מצרפתית  תרגם 

פברואר 1971(, עמ' 235‑236.
"מותו של האלוהים הקטן" ]על ספרו של דוד שחר מותו של האלוהים הקטן[, 
קשת, שנה שלוש עשרה, חוברת א )סתיו 1970(, עמ' 185‑186 ]חתום: ח"ב. 

ראו גם: הארץ, 25.9.1970[.
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"נסיעתו הראשונה של רולידר ליוסל בירשטיין", הארץ )"תרבות וספרות"(, 
24.7.1970, עמ' 22.

"סיפורי ר' נחמן מברסלב" ]על הספר סיפורי ר' נחמן מברסלב בעריכת ישראל 
ַהר[, הארץ )"תרבות וספרות"(, 11.9.1970, עמ' 22.

"מותו של האלוהים הקטן" ]על ספרו של דוד שחר מותו של האלוהים הקטן[, 
הארץ )"תרבות וספרות"(, 25.9.1970, עמ' 22 ]ראו גם: קשת, 1970[.

"יהודה בורלא", מאזנים )"חץ ברור"(, כרך לב, חוברת א )כסלו תשל"א, דצמבר 
1970(, עמ' 62‑63.

"הדרך והבשר למשה סרטל", הארץ )"תרבות וספרות"(, 4.12.1970, עמ' 14.

1971
"נפתלי גינתון: שלושים להסתלקותו", הארץ )"תרבות וספרות"(, 12.2.1971, 

עמ' 15.
"'לאסוף את שברי הכלים, לעשות רקונסטרוקציה': שיחה עם דוד שחר", הארץ 

)"תרבות וספרות"(, 27.8.1971, עמ' 14.
יוסף חיים ברנר,  ]עם המהדורה השנייה של  ובכה"  "זכרונות ההולכים הלוך 
מבחר דברי זכרונות, עורך: מרדכי קושניר )שניר(, הארץ )"תרבות וספרות"(, 

11.6.1971, עמ' 14.
"הגלוי והנסתר ביעקב" ]על ספרו של בנימין תמוז יעקב[, דבר )"משא לספרות, 

אמנות וביקורת"(, כ"ד בחשוון תשל"ב, 12.11.1971, עמ' 12‑13.
של  מזיכרונותיה  בתוך:  בארון.  דבורה  ]על  ֶבד"  ַהּלֶ נעלי  חריקת  ודמות:  "קו 
 תולעת ספרים, עמ' 363‑366[, דבר )"משא לספרות, אמנות ועיון"(, גיליון 1,

כ"ב בכסלו תשל"ב, 10.12.1971, עמ' 2.
)"משא לספרות, אמנות  דבר  ִרמון[,  י"צ  ]על  נעלב"  ודמות: כתר שחקים  "קו 

ועיון"(, גיליון 3, ו' בטבת תשל"ב, 24.12.1971, עמ' 3.
הארץ  גלּבֹע, עם קבלת פרס ביאליק תשל"ב[,  ]על אמיר  "על העיקר שחסר" 

)"תרבות וספרות"(, 24.12.1971, עמ' 14.

1972
יצירתו, על  ביקורת  מאמרי  מבחר  גלבע:  אמיר  גלּבֹע",  אמיר  על   "דברים 

)"משא"(,  למרחב  גם:  ]וראו   157‑147 עמ'   ,1972 אביב  תל  עובד,  עם 
31.5.1968; מאזנים, כרך כט, חוברת ג‑ד )תשכ"ט([.
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"הפרדס לבנימין תמוז", הארץ )"תרבות וספרות"(, 21.1.1972, עמ' 16.
אמנות  לספרות,  )"משא  דבר  שפיר[,  א"ד  ]על  משפיע'"  פועל,  חי,  "'כמקור 

ועיון"(, גיליון 7, ה' בשבט תשל"ב, 21.1.1972, עמ' 1.
"החיים הקצרים לאהרן מגד", הארץ )"תרבות וספרות"(, 25.2.1972, עמ' 16.

לחבורת  שנה  עשרים  במלאות  דור  משה  עם  ]ריאיון  אחֵרי"   — "'לקראת' 
"לקראת"[, במחנה, כרך כו, גיליון 34 )1247(, ד' בסיוון תשל"ב, 17.5.1972, 

עמ' 26‑27.
אדר   — ברש  אשר  למות  שנה  )עשרים  ראשונה  וטעימה  הנתונה  "הדעת 
ועיון"(, גיליון  דבר )"משא לספרות, אמנות  תרמ"ט‑י"א בסיוון תשי"ב(", 

26, כ' בסיוון תשל"ב, 2.6.1972, עמ' 1.
"'בני אדם המהרהרים בך לפעמים שלא בשוויון נפש'" ]על ג' שופמן[, מאזנים, 

כרך לה, חוברת 2 )תמוז תשל"ב, יולי 1972(, עמ' 93‑95.
"פרקי ילדות ובחרות של יהושע בר־יוסף" ]על ספרו של יהושע בר־יוסף בין 
צפת לירושלים[, מאזנים, כרך לו, חוברת 1 )טבת תשל"ג, דצמבר 1972(, 

עמ' 59‑60.
,)1267(  6 גיליון  כז,  כרך  במחנה,  שמר[,  נעמי  עם  ]ריאיון  שמר"  על   "שמר 

י' בחשוון תשל"ב, 18.10.1972, עמ' 20‑21.
"ק' צטניק" ]"ספרים", חתום: ח"ב[, קשת, שנה 15, חוברת א )נז( )סתיו 1972(, 

עמ' 188‑189.
וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  ברנר(",  פרס  קבלת  )עם  כרמי  ט'  עם  "שיחה 

17.11.1972, עמ' 16.

1973
 ,)1973 )תשל"ג,  חוברת מט‑נ  וספר,  עם  קרן המאה",  ביאליק —  "'קרנו של 

עמ' 41‑43.

1974
לא אותרו פרסומים.

1975
"עגו עגו עגורים" ]סיפור, בתוך: נוצות בפתיחה ובהמשך הספר[, מעריב, מוסף 
לחג )"דברי ספרות"(, ערב פסח, י"ד בניסן תשל"ה, 26.3.1975, עמ' 36 ]ראו: 

מבחר ספרותנו בשנת תשל"ה, 1976; הקשב!, 2005[.
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"שבחי היישוב הישן", בתוך: אברהם שפירא )עורך(, ישראל: הוויות רוחניות 
לרבנים  המדרש  בית  מקורות,  וקובץ  מקראה  חברתיות,  ומציאויות 
עמ'  תשל"ה,  בירושלים,  שכטר  נווה   — סטודנטים  מרכז   — באמריקה 
ראו:  למכירה".  לא   — פנימי  ניסויית,  "מהדורה  השער:  ]בשולי   177‑175

.]Ariel 30, 1979; Ariel 50, 1979 ;22.9.1968 ,)"למרחב )"משא
השנה  לראש  מוסף  מעריב,   ,]36‑21 עמ'  נוצות,  בתוך:  ]סיפור,  דם"  "תפוזי 

תשל"ו )"דברי ספרות"(, כ"ט באלול תשל"ה, 5.9.1975, עמ' 10‑12.
"השלמה'לך המשחקים לפנינו" ]על שלמה גורן ושלמה קרליבך[, עמדה: במה 
פתוחה של השמאל, לשלום ותמורה סוציאליסטית, חוברת השנה, 10‑11 

)תשרי תשל"ו, ספטמבר 1975(, עמ' 18‑19.
"ביאליק רחוב, ביאליק שיר", מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, י"ח בתמוז 

תשל"ה, 27.6.1975, עמ' 37.
"הספרים החיצוניים; עגנון וקרן הלייזר", מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, 

כ"ד באב תשל"ה, 1.8.1975, עמ' 35.
"מאשפות ירים עגנון", מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, י"ד תשרי תשל"ו, 

19.9.1975, עמ' 35.
"השושן הצחור, השירים וסל הנצרים" ]על נח נפתולסקי; גם ברנר נזכר[, מעריב 

)"ספרות, אמנות, ביקורת"(, י"ב בחשוון תשל"ו, 17.10.1975, עמ' 37.
"לתור יבשת לא ודאית" ]על ספרו של משה דור מפות הזמן[, מעריב )"ספרות, 

אמנות, ביקורת"(, ג' בכסלו תשל"ו, 7.11.1975, עמ' 37.
תשל"ו,  בכסלו  י'  מעריב,  מקום"(,  "מראה  )מדור  שמחה"  וקול  ששון  "קול 

14.11.1975, עמ' 35.

1976
א'  באדר  י"ב  ביקורת"(,  אמנות,  )"ספרות,  מעריב  מקום",  מראה   — "טבריה 

תשל"ו, 13.2.1976, עמ' 37.
ספרי ירושלים הראשונים מאת שושנה הלוי,  "רנסנס לתולדות היישוב" ]על 
פותחי התקוה — מירושלים לפתח תקוה, ביכורי ניסיונות, תקצ"ט‑תרי"ד 
מעריב  וינגרטן[,  השבעתי אתכם מאת שמואל הכהן  מאת גצל קרסל ועל 

)"ספרות, אמנות, ביקורת"(, כ"ד באדר ב' תשל"ו, 26.3.1976, עמ' 37.
"עגו עגו עגורים" ]סיפור; בתוך: נוצות, בפתיחה ובהמשך הספר[, בתוך: איתמר 
יעוז־קסט )עורך(, מבחר ספרותנו בשנת תשל"ה, משרד החינוך והתרבות 
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בשיתוף "יחדיו", אייר תשל"ו, 1976, עמ' 39‑49 ]ראו: מעריב, 26.3.1975; 
הקשב!, 2005[.

מעריב  אחרים[,  רחמים  אין  הדר  טניה  של  ספרה  ]על  נוף"  בעיקול  "אדם 
)"ספרות, אמנות, ביקורת"(, כ"א באייר תשל"ו, 21.5.1976, עמ' 37‑38.

"מבר־כוכבא עד 1917", שדמות, גיליון ס )קיץ תשל"ו(, עמ' 34‑36.

1977
ספרו  ועל   2‑1 חוברת  קתדרה,  העת  כתב  ]על  הדרכים"  פרשת  של  "המאה 
של יעקב קלנר למען ציון[, מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, י"ז בטבת 

תשל"ז, 7.1.1977, עמ' 37.
)שבט‑אדר   1 מס'   ,77 עתון  רחובות[,  שמות  ]על  זמני("  )שם  אבינו  "יעקב 

תשל"ז, פברואר‑מארס, 1977(, עמ' 14, 16.
בן־יעקב  אברהם  של  ספריהם  ]על  מחדש"  מתגלה  הספרדית  "ירושלים 
חכמי  גאון,  דוד  משה  מיוחס;  משפחת  לתולדות  החומות:  בין  ירושלים 
משגב  הכללי  החולים  בית  קשאני,  ראובן  מאמרים;  מבחר  ירושלים: 
היהודי  ברובע  הספרדי  הבית  של  סיפורו  יהושע,  יעקב  בירושלים;  לדך 
פרקי  שלשום:  תמול  ירושלים  הנ"ל,  ושל  ירושלים  של  העתיקה  בעיר 
,11.3.1977 )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, כ"א באדר תשל"ז,  מעריב   הווי[, 

עמ' 37. 
"האבנים והעפר", הארץ )"תרבות וספרות"(, 1.4.1977, עמ' 26‑27.

"הערכת עצמנו בשלושה ממדים" ]על ספרו של מוקי צור, ללא כתונת פסים — 
השתתפות ברב־שיח[, שדמות, גיליון סג )אביב תשל"ז(, עמ' 75‑76.

"שורשי הריקבון" ]על ספרו של אברהם שמואל   הירשברג בארץ המזרח[, הארץ 
)"תרבות וספרות"(, כ' בניסן תשל"ז, 8.4.1977, עמ' 18.

י"ח באייר תשל"ז,  )"ספרות, אמנות, ביקורת"(,  מעריב  "מחווה לאנה טיכו", 
5.6.1977, עמ' 45 ]דברים שנאמרו בבית הנשיא[.

"ירושלים ותל אביב" ]על הספרים עיר בראי תקופה: ירושלים במאה התשע־
הארץ  שבא[,  שלמה  מאת  ֵאם  הֹו  עִיר  הֹו  בן־אריה;  יהושע  מאת  עשרה 

)"תרבות וספרות"(, ח' בתמוז תשל"ז, 24.6.1977, עמ' 18
שיטת  עמרם:  רבי  תורת  הספרים:  ]על  קרתא"  נטורי  של  המחתרת  "ספרות 
של  ופועלו  חייו  אש:  עמוד  בלויא;  ברש"י  עמרם  ר'  מאת  קרתא  נטורי 
השרף מבריסק מאת יוסף שיינברגר ומרא דארעא ישראל: מסכת חייו של 
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מרן הגרי"ח זוננפלד מאת מנחם מענדיל גערליץ[, מעריב )"ספרות, אמנות, 
ביקורת"(, י"ב באלול תשל"ז, 26.8.1977, עמ' 39‑40.

יום  של  "מעריב  מעריב,  שלישי[,  פרק  נוצות,  בתוך:  ]סיפור,  הדבש"  "יערת 
כיפור", ט' בתשרי תשל"ח, 21.9.1977, עמ' 41‑42.

תשל"ח,  בחשוון  ט'  וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  ומקומו(",  )אדם  קֹומיל  "בית 
21.10.1977, עמ' 18‑19 ]וראו גם: דבר )"דבר השבוע"(, 21.7.1989; בתוך: 

חבלים, עמ' 223‑234[.
"עברית מדויקת וגמישה" ]על ספרו של יעקב רבי שיחות על עברית[, מעריב 

)"ספרות, אמנות, ביקורת"(, ח' בכסלו תשל"ח, 18.11.1977, עמ' 37.
"ירוחם לוריא ז"ל", הארץ )"תרבות וספרות"(, 9.12.1977, עמ' 18.

1978
הסופרים  אגודת  בכינוס  דברים  וגידים",  עור  חלום שקרם  תוך  אל  "להיוולד 
)תמוז  מד  גיליון  דף,   ,24.4.1978 ישראל,  למדינת  במלאות שלושים שנה 

תשל"ח, יולי 1978(, עמ' 6‑7.
אמנות  לספרות,  )"משא:  דבר   ,]109‑94 עמ'  נוצות,  בתוך:  ]סיפור,  "נוצות" 

ועיון"(, כ' בניסן תשל"ח, 27.4.1978, עמ' 18.
תולדות חטיבת המחץ, עורך גרפי: יעקב פאפו, יצא לאור בסיוע קצין חינוך 
ראשי, ענף הסברה, באמצעות ההוצאה לאור, משרד הביטחון, נובמבר 1978, 

בסיווג "מוגבל".
"האיש שבזכותו ידברו אבי וסבתי עם מלך שבדיה" ]על יצחק בשביס זינגר[, 
,8.12.1978 תשל"ט,  בכסלו  ח'  ביקורת"(,  אמנות,  )"ספרות,   מעריב 

עמ' 41.

1979
ה,  כרך  עת־מול,  פ"ח שניצר[,  בן שמואל  ]על מרדכי  חותם"  פיתוחי  ַח  "ְמַפּתֵ
גיליון 1 )27( )תשרי תש"ם, ספטמבר 1979(, עמ' 16‑17 ]וראו גם: הארץ 
התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ   ;18.5.1979 )"תרבות וספרות"(, 

ישראל, 1980; דבר )"דבר השבוע"(, 17.5.1985[.
עיר  בן־אריה,  יהושע  הספרים;  ]על  ספרים"  בראי  ירושלים  חדשים:  "ספרים 
ברס  וצבי  קדר  זאב  בנימין  בראשיתה;  החדשה  ירושלים  תקופה:  בראי 
)עורך(,  כהן  אמנון  הביניים;  בימי  ירושלים:  בתולדות  פרקים  )עורכים(, 
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פרקים בתולדות ירושלים: בראשית התקופה העות'מאנית; בנימין קלוגר, 
ומן המקור: הישוב הישן על לוח המודעות;  ירושלים שכונות סביב לה 
טלביה  בירושלים;  הספרדים  במשכנות  להווי  מסורת  בין  יהושע,  יעקב 
)קוממיות([, טבע וארץ, חוברת כב/1 )חשוון‑כסלו תש"ם, נובמבר‑דצמבר 

1979(, עמ' 34‑36.
העתיקה[,  העיר  הראשונים:  ירושלים  צילומי  הספר  ]על  מציצן"  "הנאה של 

הארץ )"תרבות וספרות"(, 20.4.1979, עמ' 18‑19.
"'מלך האמנות מעצמו': לדמותו של האמן הארץ־ישראלי הראשון" ]על מרדכי 
וספרות"(, כ"א באייר תשל"ט,  )"תרבות  הארץ  בן שמואל פ"ח שניצר[, 
18.5.1979, עמ' 25‑26 ]וראו גם: עת־מול, ספטמבר 1979; התקופות הגדולות 

בהיסטוריה של ארץ ישראל, 1980 ודבר )"דבר השבוע"(, 17.5.1985[.
ארץ חרמונים מאת שמעון אפלבאום  ]על הספרים:  "מסע על מדף הספרים" 
ואחרים; מטולה: סיפור ייסודה של מטולה מראשיתה וסיפור מיסדיה מאת 
נון; קובץ המאמרים  הכנרת: מונוגרפיה של ימה מאת מנדל  יעקב הרוזן; 
בגיאוגרפיה  פרקים  ושומרון:  יהודה  כרכי  צמד  וים;  חוף  וההרצאות 
ירושלים  צילומי  והספר  ואחרים;  שמואלי  אבשלום  מאת  יישובית 
,)1979 )מאי‑יוני  כא/4  חוברת  וארץ,  טבע  החדשה[,  העיר   הראשונים: 

עמ' 180‑184.
"אוטודידקטים ירושלמיים" ]על ירושלים שכונות סביב לה מאת בנימין קלוגר; 
במשכנות  להווי  מסורת  בין  אלעזר;  יעקב  מאת  העתיקה  בעיר  חצרות 
הספרדים בירושלים מאת יעקב יהושע; ילדות בירושלים הישנה, חלק ו, 
מאת יעקב יהושע[, הארץ )"תרבות וספרות"(, י"ג בניסן תשל"ט, 8.6.1979, 

עמ' 25.
הספרים:  ]על  ההיסטוריה"  ללימוד  מקורות  שלושה  או  מדיר־יאסין,  "מרור 
כל   ;1935‑1917 ישראל,  בארץ  היהודי  היישוב  לתולדות  כרונולוגיה 
הארץ  ג[,  כרך  התשובות,  בספרות  ישראל  וארץ   1921 לשנת  ירושלים: 

)"תרבות וספרות"(, ד' בתמוז תשל"ט, 29.6.1979, עמ' 25.
"טיסות מיוחדות לכוהנים", הארץ )"תרבות וספרות"(, 13.7.1979, עמ' 21.

"בהיאחזות הנח"ל בסיני", הארץ )"תרבות וספרות"(, י' באב תשל"ט, 3.8.1979, 
עמ' 18‑19.

"האוניברסיטאות שלי" ]חנויות ספרים בירושלים[, דבר )"משא: לספרות, אמנות 
ועיון"(, כ"ט באלול תשל"ט, 21.9.1979, עמ' 23, 25.
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"ִכרסומה של עיר" ]על הספר: עיר בראי תקופה: ירושלים החדשה בראשיתה 
תש"ם,  בכסלו  ג'  וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  בן־אריה[,  יהושע  מאת 

23.11.1979, עמ' 18.

1980
"ארון קודש על גלגלים )מרשימותיו של יהודי ריטואלי(", מחברות לספרות, 

חברה וביקורת, גיליון 1 )ינואר 1980(, עמ' 3‑4.
מחברות לספרות, חברה  "אוויטה אהובתי )מרשימותיו של יהודי ריטואלי(", 

וביקורת, גיליון 2 )פברואר 1980(, עמ' 40‑41.
"הפתרון הגרפי", מחברות לספרות, חברה וביקורת, גיליון 4‑5 )תש"ם, 1980(, 

עמ' 40‑41.
"'מלך האמנות מעצמו' — האמן הארץ־ישראלי הראשון" ]על מרדכי בן שמואל 
פ"ח שניצר[, בתוך: יואל רפל )עורך(, התקופות הגדולות בהיסטוריה של 
ארץ ישראל, כרך 2: פרובינציה באימפריה מידרדרת, 1800‑1882, יועץ 
מדעי: יהושע בן־אריה, רביבים, מהדורת ספרית מעריב, 1980, עמ' 77‑81 
]וראו גם: הארץ, 18.5.1979, עת־מול, ספטמבר 1979 ודבר )"דבר השבוע"(, 

.]17.5.1985
ישראל  ארץ  הספרים:  ]על  החדשה"  ישראל  ארץ  'מנציחי'  "ציירי־אור: 
בן־דב[,  יעקב  מאת  צילומים  ומבחר  רפאלוביץ  ישעיהו  מאת  והמושבות 

הארץ )"תרבות וספרות"(, י"ב באדר תש"ם, 29.2.1980, עמ' 18.
אורבך,  עליזה  תצלומים:  בירושלים",  ברנר  בעקבות   — אבק  של  "פואמה 
מחברות לספרות, חברה וביקורת, גיליון 3 )מארס 1980(, עמ' 8‑17 ]ראו: 

סקירה חודשית, 30.9.1987; ידיעות אחרונות, 11.9.1981[.
"סבא מחפש את התכלת" ]שני פרקים מתוך נוצות[, במחנה נח"ל, גיליון 6‑7 

)אייר תש"ם, מארס‑אפריל 1980(, עמ' 34‑35.
"אם תחנה עלי מחנה: מסע ספרותי למחנה שנלר ולסביבותיו, מחוזם של חנה 
של  לירושלים  זכרונות  מסע  גם  שהוא  שלי,  מיכאל  גיבורי  גונן,  ומיכאל 
אמצע שנות החמישים", מעריב, מוסף לספרות )"מעריב של חג"(, כ' בניסן 

תש"ם, 6.4.1980, עמ' 35.
"כאשר שוקעים דברי המורה אל הדומייה", מעריב, מוסף לספרות )"מעריב של 

חג"(, ה' בסיוון תש"ם, 20.5.1980, עמ' 39.
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1981
"הסכמה", בתוך: דני קרמן )עורך(, זה מה שיש!, זמורה, ביתן, מודן, תל אביב 

1981, עמודים לא ממוספרים.
ירושלים  בתולדות  פרקים  )עורך(,  שלתיאל  אלי  בתוך:  בירושלים",  "אבנים 
בזמן החדש, ספר זיכרון ליעקב הרצוג, יד יצחק בן־צבי ומשרד הביטחון — 

ההוצאה לאור, ירושלים 1981, עמ' 455‑472.
ד"ר  ובהשתתפות  באר  חיים  בהנחיית  ]רב־שיח  מהי?"   — יפה  ישראל  "ארץ 
בנימין קלמן, אמנון ברזל, מיכה ברעם, ס' יזהר ודני קרמן[, סקירה חודשית, 

מס' 3‑4, גיליון מיוחד ליום העצמאות )מארס‑אפריל 1981(, עמ' 71‑83.
"המשורר הראשון" ]סיפור, בתוך: חבלים, עמ' 277‑283[, מעריב )"ספרות"(, 

כ"ה באייר תשמ"א, 29.5.1981, עמ' 45.
"פגישות בלתי חוזרות: ספר בהשאלה" ]על ר' אהרן ראטה[, במחנה, גיליון 44, 

ט"ו באב תשמ"ב, 4.8.1982, עמ' 59.
"אל כף הקלע: מסע בירושלים של שכול וכשלון, מאה שנה להולדתו של יוסף 
חיים ברנר: ספטמבר 1881‑ספטמבר 1981", ידיעות אחרונות, המוסף לשבת 
7  ,4‑1 עמ'   ,11.9.1981 תשמ"א,  באלול  י"ב  ואמנות"(,  תרבות   )"ספרות, 
לספרות,  מחברות  בירושלים",  ברנר  בעקבות   — אבק  של  "פואמה  ]ראו: 

חברה וביקורת, מארס 1980; סקירה חודשית, 30.9.1987[.

1982
"משלי יעקב: על שלוש פגישות עם יעקב שבתאי ז"ל", עלֵי שיח, מס' 12‑14 
)1982(, עמ' 218‑219 ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 417‑419[.

"תפילה בקשר", ידיעות אחרונות )"הגביע העולמי בכדורגל — מונדיאל 1982"(, 
י"ד בתמוז תשמ"ב, 5.7.1982, עמ' 10 ]שב ונדפס גם בעלון בהוצאת קצין 

חינוך ראשי בשנה זו, מערכת שלום הגליל, תשמ"ב 1982: מפי לוחמים[.
"מסע בעיר לא מושגת", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 38, כ"ט באלול תשמ"ב, 

17.9.1982, עמ' 5‑10.
"שתיקת הרבנים", דבר, ט' בתשרי תשמ"ג, 26.9.1982, עמ' 3.

"גוש אמונים — 'כנענים' מניחי תפילין", דבר, כ"ח בתשרי תשמ"ג, 15.10.1982, 
עמ' 17.

"בחיק נשמת עולם" ]על בית העלמין בהר ציון[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 47, 
ג' בכסלו תשמ"ג, 19.11.1982, עמ' 10‑13.



423

רשימת פרסומיו של חיים באר

"נספחי תרבות", דבר, י' בכסלו תשמ"ג, 26.11.1982, עמ' 17.
דם, אינפלציה ודמעות; לשלוט ברגש; להחזיר לשולח; תנוחה נכונה

תשמ"ג,  בכסלו  י"ז   ,49 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  הושיעה",  "אדושם 
3.12.1982, עמ' 20‑21.

"יום ראשון בעיר זרה" )גלויות מלונדון(, דבר, א' בטבת תשמ"ג, 17.12.1982, 
עמ' 18.

"'או, טננבאום' וציפת־כר ירושלמית ישנה" )מכתב מלונדון(, דבר, ח' בטבת 
תשמ"ג, 24.12.1982, עמ' 19.

דבר, מלונדון(,  )מכתב  במרחקים"  הבן  מן  ואמא  לאבא  או  אישי   "אור־יום 
ט"ו בטבת תשמ"ג, 31.12.1982, עמ' 19.

1983
"אבק ספרים", דבר, כ"ב בטבת תשמ"ג, 7.1.1983, עמ' 17.

אילוסטרציה קנטרנית; עד הסוף? כלל גדול; עוונות ראשונים; עת לעשות לה' — הפרו 
תורתך; קונטרה פונקט; דברי דפוס

"בחיפוש אחרי הר הקסמים" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע בעקבות 
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  ראשונה.  רשימה   — מאן   תומס 
עמ' 98‑109[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 2, כ"ט בטבת תשמ"ג, 14.1.1983, 

עמ' 11‑13.
תומס  ]מסע בעקבות  וספרים(  סופרים  בעקבות  )מסעות  וקרח"  וייסורים  "הר 
מאן — רשימה שנייה. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 109‑121[, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 3, ז' בשבט תשמ"ג, 21.1.1983, עמ' 11‑13.
]מסע  "כאילו התפורר שם חלום או סיוט" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( 
מזיכרונותיה של  בעקבות תומס מאן — רשימה שלישית ואחרונה. בתוך: 
תולעת ספרים, עמ' 121‑135[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 4, י"ד בשבט 

תשמ"ג, 28.1.1983, עמ' 11‑13, 23.
דבר, י"ד בשבט  ]דיווח מהבורסה בתל אביב[,  "בקודש הקודשים של המולך" 

תשמ"ג, 28.1.1983, עמ' 1.
"'את הסיפורים של אברם אתה קורא?'" )משוא פנים(, דבר, י"ג בשבט תשמ"ג, 

27.1.1983, עמ' 7.
,6 דבר )"דבר השבוע"(, גיליון   "נס אפל" )מסעות בעקבות סופרים וספרים(, 

 — שופמן  ג'  בעקבות  ]מסע   9‑6 עמ'   ,11.2.1983 תשמ"ג,  בשבט  כ"ח 
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שלכת:  שופמן",  ג'  של  'המקרה'   — אפל  "נס  גם:  ראו  ראשונה.  רשימה 
בווינה  שופמן  ג'  אל   — אפל  "נס   ;1994 שופמן,  ג'  מאת  סיפורים 
 ובוֶצלסדורף", מעריב, 22.4.2011. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים,

עמ' 15‑28[.
"ארבעה פרשים בשמים" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע בעקבות ג' 
 שופמן — רשימה שנייה. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 29‑44[,
דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 7, ה' באדר תשמ"ג, 18.2.1983, עמ' 10‑12, 34.
]מסע  "אני נושק לידייך היפות השרוטות" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( 
תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  שלישית.  רשימה   — שופמן  ג'  בעקבות 
תשמ"ג,  באדר  י"ב   ,8 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]57‑44 עמ'  ספרים, 

25.2.1983, עמ' 10‑12.
Make love not war; הגל השחור; האם והבנים; שנית מצדה לא תיפול

ג'  בעקבות  ]מסע  וספרים(  סופרים  בעקבות  )מסעות  בעשב"  רץ  "תרנגול 
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  רביעית.  רשימה   —  שופמן 
עמ' 57‑70[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 9, י"ט באדר תשמ"ג, 4.3.1983, 

עמ' 6‑8, 35.
"בחנותו של ר' אברהם רובינשטיין: 13 שנה למותו של ש"י עגנון", כל העיר, 

ירושלים, י"ט באדר תשמ"ג, 4.3.1983, עמ' 48.
ג'  בעקבות  ]מסע  וספרים(  סופרים  בעקבות  )מסעות  גראשי"  של  "במסבאה 
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  חמישית.  רשימה   —  שופמן 
 עמ' 70‑86[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 10, כ"ו באדר תשמ"ג, 11.3.1983,

עמ' 10‑12, 26.
"דו"ח מעולם אחר: עיירה יהודית בלב פרדסים גדועים" ]ביקור חוזר בבני ברק[, 

דבר, מוסף לפסח, י"ד בניסן תשמ"ג, 28.3.1983, עמ' 12‑15.
צומת מסובים; אחורי ארי; חזון איש ושברו; ֶגשם או ָגשם; הוויה של בולבוסין

"השיר הראשון", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 15, ב' באייר תשמ"ג, 15.4.1983, 
אמנם", "וכך,  המילים  עד   ,307‑300 עמ'  חבלים,  ]בתוך:   11‑10  עמ' 

ועמ' 309 מפסקה 2 עד עמ' 310, סוף הפסקה לפני האחרונה. ראו גם: הדֹאר, 
.]29.4.1983

חסד הקריאה; חתונה בלי ריקוד; חלונות של עופרת; שתיקתו של המשורר
באייר  ט'   ,16 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  שערים",  במאה  העצמאות  "יום 

תשמ"ג, 22.4.1983, עמ' 10‑11, 33.
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הלא כבני כותיים אתם, דגלים שחורים ברוח, משל הדב והזבוב, קרונות המלכות
תשמ"ג,  באייר  ט"ז   ,17 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  נאמן"  להיות  חייב  ההד  "רק 

29.4.1983, עמ' 10‑11 ]בתוך: חבלים, עמ' 251‑267[.
תשמ"ג,  באייר  ט"ז  כב,  גיליון   ,62 שנה  יורק,  ניו  הדֹאר,  הראשון",  "השיר 

29.4.1983, עמ' 348‑349 ]בתוך: חבלים. ראו גם: דבר, 15.4.1983[.
דבר )"דבר  "צבאות השם שועטים שוב" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

השבוע"(, גיליון 18, כ"ג באייר תשמ"ג, 6.5.1983, עמ' 10‑11, 22.
ההיתקלות הראשונה; הצד האלוקי של המטבע; המח"ט יוסף־יצחק; דירה בתחתונים; 

שעון קוקייה לובביצ'י
"אנתולוגיה ישראלית קטנה", דבר, א' בסיוון תשמ"ג, 13.5.1983, עמ' 19.

משונה;  מיטה  שטן;  מעשה  טוב;  משמן  שם  טוב  הזיכרון...;  הסתלק  עם  נצח;  נעורי 
האחרונה;  הסעודה  שבאומות;  העזים  אלוקית;  בוכהלטריה  ברוורס;   — בדרך  מדינה 

שארית הפליטה; אמרת עם
"משהו מוקם על מה שהוחרב: שיחה עם האדריכל דוד קרויאנקר", דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 21, ט"ו בסיוון תשמ"ג, 27.5.1983, עמ' 6‑8.
"מי יעלה בהר השם" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 22, כ"ב בסיוון תשמ"ג, 3.6.1983, עמ' 10‑11, 15.
שיחו בכל נפלאותיו; אל הקדוש פנימה; פתחה של גיהינום; ומי יקום במקום קדשו; 

עבודת השם; עד דמשק
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הזמן"  של  הנקי  "היסוד 
השבוע"(, גיליון 23, כ"ט בסיוון תשמ"ג, 10.6.1983, עמ' 10‑11, 21 ]בתוך: 

חבלים, עמ' 17, 23, 26‑27, 52‑55[.
אורח נטה ללון; האדרת והאמונה; קולמוס וכרתית; אריה ששאג

"היזון חוזר" ]על מכתבי קוראים[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 25, י"ג בתמוז 
תשמ"ג, 24.6.1983, עמ' 10‑11, 20.

עוללות שופמן ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 86‑91[; בלי נדר;
"'לכתחילה אריבער'"; שירו לשם שיר חדש

"מנשיקות פיהו", דבר, כ' בתמוז תשמ"ג, 1.7.1983, עמ' 15.
סוד הקסם החקלאי; שתיקתו ההולכת ונמשכת של הרה"מ; להחיל את עקרון ה־45 ק"מ 

ומיד; נגרים קטנים מחבלים בכרמים; נבואה קטנה
)"דבר  דבר  הישן[,  היישוב  וקנאי  יהודה  בן  אליעזר  ]על  הכוונת"  על  "בלשן 

השבוע"(, גיליון 27, כ"ז בתמוז תשמ"ג, 8.7.1983, עמ' 10‑11, 28.
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"אל תתוודע לרשות" ]על פגישתה של רעיה הרניק עם שר הביטחון לשעבר 
אריאל שרון[, דבר, כ"ז בתמוז תשמ"ג, 8.7.1983, עמ' 15.

"ארבע כנפות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 
29, י"ב באב תשמ"ג, 22.7.1983, עמ' 10‑11, 26.

"הקץ המגולה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 
30, י"ט באב תשמ"ג, 29.7.1983, עמ' 8‑9, 24.

וראיתם אותם; ההשתמשות במידת המירמה; לא תחנם; שומר אמונים; השבוע הראשון 
של השנה

,)1983 )אוגוסט  השנה  ראש   ,60 מס'  מוניטין,  הדם'",  'הזיית  בבוקר:   "שבת 
עמ' 65.

"הגאזעטען הקדושים" ]עיון בעיתונות החרדית[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 
31, כ"ו באב תשמ"ג, 5.8.1983, עמ' 8‑9, 31.

התנצלות המחבר; יתומים חיים; תוצרי לוואי; אב בית דין דמונטי־וידאו; "ואולי מוטב 
תדיאוש"; קיץ יהודי; מה עוד תבקשי מאתנו מכורה ואין עדיין

"פעדערן" ]תרגום קטע מנוצות ליידיש בידי יוסל בירשטיין[, גשרים: בריקן, א 
)אלול תשמ"ג, ספטמבר 1983(, עמ' 89‑101.

"חופשה בזכרון" ]על זכרון יעקב[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 33, י' באלול 
תשמ"ג, 19.8.1983, עמ' 4‑6.

לא רוצה לזמביה; נמייה יוצאת מן החורש; האפוס הגדול בוודאי עוד ייכתב; ארבעים 
שנה אקוט בדור; שעת העבודה הגדולה הגיעה

,34 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  בנתב"ג[,  ]ביקור  הישראלית"   "הקומדיה 
י"ז באלול תשמ"ג, 26.8.1983, עמ' 4‑5.

וידויו של יורד מרכבה; הפורגטוריון; והעדן; התופת
"נס ציונה, מאה שנות בדידות", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 36, כ"ט באלול 

תשמ"ג, 7.9.1983, עמ' 6‑7, 22.
מושבה בדרך; "הכול אני אראה לך"; השושנים והחוחים; רגע לפני הבום

"השבוע הראשון של השנה", דבר, ט' בתשרי תשמ"ד, 16.9.1983, עמ' 15.
פרעושי בוקר, אהבת ישראל; פנינו להווה; יד

"מלך אביון", דבר, ט"ז בתשרי תשמ"ד, 23.9.1983, עמ' 12.
השבוע"(, )"דבר  דבר  נשכחות",  בלתי  ספרותיות  פתיחות  ק':  גשר   "לעבר 

גיליון 39, כ"ג בתשרי תשמ"ד, 30.9.1983, עמ' 6‑7, 13.
הסברה של שורה ראשונה; בוקר אחד; הללו היוצאים למסעות; בזעיר אנפין
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"הגלילה!" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 41, 
ז' בחשוון תשמ"ד, 14.10.1983, עמ' 8‑10.

השידול; היציאה; הדרך; ההמתנה; השיבה
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  ספרים"  "דקדוקי 
של  תגובתו  ]ראו:   9‑8 עמ'   ,21.10.1983 תשמ"ד,  בחשוון  י"ד   ,42 גיליון 

ראובן בן־יוסף לרשימה: דבר, 3.11.1983[.
שמחת בינותם;  המליץ  כי  תחת;  רובצת  תהום  עננו;  הזבובים  אלוהי  לעכשיו;   נכון 

עניים
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  שכתוב"  במה  תאמין  "אל 

השבוע"(, גיליון 43, כ"א בחשוון תשמ"ד, 28.10.1983, עמ' 10‑11, 23.
מעשה נורא; כוח־המושך של הגבול; המכחול והשפופרת; חיפוש קרובים; בחנותו של 

מר טברסקי
למערכת"(, )"מכתבים  דבר  בר־יוסף[,  לראובן  ]תשובה  משיבה"   "התולעת 

כ"ז בחשוון תשמ"ד, 3.11.1983, עמ' 6.
דבר )"דבר השבוע"(,  "קניינים רוחניים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

גיליון 44, כ"ח בחשוון תשמ"ד, 4.11.1983, 16‑17, 21.
על היש המושלם; מנחה מאת המחבר

,11.11.1983 תשמ"ד,  בכסלו  ה'  דבר,  לשרפה",  משרפה  שהלך   "האיש 
עמ' 17.

"לפני ארון הספרים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 46, י"ב בכסלו תשמ"ד, 18.11.1983, עמ' 8‑9.

ספריית השאלה; יתומי הרוח; בקשת הספר
"חלקת אלוהים הקטנה שלי", דבר, י"ב בכסלו תשמ"ד, 18.11.1983, עמ' 17.
 "אמת ובדיה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 47,

י"ט בכסלו תשמ"ד, 25.11.1983, עמ' 6‑7, 20.
רבות מחשבות; שכר סופרים; מֵגפת הספרות; שיר שימושי

דו־ירחון  קרדום,  שילר[,  אלי  ]עם  אור'"  'תמונות  עם  נודד  כמרצה  "וילנאי 
לידיעת הארץ, שנה שישית, חוברת 31‑32 )כסלו תשמ"ד, דצמבר 1983(, 

עמ' 117‑123 ]ראו: ספר זאב וילנאי, 1984; במחנה, 17.2.1988[.
"גיבור מקומי: ערב ערכים עם הרב אורי זוהר בנווה שרת", דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 48, כ"ו בכסלו תשמ"ד, 2.12.1983, עמ' 12‑13.
הידים על העיר; פנים בהמון; היפה והחיה; עיר ללא רחמים
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)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  שחורות"  פנינים  "חרוזי 
השבוע"(, גיליון 49, ג' בטבת תשמ"ד, 9.12.1983, עמ' 6‑7.

איילת השחר; רב־תודות; איש תם; אור החיים; סי סניור; הלחם והמצות

1984
 "ספֵרי־פרא" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 1,

ב' בשבט תשמ"ד, 6.1.1984, עמ' 6‑7.
כצידה  ידידי; פתקית  כריסטופר  נפש אחת;  גיהינום;  מדורי  זיבען  ברחוב;  על ספסל 

לדרך; דבר זה העליתי מפלפולי
"תמונה קבוצתית עם אלמנה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 2, ט' בשבט תשמ"ד, 13.1.1984, עמ' 6‑7, 20.
"ליצנציה פואטיקה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 3, ט"ז בשבט תשמ"ד, 20.1.1984, עמ' 10‑11.
חשבונות;  חיסול  פלסתר;  כתבי  תורתם  העושים  אחת;  קטנה  ציפור  לבן;  על  שחור 

ובהמה רבה
"מנורת החסרונות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 4, כ"ג בשבט תשמ"ד, 27.1.1984, עמ' 6‑7.
מחתרת גלויה; ברוך משנה הבריות; הז'אנר הארץ־ישראלי ואביזריהו; להיות סופר

השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  החזק"  "הכישוף 
גיליון 6, ז' באדר א' תשמ"ד, 10.2.1984, עמ' 6‑7.

חוזר מס' 127; בין קמץ לפתח; דיו דיו ודורשיה; הסוכר המר; 2 על 10; כתיבה וחתימה 
טובה

"מן השפה ולפנים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 7, י"ד באדר א' תשמ"ד, 17.2.1984, עמ' 14‑15.

מסע הצלב של התינוקות; מקל שקד אני רואה; על רגל אחת; צחוק באפילה; תעודה; 
הכפיל

לווייטצ'פל בעקבות הפרק  ]מסע  וספרים(  )מסעות בעקבות סופרים  "בחורף" 
תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  ראשונה.  רשימה   — ברנר  בחיי  הלונדוני 
א'  באדר  כ"ח   ,9 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]279‑267 עמ'  ספרים, 
כעשן",  פרח  אהובי,  מת,  "העבר  ]וראו:   18  ,5‑3 עמ'   ,2.3.1984 תשמ"ד, 
מסע  סיפורי   20 לחיות:  רוצה  שהייתי  החיים  אלה   ;1998 אחר,  מסע 
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פתוח, ספר  הוא  העולם  בלונדון",  הזיכרון  "מחוזות   ;2003  ישראליים, 
.]2004

"מסביב לנקודה" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע לווייטצ'פל בעקבות 
הפרק הלונדוני בחיי ברנר — רשימה שנייה. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת 
ספרים, עמ' 283‑292[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 10, ה' באדר ב' תשמ"ד, 
אחר,  מסע  כעשן",  פרח  אהובי,  מת,  "העבר  ]וראו:   10‑8 עמ'   ,9.3.1984
1998; "גלויות מלונדון", אלה החיים שהייתי רוצה לחיות, 2003; "מחוזות 

הזיכרון בלונדון", העולם הוא ספר פתוח, 2004[.
"בחיים ובספרות" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע לווייטצ'פל בעקבות 
של  מזיכרונותיה  בתוך:  שלישית.  רשימה   — ברנר  בחיי  הלונדוני  הפרק 
 תולעת ספרים, עמ' 293‑306[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 11, י"ב באדר ב'

תשמ"ד, 16.3.1984, עמ' 8‑10, 22 ]וראו: "העבר מת, אהובי, פרח כעשן", 
לחיות,  רוצה  שהייתי  החיים  אלה  מלונדון",  "גלויות   ;1998 אחר,  מסע 

2003; "מחוזות הזיכרון בלונדון", העולם הוא ספר פתוח, 2004[.
בעקבות  לווייטצ'פל  ]מסע  וספרים(  סופרים  בעקבות  )מסעות  "המעורר" 
של  מזיכרונותיה  בתוך:  רביעית.  רשימה   — ברנר  בחיי  הלונדוני  הפרק 
י"ט   ,12 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]321‑307 עמ'  ספרים,  תולעת 
אהובי,  מת,  "העבר  ]וראו:   12  ,9‑7 עמ'   ,23.3.1984 תשמ"ד,  ב'  באדר 
שהייתי  החיים  אלה  מלונדון",  "גלויות   ;1998 אחר,  מסע  כעשן",  פרח 
פתוח, ספר  הוא  העולם  בלונדון",  הזיכרון  "מחוזות   ;2003 לחיות,   רוצה 

.]2004
"חיים באר מנסה לכתוב רק 400 מילה על אלישבע שכתבה: 'לעם העברי אשאר 
 תמיד נוכרייה... ולא אכנס אל תוכו לעולמי עולמים'", דבר, כ"ו באדר ב'
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  ]בתוך:   24 עמ'   ,30.3.1984  תשמ"ד, 

עמ' 367‑368[.
"שכול וכשלון" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע לווייטצ'פל בעקבות 
של  מזיכרונותיה  בתוך:  חמישית.  רשימה   — ברנר  בחיי  הלונדוני  הפרק 
תולעת ספרים, עמ' 321‑338[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 13, כ"ו באדר 
ב' תשמ"ד, 30.3.1984, עמ' 8‑10, 22 ]וראו: "העבר מת, אהובי, פרח כעשן", 
לחיות,  רוצה  שהייתי  החיים  אלה  מלונדון",  "גלויות   ;1998 אחר,  מסע 

2003; "מחוזות הזיכרון בלונדון", העולם הוא ספר פתוח, 2004[.
"מעבר לגבולין" )מסעות בעקבות סופרים וספרים( ]מסע לווייטצ'פל בעקבות 
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הפרק הלונדוני בחיי ברנר — רשימה שישית ואחרונה. בתוך: מזיכרונותיה 
של תולעת ספרים, עמ' 338‑256[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 14, ד' בניסן 
תשמ"ד, 6.4.1984, עמ' 8‑10, 26 ]ראו: "העבר מת, אהובי, פרח כעשן", מסע 
 ;2003 לחיות,  רוצה  החיים שהייתי  אלה  מלונדון",  "גלויות   ;1998 אחר, 

"מחוזות הזיכרון בלונדון", העולם הוא ספר פתוח, 2004[.
 "ֵשם הגדולים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 16,

י"ח בניסן תשמ"ד, 20.4.1984, עמ' 8‑9, 20.
357‑359[; הצבי על אובל  מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ'  השתחררות ]בתוך: 
אולי; מודעא רבה לאוריתא; "אפילו אם אינני רוצה לשכוח" ]בתוך: מזיכרונותיה של 

תולעת ספרים, עמ' 368‑370[; שפוני טמוני חול

"אסרו־חג" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 17, 
כ"ה בניסן תשמ"ד, 27.4.1984, עמ' 8‑9, 26.

חמץ שעבר עליו הפסח; הא לחמא עניא; והסטנוב עומד על ימינו לשטנו; טורקוומדה 
בשמלה; דבר אחד ליום השואה

ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  למותה.  ]בשבעה  זלדה"   "השבוע: 
עמ' 371‑373[, דבר, ב' באייר תשמ"ד, 4.5.1984, עמ' 15.

ליום  מוסף  דבר,  הזמיר[,  עת  בתוך:  ]סיפור   "1956 העצמאות  יום  "סעודת 
העצמאות, ד' באייר תשמ"ד, 6.5.1984, עמ' 13.

עם  נפש  ]חשבון  ספרים"(  תולעת  )"מזיכרונותיה של  לי"  ירווח  ולא  "אדברה 
העולם הדתי־לאומי בעקבות תפיסת אנשי המחתרת היהודית[, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 20, ט"ז באייר תשמ"ד, 18.5.1984, עמ' 4‑5.
אנטישמיות עצמית; רואה החשבון האלוקי; ההלכה והחומה הסינית

"ידי ֵעשו" ]על עולמם הכוחני והאידאולוגי של הרבנים צבי יהודה קוק ושלמה 
,25.5.1984 תשמ"ד,  באייר  כ"ג   ,21 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר,   גורן[, 

עמ' 4‑5.
פריחה מאוחרת; הסיף והחרב; הדגם החשמונאי; המיסטיפיקציה של הכוח

"גילויים חדשים על ארץ אררט", דבר, ג' בסיוון תשמ"ד, 3.6.1984, עמ' 7.
"אישיות רלבנטית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על שמואל הוגו ברגמן, 
השבוע"(, )"דבר  דבר  יובל[,  וירמיהו  קפקא  אלתרמן,  נתן  שלום,   גרֹשם 

גיליון 23, ח' בסיוון תשמ"ד, 8.6.1984, עמ' 12‑13.
"עצם נוכחותכם ופעלכם המתמיד, מורינו"; "ה'ציֹון' שלי היא נתח הגון של אנוכיות"; 

"אתה בונה — אתה בונה!"; "כלחיצת יד מרחוק"
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"תכלית כל קריאה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 24, ט"ו בסיוון תשמ"ד, 15.6.1984, עמ' 10‑11, 26.

בא  האוכל  עם  הפלשתינאי,  השד  חביבי,  הוגו  גור,  מפני  לכם  גורו  או  השלעגערים 
התיאבון, גורדון סטר, ראש דבר

"'א־דאּולה מענא'", דבר, ט"ו בסיוון תשמ"ד, 15.6.1984, עמ' 17.
תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  זלדה.  ]על  העולם"  מן  מנותקת  "שושנה 
ספרים, עמ' 373‑382[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 25, כ"ב בסיוון תשמ"ד, 

22.6.1984, עמ' 8‑9.
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  וגניזה   כינוס 

הדֹאר,  גם:  ]וראו   13‑11 עמ'   ,6.7.1984 תשמ"ד,  בתמוז  ו'   ,27 גיליון 
.]24.8.1984

מת־מצווה; ילמדנו רבנו; עשירי העיר בטור; ארשת שפתינו תערב לפיך; מה יפית עמק 
עכור; שושן עמק איומה ]בהתייחס לרשימה על זלדה. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת 
ספרים, עמ' 383‑384[; וגביעי לא ניתן עדיין ]מכתבו של דב סדן לזלמן שז"ר בדבר 

הלנת שכר סופרים[; ברוך הבא!
 ,6.7.1984 דבר, ו' בתמוז תשמ"ד,  "פנטזיה ערבית קצרה" ]על הקול הערבי[, 

עמ' 16.
"את הנסיעה הזאת אי אפשר יהיה להפסיק" ]חשבון נפש עם הלאומנות הדתית[, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 28, י"ג בתמוז תשמ"ד, 13.7.1984, עמ' 8‑9.
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  ביאליק.  ]על  המשורר   מות 
תשמ"ד,  בתמוז  כ'   ,29 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]172‑162 עמ' 

20.7.1984, עמ' 14‑15, 21.
 ,24.7.1984 כ"ד בתמוז תשמ"ד,  דבר,  בבחירות",  לא מאמינה  "מאה שערים 

עמ' 3.
"ש"ס חדש יוצא לאור" ]על מפלגת ש"ס[, דבר, כ"ז בתמוז תשמ"ד, 27.7.1984, 

עמ' 16.
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  דרכו"  פי  על  לנער  "חנוך 

השבוע"(, גיליון 31, ה' באב תשמ"ד, 3.8.1984, עמ' 8‑9, 30.
 שלום כיתה א'; משפט הקופים; בית יעקב לכו ונלכה; הם יורים גם בנייר מכתבים;

חוק ההפלות; משפט הבחירה; אותו מקום; עצה; מותו של המורה לעברית
"מת אברהם אבן שושן, בעל 'המילון החדש'", דבר, י"א באב תשמ"ד, 9.8.1984, 

עמ' 1 ]חתום: סופר "דבר"[.
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)"דבר  דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "להעמיד דברים על דיוקם" 
השבוע"(, גיליון 32, י"ב באב תשמ"ד, 10.8.1984, עמ' 10‑11, 27.

בתוך:  ביאליק.  מות  ]על  הלילה  עורך  ביאליק?;  של  אגרות  שלוש  נעלמו  לאן 
מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 172[; והריחו ביראת השם; על חטא שחטאתם; 

המלצה; ביסקוויט; מספיק
 ,63 שנה  יורק,  ניו  הדֹאר,  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  וגניזה  כינוס 
גיליון לד, כ"ו באב תשמ"ד ]בשער כתוב: י"ב מ]נ[חם אב, כלומר 10.8.1984[, 

24.8.1984, עמ' 554‑555. ]וראו גם: דבר )"דבר השבוע"(, 6.7.1984[.
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  תבו"  ִיּכָ כולם  ספרָך  "ועל 

השבוע"(, גיליון 35, ג' באלול תשמ"ד, 31.8.1984, עמ' 8‑9.
חיים של חילוץ עצמות; שרפה, יהודים, שרפה; תורה ועבודה; דיכוטומיה; גלמי ראו 

עיניך
"דבר שלא נגמר, שלא ייגמר לעולם" ]עם פטירת אמיר גלּבֹע[, דבר, ז' באלול 

תשמ"ד, 4.9.1984, עמ' 9.
)"דבר  דבר  גורני",  יוסף  פרופ'  עם  שיחה  ההיסטורי:  הממד  אחר  "בחיפוש 

השבוע"(, גיליון 36, י' באלול תשמ"ד, 7.9.1984, עמ' 4‑5, 24.
הקודם[,  הגיליון  מן  ]המשך  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  וגניזה  כינוס 
,7.9.1984 תשמ"ד,  באלול  י'  לה,  גיליון   ,63 שנה  יורק,  ניו   הדֹאר, 

עמ' 571‑572 ]וראו גם: דבר )"דבר השבוע"(, 6.7.1984[.
"דיבר הכתוב בהווה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 37, י"ז באלול תשמ"ד, 14.9.1984, עמ' 8‑9, 29.
שבת לערב  וקראת  אוון;  במות  פורענות;  בטרם  ל"תמורה"  עוז  בדיבור;  חופש   אין 

עונג
)"דבר השבוע"(,  דבר  ספרים"(,  תולעת  )"מזיכרונותיה של  נפתחים"  "ספרים 

גיליון 38, כ"ד באלול תשמ"ד, 21.9.1984, עמ' 14‑15.
קול דודי; משה הופמן; מגלה טמירין; חדוות המין; האם זה היה אי פעם?; הערה

תשמ"ד,  באלול  כ"ט   ,39 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  הראשונה",  "ההרצאה 
26.9.1984, עמ' 8‑9 ]חלק מן הטקסט בתוך: חבלים, עמ' 255‑262. ראו: 

"'אנחנו רוצים זוג מכנסים'", ל"ב סיפורי אהבה, 1999[.
מפגש, במה עברית־ערבית לכתיבה יוצרת, גיליון 1 )5( )סתיו 1984(, בהוצאת 
המכון היהודי־ערבי של ההסתדרות, בית ברל, עורך הגיליון: מוחמד ע'נאים, 

עמ' 118 ]תרגום קטע מנוצות לערבית[.
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"הוי האיש אשר לו קולמוס" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 41, ט"ז בתשרי תשמ"ה, 12.10.1984, עמ' 8‑9.

בבמות; מזבחים  העם  רק  בזעם;  אחורה  הבט  אפרופו;  גלויה;  תוכחת  חלקי;   הסבר 
הערה

"בית החולים של 'דער משוגע'נער דייטש'" ]על שערי צדק ועל מייסדו משה 
,26.10.1984 תשמ"ה,  בתשרי  ל'   ,43 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ואלך[, 

עמ' 4‑5, 17.
איזה תענוגות יש לך? עבודה עברית; המוזות הישרות והפר המשתולל; מסמכי בית 

חולים בכתב רש"י
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  לתורה"  "אוזניים 

גיליון 44, ז' בחשוון תשמ"ה, 2.11.1984, עמ' 8‑9, 20.
בעל האוצר; חתנא דבי נשיאה; ווי וואנט משיח נאו; כספומט של מעלה; הערה

"לך דומייה תהילה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 45, י"ד בחשוון תשמ"ה, 9.11.1984, עמ' 8‑9, 23.

פרוכת ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 384‑386[; הכניסיני תחת כנפך; 
אבני שוהם ואבני מילואים; ולשמחה מה זו עושה; הערה

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  השנייה"  היד  "מסיפורי 
השבוע"(, גיליון 46, כ"א בחשוון תשמ"ה, 16.11.1984, עמ' 8‑9.

קורות משפחה אחת; מאזן האימה; וביערת הרע מקרבך; נמנמן הספרים; הערה
)"דבר  דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  נדבות"  וגם  "מקבל תיקונים 

השבוע"(, גיליון 48, ו' בכסלו תשמ"ה, 30.11.1984, עמ' 8‑9, 26.
כלב־מים וכלב חוצות; יש להזהיר את שפיץ־חב"ד; לאחר 120; בנם החורג של המזלות; 

בעקבות הגועל והזעם; הערה
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  תינוקות"  מניקים  "קברים 

השבוע"(, גיליון 49, י"ג בכסלו תשמ"ה, 7.12.1984, עמ' 6‑7.
אור ההלכה; עין טובה; בחצי חינם; סגירת תיק; הערה

"מכתב קטן לי כתבה", דבר, י"ג בכסלו תשמ"ה, 7.12.1984, עמ' 17.
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  בספרים"  "כתוב 

גיליון 50, כ' בכסלו תשמ"ה, 14.12.1984, עמ' 8‑9, 27.
השחורה;  הרוח  והעניבה;  הכובע  העצמיים;  הרחמים  או  הבא?"  הספר  עם  "מה 

אקרוסטיכון; הגבול המתערער; פרידה
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1985
"אחרון סופרי ההשכלה", עמדה: לציונות דתית ואקטואלית, גיליון 4 )סיוון 
ליהדות  המכון  בארגון  סימפוזיון  )מתוך   21‑20 עמ'   ,)1985 יוני  תשמ"ה, 

ולמחשבה בת זמננו באוניברסיטת בר־אילן(.
"הלא צבא לאנוש עלי ארץ" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 53, י"א בטבת תשמ"ה, 4.1.1985, עמ' 8‑9.
המדינה; של  הפראייר  השם;  צבאות  שלך?";  לֹשער  קרה  "מה  הנפש;   עבודת 

המכתב
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הלשון"   "שבט 

גיליון 2, י"א בטבת תשמ"ה, 11.1.1985, עמ' 16‑17, 26.
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  באבל.  איסאק  ]על  איסאק   עקדת 

עמ' 136‑140[; שמחת עניים; יצא המרצע מן השק; זרזיר מתניים; גחלתן של חכמים; 
חוני המעגל

 "במירכאות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 3,
כ"ה בטבת תשמ"ה, 18.1.1985, עמ' 8‑9, 32.

ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  ]בתוך:  ונכנעת  הגאה  שתיקתך  בת־מרים:   יוכבד 
עמ' 390‑398[; רותי ועיש: זעקת האמהות

"בתוך המשפחה: תמונות מחיי הנישואין" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( 
]חליפת מכתבים בין יוסף חיים ברנר, רעייתו חיה ברוידא ובנם אורי[, דבר 

)"דבר השבוע"(, גיליון 4, ג' בשבט תשמ"ה, 25.1.1985, עמ' 8‑9, 23.  
ומכסו  לזרועותי  לוקחת  הייתי  ראשך  "את  בגניזה";  מכתבים  לדון  טוב  לא  "וגם 

בנשיקות"; "את חטאינו זה לזו כיפרנו"; "אתה כל חיי, אתה ילד יקר וטוב"
"אידן, האט רחמנות, באו מים עד נפש!" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 5, י' בשבט תשמ"ה, 1.2.1985, עמ' 6‑7, 32.
חנוך לנער שלא דרכו; תיקון הכללי; כיום שמחת עניים בקצירה; הנשר והשוורים; דף 

מספר חדש; הפסקת הקריאה
"אבן מקיר תזעק" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 6, י"ז בשבט תשמ"ה, 8.2.1985, עמ' 8‑9.
אחרי הגשם; עצירת גשמים; מערת הנטיפין; חשמל בשבת תענוג; עצרת הזיכרון ו"א 

רויך באמבע"; תענית דיבור; )האילם(
"מורדי האור: אנטומיה של פולמוס" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר 

)"דבר השבוע"(, גיליון 8, א' באדר תשמ"ה, 22.2.1985, עמ' 8‑9, 26.
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קומנדו מס; הביאס קורפוס; ומוטב היה אילו שתק; החובר חבר שהוציא לאור חוברת; 
המכון לערבוביה; פיגארו החרדי; מוסר השכל

השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  נחתכים"  "דפים 
גיליון 9, ח' באדר תשמ"ה, 1.3.1985, עמ' 14‑15, 26.

ביום  אין שלטון  עבר;  זמן  עגל;  יושה  ואלו;  אלו  מאוחרים;  קידושים  אדר;  משנכנס 
המוות; יש אלוהים!

"חיים באר נגד מבקרי עגנון" ]על תכריך של סיפורים[, כותרת ראשית, גיליון 
119, 13.3.1985, עמ' 26.

ָבר" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 11,  "ַהֲעֵמק ּדָ
כ"ב באדר תשמ"ה, 15.3.1985, עמ' 8‑9, 25.

חתונת השנה; מי סודה; שיעור בתלמוד; הפסלת; מדרגות אל הרקיע
"נר לאחד נר למאה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 12, כ"ט באדר תשמ"ה, 22.3.1985, עמ' 8‑9.
הנדון: ערב פסח; בין שתי נשים; הזיכרון הראשון; מחמאה

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  לבנים"  סימן  אבות  "מעשי 
השבוע"(, גיליון 13, ז' בניסן תשמ"ה, 29.3.1985, עמ' 8‑9.

שלושה דורות למפרע; החבר אלפרשטיין והצדיק ר' אהרן; בפתח עיניים; פתח חמור 
פיהו

דבר  ]על תחיה ליברסון[,  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(  "הזיעה המרה" 
)"דבר השבוע"(, גיליון 14, י"ד בניסן תשמ"ה, 5.4.1985, עמ' 5‑7.

והוא מסתובב כאן מסביב לסיר; ידיים בוערות באדמת החול הלחה; "כאילו קיבלתי 
מדליה"; במקום הדוגרת; "את אינך בתי?"; להתחתן, להתאבד או לצאת מהדעת; גזע 

של עץ
 "פירורי חמץ" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 15,

כ"א בניסן תשמ"ה, 12.4.1985, עמ' 8‑9.
המחנה החרדי; דרשת שבת הגדול; מצה שמורה; כרמלית ורשות הרבים; מלינה חביבתי; 

התיש הקדוש
דבר, מוסף ליום הזיכרון וליום העצמאות, ג' באייר תשמ"ה,  "איש ונבו לו", 

24.4.1985, עמ' 17.
תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  רחל.  על  ראשונה  ]רשימה  'ספיח'"  "רחל: 
ספרים, עמ' 173‑191[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 17, ה' באייר תשמ"ה, 

26.4.1985, עמ' 5‑7.
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אצ"ג: "או אולי אתרצה רק הפעם"; בתיה ברנר: "גם אני זקוקה לך כמו האפרוחים 
שלך"; בנציון וחיה ישראלי: "נשיקת יפת המוות"; תמר דולז'נסקי: "בינתיים הוברר 

לי עוד מספר ספרים"
"בין פסח לשבועות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 18, י"ב באייר תשמ"ה, 3.5.1985, עמ' 8‑9.
רדיפת היהודים בסעווילא; צדיק מן המדרגה השלישית; עם כל זה; ראש חודש מאי; 

פסח שני; סוד החלום; היום המיוחס
"'פרס הערבי הטוב'", דבר, כ"ה באייר תשמ"ה, 16.5.1985, עמ' 7.

האמן  שניצר,  פ"ח  שמואל  בן  מרדכי  ]על  מחדש"  הנפתחים  חותם  "פיתוחי 
הארץ־ישראלי הראשון[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 20, כ"ו באייר תשמ"ה, 
ספטמבר  עת־מול,   ,18.5.1979 הארץ,  גם:  ]וראו   7‑4 עמ'   ,17.5.1985
1979, התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ ישראל, 1980 ודבר )"דבר 

השבוע"(, 17.5.1985[.
מאחורי התנור; "אחד מני עשרה"; "הצורות הצרורות"; "מלאכת חרושת אבן מצוינה"; 

בקשת מחילה מזכריה הנביא; "אבן פשוטה מאבני הארץ"
תולעת של  )"מזיכרונותיה  כולו'"  העולם  התהפך  לו  לי  ט  ִיְחּפַ יהיה   "'מה 
מזיכרונותיה של תולעת ספרים,  ספרים"( ]רשימה שנייה על רחל. בתוך: 
תשמ"ה,  בסיוון  ד'   ,21 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]212‑191 עמ' 

24.5.1985, עמ' 8‑11.
דבורה דיין: רזרב משמשה של דגניה"; שפרה ירובסקי: "אני כל כך עייפתי מנדודים"; 
"יכולים  פוזננסקי:  מנחם  ספרים";  ללא  ייאוש  של  "בשעה  גדעוני:  )רוזה(  ורודצ'קה 
זקני";  על  נזל  הקנאה  "ריר  )רכב(:  שטרומף  גוסטה  כבר";  הושר  ששירי  לחשוב 
זאת תשמע  לא  "אולי  גולומב:  עדה  אותך";  לאהוב  יכולה  "הייתי  בילינסון:   "משה 

לעולם"
בסיוון  ד'  שבת",  של  "חדשות  חדשות,  רות[,  מגילת  ]על  נעמי"  "הגיבורה: 

תשמ"ה, 24.5.1985, עמ' 39.
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הרוח"  של  האחרון  "החוף 

השבוע"(, גיליון 22, י"א בסיוון תשמ"ה, 31.5.1985, עמ' 8‑9.
והדורה; קדושה  תורה  ספרי  גלגולים;  המשחק:  שם  חמדה;  שכיות   שישים 

חרוזים
"הספרים ומקלו המהודר של הגנדרן" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר 

)"דבר השבוע"(, גיליון 23, י"ח בסיוון תשמ"ה, 7.6.1985, עמ' 8‑9, 28. 
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פרס ישראל; לפני חלון הראווה של חנות הספרים; ירכתי צפון; עולם המוזיקה; גנזי 
ישראל

'שבוע  לקראת  באר  חיים  של  המלצה  אמונים':  'גוש  של  הראשון  "גלגולו 
הספר'", דבר, כ"ה בסיוון תשמ"ה, 14.6.1985, עמ' 32.

השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  לחולין"  "האומץ 
גיליון 25, ב' בתמוז תשמ"ה, 21.6.1985, עמ' 8‑9.

אליהו גולומב; פנים חדשות באספקלריה )שפיגל בלע"ז(; לא ראיתי צדיק נעזב; אוד 
מוצל מאש

"גחלי אש" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 26, 
ט' בתמוז תשמ"ה, 28.6.1985, עמ' 8‑9.

כל זה היה לפני פרץ; אור וחושך בתערוכה; מות האספן; קו 400; תעודת הרב
"מעולם ספרותנו" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 27, ט"ז בתמוז תשמ"ה, 5.7.1985, עמ' 8‑9.
של  מזיכרונותיה  ]בתוך:  כותבים  קוראים  רחל:  השולחן;  על  נכתב  הכול  ביאליק: 
סעודת  עגנון:  אומרם;  בשם  דברים  הנדל:  יהודית   ;]216‑213 עמ'  ספרים,  תולעת 

נובל
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  לדת"   "אשנב 

גיליון 28, כ"ג בתמוז תשמ"ה, 12.7.1985, עמ' 6‑7.
הכיפוף; ד"ר תיאודור פרצל; אין פרץ ואין צווחה; פתח תקווה 999; מעשייה חסידית 

או הסקופ של מחר
"בדידי הווה עובדא" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 30, ח' באב תשמ"ה, 26.7.1985, עמ' 8‑9.
החלון כמשל; סור מרע; האולר; מכתב לסופר צעיר

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  )"מזיכרונותיה של  לסמבטיון"  "מכתבים מעבר 
השבוע"(, גיליון 31, ט"ו באב תשמ"ה, 2.8.1985, עמ' 6‑7.

מקורות יודעי "דבר"; מספד מר; גם לאחר תחיית המתים; תהום; בקשה
"יונה סוקולובסקי קורא סיפור" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 32, כ"ב באב תשמ"ה, 9.8.1985, עמ' 10‑11.
"תנועות הנוער בגבעתיים פוצצו אספת 'כך' — לא הניחו לכהנא לדבר", דבר, 

כ"ו באב תשמ"ה, 13.8.1985, עמ' 1 ]חתום: חיים באר, סופר דבר[.
"פרנסות יהודיות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 33, כ"ט באב תשמ"ה, 16.8.1985, עמ' 8‑9.
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נפלאות הבורא; אתנן זונה; והמשכיל בעת ההיא ִיּדֹום; פרנסות של גויים
]עם מותו של הרב ישראל  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(  "זצוקללה"ה" 
קנייבסקי[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 34, ו' באלול תשמ"ה, 23.8.1985, 

עמ' 12‑13, 27.
בבחינת הכול; פיקוח נפש גדול יותר; איש ההלכה; "ישראל יענקל, ישראל יענקל, מה 

יהא בסופך"; רבי של מתנגדים; "רק היום בשלושת אלפים שקל"
"מאיר בעל הנס" ]על מאיר כהנא[, דבר, ו' באלול תשמ"ה, 23.8.1985, עמ' 15.

"על 'ההשתמשות במידת המרמה בהיתר': מכתב גלוי לראש הממשלה לקראת 
ביקורו הצפוי בבני ברק ופגישתו עם הרב אלעזר מנחם מן שך", פוליטיקה, 

גיליון 30 )ספטמבר 1985(, עמ' 22‑23.
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה   "ריקושטים" 

גיליון 36, כ' באלול תשמ"ה, 6.9.1985, עמ' 8‑9, 15.
מתחת לחגורה; כלום באת לכאן לקנות אולר; סור מרע )2(; אין דור שאין בו ליצנין; 

אמזונות גלוחות קרקפת; אי"ה; שובו בנים שובבים
"בתוך הבור ביום השלג" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על חיים ֶלנסקי. 
בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 146‑152[, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 37, כ"ז באלול תשמ"ה, 13.9.1985, עמ' 7‑9.
חיידקים־אותיות; לצד הארון הנוסע; חטא בנים על אבות יפקודו; לא הכול אבד; לתוך 

לשונות השלהבת; התודה שאנו חייבים לאלמונים
"בראש השנה יכתבון..." ]אנתולוגיית שירה קטנה לראש השנה[, דבר )"מתשמ"ה 
לתשמ"ו — מוסף ראש השנה של דבר"(, כ"ט באלול תשמ"ה, 15.9.1985, 

עמ' 24.
"גורל המחבר העברי" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 38, ה' בתשרי תשמ"ו, 20.9.1985, עמ' 8‑9 ]הרשימה נקטעת במקור[.
גדול   ;]154‑152 עמ'  ספרים,  תולעת  של  מזיכרונותיה  ]בתוך:  מכתבים  בחילוף 

שימושה; הכרמל
דבר  כיפור[,  ליום  קטנה  שירה  ]אנתולוגיית  יחתמון"  כיפור  צום  "...וביום 

)"משא"(, גיליון 38, ט' בתשרי תשמ"ו, 24.9.1985, עמ' 16.
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  מעצמם"  נפתחים  "עיתונים 

השבוע"(, גיליון 39, י"ב בתשרי תשמ"ו, 27.9.1985, עמ' 8‑9.
יוונית; שושנה  חכמה  הכיעור;  מן  ההרחק  הדתית;  לקהילה  השבועון  למיטה;  מתחת 

הלוי; דברי פרידה
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 "ל' תולה כביסה" ]תשובה למשאל: "למה אני כותב"[, העיר )תל אביב(, י"ט בתשרי
תשמ"ו, 4.10.1985, עמ' 20.

1986
דבר, קושניר[,  שמעון  של  מותו  ]עם  המתה"  העונה  מן  השומר  של   "מותו 

כ"ג בשבט תשמ"ו, 2.2.1986, עמ' 7‑8.
אודות  על  מוקד  גבריאל  לדברי  ]תגובה  יחיד"  לא  ראשון,  לא  לנו:  "כותבים 
חנוך  עם  כתב  התגובה  את  ב־14.3.1986.  במעריב  שנדפסו  ברמה  ישראל 
ברטוב[, מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, י' באדר ב' תשמ"ו, 21.3.1986, 

עמ' 29.

1987
שילר  אלי  בתוך:  שילר[,  אלי  ]עם  אור'"  'תמונות  עם  נודד  כמרצה  "וילנאי 
)עורך(, ספר זאב וילנאי: מבחר מאמרים בידיעת הארץ, אריאל, ירושלים 
1984, כרך א, עמ' 29‑34 ]ראו: קרדום, דצמבר 1983; במחנה, 17.2.1988[.
תשמ"ז,  בשבט  כ"א  שבת"(,  של  )"חדשות  חדשות  בחופשה",  טור  "בעל 

20.2.1987, עמ' 79.
"להיקבר בירושלים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 21 ]מוקדש לנושא: "ירושלים: 
 ,22.5.1987 עשרים שנה אחרי" מלחמת ששת הימים[, כ"ג באייר תשמ"ז, 

עמ' 6‑7.
 ,34 כרך  חודשית,  סקירה  בירושלים",  מסע   — אבק  של  פואמה  ברנר:  "י"ח 
מס' 8, 30.9.1987, עמ' 30‑48 ]ראו גם: מחברות לספרות, חברה וביקורת 

)מארס 1980(; ידיעות אחרונות, 11.9.1981[.

1988
 1 על המשמר )"חותם"(, מס'  "עת הזמיר )קטע מספרו החדש של ח' באר(", 

)883(, י"א בטבת תשמ"ח, 1.1.1988, עמ' 16.
"וילנאי כמרצה נודד עם 'תמונות אור'" ]עם אלי שילר[, במחנה, גיליון 22, כ"ט 
ספר   ;1983 קרדום, דצמבר  ]ראו:   39‑38 17.2.1988, עמ'  בשבט תשמ"ח, 

זאב וילנאי, 1984[.
דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "בהמשך לשיחתנו מלפני שנתיים" 

)"דבר השבוע"(, גיליון 8, א' באדר תשמ"ח, 19.2.1988, עמ' 8‑9.
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הדף היומי; הרומני והמרצדס; יונה מרגלית ז"ל; אלישב"ע
"כיצד הפסדתי סקופ והרווחתי סיפור" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר 

)"דבר השבוע"(, גיליון 9, ח' באדר תשמ"ח, 26.2.1988, עמ' 10‑11.
כנגד המחטטים בגנזי האפיקורסים; לא תנחשו ולא תעוננו; בפתח או בקמץ; קפה האג; 

יוסף אחאי ז"ל
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  שבת"  לליל  שבת  "מליל 

השבוע"(, גיליון 10, ט"ו באדר תשמ"ח, 4.3.1988, עמ' 14‑15.
ע"ח הפירמה; קיטש ומוות; רק אין יראת אלוהים במקום הזה; מניקור־של־קודש; מניפת 

צבעים; נוצות
)מסעות  תקווה"  בפתח  באיקליפטוסים  זמירים  שמענו  שלם  אחד  "קיץ 
רשימה   — ראב  אסתר  בעקבות  ]מסע  וסופרים(  ספרים  בעקבות 
 ,]235‑227 עמ'  ספרים,  תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  ראשונה. 
,11.3.1988 תשמ"ח,  באדר  כ"ב   ,11 גיליון  השבוע"(,  )"דבר   דבר 

עמ' 10‑11.
תחנה ראשונה: האב; תחנה שנייה: הריקנות של הארץ; תחנה שלישית: האיקליפטים; 

תחנה רביעית: המרתף
"החלוצים הביאו לי את אירופה לתוך מלאבס, אל בין הגמלים והאבק" )מסעות 
בעקבות ספרים וסופרים( ]מסע בעקבות אסתר ראב — רשימה שנייה. בתוך: 
השבוע"(, )"דבר  דבר   ,]244‑235 עמ'  ספרים,  תולעת  של   מזיכרונותיה 

גיליון 12, כ"ט באדר תשמ"ח, 18.3.1988, עמ' 14‑15.
תחנה חמישית: היומן; תחנה שישית: קלּוב הפועלים; תחנה שביעית: דגניה

"זה כמו עוף, כמו איזה דבר שבא מתחת לסף ההכרה כמובן" )מסעות בעקבות 
בתוך:  שלישית.  רשימה   — ראב  אסתר  בעקבות  ]מסע  וסופרים(  ספרים 
השבוע"(,  )"דבר  דבר   ,]254‑244 עמ'  ספרים,  תולעת  של  מזיכרונותיה 

גיליון 13, ז' בניסן תשמ"ח, 25.3.1988, עמ' 10‑11.
תחנה שמינית: המלחמה העולמית; תחנה תשיעית: המחברות הראשונות

"אני בודדה. בלי שירים הייתי מתה מזמן" )מסעות בעקבות ספרים וסופרים( 
]מסע בעקבות אסתר ראב — רשימה אחרונה. בתוך: מזיכרונותיה של תולעת 
ספרים, עמ' 254‑264[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 14, י"ד בניסן תשמ"ח, 

1.4.1988, עמ' 14‑15.
תחנה עשירית: חתונה בקהיר; תחנת אחת עשרה: הבית הוורוד; תחנה שתים עשרה: 

שועלה
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)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הפסח"  עליו  שעבר  "חמץ 
השבוע"(, גיליון 16, כ"ח בניסן תשמ"ח, 15.4.1988, עמ' 12‑13.

לנגזם..."; "לנגזם...  הטכניקה;  פלאי  קטן;  זקף  בסער;  פניך  פניָך,  התגרות;  של   סוג 
כתם

"התאווה לספרים: ציידי האותיות", ידיעות אחרונות )"בת 40 — מוסף מיוחד 
,)"1988 ישראל  של  דיוקן  מציירים  סופרים   14 תשמ"ח:  העצמאות   ליום 

ג' באייר תשמ"ח, 20.4.1988, עמ' 4‑15.
באנתולוגיה  ]דיון  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  עפר"  מים  רוח  "אש 
משכנות הרועים בעריכת אהרן רוזנברג, ודמותם של בנימין הרמתי והירש 
 ,22.4.1988 תשמ"ח,  באייר  ה'   ,17 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  קמניצר[, 

עמ' 10‑11.
משיח עכשיו; שנאת מצווה; "הביתה... הביתה..." או נקמת היידיש; המספר הקבוע 

של מרת קמניצר
של  הקשר  על  השאר  ]בין  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הקורא"  "עין 
שלמה גרודזנסקי עם דן מירון[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 18, י"ב באייר 

תשמ"ח, 29.4.1988, עמ' 8‑9.
כחולים וירוקים או פתחו שערים ויבוא גוי צדיק; בידידות, בהוקרה, בחיבה

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  השבוע"  ראשית  "מרשימות 
השבוע"(, גיליון 19, י"ט באייר תשמ"ח, 6.5.1988, עמ' 12‑13.

האחד במאי ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 265‑266[; רקוויאם למפד"ל; 
שיחה נכנסת; גלגול עיניים למרום

"בלי מזגן" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 21, 
ד' בסיוון תשמ"ח, 20.5.1988, עמ' 12‑13.

מקורות  הסופרים;  לידידי  טיפ   ;)!( עתידי;  מזגן  איטינגון;  מקס  של  המסתורין 
אינפורמציה; אילוסטרציה

השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  מתנות"  "שלוש 
גיליון 22, י"א בסיוון תשמ"ח, 27.5.1988, עמ' 16‑17.

מתנה ראשונה: רווקים זקנים ופרות הבשן; מתנה שנייה: גני שעשועים לילדי ישורון; 
מתנה שלישית: גלויה

"הוי מגיעי בית בבית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 23, י"ח בסיוון תשמ"ח, 3.6.1988, עמ' 12‑13.

הבית שבקצה העיר; טבעו בארץ שעריה; אלף לילה ולילה
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"קופה של קק"ל", כותרת ראשית, גיליון 288, כ"ג בסיוון תשמ"ח, 8.6.1988, 
עמ' 21.

השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  וירידות"  "עליות 
גיליון 25, ב' בתמוז תשמ"ח, 17.6.1988, עמ' 12‑13.

יהודית קציר; בצק עלים ואולי נשיקה במצח; הכרמל האי־נראה; ההוא טמיר ונעלם; 
מעיל ומעילה; מעשה בדיחי

"על בעל שושנת גושן ועניינים אחרים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 
דבר )"דבר השבוע"(, ט' בתמוז תשמ"ח, 24.6.1988, עמ' 14‑15.  

לביוגרפיה שאולי לא תיכתב לעולם; שעשועים במחתרת; הם מסוגלים  מראי מקום 
לשנות כל החלטה; דקדוקי עניות

"כאילו שמעתי בכי מר בוקע ועולה מחיק האדמה" )"מזיכרונותיה של תולעת 
מזיכרונותיה של  קְִהּלִּיֵָתנּו בעריכת מוקי צור. בתוך:  ספרים"( ]על הקובץ 
תולעת ספרים, עמ' 217‑226[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 27, ט"ז בתמוז 

תשמ"ח, 1.7.1988, עמ' 10‑12.  
חיטוט הייאוש; החצר הסגורה הפרוצה לכל רוח; חניית ביניים בהר כנרת; "קן הנשרים"; 

"קהליתנו"
"ממי קיבל בלק את אוזניו הקצרות, או הגהות הב"ח על תמול שלשום", הארץ 

)"תרבות וספרות"(, ח' באב תשמ"ח, 22.7.1988, עמ' ב10.  
דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "מסע התולעת ללונדון המעטירה" 

)"דבר השבוע"(, גיליון 32, כ"ב באב תשמ"ח, 5.8.1988, עמ' 16‑17.
הזכרונות  ויורדים;  עולים  אלוקים  מלאכי  הטבעת;  פי  על  דייך;  אכול  מצאת  דב"ש 

התת־קרקעיים; מנהיג כורים
"הבה נגילה במרתף ביתו של סר ג'ון סֹון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 33, כ"ט באב תשמ"ח, 12.8.1988, עמ' 8‑9.
לבי במזרח, אבן מאבני המקום, זוסמן ממוהליב, הרבי מחצר המפטון, צום קל, שמים 

אחרים
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  רבים"  ספרים  של  "אדם 

השבוע"(, גיליון 34, ו' באלול תשמ"ח, 19.8.1988, עמ' 10‑11.
אני זוכר; ספר אחד; בּבל הוא גבר או אישה; על סולם, במרתף; ציפורן רחבה; החיים 

HAY ON WYE כאובר וייט; אוי ויי
דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  נוסף"  מכיוון  הסיפור  את  "לסגור 

)"דבר השבוע"(, גיליון 36, כ' באלול תשמ"ח, 2.9.1988, עמ' 8‑9.
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גלגולו של MS. 43725; בחזרה למרתף ביתו של סר ג'ון סֹון; חץ מַקָשת רחוק; לפזול 
בשתי העיניים לעבר אירופה; כמעשה לבנת הספיר; זיווגו של אדם

"להציל מן המפולת" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 37, כ"ז באלול תשמ"ח, 9.9.1988, עמ' 11‑13.

תורת אמך; בני חם; משפחת אינקונאבל או גוי עם דיפלומה; תשמישי קדושה; איך 
להרוס יריב פוליטי; חטאי עריכה

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הסילבסטר"  אחרי  "תבוא 
השבוע"(, גיליון 38, ה' בתשרי תשמ"ט, 16.9.1988, עמ' 10‑11.

סאגיטאריוס כמשל; כיצד הייתי סנדק; מכנסי חאקי קצרים; שנה טובה
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  כמתנ"ס"  הכנסת  "בית 

השבוע"(, גיליון 39, י"ב בתשרי תשמ"ט, 23.9.1988, עמ' 8‑9.
שבת שובה; עכו"ם שפתיים; תשמ"ט — תהא שנת מכירה טובה; טללי שנה; שאלה 

ותשובה
 "ומי בחניקה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 41,

כ"ו בתשרי תשמ"ט, 7.10.1988, עמ' 14‑15.
מן הגנזך החרדי: חסידי אגריפס; עם העבריינים; עצם המציאות הזאת שנקראת "כנסת"; 

זנבות; וַאת עירֹום ועריה; כיבוש היצר; עד מתי
"קוצר ידו של הקורא" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 42, ג' בחשוון תשמ"ט, 14.10.1988, עמ' 8‑9.
מעוללות כרם נבות; מן הגנזך החרדי: חדוות הנשמה האידאולוגית; שנהיה לראש ולא 

לזנב; משקפי קריאה
"בין שני פסיקים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 43, י' בחשוון תשמ"ט, 21.10.1988, עמ' 10‑12.
ולשכוח;  לזכור  ]על תצלום "הארבעה שישבו"[; ארץ אבודה;  וחמישה  אגדת ארבעה 

שליח מצווה; דמעת הגזלנים; מכתב לחיים
הנושא  על  בכינוס  ]נאומו  ספרים"(  תולעת  )"מזיכרונותיה של  "הזמן החדש" 
)"דבר  דבר  אמריקאי[,  ישראלי־צפון  דו־שיח   — היהודית  בחברה  הסופר 

השבוע"(, גיליון 44, י"ז בחשוון תשמ"ט, 28.10.1988, עמ' 12‑13.
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה   "קונספירציה" 

גיליון 45, כ"ד בחשוון תשמ"ט, 4.11.1988, עמ' 12‑13.
ידידי מאז ומקדם; מן הגנזך החרדי: דפי־קרב מאולתרים; ספר היובל; המלצה; החלום 

הציוני
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)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  החדש"  העולם  מן  "גלויות 
השבוע"(, גיליון 50, א' בטבת תשמ"ט, 9.12.1988, עמ' 7‑9.

 WORD או ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות; שמחה מקומית;  מחט בערמת השחת 
FINDER; מבטא זר; הכתובת על הקיר; תרי־עשר; לשולה ויוסי שלום

"גלויות אחרונות מאמריקה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 51, ח' בטבת תשמ"ט, 16.12.1988, עמ' 12‑13.

הקיבה  מיצי  ועוד;  אות  כפתור;  אּפ־טאון;   —  F בקו  דאּון־טאּון;   —  F בקו  מונולוג; 
האמריקאיים; חיים אחרי המוות

השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הדלת"  יד   "על 
גיליון 52, ט"ו בטבת תשמ"ט, 23.12.1988, עמ' 10‑11.

נ.ב.; ספיח; סחיש; כנופיה אחת של סופרינו ברוסיה ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת 
ספרים, עמ' 154‑156[; מן הגנזך החרדי: השיטה והטכסיס המנוסה והבדוק; עיט! עיט 

על הרייך; קזינו; אנסלם קיֵפר
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  אתכם"   "ושוב 

גיליון 53, כ"ב בטבת תשמ"ט, 30.12.1988, עמ' 8‑10.
ראה ה' והביטה כי הייתי זוללה; חץ קר כקרח; מן הגנזך החרדי: ורק אני והאלוקים 

יודעים את אשר אצביע; על זאת ובכל זאת; רפאל איש הפרפרים

1989
"הצצה מעבר לערפילי המילים המתוקות", פוליטיקה, גיליון 24 )ינואר 1989(, 

עמ' 18‑20.
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  ספיגה"  "כוננות 

גיליון 1 )89(, כ"ט בשבט תשמ"ט, 6.1.1989, עמ' 6‑7.
הטרנסיפוגרציה ע"פ ש"ס; שיחות של שחרית; ולשחוק אמרתי מהולל; הסנפה יומית; 

ֶשֶגם; מי באר ישעי'
"אצל נגעים וֳאָהלות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 2 )89(, ז' בשבט תשמ"ט, 13.1.1989, עמ' 14‑15.
הסנדלר והתמונות; הדרשן הירושלמי אצל מאדם טיסֹו; טרף יותר מחזיר; החיים בזבל; 

החיים בביוב
"תזכורות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 4, 

כ"א בשבט תשמ"ט, 27.1.1989, עמ' 9‑11.
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חוט הֹשערה; מגעים חשאיים עם גורם עוין; מן הגנזך החרדי; גלימה לך צדיק תהיה 
לנו; מטהרי אוויר אמריקאיים; עמי ריקא; הבל הבלים הכל הבל

"'לאירמה ז', לדרך, לדגניה, ק'" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]בין השאר 
על קפקא[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 5, כ"ח בשבט תשמ"ט, 3.2.1989, 

עמ' 8‑10.
בריאה  את  "אירמה,  ירושלים;  באמצע  משכשכים  הירדן  גלי  הסמרטוטיים;  היחסים 
עצים בדגניה;  היחסות  תורת  ידי";  על  "הישארי  שבמולדת;  השדה  ריח  מדי";   יותר 

בחורשה
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  ומכאן"   "מכאן 

גיליון 7, י"ב באדר א' תשמ"ט, 17.2.1989, עמ' 12‑13.
ָמרי סירקין; בראשית ואחרית; רננו צדיקים או פרקים מספר ההשתטחות; מן הגנזך 

החרדי: ה"חץ וקשת"; אצבע
"שבוע שקט עבר על כוחותינו" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
]פרטי   11‑10 עמ'   ,24.2.1989 א' תשמ"ט,  י"ט באדר   ,8 גיליון  השבוע"(, 

הגיליון מחוקים בשערו, במקור[.
מן הגנזך החרדי: כחנווני יהודי בעיירה יהודית; אבנר טריינין: הכישרון לבטא את זה; 

אבן תקומה; סאמאריוס
)"דבר השבוע"(,  דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "אותיות פורחות" 

גיליון 9, כ"ו באדר א' תשמ"ט, 3.3.1989, עמ' 10‑11.
Fuck the system ;ספרים נשרפים; ספרים — מתנה המחממת את הלב; שני מכתבים

ספרים"(, תולעת  של  )"מזיכרונותיה  מורחב"  מדור   — החרדי  הגנזך   "מן 
,10.3.1989 תשמ"ט,  ב'  באדר  ג'   ,10 גיליון  השבוע"(,  )"דבר   דבר 

עמ' 9‑11.
כ'  ויקרא  )ור'  חסד  איש  השב"כ;  בשירותי  השבאב  וחברת  שחור"   13" השפע;  קרן 

בתרגום וברש"י(; שז"ר יהיה בסדר גמור; הדף השחור ביותר; צל"ש
המונה־גייגר  ששיגר  הראשונים  המצוקה  איתותי  או  העצוב  המוקיון  "אהובת 
של הכאבים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על אברהם חלפי. בתוך: 
השבוע"(, )"דבר  דבר   ,]416‑406 עמ'  ספרים,  תולעת  של   מזיכרונותיה 

גיליון 11, י' באדר ב' תשמ"ט, 17.3.1989, עמ' 10‑12.  
ישיבה",  "ימי  סיפורו  ועל  טאוב  אודי  ]על  ספרים"  תולעת  של  "מזיכרונותיה 
תשמ"ט,  ב'  באדר  י"ז   ,12 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  במלואו[,  שניתן 

24.3.1989, עמ' 6‑7.
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"איך טניה עלתה על ע"ץ גבוה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 13, כ"ד באדר ב' תשמ"ט, 31.3.1989, עמ' 9‑11.

הרל"ש; תהום רובצת תחת; איש האלוהים; דקדוקי סופרים; ידיעות מן הים השחור; מן 
הגנזך החרדי: משלוח מנות שעבר עליו הפורים

"כה אמר הרב וולף: עלעול בכתביו של המחנך שעיצב את המודל החדש של 
הנשיות החרדית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 14, ב' בניסן תשמ"ט, 7.4.1989, עמ' 13‑15.
"פרט וכלל ופרט" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 16, ט"ז בניסן תשמ"ט, 21.4.1989, עמ' 12‑13.
בול; ע"ג  סקס  "זרימה";  קו  קטלוגי:  מחיר  פחחחחד;  דמים;  אבשלום;   אבשלום, 

קונדום
"עונת האבטיחים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 17, כ"ג בניסן תשמ"ט, 28.4.1989, עמ' 10‑11.
קרּושֹון; ֵאל ממטוס; מן הגנזך החרדי: צעצועי עבודה זרה

'הזמן השחור'? — לבטים, מצוקות  "פגר בחצר", "ספרות בצל האינתיפאדה: 
וחרדות של שלושה עשר סופרים ומשוררים לקראת יום העצמאות ה־41", 
בניסן  ל'  אמנות"(,  ספרות,  )"תרבות,  לשבת  המוסף  אחרונות,  ידיעות 

תשמ"ט, 5.5.1989, עמ' 23.
)"דבר  דבר  )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "שיחות אגב פוסט ציוניות" 

השבוע"(, גיליון 18, ל' בניסן תשמ"ט, 5.5.1989, עמ' 8‑9.
מדליה; רצועה מארץ הקודש; מן הגנזך החרדי: על חם; שיעור אהבה בעל פה; סיר 

הסירים; מן הגנזך הנוצרי: מקום קדוש
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  )"מזיכרונותיה של  לפראג"  חוזרת  בונדי  "רותי 

השבוע"(, גיליון 20, י"ד באייר תשמ"ט, 19.5.1989, עמ' 10‑11.
האב בּושא והתפוח האפוי; לא התקרבתי לשום מקום; ד"ש לדודה חמאה; התהום בין 

הזכרונות לנקניקיות; הרבה דברים התערבבו
תולעת  של  )"מזיכרונותיה  מונטריאול"  פקין  דרך  לעמוקה  "מוורקוטה 
 ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 21, כ"א באייר תשמ"ט, 26.5.1989,

עמ' 18‑19.
הקלות הבלתי נסבלת שבה עברה הידיעה על מותו של ישראל מינץ; מן הגנזך היהודי: 
סעודת הבראה סינית; יש לך פה עניין עם פועלי בניין; מקרים קשים; לוקשן שעבר 

עליהם הפסח
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"גילוי אריות בעיר המערבית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]סיור בעקבות 
פסלי אריות בירושלים[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 22, כ"ח באייר תשמ"א, 

2.6.1989, עמ' 12‑16.
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  חובות"  "פירעון 

גיליון 23, ה' בסיוון תשמ"ט, 8.6.1989, עמ' 14‑15.
ביזת  ממוות?;  תציל  צדקה  היהודי:  הגנזך  מן  ָצֶדק[;  לילי  ]על  הקבועה  המשתתפת 

הרכבת; "שומר יי את כל אוהביו"; קבורת כלב
"יודאיקה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 24, 

י"ג בסיוון תשמ"ט, 16.6.1989, עמ' 8‑9.
המכה השישית; מטבע עובר לסוחר או מוניטין מקושקשים; רמברנדט כמשל; מאסף 

עזרא פ' גורודצקי; מן הגנזך היהודי: ברכות הנהנין; נמרוד גיבור חיל
"טיוטות ללקסיקון האישים הארץ־ישראלי" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 
דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 25, כ' בסיוון תשמ"ט, 23.6.1989, עמ' 10‑11.
בנות שפיה; צדק שונה; אתה הלוא איש צעיר; הצער שאנשים גורמים זה לזה; צברינו 

החמודים והעוקצניים עם חרב וקסדת אופנוע; אופס, טעיתי...
ירושלים"  צפון  של  מצב  תמונת  חולפת:  אפיזודה  הציונות  היתה  "כאן 
,26 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של   )"מזיכרונותיה 

כ"ז בסיוון תשמ"ט, 30.6.1989, עמ' 12‑15.
"קטנות או גדולות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 27, ד' בתמוז תשמ"ט, 7.7.1989, עמ' 8‑10.
בקריית  האיש שלנו  נואיבה;  חנטריש,  מאוניברסיטת  באינתיפאדה; מכתב  לוחם  גיל 
מלאכי; הפרדת צבעים; מן הגנזך החרדי: כי בשיגעון ננהג; התפארות מקומית; לכל 

שם יש אדם
"ספרות מקצועית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 28, י"א בתמוז תשמ"ט, 14.7.1989, עמ' 16‑17.
מי הוא באמת מחפש, לעזאזל?; מה קרה לבובה של  רק המוות; את  ישחרר  מִשירֹון 

המתנחלת הקטנה? לשוב מן השל"ג
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  קֹומיל"  "בית 
חבלים, ]בתוך:   14‑12 עמ'   ,21.7.1989 תשמ"ט,  בתמוז  י"ח   ,29  גיליון 

עמ' 223‑234. ראו גם: הארץ )"תרבות וספרות"(, 21.10.1977[.  
"יש לתולעת מי שיכתוב אליה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 30, כ"ה בתמוז תשמ"ט, 28.7.1989, עמ' 12‑13.
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פזמון שנגזל; תעודה;  כוכבים; בעד  ולוי אחים; מקום שנעקרה ממנו עבודת  שימען 
מכתבי קוראים

"נא לשמור על קדושת הגיליון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 31, ג' באב תשמ"ט, 4.8.1989, עמ' 12‑13.

שר הבירה; איך הוציא מנהיג הליטאים שחרור מהצבא; צפונה ונגבה; מן הגנזך החרדי: 
פרק נוסף במעללי "משמרות הצניעות"; עונג שבת

"גלויות מדאבלין" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 36, ח' באלול תשמ"ט, 8.9.1989, עמ' 10‑11.

אין קץ; כשות עצמך  או שיעור במתמטיקה אלמנטרית; ארבה, ארבה  מדינות בדרך 
תחילה; ג'ויס אנד קומפני; אלף לילה ולילה; רשות לנעילה

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הים"  מאי  גלויות  "עוד 
השבוע"(, גיליון 38, כ"ב באלול תשמ"ט, 22.9.1989, עמ' 10‑11.

הוי שנאה קדושה; שלום, שלום, לקרוב ולרחוק; רחוב חנויות הספרים; חיי מדף; קריאת 
שמע; שופר

"שושנה, ילדת לפידות, אייך?" )מוטי זעירא כותב על חייה ומותה של שושנה 
 ,39 דבר )"דבר השבוע"(, גיליון  בוגן; "מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

כ"ט באלול תשמ"ט, 29.9.1989, עמ' 10‑11.
"בין חשק לחש"ק" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

ז' בתשרי תש"ן, 6.10.1989, עמ' 10‑11.
חשק; ארס אבו ארס; תמונת הדודה העצובה ]על שושנה בוגן[; מן הגנזך החרדי: חש"ק 

בתחתונים; החבר ַמאּוֶזר
"'מי שאינו מעיז אינו משיג': שני מכתבים מראשית המאה מאת הדסה קלוורי" 
 )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 41, י"ד בתשרי

תש"ן, 13.10.1989, עמ' 14‑15.
"גלויות ממוסקבה ומטשקנט" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 43, כ"ח בתשרי תש"ן, 27.10.1989, עמ' 10‑12.
מיקרופון; הגדול;  לשער  המפתח  ל־11;   0.63 בין  עצמית;  הגדרה   בריוזקה; 
צפראֶבק טבאֶבק; החוט השלישי; מי יגלה עפר מעיניך, דרווין; שעון קוקייה על שם 

לנין
)"מזיכרונותיה  ממוסקווה"  מכתב   — לבך  על  'עלית'  קפה  כשקית  "שימני 
תש"ן,  בחשון  ה'   ,44 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של 

3.11.1989, עמ' 12‑15.
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נדֹובה!";  או  רחמונ'ס,  האט  "יידן  עבר;  כבר  הזה  מה שהמחזור  והקליפה;  הניצוצים 
לנוכח קבר לנין; נעילה

"גלויות אחרונות ממוסקבה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, י"ב בחשוון תש"ן, 10.11.1989, עמ' 14‑15.

סוף האחרונה;  המדרגה  גורקי;  בפארק  כנפיים;  ללא  אנשים  ציטוט;  ִוי;   ֶדָז'ה 
המסע

"בחזרה אל הספרים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 46, י"ט בחשוון תש"ן, 17.11.1989, עמ' 8‑9.

דיוקנו של הסופר כפריט במכירה פומבית; בצל המצודה; הלכות פילגש; חוש ריח של 
סוחר

"זיכרון לראשונים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 47, כ"ו בחשוון תש"ן, 24.11.1989, עמ' 14‑15.

מהו  בוגן[;  שושנה  ]על  שושנה  של  מותה  ליל  לעשתי־עשר;  העשתי־עשר 
ספרים, תולעת  של  מזיכרונותיה  ]בתוך:  החושך?  מתוך  הנופל   הדבר 

עמ' 402‑403[.
יצחק  המשורר  ]על  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  פרטיים"  "ספרים 
דבר  שרתוק[,  גאולה  עם  ברנר  של  יחסיו  ועל  צימרמן  בארי  על  רוזנברג, 

)"דבר השבוע"(, גיליון 49, י' בכסלו תש"ן, 8.12.1989, עמ' 14‑15.
אביו של משורר ]בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 403‑405[; בארי צימרמן; 

גאולה שרתוק
תולעת  של  "מזיכרונותיה  לתולעת;  כותבים  )קוראים  התוספות"  "בעלי 
,15.12.1989 י"ז בכסלו תש"ן,   ,50 דבר )"דבר השבוע"(, גיליון   ספרים"(, 

עמ' 10‑11.
עדות יקית;  דייקנות  אוזניכם;  על  לאות  שחיטה;  הלכות  לעולם;  לי   וארׂשתיך 

כותבי  על  מרימה;  דגלה  את  ססס"ר  אופי;  עדות  שם;  חסר  היה  לבן  סוס  ורק  אופי; 
הביקורות

"המשורר אריה אורי מספר על החנוכייה של אביו המורה העברי אבא אורי" 
,51 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של   )"מזיכרונותיה 

כ"ד בכסלו תש"ן, 22.12.1989, עמ' 14‑15.
"שופמן, אצ"ג, ברנר" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 52, א' בטבת תש"ן, 29.12.1989, עמ' 22‑23 ]בתוך: מזיכרונותיה של 

תולעת ספרים, עמ' 92‑97[.
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רויטר; פכים קטנים לביוגרפיה שאולי  ואהובת המשורר; סוכנות  ארוסת הפרוזאיקון 
ת; זיבולא בתרייתא ֵרֽ תיכתב; ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם אשר לא ִיָכּ

1990
"בעניינים שונים מענייני הזמן" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 1, ח' בשבט תש"ן, 5.1.1990, עמ' 10‑11.
מאה שנות רובינזון; חוב קדוש המוטל עלינו מן השכל ומן הדת; דיירים מתחלפים; 

כפתור ופרח; תרבות מערבית
צרור  מתוך  חול:  רצועת  המוקפת  רחבת־ירק  כאותה  שתינו   — מבינה  "את 
 "1965‑1963 מרייסה,  לבתה  בת־מרים  יוכבד  המשוררת  של  מכתביה 
,2 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של   )"מזיכרונותיה 

ט"ו בטבת תש"ן, 12.1.1990, עמ' 14‑15.
את  משסיימנו  אורי[;  אבא  אברהם  של  חנוכייתו  על  לרשימה  ]המשך  לעולם  גאולה 

הביזנס ]...[
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  העברים"  "מחיי 

גיליון 4, כ"ט בטבת תש"ן, 26.1.1990, עמ' 12‑14.
חבורת  מאנשי  טרבוקוב־הבונה,  שמעון  ]על  צמא!  זרובבל;  האיש  זה  בסלי;  פס  יש 
"בראשית". בתוך: מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ' 143‑146[; האומנם דיבר קין 

רוסית בהורגו את הבל? ]על שלונסקי[
"ד"ר יצחק גריגורי ביי ד'ארבאלה־אמציסלבסקי, הרופא שנשכח בחגיגות שנת 
הלשון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 5, 

ז' בשבט תש"ן, 2.2.1990, עמ' 8‑10.
"מן השפה ולחוץ" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 6, י"ד בשבט תש"ן, 9.2.1990, עמ' 10‑11.
טבעת הזכוכית הירוקה ]על ֶאלֶזה ַלסֶקר־שילר ועל יוכבד בת־מרים. בתוך: מזיכרונותיה 
של תולעת ספרים, עמ' 399‑401[; חוות דעת; כיסוי ראש; מחרוזיו של סניטר הגדוד; 

וילֶדע ַחֵיס; פת בסולו; גשם שחור
"איש הציורים מכלא לּוקיאנוב" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על אנה 
מיכאילובנה בורגינה ועל איליה אהרנבורג[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 7, 

כ"א בשבט תש"ן, 16.2.1990, עמ' 12‑13.
"במרוצת הזמן" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על בתי הספר של "העזרה" 
בארץ ועל האישים: הרב יעקב מאיר, דב אשבל, אפרים כהן־רייס ודמותה של 
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סטפה רייס[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 8, כ"ח בשבט תש"ן, 23.2.1990, 
עמ' 8‑9.

תעודה חצץ;  בעשיית  עבדתי  הקיץ  כל  בנהרייה;  נס  שנה;   50 אחרי   אחווה; 
מס' 4236

בתי  ]על  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  אומר"  יביע   Door to Door"
 הספר של "עזרה" ועל מלחמת השפות בארץ ישראל[, דבר )"דבר השבוע"(,

גיליון 9, ה' באדר תש"ן, 2.3.1990, עמ' 12‑14.
העלמה גרטה וכלבלב ששמו "בוגד"; יהודי, דבר עברית!; מי ידע שיש לה אח בכנרת 

]על אנה מיכאילובנה[
"להעביר את הסדרה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]על יוסף סערוני, אנה 
אסיה בורגינה ושושנה הלוי ועל מפעל הצלת ראשי הישיבות במזרח אירופה 
בעת השואה[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 10, י"ב באדר תש"ן, 9.3.1990, 

עמ' 10‑12.
ושוב אל   ;]143‑141 מזיכרונותיה של תולעת ספרים, עמ'  ]בתוך:  סער, סער, סער! 

אננה־אסיה בורגינה; הבאר הגנוזה של צפת; כפיות טובה
 "הפנקס השחור של המורה" ]על הספר החינוך העברי בארץ ישראל, כרך ב,
תש"ן,  באדר  ט"ו  חדשות"(,  )"מקראות  דבר  אלבוים־דרור[,  רחל  מאת 

12.3.1990, עמ' 9.
בארץ  שביקרה  ציון  פועלי  משלחת  ]על  ספרים"  תולעת  של  "מזיכרונותיה 
דבר  ופעילותו[,  ישראל  בארץ  השפה  מִגני  גדוד  ועל   1920 בשנת  ישראל 
)"דבר השבוע"(, גיליון 11, י"ט באדר תש"ן, 16.3.1990, עמ' 10‑11 ]ראו: 

אפיקים, ספטמבר 1990[.
"הכל נעשה כך שהתימנים ימלאו אותו תפקיד שטני שהועידו להם"; והתחיל עניין 
ומי  לך  ידמה  מי  מחצבה,  הוי  "מחצבה,  בריאות;  שיניים  צריך  ישראל  בארץ  שלם; 

ישווה?"
13, ד' בניסן  דבר )"דבר השבוע"(, גיליון  "מזיכרונותיה של תולעת ספרים", 

תש"ן, 30.3.1990, עמ' 12‑13.
בעמק הראשון  הקייטרינג  ואדירות;  חדשות  הרס  מכונות  נמציא  לא  השלום   למען 
ראשי והגביה  שהוצב  השרפרף  אשרי  בעברה;  הבאה  מצווה  קיץ;  שעון   הירדן; 

ממשלות
)"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  )גלויות מקהיר("  "לשבור שבר במצרים 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 14, י"א בניסן תש"ן, 6.4.1990, עמ' 6‑7.



452

רשימת פרסומיו של חיים באר

בשבחי המארחים; שער שמים; שתי וערב; אהבת ִאמם; ההצטברות ההולכת ונמשכת 
של זיעת המבקרים

פרס  להענקת  השופטים  ועדת  "נימוקי  ציפר,  ובני  הולצמן  אבנר  באר,  חיים 
תחרות הסיפור הקצר של הארץ לסיפור 'אינדיאנים' ]של רחל הלוי[", הארץ 

)"תרבות וספרות"(, ערב פסח תש"ן, 9.4.1990, עמ' ג2.  
חיים באר, אבנר הולצמן ובני ציפר, "נימוקי ועדת השופטים ]בתחרות הסיפור 
הארץ[ לבחירה בסיפור 'כתום בשלולית' ]של אורן אדר־בורלא[  הקצר של 
תש"ן,  פסח  ערב  וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  בתחרות",  השני  למקום 

9.4.1990, עמ' ג3.    
חיים באר, אבנר הולצמן ובני ציפר, "נימוקי ועדת השופטים ]בתחרות הסיפור 
הקצר של הארץ[ לבחירה בסיפור 'על נהר ההדסון' ]של ענת קשי־גולדשטיין[ 
תש"ן,  פסח  ערב  וספרות"(,  )"תרבות  הארץ  בתחרות",  השלישי  למקום 

9.4.1990, עמ' ג3.  
"בין גיזה לאלכסנדריה )גלויות ממצרים(" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 15, י"ח בניסן תש"ן, 13.4.1990, עמ' 10‑11.
הזפינקס הלוא היא התמונה המבהלת הנחצבה כולה מסלע אחד; אסור לצלם; כי יש 

פינה אי־שם בשדה ֵנָכר; יב"ץ בנא אמון יע"א; נוכח הנהר
דבר  "ובהמשך לדבריך רציתי להעיר..." )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

)"דבר השבוע"(, גיליון 16, כ"ה בניסן תש"ן, 20.4.1990, עמ' 16‑17.
זכרונותיה של לילי קליין )ירושלם(; ציפיה; ביצי הדיו; עבר־בטל; "דער יּוד"; חירות 

ותחיה; בערבות הנגב; "התדעו מי אנוכי? אני ממחצבה!"
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  היסטוריות"  "מיניאטורות 

השבוע"(, גיליון 17, ב' באייר תש"ן, 27.4.1990, עמ' 14‑15.
גל חוזר; דגל חרוט באבן; פריט 55

השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  האש"   "לפני 
גיליון 18, ט' באייר תש"ן, 4.5.1990, עמ' 12‑13.

קץ הילדות; "האם היהודייה"; שבויי מלחמה; התנצלות המחבר
ברנר: מבחר דברי זכרונות בעריכת  "אמן ה'סנפלינג' היהודי" ]על ספרו של 
מנחם דורמן, בִמשאל על "יצירות מופת נשכחות"[, הארץ )"תרבות ספרות"(, 

ט"ז באייר תש"ן, 11.5.1990, עמ' ב8.
השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  באפר"   "פנינים 

גיליון 20, כ"ג באייר תש"ן, 18.5.1990, עמ' 12‑13.
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לירוק בשבת; איינשטיין על המפלגה הקומוניסטית;  יר"; האם מותר  ּפַאּפִ יצר  "אשר 
ומדי חודש שמלה חדשה; זכרונות ראשונים

]על  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה   "If you have to shoot "שו"ת 
הרב שלמה  ועל   1923 בשנת  ישראל  בארץ  איינשטיין  אלברט  ביקורו של 
,25.5.1990 תש"ן,  בסיוון  א'   ,21 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר   אבינר[, 

עמ' 10‑11.
איינשטיין היה כאן

]על  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  ידעתם"  שלא  כך  אחר  תגידו  "ואל 
צפיה ג ועל מאיה רוזנברג[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 22, ח' בסיוון תש"ן, 

1.6.1990, עמ' 12‑13.
הדבורה הטובה מאיה

"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 24, 15.6.1990, 
עמ' 22‑23.

הבהרה;   ;E=MC2 במושבה;  חתונה  שמך;  מה  אליו  ויאמר  עכשיו?;  יתבעו  הם  ומה 
התנצלות הבעל־מחבר

)"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "לפני צהריים אחד בירושלים הפראית" 
דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 27, י"ג בתמוז תש"ן, 6.7.1990, עמ' 10‑11.

הגנזך  מן  גיכער;  טאהן  זאלטעם  איהר  בעט  איך  ארכאולוגיים;  רורשך  כתמי 
החרדי: כלאיים או מין במינו

"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 25, כ"ט בסיוון 
תש"ן, 23.6.1990, עמ' 12‑13.

ויוכלו לראות את כל המתעצל; בעצב תחבר ספרים; ג'וקים מסוממים; פ2; מן הגנזך 
החרדי; נחת של גויים; איכרי יסוד־המעלה בעד העברית

)"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(,  "נורית אזהרה נדלקת שוב בהר הבית!" 
דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 28, כ' בתמוז תש"ן, 13.7.1990, עמ' 10‑11.

ים בי־ם; כניסתו של הכינור
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 29, כ"ז בתמוז 

תש"ן, 20.7.1990, עמ' 14‑15.
הם באמת אינם רוצים שלום; מסתרי תיבת הגניזה האבודה; אם תרצו, חברָיה, אין זו 

אגדה!; רק בדם תהיה לנו הארץ; לחמוד לצאן
"דבריך עוררו בי זכרונות שכמעט נשתכחו" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, 

דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 30, ה' באב תש"ן, 27.7.1990, עמ' 12‑13.
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ירח מלא עלה בשמי ירושלים; אין ליציאום צרפתי בתל אביב; פני זקנים לא נהדרו; 
האחות אסיה; נורת אזהרה; רב־שפם

"כי יבשו אפיקי מים" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 31, י"ב באב תש"ן, 3.8.1990, עמ' 8‑9.

הזיבורית שבזיבורית; ושאבתם מים בששון; כל חתן וכל כלה; "יידיש — אתגר נחמד"; 
הפחים הקטנים

האחדות  העת  כתב  ]על  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  "האחדות" 
בעריכת יצחק בן־צבי, דוד בן־גוריון, רחל ינאית, יעקב זרובבל, יוסף חיים 
,10.8.1990 י"ט באב תש"ן,   ,32 גיליון  )"דבר השבוע"(,  דבר  ועוד[,   ברנר 

עמ' 10‑14.  
היישוב  ]על ספרו של צבי קרגילה  "איך הגיעה העת החדשה לארץ ישראל" 
היהודי בארץ ישראל בתקופת הכיבוש המצרי )1831‑1840(, דפוסי חברה 

וכלכלה[, דבר )"מקראות חדשות"(, כ"ב באב תש"ן, 13.8.1990, עמ' 9.
33, כ"ו באב  דבר )"דבר השבוע"(, גיליון  "מזיכרונותיה של תולעת ספרים", 

תש"ן, 17.8.1990, עמ' 14‑15.
יידישע א  פורחות;  עודן  הנוריות  הם;  כתרים  שלושה  אלס;  איבר  דוצ'ה   דוצ'ה 

מאמע
)"מזיכרונותיה של  החכמה"  עבר  אל  רוכן  ניאנפוניקה מאהא־טאהרה  "אחינו 
)"דבר  דבר  בן־גוריון[,  עם  ופגישתו  פניגר  זיגמונד  ]על  ספרים"(  תולעת 

השבוע"(, גיליון 34, ג' באלול תש"ן, 24.8.1990, עמ' 20‑21.
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 35, י' באלול 

תש"ן, 31.8.1990, עמ' 26‑27.
לאנשים יש רגליים; "דה יוחסין אינסטיטיוט"; תורכית בשילינג; מכתב ממולכד; "באר 

חפרנו"
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים" ]על אליעזר בן־יהודה ועל עיתונו הצבי[, דבר 

)"דבר השבוע"(, גיליון 36, י"ז באלול תש"ן, 7.9.1990, עמ' 11‑13.
השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  דאשתקד"  "שלג 

גיליון 39, ט' בתשרי תשנ"א, 28.9.1990, עמ' 18‑19.
על  ועוד  אצלנו;  הפשיזם  הערצת  על  ועוד  היידיש;  של  קדושתה  על  ועוד 
חוסר על  ועוד  היהודי;  הגורל  נפתולי  על  ועוד  מלכותו;  הוד  לחיילי   תורכית 

הטקט
להם'"  שהועידו  שטני  תפקיד  אותו  ימלאו  שהתימנים  כך  נעשה  "'הכל 
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)"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, אפיקים, גיליון צה‑צו )תשרי תשנ"א, 
ספטמבר 1990(, עמ' 66‑67 ]ראו: דבר, 16.3.1990[.

ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  התרחק"  אבל  נשכח  לא  אשר  "העבר 
 ,40 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  בודהיסטי[,  לנזיר  בן־גוריון  של  ]מכתביו 

ט"ז בתשרי תשנ"א, 5.10.1990, עמ' 12‑14.
"ילדים הם שמחה" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 41, כ"ג בתשרי תשנ"א, 12.10.1990, עמ' 10‑11.
אנחנו ושכנינו; בן־גוריון כותב לנהג טקסי צנוע ועני בציילון; הזיכרון ה־61

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  ירושלמיים"  "אוריגינלים 
השבוע"(, גיליון 42, ל' בתשרי תשנ"א, 19.10.1990, עמ' 12‑13.

מקום שם תעופפנה לעד ציפורי־צל; צפניה 10; משה מוזס ארונשטיין — פאטר יוסף 
שטיין

"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 44, י"ד בחשוון 
תשנ"א, 2.11.1990, עמ' 10‑11.

המהפכה היהודית; אוצר הספרים החי; מכתב מהאקדמיה ללשון העברית; הגיעה השעה
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 43, ז' בחשוון 

תשנ"א, 26.10.1990, עמ' 12‑13.
עכו כמשל; פרק שירה; המוָרה לפסנתר; ספרות מקצועית; המשאלה האחרונה

"גלויות מגרמניה", דבר )"החדשות"(, כ' בכסלו תשנ"א, 7.12.1990, עמ' 17.

1991
"האהובה והאישה החוקית" ]על עלמא די של ארי אלון שפורסמה בשדמות, 
גיליון קיג‑קיד )תש"ן([, שדמות, גיליון קטו )סתיו תשנ"א, 1990(, עמ' 77‑79.
)עורך(,  כרם  דרור  בתוך:  ישראל",  למדינת  אורתודוכסיים  זרמים  של  "יחסם 
מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל, חוברת א, יום עיון באגף לחינוך 
התיישבותי, ג' בחשוון תשנ"א, 22.10.1990, משרד החינוך והתרבות, האגף 

לחינוך התיישבותי, 1991, עמ' 61‑76.
"השבט" ]על עצומה נגד מלחמת המפרץ הראשונה[, מעריב )"דעות"(, ט' בשבט 

תשנ"א, 24.1.1991, עמ' 10.
במלחמת  מילואים  ]הרצאת  הבוקר"  על  רצינית  כזאת  את  למה  אוחתי,  "יא 
,8.2.1991 תשנ"א,  בשבט  כ"ד  )"סופשבוע"(,  מעריב  הראשונה[,   המפרץ 

עמ' 18‑19.
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 "גם הסקאד לא עובר את המחסומים של בני ברק", מעריב )"פנאי"(, חלק ד,
י' באדר תשנ"א, 15.2.1991, עמ' 1.

"שקי חול בחלונות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 
גיליון 9, ט"ו באדר תשנ"א, 1.3.1991, עמ' 18‑19.

כספת; נמלים לבנות; הפעילות החשאית; הוראות פתיחה
"האיש שלנו בכוויית" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, 

גיליון 10, כ"ב באדר תשנ"א, 8.3.1991, עמ' 14‑15.
בית מלון אחד; עדיין מוקדם  אין אף  לכּוֵוית;  הנהג שכמעט התעלף; המסע מבצרה 

לחזות; דגל אדום ברוח החמה
"כובד בלתי נסבל של אחריות" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 11, כ"ט באדר תשנ"א, 15.3.1991, עמ' 8‑9.
מכתב מס' 100; חורבות בבל וטייסים יהודים בצבא ארצות הברית; אבק דרכים

)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  וליהודיה"  לתימן  "מסע 
השבוע"(, גיליון 12, ז' בניסן תשנ"א, 22.3.1991, עמ' 8‑9.

קרתא" "נטורי  אנשי  איגרת  מתוך  נתן;  החמוד  ואהובו  שבזי  אבא  אבודים;   אחים 
ליהודי תימן

השבוע"(, )"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  באזור"   "נשאר 
גיליון 13, י"ד בניסן תשנ"א, 29.3.1991, עמ' 14‑15.

הזכרונות המסופוטמיים של יצחק עילם; על ציפורני נשרים
 "חמץ" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, כ' בניסן תשנ"א,

4.4.1991 ]בשער הגיליון כתוב בטעות: 4 במארס[, גיליון 14, עמ' 10‑11.
קערת סדר שבתאית; נחש צפע; פורים שעבר עליו הפסח; שקט וצנוע

חיים  בין  היחסים  ופרוזאיקון: פרשת  ונמשכת של משורר  "ידידותם ההולכת 
נחמן ביאליק לשמואל יוסף עגנון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר 
)"דבר השבוע"(, גיליון 16, ה' באייר תשנ"א, 19.4.1991, עמ' 4‑7 ]בתוך: 

גם אהבתם גם שנאתם[.
פרק ראשון ובו יסופר על פגישתם הראשונה בנווה צדק על מרפסת ביתו של ש' בן 

ציון באביב 1909; "אגודה של פרחים"; "הראה חיבתו הגדולה"; "בכל זאת משורר"
"כל ביתי לפניך, במבחר חדרינו שב!: פרשת היחסים בין חיים נחמן ביאליק 
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  עגנון"  יוסף  לשמואל 
השבוע"(, גיליון 17, י"ב באייר תשנ"א, 26.4.1991, עמ' 14‑17 ]בתוך: גם 

אהבתם גם שנאתם[.
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"ואנחנו הֶיקים נצמדנו אליו מוקסמים"; "ואחד כמוך לא מצאתי"; "ואם רצונך להתגלגל 
עמנו בעדשים"; לאדוננו ח"ן ביאליק עוז וברכה

נחמן  חיים  בין  היחסים  פרשת  הומבורג:  בעירנו  שהיו  חכמים  תלמידי  "שני 
ביאליק לשמואל יוסף עגנון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 18, י"ט באייר תשנ"א, 3.5.1991, עמ' 14‑17 ]בתוך: גם 

אהבתם גם שנאתם[.
"והיו מעוררים זה את זה בשיחתם"; "לא סיפרתי את הדבר לשום אדם חוץ מביאליק"; 

הקדשות; "בענייני עסק"
נחמן  חיים  בין  היחסים  פרשת  מוחקת":  איננה  האש  מוחק;  המוות  רק  "לא, 
ביאליק לשמואל יוסף עגנון" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר 
השבוע"(, גיליון 19, כ"ו באייר תשנ"א, 10.5.1991, עמ' 14‑17 ]בתוך: גם 

אהבתם גם שנאתם[.
פרק רביעי ובו יסופר עוד על ידידותם שפרחה בשבתם יחדיו בבאד־הומבורג במרכזו 
אשר  עד  שנתיים־שלוש  במשך  שם  שהתקיים  ומיוחד  מבריק  תוסס,  עברי  חוג  של 
האותיות";  "שירת  לארץ;  ככולם  רובם  עלו  וחבריו  העשרים  שנות  באמצע  התפורר 
"דודים רבים ואף לא ביאליק אחד"; כל היום אני רואה גווילים נשרפים"; "והנני הנאנק 

דומם על צווארך"; "ממעמקי האסון עלה אלינו"
"העובדה, שאין דבר שקיומו קיום עולם: פרשת היחסים בין חיים נחמן ביאליק 
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  עגנון"  יוסף  לשמואל 
השבוע"(, גיליון 20, ד' בסיוון תשנ"א, 17.5.1991, עמ' 14‑17 ]בתוך: גם 

אהבתם גם שנאתם[.
את  בנה  ביאליק   — ישראל  בארץ  השניים  את  המוצאות  על  יסופר  ובו  חמישי  פרק 
ביתו בתל אביב ועגנון קבע את מושבו בירושלים — מיום בואם לכאן במרוצת 1924 
לסופרים  לסייע  כדי  שוקן,  ש"ז  של  יוזמתו  פי  על  יחדיו,  שחברו  שעה   ,1928 ועד 
העברים השרויים במצוקה והרעבים ללחם; "ביאליק בא לירושלים וחיפש אותי בנרות"; 
"בֵרכת  עצמו";  של  הפיטום  של  בריח  "מתבשם  כהוגן";  שלא  ִאתי  יעשה  "ובוודאי 

הברבורים שקורין שוואנע"ן טיי"ך"
"'ומה אני שואל מִעמך, ידידי?': פרשת היחסים בין חיים נחמן ביאליק לשמואל 
יוסף עגנון", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 21, י"א בסיוון תשנ"א, 24.5.1991, 

עמ' 8‑11 ]בתוך: גם אהבתם גם שנאתם[.
ועד   1928 ישראל משנת  יסופר עוד על המוצאות את השניים בארץ  ובו  פרק שישי 
לשנת 1931 כשידידותם המשיכה לעלות ולרדת לסירוגין, כמו הנדנדה בשיר הילדים 
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החסד את  הפעם  עמי  תעשה  "הלוא  אי";  אי,  אי,  יפה,  "מכתבך  הנודע;   הביאליקאי 
הזה"

ביאליק  נחמן  חיים  בין  היחסים  פרשת  ללבבו:  תמיד  וראה  מֵרע  ִתָוֵאש  "אל 
)"דבר  דבר  ספרים"(,  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  עגנון"  יוסף  לשמואל 
השבוע"(, גיליון 22, י"ח בסיוון תשנ"א, 31.5.1991, עמ' 20‑23 ]בתוך: גם 

אהבתם גם שנאתם[.
"ביאליק אומר שאני מתרחק ממנו"; "ממש לא זזה ידו מידי"; "ש"י למורה יובל שי"; 

"דבר שלא נתעוררתי עליו מעצמי"; נעילה
כותבים  סופרים   6 חדשות:  "מוסף  חדשות,  מקום"(,  )"זכרון  ַמטרּוך"  "ַמרסה 
העברי, הספר  שבוע  ערב  מקומות",  שישה  על  קטעים  שישה   —  לחדשות 

י"ח בסיוון תשנ"א, 31.5.1991, עמ' 36‑37.
]אנתולוגיה  ספרים"(  תולעת  של  )"מזיכרונותיה  הספרים"  כוח  הוא  "קדמון 
,23 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  הספר[,  עולם  על  העולם  מספרּות   קטנה 

כ"ה בסיוון תשנ"א, 7.6.1991, עמ' 20‑23.
באב  א'   ,28 גיליון  השבוע"(,  )"דבר  דבר  ספרים",  תולעת  של  "מזיכרונותיה 

תשנ"א, 12.7.1991, עמ' 14‑15.
בעילת ארץ ישראל; הרצל לא יקום

"זכר לחורבן" )"מזיכרונותיה של תולעת ספרים"( ]סיור בבתי ירושלים שנקבע 
בהם זיכרון לחורבן בית המקדש[, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 29, ח' באב 

תשנ"א, 19.7.1991, עמ' 12‑14 ]ראו גם: טבע וארץ, יולי 1993[.  
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים" ]על נחום גוטמן, ספריו ורישומיו[, דבר )"דבר 

השבוע"(, גיליון 30, ט"ו באב תשנ"א, 26.7.1991, עמ' 22‑23.
קרמן מעלעל בכרכים ישנים של דבר לילדים ומדבר אתי על נחום, או: כוונתי הייתה 

שדני ישהה אותך, הקורא, על יד הציורים של גוטמן
עם  "עקד"  הספרים  חנות  ועל  רובינזון  ישראל  ]על  משאיל"  רק  מוכר,  "לא 
סגירתה[, ידיעות אחרונות )"ספרות"(, כ"ב באב תשנ"א, 2.8.1991, עמ' 24.

"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 32, כ"ט באב 
תשנ"א, 9.8.1991, עמ' 12‑13.

מרק וחתיכת עוף; הדיבוק, האצבע הקטנה והפרה
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 36, כ"ז באלול 

תשנ"א, 6.9.1991, עמ' 12‑13.
טיפ לגרפיקאי; ד"ש מציילון; פקין או פקיעין
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"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 37, ה' בתשרי 
תשנ"ב, 13.9.1991, עמ' 10‑11.

החלום החרדי המודחק: לסלק את הרצל מהכנסת; מיטה משונה; מי יתנני במדבר מלון 
אורחים; הים, הים

)"מזיכרונותיה  החיים"  אל  והמופלאה  המאוחרת  ושיבתו  היילפרין  "מאיר 
של תולעת ספרים"(, דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 38, י"ב בתשרי תשנ"ב, 

20.9.1991, עמ' 10‑11.
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 39, ט' בתשרי 

תשנ"ב, 27.9.1991, עמ' 18‑19.
חידון: מי כתב ובאיזו שנה "לבולשביזם אין תקומה. הוא יכֶלה"; לא ראיתי צדיק נעזבת; 

נזם; עם התרווד ביד
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים", דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 40, כ"ו בתשרי 

תשנ"ב, 4.10.1991, עמ' 12‑13.
פריסת שלום מהמולדת; י"ד אברמסקי: הספריה; ויאמר לדבק רע הוא; כל שולחנות 

מלאו קיא; ממש א־גליק
"מזיכרונותיה של תולעת ספרים",  דבר )"דבר השבוע"(, גיליון 41, ג' בחשוון 

תשנ"ב, 11.10.1991, עמ' 14‑15.
סופר שלא נפרד מגיבורו: שני מכתבים לא ידועים בפרשת עגנון־מלכוב; קו לקו; נקב 

נהג
דיוקנאות  המשורר,  "פני  התערוכה  ]על  סוחר"  כפני  המשורר  פני  "ביאליק: 
תולעת  של  מזיכרונותיה  בתוך:  ראובן[,  בבית  ביאליק"  לכתבי  ואיורים 
ואמנות  ספרות  פנאי  מדריך,   — השבוע  מעריב,   ,161‑157 עמ'  ספרים, 

לשבוע של 20.12.1991‑26.12.1991, עמ' 62‑63.
של  ביקורו  על  ]עדות  גבריאלי"  היועץ  של  בחייו  ביותר  היפה  "השבוע 
,27.12.1991 )מוסף(,  הארץ  נובל[,  פרס  קבלת  לרגל  בסטוקהולם   עגנון 

עמ' 28‑29.

1992
ציורים  גרבוז:  יאיר  לקטלוג  התערוכה  מבוא  כד",  מודעות,  לוח  "מגאזין, 
תפן  התעשייה  וגן  הפתוח  המוזאון  זך,  נתן  אוצר:   ,1992‑1991 חדשים, 
ם הכותר: יאיר גרבוז:  )סתיו תשנ"ג, סתיו 1992(, עמ' 4‑6 ]בעמוד הפנימי, ׁשֵ

עבודות חדשות[.
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"מסתרי ְמכלי הארכיון" ]על הארכיון הציוני המרכזי ועל ברנר, סביב כתיבת 
גם אהבתם גם שנאתם[, ארכיון: מקראות לארכיונאות ולתיעוד, 6 )תשנ"ג, 

1992(, עמ' 59‑60.
תשנ"ב,  א'  באדר  י'  השבוע"(,  )"חדשות  חדשות  חרדה",  בי  מעורר  "דרעי 
14.2.1992, עמ' 7 ]רשימה בשולי שיחה עם אריה דרעי, "הייתי רוצה לומר 

לך, אריה, בוא אתנו, לחברה צודקת, לשלום", ראיינה: אריאנה מלמד[.
"מילוי אינטימי ודוקומנטציה אנושית פשוטה — מכתבים לא ידועים של י"ח 

ברנר", אלפיים, קובץ 5 )אפריל 1992(, עמ' 207‑240.
)"ספרות  שבת  מוסף  מעריב,  ליפשיץ",  למורה  ברנר  שהחטיף  "הסטירה 

ואמנות"(, גיליון פסח, י"ד בניסן תשנ"ב, 17.4.1992, עמ' 5‑6.
"עגנון, הוא לא כל כך אהב את ארץ ישראל בהתחלה" )מכתבו הראשון של 
 עגנון מארץ ישראל, 1908(, מעריב, מוסף שבת )"ספרות ואמנות"(, גיליון 2,

כ' בניסן תשנ"ב, 23.4.1992, עמ' 5.
מוסף  חדשות,  יעקב",  הדוד  על  באר  חיים   — הבטחה  עליו:  להישען  "גזע 
חבלים, ]בתוך:   23 עמ'   ,6.5.1992 תשנ"ב,  באייר  ג'  העצמאות,   יום 

עמ' 168‑174[.
יוסף עגנון[,  ]על סיפורו הראשון של שמואל  "עגנון וברנר ובארה של מרים" 

הארץ, ח' באב תשנ"ב, 7.8.1992, עמ' ב8.  
"ר' שניאור זלמן מלאדי, הספר השחור והרודף הנעלם" ]ביקורת על כתב העת 

כרם חב"ד, גיליון 4[, הארץ )"תרבות וספרות"(, 21.8.1992, עמ' ב9.
"בתחנה, ממתין לאלזה", חדשות )"92' — מה היה: דעות חדשות"(, ז' בטבת 

תשנ"ג, 31.12.1992, עמ' 26.

1993
"עיר לא מושגת", אריאל, שנה יד, 1991‑1992, עמ' 199‑219.

"אתה ואני ועגנון" ]ריאיון עם עמוס עוז לצאת ספרו שתיקת השמים[, חדשות 
)המוסף היומי(, כ"ד בטבת תשנ"ג, 17.1.1993, עמ' 23.

"הספרות העברית תערוך את התפילה" ]על הספר קול בכיות: השואה והתפילה 
מאת יהודית תידור־באומל[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 14, י"ג בסיוון תשנ"ג, 

2.6.1993, עמ' 7.
"החומה הישראלית הגדולה", פוליטיקה, גיליון 50 )יולי 1993(, עמ' 45.
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"זכר לחורבן", צילום: ברוך גיאן,  טבע וארץ, גיליון 258 )תמוז תשנ"ג, יולי 
1993(, עמ' 27‑31 ]ראו: דבר )"דבר השבוע"(, 19.7.1991[ .  

,20 גיליון  )"ספרים"(,  הארץ  רקובר[,  יוסל  ]על  אותנטי"  טקסט  לא   "סיפור, 
כ"ה בתמוז תשנ"ג, 14.7.1993, עמ' 13.

האתמול:  של  המחר  הספר  ]על  היום"  של  להווה  האתמול  של  המחר  "בין 
 האוטופיה הציונית בעריכת רחל אלבוים־דרור[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 21,

ג' באב תשנ"ג, 21.7.1993, עמ' 1, 4.
בין  יוסף'  וגנזי  אברבנאל  מדרש  הספרים  'בית  עמיאל:  לבית  מנולי  "מבית 
הלאומי  הספרים  בית  ידיעון  ואנשים:  ספרים  על   ,"1902‑1896 השנים 
 והאוניברסיטאי בירושלים, גיליון 7 )תשרי תשנ"ד, ספטמבר 1993(, עמ' 3‑9

]ראו: אריאל, 1994[.
,24.9.1993 הארץ,  עגנון",  ש"י  של  שלשום  תמול  על  ככלב:  בו   "קשורה 

עמ' ב9‑11.
"היריד האחרון במוסקווה", הארץ )"ספרים"(, גיליון 31, י"ב בתשרי תשנ"ד, 

27.9.1993, עמ' 14.

1994
"נס אפל — 'המקרה' של ג' שופמן", בתוך: שלכת: סיפורים, מאת ג' שופמן, 
)"דבר  דבר  "נס אפל",  ]ראו גם:   280‑241 1994, עמ'  עם עובד, תל אביב 
ובֶוֶצלסדורף",  בווינה  שופמן  ג'  אל   — אפל  "נס   ;11.2.1983 השבוע"(, 

מעריב, 22.4.2011[.
עמיאל  לבית  מנולי  מבית  הלאומית:  הספריה  בתולדות  עלום  "פרק 
על  ]ראו:   26‑15 עמ'   ,)1994(  101‑100 טז,  אריאל, שנה   ,")1902‑1896(

ספרים ואנשים, 1994[.
צה"ל,  הקצר,  הסיפור  בתחרות  השופטים  חבר  דברי  מתוך   — הסיפורים  "על 
מבחר  בספר:  ראשונים  דפים  שבתאי[,  ועדנה  עוזיאל  מאיר  ]עם  תשנ"ג" 
מפקדת   ,)1994 אוגוסט  תשנ"ד,  )אלול  חיילים  מיצירות  קצרים  סיפורים 

קצין חינוך וגדנ"ע ראשי בשיתוף משרד הביטחון, עמודים לא ממוספרים.
"ככל שהאמנות גדולה יותר חידתה מוצפנת יותר" ]על הספרים: קובץ עגנון 
וחקרי עגנון[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 91, ב' בכסלו תשנ"ה, 23.11.1994, 

עמ' 4.
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1995
"בנו של ברנר", אורי ברנר: חבר, מפקד, חוקר כוח המגן, יולי 1914‑מארס 
,1995 חיים,  מעוז  בית  ביחובסקי,  עמנואל  לדפוס  והביא  ערך   ,1993 

עמ' 17‑19.
"הקדמה", שני יהודים נוסעים ברכבת: סיפורים נבחרים מתוך ספר הבדיחה 
והחידוד של דרויאנוב, סיפר וצייר דני קרמן, דביר, תל אביב 1995, עמ' 8‑9.
"סודו של רוע", אשר אהבָּת את יצחק: יצחק רבין, 1922‑1995, עורך ספרותי: 
זיסי סתוי, עורכת אחראית: עליזה ציגלר, ידיעות אחרונות, תל אביב 1995, 

עמ' 80‑81.
חיים באר, סביון ליברכט ואשר רייך, "נימוקי חבר השופטים לבחירה בסיפור 
הסיפור  ]תחרות  בתחרות  הראשון  למקום  צור[  עוזי  ]מאת  הגלטים'  'קברי 

הקצר של הארץ[", הארץ )"תרבות וספרות"(, 14.4.1995, עמ' ה2.
חיים באר, סביון ליברכט ואשר רייך, "נימוקי חבר השופטים לבחירה בסיפור 
]תחרות  בתחרות  השני  למקום  כהן[  אפרים  ]מאת  מאושר'  להיות  'רציתי 

הסיפור הקצר של הארץ[", הארץ )"תרבות וספרות"(, 14.4.1995, עמ' ה3.
לבחירה  השופטים  חבר  "נימוקי  רייך,  ואשר  ליברכט  סביון  באר,  חיים 
בתחרות  השלישי  למקום  קאופמן[  עירית  ]מאת  סמרטוטה'  'בובה  בסיפור 
 ]תחרות הסיפור הקצר של הארץ[", הארץ )"תרבות וספרות"(, 14.4.1995,

עמ' ה3.
 — דבר  מיוחד:  גיליון  דבר,  מגיהים",  שוליית  ]מזיכרונותיה[ של  "מזכרונותיו 

שבעים שנה, י"ח בסיון תשנ"ה, 16.6.1995, עמ' 42‑43.
אתם ראיתם: פשטים  ]על הספר:  "הספרן הגדול של הציוויליזציה היהודית" 
ומדרשים מאת ש"י עגנון[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 133, י"ח באלול תשנ"ה, 

13.9.1995, עמ' 5, 14.
"תמיד תאכל המחשבה כחלודה: כי אפשר היה להצילו" ]דברים בערב לזכרו 
דבר )"דבר שני: שבעה"(, י"ט בחשוון תשנ"ו,  של יצחק רבין ב"הבימה"[, 

12.11.1995, עמ' 13.

1996
דוד  וסגנונות מאת  ובתים — תקופות  ירושלים: שכונות  "עיר לא מושגת", 

קרויאנקר, כתר, ירושלים 1996, עמ' 13‑28.
מראות  הולץ  אברהם  של  ספרו  ]על  העגנוני"  הטקסט  ביצורי  על  "מסתער 
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ומקורות: מהדורה מוערת ומאוירת של הכנסת כלה לש"י עגנון[, הארץ 
)"ספרים"(, גיליון 152, ג' בשבט תשנ"ו, 24.1.1996, עמ' 6.

מציריך  יהודי,  גורל  נגאלת,  שירה  לירושלים:  חזרה  ַלסֶקר־שילר  "ֶאלֶזה 
לירושלים — 57 שנות מסע המזוודה של המשוררת 'נסיכת ירושלים', שירים 
בלתי ידועים", שישי, גיליון 112, ג' באדר תשנ"ו, 23.2.1996, עמ' 12‑13.

1997
ואלה  משעל,  נסים  בתוך:  יוסל'ה?'",  'איפה  שוחמכר:  יוסל'ה  של  "חטיפתו 
עליזה  עורכת:  איכנולד,  דב  אחראי:  עורך  ישראל,  למדינת   50 שנות... 

ציגלר, ידיעות אחרונות, תל אביב 1998, עמ' 107.
"חיים באר — קורות חיים", ֲאַקֵּדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית, גיליון 11 

)אייר תשנ"ז, מאי 1997(, עמ' 7.

1998
"העבר מת, אהובי, פרח כעשן", צילמה אירית זילברמן, מסע אחר, גיליון 87 
)דצמבר 1998(, עמ' 32‑40 ]מסע בווייטצ'פל בלונדון. וראו: "בחורף", דבר 
;10‑8 עמ'   ,9.3.1984 לנקודה", שם,  "מסביב   ;2.3.1984  )"דבר השבוע"(, 

"שכול   ;23.3.1984 שם,  "המעורר",   ;16.3.1984 שם,  ובספרות",  "בחיים 
"גלויות   ;6.4.1984 שם,  לגבולין",  "מעבר   ;30.3.1984 שם,  וכשלון", 
הזיכרון  "מחוזות   ;2003 לחיות,  רוצה  שהייתי  החיים  אלה  מלונדון", 

בלונדון", העולם הוא ספר פתוח, 2004[.
"פרשת פרשת גבריאל תירוש", קטלוג עם עובד, תל אביב 1998.

"תקומה: מבט שני, צרור תגובות לסדרה תקומה, פרק אחרי פרק, שבוע אחרי 
 ,3.4.1998 ז' בניסן תשנ"ח,  914, מדור תחנת הרוח,  העיר, גיליון  שבוע", 

עמ' 104.
תשנ"ח,  בניסן  י"ד  פסח,  מוסף  אחרונות,  ידיעות  הוד",  ונורא  "גרוטסקי 

10.4.1998, עמ' 26‑27 ]בתוך: "ספרות, 50 שנה, 7 תחנות"[.
"'תקרא, תקרא, אם לא טוב תחזיר'", ידיעות אחרונות, המוסף לשבת )"ספרות, 
הספר  לשבוע  הספרות  מדור  של  חגיגי  ]גיליון  "מסע"  אמנות"(:  תרבות, 

העברי[, י"א בסיוון תשנ"ח, 5.6.1998, עמ' 25‑28.
"'מאורעות גדולים לא אירעו אותי'" ]על הספר חיי עגנון: ביוגרפיה מאת דן 
לאור[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 281, כ"א בתמוז תשנ"ח, 15.7.1998, עמ' 4.
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ספטמבר  תשנ"ט,  )תשרי   14 גיליון  מימד,  האבודים",  הנכסים  את  "להחזיר 
1998(, עמ' 14‑17.

"'ראיָת כמה שהיא דומה לאמא שלך', אמרה בתיה" ]על כתיבת חבלים[, מעריב, 
מוסף יום כיפור )"ספרות וספרים"(, ט' בתשרי תשנ"ט, 29.9.1998, עמ' 42.

1999
פיבן, עבודות 1990‑1999 ]קטלוג[, הקדמה: דני קרמן; טקסטים: חיים באר וטל 
ניב, צילום עבודות: עדי גלעד, שי חסון, מוניקה סטיבנסון, תל אביב 1999.

ל"ב  )עורכים(,  יונתן  ונתן  נילי  בתוך:  ]סיפור[,  מכנסיים"  זוג  רוצים  "אנחנו 
סיפורי אהבה עבריים, אביב, תל אביב 1999, עמ' 283‑288 ]חלק מן הטקסט 
בתוך: חבלים, עמ' 255‑263. ראו: "ההרצאה הראשונה", דבר, 26.9.1984[.

מעריב, מוסף ראש השנה: אלפיים  עגנון[,  ]על ש"י  היהודי האחרון"  "הסופר 
שנות — המילניום והשאלה היהודית, א' בתשרי תש"ס, 10.9.1999, עמ' 19.
הרא"ה,  בכפר  הכנסת  בבית  ביקור  ]על  דתית"  חוויה  של  גדולה  "טלטלה 
ידיעות אחרונות, מוסף יום  בפרויקט "במקום תפילה: בית הכנסת שלי"[, 

הכיפורים, ט' בתשרי תש"ס, 19.9.1999, עמ' 49.

2000
"מבוא" ]בשיתוף אורה אחימאיר[, בתוך: אורה אחימאיר וחיים באר )עורכים(, 
עיצוב  ישראל,  בארץ  העברית  היצירה  תרבות  שנות  מאה   :2000‑1900
,2000 אביב  תל  אחרונות,  וידיעות  עובד  עם  הראל,  דוד  אמנותי:   וניהול 

עמ' 6‑7.
חייו  אמיתי:  זיוף  שפירא'",  'פרשת  של  החמקמק  קסמה  סוד  על  "הרהורים 
וילהלם שפירא, קטלוג תערוכה במוזאון  זייפן העתיקות מוזס  וזמנו של 
,2000 תש"ס,  קיץ  בירושלים,  ישראל  מוזאון  הוצאת  בירושלים,   ישראל 

עמ' 9‑10.
"מהו סוד הקסם?" ]על משה וילהלם שפירא וזיוף עתיקות[, עת־מול, גיליון 6 

)152(, )אלול תש"ס, ספטמבר 2000(, עמ' 25.
,)2000 תשס"א,  )חורף   3 גיליון  רבקול,  ספרים",  של  מחנויות   "סיפורים 

עמ' 13‑14.
תב הפלילים לתת כותרת לפתיחה הזאת", ידיעות אחרונות,  "צריך לבקש מּכַ
תשס"א,  בתשרי  ט'  הכיפורים,  יום  ערב  ספרות"(,  מוסף  פתיחות:   10"(
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8.10.2000, עמ' 2‑3 ]בשולי הרשימה: "פתיחת הספר את אביך ואת אמך, 
שיראה אור בהוצאת עם עובד. הספר מבוסס על סדרת הרצאות באוניברסיטת 
ואבות  בנים  ביחסי  שעסקה  עברית,  לספרות  החוג  במסגרת  תל־אביב 

בספרות"[.

2001
"עיר פצועה" ]בעקבות פיגוע התאבדות בירושלים[, ידיעות אחרונות, כ"א באב 

תשס"א, 10.8.2001, עמ' 1, 11.

2002
"האש והעצים", בתוך: אריה בן־גוריון )עורך(, הקדמה לאנתולוגיה אל תשלח 
,2002 ירושלים  כתר,  העקדה,  על  הגות  ודברי  שירים  הנער:  אל   ידך 

עמ' 9‑11.
"צייד האפיפניות", בתוך: רות קרטּון־בלום )עורכת(, מאין נחלתי את שירי: 
סופרים ומשוררים מדברים על מקורות השראה, רישומים: מנשה קדישמן, 
ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב 2002, עמ' 195‑220; מהדורה שנייה, 

2011, עמ' 231‑260.
הישוב  לגיטימציה,  חברה במשבר  הספר  על  נשכחים":  רמברנדיים  "יהודים 
הישן האשכנזי 1900‑1917 מאת מנחם פרידמן, הארץ )"ספרים"(, גיליון 

478, י"ב באייר תשס"ב, 24.4.2002, עמ' 4.

2003
"גלויות מלונדון", בתוך: משה גלעד )עורך(, אלה החיים שהייתי רוצה לחיות: 
]ראו:   81‑71 עמ'   ,2003 אביב  עובד, תל  ישראליים, עם  סיפורי מסע   20
 ;10‑8 עמ'   ,9.3.1984 שם,  לנקודה",  "מסביב   ;2.3.1984 דבר,  "בחורף", 
"שכול   ;23.3.1984 שם,  "המעורר",   ;16.3.1984 שם,  ובספרות",  "בחיים 
מת,  "העבר   ;6.4.1984 שם,  לגבולין",  "מעבר   ;30.3.1984 שם,  וכשלון", 
העולם  1998; "מחוזות הזיכרון בלונדון",  מסע אחר,  אהובי, פרח כעשן", 

הוא ספר פתוח, 2004[.
בעימות  ההתשה  אסטרטגיית  העמידה",  כח   — הישראלית  "החברה 
מוגבל — בחירה או כורח?, יום עיון משותף למרכז לחקר הביטחון הלאומי — 
אוניברסיטת חיפה ולמכללה לביטחון לאומי — צה"ל, 10.1.2002, בהשתתפות 



466

רשימת פרסומיו של חיים באר

חיים באר ואחרים, עיונים בביטחון לאומי, אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר 
הביטחון הלאומי, גיליון 4, אדר ב' תשס"ג )מארס 2003(, עמ' 109‑113.

"מלשון הקב"ה ללשון הסט"א: על מאבקי האורתודוקסיה עם העברית", קשת 
 BGU Review, Spring :החדשה, גיליון 4 )קיץ 2003(, עמ' 128‑144 ]וראו

.]2005
"סוסקין בשבע שגיאות" )עם מרדכי נאור, על סוסקין: רטרוספקטיבה, צילומים 
והמוזאון  לאמנות  אביב  תל  במוזאון  התערוכה  קטלוג   —  1945‑1905
ועורך  הישראלי לצילום על שם אלי למברגר בגן התעשייה תל חי, אוצר 
,549 גיליון  )"ספרים"(,  הארץ  רז, הוצאת מוזאון תל אביב(,  גיא   הקטלוג: 

ו' באלול תשס"ג, 3.9.2003, עמ' 8.

2004
"כטוב בעיניו", בתוך: חיים נחמן ביאליק, היא יושבה לחלון: כל שירי האהבה, 

צייר דני קרמן, דביר, תל אביב 2004, עמ' 8‑9.
"מחוזות הזיכרון בלונדון: לוויטצ'אפל של הרצל, ויצמן וברנר", בתוך: משה 
גלעד )עורך(, העולם הוא ספר פתוח: 33 מסעות בעקבות סופרים, ספרים 
ודמויות שלא היו, מסע אחר, תל אביב 2004, עמ' 29‑38 ]ראו: "בחורף", 
 דבר )"דבר השבוע"(, 2.3.1984; "מסביב לנקודה", שם, 9.3.1984, עמ' 8‑10;
"שכול   ;23.3.1984 שם,  "המעורר",   ;16.3.1984 שם,  ובספרות",  "בחיים 
מת,  "העבר   ;6.4.1984 שם,  לגבולין",  "מעבר   ;30.3.1984 שם,  וכשלון", 
החיים  אלה  מלונדון",  "גלויות   ;1998 אחר,  מסע  כעשן",  פרח  אהובי, 

שהייתי רוצה לחיות, 2003[.
"שהחיינו: לנוע במעגלים", בתוך: מישאל ציון וֹנעם ציון, הלילה הזה: הגדה 

ישראלית, צייר מישל קישקה, עיצבה דבורה ליפשיץ, חמו"ל, עמ' 9.
"אמן של מעברים: הסופר חיים באר נפרד מהסופר הירושלמי יוסל בירשטיין, 
שהלך לעולמו השבוע", כל העיר )"תרבות"(, ח' בטבת תשס"ד, 2.1.2004, 

עמ' 69.
"לזכרו של יואב דגון", אתרים: רבעון המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, 

גיליון 28 )ניסן תשס"ד, אפריל 2004(, עמ' אחרון.
"המלחמה" ]על מלחמת יום הכיפורים[, בתוך: ענת קורץ )עורכת(, שלושים שנה 
למלחמת יום הכיפורים: האתגרים והחתירה למענֶה, סיכום יום עיון, מזכר 
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תל־אביב, אוניברסיטת   ,)JCSS( אסטרטגיים  למחקרים  יפה  מרכז   ,41  מס' 
תל אביב, יולי 2004, עמ' 75‑82.

2005
"נוצות: פרק ראשון", בתוך: ירון אביטוב ורן יגיל )עורכים(, הקשב! אנתולוגיה 
של סיפורי צבא, משרד הביטחון — ההוצאה לאור, כרמל, ירושלים 2005, 

עמ' 254‑265 ]ראו: מבחר ספרותנו בשנת תשל"ה, 1976[.
"אור זרוע", בתוך: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון ואביגדור שנאן )עורכים(, 
,2005 אביב  תל  עובד,  עם  ובאמנות,  בהגות  בספרות,  האור   אֹורים: 

עמ' 168‑172.
ידיעות  ספרים[,  על  הקדשות  לכותבי  ]עצה  אתכם"  ליירט  אפשר  "היזהרו, 

אחרונות, המוסף לשבת )"ספרות"(, ז' באב תשס"ה, 12.8.2005, עמ' 29.
"המהלומה שניחתה על ראש המשורר" ]על ט' כרמי. בתוך: מזיכרונותיה של 
תולעת ספרים, עמ' 420‑424[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 660, "ראשית דבר", 

סוכות, י"ד בתשרי תשס"ו, 17.10.2005, עמ' 56‑57.

2006
"מה אנחנו — סרטנים או בעלי חוליות? 'אני כבר נמצא במקום אחר — מקום 
החילונית,  היהדות  תרבות  )עורך(,  מלכין  יעקב  בתוך:  כפרה'",  בו  שאין 

כתר, ספריית היהדות החילונית, ירושלים 2006, עמ' 287‑296.
)"ספרות  לשבת  המוסף  אחרונות,  ידיעות  בבדידות",  ושרוי  ללב  "נוגע 

שבועות"(: "אלוהים שלי", ה' בסיוון תשס"ו, 1.6.2006, עמ' 26.
של  העגום  מצבן  על  קפלן  יוסף  עם  שיחה  ספריות:  והורסים  חומות  "בונים 
הספריות בישראל בעקבות הספר ספריות ואוספי ספרים", ידיעות אחרונות, 

המוסף לשבת )"ספרות"(, א' בטבת תשס"ז, 22.12.2006, עמ' 26.

2007
"שנינו אהבנו את יוסף חיים" ]שיחה של אבי שגיא וחיים באר במלאות מאה 
חידושים: מדע  המעורר, בהנחיית משה גולצ'ין[,  שנה להופעת כתב העת 

ודעת, אוניברסיטת בר אילן, גיליון 2 )אביב תשס"ז, 2007(, עמ' 8‑15.
בתלמוד  סנהדרין  מסכת  ספרים:  חמישה  על  ]המלצה  המדפים"  את  "הכינו 
הבבלי; ברנר, מכאן ומכאן; עגנון, תמול שלשום; דרויאנוב, ספר הבדיחה 
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 ,YNET אתר  אבא[,  אל  מכתב   — מילנה  אל  מכתבים  קפקא,  והחידוד; 
.10.7.2007

2008
"בת קול משמיים" ]בתוך: חבלים, עמ' 251‑267[, בתוך: ירון אביטוב ורן יגיל 
ופוסחים על שתי הסעיפים,  אחד אלוהינו: מאמינים, כופרים  )עורכים(, 

כרמל, ירושלים 2008, עמ' 127‑137.
)עורך(,  בנזימן  יותם  בתוך:  פרגמנטים",  שלושה  היוצר:  הזיכרון  "תעתועי 
ליר  ון  מכון  היהודית,  וזיכרון בתרבות  זמן  זיכרון: תפיסות של  משחקי 

בירושלים והקיבוץ המאוחד, ירושלים ותל אביב 2008, עמ' 261‑268.
"מ'טליתמן' ו'תפילינסקי' לטלית ותפילין: על פרשה אחת, בתוך: חנה עמית, 
קובץ  למנחם:  מנחה  שלשום,  תמול  )עורכים(,  באר  חיים  הכהן,  אביעד 
,2008 ברק  בני  המאוחד,  הקיבוץ  הכהן,  מנחם  הרב  לכבוד   מאמרים 

עמ' 407‑425.
)"סופרים  מעריב  בירושלים",  הנביאים  רחוב  במורד  העצים  נבלו  "מדוע 
שישים"(, ערב יום העצמאות, ב' באייר תשס"ח, 7.5.2008, עמ' 14‑15 ו־18.
תשס"ח,  באייר  כ"א  מעריב,  ברוך[,  אדם  של  מותו  ]עם  אחיך"  יודוך  "אתה 

26.5.2008, עמ' 15 ]ראו: מילים בסוף הדרך: הספדים ישראליים, 2013[.
"חיים באר על הנרייטה הרבסט, מתוך שירה של ש"י עגנון", ידיעות אחרונות 
)"7 לילות"(, מוסף מיוחד לשבוע הספר העברי 2008, במדור "איזהו גיבור", 

כ"ג באייר תשס"ח, 28.5.2008, עמ' 7.
"שנה עם כיסוי" ]במסגרת סיכום שנת 2008[, ידיעות אחרונות )"7 לילות"(, 

כ"ט בכסלו תשס"ט, 26.12.2008.

2009
גבורות  )עורך(,  גרנות  ד"ר משה  בתוך:  מיכלי[,  ב"י  ]על  אדוני הערוך"  "ב"י 
למאזנים, קובץ ספרותי מיוחד במלאות שמונים לביטאון אגודת הסופרים 

העברים במדינת ישראל, 2009, כרך א, עמ' 83‑84.
]בתוך:  "סעודת־מצווה"   ;]197‑196 עמ'  נוצות,  ]בתוך:  הידור"  מצוות  "שתי 
עובד, עם  אישי,  סידור  )עורך(,  יובל  חנן  בתוך:   ,]210‑204 עמ'   חבלים, 

תל אביב 2009, עמ' 44, 62‑65.
הארץ  עוז[,  עמוס  של  ה־70  הולדתו  יום  ]לרגל  עצומות"  בעיניים  "קורא 

)"גלריה"(, י"ד בניסן תשס"ט, 8.4.2009, עמ' 6.



469

רשימת פרסומיו של חיים באר

)"תרבות"(, מעריב  בקצרה[,  ביאליק,  של  סיפורו  ]על  נתביישה"   "החצוצרה 
י"ג בסיוון תשס"ט, 5.6.2009, עמ' 12.

"להביע רגש בלי חשש" ]על ורד הלבנון מאת לאה איני, על ספרו של חיים אבני 
טמאים: סחר בנשים בארגנטינה ובישראל, על ספר שיריו של רוני סומק 
אלג'יר ועל ספר שיריו של יקיר בן־משה תנשום עמוק, אתה נרגש[, הארץ 
המומלצים, הספרים  תש"ע:  העברי  הספר  שבוע   ,850 גיליון   )"ספרים"(, 

י"ח בסיוון תשס"ט, 10.6.2009, עמ' 62.
"מעשה  גוטמן";  נחום  של  הנעלמים  הפסיפס  לוחות  נמצאו  לתעלומה:  "סוף 
שתחילתו בכיכר ביאליק וסופו בחניות מכוניות זבל", הארץ, גיליון מזכרת, 

שבוע הספר העברי תשס"ט, י"ח בסיוון תשס"ט, 10.6.2009, עמ' 1, 19.
"ושוב הקיץ כאן, ועמו השבת של הזברות", הארץ, גיליון מזכרת, שבוע הספר 

העברי תשס"ט, 2009, י"ח בסיוון תשס"ט, 10.6.2009, עמ' 14.

2010
"סעודת המצווה שלי" ]סיפור, בתוך: חבלים, עמ' 204‑210[, בתוך: עליזה לביא 
)עורכת(, התרמיל היהודי: מסע בר־מצווה בקהילות ישראל, ספרי מגיד, 

ירושלים 2010, עמ' 180‑184.

2011
"האיש הזה" ]לזכר יואב דגון[, בתוך: גדעון עפרת )עורך(, יואב דגון: אוצֵר, 

מוזאון הרצליה, 2011, עמ' 12‑13.
"יהודי מול דיוקנו של רמברנדט" ]על הרב יהודה עמיטל[, בתוך: ראובן ציגלר 
יהודה  הרב  של  ולדרכו  לדמותו  באמת:  לעבדך  )עורכים(,  גפני  וראובן 

עמיטל, קורן וישיבת הר עציון, ירושלים 2011,  עמ' 309‑311.
ועל אביו[, בתוך: חמוטל צמיר, איריס פרוש  ]על מנחם ברינקר  "ענף אבות" 
ואידיאולוגיה  פואטיקה  והחיים":  "הספרות  )עורכות(,  סוקר־שווגר  וחנה 
 ,2011 בספרות העברית החדשה, למנחם ברינקר ביובלו, כרמל, ירושלים 

עמ' 15‑18.
וסופרים  בני ברק, במדור "מאין תבוא שירי: סופרות  ]על  "פואמה של אבק" 
הארץ  ספריהם"[,  מתרחשים  שבהם  והאתרים  המקומות  על  כותבים 

)"ספרים"(, גיליון 946, ט' בניסן תשע"א, 13.4.2011, עמ' 40.
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"נס אפל — אל ג' שופמן בווינה ובֶוֶצלסדורף", מעריב, מוספשבת )"ספרות"(, 
"שלוש פתיחות מתוך ספרים חדשים ששווה לקרוא )ועדיין לא יצאו לאור(, 
מזיכרונותיה  ]בתוך:   19‑18 עמ'   ,22.4.2011 תשע"א,  בניסן  י"ח  א,  חלק 
של תולעת ספרים, עמ' 15‑19; וראו גם: "נס אפל", דבר, "דבר השבוע", 
11.2.1983; "נס אפל — 'המקרה' של ג' שופמן", ג' שופמן, שלכת: סיפורים, 

.]1994
את  בוחרים  ישראלים  שישה  העצמאות,  יום  "ערב  )בשאלון,  ירושלמי"  "נוף 
)"מסלול"(, ה' באייר תשע"א,  ידיעות אחרונות  יפה בארץ"(,  המקום הכי 

9.5.2011, עמ' 5.
"שלום לעפרך שלום" ]לזכרו של שלום חולבסקי[, ידיעות )מוסף לעיתון עין 

השופט(, מס' 21 )2084(, כ"ג באייר תשע"א, 27.5.2011, עמ' 12‑13.
הארץ, גיליון מזכרת, שבוע הספר  שירה מתחילה להתבהר",  "התעלומה של 

העברי תשע"א, י"ג בסיוון תשע"א, 15.6.2011, עמ' 14.
"חלומות ורוחות קסומים" ]על ספרו של חיים וייס ומה שפתר לי זה לא פתר זה 
ועל ספרו של אבידב ליפסקר שיר אדום שיר כחול[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 

955, שבוע הספר העברי תשע"א, י"ג בסיוון תשע"א, 15.6.2011, עמ' 73.
ירושלים,   — חי  אבי  בית  אתר  הספר[,  מבית  ]זיכרונות  אהבה"  עניין של  "זה 

אוגוסט 2011.
"אתה רהיט בכיתה" ]זיכרונות מבית הספר, בכתבה "סרט תעודה" מאת ורד לי[, 

הארץ )מוסף(, 26.8.2011, עמ' 50.
"חיים באר פותח את תמול שלשום של ש"י עגנון" )במדור: "שקט, מתחילים — 
פתיחות של ספרים"(, ידיעות אחרונות )"ספרות"(, ערב ראש השנה תשע"ב, 

28.9.2011, עמ' 22.
לפני  בספר  כמתואר  ַלאץ,  לּפְ ּבֶ בּבֶ אולמן  מיכה  של  פסלו  ]על  המקום"  "לפני 
המקום[, בתוך: תמי מיכאלי )עורכת(, שעון־חול: עבודתו של מיכה אולמן, 

האוצר: יגאל צלמונה, מוזאון ישראל, ירושלים 2011, עמ' 412‑416.
הכיפה[,  ]על  חג"(  לנו  נעשה  "בואו  )במדור:  אלוהיו"  ומול  עצמו  מול  "אדם 

ידיעות תל אביב, כ"ט באלול תשע"א, 28.9.2011, עמ' 52.
 "משיח, עכשיו" ]בתוך: "הקרב על עצמנו"[, ידיעות אחרונות, המוסף לשבת,

כ' בכסלו תשע"ב, 16.12.2011, עמ' 10.
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2012
"אנו מספרים בזאת" ]פתיחה אפשרית לביוגרפיה של מדינת ישראל[, ידיעות 

אחרונות, מוסף עצמאות, ג' באייר תשע"ב, 25.4.2012, עמ' 18.
בחינוך  רב־תחומית  מחשבה  המתחלנת",  העברית  של  המאסף  "קרב 
 ההומניסטי, אסופת מאמרים מן הכנס הארצי השישי לחינוך מתקדם, כרך 7

)אייר תשע"ב, מאי 2012(, עמ' 14‑18.
תשע"ב,  באייר  כ"ו  )"דעות"(,  ראשון  מקור  כבדה",  אחריות  "ירושלים. 

18.5.2012, עמ' 6.
"צו קריאה" ]על הספרייה הלאומית[, ידיעות אחרונות )"24 שעות"(, "ירושלים 
שלנו — כותבים ומצלמים" ]לרגל יום ירושלים תשע"ג[, כ"ח באייר תשע"ב, 

20.5.2012, עמ' 8.
חנוך ברטוב",  קורא את  חיים באר  סופר — פרט בתוך החברה:  "סופר מביא 
ידיעות אחרונות )"24 שעות"(, גיליון מיוחד לשבוע הספר העברי תשע"ב, 

הביא לדפוס דני ספקטור, ט"ו בסיוון תשע"ב, 5.6.2012, עמ' 12.
"על הכיסא של עגנון" ]על ספריית "בני ברית" בירושלים, במשאל לשבוע הספר 
העברי על ספריות ההשאלה: "חיים בהשאלה"[, הארץ )"גלריה"(, י"ח בסיוון 

תשע"ב, 8.6.2012, עמ' 9.
הארץ  שבתוכנו"[,  למה  שער  לנו  "פתח  ]בִמשאל:  נסגר"  ההזדמנויות  "חלון 
)"תרבות וספרות"(, יום הכיפורים תשע"ג, ט' בתשרי תשע"ג, 25.9.2012, 

עמ' 2.
"חיים באר מארח את ח"נ ביאליק" ]בִמשאל: "האושפיזין שלי"[, מקור ראשון 

)"שבת"(, י"ב בתשרי תשע"ג, 28.9.2012, עמ' 6.
"על התלמוד", "סופרים חושפים: ספרים שהשפיעו עלינו", ידיעות אחרונות 

)מוסף חג(, שמחת תורה תשע"ג, 7.10.2012, עמ' 8.

2013
הדרך:  בסוף  מילים  ברוך[,  לאדם  ]הספד  חדש"  יום'  'סדר  ל'חיינו'  "הענקּתָ 
הספדים ישראליים, אספה וערכה ד"ר תמר ברוש, ידיעות אחרונות, ספרי 

חמד, תל אביב 2013, עמ' 101‑103 ]ראו: מעריב, 26.5.2008[.
"קפסולות של ירושלים" ]על ספרם של חנה ודוד עמית, רחוב בירושלים: מסע 
בזמן מתקופת המקרא ועד היום[, הארץ )"ספרים"(, גיליון 1045, ב' בניסן 

תשע"ג, 13.3.2013, עמ' 12.
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"מבט מהמדף הלונדוני", אתר אלכסון, 23.5.2013.
"שלושה רגעים לונדוניים", אתר אלכסון, 6.6.2013.

"שלושה מבטים על טולדו", אתר אלכסון, 13.6.2013.
"רשימה מהמרתף", אתר אלכסון, 20.6.2013.

"הריח" ]זיכרון ממלחמת יום הכיפורים, בפרויקט "המוזות רועמות"[, ידיעות 
אחרונות )"7 לילות"(, ט' בתשרי תשע"ד, ערב יום הכיפורים, 13.9.2013, 

עמ' 2.

שונות

 ,5 בגיליון   ;]13.7.1983[ תשמ"ג  באב  ג'   ,1 גיליון  אחר,  בדבר  השתתפות 
]לא  בחו"ל"  לישראלים  מיוחד  ב"גיליון   ;]10.8.1983[ תשמ"ג  באלול  א' 
ממוספר[, ח' באלול תשמ"ג ]17.8.1983[; בגיליון 6‑7, ט"ו באלול תשמ"ג 
]31.8.1983[ ובגיליון 27, ט"ה  ]24.8.1983[; בגיליון 8, כ"ב באלול תשמ"ג 

]כך במקור[ בשבט תשמ"ד ]ככל הנראה 18.1.1984[.
"ִעצרו את ההידרדרות" ]עצומה בעד סיום הכיבוש והקמת מדינה פלשתינית[, 

הארץ, י"ט בחשוון תשס"א, 17.11.2000, עמ' א5.

פרסומים בבמות לועזיות )מבחר(

"The High Commissioner" [a poem], translated by Arthur Jacobs, Adam: 
International Review, 1971, 352-354, pp. 17-18

"Transfiguration; The Odor of Weeping; Tabernacle of Peace; Love Song; The 
Sequence of Generations", translated by Stephen Mitchell, Modern Poetry 
in Translation, Special Issue for the Poetry International '71 Programme, 
July 1971, pp. 31-32

"Love Song" [a poem], translated by Stephen Mitchell, Turtle: A New Jewish 
Arts Magazine, Autumn 1971, p. 26

"Three Poems: Tabernacle of Peace; Transfiguration; The Sequence of 
Generations", translated by Stephen Mitchell, Ariel, 30, Spring 1972, 
pp. 11-14

"Shattered Vessels: an Interview with David Shahar", Ariel, 30, Spring 1972, 
pp. 15-18
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"Geneology" [a poem], translated by Ch. [Chaim] Pessah, Leket: Cultural 
Affairs Bulletin, Embassy of Israel, 32, London January 1973, p. 1

"The Sequence of Generations [a poem]", translated by Stephen Mitchell, 
in: Moshe Dor and Natan Zach (eds.), The Burning Bush: Poems from 
Modern Israel, Introduction by Alan Sillitoe, Allen, London 1977, 
pp. 100-101

"Les pierres de Jérusalem", traduit par Lida Schechtman, Ariel 43, 1977, 
pp. 3-17

"In Praise of the Old Yishuv", Ariel 30, 2, 1979, pp. 21-35
ומציאויות  רוחניות  הוויות  ישראל:   ;22.9.1968 )"משא"(,  למרחב  ]ראו: 

.)Ariel 50, 1979 ;חברתיות, תשל"ה
"Elogios a la Vieja Comunidad", Ariel, 50, 1979, pp. 21-36
ומציאויות  רוחניות  הוויות  ישראל:   ;22.9.1968 )"משא"(,  למרחב  ]ראו: 

.]Ariel 30, 1979 ;חברתיות, תשל"ה
"Ring Around the Little Cranes" [a story], translated by Nancy Elkin, 

in: Ezra Spicehandler and Curtis Arnson (eds.), New Writing in Israel, 
Sabra Books [first published by Schocken Books, New York 1976], Tel 
Aviv 1976, pp. 179-195

"Tabernacle of Peace; The Sequence of Generations; Love Song" [poems], 
translated by Stephen Mitchell, Voices Within the Ark: The Modern Jewish 
Poets, an international anthology, Anthony Rudolf and Howard Schwartz 
(eds.), Avon, New York 1980, pp. 43-46

"Feathers", Ariel, 51, 1982, pp. 5-22
"פון דער העברעישער ליטעראטור: צווי פריינד" ]מתוך: נוצות[, תרגם ליידיש: 

יוסל בירשטיין, ירושלימער ַאלמַאנַאך, 17, ירושלים 1987, עמ' 94‑111.
"Tabernacle of Peace" [a poem], translated by Stephen Mitchell, The Stones 

Remember: Native Israeli Poetry, Moshe Dor, Barbara Goldberg and Giora 
Leshem (eds.), Word Works, Washington, D.C. 1991, p. 18

"Jerusalem, City on the Edge: Notes from a Talk at the Center's Seminar", 
Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo, 15 September 1991, 
pp. 19-21

Images of Jerusalem: City of David in Modern Hebrew Literature, by Rochelle 
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Furstenberg; Carol Diament (ed.), Hadassah, The Women’s Zionist 
Organization of America, New York 1995

"Rookie" (From The Time of Trimming), translated by Jeffrey M. Green, PEN 
Israel 1995, pp. 94-100

"Das erste Gedicht", In Efrat Gal-Ed and Christoph Meckel (eds.), Der Vogel 
fährt empor als kleiner Rauch: Ein deutsch-israelisches Lesebuch, Steidl 
Gerhard Verlag, Köln 1995

"La quintessence du temps", Et les pierres de Jérusalem…, avec Haïm Be’er, 
Haïm Gouri, David Shahar, David Schütz et Shmuel Yosef Agnon, conçu 
et préfacé par Masha Itzhaki, traduit de l’hébreu par Arlette Pierrot et al., 
Editions Autrement, Paris 1997, pp. 11-85

"The Settlers — Canaanintes who lay Teffilim", Zionism — The Sequel, Carol 
Diament (ed.), with introductions by Gideon Shimoni and Arnold Eisen, 
Hadassah, the Women’s Zionist Organization of America, New York 
1998, pp. 196-207

"Time of Trimming", translated by Jeffrey M. Green, Ariel, 1999, pp. 19-27
"Sznury", Kwartalnik Artystyczny, 4, 2004, pp. 33-46
"Die Verweltlichung des Hebräischen: ein Rückblick nach 100 Jahren", Die 

neuen Hebräer: 100 Jahre Kunst in Israel, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 
herausgegeben von Doreet LeVitte Harten in Zusammenarbeit mit 
Yigal Zalmona, Katalogredaktion: Peter Bexte, Nicolai, Berlin 2005, 
pp. 184-190

From the Language of God to the Language of the Devil: On the Struggle 
of Orthodoxy Against the Hebrew Language, BGU Review, Spring 2005 
.]ראו: קשת החדשה, 2003[

"Trois remarques sur l’arrière-pays biblique du texte d’Agnon", Perspectives, 
13 (La Bible dans tous ses états), 2006, pp. 151-166

"Und die Grube wer leer..." in: Alfred Bodenheimer, Barbara Breysach 
and Anat Feinberg (eds.), Rück-Blick auf Deutschland: Ansichten 
hebräischsprachiger Autoren, Edition Text + Kritik, 2009

"Mainz am Suezkanal. Eine Erzählung", Münchner Beiträge zur Jüdischen 
Geschichte und Kultur, "Deutschland in Israel — Israel in Deutschland", mit 
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Beiträgen von Dan Laor, Anja Siegemund, Christian Kraft, Andrea Livnat, 
Gisela Dachs und Chaim Be'er, Heft 1, 2009, pp. 84-89 ]פתיחת נוצות[.

 ראיונות ושיחות שנערכו עם חיים באר,
ומשאלים בהשתתפותו )מבחר(

דבורה הירשפלד, "סופרים ועורכים צעירים על יצירת ביאליק והשפעתה", דבר 
)"לספרות ולאמנות"(, כ"ג בתמוז תשכ"ד, 3.7.1964, עמ' 7.

"חינוך ונוער: דור הצעירים מול דור הקשישים, דבר מפגיש בסימפוזיון בני נוער 
עם מחנכים, מורים והורים", דבר, י"ב בתמוז תשכ"ה, 12.7.1965, עמ' 9.
היהדות  ומחשבת  הגות  ספרות,  ביטחון,  אנשי  מצעדים?  לנו  דרושים  "האם 

משיבים לשאלות הצֹפה", הצֹפה, כ"ב אלול תשל"ב, 1.9.1972, עמ' 1.
דבר  יצירתו של ביאליק[,  ]משוררים צעירים על  "ללמד ביאליק — כספרות" 
)"משא לספרות, אמנות ועיון"(, גיליון 53, י"ז בטבת תשל"ג, 22.12.1972, 

עמ' 1.
 "תריסר שאלות לחמישה מבקרים: הלקטור של הקורא" ]על ביקורת ה"טוטו"
ועל סוגים אחרים[, מעריב )"ספרות"(, ה' בסיוון תשל"ו, 3.6.1976, עמ' 31, 40.

גם  אדמה  רעידת  צפויה  האם  חדשה:  תקופה  בפתח   — העברית  "הספרות 
בספרותנו? — דיון צוות מבקרי מעריב", מעריב )"ספרות, אמנות, ביקורת"(, 

י"ז בסיוון תשל"ז, 3.6.1977, עמ' 41.
בעקבות  תשל"ח,  הלימודים  שנת  לקראת  ]משאל  שונים"  מכיוונים  "הארה 
המגמה לשנות את הדגשים בתוכנית הלימודים[, עתון 77, גיליון 4 )אלול 

תשל"ז — תשרי־חשוון תשל"ח, ספטמבר‑אוקטובר(, עמ' 2, 16.
נעמי גוטקינד, "שיחה עם חיים באר על נוצות — סיפור ילדות ירושלמי", על 

המשמר )"ספרות"(, י"ח בניסן תש"ם, 4.4.1980, עמ' 4.
הארץ  נוצות[,  צאת  לרגל  ]ריאיון  עלבונות"  מתקן  באר  "חיים  אלמוג,  רות 

)"תרבות וספרות"(, ט' באייר תש"ם, 25.4.1980, עמ' 18.
"קסם הדקדנס" ]משאל סופרים לראש השנה תשמ"א — הטובים בספרי שנת 
הארץ  שווייק[,  האמיץ  והחייל  רדצקי  מרש  קינמון;  חנויות  על  תש"ם. 

)"תרבות וספרות"(, כ"ט באלול תש"ם, 10.9.1980, עמ' 26
דניאל כהן־שגיא, "להיות רב־מכר: שיח סופרים", ידיעות אחרונות )"תרבות, 

ספרות, אמנות"(, כ"ו בטבת תשמ"א, 2.1.1981, עמ' 21‑22.
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במלאות  עובד  עם  מערכת  עם  רב־שיח  הרב־מכר:  ברל  עד  כצנלסון  "מברל 
אמנות"(, ספרות,  )"תרבות,  אחרונות  ידיעות  להוצאה",  שנה   ארבעים 

כ"ח באייר תשמ"ב, 21.5.1982, עמ' 1‑2.
המו"לים:  והתאחדות  צה"ל  גלי  סקר  בעקבות  "רב־שיח  כהן־שגיא,  דניאל 
העיתונות הכתובה בראש הגורמים המשפיעים על קניית ספרים וקריאתם", 
ידיעות אחרונות )"תרבות, ספרות, אמנות"(, י"ג בסיוון תשמ"ב, 4.6.1982, 

עמ' 2.
נכנסים  'הפגזים  בלבנון:  המלחמה  בעקבות  סופרים  "שיח  כהן־שגיא,  דניאל 
אחרונות  ידיעות  בהם'",  מעוניינים  לא  אנחנו  אם  גם  ולשירים  לסיפורים 

)"תרבות, ספרות, אמנות"(, כ"ד באב תשמ"ב, 13.8.1982, עמ' 21.
נילי כרמל )פלומין(, "משאל: ספרות דור תש"ח — הערכה מחדש", דברי חיים 
באר: "הגיע הזמן לשבור את המיתוס המזויף", ידיעות אחרונות )"תרבות, 

ספרות, אמנות"(, ב' באייר תשמ"ג, 15.4.1983, עמ' 3, 7.
אורנה קדוש, "חיים באר: לסייר בירושלים, אנתולוגיה של שירים" ]לרגל צאת 

ציפור האבן[, במחנה, גיליון 38, כ' בסיוון תשמ"ג, 1.6.1983, עמ' 60.
אייל מגד, "חיים באר: רבי מכר לחרדים", ידיעות אחרונות )"תרבות, ספרות, 

אמנות"(, י"ז באלול תשמ"ג, 26.8.1983, עמ' 3. 
העבר",  אוצרות  את  להחיות  ]משאל[:  שלי  "ביאליק  )פלומין(,  כרמל  נילי 
 ידיעות אחרונות )"תרבות, ספרות, אמנות"(, י' בטבת תשמ"ד, 16.12.1983,

עמ' 20.
שרית ישי, "אני לא רוצה להיות מפלצת" ]ריאיון[, העולם הזה, גיליון 2439, 

כ"ח באייר תשמ"ד, 30.5.1984, עמ' 27‑29, 66.
מרב נשר, "יחסים מזדמנים", הארץ )מוסף מוקדש ל"מצב השירה"(, 19.8.1994, 

עמ' 35.
ראש  עם  סופרים  פגישת  ]על  לרשות"  תתוודע  אל  באר:  "חיים  מגד,  אייל 
הממשלה פרס[, ידיעות אחרונות, המוסף לשבת )"תרבות, ספרות, אמנות"(, 

ו' בכסלו תשמ"ה, 30.11.1984, עמ' 21.
ששון סומך, "בורקאס קורנר: רב־שיח על הלשון העברית" ]משתתפים: חיים 
)אוקטובר   46 גיליון   ,77 עתון  אמר[,  משה  שמיר,  משה  רבין,  חיים  באר, 

1983(, עמ' 14‑18.
"בתוך השבר ומעבר לו: שיחת מערכת שדמות עם חיים באר", שדמות, גיליון 

צח )אדר תשמ"ו(, עמ' 61‑68.
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,68 גיליון  עתון 77,  ומדינה",  דת  על  דיון  חופשי:  "להיות עם   גיורא שוהם, 
ט' באלול תשמ"ה )ספטמבר 1985(, עמ' 19‑21.

אהוד מלץ, "מפי הבאר" ]כולל פירוט נרחב על תקופת הלימודים בבית הספר 
תשמ"ה,  באדר  ט"ו  )ירושלים(,  העיר  כל  בירושלים[,  "מעלה"  היסודי 

8.3.1985, עמ' 17, 19.
"אמנות בתשמ"ה: דיוקן עצמי", על המשמר, מוסף לשבת, כ"ז באלול תשמ"ה, 

13.9.1985, עמ' 8‑9.
 ,22.11.1985 תשמ"ו,  בכסלו  ט'  דבר,  סיפור",  מספר  באר  "חיים  לניר,  ניבה 

עמ' 14.
יהודה   פריד,  "איכות ישראלית: שיחה בהשתתפות פרופ' יהודה פריד, יצחק 
כל  הרי  היא  התרבות  תרבות?  מה  בשביל  באר;  וחיים  גרבוז  יאיר  ישורון, 

העניין", דבר, י"ד בניסן תשמ"ו, 23.4.1986, עמ' 13.
יצחק  פריד,  יהודה  פרופ'  ישראלית: שיחה בהשתתפות  "איכות  פריד,  יהודה 
ישורון, יאיר גרבוז וחיים באר; קחו את הפנטזיה והכניסו אותה למקומות 
הראויים לה, לשירה לאמנות, למיתוס", דבר, ד' באייר תשמ"ו, 13.5.1986, 

עמ' 19.  
ביקורת"(, אמנות,  )"ספרות,  מעריב  ]משאל[,  ישראלי?"  "מיהו  נגיד,   חיים 

ט"ז בניסן תשמ"ו, 25.4.1986, עמ' 24.
"על הספרים היקרים לי ]משאל בעריכת ירון פריד[", חדשות, י"ג בסיוון תשמ"ו, 

20.6.1986, עמ' 16.
בסיוון תשמ"ו,  י"ג  )"סופשבוע"(,  מעריב  ]ריאיון[,  "קו האש"  יעקב,  בת  שרי 

20.6.1986, עמ' 6‑8, 32.
שרה ארנון, "תחילתה של מלחמת תרבות?" ]משאל[, ידיעות אחרונות )"תרבות, 

ספרות, אמנות"(, כ' בסיוון תשמ"ו, 27.6.1986, עמ' 20.
עירית המאירי, "'היכן הרגליים של סבתא?': האם ידיעת הביוגרפיה האישית של 
הסופר תורמת להבנת יצירתו?" ]משאל[, מעריב )"ספרות"(, ראש השנה — 

כ"ט באלול תשמ"ו, 3.10.1986, עמ' 2.
)"ספרות"(, מעריב  המחבר?",  התכוון  למה  סופרים:  "משאל  המאירי,   עירית 

י"ט באדר תשמ"ז, 20.3.1987, עמ' 1.
)"תרבות  הארץ  ]משאל[,  היהודים"  ספרי  תשמ"ז:  שנת  בספרי  "הטובים 
תשמ"ח,  בתשרי  ט'  ג4;  עמ'   :23.9.1987 תשמ"ז,  באלול  כ"ט  וספרות"(, 

2.10.1987, עמ' ג4.  
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ראשית, כותרת  באר",  חיים  עם  אמונים:  גוש  עם  שלי  "הרומן  כצמן,   אבי 
גיליון 254, 14.10.1987, עמ' 27‑29, 31.

יצחק בן־נר, "קראו לו בשם" ]משאל[, דבר, כ"ב בסיוון תשמ"ז, 19.6.1987, עמ' 19.
אברהם קדמוני, "על אי בודד עם הסופר חיים באר" ]ריאיון[, מוסיקה: מגזין על 

צלילים ואנשים, גיליון 16 )1988(, עמ' 68‑69.
ניבה לניר, "וקול התור נשמע בארצנו" ]ריאיון לרגל צאת הספר עת הזמיר[, דבר 

)"דבר השבוע"(, י"ח בטבת תשמ"ח, 8.1.1988, עמ' 10‑13.
מעריב  הזמיר[,  עת  הספר  צאת  לרגל  ]ריאיון  יהודי"  "נפש  פז־מלמד,  יעל 

)"סופשבוע"(, י"ח בטבת תשמ"ח, 8.1.1988, עמ' 10‑15, 20, 32.
ו' באדר תשמ"ח,  )"סגנון"(,  מעריב  בירושלים",  באר  חיים  "עם  הכהן,  יעקב 

24.2.1988, עמ' 12‑13.
הירוק"(, )"הדף  על המשמר  ]ריאיון[,  מלכתחילה"  "פתיחות שלא  דור,   אהוד 

מס' 242, 19.4.1988, עמ' 19.
]ללא מחבר[, "יושב בתוך השבר", בתוך: "כל אחד ועגנון שלו" ]משאל: "מיהו 
עגנון עבורך"[, ידיעות אחרונות, המוסף לשבת )"תרבות, ספרות, אמנות"(, 

ח' באב תשמ"ח, 22.7.1988, עמ' 21.
מאיה בהיר, "מערכת הבחירות — היכן הסופרים?" ]משאל[, ידיעות אחרונות, 
המוסף לשבת )"תרבות, ספרות, אמנות"(, כ"ו בתשרי תשמ"ט, 7.10.1988, 

עמ' 25.
אברהם תירוש, "הבאר של מפ"ם" ]ריאיון[, מעריב, 7.10.1988, ב2.

על  טלי ברזילי־זוננפלד, "התגובה הראשונה שלי היתה: השתגעת?" ]ריאיון[, 
המשמר )"חותם"(, ג' בחשוון תשמ"ט, 14.10.1988, עמ' 10‑11, 13.

יעל לוטן, "להגן על אויביך: רב־שיח בנושא חופש הביטוי" ]משתתפים: חיים 
באר, פרופ' בנימין בית־הלחמי, ד"ר יהודה מלצר וגדעון ספירו[, על המשמר, 

מוסף פסח תשמ"ט, י"ד בניסן תשמ"ט, 19.4.1989, עמ' 20‑21, 29.
)תל אביב(, ה' בסיוון תשמ"ט,  העיר  ]משאל[,  "מהי היצירה החשובה ביותר" 

8.6.1989, עמ' 45.
עמליה ארגמן ברנע, "האם זה יכול לקרות אצלנו?" ]משאל סופרים וחוקרים 
עם הופעת הספר פסוקי השטן לרושדי בעברית[, ידיעות אחרונות, המוסף 

לשבת )"תרבות, ספרות, אמנות"(, כ' בסיוון תשמ"ט, 23.6.1989, עמ' 21.
בני ציפר, "דברים של טעם: משאל סוף השנה של 'תרבות וספרות'" ]סופרים, 
הארץ  על העדפותיהם הספרותיות[,  ומוזיקאים מספרים  ציירים  משוררים, 
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)"תרבות וספרות"(, כ"ז באלול תשנ"ח, 18.9.1989, עמ' ב13‑ב15.
תש"ן,  בחשוון  כ"ו  אביב(,  )תל  אחרונות  ידיעות  ]משאל[,  אביבי"  תל  "מיהו 

24.11.1989, עמ' 25.
אילנה עילם, "חיים באר בשיחה", אפריון, גיליון 12 )חורף 1989(, עמ' 3‑5.

ספרות,  )"תרבות,  אחרונות  ידיעות  השמונים",  שנות  סופרי  עשור:  "סוגרים 
אמנות"(, א' בטבת תש"ן, 29.12.1989, עמ' 20.

בנושא הפער  ]משאל  קוו?"  או סטטוס  עמליה ארגמן ברנע, "מלחמת תרבות 
לשבת  המוסף  אחרונות,  ידיעות  בישראל[,  לדתיים  חילונים  בין  התרבותי 

)"תרבות, ספרות, אמנות"(, ב' באייר תש"ן, 27.4.1990, עמ' 25‑26.
עמירם כהן, "נקודת מפנה" ]ריאיון[, על המשמר, 4.5.1990, עמ' 10‑11.

הארץ,  בני ציפר, "יצירות מופת נשכחות" ]משאל סופרים על הספר העברי[, 
ט"ז באייר תש"ן, 11.5.1990, עמ' ב8‑ב9.

"ירושלים שלהם" ]משאל[, קול ירושלים, 18.5.1990, עמ' 21.
אבירמה גולן, "ואין להם ממשלה מלבד האלוקים: הסיקרים, מסע אל תולדות 
דבר, צפריר[",  יורם  ועם  באר  חיים  ]עם  שיחות  שתי  בישראל,   הקנאות 

י"ג בתמוז תש"ן, 6.7.1990, עמ' 15.
לאי־חתימת  מגיבים  ]סופרים  תגובות"  היו:  שלא  "החתימות  המאירי,  עירית 
ראש הממשלה על פרס ראש הממשלה ליצחק לאור ולאהוד בן עזר[, ידיעות 
אחרונות )"תרבות, ספרות, אמנות"(, י"ג בכסלו תשנ"א, 30.11.1990, עמ' 23.

נורית ברצקי, "כשמחשיך אני מסתכל על הספרים ]על סופרים וקריאת ספרים 
תשנ"א,  באדר  ח'  )"ספרות"(,  מעריב  הראשונה[,  המפרץ  מלחמת  בימי 

22.2.1991, עמ' 11.
דובי ]דב[ אלבוים, "אני לא משקר לעצמי" ]ריאיון[, במחנה, גיליון 33, י' באייר 

תשנ"א, 24.4.1991, עמ' 26‑29.
שרה אורטל, "מה הסיפור שלך: חיים באר ממליץ על ספר לשבוע הספר", קול 

ירושלים, 7.6.1991, עמ' 41‑42.
)"הדף  המשמר  על  ]ריאיון[,  תרבות"  בני  עושים  לא  התרבות  מלחמת  "את 

הירוק"(, י"ג בתמוז תשנ"א, 25.6.1991, עמ' 4‑5, 21.
אריאנה מלמד, "הייתי רוצה לומר לך, אריה, בוא אתנו, לחברה צודקת, לשלום" 
]שיחה של חיים באר עם אריה דרעי; בשוליה רשימתו של באר: "דרעי מעורר 
,14.2.1992 תשנ"ב,  א'  באדר  י'  השבוע"(,  )"חדשות  חדשות  חרדה"[,   בי 

עמ' 6‑7.
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מערכת  ]השפעת  שותקות?"  המוזות  רועמות  "כשהבחירות  ריבלין,  ריקי 
תשנ"ב,  בסיוון  י"ח  )"ספרות"(,  מעריב  ומשוררים[,  סופרים  על  הבחירות 

19.6.1992, עמ' 1‑2.
דליה קרפל, "הצלע הרביעית" ]ריאיון לרגל צאת גם אהבתם גם שנאתם[, הארץ 

)מוסף(, כ"ז באלול תשנ"ב, 25.9.1992, עמ' 56‑57, 59, 92. 
אביב(, )תל  העיר  הירוק"[,  "הקו  על  ]שיחה  הירוק"  הקו  "ילדי  מוהר,   עלי 

גיליון 626, כ"ז באלול תשנ"ב, 25.9.1992, עמ' 46.
תשנ"ג,  בחשוון  ג'  מוסף,  חדשות,  ]ריאיון[,  עכשיו"  "תנ"ך  שגב,  עמירה 

30.10.1992, עמ' 20‑22.
אברהם תירוש, "נותן גט לשמאל", מעריב )מוסף לחג הפסח(, י"ד בניסן תשנ"ג, 

5.4.1993, עמ' 12‑13, 15.
האקדמאי:  המדינה",  להתערבותה של  זקוק  איני  אלוהי  לבין  שביני  "בתחום 
,)1993 )נובמבר  והרוח  החברה  במדעי  האקדמאים  הסתדרות   ביטאון 

עמ' 10‑12; תגובות לריאיון בגיליון העוקב )פברואר 1994(, עמ' 24‑25.
על  העברים[,  הסופרים  על  ]ריאיון  ממשלתי"  פקיד  ולא  "סופר  פדבה,  גלעד 

המשמר )"חותם"(, כ"ב בתמוז תשנ"ד, 1.7.1994, עמ' 2‑3, 8.
איה לנגסם, "עלולה לפרוץ פה מהומת אלוהים: שיחה עם חיים באר בעקבות 

רצח רבין", דבר )"דבר ראשון"(, י"ג בחשוון תשנ"ו, 6.11.1995, עמ' 12.
הצֹפה )"עיטורי סופרים  נעמי גולן, "75 שנה לרצח ברנר — צריבת הזעקה", 

וספרים"(, י"ד באייר תשנ"ו, 3.5.1996, עמ' 6.
רוח  אנשי  של  דעות  מקבץ  השבר:  קו  על  וחילונים  "דתיים  המאירי,  עירית 
וספרות", ידיעות אחרונות, המוסף לראש השנה )"תרבות, ספרות, אמנות"(, 

כ"ט באלול תשנ"ו, 13.9.1996, עמ' 26.
חיים נגיד, "הם עושים דה־הומניזציה של החילונים" ]שיחה עם חיים באר ועם 
שמואל הספרי[, תיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשווי, גיליון 1 )קיץ 1998(, 

עמ' 62‑66.
חבלים[,  צאת  לרגל  ]ריאיון  כואבים"  מעגלים  סוגר  באר  "חיים  קורן,  יהודה 
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