
חודן הײס
ביבליוגראפיה - זדחי ישראל

 עליו. שנכתבו המאמרים מן ומקצת ספריו רשימת כוללת זו ביבליוגראפיה

שלימה. ביבליוגראפיה להביא לצערי, יכולתי, לא הזמן מסיבות בגלל

סשדיו א.
תרצ״ג. ת״א, "מצפה", הוצאת רומאן, "עלומים", .1
תרצ״ה. ת׳א, "מצפה", הוצאת רומאן, יחפים", "ימים .2
 הארץ־ הספרים הוצאת רומאן, התיכון", לים זורם "הנפט .3

תרצ״ט(. —שניה )מהדורה תרצ״ז ירושלים, ישראלית,
 הספרים הוצאת מסעות, מפנקס עלים צרור", בלא "מסע .4

תרצ״ט. ירושלים, הארץ־ישראלית,
 רומאן, גפן, דניאל של מחייו שנים ארבע ״הר־הצוםים״, .5
ת״ש. ירושלים, "אחיאסף", הוצאת

 ירושלים, "אחיאסף", הוצאת סיפור, שהרב", סבתא "בית .6
י(. תש״א

 "עדי", הוצאת העתיקה, בעיר שבילים ירושלים", "עיטורי .7
תש״גי(. ת"א,

 הוצאת ראשי ממכר סיפורים, מחזור גנוזה", "שלהבת .8
תש״ג. "אחיאסף",
 עש אבא־איגרא של בריתו מיכאלי; של הגדול יומו אלת: סיפורים )כולל

 הצעיפים; שבעת מחול הבשמים; משוק שמשון כילי; לו קראו האלמנות; צעיף הים;

*(. אורהים מלון רוח; של ריחיים גמילות־חסד; רחמים; של זיווגו

של ערב עתון ב״אגןר״, בהמשכים תהילה נדפס (1

בפרות", לדברי ירושלמי ב״ילקוט תחילה נדפס (2

: הבאים בכה״ע נדפסו הסיפורים (3

ירחץ, "מאזנים", — ”מיכאל של הגדול ״יומו

"דבר*.

תשי׳ב. ירושלים-.

;876 עט׳ חמישי, כרך



 הדורש(, ב. !הרופא מות )א. סיפורים שני הרעים״, ״הימים .9
תש״ה. ירושלים, "עפר", הוצאת

 )ספריה עובד" "עם הוצאת רומאן, זרועה", לא "ארץ 10
תש״ו. ת״א, "לדור"(,
«(.תש״ו ירושלים, מס, ראובן הוצאת סיפור, אבות״, ״נחלת .11
»(.תש״ו ת״א, השעות, ספרית הוצאת סיפור, מה״, שום ״על .12
 )ספריה עובד" "עם הוצאת רומאן, "כפר־השילוח", .13
תש״ח. ת״א, "לדור"(,

:תירגם

תש״ה. מוהם, סומרסט לו. ״שעת־כושר״ .14
תש״ה. קונרד, לג׳וזף השמועה", מפי "סיפורים .15

תורן(: וחיים מנחם עזרא )עם ערך
תש״ב. ירושלים, ספרות", לדברי ירושלמי "ילקוט .16

:.סיפוריו בקובצי נכללו שלא ומאמרים סיפורים
 ארץ״ישראלית״(, ״דפדפת המחזור )מן בכפר״ ״צריף .17
תרצ״ט. אייר, בוקארשט, חינוך, וענייני לספרות במה "תרבות",
 לילדים", ״דבר טשרניחובסקי״ שאול המשורר עם ״שיחה .18

.140 עמ׳ ,21.1.1943 תש״ג, בשבט ט״ו

 תרצ״ט; בתשרי כיא ל״דבר", מוסף — הים״ עם אבא-איגרא של ,״בריתו

 ,קראו הסגול"[; האלמנות "צעיף ]בשם: תרצ״ם באב כ״ו שם, — האלמנות״ ״״צעיף

 ג׳" גליון עברית- ולאמנות לספרות שבועון — צעירה״ ״ספרות — כילי' לו

 »;76עמ׳ עשירי, כרך ירחון, ,מאזנים", — הבשמים" משוק ״שמשון תרציט; בניסן ג׳

 — רחמים״ של ״זיווגו ;ת״ש ת״א, א״י, סופרי מאסף — הצעיפים״ שבעת ״מחול

 העשור; חוברת שם, — חסד״ ״גמילות ד׳;—ג׳—א׳ חוברות ד׳, כרך ״גזית״,

 "מאזנים". — אורחים״ ״מלון תש״ב; א"י, סופרי מאסף — רוח״ של ,ריחיים

המשכים(. )בשלושה ט״ו כרך ירחון,

תש״ה. כ׳, כרך ירחון, ב״מאזנים", תחילה נדפס (4

תש״ד. אלול ירחון, ב״מאזנים", תחילה נדפס (5



 ,5 גלױן ב/ כרך -הגלגל", ערב״, -עם א. :ם י ומ ש י ר .19—20

 ,7 גליון ב/ כרך שם, במקלט״, -אנשים ב. תש״ד! באלול כ״ה

תש״ה. בתשרי כ״ד
 -מאזנים", בן־אליעזר[, מ. ]על לזכרו" מעטים -דברים .21

.47 עמ׳ תש״ה, י״ט, כרך א׳, הוברת ירחון,
 )תש״ז(, כ״ג כרך ירחון, -מאזנים" סיפור, -סמבטיון", .22

.217 208 1169—163 ן96-83 עמ׳

יד: בכתב הניח
«(.ספרותי( יומן )מעין ופגישות״ שיחות -רישומים, .23
 — ב-קמה״ נתפרסם פרק היסטורי. סיפור -סןןנ?ם״, .24

ביסטריצקי. נתן בעריכת תש״ח, הקק״ל שנתון
)תירגום(. קלייסט פון להיינריך קולהאז" -מיכאל .25

 זרחי ישראל על ב.
]אחימאיר[. אריכא אב״א,

 ,18.4.1947 ״המשקיף״, זרועה׳(, לא ״ארץ )על גדרה עד מחרקוב הקורא, עין .26

.2480 מם׳ גליון

חיים. אברמוביץ,
 טבת ניו־יורק, "ניב", ׳(,,התיכון לים זורם ״הגםט )על מספר של תחילתו .27

ב׳. כרך תרצ״ח,

נ. אילון,
 .17.4.1042 תש״ב, בניסן ל׳ ״במישורי, ירושלים״, ״עיטורי .28

אלישבע.
 אריכא(׳ ליוסף וחזון* ו״לחם זרתי לישראל "עלומים" )על הארץ מחיי .29

.2.2.1034 תרצ״ד, בשבט י״ז "דואר־היום",

שןמואל[. אוסישקין,
 .23.2.1040 ״הבוקר״, בססר, הר־הצופים .30

יוסף. אריכא,
.21.8.1047 תש״ז, באלול ה׳ ״דבר״, למותו, שלושים — זרחי ישראל לזכר .31

ץ

.48-9 עמ׳ הנוכחי בססר עיין (6
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ז. א. אןשכולי[
.28 גלױן ׳13.4.1934 תרצ״ד׳ בניסן כ״ה הצעיר״׳ ״הפועל ״עלומים״׳ .32

מ]שה[. בן־אליעזר׳
.13.8.1943 תש״ג, באב י״ב ״הארץ״׳ קורא(׳ )רשימות גנוזה• ״שלהבת .33

‘1.5.1942 תש״ב, באייר י״ד ,הארץ״, קורא(׳ )רשימות שהרב״ סבתא ״בית .34

אברהם. ברױדס׳
.44 גליון ,30.7.1947 תש״ז. באב י״ג הצעיר״׳ ׳״הפועל זרתי׳ ישראל .35

רבקה. גורפיין,
 הצעיר"׳ ,השומר סיפורים(׳ סדר זרהי׳ לישראל רוח )טחנת קריאה אגב .36

 סופרי במאסף שנדפס רוח" של "ריחיים הסיפור )על 22.7.1942 תש״ב באב ח׳

גנוזה"(. ,שלהבת לתוך וכונס תש״ב א׳י

.10 עמ״ ׳15,11.1940 ״משמר״׳ (* זרועה" ״אדמה .37

ת.(, )ח. זרועה" לא ל״ארץ כוונתה טעות! זו *(

דב. חומסקי,
.15.8.1947 תש״ז׳ באב ט“כ ״הארץ״׳ ז״ל׳ זרחי ישראל .38

ה. י.
י29 עמ׳ א׳. גליון .22.6.1933 תרצ״ט, כ״ט״בסיון א׳< שנה ״טורים״׳ ,עלומים״׳ .39

פ]ישל[. לחובר׳
 תרצ״ח, שלישי, ספר ביאליק, נ. ה. לזכר סופרים דברי כנסת העברי. בספר .40

התיכון"(. לים זורם "הנפט )על 524- 523 עמ׳

 תש׳יד,—תש״ג שמיני, הפר כנ״ל, כנסת תש״ג׳—בתש״ב העברי הסיפור .41

ירושלים"(. ו״עיטורי *גנוזה "שלהבת )על ,280 — 279 עמ׳
םןנחם[. לגדר׳

 .11.9.1947 וזש״ז באלול, כ״ו הצעיר״׳ ,הפועל זרתי, ישראל של לדמותו קו .42

פלאי(. פינחס :)חתום 51-50 גליון

 ,38 גליון (12.9.1947) תש״ז באלול כ״ז ,הדואר"׳ זרועה״, לא ,ארץ .43

.1176 עמ׳

אריה. ליפשיץ׳
ת״ש. אדר ג׳, ברך י׳, גליון "גזית", צרור"(, בלא "מסע )על מסע ספר .44

 תש״ג׳ תמוז-אב י״א-י״ב׳ חוברת חמישי, כרך "גזית", זרחי ישראל סיפורי .45

גנוזה"(. "שלהבת )על 52—51 עמ׳

1944 פברואר א׳, ברך קיפליביץ, יעקב בעריכת ״הגלגל״, ירושלמיים, סיפורים .46

 ישראל )על 175—164 עמ׳ תש״ד׳ לונדון, ,מצודה״, הצעירה. העברית הפרוזה .47

(.173—170 עמ׳ זרחי׳



 89—28 עמ׳ תש״ז״ תשרי א׳" חוברת תשיעי. כרך ״גזית״״ המקור, אל בחתירה .48

אבות"(. ו,נחלת זרועה" לא ,ארץ )על

.21 8.1947 תש״ז״ באלול ה׳ ״דבר״. העליה" גשלגי .49

חוברת תש״ח,—תש״ז תשרי—אלול ב׳״ שנח ,עתידות״״ ז״ל״ זרחי ישראל .50

.280 — 278 עם׳ ״4—5

—אייר ״,ט—ח׳ חוברת תשיעי. כרך ״גזיתײ״ זרתי״ ישראל של מיטתו אחרי .51

.58 עמ׳ תש״ז״ סיון

י. ב. מיכלי"
 218 — 315 עמ׳ תש״ד״—תש״ג ט״ו, כרך ״גליונות״ זרחי. ישראל סיפורי .52

דוחובני(. י. ב. )חתום: ירושלים"(" ו״עיטורי גנוזה• "שלהבת )על

עזרא. מנחם"
 עשרים כרך תש״ז, אלול—אב ,גליונות•" לזכרו(״ )ציון זרחי ישראל על .53

.48—42 עם׳ -ב׳״ א׳ חוברת ואחד״

מרדכי, עוכדיהו,
 כפר־ ״על — מנחם( ועזרא זרחי ישראל סיפורי )עם ירושלים עפר מחונני .54

י״ד.—י״ג גליון תש״ח" בניסן ז׳ דו־שבועון" "מאזנים"׳ השילוח",
')?קב[. פףכמן[,

 תרצ״גז" תמוז—סיון ב׳" חוב׳ ט׳" כרך ירחון, ,מאזניפ״, צרור״״ בלא ,מסע .55

.267 עם׳

שןלמה[. צמח,
 ביאליק" נ. ת. לזכר סופרים דברי כנסת בתרצ״ט" העברית היפה הספרות .56

צרור"(. בלא "מסע )על 440—489 עמ׳ חמישי״ ספר ת״ש.

 )על 487 עמי תשיא, ששי. ספר כנ״ל" כנסת ת׳יש״ בשנת העברית הספרות .57

הצופים"(. .הר
 )על 449 עמי תש״ב. שביעי, ספר כנ״ל. כנסת תש״א, בשנת העברית הספרות .58

שחרב"(. סבתא ,בית

יוסף. קלוזנר,
 —226 עמי תרצ״ז, חמישי״ כרך ירחון״ ,מאזנים״, הקורא, של לבו לתשומת .59

 התיכון• לים זורם ,הגםט אבן-זהב״ לא. הזפתים• מסעי ״אלה )על 229

קדרי(. לש. העולם" ,ממרתף זרחי, לי.

 לפטירתו(. השלושים )ליום ז״ל זרחי ישראל הסופר של לזכרו יצירתו. דרכי — .60

.643—642 עמ׳ מ״ז״ גלױן ,28.8.1947 תש״ז״ באלול י״ב ״העולם״״

ל]ייב[. קוםרשטײן״
 תרצ״ח״ כסלו ג׳״ שנה )בסרביה(״ בלצי ״שורות״״ התיכון•״ לים זורם ,הנפט .61

חשמשוני(. א. )חתום: 31—29 עמ׳ ,1937 דצמבר



.19.7.1948 תש״ו,

תש״ז, בניסן כ״ז

.73

.74

.70

.71

.75

.76

66. 

קרול,
67.

באב ט״ו "העולם". יחפים", ,ימים .63

.64
דניאל[. ]ש. ש. קורא.

65.

ל״ג, גליון .15.8,1933 תרצ״ה,

 עמי ל׳, גליון .11.4.1940 ת׳י׳ש, בניסן ג׳ ״העולם״. ,הר-הצוםים״.

68. 

שלום. קו־מר,
69,

 "הצופה". ירושלים"( .עיטורי )על העתיקה בירושלים שבילים

ד.( )חתום« 13.8.1943 תש״ג.

בתמוז כ׳ "הצופה". זרועה"( לא "ארץ )על ספר אל מספר

צבי.
השבוע". "דבר פרס־ירושלים(, קבלת )לרגל זרתי ישראל

.17.4.1947 .14 גל׳

 תש״ז באב י״ד השבוע", "דבר למותו(, )שבעה זרתי ישראל

 ,19.11.1937 תרצ״ח, בכסלו ט״ו ,’״הדואר התיכון", ים אל זורם ,הנפט

.42 עט׳ ג׳, גליון

 צרור"(. בלא "מסע )על 25.8.1939 י׳באלולתרצ״ט, ל״דבר", מוסף "צרורבלימשא",

 בקורת, סדר ארץ־ישראל, סופרי מאסף הצעירה, הארץ-ישראלית בפרוזה

 ישראל )על 126—118 עמ׳ תש״ב, ת״א, וויסלבסקי, צבי ד׳ר בידי ערוך
(.123 —122'עמ זרתי,

ציל[.]3 קןךסי[,
 )נקרולוג(, זרחי ישראל הסופר .72

מרדכי. רבינזון,
.12.2.1987 תרצ"ז, באדר א׳ ״הארץ", זרתי(, של )התלישות ישוביים מוטיבים

התיכון"(. לים זורם ו״הנפט יחפים" "ימים "עלומים", )על

 "העולם", התיכון"(, לים זורם "הנפט זרחי, ישראל )ד. הצעירים מספרינו בין
.515 עמי ב״ד, גליון ,4.3.1937 תרצ״ז. באדר כ״א

 .18.8.1939 תרצ״ט, באלול ג׳ ,הארץ״, צרור״(, בלא ״מסע .2) באירופה מסעות

 ירחון, "מאזנים", גנוזה"(, "שלהבת הסיפורים מחזור )עם זרחי ישראל
.241 — 240 עמ׳ תש״ג, ט*ז, כרך

שלום. שווארץ,



I

135

שלום.
79.
80. 

 תורך
81.

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.88
.89

.90

ש.
 .16.8.1945 תש״ו באב י״ט ״דבר״! זרועה״(, לא ״ארץ )על היצירה במערכות

 .21.8.1947 תש״ז באלול, ה׳ ״דבר״׳ למותו. שלושים — זרתי ישראל לזכר

חיים.
 "ימים .עלומים", זרחי: ישראל של סיפוריו קריאת )עם עלומים כיסופי

 תרצ׳יז, סיון ירושלים, הסטודנט", ,ניב התיכון"(, לים זורם ,הנפט יוופים",

זיגלבוים. חיים חתום: .32—27 עמ׳

 ד׳, כרך ת״ש, א׳ אדר —שבט ניו־יורק, "ניב׳/ צרור", בלא ,מסע

בן־אהרון. ח. חתום:
 ל״ז, בליון 19.6.1941 תש״א, בסיון כיד .העולם״, שחרב״, סבתא .בית

זיגלבוים. חיים חתום:

 הצעיר", ,הפועל ירשלים"(, "עיטורי )א. קטנים ספרים שלושה על

.43 בליון ,11.7.1943 תש״ב,

.59-57 עמ׳ ז,“תש כ״ב, כרך ירחון, ,מאזנים״, זרועה״, לא ״ארץ

 )גבליון 21.8.1947 תש״ז, באלול, ה׳ ״דברי, למותו, שלושים — זרחי ישראל לזכר
 ושיר תורן ח. שלום, ש, ליפשיץ, א. אריכא, י. מאת: דברי-הערכה באו זה

אורלגד(. י. מאת לזכרו

 .643 עמ׳ מ״ז, בליון ,28.8.1947 תש״ז, באלול י״ב ״העולם״, האחרונים, ימיו

 .4.9.1947 תש״ז, באלול י״ט .הגלבל״, למותו(, שלושים )במלאות ז״ל זרחי ישראל

 ז׳, בליון ,25.12.1947 תש״ח בטבת י״ב דו־שבועון, ,מאזנים״, זרתי, ישראל

.158 - 153 עמ׳

.30.1.1948 תש״ח, בשבט י״ט ״דברי', ,כפר-השילוח״,

ד׳. בליון

.591 עמ׳

בתמוז ח׳

ובלועזית באידיש מאמרים

.91
י. ב. דוכאווני,

 זרמי: ישראל פון ראמאן דעם )ליינענדיב אומרוה פון כוואליעס די אויף

 )נדפס .1937 יולי ־טן11 קעשענעוו צייט״, ,אונזער התיכון״(, לים זורם ״הנפט

(.1937 יולי טן-23 ,178 נומ. ווארשע, ווארט נייע ב״דאם בם

ד. א. ווערבנער,
 פוילישער דער )צוליב זרחי י. פראזאאיקער העברעאשער יונגער דער ׳92

 פער■ ווערט וואם התיכון" לים זורם ,הנפט ראמאן זיין פון איבערזעצונב

.26.5.1939 מארגען', ״נייער .כווילא״(, דער אין עפענםליכט

Kohn, Israel.
93. Hebraische Literatur, "Haneft sorem leiam hatichon", 

Judische Rundschau, Nr. 14, 19.2.1937, S. 16,
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Low, Chaim.
94. Chaluc (Jri poznaje zycie..., "Nowy Dziennik׳' Nr. 78, 

19.3.1934 ( ,עלומיס״ על ).
95. Milosc Chaluca, "Nowy Dziennik*, 26.1.1935. ( יחםים״ ,ימיט על ) 

Rabinson, M(ardchai).
96. Wanderlust in the Homeland, Palestine Review, July 2, 1937,

(73 . סס ישונײט״ ״מוטיבים המאמר של אנגלי תרגום ) pp. 204-205.
Wohlmuth, Cwi.
97. Nafta wpada do Morza Srddziemnego, "Nasza Opinja", 

Nr. 80(207), 1937.

!באנציקלופדיות בסשרי־איפיס ערכים
 כרך ח״א, קרוסגיק, ברוך בעריכת וכללית, ישראלית לספרות אנציקלופדיה .98

.813 טור שני,

עמ ב׳, ברך ת״א, תדהר, ווד בעריבת ובוניו, הישוב לחלוצי אנציקלופדית .99

.008 —007

100. Palestine Personalia, 1947, Edited by Peretz Cornfeld, pp. 288.
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