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ההיתול,לספרותמפורטתביבליוגרפיתרשימה
מראשיתישראלבארץוהקריקטורההסאטירה

יעקבשלמאוספוהשבעים,שנותראשיתעדהימים
שלהפסידונימיםפיענרחיבצירוףז"ל,צדקרני

כלשלתכנםתיאוררכןוהמחבריםהעורכים
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שמורותהזכריותכל

"מזכרת"מכרןהרצאת

תל-אביב , 1935ת.ד.

אשדוד"ספרא",סדר-צלרםופרס

 8223ח.ד. , 35739טלפון



העניניםתרנן

קרסלג. ואוצרוחאר~ר ~. 
סדןוב השחוקעתרכישעריבשער

צוקרכייעקבתולדות ~

החיתוללספרותהביבליוגרפיתחרשמיח  ;ג-
Gו

כספחות: ~

מלאכיא.ר.ישראלבארץהחיתולספררתתולדותא. i 

בחוץ-לארץהחיתולספררתתולדותב. " "

מלאכיא.ר. העבריתבעתרכרת"תרספרת"-פרריםג.



סדןדב

השחרקעיתרנישעריבשער
א.

שונים,אישיםבהרגיוזימוניוקשריורבוכןרבווכטמאן> :(מעיקרוצדקרנייעקב

ועיקרםשונים,במוסדי-תרבותכשם-דברוהיה ;וקיררנופולקלורשוחריועיקרם

אצלילךרפעלר,זוכרעליו,עיקרי-אינפורמציהוהמבקשוקירובם,ארצרי-ארכירנרת

הלכסיקרןהקוצרים,אחרימעמובחינתיסע,רבאחררנהערכו,המביאיםהלכסיקארת

מיעלנסמךח.ל.פרקסשמחבור ,) 540עמ' 1968(ניר-יורקהחדשהיידישלספרות

קרסלשלג.הלכסיקרןוניחרד ,)'ח(כרךתדהרדדושלהלכסיקרןואשרנה,בזהשנסע

אופירלפיבדגשים,בעיקרנבדליםוהערכים ,) 702- 701עמ' ,'בכרך(תשכ"ז,

כאן.נשלםכאןשחסררמהרלכסיקרן,לכסיקןרשלרכיררנר

ב.

בפרלין,סרכאטשיררבקהילתהיורגידרלרשליותרמילפנינוהרילזוכר,ראם

מנחםו'שלחתנובררנשטיין,אברהםו'רבה,בשלהאחרוניםבדרררתיםשנתפרסמה

ישןבהןשבפתלוכאלה,קהילותברובשרחשכדרךבה,שרחשרמהמקצרק,מנדל

השנינה,דרךעללהעמי,דוהמבקששמה,עלהקרויהזכררןבספרלראותניתןוחדש,

פוקדים,ראםיראיםאםבבני-העיר,לךהיהשלאבחידו,דייאחזהאלה,הנפתוליםאת

בשבתהאסורותהמלאכותבל"טהעוסקטל","אגלירבםשלבספררבקיהיהשלא

יותרהעבההאספקלריהכמרבן,זר,לחפירם.כדיאחרוניםלקיימם,כדיראשונים-

האספקלריהבערדהקהילה,אתשהגעישווהזרמים,הדורותביןהמתיחותשל

והיא-אחרתללשוןגםאלאאחריםלספריםבלבדלאהוליכהיותרהשבירה

 :מויהרינשמרלעכבתתע-:חלrrהיעצהרךבקההליההואיצועךרהבשהפינלו,תןושלה
nowa sztuka :רהגירנרשלברהוסיף,ולא ,) 1923 (החדשההאמנותכלומר

כתיבתוומעתהבה,והשתקע ,) 1924 (אליהשעלהלארצנו,ממושכניםהיוכבר

כיואחר,אחדבעוכרנזכרשלאמהלהבליטרדאריויידיש).(עבריתבלשונות-עמו

בראשי-תיכרתשהדפיס,"דבר",עמדוימעלהידבארצנורפירסרמרכתיבתוראשית

שכגדרהאומנות,בקיימובישובים,הנעשהעלקצורתשרימותרחניכתר,שמרשל

פועליי,כתב :חראקררספדרנט,רא::נרצ'י :כלומררא::נ'קרר, :ברוסיתהנרטריקןרכדרך

נסתם,לימיםאך"דבר",בדפיסינרילונשקףשתחילהנדר,דראננקרר :דיוקוביתר

רעינובה,מעררהוחראזר,ארזרבמושבההשוכןבכתב-קבע,כתב-הארעישהתחלף



:ו

שלכהונהשהעמידכזה,למעמד-קבענטהלאלבררנן,יעקבאבלסכיניה.רעלעליה
:ii ובtהלרצצת,כאמירתואבה,ולאעסקן,שלותפקידסוכןשלמישרהלהשנזדררגר

ברוסית,כמשמעהדא::ב,ולשרןשבר,הקורעלמרובהשברשהרא::ברא::בקרר,להיות
ארכירראריתאגירהשלהמורכבהיצרהואבר,סוכןהיהאשרהיצר,שכןעבד.לשרן

והתיק ;אותרתאותותיוברנתןכיוונים,וכמהלכמהושיצאפיקאנטית,ואסופה
-המתחלפתתכולתוזהתיקיוכיח.לו,כבן-לוויהימים,רובשהיה,והולךהמתעבה

ואף,ומוסדרת,מכוניםשללמדפיםלרוב,שנועדו,שבכתב,-דובריםדברים-שבדפוס
עצמו.שלולמדפיובעיקר,ופעמים

ג.

התנדבראשונהכידרמה,-פירנסרםשאסופותיווהמוסדרת,המכוניםרלענין
היירי.המדעיהמכון(ייררא),אינסטיטרטרריסנשאפטלעכעריידישבמסייעילהיות

המכוןשלייסודועםשכןבארצנו,שנקשרוהמחריבשמןהקשרים,ראשיתידעתיולא
שהיהלייבל,דניאלכיידעתיזאתאךבארצנו,צדקרני,הוא,היהכברההוא,

חיתהדיוההוא.המכוןשלכלי-המרבטאממשתתפיבעצמווהיהמדורשי-טובתו,
אתלהעשירברשהיהמהכללהמציארנןיעקב ,,שלוהתמדתווחירצותובאמצע,
עמוקסנטימנטעלהעידהבניר-יורק,מרכזובהירתוהןברילנהמרכזובהירתהןהמכון,

שיריהלגירסרתיהם,ופתגמיהניביהאוצרשורשית,ידיעהשדיעהללשון-יידיש,
לראשי·אמוניםאישנחשבבכדיולאאיסופו,מסדהיושאףולחניהם,העממיים

במדינת-ישראל.נציגונתמנהאףוסופרהמכון,

-ללברגםבמקרםהקרובמשכרללב,והקרובבמקרםהרחוקמשמשכריותראך
מרקך·שנחשבבתחום,גילוייהלמלואבארצנווהרוגשתהערהההוויהוהיא

אםכיבצמצומו,לאאולםכן,אמנםהיהוהואהפולקלור,הואהלואהתענינרתר,
ההיסטוריתהבחינה-כפולות-המהותבחינותיהארבעעלהזימוניםבקשתבחוחנו,

הבחינהרהמרסיקלית,הלשוניתהבחינההועממית,הספרותיתהבחינהוחישובית,
התעוררומרצו,שקדיתופרילקליטתומוסדרתמכרכיםובאיןרהלרצצת.הרצינית

"ידעחברתשסופהלפולקלור,האגודהבמקימישהיהכשם-במקימיהםלהיות
הארכיוןתקומתבמעורריהיהכך .בטבריהבכור-כינוסיושלמארגנוואףעם",

ומייחדומוס,דמוסדשלבחזיתולפעוללזולתוכמניחוהיההעבודה,תנועתלתולדות
מועטנראהברבים,שנדפספרי-עטר,כינסיבה,זרואףבירכתיהם.לעשרתלעצמו
אםאבל .להבהירבריהאומזירקה,שלמהביבלירגפיהפירסרםאךבאמת,שהיהמכפי

עליהשהפקיד-שלוהצוואהפירסרםלולצרףארלהקדיםראוירכזה,זהלפירסרם
מי :העםלמימרתהביןמהעדלמדים,אנוושמתוכה-ראותיג.קרסלנרי,דבאת

ווידויעשייתו,שלברורחשבןואמנםוהוא ;ווידויבלאמיתתוחשבוןללאשחייו
כרבותיו.עלגמור

.ד

בעינייאשרביגיעוערכיםכמהבחטףלרשוםאנסהאליו,קרובשהייתיובשביל
שירתועליושנאהבהמתוך :ספררתשלבתחומהשכולוענין,כלוקודם-ראיתים

קונטרסים,אםספרים,אםמלפניו,שיצאמהלקבץהתעוררגרינברג,צביאורישל
הגוברההתענינרתגלעלהשבהםמימינוהרחוקיםההם,ובימיםבודדים,דפיםואף

והואלשוחדיהם.יחדיהכתרבתבחזקתהיהההואהאוסףובמשוררה,ההיאבשירה



עלעוררתובארצנותיאטראותיהעלהמישחקאמנותפריחת-אחרתבדוגמההדין

כךעלושקדוכדומיהם,תוככיותמודעות,-לסוגיהפירסומתםדברישלאיסופם

בכותולפכיבתל-אביבה"אוהל"שלארכיוןיאבגעשותלפכירבים-רביםימים

המקוםאתיוכאןבירושלים.וארכיונוהתיאטרוןלתולדותהמוזיאוןאתרוגישראל

לושחיתהבזקן,מעשההאימהוסיבתזה,אוצרייזרקשמאשתקפחו,אימהעללספר

והכהפכים,זקןאותוידעכיהייתיכסבורבלהבה.עלתהוסופהכזאת,אסופהכעין

וורדי.עלוורפלפראכץשלהרומןהואשקרא,בספרדמותהואכישמעתי

לוכצטרפואילולאשבבלטריסטיקה,והבדויהרחוקהאספןזכרמעלההייתיולא

כדיגםקצתםעלהדיבוראתלייחדוראויוחיים,קרוביםבאספניםסימכי-התעכיכותו

הספריםלביתאוצרושהביא(שרון.>ךורדבשאברהם-לבינוביניהםמהלראות

אישיםשלופורטרטיםאוטוגרפים :ומסוימתגדורהאיסופוותכליתבירושלים,

שעניינהמגילת-ספר,קדום,כתב-ידלפנייתביא :בפיוומורגלמישראל,אובישראל

ליאין-ידוכתבבעצםאיכםאךלשלמה,אשרשירוחמשהמשלאלפיםשלושת

שלהלבנים-לכביסהרשימתשענינומועט,פתקקדום,ידכתבלפנייתביא ;בועניך

 :ואמרהוסיףבו.עניךליוישיש-דיוכתבבעצםכתובהוהיאנשותיו,מאלףאחת
היאמהםהנתבעתהאחתהתביעה-הפורטרטיםדיןהאוטוגרפיםוכדין

החכם :מתחתיהשכתובמלאבנטןתמוכתגםאספתיקוריוזלשםואךהאוטכטיות,

ישראל ,,תמוכתכגוןודומיהם,זייפניםמעשיאספתיהוקעהולשםמכדלסון,משה

ממזריטשהמגידתמוכתאומלונדון,שםהבעלפאלקתמוכתהיאובאמתשםבעל

שכטלפבזכר,זלמןכמומאסףואףוכדומה.סאלאכטשמואלר'תמוכתהיאובאמת

העתוכותעלוהרחיבהארצנושלעתוכותהלקבץצבי,בןיצחקלעצתתחילה,עליו

ברוחה,יידישעתוכותלהוצירףולאחריה,ציוןחיבתבתקופתניחרדבכלל,העברית

מכוילכמומאסףלומרצורךואיןלו.בר .vבמחייבואינוהמסוים,גבולויודע

שלהכוללייצוגהכדיועתון,עתרןלכלאחתדוגמה-יותרצרשגבולופרובסט,

יפהאברהםאםוסוג,סוגלפיספרותמאספישלדינםוכןכולה.העבריתהעתוכות

וספרי-זכרוכןהקהילותפנקסיבאוצרולימיםלדורותיההעבריתהשירהבאוצר

ניחרדלסוגיההדרמהגבולשגבולולה,דעזראשלאיסופואףוכךהשואה.שלאחר

במכיןלושכאספהשלנו,הקאריקטורהבתחוםשפיגלשמעוןשלאיסופואוביידיש,

בהבדלחשצדקוכייעקבשללעיניוזוחבורהבהיותאכן,גבול.גבולואףאבלמופלג

תחומיםעלנתפשטאיסופושמעשהוהגבול,הגבולותהעדרוהואלבינם,שביכו

הרבה.

ה.

קונטרסיםכדמותשראיתים,איסופיםעלואעמדושהחילותי,במהאמשיךהלכך

קודםהבריות.ומפיהזכרוןמפישצברםכפיכתוכים-כתוכים,וענייניהםבידו,הכתובים

ברבים,פיוסםוקצתוערך,אשרהפועלים,שיריוילקוטהחלוציםשיריילקוטכל

אומסכת-כלבים,שענינומילוןאםמיוחדים,מילוניםמהםביטויים,ילקוטולאחריו

שלו,הביבליוגרפיהמינילהוסיףוניתןוכדומה.עריותומסכתלדברים-שבצנעהמילון

שחזרנושאוהואב"דבר",איזכורוכדרךביאליקעלהביבליוגרפיהאתואבליט

ביאליק :טראטכרושמואלשמירזיוההחוקריםבידיוהשלמתומילואודרךעלוכיעור

תל-אביב.ואזרחבארצנותושביום-יום,



ילקוט-אחתאסופהושמחרת.מאירותשחיםהרי-הגדולותלאסופותראם

טובה,וחתימהכתיבהברכותשכה-טובה,ברכותאלוואגרות,כרטיסיםרבבותשל

המורכבת,ההזיהוכדיהפשוטהדמיוןכידומתויגות,מאויתותומצרירות,מעוטרות

אתלראותשכהרהקהל,כדרר-הארץ.בכלשפשטוכפידוגם,תבניתמינישללגירן

כמותרשאיןבקאלידירסקרפ-עכק,חזהכביכולמראות,שבעלאהמיבחר,תערוכת

מסורתכמיןמצעתא,למיןכביכולהשואפיםרדלתתא,ולעילאעטמיםשללססגוניות

שנדפסו,פירסרמי-ההרמררכללקבץמחופשחפש-אחרתאסופהממוזג.להמשך

נצררתאםולאחריה,הבילוייםעליתלמראשיתבארצנו,מתכונת,ובכלצררהבכל

מוספיםנצררתאםהפורים,נירםבכי-מרעד,ארבכי-שעה,וקונטרסיםעלונים

מיוזמיוהיהעצמו(הואלגרפםכתבי-עתנצררתוניחרדרעתרכים,לכתבי-עת

שהציעושםוהוא"סיכות"שנוערןשבהם,ברלט mהחשובשלרמסייעיר

כינה(רכן szpilki :הפולנישנוערן-ההיתולשםלפיבאס,יוסףהקאירקאטרירסןט

רבת-מלאכת-אסיפהוהיאבפאריס).שפילקעס :כתב-העתליברמןאבאאברהםגם

ספררת-השחוקהזאת,הספרותיצירישכןבידר,שהצליחהורבת-יגיעה,שכים

עליהשיגעאספר,שלוהביבליוגרפיההגמורה,בשלמותםכמעטלוכלקטרבישראל,

ואףוהושלמהבחייוהוחלההמאסף,כמשאלתעליו,הטובהבקיאותוכדיג.קרסל,

חטיבתעלביבליוגרפיתפכינהוהיאבפנינו,עתהמוכחתוהיאעתה,לאורהרצאה

הלבאתומחממתהעיןאתהמחמירהההומור,חטיבתבסרגה,מיוחדתספררת,

כדרר-ותוכחה,ביקורתולעג,שכיכהומהחלה,חידוד-קולותיוריבויעלבשחוקה

ערמה.שככתיחכמהאני :הכתוברוחשמגלגלוכפישעשועים

 .ו
עלכמקובלכעמידכה,אםאךהרבה,לכיווניםכאמור,יצאה,הפעילההתעכיכרתר

שלאכרכללאהפולקלור,תחוםבמיוח,דכחשבלושהיהתחום,עלרמעריכיר,מניריו

שלהשהביבליוגרפיהלאסיפהשעוררוגםוהואההומור,יסדובר,כעיקרלהבליט,

ולפיהפוריםיוםלדיתו,יוםאתלהמבשרכסימןראהוהואלפנינו,עתהמוכחת

בפרליןסרכטשרבבקהילתהואשעה,באותהואפילויוםונאותרשכהבארחהשנולדנו

חשיבהעםשמרמהנדעבמזל :המשוררלדבריפרפרזהבחינתברדוי,בקהילתואני

וממילאמלאעיבוריחוללאהשכיםוברובא'תרס"ב,אדרי"דליוםאור-נולדתי

זכרתשלכעירובההומורכןגררם,שועשועיו,השחוקמזלהמזל,הריפורים,יוםהוא

גםיוםאותרחוגגיםהיינועיבור,בהםחלשלאהשכיםרובואכן,לכר.הוארחובה

שחיתהפורים,ילדיישלאגודה-לא-באגודהחבריםעצמינושראינו ,באופן

ומקיימיםהוא,גםפוריםיליד-גררכמן,סמישלבקפה"עטרה",בכשיארחרמתכנסת

כל-חדיודיםשלתחרותובכללהמצרה,שלשמחהקירםדרךעלשמחהשלמצרה

הוכחהוהיאככגדה,ארלערמתה,בדיחהמספרצדקרכייעקבהיהשכשמעהבדיחה

ובאופניםהזtלכהימרחבשאראףכיכרוכוחוהמתגבר,כמעיןשהיהלזכררכרנוספת

מילים,כינויים,ביטויים,מימרות,אוספילרובתוספותיובשפעתגכרןשרכים,

כחרםמפיששמעתירמהאגוזים","קערתבספרימשמרשהבאתימהוכדוגמה

מילוןעררךמארקיוזלומפיעבריתלשרןואוצריידישלשרןאוצרבעלסטרטשקרב,

שלהם,לאוצרות-המליםצדקרכייעקבשלותרומותיותרספארתירעלהגדוליידיש

יפורט.-פירוטתרדובהגיע



תרלורתיר-צוקרנייעקב
בסרחצ'רב, ) 21.2.1902 (חרס"בא'באדרי"ד-בנולד:ונטמן>(מקדוםצדקרכייעקב

לכלכלהבית-ספר"תוברח",בית-ספר"חדר",חיכוך:פרלין.וורשה,מחוז

וחינון.ולמסחר

מולדתו,בעיירתלרשוםהחלהראשונה,מלחמת-העולםלפכיערדילדותו,בשחר

שציידוגרארבארד,פנחסדדררבןשלביזמתווכר'אימררחמעשירת,שירים,העם,מפי

יחידהכלבעדאגרררתייםאראגורהשלכס:כיפרסלווהעניקובעיפרוןבמחברת

ויחידה.

שהואהחומריתרביןהדבריםאתפירסמררראכררילדומ.פרילרצקינחאכסקי,ש.

 :ולפילולוגיהלפולקלורבקובץוהאחרוןבכחכיהםהראשוניםשניים-להםהמציא

עליהם.כזכרלאשמרגרראבארדפנחסבשם-תופג)(וורשה,ידרען"ארכז"ביי

עליהם.

בשפהפוטוריסטי,בזרםחברחיספררתיכחב-עתבוורשהוהוציאערך 1923-ב

צעירה)(אמנות nowa sztuka :בשםהפולנית

לטבעאצלוהפכההעםשלוממאווייוהעממיההררימןהפולקלור,מןהשאיבה

לרישוםכערריםבלהטהתמסר-1924בלארץעליחרעםמיד •ולשאיפת-חייםשכי

רשםכןכמרבארץ.ארחםלשיראזשתידברשם,עלומימחבריםשלשירי-עם

וכר.'וכר'סלנגוגנאי,כינויי-שבחשפת-עלגים,אימררת,ביטויים,אידירמים,

ההיתוליתהספרותאיסוףחראהפולקלורית-האספניתבפעילותומיוחדפרק

כמושלםידועי-דברידיעלכחשבזהאספראלה.ימינוערדהיותהמאזבארץ-ישראל

בעולם.ביותר

בכקדורת-ישובהנעשהעלכחברתברלפרסםהחל ) 1925 ("דבר"הופעתעם

פינותבכלושרטטסייר ."דבר"שלקבועכרדדלכתבהפךהזמןובמרוצתשרכות,

רוחמה,ערדמןדרשימותשלרבותמארחבצורחוידיעותרשמיופריוהביאהארץ

שכים.כעשרהתמדיזרעתרכאיתבעבדוהחלוצית.ויצירהעבודהחיירחשובהן

 .רב"משמר"ב"הארץ"גםעטרמפריפיוסם

עלגדולהביבליוגרפיתעבדוהב"דבר"פיוסםביאליק,ח.כ.פטירתלאחר

ארץ-ישראל,פועליבעתרןהמשוררתפסרבמקרםמהשהראתהב"דבר",ביאליק

ומןסרחצ'רב"ב"פכקסבחר"למזכררכרתירפיוסםפטירתו.עדהראשוניםמגלירכרתיר

"עקרב""סיברת",ההיתוליתבעתרכרתהשתתףרמת-גן."עירית"ידיעותבהארץ

בעריכתשפראך",יידישערעדופרןררערטערברךל"גרריסערחומרהמציאועדר.

בתשכ"ב).בכיר-יורקהופיעהראשון(כרכרמארקויוזליאפעא.ירוא



 :כמרשרכים,בכתבי-עתפיוסםהפולקלורבשטחומחקריומעבודותיופרקים
הדאומר,מחניים,מאזנים,קייט,גאלדעכעדיבלעטער,יירראידע-עם,רשומות,

שללתערוכותתדריכיםכמהפיוסםרכןרעוד.המדינהבשירותאסופות,הדפוס,

האחרונות.נשכיםשכערכותערוכותמאספו,טובהלשכהוברכותהיתוליתספררת



קרטלג.

רארצררהאר~ר
באבטוביוגרפיהעצמווניצדק :מספריםוניצדקיעקבשלופעלוחייועל
אחר,לנוסחכנוסף ,-1966בהאלההטוריםכותבבקשתלפישנכתבהשלפנינו,

תדהרזדרמאתובוניוהישובלחלצויבאנציקלופדיהונדפסידועלככתבחראשאף
אתליורהסןדשלפנינו.הספרבמבראסןדדברכן )-3130 3129עמ' , 1957ח,(כרך
להוסיףכןעל rארבשניםעשרותבמשךמשותף>הולדתיוםכלהםצדקרנישלפעלו
ארצווישרםבתדלדרתהקשרואיש,יסיפרולגולללייורשהכאןברםמסתר.על

בשנים.עשרותבמשךשאגרההומור,ספררת

עלאוצרו.שלהביבליוגרפיהאתבדפוסלראותוהשניםהימיםכלצדקרניביקש
כללמעבראוסףהייתיב"דבר"עבודתישנות(במשךרבותשניםבמשךידידותנוסמך
מפורטתיארוידיעלזו,ביבליוגרפיהלרשוםהבטחתילמערכת)שהגיעהיתולדבר
האחרונותשבנותיורקלכךלהיפנותשכיפבמשךיכולתילאלצעריוערך.ערךלכל
בשבט(ב"הבירשוליםלעולמוהלךלצעריהחומר.ברישוםפתחתיצדקרנישל

שלבכיתרוסיימתיהמשכתיאולםהעבדרה.אתשסיימתילפכי ) 28.1.1973תשל"ג/
בירושלים.אלמנתו

גואללהשקםעדשכיםכמהבמשךבכתרניםזרביבליוגרפיהמונחתאיפראחיתה
העומסעצמועלהטילכלשחרסיועשללאמזכרת","מכרןבעלפלו,משהבמר

הסאטיהרההזמרר,לתולדותרקלאביותרעשירמכרהשחראזה,ספרבהרצאת
לום r:אצור :מזהשחשובמהאלא,ישראל,ובמדינתישראלבארץוהקריקטורה

השבעים.שכרתראשיתעדלמאתנוהראשוןמהעשורוהמדינההישובלתולדות
בחינותיהם.מכלהישובאררעיאתיפהיפהמשקפתהעקומההאספקלריאדווקא

חרא :שלוהרבבמעשהאלאהחומרבאיסוףרקלאצדקרכישלזכותוגדולהאולם
אישיםהסתתרושמאחוריהםהפסידונימים,אלפילפענחשניםבמשךויגעטרח

אנשיםאלפיחראהטרידוהצבור.האמנותהספרות,בתחומיונודעיםמפורסמים
זהבספרנוכאן .ההפטרה"מן"שמרתתחתהסתתרוברובםהםשאףלעורכים,והגיע

לגלותם.הצליחשלאבירתומעטיםנותרושכןבמרביתם,לראשונההםמפוענחים
לעצמיושרתראיתיולאנמצאלאכאןהחסרבאספו.המצרירוקאךכרשםכאן
הספירםבאוצרותגםבנמצאאיכרזהמחרמומעטשלאייאמר,בקצרהאולםלהוסיף.
החיבוריםאםהמחבריםשמרתשלאלפאביתיסדרלפיהואהרישוםובעולם.בארצנו

כמהשלדבריםהיאכוללתאםהחרבות,שםלפיארבלב,דאחדאישמשלהם
(הכהןהדייעההאשלאחרבאותלחפשוישהידיעהבהאהמתחילשםכלמחברים.

מעטיםברםבעברית.חראהחומרשלככולורובוכללבדרךרכיר"ב).כהןלפי-



מחוץ-לארץמעטיםפריטיםצדקרנישלבאספוהיובגרמנית.ארביידישגםהםבירתו

מסריימים.מטעמיםבלבדארבעהשלרשהמלבדאותם,לכלוללאוהחלטנו

שיצאוכאלהרגםאחדדףבניעלונים ,בסטנסלשבדפוס,דבריםכוללהחומר

באוסף.שכמצאראלהרוקאן-ושרבכתיבה.במכונת

התענייןכשיאותרשבימיישראל,מדינתנשיאשז"ו,זלמןרבילטובוייזכר

גמיראעדלהמשיךהאלההטוריםכותבאתלעדדרמעטלארעשהזרבעבדוה

ז"ל.צדקרנייעקבשללפטירתוהעשורשנתעםמופיעהספרזר.ביבליוגרפיה

יקרותחוברותשפעלטמיןומירדיהשהציללאישמזכות-עדאיפראחראזהספר

כמשןהישובואירועיההומורלתולדותחשוביםנדבכיםהוסיףכןדיירעלהמציאות

דרדרת.שני

פטירתו,לפניקצרהעתבצוואתו,שהעלהוצרנו,אתממלאיםאברהספרבפירסרם

פיוסרםעללאפרטררפסיםהאלההטוויםוכותבסןרדבנרי,דבאתמינהבה

 .הביבליוגרפיה

'(-. 



ההומורספררתאוצר

חל-אביב,קריקטרררח.ושרק.כחלללאיהושע.אורי,

 . 1960חש"ך/קדמה,ופרסכיב,ספריםהצראת

 .בגיןמ. :הקדמהעמ.' 310
ונדפסו 1960-1950משכרתהןהקריקטרררח

ועדר).צברחורת,(הבוקר,הארץבעחרכיתחילה

הררי ;אזרחמרעלילות ;הצנעבימיריחי :החונן

ויפת.חםשםבין ;עצמנולביןביכינו ;רה.באי
המסברתכשפישלרשמיתתכנית .בררך ,אגדתי

 .) 1930 (חר"ץפרדיםעשירית.שכההמסורתיים.

עמודים.מיספררללאאמנות.ופרסחל-אביב,
כרת.חמר

 .היתוליחרמוכולל
השיטה,נניחהתכנית!."אחזכרויצחק.אברהמי,

שלצררוכחיבה.במברכתעמ• 19 .] 1939

חדרחנוכתלכברדהומוריסטייםמערכונים

ימים.בארחםהמשקהרריאחוהמשקפיםהארבל
פיליטרכיםסאטיררח,לחגורה.מתחחאריה.אבכרי,

ג'קסרן.(ג'קי)יהושעעיטר:השאר.רכל
 224 . 1967ארז,ופרסארגון,הרצאתירושלים,

עמ.'

 ;ורשמתוהידפתוחהפנקס ;יבשותמכרת :החונן
קשים.חיים ;הצפררנפש

יוסף :הקדמהקריקטרררח.דומע.צחוקיהושע.אורי,

 . 1945חש"ה/עזריאל,ופרסירושלים,נדבה.

עמ'. 200

אישיהישוב,על 1945-1933משכרתקריקטרררח

אכטי-הסחדררחי.אופיבעלועדר.המנדט
שהופיעוקריקטרררח,אוסףקר-לקר.יהושע.אורי,

 .ריכיצקייוסף :בעריכת .בארץהעבריתבעחרכרח
הרצאתחל-אביב, .ריכיצקייוסף :הקדמה

עמדועלקריקטרררח 63חרצ"ט."תעמולה",
המחבר.תמרנתהדפים.שלבלבדאחד

ההרריאחהמשקפותהקריקטרררח,"מבחר

תקופותיו"כלעלשחראכמרהארצישראלי
פרר·ריביזירכיסטיחראהנירוןההקדמה).(מחרך

 .ראכטי-הסתדררחי
שיגלגלוהללו."החמדררת-המגעילרתהבדיחותאוסף

[תל-אביב],צחוק.מרובמיטתךמעלארחך

א

 .:./א"לשתנחשוןאלישע,ופרס"ספיח",הצראת
עמ.' 142 .] 1970כרבמבר

 nמדררת·-הכבזד nה"הבדיחות :החיצוןבשער
הללו."".
רקריקטרררח.בדיחות

ציירה .כהןאדיררעדךליקט ..לילדהבדיחהארצד

ופרסמזרחי,מ.הרצאתתל-אביב,בן·ארי.ריקי

בכיקור.עמ.' 108 . 1967כלאס,שאול
ה~עררים.לבכיומהתלותבדיחותהבדיחות.ארצו

 ,"כיב"הרצאתחל-אביב, .ארזיא.מ. :רעדךליקט
ררט.ש. :הציוריםעמ.' 144חשי"ב.מל"ן,ופרס

בכיקור.

חכמים ;הספרבבית ;ונוחרבבבית :חתרכן

מפריחי ;הארץילדימפי ;ילדיםבין ;רטפשים
תעלולי ;סקוטיםמפי ;חלמאיםנסור ;גוזמאות

מכל ;ורופאיםחוליםבין ;הארסטררפרליהרשלי
רכל.
תל-אביב,לחגים.ספררתי-היתולי·עתרן .אושפיזין

עמ.' 10תרפ"ט.תשרייפר,שהם,מ.ופרס

בעתרכיהראשייםהמאמריםעלפרדויהכאן
ר"דבר")"הארץ"חירם",("דואראזהארץ

ובדיחותסיפורים ;הארץבעכיכיהעוסקיםרחר"ל,

חתוליעתרן ;(פולקלור)העםמפי ;דירמאמעכיכי
במערכה(תמרנהבארץאמריקאיתייר ?למה

בתרכןרוקחתומיםהדבריםאיןבפכיםאחת).

 ;.ב ;.ו.ברפאל;בןהחיצוני:בשערהעכיכים

גרדררן,אברהםשלכינוייוהםאלהכלב.ו-ל.

 .הערוךגםשחרא
וזכור).שמר(ימחיש"ראמדתאבן.להמןאזכרה

"השחר",ופרסתשי"ז,פרדיםירושלים,
אחדצדעלנדפסאחדעמדותשי"ז.ירושלים,

בלבד.
מצרייהלמטההמוחא.בןהמןעלקללותקובץ

כעורלאירושלים. , 5120ת.ד.כהן,א.חתימה:

המר"ל.ארהמהדירהמחבר,חראאם
בן·זאב[אהרןרזאבידימשוחדלפרדים.גלירןהאזמל

[העתרןהמשמר""עלשלמיוחדתהרצאהישי].

 .יופרסירושלים,בן-ישי].בידיאזשכערך
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ההומורספררתארצד

עמ.'קריקטורות: 10תרפ"ג.אדרי"דהיילפרין,
בבון.זאב

הלבן""הספר ;כבארהביצות :החוברתעביבי
 ;שץב.של"אבטוביוגרפיה" ;צ'רצ'ילשל

יוסףשללכתיבתםפרודיות ;המחוקקתהמועצה
ועוד.סילמןק.י.ילון,חברךקלוזבר,

 ;כצבלסוןחיים-ח-ן :בכיבוייםהמשתתפים
מרדכי-רקדן ;המאיריאביגדור-אלוף
 .העורךמשלהםהיתדכלואילווברכיה

[חייםחדשקנקן :העורך .קרבוץ .פורימן .המןאזני

 16[תרע"ח].עזריאל,דפוסירושלים,שחר].דב
עמ.'

"ציון"לוחהוצאתעלהדועההאחרוןבעמ'
ולבבי .לילדיםספריהוכןשחדשלבעריכתו
שהוציא.הנעורים,

דייעלארץ-ישראלכיבשו :החוברתעיקר
אליעזרעלפרודיההתורכים,ותבוסתהבריטים
ועוד.בן-אביאיתמרחמדה,בן-יהודה,

חדשקנקןהעורך: '.בקרובץפורימן.המן.אזני

כהן,ח.רפאלדפוסירושלים,שחר].דב[חיים
עמ.' 16תרע"ט.ב'אדר

ז'יטלובס-החינוך,ועדעלופרודיותהומורסקות
לוין-אפשטייןא.טורוב,ב.אפשטיין,יצחקקי,

חדריהארץ","חדשות"כרמל",וחברת
שלמלאנוסחכאןנדפסוכןועדו.ירושלים
בקרויהיערב("ויהיפוריםלסעדותדכאקדושא
 .)"---וכר'כבודומספריםהשמיםויכלו

קונטרס :(בפניםולסטירהלהומורקונטרס .המןאדני
חיפה,[פולק].ב.מ[בשה]בדייערוךלפורים).

עמ.' 10 .] 1928[תרפ"ח/ורהפטיג,דפוס

קריקטורות.

סאטידה ;באירופההאנטישמיות :החוברתעביבי

"שבטיוספרוכשראיצביהמאידי,אביגדורעל
האמבותהספרות,"בעולtכ ;ישראל"ובצורייעקב

מנותמשלוח ;לתייריםמודרך""סיורוהמדע"
ועדו.

ש.י.בעריכתלפרדיםחד-פ~מיתחוברתהמן.אזני
דפוסתל-אביב,אזרי.יהשוע :קריקטורותביבה.
 .]'מע 8 [תרצ"ה.מוזם,

יהושעלראשמשלהקדוםשמרחראביבה ..יש
דניאל-ד.פ. :בכיבוייםהמשתתפיםצביאלי.
שפי.-תל-אביביאזרחפרסקי;

"המטאטא",שלפוריםבשפיהחוברת:עביבי
אסתרעללויבסקיא.ל.של.מפיליטרןקטע

וערד.ואחשורוש

תל-תל-אביב.ולסטירה.להומורשנוערןאחד-אפס.

(נדפס 9.3.1955 ) 1גלירברת:שבייצאואביב.
"הפועל(ופרס 5.4.1955 ) 2הכללי);בדפוס

תמונות.עמ.' 8בןהואגל·כלהצעיד").
"סיכות"עורכיביןהיההעודךכס.י.העורך:

לבדרלהוציאניסה"סיכות"הפסקתולאחר
אתאלאלהוציאהספיקולאהומוריסטיכתב-עת

 .הגלירברת.שבי
ד. :המר"לחד-פעמי.הומוריסטיעתרן ?ידועמיאחד

דדו :[שניהםבר-אבררמא :האחראי .אריאלי
פסח[ערב"הארץ",דפוסתל-אביב,קרסיק].
עמ.' 16תרצ"ט].

 ;החלוקהפולמוס ;לונדוןרעידת :החוברתעביבי
לפסחבדיחות ;מרחום ;רומן ;לונדוןשיחות
רעוד.

בן-חיים :[הערוך .שכרותנולזמןעתרן .אחשדרפן
פרדים[ירושלים,"החדרת"].עורךעטר,

עמ.' 14 .] 1911תרע"א/

 :העתרןעלאלהידיעותבארב"החדרת"
הפורימי,עתרבברשםהואזה-"אזiשדרפן

מלאבירושלים,פורים,יוםהרביעי,ביוםשיצא
ציוריםעםובדיחות,חתולשלעשירחומר

 .) 10.3.1911תרע"א/אדר 'י(מעביבים"
הדועהנתפרסמההעתרןהופעתלאחרימיםכמה

סליחהמבקשת'החרות'"מערכת :ב"החררת"זר
וסרפדינועסקנינועירבו,ישראלמבביאלהמאת

האחשדרפן.בחתולינעלביםעצמםאתשהדגישו
המסרבלהפרדים,יוםיכפרפשעיםכלעל

(י"זהמידה"עלהפרזהבמעטוהוללותבדיחות
 .) 17.3אדד/
בן-יהדוהבאליעזרעקיצות :החוברתעביבי

פרדויותבצירוףאב"י,בןאיתמרבכבררעתרביר,

בעביביבדמורהוכיחודחמדהבאשתולכתיבתו,
"ליהדוים",ההיתוליובעתרנוסילמןבק.ל.אפנה,
ר"חמר"ריזתא" :האחריםההיתולבעתוני
והפסקתישרעלברבדשלמאמור ;גמל"

עתרני ;כךבגללהצעיר"ב"הפרעלהתמיכה
המומר ;ר"החררת""מרדיה""הארד", :ירושלים
-סה"(רעדובן-יהדוהבעתרברתרחלקרפיינגרלד
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ההומורספררתאוצר

בן-אבי).חרארבן-פפרס"הארד"חראמוטרד"

ישעיהו-ישקכ"י :בבינרייםהמשתתפים

הכ"ל.-נביאבן ;הכ"ל-אבריהבן ;קדכיאל
צ'דביכסקי-ישראלשלהםהבינרייםשאדכל

שבידיהעותקברזלי).יהושעשל(חתכוצרדבא
 :עליושדשםצ'דביכסקי,משלחראצדקרכי

בשבש ;מעט"לא(בה)"שהשתתפתי
בן-שבת.שמואל

הקריקטורות.אתציידמילבדדניתןלא
תש"ד)סירןג'(מיוםאלמליחא.שלמכתבולפי
 ."אחשדדפן"עררךחראהיה
המצריהמקררמתוךצילוםפספילד.מגילתאיבדהים.

 10 .] 1930תד"ץ/[בעדך:הציוני.בארכיון

פרקים.

פוערתעלכאןמסרפדאסתרמגילתבנוסח
אגדתהלבן,הספדהחקירה,רעדתתדפ"ט,
ימים.באותםהמאורעותשאדרכלמקדרכלד
שלרם.חייםחכרן, :דאה-ח.ש.איש-בתיה,

זקנים,רעלצעיריםעללשרןפנינילקטבהחלט.אישי
העולם.כלרעלהחייםעלגברים,רעלכשיםעל

 .דכיאלידפוסתל-אביב, .אילןדפי :רעדךליקט
תשל"א/ארק-[תשרי"שלה"'חברת :המפיץ
עמ'. 34 .) 1970טרנד

קריקטורה.לידלשרן""פנינתמכילעמדוכל
 :והאחראילארדהמצויאולכעדים.לילדיםשמח.אך

ב'באדרי"אהכקןד,דפוסתל-אביב,גוין.מ.
מכרקד.ובחלקועמ'.מצרייך 4 . 21.3.1940ת"ש/

גדולה.בתבניתעמ' 4שמיד.מאתהציודים
בצבעים.הציודים

"עתרן- :השררההשערמעלנתווספהשכהלאחד
ע"יכמחקשכהמלפכיוהתאריךלילדים"פרדים

שחרד.פס

 .שמח"אך"החבר :השניבגלירןגםכעשהזה
שם.דאה

תל-אביב,רקדיקטרדרת.בדיחותקובץתצחק.אל
[טבת 1960החדשהספדדפוס"אסימון",

עמ'. 95תשכ"א].

מיניים".וחיוכים"בדיחות

בסתריושב :הערוךמצפצפים.בצפצוףראלראלו
השנהראשסטדדו,דפוסתל-אביב,לב].[אברהם
בתבניתעמ' 4תד"ץ].אלולנשלחיתדצ"א
גרלדין.צביקריקטורות:לב.א.האחראי:גדולה.

-בית :ובבינרייםדרדזרןאפרים :משתתפים
קלס ;כספיבכימין-בנימיןא. ;בדלגקלמן

לב.אברהם-א. ;שרודחיים-
דיביזירניסטים,שלרם","בדית :החרבותעכיכי

וגזירתהמנדטממשלחבדגמן.ש.ה.עלפרדויה
רעוד.הארץעתרכיהעליה,
תל-אביב,פנימית.חד-פעמיתהצראההאלונקה.

מחלקתהרצאתתש"א./שמחת-תרדה 24.10.40
ממוספדים,לאעמ' 12 .'גבגדדוהסניטרים
"המשמרהשער:בראשכתיבה.במברכת

כלייאברהם :האחראיהערוךג.גדדוהאזרחי"
לקס.ארסקד :הציודים[צפרדי].

הפלוגה.מהרריוהומורסקותפיליטרכים

טוביוםד"דלעודך,מחוץהמשתתפים,בין
לרינסקי.

חש"ה].[ניסןמכחכמים.זרשא.אלכסנדראלישביץ,
בסטנסל.עמ' 12
יהדותהעולם,יהדותהישוב,בענינימכחמיםעא

ועדר.רוסיה

שהדפסתיהראשונההפעםזוהי--- "

שללהפצרתםדקזהעשיתי .מכתבים 1אלואת
לאטפסים, 75הדפסתיס"המידידי.רבניםכמה
ביןלחלקםדקפרנסהלשםולאפידסרםלשם

תש"ה,בשנתחיתההמכתמיםהדפסתידידי.

הרבשלמכתבו(מחרך "---כיסןבחדוש

תש"ח).בתשריד•מיוםאלישביץ
ההצגהלדגלתכניהבגדוש.היסטוריהדן.אלמגרד,

ושכתמקרםחסדיםחיפה.התיאטדרןבמועדון

הששים).שנוחבראשית(בעדךההדפסה

קריקטורות.

היסטו-נושאיםעלהומוריסטייםפזמוניםלקט
ההצגה.מתוךדיים

לכבדרשידמזמורבחידות.שלהקפותאלמוני.
תל-תל-אביב.עידיתשלהחמשיתהמועצה

קטנהבתבניתעמ.' 8תדצ"ב.ב•אדראביב,

ובניקדו.

רפדסיץרוקחדיזנגרף,לרשימתפזמון-תעמולה
האחדות.הרשימותכלעללעגודברי
בן-ישי.א.ז.שלפסיבדרניםשזהרלשערניתן
חוויותטקסי!."הללובדרי).(כיכרימישהאלמוגי,

"גמד",הרצאתתל-אביב,תל-אביבי.נהג-מוכיח

עמ.' 126 . 1959תש"ך/"המרכז",דפוס



ההומורספרותאוצר

נתפרסמוזהבספרהכלוליםהסיפורים"מרבית
ההומוריסטיבירחוןהאחרונותהשכיםבשלוש

מחדשוכערכועובדואולם"גמד",רהסאטירי
(מתוך "---תנכםלפילפרקיםוחולקו
העטיפה).עלהדברים

מרסיקלימחזהלקונסולידציה.הדרךאראלמרכיתה
 12תש"ה].ס[רלד.כ[פר]הקבוצות.אחתמחיי
 .בסטנסילעמ'

"יוםלרגלבתש"השהוצגהומוריסטי,מחזה
לפכיהקבוצהלהיווסדהשנהיום ,הפלוגה"
שנית.הוצגשנתייםלאחרלהתישברת.עלייתה
משה :המלחיןנחמני.עדי :התמלילמחבר

מכתבו(מתוךשטרןשמערן :המעטר .גריכפלד
 .) 7.1.62מיוםסולד,כפרשטרן,שמערןשל

תל-רבי].[מכחםרםמ.ליקטבדיחות. 1000[אלף]
 .]'מע 64 (ובגיר.טרפרלהרצאתאביב,
השבוע","בדיחותשלחוברותשמרכההןאלה

בעטיפההחוברותכקבצוכאןבתש"ח.שיצאו

למכירההוצאאלחדיף).שמואל(דפוסחדשה
 . 1949במרץ

[מכחםרםמ.ליקטאקטואליות.בדיחות 1000[אלף]
דפוסיםובכיר.טרפרלד.הרצאתתל-אביב,רבי].

עמ.' 120 .]ט"שת[שרכים.

החוברותעשרהלחמשחדשהעטיפהזוהי
תש"זבשנתשיצאואקטואליות","בדיחות
יחד.כאןוכקבצו

בדיחות-השנהמבחדבדיחות. ) 1001 (ואחתאלף
הרצאתתל-אביב,בעברית.לראשונההחדשות.

עמ.' 160 . 1965החדש,הספדדפוסואולי,
אור.וי.פזד. :בעריכתעקרם.בראירה-גדלאמברגו.

 . 1969תשכ"ט/לארד,להרצאהחברהתל-אביב,
עמ.' 128

מאזלישראלויחסררה-גדלעלקריקטורות
לישראל.הנשקמשלרחיהפסקת
לרהגדל :בשםשכהבאותהיצאהשכיחמהדורה

אמברגו.גדל

לארדיוצאיםהיין.עלמכתמיםיוסף.ב"דאכטרלי
דפוסירושלים,הברמן.מ[איר]א[ברהם]ע"י

בכיקדו.עמ'. 16ת"ש.תל-אביב,"הארץ"
זוטא.תבנית

חיומחברםלראשונהמתפרסמיםהמנחמים

מתוךמיוחדתהדפסהרהי"ד.הי"גבמאות

טפסים.בחמשים"הארץ"

שכיח.קבוצההיין,עלמכתמים-
אכיקטרדרת,שלאוסףלהומור.אנציקלופדיה

וכר'סיפוריםמימרארת,בדיחות,אפרריזמים,

דפוס"תבל",הרצאתתל-אביב,העולם.מספררת
עמ'. 480 . 1955תשט"ז/המרכז,

ספראשי.רבבעריכתמיני.להומור~כציקלרפדיה
מרפתדפוסשרפרא,הרצאתתל-אביב,ראשון.

עמ.' 127[תשי"ז].תל-אביב.
שכה,כעבורתשי"ז./שבט 1957בינוארהופיע

נשרקשניתהופיע , 1958תשי"ח/יכרארבטבת

"הומרדהאחר:השערמלבדשינוייםכלללא
בעמדוואילוחצי-עירומהאשהתמרנתעםמיני"

המהתלות,מבחרמיני."הומרד :האחרון
בידיכתרבותהמין'עלוהעקיצותהאימדרת

גםבספר .הדודות"כללאורךומחבריםאישים
("דברימרפסןדיגימאתסיפוריםתירגרמי

מרשל("חלזונותיוזרלאראמילאהבה")
שאבר").

נע-ספררתית-הרמרריסטית,חוברתמסלדיך.אנקת
דפוסתל-אביב,חכרן].שלרם[חייםרח"שרינת
ציוריםעמודות. 52תרצ"א.תשריהארץ,

וקריקטורות.

בישובאזאירועיםעלסאטיררתהחוברתעיקר
תדפ"ט,מאורעותלאחדהציוניתובתנועה
וכר'.החקירהרעדתפספילד,גזירות

צבימש,אברהם :מפורשותבחתימותמשתתפים

שארררז'כסקי.ואריהסעררכייוסףגררדרן,

א.ה.חכרן;שלרםחיים-ח.ש.המשתתפים:
-טטרית)אגדה(תרגוםב.א. jהרררביץא.-

-צל jהררביץא.-קיצוני ;בן-אליעזרמשה
לפענחם.ניתןשלאבינרייםועדרקררל,צבי

דקלמן.כברןזאבמאתהןהקריקטורות
ק.ל.העורך:ולבקרות.להומורלסאטירה,אספקלירה.
פררמקין,דפוסירושלים, .'אחוברתסילמן.
עמ'. 18תד"ף.

כלמצרייםכאןעצמו.סילמןמשלחראהחומד
מאמריםב"טלגרמרת",החלעתרן,שלמדודיו

וערד,שיריםריפררטאז'רת,ידיעות,ראשיים,

עלפרדויההיתרביןפרדרי-סאטירי.בנוסחוהכל
שלארפריטההיאדחויות,זכריותפרישמן,פי
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ההומורספרותאוצר

היוםבעכיכיסמכגלרף,) :(חתרםעצמוסילמן
פרודיההראשונה),הנבחריםלאסיפת(בחירות

רעוד.א"ימררירעידתעל
בירושליםסילמןהוציאבתרפ"גיותר.יצאלא

 20(יצאוזהבשםלא-הומוריסטישבועון
גלירכרת).

 ,'בדגניה .'דחוברתחתולי-ספררתי.עתרן .ם~~~
כשיכפול.עמ'. 28 .) 1926 (תרפ"רפרדיםשרשן

חדשה.הדפסה

הקבוצה.מהררי

אחת"מכה :הפתיחהמדברימסתברהעתרןשם

גמולזה,בפררימרןלחבריםמרגשתאפיים
 . "---אשתקדשללחסכוןותשלום

לדפוסהובאהומוריסטית-סטירית.חוברתאפיקומן.
בהרצאתתל-אביב,בליי-צפררי.א[ברהם]ע"י

 16תרפ"ר.כיסןסטררד,אפריםדפוסלצחוק,
חסידי.[זכריהר] :השערציורעמ'.

טלסקופ,הבטלן,העורך:שלהםהכינוייםרוב
מם, ,.י.י.בזפח,אבאהקטן ,.ז.צאבנים,כרפס,

פימסעכש·יעקב ;בליי-צפרריאברהם-דבש
משה-גולםבןיתושי, ;לייבלדניאל-טרק

-ש.ב-ו ;חןפרץ-ח·ןפרץ ;גיכזבררג
 .בסקיכדשאול
מאתרככיבסגנוןהומורסקה :החרבותעכיכי

פרודיה ;הרביעיתהעליהספיחי ;לייבלדניאל
התיאטררןעל ;הסרפדיםברעידת"הדיבוק"על

המפלגותהפועלים,הררי ;(תא"י)הארצישראלי
רעוד.

ולקריקטורה,לסטירהלהומור,חרבותאפיקומן.
איתןופרסתל-אביב, ."לצחוק"בהרצאת
עמדוות. 32 . 1930תר"ץ/אפרילפסחושושני,
 :השערצירובליי-צפררי].אברהם :[הערוך
 .אליארי[יוסף]

א. :ובבינרייםבדרדרוקמזרן,י.ד. :משתתפים

פימסעכהאלץ·,אברהםגררדרן,אברהם-גר·ן
כליי·אברהם-א.צ. ;ליבלדניאל-חוזק

-ע.כ. ;ברלבקלמן-פררפרכדיסדי ;צפררי
 .כסקיכהעדינה
החקירה,רעדתהכותל,רעדת :החוברתעכיכי

ארץ·בעכיכיהבריטיהפרלמנטדירןעלפרדויות
בן-אבי,איתמרשלכתיבתולנוסחישראל,
לייבל,דניאלמאתלעררךרככי,בנוסחמכתב,

רעוד.ברלבמקלמןפתח-תקרהעלהומורסקה
לפרדים.רמצריירתהומוריסטיתחרבותאץ-קוצץ.

עמודות. 46תרצ"א.מרכז.דפוסירושלים,
השערצירוודביק.ויעקבקררלצבי :הערוכים

ארד.אליעזר :וקריקטורות
החותמיםאלהמלבדבבינריים,המשתתפים
יעקב-שומעי.בקי, :המפורשיםבשמותיהם

ויעקבקרולצביאמתי,גדליה-גצי ;ודביק
אברהם-מאסריא.רחל,בןאבאודביק;
-גר ;ודביקויעקבקררלצבי-צ. ;אוסט
אמתי.גדליה
פרודיותפספילד,שלהלבןהספר :החרבותעכין

שלכתיבתווכוסחביאליקשללישטיכא"ל"עיר
שלום","ברית ,)"חאאל("מכתביםסילמןק.י.

וערד.היום""דואר

דתמצוייהומוריסטיתספרותיתחרבות .קוצץאץ

שניאור][זלמןששרז.בהשתתפות:לפורים.
ארץ-ישראל,ופרסירושלים,פרסקי.ודניאל
ק.[רול].צ.[בי] :האחראיעמודות. 52תרצ"ב.
 :קריקטורותודביק.ויעקבקררלצבי :העורכים

כברן.אריה

קררלצבי-אנחנו :בבינרייםהמשתתפים
צל'לץ' ;שוררחיים-בישעסק ;ודביקויעקב

י.בקי,י. ;קררלצבי-אבי-יורםי.מלך,י.
 ;שכיארד .ז-ששר .ז ;ודביקיעקב-שומע
בשמרמשתתףרכן(סדן>שטרקדב-לוט

פרסקי.דניאלהמפורש
אזשכרצד"עדלידע"בשםהרבהעוסקתהחרבות
עברילמוכחההצעותשמרתתופסיםשלם(עמוד

סטירות ;הפועלותרעידתעלפרודיה ;לקרנבל)
ואחת,העשריםלמאהאוטופיההריביזירכיזם,על

מ.ז'ברטיכסקי,ז.שלכתיבתםדרךעלפרודיות
א.עגנון,ש"יייבין,י.ה.סילמן,ק.י.גליקסרן,
שניאורז.כולםעלרעולההזזח.שטיכמן,
"מחזיונותשלובפרודיהששר)ז. :(חתום

כהןיעקבשלכתיבתולנוסחהטפשי"
התשבי").("מחזיונות

כרכססרפדיםשלכתיבתםדרךעלהפרודיותחלק
שם).(ראהאצלנו"כותבים"כך :לחרבות

ירושלים,לפרדים.סטירי-הומוריסטיעלוןקוצץ.אץ
בתבניתעמ' 4כהן.ר.ח.ופרסתרצ"ג.פרדים,
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 ·~ .ההומורספרותאוצר

ק.[דרל].צ.[בי] :האחראי .עתרןשלגדולה

מ[דדד]. :קריקטורות

 :המשתתפיםודביק.ויעקבקדרלצבי :העורכים
 .י ;קדרלצבי-לץ ,.צ :ובבינרייםפרסקידניאל
ודביק.יעקב-שומע

מלחמת ;בקרקעהספסרות :החוברתעכיכי

רעידת- jהיטלרשלעלייתו ;העבריתהעבודה

וערד.הרביעיתההסתדרות

אמ"דבעריכתיר"לולבדיחה.לחתולעלוןאקזמות.

ירושלים,צביאלי.יהושע]ר[שמראלדני][מכחם

שברעות[סלרמרן],וירושלים""יהודהדפוס

בד-דב :האחראיגדולה.בתבניתעמ' 4תדצ"ג.

צביאלי].יהושע[שמואל

-יזיקעגלה,בעל :בבינרייםהמשתתפיםבין
ג"דדני;מכחם-מדבעז,קדקרבסקי;ישראל

 .דרביכזרןנפתלי-המואבי
הדביזיר-מאבקוהנאצים,היטלר :העלוןעכיכי

המפלגותמצעיעלפרודיותבהסתדרות,כיסטים

וערד.יציבשלכתיבתועלהי"ח,לקונגרס

מבראישראל.לביתהצופהיצחק.(עדטעד),אוטו

מחברותהרצאתתל-אביב, .שטייכמןא. :מאת

עמ.' 184תש"ה.אחזרת,דפוסלספרות,

שלוהמפורסמותהסאטידרתהיתדביןככנסרכאן

ההשכלה.מתקופת

סיפוריםארצדרטפשים.חכמיםז[למן].אריאל,

חידודיםהבדלים,וגוזמאות,מעשירתמבדחים,

תל- .רץגביביכה :ציודיםוכתב."ליקטובדיחות.

תש"י.מל"ן,דפוסשדבוק,יוסףהרצאתאביב,

בכיקוד.עמ.' 324

ישראלמספררתהומרדילקוטהספדבכלל

ואחדים.המחברבתרגוםוהעולם,

בדיחותלקטהבדיחה.מאוצרש[מערן].אדכסט

תל-אביב,העממית.היהודיתההלצהממכמני

עמ.' 142תדצ"ג.ירושלים,עניופ.דפוס

תיארדרדמאתהיהודיתהבדיחהעלמברא :התוכן

חנווניםסוחרים, ;בדרך> ..לי(תידגםדייק

 ;אפיקורסים ;ושידוכיםאהבהעסקי ;ושותפים
שכורדים ;וקמצניםגבירים ;וחמודותקלות

חן-רופאים, ;אכסכירת-אכילה-רשתיה ;וקבצנים

חזנים,מלמדים,רבנים,צדיקים, ;ורוקחיםלים

גובים, ;ושמשיםפרנסיםמגידים,שוחטים,

בין jלבינהביכר jונכרתבכים jורמאיםזייפנים

וערמו-תמימים ;רוסיהבגלות ;לעמיםישראל

מים.

לקטבסנדלים.ישראלסרפדיש[מערן].אדכסט,

הנהגותבדיחות,אכיקדרטרת,שיחרת,מעשירת,

תל-אביב,ישראל.סרפדימחייחוליןושיחרת

 232 . 1936מרזס,ובדפוסמרזסאלכסנדרהרצאת

עמ'.

ולילה.יומםלשעהאחתמופיעאוטופיעתרןהארץ.

-השעהעררךגליקסרן.מ. ,",-העודך
טבתד"חהארץבתרך[קרוא].קדרפכיקבדרך

 . 27 . 12.1953תשי"ד/

שלהאלפיםהחמשתגלירןלדגלהיתוליעמוד

 .רןהעתלמדודיפרודיות ."הארץ"
בעריכתיר"לחד-פעמית.חתוליתחוברתהאתרוג.

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק

 :בטעות(נדפסותדצ"סוכרתמרזס.א.דפוס
א'טרד , 3בעמ'הטעותתיקוןדאהתדצ"ה.

 .אזרייהושע :קריקטורותעמ.' 16למטה).
 :השערבראשצביאלי].[ש"יבד-דב :האחראי

במאהעבריתעבודה .המהדריןמןלמהדריןכשד

אחוז.ותשעים

טרנספר jאיטליה-חבשמלחמת :החוברתעכיכי

הערב-והסתדרותהמזרחיהסכם ;("העבדה")

 ;בגרמניההנאציםשלטוןתחתיהודים jזים
הציונית.בהנהלההקואליציה

שרכהשאיכהשכיח","מהדודהגםמצריה

זהתוקנו.לאהדפוסשגיאותואפילומהראשונה

המיקח.אתלשבחכנראהכעשה

18 



ג 18

כרפיוכ=פרר·ם. :נס .rהרrכםת•

 : jהת·כ

M ( taרכ.נ;ר.ת:םת

·לגדנאלםצוכהריר·הת~ה(ש'יר)ב)
 , •כאלוכרר•ם)(וזיוהא~ח··הורינ)

 !iרוב •זכ(סשל) jש pהעך)
 r .ש :::~•דר cל rקרוכה)
 i)ג "י:ר tייז:ה )'"ש(את~.שראלר)
t ( הזוj =";,'סו 

 ר:ר~כ~·שלה :r : )ח
A •( א~ת~ח-llי""ן llllOJ ••-
~ -....... : • -1 "" -• 

 r·לא· r ·~ח= ::~·בכח:. 1 •
וקית ij'iשאלזיי )·א

ל•פן/) ::e (:יי;םסכרז )כ•

רות tt::• Cכה" )ג•

מןד•~וזיו)

נ;--הרדת

 O יi •lב

-----~~<-..--

ן:.משר ז .

r.נדוששני :הםח·- ~ . '6 ~,ח

~ק·רוכ.ץ~
לובןרחאוזיבאי~יריהעלסב~וסוםנו

---------------------
 ~א iה~ן ~

Ntm ·רלwדם..הwול•

 ·'סac rםלזדו acדן,צרMי•ל .A:ti=:D:bחסו-.נpזק nj 8ןר:
w. .:ז: ~".~ 

-

 n.ר.
"ק .•

דר~:

יוt-ה



ההומורספרותאוצר

תל-אביב,ורישומים.רשימותקד.ד"שירסף.באר,
 '.ע 120 . 1971תשל"א/המכורה,הרצאת

הומוריסטיים.ופזמוניםקריקטורותהומורסקות,

עמ.' 4 . 1957תשי"ח/תל-אביב,בורר.
לצאתכרעדהדפוס.ומקרםהעודךשםחסדים

אחד.מגלירןיותרהוציאולאכשבועוןבקביעות
 . 15.10.57תשי"ח/בתשריכ'ביוםהופיע

תל-רבי].[מכחםדםמ.ליקטאקטראלירת.בויחרת
 :חוברות 15יצאו .קטנהבתבנית .שבועוןאביב.

גל·- 21.11.1946 /ז" eתבחשבוןכ"ז , 1גל·
יצאו 6-1מס' . 26.2.1947תש"ז/באדרו' , 15

מס'רביעי.יוםבכל 15-7כשברע,חמשייוםבכל
הכרמל.בדפוס 15-8מרזס,בדפוסנדפסו 7-1

דם.מ.ליקט :האחרוןבעמודנאמד 2ממס'
החוברת.מספרצירןללאראשונהחוברת

עמ'. 8בתחוברתכל

 :תידגם ."פלייברי"שלבדיחותלקטגברים.בויחרת
דפוס"עתיד",הרצאתתל-אביב,שדין.ג.

קריקטורות.עמ'. 160 . 1965דניאלי,

דפוסומדוד,הרצאתתל-אביב, .•רקריקטרררתבויחרת
עמ'. 66בתחוברתכלשאול.בכי

 ] 1970מרץ[צ"ל 1969 1
 1970אפריל 2

 1970יולי 3

ספריםהרצאתהללר.הנבזיותהחמרורתהבויחרת
חסדה[תל-אביב?]."אלישע",דפוס"ספיח",

 142 .] 1970תשל"א/כרבמבדנחשוןדפוסשכת
קריקטורות.עמ'.

[גדליהגדא. :רעדךליקטישראל.ילדיבויחרת
הרצאתתל-אביב,גבידץ.ביכה :הציודיםאמיתי].

ישראל,רככיקדמה :בדפוסיםשדבוק,יוסף
בכיקדו.עמ'. 248 . 1958

אמיתי].[גדליהא.ג. :רעדךליקטילדים.בויחרת
יוסףהרצאתתל-אביב,גבידץ.ביכה :הציודים
 . 1957שלישית,מהדודהדרהלד,דפוסשדבוק,

בכיקוד.עמ.' 174

ב

תל-חייק].יצחק :[העודךהמסכנה.הלירהבויחרת
עמ'. 34תשכ"ח."דפיו",דפוסאביב,

-3,50להדולרל"י-3מהלידהפיחותעלבדיחות
ל"י.
אביב,תלרבי].[מכחםאמ"דעדך:לעם.בויחרת

בדיחותהרצאתעמ'. 32תדצ"ד.אחדות,דפוס

 .'אחוברתלעם,

תליפת.זאברעדךליקטתשכ"ז.המלחמהבויחרת
עמ'. 18"ברכה".דפוס ,] 1967יולי[סוףאביב
הימים.ששתמלחמתעל
תל-חייק.יצחקהעודך:ויין.עלהעליזותהבויחרת

עמ'. 34תשכ"ז.אורלי,דפוסאביב,
תל-אביב,סלע].אודי :[העודךערבירת.בויחרת

 18 .] 1967[תשכ"ז/הכרמל,דפוס ,"אנ"הרצאת
עמ.'

החדישלקט-הבדיחות . 1967[יולי]צ.ה.ל.בויחרת
תבניתעמ.' 18"אדיר".דפוסתל-אביב, ..ביותר
קטנה.

ליקטבדיחות-ילדים. 666הקטנים.הצבריםבויחרת
ביכה :הציודיםאמיתי].[גדליהגדא. :רעדך

מ.דפוסשדבוק,י.הרצאתתל-אביב,גבידץ.
בכיקדו.עמ.' 192/תשכ"ה. 1965ערבה,

אודי :[העודךהגורל.הנצחרןשלהקטנרתהבויחרת
תשכ"ז/אר-[אבהכרמל,דפוסתל-אביב,סלע].
עמ.' 18 . 1967גרסט]

הימים.ששתמלחמתעל
בדיחות. 1000[אלף] :דאההשברעבויחרת

[גדליהגדא. :רעדךכינסהקטנים.השובביםבויחרת
הרצאתתל-אביב, .גבידץביכה :הציודיםאמיתי].

עמ.' 152 . 1968ערבה,דפוסשדבוק,יוסף

בכיקוד.

בינם ;החיכוךבמוסדרת ;במשפחה :הספדמדודי

גדולים.ביןילדים ;עצמםלבין
הקונגרסצידישלקריקטורות 500יראל.ברכררלו,

תשט-איידי"ג-כ"גירושלים,הכ"ד.הציוני
ירושלים-תל-אביב, . 1956מאי-4אפדיל 24 /ז"

תל-אביב,הכרמלדפוסכייעס","לעצטעהמר"ל
1956 . 
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(ביידישצאניןמ. :הקדמהביידיש.הכתבות

ובאנגלית).

הקיבוצית.התנועהשלתלויבלתישבועוןברל.
בסטנסל.אחד.בצדקריקטורותדפי 12תשכ"ח.

בדיחות,ישראל.שלהצחוקירחוןצחרק.ברל
 :העורך .רעודהומורסקותסיפורים,קריקטורות,

תל-לאור,להרצאהחברהטמפו,המר"לפרדו.דן
אביב.

 1967קיץ ] 1 [
2 10-1968 

22-11 1969 

38-23 1970 
מדצמבר) 49מספטמבר,הוא 4 7 ( 1971 7-4 39

ושלרש ) 1972מפברוארהמספרחוזר(בשנית 49
אוקטובר, :-1972מממוספרותשאינןחוברות

 .דצמבר ,נובמבר
בתהיאחוברתכלבפעם.פעםמדישרנההתבנית
אךמופיעהעורךשםעמ.'וכמהשלרשים
בלבד.מספרבגלירנרת

דברים :עיקרורכל"בול"השבועוןלידמופיע
וקריקטורות.עירוםצילומילבינה.שבינו

פנטרםהרצאתתל-אביב,נאצו.בדיחותכל ,ם~פ:

[ינוארצמח,דפוס"שלה",הפצהבע"מ,
קטנה.בתבניתעמ' 34תש"ל]./שבט 1970

פרקש].[יעקבזאב :הציוריםנחמה.חציורת.ברנדי,

עמ.' 184 . 1949תשכ"ט/יבנה,תל-אביב,

נדפסובישראל.החייםהרריעלהומורסקות
 .השבוע""דברבשבועוןברובןתחילה

פרקש].[יעקבזאב :הציוריםטוב.יהיהורת.ברנדי,

עמ.' 308 . 1962תשכ"ב/יבנה,תל-אביב,

בישראל.החייםהרריעלהומוריסטיותרשימות
 .השבוע""דברבשבועוןכןלפניברובןנדפסו

ומצרירתהומוריסטיתספרותיתחוברתבטנא.

דפוסקוצץ","אץהרצאתירושלים,לשבועות.
מ-השער:ציורעמודות. 38תרצ"א.סירןמרכז,

ררחרמרבסקי.וישראלמרדד :קריקטורותמרדד.
ברקרביץי.ד.עליכם,שלרםמאתדבריםבחוברת
בן ,.ב.מ :בכינוייםמשתתפיםרכןפרסקיודניאל

צבי-צ.ק.צל,לש, ;רזניקיעקב-בקיבני,
-א.אש ;אוסטאברהם-א.א. ;קררל

 .אבן-שרשןאברהם
המאבק ;המנדטממשלתגזירות :החוברתעניני

בארץהדירןעלפרודיה ;הריביזירניסטיםעם
הסטירותעלפרודיה ;הבריטיבפרלמנטישראל

הזכררןליוםמדור j(שמערני)שמערנרביץדודשל
קריק- ;עליכםשלרםשללמרתוהחמשה-עשר

לקראתהמפלגות"מצעי ;הארץעתרניעלטרדות
 .]ז"יה[הקונגרס"

ומצרירתהומוריסטיתספרותיתחוברתחזקה.ביו

"אץהרצאתמרכז,דפוסירושלים,לפסח.
 :קריקטורותעמודות. 42תרצ"א.ניסןקוצץ",

מרדד.-מ.

 :המשתתפיםרזניק.ויעקבקררלצבי :העורכים
יעקב-ב. ,.י ,.ח.ב.מ :ובכינוייםגררדרןצבי

מינצברג;שרגא-ש.גץ.ש.שרגא,רזניק;

קפלירק.מנחם-מנחם
הפקידותלרביזיוניסטים,עקיצות :החוברתעניני

 ;טרומפלדור""בריתשלרם","ברית ;הציונית
באמריקהברץיוסףשלמכתביועלפרודיה

עלפרנטשדר"ח ;שלרםג.עלקריקטורה ;כי.ב.)
 ;קפלירק) .מ(הערביההומורמן ;הארץפיתוח
הארץ.רעתרניגרינברגא.צ.עלפרודיה

ירושלים,לפסח.סטירי-הומוריסטיעלוןחזקה.ביו
ניסןארץ-ישראל,דפוסקוצץ","אץהרצאת
ציורעתרן.שלגדולהבתבניתעמ' 8תרצ"ב.
ק[ררל].צנני] :האחראי-מרדד.מ. :השער

כינויירזניק.ויעקבקררלצבי :העורכים
 ;רזניקיעקב-שומעי.בקי, ,.ח.ב :משתתפים

-בן-הכללמ. ;קררלצבי-צ.ק.לץ,צ.
שורר.חיים-ע.ב. ;הכהןהללבןמרדכי
תערוכת ;"בתרצפוריםסיכומי :ובדתהחעניני

כתיבתונוסחעלפרודיה ;בת"אהיריד

עלבקורת ;נירקרששמערןשלמאמריקה
טרנקעלערדעושלפיליטרןתרגום ;המשטרה

טלפיופרן-וייזל,ו.עלסטירה ;טרנקל)(יוסף
רעוד.

תדצ"ג.לפסחהומוריסטיתחוברתחזקה.ביו
רעדר"מהררןקוצץ""אץהרצאתירושלים,

צנני]עמ.'האחראי: 18הכהן.ר.ח.דפוסכרש",

 .נברןאריה-א.נ. :קריקטורותק[ררל].
הרצאתבעלירזניקויעקבקררלצבי :העורכים

רעד"מהודרהרצאתבעללבואברהםקוצץ""אץ
רכןהבינייםימימספררתקטעיםבחוברת .כרש"

בן-שומע,י. :ובכינוייםקיסריאורי :משתתפים
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יעקב-סמילנסקימשהו' ,.יבקי,יקיר,
טוב,שכן ;קררלצבי-לץקולמוס,צל, ;רזניק

לב.אברהם-הכלידוע
הספסרותה"פררספריטי",ימי :החרבותעניני

 .ה.ריהירדןעבראומרתרכישתעניןבמגרשים,

משהשלהפובליציסטיקהעלפרודיה ;פרבשטיין
סכסוכי ;הסרבנותהנהלתעניני ;סמילנסקי
ז'ברטינסקי ;עצמםלביןביניהםהערבים
.דא.שלכתיבתודרךעלפרודיהרבית"ר;

פרידמן.

בנוסחהורעה,מצריהלעתרןוצרףבפתק
ההרצאהאתקיים"למעןהמגמהעלהומוריסטי,

שנוערןבחרוומחמיוקבועכובושלנר
במקרר).(ההדגשה .הומוריסטי"

תרצ"ד.לפסחמצרירתהומוריסטיתחרבותחזקה.ביו
 18הספר.ופרסקוצץ","אץהרצאתירושלים,

קררל.צבי :האחראיהערוךעמ.'
מ- :השעררזניק.ויעקבקררלצבי :הערוכים

בינריי .נברןאריח-א.כ. :קריקטורות .מרדד

בן-יקירשומע,י.בקי,קונדס. ,.י.ב :המשתתפים

קררל.צבי-לץצל, ;רזכיקיעקב-
שלההסתדרות"שבירת" :החרבותעניכי

הפועליםשלהשביתהמפירי ;הריביזירכיסטים
שלה"פטיציה"עלסטירה ;הריביזירכיסטים

שלהמאבק ;"פררספריטי" ;הריביזירניסטים
מועצתישיבתעלפרודיה ;בהסתדרותהימין

 .רייצמןשלהששיםירכלולרגלתל-אביבעירית
 .ד :להמר" .פעמיחדהומוריסטיעתרןחזקה.ביו

-השמות[שניבר-אבררמאהאחראי:אריאלי.
תל-תרצ"ט].[פסחקרסיק].דרושלבינריים

 :קריקטורותעמ.' 15 '.'ץרא"ופרסאביב,
אורי.יהושע

 ;הרדיו""צררת ;העליהגזירות :החרבותעכיני
רהרמררסקרת.בדיחות

עלוןחרקרק.קיבוץהילדים,חברתעלוןלסלע.צוקבין
עמ.' 7 . 7.3.1969פרדים.גלירן , 59מס'

קריקטורות.כשיכפול.
לפרדים.היתוליעתרן

הערוךבקריקטרררת.תל-אביבפכינח.בי[וזרבסקי],
ופרסתל-אביב,שייכברים.משה :לארדוהמוציא

 .]ש"ת[ופרסשכתחסרהארץ-ישראל,הרצאת

עמ.' 174

תחומימכלתל-אביבאישיעלקריקטורות
רהעתרנרת.מכרתהאפורת,הס ,והצבר

ערבתל-אביב,נפש.לכלשרהעממיעתרןבל-עט.

עתרן.שלגורלהבתבניתעמ' 4תש"י.אדרדר"ח

סרקרלרב,ביתלטובתהעתרכאיםכשףלכבדריצא
 :הערוךבתל-אביב.מרגרביבאולמישהתקיים

ופרס,במברכתהורפס ,נערךרןהעת .גורמןיעקב

בכשף.רהרפץלאולםשהובאה
בנוסחיומיעתרןשלהמורדיםכלב"עתרן"

הומוריסטי.

שלההררימןהתפוצצה."שלאפצצהאברהם.כליי,
 :הקדמה .הנולדדור :הציורים .האזרחיהמשמר

"המשמרהרצאתתל-אביב,לריכסקי.טוביום

 .עמ' 96 . 1941ספטמבר ,האזרחי"
הרמרריסטירת.ושימרת

מצריד.ספררתי-הרמרריסטיגלירןההוא.בלילה
רפאלבןחברן],שלרם[חייםרח"שבעורכת

פרסקי.דניאלרבהשתת[פרת]גררדרן][אברהם

 136תרצ"א.פרדיםשושני,ופרסתל-אביב,

מצרייה .כברןאריה :קריקטורותעמודות.

שהשערבהבדל,שינויים,כלללא ,'במהורדה

הראשונהשלראילרלבןחראב'מהורדהשל
-לקחןחשן,ח.ש.ח"ש, :בינרייםבצבעים.

איפכאאשמדאי,בן-ו-ל, ;חכרןשלרםחיים

פ. ,.פ.דפרסי,ב. ;גררדרןאברהם-מסתברא

אשת-חילפרסקי;דניאל-פיי.פ-ק;דניאל,

 ;ירכגשטייןאשר-י-ןאשר ;גררדרןמחלה-
אברהם-ש.שכיארד;זלמן-הפיטןג-ן

שלרכסקי.
מקורב-"אגרת ,הלבן""הספר :החרבותכיעני

ל"מאז-עקיצות ;הריביזירניסטיםריצמן,לד",

 .זמאתרהתיאטררכיםהעתרכיםעלסטירה ;כים"
ועם"פרןשכיארדשלספררעלפרדויה ;שכיארד

ועדר.בדיחות ;שלרכסקיא.מאתקרראל"זיידעכס

רציניעתרן-כיסלפסח.מירחופרדיםגלירןבמבחן.
למדריךולחררה,למרדהלמשפחה,לבית,

מחברתפררימרן,מיוחדת.הרצאהרלחרגיסט.

תשכ"א]."רגבים".הערלים,[מחברתהוורדים

 .סטכסלעמ.' 16
הערלים.מחברתמהררי

גלירןוהלומדהערנוהנרעדעתרןפרדים.גלירןבמעלה.
 . 20.3.67[תשכ"ז]/ב'אדרה' , 5 ) 868 (מס'
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ההומורספרותאוצר

ופרסתל-אביב, .ליאנאכיני :האחראיהערוך
עמ.' 24ישראל.

 .בעתרןהרגיליםהמדוריםכלשלפורימיכוסח
עמיקםלדפוסהביאמה.לעשרתאיךדן.בן-אמרץ,

פלאי,ופרסעמיקם,הרצאתתל-אביב,גררביץ. .
עמ.' 224 . 1962תשכ"ג/

מהתלות.ילקוט
 .כסרןלביאברהם :ציוריםכשמע.מה •יד ,בן·אמרץ

חייםרפאלופרסאחיאסף,הרצאתירושלים,
עמ.' 408 . 1959הכהן,

זהבשםמדרורמתוךהרמרריסטירתושימרת 150

ר"מעריב".השבוע"ב"דבר

בכי ;הארץכרף ;והאמנותהתרבותבשדה :חתרכן

עצרת ;ומרעדיםחגים ;השנהערכות ;אדם

הערות ;ועסקיםפרנסות ;הילדותכרף ;והצערת
ושאוירת.שרכות ;ותגרנות

ההבראהבביתבלילה.רגםנירםגםירחכן.בן·זכאי,
עמ.' 3 .]ה"שת[כתיבת-מכרכה.כרכר.בגבעת

קטנה.בתבנית

השירעלפרודיהנצררתההבראהבביתההרריעל
לביאליק.בלילה"ולאנירם"לא

 .א'בדיםערכרתמערשלהגדהירחכן]. ,נבן·זכאי
בכתב-אחדעותקים,שכי .]ש"תפסח[ירושלים,

 .עמ' 8בכיכתיבה,במברכתחדראיד
הדיכאןרכןבירושליםהעובדיםמערכותמהררי
וכר').המנדטממשלתעם(מאבקהימים

שכילסדר·פסח.שלהגדהירחכן].נבן·זכאי,
כתב-יד.דפים. 14[תרפ"ט].שבירושלים.

ופקידיה.הסרבנותמהררי

בבית[זרללן]פ.ך~רשלהגדהירחכן]. ,נבן·זכאי
שכי .] 1943[אוגוסטענבים.קריתשלהמרגוע
במברכתוהשניעמ' 9 :בכתב-ידהאחדעתקים.

עמ.' 10 :כתיבה

המבריאים.מהררי

לפרדיםמכרתמשלוח(גלרברמן)].ירחכןנבן·זכאי,
כשיכפול.עמ.' 3 .) 1941 (תש"א

הסרבנות.לפקידימכרת""משלוח
בערך[ירושלים,דארמכא.קרניירחכן.,"בן·זכאי,

כתיבה.במברכתעמ' 3 .] 1930תר"ץ/

עובדישלהתגמוליםקופתעלסטיריפזמון
חבריה.כלפיבחומרהשכהגההיהודית,הסרבנות

ולכללפרדיםייןשירבגילופין.ז[אב].א[הרן]ישי,בן

 :ציוריםבצלאל,גרפיקהתל-אביב,השנה.ימות
עמ.' 16[תשט"ז].אלמליח,ד.

הרמררסקרת.שוחקת.בעיןיצחק].נבן·ישראל,
ירושלים, .חרוןהגר :ציירה ,סדןדב :הקדים

וקבוצתוהקיבוציםהקבוצותאיחרדבהרצאת

לארדיצאירושלים,התחיהופרסיפעת,

עמ.' 232 . 1965"השדה",ספריתבאמצעות

יצחק.יצחק :חתרם

רקרלחתןקול ;וזמניםחגים ;ההררימן :המדורים
בין ;שמרתלהרא ;כשיםמסכתמתוך ;כלה

כמחורזת. ;ילדינו

מחיידפיםחי"ל.אלמחיליצחק].נבן·ישראל,
תל-השכיח].העולם[במלחמתהעברייםהגודרים

י.ופרסהיחרדי,החייללמעןהארציהרעדאביב,

 96 .] 1945[תש"ה/ופרסשכתחסרהשלרמי,

הרמררסקרת.יצחק.יצחק :חתרםעמ.'

אי-פה ;אוטיסטים ;לאשתוחיילמכתבי :חתרכן
אי-שם.

חיילים.פזמרכרתהסודי.הנשקיצחק].נבן·ישראל,
עמ' 52 .]ד"שת[ופרסושכתמקרםחסרים

יצחק.יצחק :חתרםזוטא.בתבנית

הבריטילצבאהגיוסמימיהומוריסטייםפזמרכרת
בהרריעוסקיםכולםרכלהשכיחהעולםבמלחמת

החיילים.

 .יעקבסרן .י :ציוריםהימים.ששתיצחק].נבן·ישראל,
ואשרנהרהמהדר .ליקבו .י :גרפיתריבהרעכתב

מרץ-שכיחמהדורה . 1967אוקטובר-

שלוההסברההתרבותמחלקתהרצאת . 1968
 :חתרם .עמ' 18והקיבוצים.הקבוצותאיחרד
יצחק.יצחק

בהםוכפלאותפסח/נסיםשלההגדה"בעקבות
יררשלים/כיברשאיחרדמצריםסח/גיררשפהכל

אגדה/כילאחלוםהגדה/לאומערברמת-הגולן

הפתיחה).(דבריהגדה"אם

י. :אילרסטראציעסהימים.ששתיצחק].נבן·ישראל,

געדררקטארןארגעכטיכעאיןגעשריבןיעקבסאן.

אין"פרעסע"דעואין 1967ירכיטען 4-רעם

אקטאבער .]'מע 16 [אייערעס.ברעכאס

תשכ"ט./תשרי 1968

הימים.ששתל"הגדת"יידיכוסח

כעוכרגלויים.מכתביםארפרקיםאליעזר.בן·משה,

עמ.' 8תרפ"ו.עזריאל,ופרסירושלים, ".י"ע
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דיזכגרף,ארסישקין,כגדבחרוזיםפלסתרכתב
כרדדרי.ומכסחמאידיעקבחרב

עזרא :ציודים !שמאלבצדצחוקאברהם.בן·עזוא,
אגודתשלהספדיםהרצאתחיפה,בן-עזרא.

לישראל,טכנולוגימכרןהסטודנטים
עמ.' 30 . 1967תשכ"ז/

 .בטכניוןהסטודנטיםמחוריהומרד
 .ויסמןאחדן :ותידגםליקטהומורסקות.צחוק.בכוח

 .ויסמןשמחה :ציודיםקרוא.בדרך :הספדבפתח
חסדהאלישע,דפוס"יצחק",הרצאתתל-אביב,

עמ'. 180תשי"ז]. :כנראה[תשי"ח.דפוסשכת

מ.שלליצירותיהםתרגומיםהיתדביןכאן
טרכקלד,אלמי,א. :ויזיןא.טדרכק,י.י.כאדיר,

צ'כובא.מרפסן,ג.ד.קרבנו,ב.דלרז'רכרבסקי,מ.
וערד.

הרצאתתל-אביב,קריקטורות.זמנים."חיויוסף.נס,
תשי"ב.הכללי","הדפוסדפוס"מצפן",ספרים

נס,יוסףאלמכתבבצורתהקדמה,עמ.' 108
ובאנגלית.בעבריתהכתבותשכבדג.יצחקמאת
השחרורמלחמתהמנדט,בימיחישובמחורי

המדינה.שכרתוראשית

פתחקריקטורות. . 1961-1937והעם.חזקןיוסף.כס,

המדפיסודפוסתל-אביב, .הזזחיים :דבר
עמדוים.מיספרדללא . 1961האזרחי,

לפיבן-גוריוןדדועלקריקטורותדפי 94
 :לדברמשרגע :המדינהקרםלפכי :המדודים

מחלות :השכניםעםצררת :בביתדאגות
קראליטיס.

ובצרפתית.באנגליתכתבותבליוויגםיצא

דב :הקדמהקריקטורות.חללו."הימיםיוסף.נס,
דפוסמצפה,הרצאתתל-אביב,[סדן].שטרק

עמ.' 208 . 1944אחדות,

השכיח.העולםבמלחמתחישובחורי

 :הקדמהקריקטורות. !צחוקלאזהמדינהיוסף.נס,
מפעליא.ש.הרצאתתל-אביב,פרס.שמערן
ללאדפוס.שכתחסדהלארד,והרצאהדפוס

עמודים.מיספרד

 . 1968-1948 :בשניםהמדינהמחוריקריקטורות
הקדמהבקריקטורה.השלישיתחמכביהיוסף.נס,

 .ב"האדץ"הספורטמדודעררךפט,צירןבןמאת
חמכביחשלהמארגנתהרעדההרצאתתל-אביב,

מיספרדללאדפוס.שכתחסדההשלישית.
עמודים.

בעברית,חןהקריקטורותאתהמלוותהכתבות
ואנגלית.צרפתית

תל-גמזר.חיים :הקדמהחייכו."עבדיםיוסף.בם,
עמ.' 222תש"ט.מסרח,אביב,

עדהמנדטבימיחישובחוריעלקריקטורות
המדינה.ראשית

הקדמה:קריקטורות.שמאל.רעלימיןעליוסף.בם,
דפוס"סכרת",הרצאתתל-אביב,קיסרי.אודי

עמ'.הכתבות 240 . 1942תש"ב/המזרחי,הפועל
בכיקוד.

תחילהנדפסוהשכיח.העולםמלחמתימימחורי
רעוד.בערבתשעהבוקר,דבר, :בעתרכים

קריקטורות. . 1959-1947חללו.חשכיםיוסף.נס,
דפוסמסרח,תל-אביב,גמזר.חיים :הקדמה
עמודים.מיספרדללא . 1959מסרח,

"הארץ", :בעתרכיםכןלפכינדפסוהקריקטורות
מחןחלק"אשכב".השבעו","דבר"בטרם",

המנדטממשלתשלהצנזורהע"ילפידסרםנאסר
 .כןלפכיארדדאהולא

בן-אבמ.ביידערוכהלהומורמחברתמלא.בפה
רדהפטיג,בדפוסנדפסיפר-חיפה,פרלק].[מכשח
מכשחהאחראי:עמ.' 10תדפ"ר.פרדיםחיפה,

העודך.שלחםהכינוייםכל(פרלק).פרליני
אב"י,בןאיתמרשלכתיבתםלדדךפרודיות

ד.ז[כאי],שררדץ],[שלרםבן-בדרךמ.ג[ליקסרן],
והרביזיוניסטים,ז•ברטיכסקיעלסטירימחזה

עלעקיצותספרים,כמהעלמעין-בקורת
הומרד"כיד",חברתעלבהסתדרותהפולמוס

רעוד.חר"ל

הקיץ,ממחכותהיתולייםשירים 28וכחתול.כצחוק
הנרעדתבועתתש"ד.בשנתומסיבותחוריהצגות

תל-אביב.מחכההערלים,המחכותבא"י,הלומד
חפץ].[אחדן :העודךבסטכסל.עמ• 28

לחבמלאתהתנועה,לחגהסירם,למסיבתהופיע
תש"ח.נחשוןבכ"חשהתקיימהשבים,ח"י

בולבהרצאתמפולפלות.קריקטורותצרודגס.כקו
תל-ספיר.י. :חמר"לארד.י. :העודךצחוק.
 32 [עמודיםמיספרדללא .] 1970[תש"ל/אביב,
גד.המפיץ: .]'מע
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ברכהרדיוסף :רשםלמשק.אחיםיהודה.כו"ט,

תל-חובב.מאיר :לדפוסוהביא rהתק<הכזי>.

עמ'. 160 . 1963מורשת,הרצאתאביב,

הקיבוץעלהומוריסטיבנוסחרשימות-הררי

ירחוןב"עמרדים",כןלפכינתפרסמוהדתי.

 .הדתיהקיבוץ

ללאישראל.דפוסתל-אביב,מגן-העדן.כריחה

ציורים.זוטא.תבנית .]'מע 24 [עמודיםמיספרר

רוסית-קומוניסטית.אנטיסטיריתחוברת

מקרם :חסריםטובות.מעלותכמהליכ.אשוכויסק,

עמודיםמיספרראיןרכןהתאריךרשמו,הדפוס

 .]'מע 16 . ?תר"עצרקרמן,דפוס[ירושלים,

קטנה.בתבנית

הישובהררימתוארפסחשללהגדהבפרודיה

מלחמתשמלפניבימיםבירושלים,אותרוניחרד

הראשונה.העולם

רעביםמחברתתרעב.לשכתלוחליכ.אשוכויסק,

העתקוהוא--- "שביררשלם.צמאיםגם

כלחםהואאשרהגדולמשלימספרמזערמעט

דגיםהאוכלתלנפששרףוכייןרעבהלנפשחם

"משליבשם(בכתב-יד)בכ"יהכהואשרחיים,

מיספררללא ."---ד'חוברתדוד".בן

 .]'מע 16 [עמודים.

 .הישןבישובהחלוקהעכיכיעלסטירה

-ה'חרב'מטעמים.ליכ.אשוכויסק,

בעברית .לפתגמים"המתאימותשפרת"השתי

עמ'.טז[תר]ע"ב,כסלוירושלים,וביידיש.

עבריים)פסוקים(כלומרבעבריתפתגמיםמאה

הומוריסטי.הואביידיש"הפירוש"ואילו

ימיםבאותםהירושלמימההרריהםה"פתגמים"

 .) 1911(שלהי

ואלה[משל].אלפיםשלרשתלייכ.אשוכויסק,

 .א'שבחוברת---הראשוניםעלמוסיף
תעד"רצרקרמן],[דפוסירושלים, '.בחוברת

קטנה.בתבנית . 64-33עמ' .] 1914[תרע"ד/

הרבנותהישן,הישובעלסטירייםמשלים

רעוד.הכולליםהממונים,הירושלמית,

קיבוציתריפררטאז'הבמסגרת.חיים].[כוכקי,

ספריתהניק. :ורשםראהמערכות.בארבע

J 

הצעיר,השומרהארציהקיבוץהרצאתהפועלים,

עמ.' 96 . 1958מרחביה,דפוס

הארצי,הקיבוץשלההרימןקריקטורותמבחר

 :הארציהקיבוץבשבועוןכןלפכישנתפרסמו

הארצי".בקיבוץ"השבוע

 :ערךהעולמית.הקריקטורהמבחרויפיפיות~כובשים

דפוסתל-אביב,אפלריג].[ראובןואבי-אסתרו.

עמ'. 32[תשי"ט].פרידמן

לבינה.שביכרדברים

פסח,החורש,עיןשפכיה.בחדמעשהאברהם.כ"ש,

בכיקוד.עמ'. 4תש"ה.

בה.וחשפניההקיבוץהרריעלבחרוזיםפזמון

 23תשכ"ח.בתיה],[כפרפורים.עלוןהכפר.כשבילי

סטכסל.עמ'.
מספררתקטעיםהררי.לתיאוריפורימיכוסח

הספרותלנוסחפרודיותרכןעתיקההומוריסטית

העתיקה.

(עםטוביםימיםמסכתינחיאל].מ[שה]כו·און,

בחתימתסטיריתלמוד-ישראלרמ"י).פירוש

תל-בר-ארן.מ.י.הדפוסלביתהמביאונונא.

שמר],שלתיבות[ראשירבי"םהרצאתאביב,

עמ.' 132תשי"ט.העשור,דפוס

 ;כרשיםסדר ;ומרעדתםסדר ;זרמיםסדר :התוכן

תמורות.סדר ;שעשועיםסדר ;מזיקיךסדר

 .רמ"י""פירושובצידוהגמראבנוסחסאטיררת

המדינה.בהרריעוסקותהסאטיררתאלהכל

(עםרוטיתשיןתרפוריםמסכתיחיאל.משהבו-און,

בחתימתסטיריישראליתלמדורמ"י).פירוש

רעלימיןעלאששלפרלסיןמצליףונונא,

תל-אביב,לראיזדה.א.השער:ציורשמאל.

תשט"רפורים,"תרבות",דפוסרבים,הרצאת

עמ'. 16 .) 1955 (

רה"פי-באמצעהטכסטהגמרא,בנוסחסטירה

הרכבלככסת,הבחירותעלבצ,דורש"

רעדו.מצרייריםכתבי-עתמעילות,הקואליציה,

מערכות.בשלשצחוקמחזההבחלן.י[הושע].כוזילי,

ירושלים, .'טשכהמ"השקפה"מיוחדתהרצאה

אלףשנתשיריזלי,ישראלשלמהבהרצאת

תבניתעמ'. 32 .] 1908[תרס"ח/לחורבןרתתל"ט

קטנה.
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ההומורספרותאוצר

ימים.באותםוהמושכרתבירושליםמהררי

בידימלוקטהעם.וחידדויבדיחותיייי·כוח
יהושע :השערציודצביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

(ישראלגעפלריגןארןגעשטריגןאברהם.באפלאט,
תשב-המנודה,תל-אביב,פדיילעך).אריף

עמ.' 264 . 1964 /ד"

ההררירקעעלרפיליטרניםהומורסקותילקוט
הארצישראלי.

 . 20.3.1970 . 5096מס'יומןשמח.פרדיםבונו.גבעת

כשיכפול.קריקטורות.עמודים.מיספרדללא
הרגיל.החומדלידהיתוליחומדכולל

 . 12.3.71תשל"א/אדרט"רפרדים.בלירןבונו.גבעת

כשיכפול.קריקטורות.עמ.' 16
היתולי.חומדבדובר

לחותןעזרספדהחרתנרלרגיה.יסודותיוסף].[בדורן,
ידון.ח.נ.פרופסורמאתהקיבוצי.במשקהצעיד

עמ.' 6כתב-מכרנה.תאריך.ללאבית-השיטה,

תל-לרחמינו.שלציודי-הרריהנגב.חיותנחרם.נוטמן,
חסדהלרין-אפשטיין,א.דפוסעובד,עםאביב,

תש-כסלו :ההקדמה(תאריךדפוסשנת

דפים]. 32 [עמודים.מיספרדללא .) 1948 /ט"

הנגב.לרחמיעלקריקטורות
אמברגו. :דאה-אמברגובוללרהבול

מחזה-יקטן-יקשן.שניארהקנאיאברהם.ברלופון,
(כלשרןמעשים."בארבעה(ארפרדיתה)צחוק

לעמעל.קאנעביידעדיאבשם)יהודית-אשכנזית
אזרחי-[מרדכימד-דרורידיעלעבריתמתורגם

טאדאגןצירןבןבהרצאתירושלים,קדישבסקי].
בדפוסדפוס.שנתחסדהשידיזלי.ישראלרש.

עמ'. 72"הצבי".מעדנת

אמי"ל"בראיפרדויהא.(האנטשאואב),ברנצורב

ידחימרביץ,דפוסתל-אביב,המאידי].[לאביגדור

עמ.' 12תדצ"ח.

ימים.באותםבישובההרריעלבחרוזיםסטירה

וחמשעשריםמשותפת.בקלחתבנימין.בל,

[סלרמרן],וירושליםיהודהדפוסירושלים, .אודי
עמ.' 16תדצ"ה.

 .'גהבדיחהספרית-

ג

נץ.שמואל :ציודיםהקיבוץ.מהרריהומורסקות
 . 1964ניצנה,דפוספועלים,ספריתתל-אביב,

עמ.' 128

פניוהדרת ;הדךהגיל ;רשות'מרט'קה :התוכן
 .....זקן.
גלירנרתממאהלקטקריקטורות.דן.בקיבוץ.[בלבוט],

 :מברא ."בקיבוץ"המאוחד.הקיבוץשבועון
אדיאלי,דפוסתל-אביב,אבן-נרד.ישראל

עמ'. 70 .] 1952 [

ב-שיצא"בקיבוץ",שלהמאהבלירןלדגל
הקריקטורות.שלזהילקוטהופיע , 5.3.1952

מחייקריקטורותצרודבהחלט.פנימידן.[בלבוט],
שבועוןגלירנרתמאתייםמתוךלקט .הקיבוץ
סגל.מרדכי :מברא ."בקיבוץ" :המאוחדהקיבוץ

דפוסהמאוחד,הקיבוץהרצאתתל-אביב,
עמ.' 132 . 1954אדיאלי,

הדפסות.כמהיצאו

תל-אביב,קדיקוירדרת.ישראל.משפחתדן.בלבוט,
דפוסשנתחסדההמדפיס,ליארןע"ילארדמוצא

עמודים.מיספרדללא .] 1958 [
הולדתהליוםישראלמדינתעלקריקטורות

מתאימות.כתבותבצירוףהעשירי,

עבודהמחוסרמחייסטירידומןהשדכן.מ.בלבומן,
ירושלים,חוברות.בשתיספרדישראל.בארץ
שתיעמ.' 32תדצ"ח."דודנו",ספריתהרצאת

עלהמחברתמרנתעמ'. 16בתאחתכלחוברות,
קטנה.תבניתהשער.

 , 4-3מס'"דודנו"ספרית-

 4מגל'ולחברה.לביתומצב-דוחצחוקירחון.במו.

עריכהוהומרד.לבידודהמצרידהירחון :ב'לשנה
דפוסיםתל-אביב, .כצנלסרןמנחם :וביצוע

28 



ההומורספררתאוצר

צילומים,עמ.' 64בתהיאחוברתכלשונים.

זוטא.תבניתוציורים.קריקטורות

פברואר-דצמבר ,] 11-1חרב'ראשונה[שנה

1957 

 1958ינואר-דצמבר , 12-1חרב'שכיחשנה

 1959ינואר-דצמבר , 24-13חרב•שלישיתשנה

 1960ינואר-דצמבר , 36-25חרב'רביעיתשנה

השנים:שתי 1

 1961ינואר-דצמבר , 48-37חרב'רביעיתשנה

 !רביעיתשנה 1

 1962ינואר-דצמבר , 60-49חרב•חמישיתשנה

 1963ינואר-דצמבר , 72-61חרב'ששיחשנה

 1964ינואר-דצמבר , 84-73חרב'שביעיתשבה

 1965ינואר-דצמבר , 96-85חרב'שמיניתשנה

 1966ינואר-דצמבר , 108-97חרב'תשיעיתשנה

ינואר-דצמבר , 120-109חרב•עשיריתשנה

1967 

ינואר-דצמבר , 132-121חרב•אחת-עשרהשנה

1968 
ינואר- , 144-133חרב'שחים-עשרהשנה

 1969דצמבר

ינואר- , 156-145חרב'שלרש-עשרהשכה

 1970דצמבר

ינואר- , 168-157חרב'ארבע-עשרהשנה

 1971דצמבר

ינואר-דצמבר , 180-169חרב•חמש-עשרהשכה

1972 
חוזרתבלחיהזדמנות ! ?אתםכועראתםיוסף.גמזו,

הואבלחי-איוםמהעדכזרת)(רלראלהכיר

ומשופץמעוטר---היוםשל"הסברה"

דפוסמסדה,הרצאתחל-אביב, .נץשמוליקבידי

עמ'. 106 . 1958תשי"ט/רמת-גן,מסדה

בישראל.החברתיההרריעלהומוריסטייםחרוזים

אברהםמדברימעין-ציטוטהואהספרשם

הנוערעלשלגלגבארץ,השומריםזקןשפירא,

שפירא.אברהםאמרכה : 5-4בעמ'ימינו.של

מסערת !שביר-זהירותשילה.ויעקביוסףגמזו,

ובמבטבציורבחרוז,ישראל,במדינתוסיור

שנחחסרהצ'ריקרבר,בצלאלחל-אביב,מהחל.

עמודים.מיספררללא .] 1968[חשכ"ח/דפוס

מדינתהרריעלוקריקטורותהומוריסטייםחרוזים

באנגלית.גםאחדיםחרוזיםישראל.

המזרחלירידפסחשלהגדההמעופף.הנמל

ושירה,בפרוזהוממללחיעתרןוהתערוכה.

[בנימיןלדותגריבעריכתרסאטירה,הומור

פרסקי.דוניאלכספיבכימיןובהשתתפותכספי]

כיסןיבנה,דפוס"סטיריקרן",הרצאתחל-אביב,

עמ.' 12חרצ"ב.

העולםמאורעותל"יריד",בנוסףהחוברת,עכיכי

ההגדה.בנוסחוהכלימיםבארחםוהישוב

ארוההומורהסטירהבעולםז[אב].ב[נימין]בפן,

דפוסחל-אביב, '.אחוברתחריפחא.פלפלא

מחזה : 4-1בעמ'עמ.' 18חרפ"ח.החחיה,

הכיס"."ממשלחבשם:

הומוריסטיספררפרעוש.תעלוליז[אב].בננימין]בפן,

מרזס,דפוסעזר,הרצאתחל-אביב,לילדים.

מכרקד.קטנה.בתבניתעמ' 32דפוס.שכחחסרה

עלז"לביאליקח.נ.דברימחרך--- "

וישובסגנוןטובבהומורכחרבהספור :זהספרר

 "---הקוראהנעראחלענגכדיבר
(מהשער).

 . 1960-1956הימיםדברי[קריאל].[בדווש],

חל-ררזכפלד.שלרם :הקדמהדבריקריקטורות.

 . 1960ישראל,דפוסקרני,הרצאת-ספריםאביב,

עמ.' 140

בראיסואץ,מבצעבעיקרהשכים,ארחןהררי

כןלפנינדפסוהקריקטורותהקריקטורה.

ב"מעריב".

ב-היסטורייםימים 124סיני.הגדתקויאל].[בוווש,

[חל-דיסכצ'יק.אריה :מבראקריקאטרררח. 62

מעריב,דפוסביתע"יוהודפסהוצאאביב],

עמ.' 64תשי"ז.

שלשלמהמסכתהןהמקובצות"הקריקאטרררח

להשלמתעדסינימסעהתחלתמיוםהמאורעות

המברא).דברי(מחרךהנסיגה"

קריקטורות.ועשריםמאתיים[קויאל].[בו]ווש,

ספריםהרצאתחל-אביב, .קישוןאפרים :הקדמה

עמ.' 132 . 1956ישראל,דפוסקרני.

ובאנגלית.בעבריתהנחרבות

 .. 1963-1960בשכוחקרה?."מהקויאל.בוורש,

חל-דרש.מאחוביאוריםרישומיםקריקטורות,

אסחר,ארפסטדפוסקרני,הרצאתאביב,

עמודים.מיספררללא . 1964חשכ"ד/
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חך-הומוריסטיתחרבותלשבועות.ירקבררמיקידה.
תש"ז,שבוערת,צביאלי.ש"יבעריכתפעמית,

עמ.' 16אבן.פנחסופרסירושלים,
ימיאר"ם,שלהחקירהרעדת :החרבותעביבי

העידיהבביןחנוכתטכסעלהומורסקההמאבק,
פרסקי,ד.מאתפיליטרןוערד.המלכיםבככד
קדיקטר-("הדואר").אחדממקרםכבראהבלקח
 .אודייהושע :דרת
 :ועטיפהציודיםפיליטרבים.ממני.דדבררי.גררסמן,

מ.ופרסרנסנס,הרצאתחיפה,קמחי.אדיה

עמ.' 110 . 1968 .סרכרברלסקי
 ."תא"בירחוןבחלקןתחילהשנדפסוהרמררסקרת,

עתרןהירדן.עברישכיעלהברקרשלהארץדבר
בפחא].שלמה :[הערוךורקדני.עתרןסטירי,
פרדיםמרזס,ופרס[תל-אביב,חד-פעמית.הרצאה

גורלה.בתבניתעמ' 4תדצ"ז].
 :הארץלעתרכיפרדויהחרא"העתרן"כל

(הבית"הבקר""דבר", ,)"סראה"("הארץ"

("חירורן").ר"הידדן"קמוצה)

כלהעתרן.אתהרצאתיאני--- "
מיניבכלידיעלככחברת'עדמא'המאמרים

העתרכים.בכלהסרפדיםלשמותבהתאםשמרת,
-תדצ"זלפרדיםהוצאהזההעתרן---
בןשלמה :חתמתיהעתרןעררךבתרד--

 ."---אלימלךאבישםכיאלימלך,
 . 16.11.1943מיוםכפחאשלמהשלמכחברמחרך

דזביק.ויעקבקדרלצביע"יארפכיר.על··דבר••·דברר
 . 3.6.1935תדצ"ה/סירןכ'דברבתרך:
 ."דבר"להעשורשכתלדגלהיתוליעמוד

"אנציקלופדיה jהעתרןממורדילכמהפרודיות
וערד.הרמרדסקרת jזוטא"

בגדרוהליצניםע"ילארדמוצאהחולי.עתרןהדגדגן.
י"בתל-אביב,לריחן].ליפא[העודך:"גדעון"

רכלאיתן-שושניבדפוסהשערתדפ"ה.בסירן
כשיכפול.החרבות

הרמאדיסטיש-סאטידישעספעציעלע •גריכער(דעו)
תשי"ג.שבוערתערבשברעות.לכבדראריסגאבע
ב[עדל]ארןפעדלשטייןי[רסף]פרןדעדאגידט

עמ'. 8מרזס.א"ופרסתל-אביב,קאסאררסקי.
יוסף-פעןיוסיגדיכעד,ועד :בינריים

בערל-שפילקעאקוף, ,.ק.ב jפעדלשטיין
בחתימותיהםמשתתפיםגםאלהקאסאררסקי.
המפורשות.

פרלין,יוצאיאידגרכיהצנע,ימיהחרבות:עביכי
היחידההיתוליהעתרןזהררעוד.הפקידות
אחדלו(קדםבדפוסשיצאביידישוהראשון

בסטכסל).(צאבדעס)

ד

"גדעון"הצופיםגורדלהרריהומוריסטיכוסח
שבה.לובמלאת

מרזסנחהגורד,ראשהערו,ך :המשתתפיםבין

כרכר.ושבתי

קריקטורות 41 .מלחמתוסטכיסלב. ,דרבז"יכסקי
תל-אביב,"הארץ"ופרסירושלים,פוליטיות.

 . 1944אפריל ,)"ךדדב"( " W Drodze "הרצאת
עמ'. 48

 :בריתורבןהיטלרגרמניה,עלהןהקדיקטרדרת
של"מלחמתי"דדךעלחראהשםמרסרליכי.

"זיין :לטיניותבאותיותגם(כשעדהיטלר
("מלחמתו").קאמפף"

רעוד.פולניתצרפתית,באנגלית,גםיצאהספד
בידימלוקטהעם.וחידודיבדיחותרדרדאים.ורדים

ופרס[ירושלים].צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 :השערצירועמ.' 16תדצ"ה.וירושלים,יהודה
אודי.יהושע

והעולם.ישראלעלמספררתהבדיחותמרבית
 .ב'חרבותהבדיחה,ספררת-
הרצאתחיפה,סטירה.הבהמות.מפלגתיעקב.דרידרן,

 80 .] 1948 (ופרסשכתחסדהארח,ופרס ,"מאי"
אודי.יהושע :הציודיםעמ.'

המפלגות.הרריעלובכיקרובחורזיםסטירה
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לפולקלור,ילקוטלישראל.שחרקאפרים.ררירזרן,
בחזרןישראלמדינתעלובדיחההומורהררי,

שכתרעדהמשיחיותתקופתלמןובמציאות
[סיפארישומי-לרואיבצירוףלמדינה.העשור
 :העטיפהציור .כתן .א :הציורים .סדןדב :לספר]
"מטמונים",הרצאתתל-אביב,מרסקרביץ'.אריה
עמ.' 226 . 1958

רלסאטירהלהומוראוצרפיכו.שחרקאפרים.ררירזרן,
עםימינו.רעדמראשיתההעבריתבספרות

מראי-ספרותיות,הערכותפתיחות,הקדמה,

בצירוףופירושים,והארותהערותמקומרת,

סדן.דבמאתלספר][סיפארישומי-לרואי.
ל.העטיפה:ציורכתכזרן.א.בספר:הציורים

א.דפוס"מטמונים",הרצאתתל-אביב,כהן.
עמ.' 516 . 1951תשי"א/ובכיר,סטררד

כרונולוגית.בצררהמסודרהחומר

חדשה.הדפסהמצרייה

סטירית.אגדההרגלים.כפרתאותןלאר.ררררשביץ,
קופתהרצאתתל-אביב,פזרנה.ט[רביה] :תרגום
תרפ"ה.הצעיר,הפועלקואופרטיבידפוסהספר,

עמ.' 14

ולכקורת.לסטירהלהומור,מצרירותחוברותדחליל.
[ודבבן-ישיז[אב]א[הררן]בער'כת '.אחוברת

סוכרתערבהיילפרין,י.דפוסירושלים,קמחי].
קריקטורות.עמ'. 8תרפ"ב.

 ;שברצינות)(דבריםמגמתנו :החוברתעכיכי
(שירפזמונים ;בן-יהודה)(אליעזרהיוםמגבררי

עלסטירה ;חלוץ>גלגולילמורים,פטורים
מאתסמראלהרברטהנציבשלהראשוןהדר"ח

הי"בהקונגרס(לאחרפירורים ;קמחידב
רעוד.הומוריסטינכוסחמודעות ;בקארלסבאד)

"דחליל")(אתלהוציאעמדתי--- "
ושירן,קיבלתילאאךמר"ל.גםהיהבקביעות.

מקורבהיהכ"ע,סטררסאצלהמחוזשקציןמפכי
שמארחשנוזרבחוברתביותרשנעקצולאלה

קבלתעלמכשוליםהניחיתמידו,אלהעקיצות
יותריצאהלאכןרעלקבוע,לשבועוןהרשירן
 ."---אחתמחוברת

 . 18.9.57מיוםבן-ישיא.ז.שלמכחברמתוך

י. :המר"ליםגררן.ש. :העורךסטירי.שנוערןדחליל.
י. :העורכים : 3(מגל'גררןגרטפריד-ש.
"דחליל").חברת :המר"לגררן.גרטפריד-ש.

 . 10-1 :גלאמנות.דפוסחיפה,

30.4.1935-26.2.1935 . 

מיספררללא 6-1גל'עמ'. 8בתחוברתכל
 . 7מגל'המתחילעמודים,

קריקטורות.

מש-המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםמלבד
אביגדור-פסרידרכים :בניכוייםתתפים

ניכויים(שכיהכ"ל Reb Alter Ego ;המאירי
-פסימיסט ; ) 4עמ' ' 1בגל·מפוענחיםאלה

הכ"ל.

 :העורךומכרקד.מצרייךלילדים.עתרןדחליל.
אתכזימןע"ילאורמוצאארלסבכגר.ע[מכראל]
מופיעארץ-ישראל.דפוסירושלים,ארלסבכגר.

 .חמישייוםכל
סירןכ"א 6.6.1940-ת"ש/באיירכ"ט , 4-1גל'

 . 27 . 6.1940ת"ש/

מעלוהודפסהתאריכיםכמחקרשכהלאחר
השנימהגל' .לילדים""עתרן :"דחליל" :השער
גל'כל"לשבועות". :המלהזרבמהדורהכמחקה

הםהציוריםממוספרים.לאעמ' 8בןהוא
צבעוניים.

 :העורךהחיים.רלעכיכילהומורעלהלחכימא.די
דפוסתל-אביב,בן-אלול].[משהעמיטרביעקב

גדולה.בתבניתעמ' 4תרפ"ט.חנוכההארץ,
אלחככי.אריה-א. :קריקטורות

הומוריסטי.נכוסחיומיעתרןדוגמתהואהעתרן

שושני ;שמאלצירןפועלי :העתרןמעכיכי
"האוצר"הצגתעלפרודיה ;תל-אביבבעיריית

מפי ;ברקרביץי.ד.שלבעיבודועליכםשלרםשל
ל"קצררת"פרודיה ;קטנים)של("חכמות"הטף
עלברשרילהלםמאתשירתרגום ;זכאי .דשל
 ;הפועלשמואלמסיפורי ;(סדן>שטרקדבידי

רעוד.רפאהשכחהלקט,
איש-המראות-י. :בניכוייםהמשתתפיםמבין

יציב.;צחק-הצובאות

מאתהקדמותרס.יוסףבעריכתחקריקטררח.בעיןדין

הרצאתתל-אביב,צפררכי.וגבריאלבן-גוריוןדוד
שכתחסרהלרין-אפשטיין,דפוסלרין-אפשטיין.

עמ.' 136 .] 1969[תשכ"ט/דפוס

ולכוח.להתלוצץיוצארך-ריח,אץ-קוצץולפרן.עתרן
כישרעדמהודר .פישרןוכחליקטן :העורכים
צרלמן]. :כןלפכיבן-ישראל,[יצחקישקכימארץ

 8תרע"ב].[פוריםובכיר,ררזכפלדדפוסחיפה,

עמ'.

איכטררריר ;תלגרמרת ;תכניתנו :החוברתעכיכי
הא"יתלעתרכרתפרודיות ;ארסישקין>מ.(עם

1 
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מכתמיםבדיחות,הרמררסקרת,ימים,באותם

רעו.ד

שהופיע'ולפרן:העתרןבכיורן--- "

עליהראשונה,העולםמלחמתלפניבחיפה

שמיאני.הרצאתיהנ"להעתרןשאתלהודיעך,

מחברצרלמן,(בן-ישראל)יצחק :הקרום

תר"פ.בשנתהראשונההעבריתהסטנוגרפיה

- 1912בשנתידי,עלכרלרחרבוהנ"להעלון

 . 23.1.1945מיוםהמחברמכתב"מתוך--

תלמידיידיעללארדיוצאחד-פעמי.עלוןולפרן.

 7תרצ"ה.פרדים[ירושלים],"מרכנתיל"מכרן

כשיכפול.עמ'

הומוריסטית.באספקלריה"מרכנתיל"מכרןהררי

המפורשים.בשמותיהםחתומיםהמשתתפיםכל

הומרדממולאבפרדים,פעםמופיעולפרן-ידע.

ימיןעלמצליףליצנות,דבריוסתםוסטירה

ל"הברקר",מיוחדמוסף[תל-אביב],ושמאל.

גדולה.בתבניתעמ' 4תשי"ד.פרדים,

 .שליןאדם :קריקטורות
סטירות ;המסיםעלפזמון :החוברתעניני

עלפרודיות ;הממשלהמנגנוןעלרהרמררסקרת

פני ;לעתרןמעתרןהשרנההעתרנרת,תגובת

בערדישראליתכרוניקה ;שנהמאהבערדהעולם

השביעיתהמעצמהעל"מחקר" ;שנהמאה

 .רעוד(העתרנרת)
 ;ברגמןהלל-כןאניחה. :המשתתפיםבין

עיבוד ;קלידאליעזר ;הייבלרם .י ;זמיראברהם

וערד.טרנקלי.עפ"ידרדזרןמאפרים

מבחר(תש"ח-תשי"ח).בחרוזיםעשורל.דני,

הרצאתירושלים,שטרן.יוסי :ציירפזמונים.

 276 .] 1958[תשי"ח/דפוסשנתחסרהאחיעבר,

עמ:

בעשורההררימעניניהומוריסטייםפזמונים

למדינה.הראשון

 ' 2חמישייום ,) 571 ( 1מס'נחל-עוז,יומןבקרב.דפים

 ,,מעברעמ'. 1כשיכפול.אחדדף . 1956לנובמבר

הקיבוץ,חבירתאזצדקרני,שלבתרמכתבלעמוד

להרריה.

הקיבוץהרריעלומספרסיניממלחמתהדף

 .הומוריסטיבנוסח
חראעזמרת,בעריכתוסטירהלהומור[עתרןבשקסן

ירושלים.קרניאל].ישעיהו

היום","דוארהעתרןשללפוריםתוספתזוהיתה

לפיליטרנים.קבועמדורלעזמרתחיתהשבו

' J 

"רצי-בצררההיום""דוארשניהלהמאבקים

בהסתדרותהציונית,בהנהלהמלחמה :בית"

בצררה"הדרבן"ניהלרכיר"ב,"השמאל"

הומוריסטית-סטירית.

 ) 20.5.1942תש"ב/בסירן ,,(מיוםבמכתבו

קבועבאופןהוציאחירם""דואר :עזמרתכותב

בשםהיתוליעתרןלחג-הפרדיםבשנהשנהמדי

"דוארסרפדיובהשתתפותבעריכתי ,"הקרבן"

קיסריאורי[בר-דרררא],פרייאר ..די :היום"

שניםשבעבמשךהופיע"הדרבן" .ואני

התמר-נדפסוזהבעתרןאגב,---וצופרת

נברןמאתבארץהראשונותהקאריקאטרררתכרת

הראשוןההיתולילעתוןנחשב"הדרבן"בת"א.

אתסביבושכינס ,].ק.גמדוייק.זה[איןבארץ

-ובצירובעטההומוריסטייםהנוחרתמיטב

דפוס[תרפ"א].א'רפתב'אדריררשלם, ]א[

 24היום"]."דוארנדפסזה[בדפוס"הסולל"

לעניניעתרן :השערשלהמשנהכותרות .עמ'

[רעדרעה"צ(שלולספורתחיים)(בליהחיים

בריבריק.עלוכותבבירושליםיר"להצירים].

המר"ללמשדרת.הזקוקיםשםאנשי :העורכים

האמרהאי-מוגבל).(בעוברןיד"פושטי"חברת

 .הלצון"בפניהעומדדברלךאין :שלנר

הפרודיותעצמו.עזמרתמשלהואהחומררוב

סרפדי(בעיקררביםשלהכתיבהלנוסח

הכותביםבשמותכאילוחתומים"הארץ")

אברהם-ל-פול(אברהםקליםבשינויים

י.-ק-ץ .י;קלרזנר-לויזנרדר.י. ;לודריפרל

דבריםכמהקשת.ישורוןהמשוררהוא .קרפלביץ

הקריק-בפנים.חסריםהעניניםבתרכןהמנויים

"שבשב .ששרןחביב- H.S . :מאתהןטווות

ישעיה-ישקנ"י ;בן-שבתשמואל-

"הארץ"שלהכתבהואבן-חורנחרםקרניאל.

פרודיהוכאןחוריןבןנחרםבירושלים)אז(יצא

"דוארעלההודעהשלו.הריפורטאז"רתעל

ברלאופןפרודיההיאאףהאחרוןבעמודהיום"

שתימצוירת ."הארץ"לאנשיזהעתרןנראה

בשם).ןבאותחרא(השרביזהלגל'מהדורות

חתימהללאל"קטנים"הדברות"עשרתבמקרם

השכיחבמהדורההכותרתשונתהאחתבמהדורה

למעלהונוספהלנשים"הדברותל"עשרת

הואאףקמחי,דב :(כביכולק-חי .ד :חתימה

 .)"ץ;~~ •. ,"מאנשי
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[חדפ"ב].ב'רפתאדרידרשלםשביה.שבה ]ב[
 14בעמ' .בנרןזאב--7ב :קדיקטרדרחעמ.' 16
מ'דדבן'בשמטועמדרים"שמרבה :למטהבטרד
 .שלרם"דרכימפניזה
צ.לידיהגיעלאחדפ"ג].שלישית.שבה[ג

מיום(במכחברפבזבדזלמןשלעדרתןולפיובשבי
שתיזה.גלירןאצלוגםחסד ) 20.8.1950

 .השערבצבעוהשרבידרתמהדר
כררביעית.שבהחדפ"ד.ב'אדרירושלים ]ד[

בביתנדפסששרן.וחביבבנרןז.קדיקטרדרחעמ'.

ביאליקעלפדדרירחהיתדבידכאןידרשלם.ופרס
בן-שבח.שמואל-בשבשגדיבבדג.רא.צ.

כ'חמישית.שבהחדפ"ה.אדרירושלים, ]ה[
וחביבבנרןזאב :קדיקטרדרחעזדיאל.ופרסעמ.'

י.-בעצמודבר"ה"בעל :הבינרייםששרן.
אברהםפדשכדחאפדרפיסרד ;קדכיאל
כרימדק.

ארוהגדולההגאררהמחברתמאיר].אברהם[הברמן,
הימן[מאח]מגעת.עם-הארץידהיכןעד

הצעיד","הפועלופרסחל-אביב,ירושלמי.
קטנה.בתבניתעמ' 8 . 1943

שלנכוסחמתרברבעם-הארץעלסטירה
מאקאמה.

ז-ח.חרב'ה:כדך"גזית"מחרךמיוחדתהדפסה

והבאהזרבמאקאמהשהכוונהלגלוח,ניתןעתה
 ).ק.ג(יעדילאברהםהיאלאחריה

יודעארוהכזבהשקדמחברתמאיר].אברהםהברמן,

נדפסירושלים,ירושלמי.הימן[מאת]ספר
יבתש"ב.טפסים,בחמשים"הארץ"בדפוס

קטנה.תבניתעמ.'

שלנכוסחמתרברבספריודעעלסטירה
מאקאמה.

לארדיוצאיםהיין.עלמכתמיםמאיר.אברהםהברמן,
חל-"הארץ"ופרסירושלים,הברמן.א.מ.ע"י

בכיקרו.תבנית-זוטא.עמ.' 16תרצ"ט.אביב,

לאמחבריםמאחכתבי-ידמחרךהםהמנחמים
הדפסהבערך.עשרההחמשומהמאהידועים

תרצ"ט,בתמוזכ"זמיום"הארץ"מתוךמיוחדת

טפסים.בחמשים

ההומורספררתארצד

עזריאלופרסתדפ"ר.אדרששיח.שכה ]ר[
 :בינרייםצ.ה.כברן,זאב :קריקטורותירושלים.
האק-א-דד.בן-שבח;שמואל-כש-כש

אברהם-פדשכדחאמס-כיק-דד.טשייכיק,

בעלמאידאיטשיבעצמו,דברהבעל ;כרימדק
קדכיאל.ישעיה-דבר

 2חדפ"ז.פרדיםשביעית,שכההקטן.הדרבן ]ז[
גםחראזהשביעיגלירןגורלה.בתבניתעמ'

גלירןחירם"מ"דראדחלקחראולמעשההאחרון
 .)' C:אדר ,,ירםק"ס,(מס'פרדים

גלירן . 3מס'הציבורית.התחבורהעלוןצלחה.דרך
"עתרן . 18.3.1962תשכ"ב/ב'א'דרי"בפרדים,
כשיחרףציבורליחסיהמחלקהע"ימוצא'אגד',

קדיקטרדרת. . "---הנוסעיםנציגיעם

הדפוסהציירים,המחברים,העור,ךשמרחחסרים

רכר'.

 .הומוריסטינכוסחרהכרסעיםאגדבעירת

ה

היין.עלמכתמיםעשרהמאיר.אברהםהברמן,
ופרסירושלים,הברמן.א.מ.ע"ילארדיוצאים

בתבניתעמ' 16תש"ב.תל-אביב,"הארץ','
טפסים.בחמשיםנדפסקטבה.

מחרךרביעית,קבוצההיין,עלמכתמים-
 '.אחרב'ב'כרךלספרות""מחבורת
הי"ב)(מהמאהאלמוניממחברהםהמנחמים

ירושלמי.תכחרםב"ריוסףומאת
ידבידיעורכהנפש.לכלשרהמפלגתית.בלתיהגדה

"בדיחר-הרצאתתל-אביב,דרדזרן].[אפריםאבני
כשיכפול.עמ' 10תש"ר].[פסחתא",
 !לפסחכשדומררוהומרדמעט :השערבראש

אפרים-"בדיחרתא"הרצאת :האחוריבשער

דרדזרן.

 . 1מס'תל-אביב,"בדיחרתא",הרצאת-

לפסח.היתוליתהגדהיחץ.ערד:ראה
זר."הגדה"שלכתב-הידגםמצריבאוסף

 3תרצ"ח.שכתתל-עמלבקיבוץפסח.שלוסדרהגדה
שבכתב-יד.המקררמןהעתקכשיכפול.עמ'

המשק.מהרריהומוריסטיתהגדה

ערוכהתד"ץ.בפסחהלאומי.הביתשלהגדה
ל- nבן-ישי].זאב[אהדןוגראזרחבידיומסודרת
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אפרכסר'(בעריכתהמלח""יםהרצאתאביב,
 18חר"ץ.פסחושושני,אחידדפוס

 .כברןוזאבכברןאריה :קריקטורות
 ..1 , '\'!מאורעותעלוסטירותהומורסקות

גר) i .ברז•י. :(בכללםפק"פחברישל
החקירהרעדת ;המופתיאנשיעםבשיתוף

המנדטפקידותשלדרכה ;חרפ"טלמאורעות
ושירגדיאחד :פזמונים ;ה"הגדה"בנוסחוהכל

מהרעלהלאומיבביתנושישמה(עלהשירים
בר).שאין

אריאלי,דפוסחל-אביב,לפסח.הסנהשלהגדה
 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללא[חשי"ז].

שרייצר.איריס :ציורים

בצורח"הסכה"הביטוחלחברתתעמולהחוברת
י.מאחגדיאחדהפזמוןל"הגדה".פרדויה

בצירוףעבריבתרגוםכאןמצריפיררז'כיקרב

חורים.

ממצריםרסיינים.חימפסרןסאספילופשלהגדה
הרבהעםומבוארתמסודרהערוכה,הכה.רעד

כרש"רעד"מהודרערדהנודעהעורךע"יבאורים

עםלב],[אברהםבסחריושב :ולתהילהלשם
יפיםנאיםציוריםרעםכפלאותספררי

אחדות,דפוסחל-אביב, .---ונחמדים
יהודה :קריקטורותעמ'. 18חרצ"א.פסח

אבישר.

מאורעותשלהחקירהרעדת :ה"הגדה"עכיכי
הפועלים ;פספילדשלהלבןהספרחרפ"ט,

פזמונים ;העבריתהעבודה ;והרביזיוניסטים

-עסק-ביש :בבינרייםהמשתתפיםביןרעוד.
משה-פלוני .י.מ;רביןדב-בן iשוררחיים
 .וכסקיפוליוסף

קרית-שלרם.קןהמאוחדת],[התנועהפסח.שלהגדה
שמיניתשנה"ספרא",מכפלחחל-אביב,
 :[העורךדפים]. 11נ .שט"ז nישראל-למדינת

כשיכפול.אפותי].אילן
ה"הגדה".שלהומוריסטיבנוסחהקןהררי

"הנגב".עדתשל 1מס'עלון"לנגב".פסחשלהגדה
ארן][שרשנהשרשההמדריכיםבהרצאתיצא

קןהמאוחדת,התנועה-הבוכים[היכל],רמשה
כשיכפול.דפים 10תשי"ז.פסחירושלים,מרכז,
ההגדה.שלהומוריסטיבנוסחהקןהררי

[התנועההבוכיםירושלים,שרבבה.שלהגדה
מחלקתבעזרתיצא"שרבבה"],עדתהמאוחדת,

פסחהיהודית],הסוככותנשלוהחלוץהנרעד

תברר].גד[העורך:כשיכפול.דפים 14.שי"ז.
 ."שרבבה"העדההרריעלהומוריסטיתהגדה

"מוחרם"פסח, :המשולשלחגתל-אביב.שלהגדה
[אהרןולויכהןבידיערוכההעיר.שלויובלה

דפוס"סטירה",הרצאתתל-אביב,בן-ישי].זאב
אריהבידימצרירתעמ'. 16תקצ"ד.כיסןסטררד,

כברן.

הענייניםכלעלפסחשלההגדהבנוסחסטירות
וכר'.הממשלההישוב,הררילרבותהאלה

מהראשונה.שרכהשאיכהשכיח,מהדורהמצרייה

 2תשכ"ה].פסחמרוכי,[נארחהקטן.פסחסורהגות
כשיכפול.עמ•

בצירוףהמסורתיתההגדהשלקטעיםעיורב
המשק.מהרריהיתוליחרמו

המאוחדת),(התנועההבוכיםירושלים,פרדים.הגות
צדעלמודפסיםדפים 10כשיכפול.תשי"ז.
מגולגלת.מגילהבצורחלאורךמודבקיםאחד,

בירושלים.המרכזקןשלפרדיםלמסיבתהופיעה
בצירוףופזמוניםחרוזיםבצורתה"הגדה"

עיטורים.

רה"הגדה".פרדיםבנוסחוהתנועההקןהררי

"ים-תל-אביב,וקריקטורות.בדיחותאוסףרהיא.חרא
 . 1962הכרמל,דפוסכיס,ספריהרצאתסוף"
עמ.' 176

 . 16סוף""ים-
(אח"כשטרקדבתירגםהיינה.שלצחוקוה.ה.הרבן,

דפוסהשערת,ספריתהרצאתתל-אביב,סדן.)-
 32 .] 1944[אפרילירושלים,הכהןחייםרפאל
עמ.'

ב"ארמר"המתרגםשהדפיסמהמתוךלקט
הקדמההילקוטבראשתש"א.סירן-תמוזבחדשי
המתרגם.מאת

 . 25מספרהשערתספרית-

ורכילות,הרריוקריקטורות.בדיחות 300 •••הרפהרלה
הללו.הסקוטיםצבר,חיוכיוחתיכות,ברנשים

תל-אביב,[אפלריג].אלוןיעקב :רעדךליקט
 32 .] 1959תשי"ט/מאי[איירפרידמן,דפוס
עמ.'

 :ראה-עברייצחקבעריכתהעולם,בספורתהומרו
רלסאטירה.להומורילקוט

רבבעריכתמיני.להומוראנציקלופדיהמיני.הומרו
שרפרא,הרצאתתל-אביב,ראשון.ספראשי.
[טבתדפוסשכתחסרה"מופח",דפוס

עמ.' 128 .] 1958תשי"ח/יכראר
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ההומורספרותאוצר

דיגישלסיפוריהםתרגומיכאןמצרייםהיתרבין

זולה.ראמילמרפסאן

 :האחראילאפריל.לראשוןמוקדשמירחדת.הרצאה
א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

עמ' 2 . 1.4.40ת"ש/ב'אדרכ"ב ',ביוםמרזס,

הצנזוריםשלאדיבותם("בגללגדולהבתבנית

עמודים").-2בזהעתרןמופיעשלנר

ארלדעת(איבודמתהיטלר :בדותותצרור

 ;מחירבכלשלרםמבקשתגרמניה ;התנקשות)

מכלבדותות 2בעמ'רעוד.בעולםהרושם

רכןקצרותידיעות :במדורשנקבצוהסוגים,

העברית.העתרנרתשלהקלעיםמאחורי :בילקוט

י[הרשע]ש[מראל] :והאחראיהעורךמירחדת.הרצאה

תש-ניסןי"ח ',איוםתל-אביב,צביאלי.

בדפוסנדפסגדולה.בתבניתעמ' 2 . 1.4.45 /ה"

בירושלים.אבןפנחס

 :העתרןשלועיקרובאפריל,לאחדבדותות
בא"י.רסטאליןררזבלטצ'רצ'יל,

לראשוןמוקדשחד-פעמית.הרצאהמירחדת.הרצאה

כ"ט ,'ביוםהכרמל.דפוסתל-אביב,באפריל.

ש[מראל] :האחראי . 1.4.46תש"ר/ב'אדר

גדולה.בתבניתעמ' 2צביאלי.י[הרשע]

ררייצמןד"ר :במרכזבאפריללאחדבדותות

הציוניתההסתדרותכנשיאמתפקידוהתפטר

עדנבחרורבן-גוריוןסילבר ;ומוחלטסופיבאופן

ד"ר ;הסוכנותהנהלתיר"רשרתוק ;הקונגרס

יכיר"ב.תל-אביבעתרנאיעםסילבר

כמהמקץנתקיימהבאמתררייצמןשלהתפטרותו

התחזיתואףבבאזל)הכ"ב(בקונגרסחדשים

לאחרהתקיימההסוכנותהנהלתכיר"רלשרת

שנים.כמה

לראשוןמוקדשתחד-פעמית,הרצאהמירחדת.הרצאה

צביאלי.י[הרשע]ש[מראל] :האחראיבאפריל.

בניסןי"א ,'גיוםמרזס,דפוסחל-אביב,

גדולה.בתבניתעמ' 2 . 1.4.47חש"ז/

"העחךו"שלכולוכלבאפריל.לאחדבדוחות

בחל-אביבנתפסשהיטלרל"ידיעה"מוקדש

הזה.המאורעולתיאור

לראשוןמוקדשתמיוחדתהרצאהמירחדת.הרצאה

חל-צביאלי].יהושעשמואל[העורך:באפריל.

עמ' 2 . 1.4.48 /'באדרכ"א .'היוםאביב,

ביינה. .ש.י :רהמר"להעורךגדולה.בתבנית

"הכרמל".דפוס
לארץ-באגררמיקר :באפריללאחדבדוחות

 ;לח"אהגיעהסובייטיתחקירהרעדת ;ישראל
 ;(פקודת-יום)סטאליןהמרשלשלהודעתו

רכיר"ב.הסרביטיחהחקירהרעדתחבריחולדות

.רי[הרדה]יידיעללוקטהחומרמירחדת.הרצאה

דפוס"הדור"],[הרצאתחל-אביב,שהמי.

בתבניתעמ' 2 • 1953במארס 1א'יום"דבר",

"דבר".שלהרצאת-ערבשל

ססס"רבעמדתמרעישמפנה :בדוחותצרור

לעלותיורשויהודיםמיליון-לישראל

(עםהגדולהמפנהעל"פראבדה" ;לישראל

פוריםנס :ראשימאמר ;סטאלין>תמרנת

 ;הממשלהראשדבר ;בארץהתגובה ;חשי"ג
נוחהעתר"תגובת" ;המועצותבריחיהודיתרועת

רכיר"ב.המפנהעל

זהלעחךומאחריותהיוםלמחרתהתנער"דבר"

פומבית.בהודעה

אזהתרחשאכןניבא.מהידעולאהעחרןניבא

אחדיםימיםסטאליןשלבמרחופורים""נס

העחרן.הופעתר .r ;~ל

אחדלכברדחד-פעמיתהרצאהמירחדת.הרצאה

וערןדיריבידיונערכהנכחנה . 1954באפריל

ב'באדרכ"ז ,'היוםחל-אביב,[שורר].

גדולה.בתבניתעמ' 2 . 1.4.54חשי"ד/

בכרחרחהחלהבדותות"טהרת"עלכולוהעחרן

לידיעות.עדבירדן")נרצח("המופתיהראשית

 ;לישראלהגיעצ'אפליןצ'ארלי :הבדותותבין
במשחקישראללטובח 0 : 4 ;נאסרמק-קארחי

סילוןמטוסישני ;אמריקהדרוםאלופתנגד

באלה.וכיוצאבישראלנחתומצריים

מרניל.א. :העורךחד-פעמית.הרצאהמירחדת.הרצאה

חל-שהם,משה[דפוסכחניה,אבן-חן].[אהרן

בע"מ,ליציםחבר :לאורהמוציאיםאביב].

גדולה.בתבניתעמ' 2חשי"ז.פורים

 ;לכחניהבסירהבאנאצר :שבמרכזןבדוחות,

 12וטרףהחיותמגן(ברחבנתניההשתוללאריה

בדיחות ;כחניהמעניניהומורסקות ;פקידים)

רעוד.

פוריםרק,חרק .שרשןלכירחלמרחב,מירחדת.הרצאה

לפורים,היתוליעתרןכשיכפול.עמ' 3חשכ"ח.

 .הקיבוץלעניניבעיקרהמוקדש
אמ"רבעריכתובדיחהלחתולחוברתנא.הרשע

צביאלי].יהושע[שמואלרשמראליקרבי][מנחם

חרצ"ד.סוכרתוירושלים,יהודהדפוסירושלים,

קרקרבסקי].[ישראליזיק :קריקטורהעמ'. 8

38 



ההומורספררתאוצר

בכפרהעבריתהעבודהמלחמת :החוברתעכיכי

 ;הלאומיםחבר ;הנאציתגרמניהיהודי ;סבא
 ;פזמונים ;הומורסקות ;אדלרזרדרברצחמשפט
רעוד.בדיחות

עמ' 1חרלתא.קיבוץמטעםלחתונה][הזמנה
כשיכפול.

צר-התיצברתשלבנוסחהומוריסטיתהזמנה
 . 22.12.64 ',גביוםהחתוכהצה"ל.מטעם

דףהיתולי.בנוסח 21.3.1932פרדיםלכשףהזמנה
בלבד.אחדעמודעלמודפסאחד

קובץואמנות.היסטוריהשלחוליןימי •••היההיה
[כחרםאנגחדד" :וסידראסףאנקדוטות.

כדך[בתר].גדשרבכרמלה :עבריתגדשרב].
דפוסשכתחסדהמסיכגד,דפוסחיפה,ראשון.

גדשרב.כרמלה :העטיפהעמ.' 64 .]ט"שת[
 :ציודיםהומורסקות.פכים.כלעליוסף.הייבלרם,
תל-מלנין.ו.ב.פתיחה:דברירייכדייך.פרץ

תשב-מל"ן,דפוסיסוד,הרצאת-ספריםאביב,
עמ.' 238 . 1961 /ב"

אתבזהלהביעלעצמינעימהחרבהדואה"הנני
בהתקנתסייעועלמכדלש.לידידיהרבהתודתי
המחבר).(מדבריהעברי"בלבושוהספד

עממיות.והלצותבדיחותחלם.חכמיפאלק.הילפון,
פיגכברים.ש.ע"ימצרייךהכעורים.לבכימעובד

דפוסשדבוק,ש.-יזרעאלהרצאתתל-אביב,

בכיקוד.עמ.' 168 . 1941תש"א/דרהלד,

קדומת.מהדודהשלמאמהותנדפס

בידיקלהלעבריתמעובדחלם.חכמיפאלק.הילפון,
ולתרבותלחיכוךהמחלקהירושלים, .ירדניגליה

דפוסהעולמית,הציוניתההסתדרותשלבגולה
ג. :ציודים .בכיקודעמ.' 48 . 1966ר/תשב" ,סירן

וריטש.

לפיבחלקומחוברוחכמיה.חלםפאלק.הילפון,
רב.גבידץביכהע"ימצריידעממיים.מקודרת

שדבוק, .ש-יזרעאלהרצאתתל-אביב,מכתם.
עמ.' 158 . 1939תדצ"ט/המזרחי,הפועלדפוס

מכרקד.

תל-תש"ר.לסרכותהומוריסטיתחוברתבתופים.הכר
קטנה.בתבניתעמ.' 16חרחלרבקין.דפוסאביב,
חרחלרבקין].[שלמה :העודך
הומר-תדגוםאלהובכללוהומורסקותסטירות

זרשצ'כקר.מ.מאתדסקה

ש. ;העודך-ש.ח. :המשתתפיםמכינויי

קלונו.אליהו-ק-ךא.הכ"ל.-סהדרדאי
זקן""חילבידיערוכהלהומור.חוברתהצדיק.המן

פרדיםרדהפטיג,נחדפוסחיפה,כשראי].[צבי

עמ.' 10תד"ץ.

(רעדתהימיםאירועיעלוסטירההומרדפרקי
האכדיםהפועלים,הלאומי,הורעד.החקירה,

 ;מעשירת ;לפרדים"חסידות"מעט ;וכר')
קרנותיושבישיחרת ;צדיקיםמספרדיכפלאות

רעוד.

הגרלה.לילדימוקדשותפרדים.תמוכותא.ק.הנשל,
ומצדי,ארץ-ישראלללרידהרצאתירושלים,

רישומים.דפי 12 . 1936האומן,דפוס

להסכםמוקדשתוחתול,לצחוקחוברתההסכם.

ש[מראל]בעדינתחד-פעמית.חוברתהשלום.

שבטמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

 .]'מע 16 (עמודיםמיספרדללאתדצ"ה.
 .אזרייהושע :קריקטורות

בן-ביןהעבודההסכםעלהומוריסטיתחוברת
ביןמשאלבעקבשבוטלרז'ברטיכסקי,גוריון
ההסתדרות.חברי

ולבדיחה-לצביטה-בעיטהחד-יומיעתרן .הפקר

דפוסתל-אביב,טדיררקס].יצחק :[העודךבדיקה.
למלכותהשלישיתהשנה-פרדיםאחדות,

כחרם :קריקטורותעמ.' 8[תדפ"ח].המשבר

 .).ג.אכ,חרג'ה :שרכים(בניכוייםפאליי
אבר- ,ש--עק :שרכיםבניכוייםהמשתתפיםבין

לריסון.יעקבאשד-לא"יצלה,
מאוצר ;בתל-אביבהמשברהררי :החוברתעכיכי

 ;ה"משבד"שיד ;לפרדיםהעממיותהבדיחות
הומורסקות ; ?אומדיםמההעבדיםהסרפדים

וסגניתהפרדיםמלכתהאחרוןבעמודוערד.

לתדפ"ח.

[שמואלדלים""עוזרבעדינתלצחוק.חוברתהקפות.
הרשעכאמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי].יהושע
 .]'מע 8 (עמודיםמיספרדללאתדצ"ה.רבה

בד-דב :האחראיאזרי.יהושע :קריקטורות

צביאלי].יהושע[שמואל
ביןהמאבק ;פדרספדיטי :החוברתעכיכי

הומורסקות ,ריצמן ;והרביזיוניסטיםהפועלים
ובדיחות.

והעידיוםארבעיםערד .]בו[[פויונבוג],הו·ששרן

הצעיד,הפועלדפוסתל-אביב,נהפכת.תל-אביב
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החוברת:בשוליעמ'. 16 .) 1926 (תדפ"ר

תדפ"ר.ירושלים,
תל-שלהכלכליבסיסהעלקשהסטיריתחזית

אביב.

מיומנו .העפדךוחדרעלאירופהסביביהודה.הווי,

י"דדבר,בתרך:לפרדים.היתוליעמוד •••בימיויהי
בדיחות,"ידיעות", 25.2.1937תדצ"ז/באדר

רעוד.המלכותיתהרעדהבפני"עדלידע"

 .כברןאדיה :קריקטורות
בעריכת .חד-פעמיהומוריסטיעלוןבשלח.ויהי

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק

ת"שבשבט] 'י[בשלחפרשתמרזס.דפוס

השערגדולה.בתבניתעמ' 4 .] 20.1.1940 [

תיכרת).בראשי(גםכהןשלמה :והקריקטורות

במושב jהומורסקות jבדיחות :החוברתעיקר

(מלחמת ..cחי,עניניאתרעוד.פרפראות jלצים

בעיקרמש:ופרתהשראה)ראשיתהשכיח,העולם

הקריקטורות.

 :[העודךלפרדים.מצרידספררתי-היתוליעתרןרידתא.
ושושני,איתןדפוסתל-אביב,גרדדרן].אברהם

טורים. 16תדפ"ט.פרדים

ושמאלימיןביןהחיכוכים :החוברתעניכי

 jפזמונים jלפרדיםבדיחות jתל-אביבבעיריית

אדצישדא-בדיחות jטרנקלשלי.פיליטרןתדגום

רעוד.לירת

צבי :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםמבין

גרדדרן.אברהם-קונדס :ובכינוייםגרדדרן

"בערל"הח'מאתלאמריקהמכתביוסף].[ריכיצקי,

ביןלהסכםהמר"מעלפרטיםכוללדו.דלח'

חוברתרמפא"י.חדשה)ציונית(הסתדרותהצ,"ח

דפוסטופל,דודהרצאתתל-אביב,סטירית.

עמ.' 8תש"א.שבט"החושן",

כצכלסרןבדלביןכביכולהיאהמכתביםחליפת

ההסתדרותעלסטירהכולהרכלבן-גוריוןרדוד

נץ.י.הקבוע:בכינויוחתרםהמחברוהנהגתה.

/ 

1 ,J 

הלווירשימות .ארצישראליחיילשלהמצרייד

 ."החיל"בדפוסהודפסבריסל,בן-חיים.כ.מאת
עמ'. 48דפוס.שנתחסדה

במלחמתהיהדויםהחייליםמהרריקריקטורות
השכיח.העולם

י
הרריפרקישכזאת.חבורהפרצ'ר.ישראל][ריסלו,

מסדה,דפוסמסדה,תל-אביב,מגוייסת.בהכשרה

עמ'. 204[תשי"ז].דפוסשנתחסדה

ההכשרה"הרריעלהומוריסטיותרשימות

הקיבוץ,חייבמסגרתפלמ"ח,פלוגתהמגרייסת,

 .השחרור"מלחמתערב

ל- nומתורגמות.מקרדיותהומורסקותאהרן.ויסמן,

ספד,דפוסטבדסקי,כ.הרצאת-ספריםאביב,

עמ.' 146 . 1951תשי"א/ארגרסט

מ.שלליצירותיהםתרגומיםהיתדביןכאן
זרשצ'נקרטדרנק,י.י.קרבנו,ב.טרכקלד,נאדיר,

רעוד.

ל- nמקרדיות.הומורסקותהומרד.צרודאהרן.ויסמן,

 242תשי"ח.יפת,דפוסחיים,הרצאתאביב,

עמ.'

בדגניהלארדירואהחוליעתרן •.•מחכיםאברולזאת
הדפסהכשיכפול.עמ: 14 .) 1923 (תדפ"ג '.ב

חדשה.

הקבוצה.מהררי

ומצרידתהומוריסטיתספרותיתחוברתכולם.רעל
"אץהרצאתמרכז,דפוסירושלים,השנה.לראש

קדרלצבי :[העורכיםתדצ"ב.תשריקוצץ",

אדיה :קריקטורותטורים. 42דזניק].ויעקב

נבון.

אגדתפספילד,שלהלבןהספד :החוברתעניני

 jהלבןהספדאתלמעשההמבטלתמקדרכלד,

הי"זהציוניבקונגרסהסופיתהמטרהעלהוויכוח

העבריתבאוניברסיטהלשלוםהקתידדה ;) 1931 (
(ביןהומורסקות jהארכלרסיהמפקד jבירושלים
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ההומורספרותאוצר

פיליטר- jתדצ"א)בשנתהעבריתהספרות :אלה

רעדו.המולדת""ידיעות jפזמונים jכים
צבי :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםבין

שומע .י jרדוןגרצבי-בקי :ובניכוייםגרדדרן

-ד.ג.א. jקדרלצבי-לץ jדזכיקיעקב-
א.ב.ש. jנסן]יחזקאל jאמתיוגדליהדזכיקיעקב

 .אבן-שרשןאברהם-
פיליטרכיםצרודהכורכת.עלקיבוץזאב.רווי,

תל-שדף. :עיטורים .הקיבוץמהרריופזמונים

אחתלארדיוצאתהחדשה.הצחוקפצצתזבנג.

דפוסתל-אביב,גברדי.ח. :העודךלשבועיים.

עמ' 16 : 6-1מס'רדיאן.קריקטורות:אדיר.

מס'ממוספדים.עמ' 10- 8-7ממוספדים;

 .יותרגדולהבתבנית-8 7
 .] 1967תשכ"ח/דצמבד[כסלו . 1

 .] 1967תשכ"ח/דצמבד[כסלו . 2
 .] 1968[טבת/ינואר . 3

 .] 1968[טבת/ינואר . 4

 .] 1968[שבט/פברואר . 5

 .] 1968[שבט/פברואר . 6

 .] 1968[/מרץפרדיםגלירן . 7

 .] 1968כיסן/אפריל . 8

בבדיחות,הימיםששתמלחמתלאחדהררי

בדיחות"כל :היתדבין 1בחוברת .רעודסטירות
דין".משה

 jסלעאודי :המפורשיםבשמותיהםמשתתפים

פ. jאלוןמשה jנחשוןגדעון jיעקבסרןשלמה
רעוד.קאדיכתי

פ. :ועריכההסברהקריקטורות.חוברתא.זרנטג,

מעדנתשלפנימיתהרצאהתל-אביב,יסגוד.

תש"דתמוז , 405מיםלהספקת"בדרכים"
עמ.' 41 .) 1944 (

בגלירכרתבחלקםלראשונההופיעואלה"ציודים
עלצוידוובחלקם'בדרכים'עתרככרשלהשונים
והםההקדמה)(מתוך "---הקידות

היחידה.מהררי

 . 1970ו.מ.דפוסהמאוחד,הקיבוץהרצאתאביב,

קריקטורות.גםכאןעמ.' 142

 :עיטוריםדירמא.פזמוניבשוליים.רשוםזאב.רווי,
תל-אביב, .חפץאהדן :הקדמה[גלבדט].דן

המאוחד,הקיבוץשבועון"בקיבוץ",הרצאת

עמ.' 72דפוס.שכתחסדהדבר,דפוס

 250מתוךלקטהואבזההמרגשהפזמרכרת"צרוד

החקר-(מתוך "---"בקיבוץ"גלירנרת
מה).

ז

שרשנה.י. :תדגום !זרועהבדיחותלקטכהלכה.זרעה
תל--החדשהספדדפוס"ספיח'.'הרצאת

תשכ"גןד-[כסלודפוסשכתחסדהאביב-יפר.

עמ.' 150 .] 1962צמנו

וקריקטורות.בדיחות

י.מ. :תידגםהומורסקות.עשרמיכאיל.זרשצ•נקר,
אותדפוסאחרונות,ידיעותספררןתל-אביב,

עמ.' 62 .]ר"שת[דפוסשכתחסדהחיפה,

 . 26מס'אחרונותידיעות"ספררן"-

מכחם :[העודךולסטירה.להומורחוברתלטיט.זכו
פסחומרזם,ררידיסלבסקידפוסתל-אביב,רבי].

טורים. 16תדצ"א.

דר"ח jפספילדשלהלבןהספד :החוברתעכיכי
 .רעודפרפראות jבדיחות jסימפסרן
 .העודךמשלהםכאןהשוניםהניכויים

השני(חלקושידי-הומרדמונולוגיםמשה.זכויש,

דפוסעזרא,הרצאתירושלים,באשכנזית).

עמ.' 8 .] 1946תש"ר/[כיסן,האומן,

אצלנו."")כפרדים("איךבעבריתמונולוגכולל
ומונולוגזכדישמאתקבצן")("הרלעוביידיש

זכדיש.שלבתרגומופדלרבי.מאת

הישוב,הרריהמחברשלהמונולוגיםעכיכי
המפלגות.

שרכה.תוכןבעלשם)(דאהשכיחמהדודהיצאה

שכיחמהדודהושידי-הומרד.מונולוגיםמשה.זכויש,

ירושלים, '.בחוברתעממיים),שיריםהשני(חלק
עמ.' 8 .] 1946 [אבן,פנחסדפוסעדרה,הרצאת
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 .ההומורספררתארצד

הראשונהבמהדררההמצריהמרכרלרג,אתכולל

 ;בתיםכמהבתוספתאצלנו".")כפרדים("איך
אל ;זכרישמ. :עברית(שיר).יהודיתחתוכה

אליעזרר' ;מהכ"ל(פזמון>להיטלררחמיםמלא

 .ל"חב :עברית(שיר).מיםשואב

לשבועות.ספררתית-הרמרריסטיתחרבות •סרכרתנרזמן

[חייםציונים"ר"לא"ציונים"ע"ילארדיוצאת

הצעיר,הפועלופרסתל-אביב,חכרן].שלרם

טורים. 28חרפ"ט.שברעות

"הפועלאיחדר ;הסרככרחייסרו :החרבותעכיכי

לארדהמוציאולכערים.לילדיםשמח.החנו-אך

י"חהכקןד,ופרסתל-אביב,גוין.מ.והאחראי:

בתבניתעמ' 4 . 28.3.1940ת"ש/ב'באדר

הציוריםמכרקד.ובחלקובצבעיםמצרייךגורלה.

שמיר.מאח

"עתרן :השררההשערמעלכחררספהשכהלאחר

פסע"יכמחקשכהמלפכיוהתאריךילדים"

שמח""אךהעתרן:של 2גל·למעשהזהרשחרר.

זה.דברכעשהשםרגםשם)(ראה

בחוגהילדיםמחייבדיחותמבחרבבית.עליזהחבויה
[אברהםאבירבלא.בידירכערכרכרכסוהמשפחה.

מאתהציוריםאמיחי].[גדליהגדרא.אבן-שרשן]

אשכול,דפוסספר,קריתירושלים,גבירץ.ביכה

יצאועמ.'בכיקרו. 48 .] 1945 [ופרסשכתחסרה

הדפסות.כמה

בדיחותצררו :בשםגםיצאוהחרבררחשלרשכל

שם).(ראהלילד

מחייבדיחותמבחרהספר.בביתעליזהחבויה

[אברהםאבירבלא.בידירכערכרכרכסוהילדים.

מאחהציוריםאמיחי].[גדליהגדרא.אבן-שרשן]

סירן,ופרסספר,קריתירושלים,גבירץ.ביכה

הדפסות.כמהיצאובכיקור.עמ.' 36 . 1963

מחייבדיחותמבחרהבוירת.ביןעליזהחבויה

[אברהםאבירבלא.בידירכערכרכרכסוהילדים.

מאחהציוריםאמיתי].[גדליהגדרא.אבן-שרשן]

המשפטים ;העבודה""אחזרתעםהצעיר"

 ;אקזמותבנוסחפזמון ;הסובייטיתברוסיה
(עלבדייניךוארנןה"כאררער"עםשיחה

עלסטירה ;הסובייטית)לרוסיהאזפזילותיו

וערד.בדיחות ;"הבימה"

ליבחיים- Chaos :בבינרייםהמשתתפיםבין

בןחמרו ;בן-אליעזרמשה-אבאבר ;חריפאי

יהודהקדיש-סמכבלרף ;וייסמךזרד-שכם

-א.ל.לב;אברהם-אברהמ·לסילמן;
גםאחתרשימהשממכרהררביץ,א.- J . ;הכ"ל

המפורשת.בחתימתו

ח

ספר,קריתירושלים,שכיח.מהדורהגבירץ.ביכה

כמהיצאובכיקרו.עמ.' 56 . 1963סירן,ופרס

הדפסות.

מחייקריקטורות !להתפקעאפשרבירי.חייק,

המרכזתל-אביב,ליבנה.מייק :הקדמההקיבוץ.

יפת,ופרסוחינו,ךתוברחולחיכוך,לתרבות

עמ.' 104 . 1966

גלעדי.לכפרהחמשיםירכללרגליצא

במשךגלעדיכפרעלוןמחרךלוקטוהקריקטורות

שכים.עשר

תל-אביב,חד-פעמית.הרמרריסטיחחרבותשמח.חב

מיספררללאחרצ"ח.שברעות"ארץ",ופרס

[גזירתהשערקריקטורת .]'מע 8 [עמודים

 ..י[שבן-לוי .ש :האחראי .אזרייהושע :העליה]
סטירית-חרבות :השערבפכיםצביאלי].

הומוריסטית.

במלחמהעחרכאית"סקירה :החרבותעכיכי

בדיחות ;הנשיםחרדת ; " 19 50בשנתהבאה

רעוד.

אמ"רבעריכתיר"לובדיחה.לחתולעלוןחד-בריא.

הערוךצביאלי.י[הרשע]רש[מראל]רבי][מכחם

ופרסירושלים,רבי].[מכחםבר-רב :האחראי

בתבניתעמ' 4חרצ"ג.פסחוירושלים","יהודה

גורלה.
 .הערוךשלהםהבינרייםכל
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ההומורספרותאוצר

שביתת ;בגרמניההנאציםעליית :החוברתעכיכי

היתול,דברילעם",ל"לשרככרפרודיה ;פררמין

וערד.בדיחות

אמ"רבעריכתיר"לובדיחה.לחתולחוברתחר·גריא.

צביאלי].יהושע[שמואלרשמראליקרבי][מכחם

פסחמרזס,א.דפוסתל-אביב,רבי.מ. :האחראי

 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתרצ"ד.
כחרם.אורי,יהושע :קריקטורות

 ;רבימכחםכר :המשתתפיםכינויי
נפתלימואבי ;הכ"לכבלבכשטין

 .כזרןרובי
ה"פטיציה" ;בקרקעהספסרות :החוברתעכיכי

היסטריקתלאורפרעה :מחזה ;ז"ברטיכסקישל
הישובהררי ;הספסרותבעכיכיזהאף- 1934

רייצמן ;בגרמניההנאציםמעשי ;והפועלים

רעוד.בדיחות ;מהנשיאותוסילוקו

ש[מראל]בעריכתלפסחחד-פעמיתחוברתחר·גריא.

פסחמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.ינהרשע]

 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתרצ"ה.

יהושע :השער ;בירזרבסקינח :קריקטורות

אורי.

(אירועיארץ-ישראלהגדת :החוברתמעכיכי

ייןעלדכאקדרשאה"הגדה");בנוסחהשנה

פירוש ;ה"קידרש")בנוסח(ככ"לכרסותארבע

שיר ;הרביזיוניזם ;(ככ"ל)הישנהלהגדהחדש

עלפרודיה ;ישראללבכותהגדה ;ברקבכיעל

עשרלמלאתפאררדיה ;דתיבעתרןהכתיבהכוסח

וערד.העבריתלאוניברסיטהשכים

ש[מראל]בעריכתובדיחה.לחתולחוברתחר·גריא.

מ.דפוסתל-אביב,פעמית.חדצביאלי.י[הרשע]

-בר-רבעמ'.האחראי: 12תרצ"ר.פסחשהם,
אורי.יהושעקריקטורות:צביאלי.ש.י.

 .שפישמואל-שפיפון :המשתתפיםכינויי
מפורשות.חתימותגםכאן

בגרמניההיהודיםעלהגזירות :החוברתעכיכי

שידוכים ;גררדרןצבימאתפזמון ;ובפרלין

העליה ;היהודי)בפולקלור(פרקושדכנים

בדיחות ;רמרסרליכיסטאלין ;"הבלתי-ליגאלית"

וערד.

ש[מראל] :בעריכתהומוריסטיתחוברתחר·גריא.

פסחמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

ציור .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתרצ"ז.

 :בפכיםהמשכהכותרת .אורייהושע :השער
 .י.ש[בן-אמוץי. :האחראיסטירית.חוברת

צביאלי].

עשרת ;פטירתו)(לאחרדיזכגרף :החוברתעכיכי

ה"סדר"פלשת;משטרתקצינישלהדברות

פאררדיה ;בדיחות ;כשיםסדר ;תל-אביבבעירית

רעוד."תכובה" :המאיריאביגדורשלספררעל
ש[מואל]ע"ייר"להומוריסטית.חוברתחר·גריא.

פסחמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתרצ"ח.

בן-לויש.האחראי:אורי.יהושעקריקטורות:

חוברת :בפכיםהשערכוסחצביאלי]. .י.[ש

סטירית-הומוריסטית.

אוסטריהכיבוש ;הערביהטיררר :החוברתעכיכי

 ;האוניברסיטהשלהבר-מצרהחג ;גרמניהע"י
הומורסקות ;בדיחות ;התל-אביביבפרלמנט

וערד.

ע"ייר"לחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

 16 [עמודיםמיספררללאתרצ"ט.פסחמרזס,

ש.י.האחראי:אורי.יהושעקריקטורות: .]'מע

צביאלי.
היטלר,שלהאירופי"הסקר" :החוברתעכיכי

בן-אביאיתמרשללכאומרפרודיה ;צ'כיהכיבוש

 ;הארץשלהקכטרכיזציהעלנביא")בן("אידקל
הומורסקות ;בדיחות ;קרקעותמכירתאיסור

וערד.

ש[מראל]בעריכתהומוריסטית.חוברתחו·גריא.

פסח"דיג",דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

ציור 1 ,]'מע 16 [עמודיםמיספררללאת"ש.

כוסחצביאלי.ש.י.האחראי:כהן.שלמההשער:

חד-פעמית.הומוריסטיתחוברת :בפכיםהשער

"קדישא ;השכיחהעולםמלחמת :החוברתעכיכי

העולםמלחמתעלפסח"שלו"הגדהדכא"

תרגום ;רעודהשראהראשיתהמעפילים,השכיח,

"הרבי(מתוךהיינהלה.הדיין"בארץ"פסח

וערד.בדיחות ;הומורסקות jמבכרך")

ש[מראל]בעריכתהומוריסטית.חוברתחר·גויא.
פסחמוזס,א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתש"א.
 :בפכיםהשערכוסחצביאלי.ש.י. :האחראי
חד-פעמית.הומוריסטיתחוברת
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באירופההחדש"הסדר" :החוברתעכיכי

מועצתלישיבתפרודיה ;(קריקטורת-שער)
 ;השכיחהעולםמלחמתעכיכי ;תל-אביבעירית

קרבכרב.מאתהומורסקהתרגום ;הומורסקות

רעוד.בדיחות ;אולר)(יעקב
בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

פסחתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
האחראי: .]'מע 8 [עמודיםמיספררללאתש"ב.

צביאלי.ש.י.
 ;(קריקטורת-שער]באירופההחדש"הסדר"

 .רעדובדיחות ;הרמרסקרת
בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

דפוסירושלים,צביאלי.י[יהרשע]ש[מראל]
 i6 [עמ'מיספררללאrוש"ג.פסחאבן,פנחס
היטלרשל"הסדר" :השערקריקטורת .]'מע

השער:מעלצביאלי.ש.י.האחראי:הופרע.
 . 1933-1943יובלגלירן
קררל.צבי-לץ :בניכוייםהמשתתפיםבין

גבור.וזאבגררדרןצבי :מפורשיםבשמות

(ביןהומורסקות ;העשורבדיחות :החוברתעכיכי

על-אשתולמזלהתימניסעדיהמכתב :היתר
רעוד.בדיחותבכגזי),חזית

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 .]'מע 16 [עמודיםמיספררללאתש"ד.פסחאבן,

 ..יש :האחראי .אורייהושע :קריקטורות
צביאלי.

(מספרריפסחשל"סדר" :החוברתעכיכי
(גםבדיחות ;הומורסקות ;בקרקזפסח ;חסידים)

וערד.המלחמה)מעכיכי
בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 16 [עמודיםמיספררללאתש"ה.פסחאבן,
השער:קריקטורתצביאלי.ש.י.האחראי: .]'מע
 . 1945שלבגרמניה"חמץ"בערר
 ;הקראיםאצלפסח ;תימןפסח :החוברתעכיכי

רעדו.המלחמה)מעכיכי(גםבדיחות ;הומורסקות
ואילובשחררהשערנדפסבהםעתקיםמצריים
ושחרר.בכחולאחרים

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

דניאל :זהבגלירןצביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 16תש"ר.פסחמרזס,דפוסתל-אביב,פרסקי.

ררלף,קריקטורות:צביאלי.ש.י.האחראי:עמ.'
גברי. ;בריזרבסקינח

החקירהרעדתלישיבותפרודיה :החוברתעכיכי
החומר-עפ"ילפסחמעשיה ;האכגלר-אמריקאית

בדיחות ;הומורסקות ;אלמיא.שלבשיררסקה
רעוד.

רכןהמפורשבשמרכאןמשתתףפרסקידניאל
פ.דניאל-ד.פ.בבינריים:

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

הדפוסמקרםחסרצביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
"בגלירןעמ.' 20תש"ז.פסח[תל-אביב],רשמו

קריקטורות.פרסקי'.'דניאל-זה

כותבהתימניםמכרםיחיא :ובכללןהומורסקות
בכיגבור,ז.מאתקולומבוסבארץלסעדיה
כאדירמשהמאתסוףיםשפתעלישראל

רעוד.בדיחותדרידסרן,אפריםשלבתרגומו
 :העורךחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

מרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
אורי.יהושע :קריקטורותעמ.' 16תש"ח.פסח

צביאלי-בייבה.ש.י.האחראי:

 ;פרסקידניאלמאתהומורסקות :החוברתעכיכי
הקראיםביןפסח ;כרימןיוסףמאתאמרות-עם

"מבעדפבטסיה ;הקראיפתחיסעדמאת

רעדו.בדיחות ;לבבוןצבימאתלחרכים"
העורךחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

מרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
עשר :קריקטורת-השערעמ.' 24תש"ט.פסח

צביאלי-ביבה.ש.י.האחראי:זמננו.שלמכרת
מאת(הומורסקה)בצבאיחיא :החוברתעביבי

 ;נידחיםשבטיםאצלפסחמנהגי ;גברריזאב
עלמעשירתסיפורי ;תימןבנוסחופסחאגדתא
 ;הרלצמןאברהםמאתמזמרבים ;פרסקידניאל

רעדו.בדיחות

-רציניש.א. :בכיבוייםהמשתתפיםבין
בחרם.לוימשה-מל"ן ;ארבסטשמערן

מלבדהמפורשים,בשמותיהםהמשתתפים
חכהמאתמאמרות ;לבסקידדו :לעילהנזכרים

שרה :פרסקידניאל ;מאנגליתבתרגוםריטלין
רעוד.פריו

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר-גריא.

א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
השער:קריקטורתעמ.' 16תש"י.פסחמרזס,
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צביאלי-ש.י.האחראי:העודךמדקרס.יואל
ביבה.

 ;הקסמיםמרבד ;המדינההררי :החוברתמעניני
הומורסקות ;מרטי""מרטי :לשירפרודיה

ובדיחות.

(בחתימתופרסקידניאל :המשתתפיםבין
אברהם j ).פ.דפ-י,דניאל :בכינוירכןהמפורשת

 .רעודלבסקידוד ;גבורזאב ;הרלצמן
העודךחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

מוזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
קריעתעמ'.קריקטורת-השער: 16תשי"א.פסח

צביאלי-ש.י.האחראי:העודךבתשי"א.הים
ביבה.

הבורסהעל ;עמיםבעיניאהבה :החוברתמעניני
 ;זמנים""היולשירפרודיה ;לילינבלרםברחוב
 jפרסקידניאלשלהפיליטרניסטיפעלוהערכת

רעוד.בדיחות ;הומורסקות

דניאל :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםבין
(גםפרסקידניאל ;לבסקיאברהם jפרסקי

הרלצמן;אברהםלבסקי;ד. ;).פ.דבחתימה:
וערד.בן-חוריןע. ;לקסיהודה
בעדינתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

דפוסתל-אביב,צ[ביאלי].י[הרשע]ש[מראל]
עמ'. 16תשי"ג.פסחמרזס,אלכסנדר

צביאלי.ש.י.האחראי:קריקטורות.
מעשיםשלאוסף jסטאליןמרת :החוברתעניני

צבאי-רקע"עלפיליטרן jבמדינתנושהתרחשו
 .רעודבדיחות ;פזמונים jהומורסקות jחיילי"

דניאל :המפורשותבחתימותיהםהמשתתפיםבין
יואל jהולצמןאברהם ;לבסקיאברהם ;פרסקי
מאתהומורסקהתדגום ;לבסקידוד ;אליגרד
רעוד.ויסמןאהדןידי.עלנדירמשה
בעדינתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

יורם,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
צביאלי-ש.י.האחראי:עמ'. 16תשי"ד.פסח

ביבה.

עלפרודיה jהיוםמעניניפזמונים :החוברתעכיני
 .רעודבדיחות ;הומורסקות ;אלי""שרביהשיר

אברהם :מפורשותבחתימותהמשתתפיםבין

דניאל jלבסקידוד jהרלצמןאברהם jלבסקי
זימן.יוסף-י.ז. :ובניכוייםפרסקי

בעדינתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתחר·גריא.

יורם,דפוסתל-אביב, .צביאליי[הרשע]ש[מראל]
צביאלי-ש.י.האחראי:עמ'. 16תשט"ר.פסח

ביבה.

(קריקטורת-סואץתעלתסגידת :החוברתעניני
 jהממשלתיתהפקידות ;הכנסת ;צנע ;שעד)

 jפזמונים ;הומורסקות ;הבריגדהמימיבדיחות

וערד.בדיחות

אברהם :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםבין

אברהם ;פרסקידניאל ;יצחקיאדיה ;לבסקי
דוד-ו.ל. :ובכינוייםלבסקידוד ;הרלצמן
זימן.יוסף-י.ז.לבסקי;

r .ההופעהמקרםחסדיםבדיחות.ספדר·גריא

[פסחההופעהושנתהמלקטשםוהדפוס,
עמ'. 94 .] 1956תשט"ז/

מערכותבשלושאופירההפלארח.בארץחרגיאלה
בית-אלוןעזריהבידי[ערוכהופרולוג.
חיפה,הערבה.בית-חפץואחרוןהשיטה

בשערכשיכפול.עמ: 29תש"ז].תשרי,
המחנותבא"י,הלומדהנרעד"r:ןנרעת :האחורי
 .תש"ה"בתשריכ"החיפה,המחכההערלים,

תש"הבתשריבכ"הלהצגההרכנה"הארפידה
עתהרעודנשרף,הצריףמוצגת.להיותזכתהולא

לולמזכרתנאתהיזכרו.אתצליליהמעלים
(מתוךהבנוי"בביתמוצגתלהיותושתזכה

ההקדמה).

תל-אביב,לנרעד.קטניםהנהניםשלמה.חרחלרבקין, חרחלרבקין,רש.צ.בדפוסמואר,תריסהרצאת •
עמ: 20 . 1953אפריל

פרוזאימוסף"עםלנרעדהומוריסטייםפזמונים
לזקנים".

ו.תש"אלולא'והגנה.בטחוןעניכיהחרמה.
תוצאות :ה"הגנה"מטעםאחדדףעלהודעה

--"צפרדע"בלעו :בשדרת-יםהחיפושים

העלולאהמאבקבימיבקיבוץשהחיפושיםרמז,
כלרם.

כליי[בצלאלהנעריםשני-העורכיםסטרילי.חרמו
אדום,דודמגןתל-אביב,נחתומי].ובדרך

גדטה :קריקטורותבשכפול.עמ' 15 ,]ג"שת[
 .דרזנטל-לרינסקי

אדום.דודמגןמהררירעודהומורסקותפזמונים,

איצ'ה :העודךלפורים.היתולימוסףחזרביארה.
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ההומורספרותאוצר

הדפוסמקוםחסדאלפסי].[יצחקצ'יזבאטניק
 8 .תש"יאדרלירוד],דפוס[תל-אביב,רשמו
נוינו].שולמית :הציודים .עמ'

גל· ,'ושנה"חזון",המזרחינועדלבטאוןהוספה
3 . 

 :(כינוייוהעודך :בכינוייםהמשתתפיםבין
 ;ויזתון ;הריקו ;חשוויצעדסחבר ;דלפוןהצעיד
יצחק-צביאלה ;פלפותא) :פיצ'האיצ'ח
-שמחה :חמדזאב-פשיטון :צפודי
חן-ל. :לובצקייצחק-לובצקיפדופ' :וי'סמן
 .אליהו-עכברושא. :דוזנבדגלאה-ששון

מייזליש.

חומדשאדוכללפודיםופרודיותפזמונים
הדתית.התנועהמהוויהומוריסטי

לעניניסטירי-הומוריסטיעלוןהביסקריט.חזית
דפוסקוצץ","אץהרצאתירושלים,דירמא.
גדלוה.בתבניתעמ' 4תדצ"ג.כסלוהiוחיה,

דזניק].ויעקבקדולצבי :[העורכים
יעקב-בקי :בכינוייםהשתתפוהעורכים

קדול.צבי-לץ :דזניק
בביתהמפורסמתהשביתה :החוברתעניני

שנידתוכסירןפדומיןלביסקוויטהחרושת
פרודיה :הדיוויזיוניסטיםידיעלהשביתה
לשבור""כן :ז'בוטינסקישלהנודעלמאמרו

מאתשביתהמפירשלמיומנו :השביתה)(את
שאדרכלפזמון :בארץאזשעשהפרסקי,דניאל
השביתה.עלפאדדויסטיחומד

שושזב'דגניהמצויד.חתולי-ספרותיעתרןרקים.חי
כשיכפול.עמ: 28 .) 1928 (תדפ"חפודים
חדשה.הדפסה

הקבוצה.מחורי

דפוסמקוםחסדחדד.ארנוןהעודך:הנצחרן.חיוכי

דפוסשנתחסדהובנר,פידסטדפוס[תל[אביב],
המעטפהעלעמ: 32 ,] 1967[תשכ"ח/אוקטובד

מצויידמבחד ,! !.!משגע ! ! !"עצום :החיצונית

השערעל .לעולם"ישכחושלאבדיחותשל
וחרסייך.נאצרשלקריקטורהגםהחיצוני
הימים.ששחמלחמתעלבדיחות

זוהר][צבירזה.ועדך][ליקטההומור.בעיניהחינון
האדצהקיבוץהוצאתפועלים,ספריתחל-אביב,
תל-אביבהחדשהדפוסמרחביה,הצעיד,השומר

עמי. 226 . 1959

העבריתהספרותהעולם,מספרותהומורילקוט
והייידת.

[צבירזה. :רעדך][ליקטהקריקטורה.בעיניחינון
הקיבוץהוצאתפועלים,ספריתחל-אביב,זוהר].
גרפיקהדפוסמדחניה,הצעיד,השומרהארצי

עמ: 160 . 1965תל-אביב,
הקריקטורהבע'נימודיםמחנכים,הודים,ילדים,

העולמית.

 .ב'חלקההומורבעיניהחינוך-
פודים],[גל' 240מס'חמריהעלוןנשמע.מהחמריה.
כשיכפול.עמ· 2 . 3.3.61חשכ"א/באדרי"ז

קריקטורות.

והקדיק-הסטירהההומור,בדאיהקיבוץהורי

טרדה.

 .חד-פעמיהומוריסטיעלוןגורש.בחציהומרו
חל-צביאלי].יהושע[שמואלשמואליקבעריכת
בתבניתעמ· 4חדצ"ח.סרכותמוזס,דפוסאביב,

בן-ש. :האחראינס.יוסף :קריקטורותגדולה.
צביאלי]. .י.ש[לוי

דני.מנחם-סחין-מןא. :בכינוייםמשתתף

היטלר- :ה"חלוקה"פולמוס :העלוןעניני
 :טונקל .ישלהומורסקהתדגום :ולינימרס

בדיחות :פזמונים :להתחתן"לאאו"להתחתן
ועוד.

 ',אבלירןראשונה,שנההחולי.ירחוןחמר-גמל.
 .] 1909[חדס"ט/התח"מניסןי"דירושלים,
עמ: 8אב"י.בן :האחראי

בעתרן,חלקאב"יבןלאיתמרהיהלאלמעשה
העודך .העחןובשערהמפורשתחתימתואףעל

מכןלאחדשנדועקדניאל,ישעיהוהיהלמעשה
קד.י. : 4בעמ·והחתום"עזמוח"בכינויו

אב"י,בןואיתמריהודהבןאליעזרעלפרודיות
הישוב,עלעוקצניותהומוריסטיותתגרנות

בקריקטורות,כאןהחידושוהספרות.העתונות

בביתלציודהמודהלחובסקי,אדנולדמשלשהן
בירושלים."בצלאל"הספד

ג.מאחמבואבצירוףהעחון,שלחדשהמהדודה
 , 1980בתש"מ/יצאה"מזכרת",ובהוצאתקדסל

בחל-אביב.

תל-גורי.מתתיהו :עדךבריחות. ) SOO (מאותחמש
חסדהמל"ן,דפוסהטוב","הפרקטהוצאתאביב,
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ההומורספררתאוצר

 98 .] 1959אפריל tתשי"טב'[אדרדפוסשכת

עמ:

עמ'. 21תשי"ח.סאלד,כפרבתוכנו.שנה.עשהחמש

כפרמהרריהומוריסטייםפזמונים 26כשיכפול.

השיריםמחברירשימת : 21בעמ'סולד.

לשירים.עיטוריםוהלחנים.

הרצאתתל-אביב,הומוריסטיות.זוטרתמשה.חיקים,

 . T/1066תשכ""המבצע",במיסדרתסידורכיב,

עמ: 78

מהמפכיהראשונה.השביתהשלרם].חיים[חכרן,

חלב?."מאכליבשבועותלאכולבישראלנוהגים

 Tתרפ""הארץ",דפוסתל-אביב,עממית.בדיחה

איש-בתיה.ח.ש.חתרם:עמ'. 16 .) 1927 (

השבועות.לחג :השערבראש

רישומים.פזמררים.קלה.תחמושתחיים.חפר,

הקיבוץהרצאתתל-אביב,חדשה.מהדורה

בכיקוד.עמ' 104 . 1955תשט"ז~המאוח,ד

השחרור.מלחמתעל

אמ"רבעריכתיר"לובדיחה.לחתולעלוןוקשת.חץ

צביאלי.י[הרשע]רש[מראל]רבי][מכחם

בעומרל"גוירושלים,יהודהדפוסירושלים,

בר-רבהאחראי:גדולה.בתבניתעמ' 4תרצ"ג.

צביאלי].יהושע[שמואל

על"הפועל"פלוגותהתנפלות :העלוןעכיכי

שלותפקידופסחשלבשביעיבית"רתהלוכת

ריפררטאז'ה ;זהמעשהבהרקעתלריחןליפא

מפקדמתוצאות jפסחשלשביעיעלסטירית

גוריוןבן j(הומורסקה)בארץהארכלרסיה

הומורסקות ;בריביזירכיסטיםבפרליןומלחמתו

רעוד.

-דונמיופררפ' :בניכוייםהמשתתפיםבין

ישראל-יזיק ;הכ"ל-כר ;רבימכחם

 ;גרטספלדחכה-הצוחקטוביה ;קרקרבסקי

צביאלי.יהושעשמואל-שמראליק

תל-אביב,טריררקס].יצחק :[העורךהמלכות.חצי

 8[תרפ"ט].פוריםאחדות,קואופרטיבידפוס

פאליי].[כחרם'החרג :קריקטורות .עמ'

פורים"מלכות"תמוכות :החוברתעכיכי

 jלהכעיס") :חפצנו("אדירמגמתנו j(צילומים)

 ;ישראל)ככסת(סיוע,תרפ"טכוסחאסתרמגילת

פיליטרכים jבארץהתעשיה ;העליהגזירות

ובדיחות.

אשריעקב-ש-עק- :המשתתפיםניכויי

 jהכ"ל-לא"י jהכ"ל-מהיכי-תיתי jלריסון

גררדרן.אברהם-ו-לבן

שפיגל.שבמעון]בעריכתולסטירה,להומורחצים.

פוריםהארץ,דפוסתל-אביב,תש"י.פורים .]א[

קריקטורות.עמ'. 8תש"י.

ש. :בחתימההעורך :בניכוייםהמשתתפיםבין

 .איכדלמןאלחנן :מפורשיםובניכוייםאספקלרי

דברי jוהומורסקותבדיחות :החוברתעכיכי

אישיםשלאמרות ;הקריקטורהבראיהימים

ויקטורמאתהומורסקהתרגוםמפורסמים,

וערד."אחשורוש" :ארבררטין

פסחמרזם,דפוסתל-אביב,תש"י.פסח .]ב(

קריקטורות.עמ: 8תש"י.

פרכץפוזר,רו.מאתהומורסקות :החוברתעכיכי

פסח jאספקלרי)ש. :(בחתימתוהעורךמולכד

בקריק-ואישיםמאורעות ;היהודיבפולקלור

וערד.בדיחות jאמרות jטרדה

ספר,דפוסתל-אביב,בחודש,פעםמופיע . 3

עמ'. 8העצמאות.ליום , 1950אפריל

קריקטורות.

ליכטכברג,ו.מאתהומורסקות :החוברתעכיכי

אמרות jמכרחיךסידרת jוהעורךפררטקרבאיון

רעוד.בדיחות

מאיספר,דפוסתל-אביב,בחודש.פעםמופיע . 4

קריקטורות.עמ' 8השבועות.לחג , 1950

סטצ'כקרב,י.מאתהומורסקות :החוברתעכיכי

לחג jוהעורךהרלטייאריגןפולגו,א.רודה,רודה

רעוד.בדיחות ;תרדהמתן

הראשיהעורךלפסח.ספררתי-חתוליעתרןהורסת.

תל-גררדרן]. .א[באמריקהאיכנו-והאחראי

 8[תרפ"ח].פסחערבתל-אביב,דפוסאביב,

עמ:

שלכתיבתםלדרךפרודיות :החוברתעכיכי

זכאידודאמי"),בן("איתמראביבןאיתמר

הפיליטר--עזמרתקיסרי,אוריזכאי"),("בן

סיפורים j("צלמות")היום""דוארשלכיסט

וערד.הומורסקות ;דירמאמעכיכיובדיחות

העורך.שלהםהניכוייםכל

יוצאתספרותית-הומוריסטית.חוברתהחרטומים.
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חכרן].שלרם[חייםמצריםחרטומיידיעללארד

פסחהצעיר,הפועלקואופרטיבידפוסתלאביב,

ציורים.עמ: 32תרפ"ט.

ליבחיים- Chaos :בבינרייםהמשתתפים

א.-א.ה. ;גינזבררגפסח-חתי ;חריפאי

-א.ל. ;ליטאיאהרן-מקשןסתם ;הררביץ
ובחתימותסטרפניקרבררך-ב.ס. ;לבאברהם

 :הררביץרא.גררדרןצבי :מפרושות

ליקטתלמידים.בפיהרזותלערלםטערת-ט.ל.ח.

[יעקבזאב :קריקטורות .עקרוניאביב :רעדך

שנתחסרהאורלי,דפוסעקד,תל-אביב,פרקש].

עמ.' 76[תשכ"ב].דפוס

לפיממריינרתתלמידים,שלמבדחותטעויות

כרשאים.

י.תירגםהעיירה.כלאתשקלקלהאישמרק.טרריין,

אחרונות","ידיעותהרצאתתל-אביב,בן-יעקב.

עמ.' 64 .] 1946[דצמברחיפה,אותדפוס

 . 43מס'אחרונותידיעותספררן-

 .] 1951[תשי"א/גוריון.בןמגילתכנפתלי].טנרקו],

מגוללת.מגילהנצררתאחדבצדדפיםשלרשה

מפא"יגוריון,בןנגדהמגילה,בנוסחסטירה,

וההסתדרות.

בשולינאמרהשכיח,לכנסתהבחירותלרגל

החדרת][תנועתח,בעד"הצביעו :"המגילה"

 .גוריון"בןלמלךולאלבעללאברךכרעהשלא
תשי"ב.פרדיםגוריון.בןמגילתכנפתלי].טנרקו],

מגוללת.בצררהאחד,בצדדפיםשלרשה

גוריון,בןמפא"י,נגדהמגילה,בנוסחסטירה,

שלשכיחמהדורהוהממשלה.ההסתדרות

לאחרשיצאההקודמת,מהשנהה"מגילה"

הזמן.לאירועיבהתאםשינוייםרבההבחירות

חך-הרצאההומוריסטית-סטירית.חרבותטרסקכיכי.

אתהמקיףראשי""מאמר :החרבותמעניני

 :אזהשגורהלהיטעלפזמון ;הישובאירועי
הפרוטקציוניזםעלסטירימחזה ;"נב~נבליצ'קי"

הומורסקה ;חסידיםלסיפוריפרודיה ;במשרדים

"מאזנים"פולמוס ;באמנותה"כרכבים"על

פרדים;נשפיעלסטירימחזה ;"כתרנים"

חוליןשיחרת ;הלאומיוהביתבריטניהממשלת

רעוד.תלמידי-חכמיםשל

ט

יהושע[שמואלשמראליקבעריכתפעמית,

תרצ"ז/י-שבטלארמי,דפוסתל-אביב,צביאלי].

 .]'מע 8 [ . 193 7נראו

צביאלי].יהושע[שמואלבן-לויש. :האחראי

אזרי.יהושע :קריקטורות

וההמולהטרסקנינישלביקורו :החרבותעניני

בכרשאיםכאןוהסטירהההומוראףסביבו

שלוניצוחומרסיקהסביבממרקדיםאחרים

טרסקניני.

 :הערוךוקריקטורות.חידודיםלהומור,ירחוןטמפר.
חרבותכל"יחיעם".דפוסתל-אביב,מצרי.ע.

 .עמ' 64בתהיא
אתהמביאהמשעשע,"הירחוןהפנימי:בשער

מגל' , 2בעמ'מפרושהערוךשם .לביתך"הצחוק

ואילך. 2
 . 1965יולי , 1מס'ואשרנה,שנה

 1965אוגוסט , 2מס'

 1965ספטמבר , 3מס'

 1965כרבמבר , 4מס'

 . 1965דצמבר , 6מס'

 1966ינואר , 6מס'

 . 1966פברואר 7,מס'

ריקלמהרגםלכיכרשבינהדברים :החוברותעניני

זה.בשםלמשקה
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ההומורספררתאוצר

יהושע[שמואלשמראליק :העודךאחורכרת.יויערת
תל-אביב,אברלעפיה.א. :האחראיצביאלי].

תדצ"ה.ב'אדר/כ"ז 1935אפריל 1מרזס,דפוס
הוספה .יומיעתרןשלגדולהבתבניתעמ' 2

 . 44מס'והכספיהכלכלילדואר

יומיעתרןשלהרגיליםהמדודיםכלב"עתרן"
באפריל.האחדשלנכוסח

ש[מראל]בעריכתחד-פעמי.אחורכרת.יויערת
אלכסנדרדפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

בתבניתעמ.' 4 .) 1937 [לאפרילראשוןמרזס,
 .בדיזרבסקינח :קריקטורותגדולה.

שלנכוסחבעתרןהרגיליםהמדודיםכלב"עתרן"
באפריל.האחד

שלמוכי].[חייםמרכיש. :מאחאחורכרת.וייערת

יהושע[שמואלשמראליק :רהמר"להאחראי
ראשוןמרזס,א.דפוסתל-אביב,צביאלי].

 .]'מע 4 [תדצ"ח.ב'אדר/כ"ט 1938לאפריל
 .יומיעתרןשלגדולהבתבנית

שלנכוסחיומיעתרןשלהרגיליםהמדודים

באפריל.האחד
שמראליקבעריכת .חד-פעמיאחורכרת.יויערת

מרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואל

גדולה.בתבנית .]'מע 4 [ . 1939לאפרילראשון
יומיבעתרןהרגיליםהמדודיםכלב"עתרן"

באפריל.האחדשלנכוסח
 :בתרךפרדים.וערבלשבתמוסףאחורכרת.יויערת

 . 27.2.1953תשי"ג/אדרי"באחרונותידיעות

והומורסקות."ידיעות"היתולי.עמדו

 .התיכוןהמזרחשלהערבעתרןאחורכרת.יויערת
אדרי"דתל-אביב,שמראלביץ.ש.העודך:

עמ: 2 .) 1957 (תשי"ז

אחדן-"ידיעות :העתרןבמתכונתהיתוליעתרן

העחרן,"מזרדי"שאדרכל"ידיעות"רבוכרת"
תמוכות.לרבות

באפרילהאחדמיוחדת.הרצאהאחורכרת.יויערת
צילומים.עמ.' 2 . 1971

"דייעותדימויעתרןבאפריל.לאחדמהתלה

י

בטכ-הסטודנטיםאגדותשהוציאהאחרונות",

ישראל"ממשלח :ובראשןשוכרת"ידיעות" .נירן

הראשוןהמקדשביתגילויעלהנוקדהכריזה
הידיעות.באלהוכיוצאשכי"ביתמתקופת

אתלמשפטהגישאחדרכרח""ידיעותהעתרן
עתרןשכןהתפשרו,ולבסוףהסטודנטיםאגדות

 .העתרןהפצתמסייעזה
שלהכלליתהתנועהירושלים,אחשרוש.יויערת

התנועה-הכרכיםבישראל,החלוציהנרעד

 3תשי"ב].[פרדיםירושלים.מחכההמאוחדת,

לעכיכיהמחלקהבעזרתלארדיצאבסטכסל.עמ'

הציונית.ההסתדרותשלוהחלוץהנרעד
סטכסל. .]'מע 14 [תשכ"ה.פרדיםכוכו.גבעתירמן

-טשי :המשתתפים .וזכרותמר :העורכת
-תדי(מרד) ;טשכד) :(מקודםתזמרויצחק
עמוסמשלחראהחומדיחדכל ;תזמרויצחק

מיוחדתהרצאהמצרופתזהליומן-פרדיםדרדכד.

באדרט"ר , 4847מס'המשק,מיומן"רצינית"

 . 19.3.1965תשכ"ה/

לחיים '"גיוסףאתמכיד"מיעלפרודיהכאן
המשק.מהררי ;גרדי

 .]'מע 5 [ .) 4.3.1966 (תשכ"רפרדיםכוכו.גבעתירמן

 .היתולינכוסחהמשקכיעני
עמ: 12 . 4.3.1966תשכ"ר/פרדיםכוכו.גבעתירמן

דרדכד.חמדוהמעטרת:העורכתסטכסל.

 .היתולינכוסחהמשקמהררי
יוצאיםהיין.עלמכתמיםירושלמי.תכחרםב"וירסף

ירושלים, .הברמןמ[איד]א[בדהם]ע"ילארד

בכיקדותש"א.תל-אביב,"הארץ"דפוס
זוטא.ובתבנית

מכתמיםרחינובמצריםהי"גבמאהחיהמחבר

רכהלראשמתפרסמיםהם .רט"בןנהירתואלה

טפסים.בחמשיםנדפסשלו.הדירראןמתוך

א.מ.הברמן,עדר:דאה

"בדיחרתא"הצראתלפסח.כשדהיתולית.הגדהיחץ.
דרדזרן].אפרים[מאחתש"ז

(דאהמפלגתית"בלתי"הגדה :זרחילמעשה
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ההומורספרותאוצר

כמנדרשלאהטפסים .כןלפכישכהשיצאהשם),

לאהמחבר .חדשרכשםחדשהבמעטפתערטפר

השעראתאלהמטפסיםלהוציאאפילוטרח

הוא.אףשכשאדהקודם,

חך-חוברתמבדלביה.צ'רסניהחהודיה.י'חץ.

שלמרבי.חניים]בעריכתוסטירה.להומורפעמית

עמ: 10תדח"ץ.פסח"ארץ",דפוסתל-אביב,

 .בידזרבסקינח :קריקטורות
אליעזר-כ.אליעזר :בניכוייםהמשתתפים

שלמרבי.חיים-דוקרכדמי;

 ;רעתרכאיםסרפדיםהארץ,עתרכי :החוברתעכיכי

ויפן>מרסרליכיהיטלר,(בדיתהעולםמאורעות

השער.עלבקריקטורהמשתקפים

כחולהואבשערשצבעהשכיח,מהרודהמצרייה

הכותרתתרקנהרכןאדום.-בראשונהואילו

של"משחקם :בראשונה :השערלקריקטורת

ואילורמסתכליהם"יפןונציגמרסרליכיהיטלר

 ."ונציג"מהמלה "ר"הארתכמחקהבשכיח

 .מדגרליןמיכאל :רעדךליקטצוחקים.ישראלילרי
חסדהורחל,ךכ.דפוסזלקרביץ,הרצאתתל-אביב,

עמ: 280 .]ל"שת[דפוסשכת

הרדים ;תלמידי-חכמים ;הטףמפי :חתרכן

הבדיחהמאוצר ;הקיבוץמהררי ;וילדיהם

לבריאות.יפהצחוק ;והיהודיתהעולמית

רחייםבן-אמוץדן :ורשמושמערהכזבים.ילקוט
תל-אביב,שכיח.מהדודהדוד.זיאןציידחפר.

תשט-"ספד",דפוסהמאוח,דהקיבוץהרצאת

עמ.' 144 . 1956 /ז"

מתוךכבחדרכאןהמתפרסמיםהכזבים 167 "

מאזאלינושהגיעובקירוב,סיפורים 400

בליקוטם"לעסוקשכים,שלרשלפכיהתחלנו

בן-אמוץ).דןהקדמת(מחרך

ומספררתהעולםמספררתרלסאטיוה.לחומרוילקוט
עבדי.יצחקידיעלוכעדךכסדרכאסף,אידיש.

מל"ן,דפוסשדבוק,יוסףהרצאתתל-אביב,

עמ.' 312[תשי"ב].דפוסשכתחסדה

סרפדיםוכמהשלרשיםשליצירותיהםנקבצוכאן

יידיש.סרפדיוששההעולםמאומרת

בספרותהומרד :בשם-1965בבשניתיצאהספד

העולם.

הארץ-המלחכללכצרללפרדיםקרכצסיההמלח.ים

 :[העודךאזרחים.מהנדסיםחברידיעלישראלי
"הארץ",דפוסתל-אביב,ישי].בןזאבאהדן

עמ.' 16תדפ"ח.פרדים

מ"ככסתהפורשתישראל","אגודתעלסטירות

האכסקרטיבהדר"חעלפרודיותישראל",

ישיבתהלאומים,חברידשעלהמנדטיםלרועדת

דודשלכתיבתםלנוסחתל-אביב,עידיתמועצת

 ;בפתח-תקרההקטיףסכסוך ;זכאירדודשמערכי
התא"יהצגות ;לסטירהכנושאהמלחיםזכירן

רה"אהל".

כליולקריקטורה.להומורלסטירה,קונטרסהמלח.ים

בעריכתסדרם.ממשלתשלהרשמימבטאה

הרצאתתל-אביב,בן-ישי].זאב[אהדןאפרכסת

פרדיםשושני,רס.איתןא.דפוסאדומה","פדה

עמודות. 36תד"ץ.

 ;רושמןישראל-נפשן :בניכוייםהמשתתפים

-הרווקמכשהשפדליכג;ע.-אשמדאי
פוענחושלאבניכוייםארהיתדפרלק.מכשה

המפורשיםבשמותיהםארהעודך>של(דובם

תאומי).מ.כספי,(בכימין

רעדתדר"חתדפ"ט,מאורעות :החוברתעכיכי

לזכדרכרתירפרודיות ;פספילדוגזירותהחקירה

 ;בן-אביאיתמרשלולכתיבתוסרקרלרבכחרםשל
העבודהאחדותמיזוג·דיעלמפא"ייצירת

שלהמלוחהפולקלורמן ;הצעידוהפועל

המאורעות).(ימיההם""הימים

חוברתלהובלה].עברית[יחידהיעלחוברותיעל.
עמ.'כשיכפול. 30 . 9.4.1943[תל-אביב],שכיח.

הקריקטורות"מרביתהיחידה.מהרריקריקטורות

ד.ע"ימיעוטן ,).ק.מ(קידשכצרייגמ.ע"יכרשמו

זרחוברת .).א.ש(ארשדרביץרש. ).ד.ד(דרידרביץ

הראשונה,-הקדיקטרדרת nלחרבדישרהמשךהכה

יחדיתנו".ליקרםשכהבמלאתלחבריםמרגשת

היחידה.בעתרןתחילהנתפרסמוהקריקטורות

עם(ע)לברן(רת)מסכתאברהם.יעוי·[הרכררלר],

ירושלים,(ירקד).ותוספותדש(מ)"יפירוש

סרפדישלבכתבעמ: 5 .) 1962 (תשכ"בפרדים,

סת"ם.

הצדדיםומשכיהעמודבאמצעהיא"המסכת"

הגמדהנכוסחסטירהר"התרספרת".ה"פידרש"

לכלרמפא"יבן-גוריוןיחסלנרן,פרשתעל

 .העביד
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יצחק.בן-ישראל, :ראה-יצחק.יצחק
אץבשנתחלםבק"קשקרהמעשהנס-חלום.יררבעל.

[בחתימתלפ"קהקץיקיץכיקץאםקוצץ,
עמ: 40תרצ"ח].פרדיםכסחודש :החוברת

דיונילארדהארץחלוקתתכניתעלסטירה
 .) 1937(תרצ"ז/בציריךהעשריםהקונגרס

יצחק :[העורךלשבועות.החוליחד-יומןירק.
לשמחה""מרעדיםהרצאתתל-אביב,טריררקס].

"אח-דפוס"תל-אביב"),ספריםמסחר(בית
עמ: 4[תרפ"ח].תל-אביב,דרת",

-א.ג.בן-רפאל, :בניכוייםהמשתתפים
 .גררדרןאברהם

סאקר,(האריהציוניתההבהלה :החוברתעכיכי
צדיק~םנפלאות ;לשבועותבדיחות ;סולד)ה.

שרכים.חידודים ;בארץהעתרכרת ;העם)(מפי

הציירמשלהןמירושליםהטיפוסיםדמויות
לילייך.משהאפרים

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתהלבן.הירק
דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 .]'מע 8 [תרצ"ט.שברעות"ארץ",

 ;שמחחג ;קרקעותמכירתגזירת :החוברתעכיכי
 .רעודלציםבמושב ;כשים"תורת"

חד-פעמיתהומוריסטיתחוברתלשברערת.ירק
בהשתתפותצביאלי,י[הרשע]ש[מראל]בעריכת
שברעותמל"ן,דפוסתל-אביב,פרסקי.דניאל
קריקטורות:ודלף.השער:ציור .]'מע 12 [תש"ר.

קררל.צבי-צלניכויים:בריזרבסקי.נח
כשיםתורת ;לציםבמושב :החוברתמעכיכי
רעוד.בדיחות ;ימינומצבות

תרצ"ז,לשבועותחד-פעמיעלוןגורש.בחצייוקרת
תל-צביאלי].יהושע[שמואלשמראליקבעריכת
גדולה.בתבניתעמ'] 4 [מרזס,א.דפוסאביב,

 .בן-לוי .ש :האחראי .אורייהושע :קריקטורות
ההסתדרותביןהעבודההסכם :החוברתעיקר

במושב ;נשיםסדר :רכןהלאומייםהעובדיםלבין
וערד.לצים

חך-הומוריסטיתחוברתלשבועות.יאדהקוי

תל-צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכתפעמית.
 8 [תש"ב.[שבוערת]יפר,"החושן"דפוסאביב,
 .]'מע

אקזמות.עלמחקרמעיןהיתרביןבחוברת
ע"ייר"לחך-פעמית.הומוריסטיתחוברתישקבי.

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק
 .]'מע 8 [תרצ"ח.פסחהמועדחולמרזס,דפוס
נח :קריקטורותאודי.יהושע :השערציור

צביאלי]. .י.ש[בן-לויש. :האחראיבירזרבסקי.
מנחם-מינויןרם .דר :המשתתפיםניכוייבין

רבי.

שלנר,הנשים ;לציםבמושב :החוברתמעניכי
רעדו.הומורסקות

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברת •••ישקבי

א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
עמ: 8תש"א.פסחהמועדחולמרזס,

הקודמת.מהמלחמהבדיחותצרור :היתרבין
עקרם.בראיהטירונות !המפקדכןאברהם.ישראל,

בדפוסוכרפסכסדרמארד-אל,הרצאתתל-אביב,
עמ: 240 . 1964תשכ"ד/ישראל,

מצ-הומוריסטית-סטירית,חוברתהשומרון.יתוש

אפריםובהשתתפותמשא.בעריכתוירח.

דבלשומרון,"תרבותהרצאתחדרה,דרדזרן.
שברעותתל-אביב,"אחדות"דפוסחדרה,חסיד

ארז.אליעזר :קריקטורותעמודות. 36תרצ"א.
משתתפיםמפורשיםששמותיהםלאלה,בנוסף
-חוקראפרד, ,.דפרימא :בניכוייםכאן

ומידך,אלדדאמש, ,.מ ;דרדזרןאפרים
מקצועיגבבמאזין,חריפאי,ותיק,סינרגרפיסט

 .ירנגשטייןאשר-י-ןאשר ;משאברהם-
 :רציניתהיתולית-ספקספקהחוברת,מגמת

ההיתול.ספררתבמקהלתהכפרקולאתלהשמיע
פרודיה ;במושבותעבריתעבודה :החוברתעכיני

 jהאכדיםהתאחדותמרכזישיבתעניניעל

מחמוש-כרוניקה ;רהדיביזירניסטיםז'ברטינסקי

(בידיטרנקלמי.הומורסקהתרגום ;בדיחות ;כרת
רעוד.דרדזרן>מ.
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ההומורספררתארצד

רירכ"פהשנהלראשובדיחהלחתולחרבותככקרח.
דני][מנחםאמ"דבעריכתיר"לתדצ"ד.

[ירושלים],צביאלי].יהושע[שמואלרשמראליק
עמ: 16[סלרמרן].וירושליםיהודהדפוס

צביאלי].יהושע[שמואלדבבד :האחראי
-ספיןקדקרבסקי,ישראל-מזיק :הבינריים

הנ"ל.-מהגרדני,מנחם-ריצמניסטהנ"ל,
בקונגרסהעבדוהאגףנצחרן :החרבותעכיני

עלוניחרדהאגףחשבוןעלועקיצותהי"ח
רהנאציrנ;היטלראדלרזרדרב;משפטמפא"י;
בדיביזירניסטים.ההסתדרותמלחמת

קדרלצביע"י[לראש-השנה]היתולימדודככקרח.
תדצ-באלולכ"חדבר :בתרךדזניק.ויעקב
 . 26.9.1935 /ה"

ההסתדרותקונגרס(עלפרודיות ;הומורסקות
עלהלאומיםחברוישיבתהחדשההציונית
 .רעודבדיחותפזמונים, ;חבש-איטליה)מלחמת

איפה-פלסטיןפלסטיןמחי.רגוינכוגשלמהכהן,
תל-קריקטורות.פתח.איששלמיומנו ?את

 . 1968ארפסט,אמנידפוס"צפרן",הרצאתאביב,
 ."פתח"אנשיעלקריקטורות

כ'במלאתתש"ז,בתשריכ"הלמסיבתשירים.כ"ר
בסטנסל.עמ: 51המאוחדת.לתנועהשכים
מחנהעלובעיקרבתנועהההוריעלהיתולשידי

תל-אביב.

 :ליקטהטף.מפיומימרותבדיחותצוחקים.כולנו
הרצאתתל-אביב,אדיה.מ. :צייד :אוריאליעקב
 .עמ' 184 . 1964~תשכ"ד/מופת,דפוסכיב,

בניקוד.

עטם"פדילפסח.היתוליעמודערוך.משולחןכרון
י"גדבר,בתוך:דזכיק".ויעקבקדרלצבישל

 . 5.4.1936תדצ"ר/בכיסן
ועדר.בדיחותהומורסקות; ;"ידיעות"

הומצאהחומדלפרדים.היתוליעמוד •••המלחכיד
אדרי"בדבר :בתרךדזניק.ויעקבקדרלצביע"י

 . 6.3.1936תרצ"ר/
ביטולעלהעתרנרת ;הומורסקות ;"ידיעות"

וערד.ה"עדלידע"

כ

אמ"דבעריכתולסטירה.להומורחוברתהמלך.כיו
תל-פרסקי.דניאלובהשתתפותדני][מנחם
עמודות. 16תדצ"ב.פרדיםיבנה,דפוסאביב,

קריקטורות.

דניאלמאתמקיףפיליטרןלפרדים,פרודיות
וערד.בארץוחכמיםסרפדיםעלפרסקי

 ..תרצ"ד]לפרדיםהומוריסטית[חוברתהמלןכוי
צבי :האחראיהעודךהספר.דפוסירושלים,

עמ.' 34קוצץ"."אץהרצאתקררל.
ודביק.ויעקבקררלצבי :עורכיםשכיהיולמעשה

 ,.ל.יצל,לץ,הבינריים:כברן.אריהקריקטורות:
קלמן-ק.ג-כיקררל;צבי-ליליבן-ישי,דוד

כתן-שלגדבריהנא,כרן,אלף ;גרשרני
בחתימותיהםמשתתפיםערדאלתרמן.

מרגלית.ומאירדרדדרןאפרים :המפורשות
הסרפדים,תל-אביב,עלוהומורסקותסטירות
משההמזרחי,עברית,לעבודההמאבק

של(כצחרכר 1934רינהמאורעותסמילכסקי,
שללמחזהופרודיההארץ,עתרכרתדרלפרס),
בן-א.ד.עלסטירה ;בכר"ואת"אותר :ברקרביץ

וערד.תל-אביב"עירית"ידיעותכעררךישי

 :רמשםמפהליקטלילקוט.חדשיםכזביםהיי.כיפאק
דפוסאפרסמון,הרצאתתל-אביב,סלע.אורי

עיטורים.עמ: 112 . 1967כרמל,
העבריתהספרותשלאתנולוגיהאצלנו.כרחביםכך

י.ע"יונערךחוברפרודיות.מחדורהחדשה.

רזניק].]יעקבשוחטוי.קררל][צביאבי-יורם
"ארץ-דפוסירושלים,נברן.אריה :הציורים
עמ: 32תרצ"ב.איירישראל",

 '.אקוצץ""אץספריית-

א.צ.ביאליק,ח.נ.שלכתיבתםלדרךפרדויות
ח.שטינמן,א.עגנון,ש"ישלרנסקי,א.גרינברג,

ד.לרפכן,י.ייבין,י.ה.ברקרביץ,י.ד.הדד,
א.דר.כ"ץ,צירןבןבן-אבי,א.ד'ברטינסקי,

סילמןק.י.גליקסרן,מ.שררן),כך:(אחרשבוררן
 .פוסקידניאלהכהן,הללבןמרדכיוריד,ז[כאי]
מעברסרפדים.לשמונהקריקטורותקיסרי.ואורי
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 ,] 1967[יוליאורלי,דפוסתל-אביב,חייק].

עמ.' 16הוד.אתרביןהרצאת

שרגא[סלע],אודי :רעדנוליקטונאצו.בדיחותכל
הכרמל,דפוסתל-אביב, .ואמנון[הד-גיל]

עמ.' 18/תשכ"ז. 1967

חוברתשלמיוחדת"מהדודהההמתנה.בימייצא

 .צה''ל"לחייליההרצאהשלכשיהודפסהזר
תל-אביב,חייק.יצחק :ליקט •קרסיגיןבדיחותכל

שערקהסטלין,שללבתרנרמזסררטלאנההרצאת
אורלי,דפוס , 1967תשכ"ז/ירליתמוזמדרסיה],

עמ.' 18

עלבאים"."הרוסיםהשער:צדדימארבע
מלחמתנצחרןלאחדהקומוניסטיותהמדינות
הימים.ששת

תל-בדרי].[שם .כהןיהודה :עררךהשבוע.בדיחותכל
"איסד".הרצאתהכרמל,דפוסאביב,
 25.1.67תשכ"ז/בשבטי"ד , 1גלירן ,'אכדך

 1.2.67תשכ"ז/בשבטכ"א , 2גל'

 8.2.67תשכ"ז/בשבטכ"ח , 3גל'

 15.2.67תשכ"ז/א'אדרה' , 4גל'

 22.2.67תשכ"ז/א'אדרי"ב , 5גל'

 29.2.67תשכ"ז/א'אדרי"ט , 6גל'

 6.3.67תשכ"ז/א'אדרכ"ט , 7גל'

לגלירן.מגלירןנמשךהעמודיםמיספרד
קטנה.תבנית .:עמ 226

 10.4.67תשכ"ז/ב'אדרכ"ט , 1גל'ב'כדך

 17 . 4.67תשכ"ז/ניסןז' , 2גל'

 .לגלירןלירןמגנמשךהעמודיםמיספרד
עמ'. 64

עללקוראיםהודעההאחורי,בשערהעטיפה,על
בדיחותנתפרסמוואכןבדיחות.לשולחיפרסים

השולחים.בחתימותאלה
 jההמתנהתקופת jאשכוללוי :הבדיחותעניני

 .רעודמיתרן j"ידפ
 '.אכדךשל 3מגל'דקפורשהעודךשם

תל- .אילןדפי :רעדךליקטהימים.ששחבדיחותכל
טמברדודפוסים"חדקל"מיסדדתאביב,

עמ.' 34 .] 1967יולי[תמוז/סוףתשכ"זרדניאלי,

 . 1960-1958מ"טדקלין"הומרדלקטופרח.כפתרו

 .י :ציודים .גרטמןויצחקגבעולישולמית :ערכו
בדפוסנדפס"טרקלין",הרצאתתל-אביב,אפפל.

עמ: 176תשכ"א.הכללי,

ההומורספרותאוצר

ההיתולייםהעתרניםרשימתהפנימילשער
ערכים). 10 (קוצץ""אץבהרצאתאזעדשיצאו

ישראלשלהיאובליכםשלרםשלהקריקטורה
דרחרמרבסקי.

 , 3מס'מלבדהדבריםכלאתכתבוהעורכיםשני

(פרודיהשלח.שודדוהוא"עסק-ביש", :החתום
ההסתדרותאתנטישתועקבגרינבדג,א.צ.על

הםדזניקמיעקבלרביזיוניסטים).והצטרפותו

קדרל.מצביוהיתד 11-8עמ'

כונסשם , 37-27עמ'תדצ"ב,קוצץ""אץדאה:

הזה.מהחומדחלק

"סרסיתא"הרצאתנפט.וכתיביארטרקוסבדיחותכל

[פברוארהכרמל,דפוסתל-אביב,דרדס,אבר

קטנה.בתבניתעמ' 34תשל"ב).שבט 1972-

חסדה ."איסד"הרצאתתל-אביב,אשכול.בדיחותכל
קטנה.בתבניתעמ'. 34 .] 1967 [דפוסשנת

 .) 8.8 . 71מיוםמכתבו(לפיסלעאודי :העורך

הימים.ששתמלחמתמלפניהןהבדיחות
ספררני-בפידסרםחדשהתקופהפותחזהספררן

לארדגדולה.הפסקהלאחדפוליטייםהיתול
 :נוספתחוברת-היתולפיוסםהקונטרסהצלחת
אשכול".בדיחות"ערד

אפיינייםוירקניםהםבשעראשכול"פרצופי

הקדיקטר-מיטבשלקריקטורותמתוךשלוקטו
("הארץ",הארץבעתרניבישראל"דיסטים

ר"הירם").אחרונות""ידיעות"מעריב",

הפצהתל-אביב,והפנתרים.הללגרלדה,בדיחותכל
בןעמודרכלעמ' 16דפוס.שנתחסדה"שלה",

מלבנית.תבניתטורים.שני
תל-אביב,חייק].יצחק :[עדךדה-גרל.בדיחותכל

 . 1969שאול,בנידפוס"אמברגו",הרצאת

עמ'. 34תשכ"ט].[פברואר/שבט

ישראל.עלוהאמברגודה-גרלעל

אביב], J[תלסלע.]אודי :[ליקטהירח.בדיחותכל
תשכ"ט/ספטמבד[אלול"אפולו",הרצאת

עמ'. 16 .] 1969

אפולו).(מבצעלירחהטיסהעלבדיחות

תל-חייק].יצחק :נערךשסופו.כפיירבהבדיחותכל
 18תשכ"ח]./סירן 1968[ירכיאורלי,דפוסאביב,

שולל.להוליךוכיצדלשחררכיצד :תוספתעמ.'
 .סרפדיונה-מלחי :המשפטעל

יצחק :[ליקטחשכ"ז.הכצחרןמלחמתבדיחותכל
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ההומורספררתאוצר

בעיניבראשיתספדהמבול.אחדישמואל.כ"ץ,
 . 1965[תל-אביב]כ"ץ.שמואלשלהקריקטורות

עמודים.מיספרדללא
לספר"מותאמות"אקטואליותקריקטורות
בראשית.

בעבריתהםבראשיתספדשלהפסוקים

ובאנגלית.

למדינת .עשוררישומיעשור.בכבלשמואל.כץ,

"עלהרצאתתל-אביב,קריקטורות.ישראל.

עמ: 128 • 1958החדש,הדפוסבדפוסהמשמר",

ובאנגלית.בעבריתהכתבות

 . 1961קריקטורות.השמש.בעקבותלךשמואל.כץ,

 .הארץמכרףעמודים.מיספרדללא

קדיקטרדיסטן.שלמיומנוסיני.רעדמדןשמואל.כץ,

 . 1957החדש,הדפוספועלים,ספריתתל-אביב,

עמ: 96

ב"עלבדרבןכןלפכינדפסוהקריקטורות
 .הארצי"בקיבוץרב"השברעהמשמר"

תל-אביב,רישומי-הררי.ומכפר.מעידשמואל.כץ,
ללא . 1956החדש,הדפוסהמשמר,עלהרצאת

עמודים.מיספרד

המשמר"ב"עלתחילהנדפסוהקריקטורות

הארצי".בקיבוץרב"השברע

יר"לחד-פעמית.הומוריסטיתחרבותכומלירן.

רעדתירושלים,תש"ה.חברנהלניכרתלככתבי.

מצואיהיהודית,הסרבנותפקידישע"יהתרבות

 .] 1944[צדמברחברנהשלשביעיכדשבת

מיספרדללא .בן-זכאיירחכן :הערוך .כשיכפול

עמדוים.

שכיערדהשתתפו"מלבדיהסרבנות.מהררי

 :הפיליטרןבעל(גולן>גרלדכבדגאברהם :חברים
בעלאפשטייזושמואלהתחתנו"מה"בשל

מכחבר(מתוךפשוט"לפקיד"מזמרו :הפזמון
משלחראהחומדשאדכל .) 15.5.1945מיום

הערוך.

תל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכת

עמ: 32דיג.דפוס ,) 1937(יוליתדצ"זאבמכחם

-אצטרובל :בינריים .אזרייהושע :השערצירו
 .סעדרכייוסף
האזרחיםמלחמתלחר"ל,כסיעות :החרבותעכיכי

רהרמרדסקרת.בדיחותבספרד,

פסחירושלים,סילמן].יהודהקדיש :[הערוךכרפס.

טורים.טזתדע"ג.

לפסחההגדהשלבנוסחסטירות :החרבותעכיכי

מלחמתפורץשלפכיבשנההישובהרריעל

ושידהשיריםפזמונים, ;הראשונההעולם

א.(עלעליכםשלרםעפ"יקומדיה ;בפרוזה

ורבוערד.דיזכגרף>ומ.לריןאלתרלדרריפרל,

עצמו.סילמןמשלהםהדברים
א:טוביוםעלי-
 .ר'סנוניתהרצאת-

א.דפוסתל-אביב,רבי.מכחםהערוך:לפסח.בשו
עמ: 18תדצ"ז.פסחלעם,בדיחותהרצאתמרזס,

לפסח.ופולקלורבדיחותילקוט
רכןהמהדירארהמחברשםחסדיםלפרדים.כתרנה

אחד.עמודעלנדפסהדפוס.מקרם

 .והמןפרדיםנעבידהכתרנהלנוסחפרודיה
ולשבועהלאלהארחךד'"יתן :"הכתובה"בראש

כפלהאשדהאשהאח /ממרתמדאנימוצא /

בגודלך".

ל

מהרריהומרדצרודעלינו.לאדקכבימין.הלרי,
הרצאת-פועליםספריתתל-אביב, .הקיבוץ
ופרסמרחביה,הצעיד,השומרהארציהקיבוץ

כוללעמ: 144 . 1969תשכ"ט/תל-אביב,אילרן
קריקטורות.גם

ופרסתל-אביב,לשופט.שכהפךחמודבחרם.משהלוי,
עמ: 10 ,] 1938 (החשון,

הכורע ,תימןבןמאחבתימןההרריעלסאטידה
בחל-אביב.מל"ןדפוסובעל"מוסה"בשמר

 :הקדמותקריקטורות.השמשות.ביןועבן.לרויא,
ביתאויד"."חילביטאוןועררךקישוןאפרים
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ההומורספרותאוצר

[תשט"ר].דפוסשנתחסדה . 665הצבאיהדפוס

עמ.י 144

צה"ל.מהררי
הרצאתתל-אביב,קריקטורות.רענן.בקרוענן.לרויא,

/תשכ"ג. 1962ניצנה,דפוסטבדסקי,נ.ספרים

הכתבותרכןההקדמהעמודים.מיספרדללא
באנגלית.הןלקריקטורותמתחת

אחדן-ב"ידיערתכןלפנינדפסוהקריקטורות
וערד.השבוע""דבר"במחנה",נרת",

רהמר"להעודךולסטירה].להומור[עתרןליהורים.
ירושלים. .סילמןליבקדיש

 10 .) 1909 (תדס"טאדרי"ד .מתיחשעתרן . 1
יפר. :העודךכתרבתריק.האחרוןהעמדועמ.י

אליעזרשלהלשוןחידוששםעל"חשמתי"
מהפכתלאחדקונסטיטוציה,למלהבן-יהודה
רקת " :שלתיבותראשי :הצעיריםהתורכים

בעמ'הומורסקהגםכךעלוגבלה.מלטוןש
6-s . העודךמשלחראככולודוברהחומד

 g-7בעמ'בישוב.ההרריתחומיכלאתומקיף
ביןבן-יהודה.חמדהעלהיתולימעדכון

שלפיאולר,יש"יגםהיההמשתתפים
שנתןהואהיהתש"גאלולכ"אמיוםמכתבו

הראשוןההומוריסטיהעתרןלעתרן.השםאת
יומי.לעתרןכמוסףלאשיצאבארץ,

 12 .) 1910 (תד"עשניאדרי"דחשמתי.עתרן . 2
ו.ל.מאתקריקטורותלראשונהכאןעמ.י
עתרנו,יהודה,בןעלסטיריחרמוהרבה

פיינגרלדעםאב"יבןושלשלוהשותפות
בן-יהדוה,שלהלשוןחידושיהמומר,
וחמדהבן-אבישלכתיבתםדדךעלפרדויות
"אחוזת(עלשרפמןאארכןבן-יהודה

"כיהמוטומופיעוגל'עדמכאןבית").
שלהמוטודדך(עלבא"אנילרגון

הכתובת .)"אבאנילעודדך"כי :"המעודד"
ירושלים. :ואילךמכאן

תדע"אאדרי"ד(הרמרדי).חשמתיעתרן . 3

תופסכאןאףעמ.'קריקטורות. 12 .) 1911 (

 :נוספוככתב.מקרםועתרנובן-יהודה
הצעיד","הפועלעלוסטירותהומורסקות

היהדויהעתרכאישלמלשיבוחוצירן","פועלי
וערד.פדיסקרדוד

 12 .) 1912 (תדע"בכיסןי"דחשמתי.עתרן . 4

רכןהחרשמהשיד :הראשוןבעמוד .עמ'

הנדדו""האבר :הפזמון 5בעמ'נמצא

עניניכלעלסטירהסילמן).משל(שניהם
 ;פסחשללהגדהפרודיהבצרותהישוב

לתיירים)הנודעים(המדריכים"הנדקר"
 ;"יזכור"ולספר(לארץ-ישראל)החדש
הירושלמיתהעתרכרת ;הלשוןרעדחידושי

רעדו.

עמ.'יגתדע"ג.שכיאדרי"דהגרן.עתרןה.

פזמוניםקריקטורות.ריק.האחרוןהעמוד

"הנדקר"המשך ;הומוריסטיים-סטיריים

שלהכתיבהכוסחעלפרודיות ;החדש
אהדרכרביץ,י.-(תמידיהצעיד""הפועל

הואבד-ירחאי,בכימין,ו'דבינרביץ,יעקב

החדש,העתרן ;בן-צירן>רש.כרכרי.ח.

עלהיתולימעוברן ;כיפרלהוציאשביקשו
 .רעדוהישובאישי

עמ.'יבתדע"ד.אדרי"דהגרן.עתרןו.

החוברתשלככולהדרכהקריקטורות.
 ."עזרה"וחברתהשפותלמלחמתמוקדשת

אינטימיטעימי,נעימי,פורימי,עתרן . 7

דפוס .) 1921 (תדפ"אב'אדרי"דואנונימי.

שםמופיעהראשונה(בפעםירושליםנחבא,
"רעדעלכאןקריקטורות.עמ'. 20הדפוס).
רככיהכתרת ;הנכחדיםאסיפת ;הצידים"

מעד- ;ר"הסרלל"היום""דואר ;ירושלים
 ;פזמונים ;אלהבעכיכיםהיתולייםכרכים

וערד.שלא.בן-יהדוההלשוןחקרעלפרודיה
אינטימיטעימי,נעימי,פורימי,עתרן . 8

א.ופרס .) 1923 (תדפ"גאדרי"דואנונימי.

קריקטורות.עמ.ייבנחבא.ליב
שלהראשייםלמאמריופאדדוירת ;פזמונים

שלכתיבתוולנוסחב"האדץ"גליקסרןמ.
הסתדרותעלסטיריפזמון .מאידיהאביגדור
עתרןאספקלריה, :י-יאעמ'העובדים.

תרפ"גאדרי"דיד,חרב'א:שכהשברעי,

זה.בשםלעתרכרוהמשךהיתולילא(מדור
ומאמרנפשי""שחהביאליקשלשידרכאן

המחוקקת).המועצהלקראתראשי
טעימי,נעימי,מקסימי,פורימי,עתרןט.

תדפ"ד.ב'אדרי"דאכרכרמי.אינטימי,

טורים.מורחלו.האחיםבדפוס
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ההומורספרות iג iא

מערכון ;היום""דוארעלסטיריפזמון
המחלקהוראשעבדאללההמלךעלהיתולי

האסיפה ;רעודהאןי.דהקיש,המדינית

כמה"מופיעים"בהזכגריל,שלכאומרלכברד
רעוד.וחוקריםסופרים

תרפ"ה.כיסןי"דפסח.לכפרדיובלחוברתירד.
קריקטורות.עמ:ידסילמן.ק.י.בדפוס
שיר ;האוניברסיטהפתיחת :החוברתעיקר

 ;"פירוש"עםלשלמהאשרהשירים
רייצמןלכברדהיתולי)(לאשיר ;פזמונים

רעוד.

איש :העורךהומוריסטית-סטירית.חוברתליהרדים.

ביתתלמידיידיעל[הוצאזיו].[יצחקיהודי

פוריםבתל-אביב].למסחרהתיכוןהספר

עמ: 8כשיכפול.תרצ"ד.

מגילת ;תרצ"ד)(מאורעותהפרץעל :התוכןמן

מזמור ;טלגרמות ;(ככ"ל)תרצ"דכוסחאסתר

(אוטו-הימיםבאחריתוהיה ;לעדלאידעשיר

"גדר-שלביארגרפירת ;ה"הגדה"מתוך ;פיה)

שלבכרלחובר,ישעיה(ביביהםבמחלקתנולים"

(פרו-הנבחריםאסיפתישיבת ;לחובר)פישל
דיה).

[יצחקיהודיאישבעריכתהיתוליתחוברתליהרדים.

התיכוןהספרביתתלמידיידיעל[הוצאזיו].

"חוכאהרצאתתל-אביב].ז:מחלקהלמסחר,

כשיכפול.עמי 9תרצ"ה.פוריםרטלולא".

שכה"מלאההיתר(ביןלפוריםמפורים :התוכן
---'ליהודים'ההיתר,:,העתרןלהופעת

המנדט);ממשלת(עלהצת"רמגלת ;)"

נכוסחכביכולמכרת,(משלוחשאלאחמאכעס

המשמרותעכיכישמאל),צירןפועלישלהכתיב

וצמיחתבקרקעהספסרות ;העבריתהעבודהעל
חדשות.שכרכות

בטאוןבאתונה,ביותרהנפוץהעתוןליזיסטרטח.
ישראל,דפוסתל-אביב,הקאמרי.התיאטרון
שכישערגדולה.בתבניתעמ· 4[תשכ"ט],

באנגלית.

ליזיסט-הצגתלקראתהומוריסטיתתככיהמעין

בעיבודואלוני,נסיםשלבתרגומובקאמריואטה

ביתןהומוריסטינכוסחקוטלר.עודדשלובבימויו

המחזה.שלוההיסטוריהספרותיהרקעכלגם

אמרותושיחות,מעשיותדור.מדורמרדכי.ליפסרן,

מןומידרת,הנהגותוחידות,המצאותובדיחות,

דור.מדורישראלאישיעלהעםבפיהשגור
לדפוסומתוקןספריםומפיאנשיםמפימלוקט
הרצאתתל-אביב-כיו-יורק,ראשון,כרךבידי."

 312 . 1929תל-אביב,אחדותדפוס"דורות",

עמ:

הקודשקהילות ;ישראלכלל ;מבוא :התוכן
אדםבין ;ועבודהתורה ;בקודשומשמשים

האנשיםשמותמפתח ;ביבליוגרפיה ;לחברו
 . 819-1המספרים:כאןבספר.הנזכרים

עםזהההפרקיםתוכןעמ: 272 . 1937שכי.כרך

 . 1743-820 :המספריםכאןהראשון.

הכנסתהתוכן:עמ: 320 . 1938שלישי.כרך
 ;ותמימותתמות ;וסבלנותעכרותכות ;אורחים
שבת ;תינוקותשלפיהםהבל ;בית-אב ;שמחרת

לכלהשמותומפתחביבליוגרפיהטוב.ויום

 . 2682-1744 :המספריםכאןהכרכים.

אביוןמלךבעריכתלחגים.סטיריעתרןלכפורת.
דפוסתר"ץ.תשרי,תל-אביב,גורדון].[אברהם

אקספרס).בדפוס :המעטפההטכסט.(רקאחדות

קריקטורות.טורים. 20

עירית ;תרפ"טמאורעותהדי :החוברתעכיכי

ההוימן ;כך>עלהיתולי(מחזהתל-אביב
רעוד.הארצישראלי

בשמורכןניכוייםוכמהבכמהחתםהעורך

המפורש.

עצמן.בעדהמדבררתקריקטורותמבחרמלים."ללא
הרצאתתל-אביב,כצכלסרן].[מכחםהעורך

מכיןללא . 1964תשכ"ד/המרכז,דפוס"גמד",
עמי]. 160 [עמ:

לביבה.שביכובעכיכיםהקריקטורות

דגניה . 8 ) 1 (מס'לפורים.מזמורהשמינית.עללמנצח
כשיכפול.עמ: 22 .) 1930 (תר"ץפורים,ב:

חדשה.הדפסה

פאררדיהגםכאןהיתרביןהקבוצה.מהווי

תרפ"ט.למאורעותהחקירהלוועדת

רזאבעריכתוקריקטורה.הומורסטירה,לעזאזל.
דרזין-רזאובהשתתפותישי]בןזאב[אהרן

שינבוים-מוריהדפוסירושלים,כצכלסון].[חיים

זאב :קריקטורותעמ: 12תרפ"ב.איירודיים,

העטיפות.עלגםהחומרכברן.

לאחרגרמניהפיצוייעל"דיון" :החוברתעניכי

י.

" 

" 
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ההומורספרותאוצר

וניחר-לטששחקי""שחקיעלפרודיה ;המלחמה

בכיית ;"השלוח"שלליובלוומוקדשבסקי

חדש"מנהגל"פרודיה ;בירושליםהשכונות

 ;הממשלתיתהפקידותעלסטירה ;לבליאליק
(הגדרתםקצרה"ישראליתארץ"אנציקלופדיה

ובאמנותבספרות ;אלפאביתי)בסדרסופריםשל

וערד.

בן-א.ז.-ביאליקלא :בניכוייםמשתתפים

חיים-ח-ן ;הכ"ל-טשרניחובסקילא ;ישי

כצכלסרן.

 :ויהלשרשנהשלהביבליוגרפיתברשימהכרשם
בדפוסשנדפסומהספריםביבלירגראפיתרשימה

 :רייססג"לאהרןירואשלבספררוכרירייס
פיעכרחללא 312עמי ,)ט"שת(ירושליםבשעריך

הניכויים.

רזאבעריכתוקריקטורה.הומורסטירה,לעזאזל.

[חייםרזא-דרזיןובהשתתפותישי]בןזאב[אהרן

שיכברים-רייס,מרדיהדפוסירושלים,כצכלסרן].

כברן.זאב :קריקטורותעמ: 12תרפ"ב.אב

אביגדור-קסתרובה :בניכוייםהמשתתפים

חיים-ח-ן ;הכ"ל-אלוף ;המאירי

לרין-קרילרבבן ;הכ"ל-נח ;כצכלסרן

הכ"ל.-בלשן ;קיפכיס

הנוסחעלדוריותרפאסאטיררת :החוברתעכיכי

 ; )?(שטיכמןהעבריתהספרותשלהמודרני

שלהעברית ;מהארץהירידה ;הציוניתההנהלה

 ;זכויותיהןעלמתדיינותהנשים ;בן-יהודהבית

לעכיכיהומוריסטיות(הגדרותמודרכי""לקסיקון

וערד.יום)

אייר.חוברתבשוליההערהראה

ומסודרעררךולסטירה.להומורחפשיתבמהלפורים.

רזא-בהשתתפותבן-ישי],זאב[אהרןרזאע"י

מרדיהדפוסירושלים,כצכלסרן].[חייםדרזין

קריקטר-עמ: 8תרפ"ב.פרדיםשייכברים-ררייס,

כברן].[זאבכ-ן :רות

זאבאהרן-טופרןך' :בניכוייםהמשתתפים

-צל-צל ;כצכלסרןחיים-ח-ן ;בן-ישי
זוטא.אריהחיים-זהלא ;טשרכרביץשמואל

המנדטממשלתעלבקורת :החוברתעכיכי

וייכשלזיכאידהמאתבמחזהבשיר,ופקידיה

רכןהנבחריםאסיפתישיבתעלפרודיהרעדו.

ליובלולארסישקיןזמר ;כינוסהלקראתמיומן

לאישימכרתמשלוח ;הציבורילפעלרהארבעים

ר"מרדערת".הישוב

 :הלרישרשנהשלהביבליוגרפיתברשימהכרשם
בדפוסשנדפסומהספריםביבלירגראפיתרשימה

 :רייססג"לאהרןירואשלבספררוכר·רייס
 , 82מס' , 312עמ' ,)ט"שת(ירושליםבשעריך

הכינויים.פיעכרחללא

בעריכתספרותית-הומוריסטית,חוברתלפורים.

פרדיםסטררד,דפוסתל-אביב,מכחם.ר'[בי]

עמודות. 20תרצ"א.

 :העורךשלהןוהמרובותהשוכרתהחתימותכל

רבי.מכחם

דר"חפספילד,גזירותהדי :החוברתמעכיכי

 .וערדבדיחות ;לפרדיםמדרשיםסימפסרן'

זאב :ציוריםפיליטרכים.למיטה.קפהירסף.לפי,ד

חברה-שקמרכהחיפה,פרקש].[יעקב

 . 1971תל-אביב,לנכדהדפוסלארד,להרצאה

עמ·. 106

קצתןרכןב"את"תחילהנתפרסמוהפיליטרכים

ב"מעריב".

בעירהארץלתושביהמופיעחתולי,עתרןהלץ.

במכונתהעתקתרפ"ב].[תמוזירושליםהעתיקה.

 . 9o-soגל'עמ: 6כתיבה.
חברישהוציאוהיתולי,עתרן--- "

בירושלים,העתיקהבעירבשבתםה"הגכה"

היואלהבימים .) 1922(יוליתרפ"בבתמוז

ביותרחזקותפלוגותלכקודרת.כשלחיםהחברים

בימי---העתיקהלעירתמידכשלחו

ואףרביםימיםלעתיםשכמשכראלה,גיוס

לבילוידרכיםמחפשיםהבחוריםהיושברעות,

חבריידיעלשככתב"הלץ",---זמנם

ואנשיחלוציםפועליםשלחייהםמשקףההגנה,

פוליטיותעקיצותברישההם.בימיםההגנה

צנועשאיכר"חיילי",הומוררגםדירמאמעכיכי

ההגנהתולדותספר ;(מתוך "---ביותר

 .) 295עמ'ראשון,ספרשכיכרך

עתרןשללפרדיםמיוחדתהרצאהלץ-אתרן.

הסטן-לעתרן[מוסףהירושלמיים.הסטודנטים

באדרח'מיום , 9גל' ,'גשכההאתון""פיוגטים

"פיהרצאתירושלים, .] 14.3.2962תשכ"ב/ב'

קריקטן-עמ: 16רייס.בדפוסמודפסהאתון",
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 :העודךשילח].[יעקבושברקידרזרביורם :דרת
רוזנו.שלמה

הבדיחה,ההיתול,בדאיהסטודנטיםהררי
והקריקטורה.הפאדדויה

-אחיכעמיח. :בכינוייםחתומיםהמשתתפים
רכןגרלדשטייןיגאל- .ג.י ;קברחכרך

המפורשים.בשמותיהם

לדפוסהובאסטירית.הומוריסטיתחוברתלצחוק.
בהרצאתתל-אביב,כליי-ציפורי.א[בדהם]ע"י

 14תדפ"ר.תשריסטדדו,אפריםדפוס"לצחוק",
חסי.דזכדיהר :השערציוד .עמ'

ל·יא. ;הכ"ל-אבץ ;בליי·צפוריא.-אמיבן
-יצחקהקטן ;ליבלדניאל- •.לי ;"לכה-

הכ"ל;-ל·ןמ.ליקורמן;משה-מ.ל.הכ"ל;

בקריקטורההחלושהמיןחתיכות. ) 100 (מאה
[מכחםכ-ןמ.ידיעלומרגשעדרךהעולמית.
דפוס"גמד",הרצאתתל-אביב,כצכלסרן].
עמ: 128 . 1958תשי"ח/אבוקה,

עדרךהעולמית.הקריקטורהמבחדפרצופים.מאה
תל-אביב,[כצכלסרן].כ-ןמננחם]ידיעלומרגש
 128 . 1960תש"ך/המרכז,דפוס"גמד",הרצאת
עמ:

קריקטורות.כפטרן.שלחיוכופריץ.מארריבר,
דפוסצים,הרצאתחיפה, .קישוןאפרים :הקדמה

מיספרדללא . 1962הרדרביץ,אתפארסט
עמודים.

תחילהנדפסווהימאות.היםמהרריקריקטורות
בעברית,הכתבותצים.שלכתבהעת ,תרדן"ב"

והשער.קישוןהקדמתרכןוצרפתיתאנגלית

אלמבטערב.באחליהימיםששתפ[ריץ].מאוריבר,
ששתמערכתשלהפוליטיתהבמהמאחודי

ההומורספרותאוצר

ציזליננ.מ.-צ·יכגמ. ;גרשוכיקלמן-גר·כי
מפרושות.חתימותגםכאןמצרירח

המתעצלהקיבוץ ;ופועליםעבדוהעכיכי
לשןרבנוסחסטירה ;בן-אלולמ.מאת(אידיליה)

 ;ביאליקשלמחידדויו ;ליבלד.מאתדז"ל
דדךעלפרדויה ;יוםבעכיכיר"כדרכיקה""ידיעות
 ;סרפדסקיי.שלכאומררעלזכאיד.שלכתיבתו
 ..רעדובדיחות ;החדשהלשכהמתכות

יאיר :וערכוליקטו •האספרסוורושלכזביםלקט
תל-אביב,ואלף. :ציודים .גלארןרחייםאיכגבד
 128 . 1962תשכ"ב/מל"ן,דפוסכיב,הרצאת
עמ:

מיסדו ;הצוחקהואהראשוןהצוחק :התוכן

 ;הכרךבחוצות ;בכי-טובים ;הדרךאםעל ;ברקד
עלום ;הנוקדארדעד ;ספריםנושאחמוד

קדים.דוח ;ומלואו

מ

הומוריסטיים.ציודיםעשרהשלבסיודההימים
 . 1967מרלטיליט,ארפסטדפוסחיפה,
בציודים.וידיעותטלגרמותארץ·ישראל.מאורעות
איתןדפוסתל-אביב,איתן.כ.ע"ילארדיצאו

עמודים.מכיןללאתדפ"ט.ושושני,
בקריקטורות.תדפ"טמאורעות

הצגות,ממחכות,חתולייםשירים 49היום.רעומאז
המחכותבא"י,הלומדהנרעדתנועתהררי.

בתשרי,כ"הבמסכתלתנועה.שכיםי"זהערלים,
[העודך .) 1943 (תש"דכסלוא'תל-אביב,מחכה
קטנה.תבניתכשיכפול.עמ· 45חפץ].אהדן

התנועה.מהרריהםהפזמונים

MAI להומור,חד-פעמיעתרןלן.משמע(מאי)קא
שלמוכי].חיים :[העודךקלה.וספררתסטירה

עמ· 4 . 1938למאיראשוןמרזס,דפוסתל-אביב,
[חייםשלמהבןח. :האחראיגדולה.בתבנית

מפרליןיידישעתרכרת :הגלידןעכיכישלמוכי].
מרדבסקיאברהםהשחקןשלביקורו ;בתל-אביב

רעו.דבדיחותהומורסקות, ;אתרוראיון
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ההומורספרותאוצר

שלציוריועםהבהמות.חכמתאביגדרר.המאירי,

 136 . 1933"הארץ",דפוסתל-אביב,נברן.אריה

הדפסות.כמההופיעומנוקר.עמ:

חיות.עלבעיקרהומוריסטיים,סיפורים

ויתורים.בלילפוריםגםחרש.לבאביגדרר.המאירי,
(שטיינפלר)שוהםמ.דפוסתל-אביב, ',וחוברת

תרפ"ב.פוריםערביפר,

היאהמאירי,שלהזההעתכתבמתוךזר,חוברת

היתולית.

העתרנרתאילנררתקליף,לורד :החוברתעניני

הקרן jהערביםשללצירםועמידתובאנגליה,
עניני jבישראלהאמנותוהתפתחותהקימת

עלבקרתירתסטירות jבתל-אביבתיאטררן
וערר.רריזנגרףתל-אביבעיריית

לחגהומוריסטיסטיריעתרןרדחרפים.מברחלים

[ישראלחרבונהבזתא :העורךתרצ"ב.הפורים
סטרר,ראפריםדפוסתל-אביב,ישעיהו-שרעבי].

גדולה.תבניתעמ: 4 .) 1932 (תרצ"בפורים

י[שעיהר].י[שראל] :האחראי

התימנים,לענינימוקרשתכולההחוברת

ההיתולבעתרנרתיחידה-בסרגהרכיר"ב.עסקניהם

העורך.ביריכולהנכתבהואףנערכהבארץ,

בריחות,שלקובץהערלמית.הבדיחהמבחר
משעשעיםסיפוריםאמרות-כנף,אניקררטרת,

וליקטערךהעולמי.ההומורממיטבוקריקטורות

זלקרביץ,א.הרצאתתל-אביב,מרגרלין.מיכאל
עמ: 423 . 1968תשכ"ח/מרפת,דפוס

הרצאתתל-אביב,רקריקטרררת.בדיחרתמבחר

עמ: 162 . 1966שאול','"בנידפוס"ומרור','

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתמגלת·ררס.
פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

מיספררללא .] 1943תש"ג/[שברעותאבן,

ש.י.האחראי:קריקטורות. .]'מע 8 [עמודים

צביאלי.

 :ובעיקרהשביחהעולםמלחמת :החוברתעניני
לחגהרהורים jלשבועותירק jברוסיההגרמנים

תורת jהצחוקפינת jגררררןצבימאתהתורהמתן

השכל.מוסרעםמעשיהנדיר:משה jנשים

וערר.בריחות ;רריינרחייםתירגם

והתנפלות,לחתולוכזבים,לשקריםעתרןהמדגדג.

מרעיךולכלוקלסללעגפנים,ועזרתלחוצפה
המר"ל .לאמירן :והאחראיהיחידיהעורך .בישין

אברהם :[העורךמזמרירן :העסקומנהיג

 .) 1910(תר"ע/העת"רשנתירושלים,אלמליח].

ב'אדרי"רביוםיצאגדולה.בתבניתעמ' 6

ל"החררת".כהוספה ) 25.3.1910 (תר"ע

העמודאתהתרפסהראשי,המאמר :העתרןעניני

בדברולאמירןמרמרירךביןחרזההואהראשון,

ביןהחוזהעלפרודיהזוהיהעתרן.הרצאת
בדברפיינגרלדהמומרלביןבן-יהודהאליעזר
עלסטירה jל"הצבי"פרודיות jעתרנוהרצאת

ההומוריסטיועתרנוסילמן>יהודה(קדישקלס
נחהואבר-נ"ש,מאתפזמון j"ליהודים"

 jלסופריםהגרה jפררגהמשוררבעקבותשפירא,

רעוד.מנותמשלוח

בעצמי,שערכתימהמדגדג,חרץ--- "

-אחרהיתוליעתרןשרםבעבריתערכתילא
ג'מיוםאלמליחא.של(ממכתבו "--

תר"עאדרז'מיוםב"החררת"תש"ד).בסירן

מאתסליחהבקשתנתפרסמה ) 29.3.1910 (

שמערןברבבבדיחהפגיעתועל"המדגדג','
יעקב-זאהן.

קרניאלישעיה-ישקני :בכינויהשתתף

"עזמרת").מכן(לאחר
ושנתמקרםחסריםהדיאלקטיקה.שלבשתנה""מה

 .]'מע 28 [עמודים.מיספררוללאדפוס
רוסית-אנטיחוברתטכסט.בצירוףקריקטורות

קומוניסטית.

רק.חרקקיבוץשלפוריםעלון . ?בלםעםמה·עריב
קריקטורות.כשיכפול.עמ: 3 .] 1981[תשכ"ח/

העתרןשלהכותרתבצורתהיאהכותרת

אלכסוני(קר"מה-אריב" :כזרבצררה"מעריב"

המשנה:כותרת .)'אאותומעליהע'הארתעל
התחפש.-פשוטאחר,אףעםתריבאללא,

גרמם.]ארנרלד :עיטרניסקר.נח :[ערך

והקריקטורה.הסטירהההומור,בראיהמשקהררי

לב].[אברהםבסתריושב :העורךכרש.רעדמהרדר

תרפ"טפוריםהצעיר,הפועלדפוסתל-אביב,

 :קריקטורותגדולה.בתבניתעמ· 4 .) 1929 (
טריברש.

 jבפוריםרה"צפלין"הקרנבל :החוברתעניני

ברית jתל-אביבעירייתבראשותמהנעשה

הימים(אירועיפלסתרמגילת ;טרומפלדור
מחלקתמנהלחיימסרן,גזירות ;המגילה)בנוסח
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ההומורספרותאוצר

 .רעודהסרפדיםעלמערכון jפזמונים jהעליה
-דוד :ובבינרייםעמיטרביעקב :המשתתפים

העורך;-א.ל.שורר;חיים-חייםכהן;דוד
בכימין-ימיניאיש jבן-אלולמשה-מכקר
 .וכסקיפוליוסףמשה-פלונימ. ;כספי

לב].[אברהםבסתריושב :העורךכרש.רעומהדור
תרצ"אפרדיםהצעיר,הפועלדפוסתל-אביב,

 :קריקטורותגדולה.בתבניתעמ' 4 .) 1931 (
אבישר.יהדוה

ברא ;ררבית"הרביזיוניסטים :החוברתעכיכי

א.צ.דבריעלפרודיה ;להשתקע"הבימה"
(תרצ"א)אצת"רמגילתהחלוצים;עלגריכברג

 ;הריביזירכיסטיםעלובעיקרהשנהאירועיעל
עלסטירהשלרכסקי;של"הרכבת"עלפרדויה
רעוד.הומורסקות jפזמונים jמגבס

-א.ל.העורך;- .א.ל:בניכוייםהמשתתפים
שמייכלטוביהך' jהכ"ל-אברהםך' ;הכ"ל

הכ"ל;-ח.שורר;חיים--םהכ"ל;-

Chaos -ימיניש.מ. ;חריפאיחיים-
שא ;ברגמןהלל-חלילההלל jכספיבכימין

יוסףמשה-פלונימ.י. ;שררייגרמשה-
 .שמאליאליעזר-א. jוכסקיפול
בהשתתפות .סטירי-הומוריסטיעתרןכרש.רעומהדור

עליכםשלרםגרגרל,טרין,מרקסרבכטס,צאצאי

חך-הרצאהובעצמו.בכנודרפרסקידוניאל

תל-לב].[אברהםבסתרי'ושב :העורךפעמית.
 4 .) 1932 (תרצ"בפרדיםאחדות,דפוסאביב,

 .גרלדיןצבי :השערגדולה.בתבניתעמ'
 .גרלדיןוצביאבישריהודה :קריקטורות

 ;האלףהתישברת ;שלרם""ברית :החוברתעכיכי
רעידתעלפרודיה jהסרבנותשלמהחדר""סדורת

והומורסקותפזמונים ;מכרתמשלוח ;הפועלות

רעוד.

לבגלויהעורך;-א.ל.בניכויים:המשתתפים
קלמן-אומלל jהכ"ל-סכדריל ;הכ"ל-

הלל-חלילההללהכ"ל;-חרדבדלג;
 .שוררחיים-בישעסק ;ברגמן

חך-הרצאהסטירי-הומוריסטי.עתרןכרש.רעומהודו

תל-לב].[אברהםבסתריושב :העורךפעמית.
 4 .) 1933 (תרצ"גפרדיםאחדות,דפוסאביב,

 .גרלדיןצבי :השערגדולה.בתבניתעמ'
 .ארזואליעזראבישריהודה :קריקטורות

פרודיות jבגרמניההיטלרעליית :החוברתעכיכי

הייתי"לו jההסתדרותשלהרביעיתהרעידהעל

בתיםבעליאסיפת ;ביאליק"נחמןחיים
רעדו.הומורסקות jפזמונים ;(מערכון>

א. :ובניכוייםפרסקידניאל :המשתתפים

שללשמר(פרודיההעורך-שטיכריב
בגילופיןידולך' ;הכ"ל-דרילב ;שטייכמן>

משההכ"ל;-שכןהכ"ל;- * *הכ"ל;-
חיים-בישעסק jשררייגרמשה-שא

 .ברגמןהלל-חלילההלל jשורר
הרצאהסטירית-הומוריסטית.חוברתכרש.רעומהודר

לב].[אברהםבסתריושב :העורךחד-פעמית.
 .) 1934 (תרצ"דפרדיםאחדות,דפוסתל-אביב,

המר"ל .כברןאריה :וקריקטורותשערטורים. 36
לב.א[ברהם] :והאחראי

 ;ה"בלתי-ליגאלית"העליה :החוברתעכיכי
ה"פךן- ;ההיטלראיתגרמניה jהריביזירכיסטים

ערלי ;להצגותביקורתעלפרדויה ;ספריטי"
 jב"דבר"הבריאותלמדורפרודיה jגרמניה

 .רעודפזמונים jהומורסקות
אזרח ;העורך-ל.א. :בניכוייםהמשתתפים

-זהר ;הכ"ל-הכ"ל jהכ"ל-ארץ-ישראלי
בן ;הכ"ל-נרדמיםמקיץ jהכ"ל- x ;הכ"ל

רפררטר ;הכ"ל-גריפאד"ר jהכ"ל-זקונים
 ;שוררחיים-בישעסק ;בדלגקלמן-

שררייגר.משה-מ.שא

הרצאהסטירית-הומוריסטית.חוברתכרש.רעומהודר

לב].[אברהםבסתריושב :העורךחך-פעמית.
 .) 1935 (תרצ"הפוריםאחדות,דפוסתל-אביב,

המר"לכברן.אריה :קריקטורותטורים. 36
לב.א[ברהם] :והאחראי

תל-עיריתוראשותרוקחי. :החוברתעכיכי
 jרבן-גוריוןז'ברטיכסקיביןהעבודההסכם jאביב

 jהעבדוההסכםבדברהמשאל ;בקרקעהספסרות

פזמונים jוהציונותלסרןבדג .ד ;העליהגזירת
והומורסקות.

תושב jהעורך-רגשלב :בבינרייםהמשתתפים
חבר ;הכ"ל-ל.א. jהכ"ל-תל-אביבי
אחד jהכ"ל-מא-יאפעס ;הכ"ל-מבולבל

שררייגר.משה-מ.שא jהכ"ל-אלףמכי

הבתיםבעליהתאחדותשלמבטאהכלימרחום.
שלרם[חייםרח"שבעריכתהדירות.וספסרי
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שבועותהצעיר,הפועלדפוסתל-אביב,חכרן].

קריקטורות.עמ: 36 .) 1930 (תר"ץ

הלבןהספר ;ושככיםבתיםבעלי :החוברתעכיכי

לעבודההמאבק ;תרפ"טמאורעותלאחר

 ;מודרכימילון ;ל"אקדמות"פרודיה ;עברית
ועוד.בדיחותהומורסקות;

 ;העורך-אמצעי ;תדהרדוד :המשתתפים
ו-גש-שטין ,.א ;הכ"ל-חן ;הכ"ל-לקח"ן

יהודהקדיש-סכסכי ;יוכגשטייןאשר-

אריה-אריה ;הכ"ל-סמכגלוף ;סילמן

גורדון.אברהם-ב.ו.סמסוכוב;

 :הקדמההומורסקות.החיוכים.ספרעמוס.מרסנזרן,
מ.הוצאת-ספריםתל-אביב, .כזרןמרסמנשה]

עמ: 118 . 1952תשי"ב/כיומן,

השחרור.ומלחמתהפלמ"חמהוויהומורסקות

זהבשםהספרהופעתעלפלקטהצחוק.מועדון
עזריאל,דפוסירושלים,רפפורט].כתן[בעריכת

כיירעלאחדעמדו .) 1957תשי"ז/מרץב'[אדר

צבעוני.

[בעריכתהומורוקטעיבדיחותאוסףהצחוק.מועדון

דפוסיסודות,הוצאתירושלים,רפפורט].כתן

עמ.' 96 . 1957עזריאל,

ליובלמוקדשהומוריסטיסטיריעלוןוחופים.מרפים
ויעקבקררלצבי :[העורכיםרלמיבלים.ביאליק
ר.ח.דפוסקוצץ","אץהוצאתירושלים,רזכיק].

גדולה.בתבנית .) 1953תרצ"ג/[טבתהכהן

ק[ררל].צ[בי] :האחראיכברן.אריה :קריקטורות
פרסקידניאל :המפורשבשםמשתתפים

י. ;הכ"ל-צל ;קרולצבי-לץ :ובניכויים
רזכיק.יעקב-שומע

(נדפסהשיטהביתשיטים.פזמוניוחופים.מרפים

כ"התל-אביב),כספי,צבישל"גוטנברג"בדפוס

 96החוגים.לקבוצתשכיםכ"התשי"ד,בתשרי

צמרת].הדסה :[העורכתבכיקוד. .עמ'

נכתבוזר,בחוברתהמנוכסיםאלה,"פזמונים

לימיחוברורובםהקבוצה.קירםשכרת 25במשך
ומבדחעקוםראילרוב,ושימשו,ומועדחג

ההקדמה).(מתוךהושרו"בהלתקופה
בכי ;כוראבן-א.כ.ישראל :הפזמוניםמחברי

 ;אברהמי-אב.יצחק ;גפשטיןבכימין-
מ.חרה ;אלון-עזריה ;רביכוביץ- .רשרה

שלומית ;אלף-א.אליהו ;מיזלס-

שושני.-ניצה ;אסף-צירןבין ;נחמני

תל-אביב,רהעדלידע.פוריםלחגיגותדון.מווה

בפוריםרהעדלידעהחגיגותלסדיורהועדה

עמ.' 18הצעיר,הפועלדפוס ,) 1932 (תרצ"ב

פורים.ושיריפזמוניםהיתרביןכולל

שאיןבדפוסנדפסירושלים,השחור.לשוקדוןמווה

מיספררללאדפוס.שכתחסרה .ושיוןלו
 .)'מע 12 (עמודים.

כתבותעםהשחורהשוקבעכיכיקריקטורות

מתאימות.

על-לאוריוצאלשבועות.עליזגלירן-חגלצים.מושב

בן-זאבאהרן :[העורךמחוסרי-דאגה.חברתידי

תרפ"חשברעות"אחדות",דפוסתל-אביב,ישי].

קריקטורות.טורים. 16 .) 1928 (

 ;הציוניתההנהלהעלבקורת :החוברתעניני
בשנתבארץ-ישראלמסערשמיעלפרודיה

יעקב""חלום ;קלרזכרי.פיעללאתרפ"ח
 ;פרלק][מכשהפלרינימ.מאתאחתבמערכה

הארץהוריעלאלמוניתימנימאתפזמון

האחדעלסטירה ;הראשונההעולםבמלחמת

רעוד.בדיחותפזמונים, ;במאי

פארלישללנישואיהםכלה.וקולחתןקולטוב.מזל
שיכפולתל-אביב,זלצמן.ירלירסעםטהאלר

עמ: 6 . 24.1.1939תרצ"ט/,,שבט"המעתיק",

כשיכפול.

לנישואיובפרוזה,בחרוזיםהומוריסטי,חומר

השםמלבדבגרמנית,הואהחומרכלהזרג.

לפזמונים.אחדותוכותרות

איר"ב.בן :העורךסטירי-הומוריסטי.עתרןהמחבל.

 .) 1933 (תרצ"דהשנהראשציון,דפוסירושלים,

קריקטורות.גדולה.בתבנית .עמ' 4
בפראגהי"חהציוניהקונגרס :החוברתעכיכי

חרצ"גמעלה;שלבית-דיןלפכי;היטלר ) 1933 (

קליפה("גברתטרנקלרמאחהומורסקה ;ז"ל
רעוד.בדיחותויומנה");

העורך.שםאחלפענחניחןלא
בעוינתיר"לחד-פעמית.היתוליתחוברתהמחבל.

א.דפוסחל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

עמודים.מיספררללא .) 1936 (חרצ"רטבתמרזס,

האחראי:אזרי.יהושעקריקטורות: .]'מע 16 (

צביאלי].יהושע[שמואלבר-רב

 ;חל-אביבלעירייתהבחירות :החוברתעכיני
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פ[כחס]מאת[מחקרהמכביםבארץחברנה

מאהלמלאת(אפיזודותמכדלישללזכור ;כנאמן]
הומרוס- ;ראיתההיטלמהתופת ;להולדתו)שכה
רעוד.בדיחותקרת,

גררדרןפסח :המפורשיםבשמותיהםמשתתפים

 .גררדרןוצבי
פרדיםלקראתמיוחדגלירןחקוק.משקעלוןמחיינו.

עמ.י 3לאיכפררים-ציה.דף .) 1963 (תשכ"ג

כשיכפול.

וההכנות.פרדיםמסיבתתכנית

פרדיםלקראתמיוחדגלירןחקוק.משקעלוןמחיינו.
עמ' 2לאיכ-פררים-ציה.דפים .) 1970 (תש"ל

כשיכפול.

וההכנות.פרדיםמסיבתתכנית

[תשב-לתחפושת.הצערתפורים.לקראתמחיינו
וציוריםעיטוריםכשיכפול.עמ· 4 .] 1968 /ח"

כתבות.בצירוף

(לאהקיבוץמהרריהםוהציוריםהעיטוריםכל
איזה).בררו

ררטכברגמפעלשלמבטאכליחמש.ערמחמש
יום ' 1927לנובמבר-1בלארדיוצא[בנהריים].

 :[הערוךררטכברג.פקודתלפיהבתיםחנוכת
רישומים.בכתב-יד.עמ· 16גינזבררג].משה

חמש·עד'מחמששמר-השני--- "

אףהשתתףלאממניחרץ .-1.11.1927ביצא
שהיולהסביר,עליהאמתלשםאלאבעתרן.אחד

שוקדיםהיואשרקריספרדכטים-חברים,לי

המתרחשכלעלהמפעלפיגרתמכללילהודיע
משהשלמכתבו(מתוךבעתרן"להיזכרוהראוי

 . ) 2 3 . 8 . 1944מיוםגינזבררג
הסטירה,לארדבנהרייםהפועליםמחנההררי

ב.וכיו"הומרד

הצבאיתהרבנותהדתי.לחיילשנוערןמחניים.
מיוחדיםגלירכרת .הכהןמנחם :העורךהראשית.
לפרדים.

 16 ( .) 1954 (תשי"דב·אדרי"דפרדים,י"ג,גל

דב ;ברמץאריה :ורישומיםקריקטורות .]עמ·

בן-דב.וצביריטרמן

ב·אדרבי" ''דכרך ,)ד"יק(כבגל'
עמ.י 32 . 15 ...ו 1957תשי"ז/

 32 . 5.3.1958תשי"ח/אדרי"ג ,'הכרךט"ז,גל
 .עמ

 32 . 20.3.1959תשי"ט/ב'אדרי'פרדים.גלירן
עמ:

הרבלצה"להראשיהרבדברי :החוברותעניכי
 ;לגמראפרודיות ;לחיילפרדיםדיני ;גררןשלמה
"שאלות ;חסידיםסיפורי ;שיכוריםמדרש

והמגילהפרדים ;פרדיםבעניניותשובות"
זמירות ;פרדיםשלבראיהעולם ;חז"לבאגדות
רעוד.בדיחותהומורסקות, ;לפרדיםותפילות

החוברות.בכלורישומיםקריקטורות

מוגבל.בלתיבעוברןמחתרתחברתבטארןמחתרת.
חזןי.הערוך:שוער].[נתןריטקיןב.המר"ל
[גלילהצלילהג. :המר"ליםפרקס].[ישראל

עמ: 7 . 20.10.1945ברבר,גבעתרינשטיין].

כשיכפול.

ההבראהבביתמבריאיםשלהומוריסטיעתרן
המבריאים.הררי :העתרןעניךברבר.בגבעת

צירן,דפוסירושלים,לפרדים.ספררתיקובץהמטפח.
עמ: 4 .) 1923 (תרפ"גפרדים

הפרודיה.דרךעלירושליםברבניבעיקרעוסק
הרבשלכתיבתובנוסחהיאהפותחתהפרודיה

הרא"י").("אגורתקרק

אביב,תלחא-חא-חא.הטעם.חסרותהבדיחותמיטב
עמ.' 32דפוס.שנתחסרההכללי,דפוס

קריקטורות.

עררךעליזה.חברהלכלשימושימילוןלחומרו.מילון
תל-אביב,[כצנלסרן].כ-ןמננחם]ידיעלומרגש
תל-אביב,"המרכז"דפוס"גמד",הרצאת

קריקטורות.עמ: 64 . 1962תשכ"ב/

ובנוסחאלפאביתיבסדרהומוריסטימילון
למלים.הומוריסטי"פירוש"

מחה-וביטוייםבדיחותמימרות,בכפר.המימרה

ההכשרהמקיבוצימימרותרגםהעבריתתישברת

תל-אביב,האלטר.מרדכי :וסידרליקט .בפרלין
 : 66-64עמ·עמ: 66תש"ז.עם","ידעהרצאת

זה.לליקוטידםשנתנוהאנשיםשמרת
תל-הרן.בןללוטקדומיםארדאריח.משחמירקין,

ציפקין,ח.-תל-אביבדפוס"כבשן"אביב,

עמ: 320תש"ב.

 .תנ"כיסיפרונצררתימינועלוסטירהפרודיה
ובדפוסהתרצ"בשנתבכתב"נסתיים :שיטבעמ·

תש"ב."בתחילת
לעיה"קרשיף-רבימטעםפרדים-רביעקב.מלכרב,
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יפוולעיה"קואגפיהירושלםהקודש][לעיר

אנדרלמוסיהחברתידיעללאוריצאואגפיה.
 24[תרפ"ב].שוהם,מ.דפוסיפו,לעולם.באה

עמ:

חרדית-ברוחסטירית-הומוריסטיתחוברת

הנבחרים,(אסיפתהישובמוסדותעלקיצונית

הציונים,הקרנות,הצירים),ועדהלאומי,הועד

 .ועודהמנדטממשלת
ב"תמולעגנוןש"יע"ימתוארהמחבר

פיוסםואףלנדנדביותרמקורבהיה .שלשום"
חוברת.עליו

פורים,לחתנירשותלפורים.קרובץיעקב.מלכרב,
ויבאלפנילקראמטעםהראשיתהרבנותבגזרת

ידיעלונאספוחוברולזה.המיוחדבנגרןעמלק

ופולין."חב"דלחסידיפורים-רבבאלפו,הקטן
תרפ-[פורים(שיכפלו),שהםדפוסיפו,

עמ: 4 .] 1921 /א"

קוקהרבנגדלנשים,בחירהזכותמתןנגדשיר

הישוב.ועסקני

בן-יהודהעלהמליציהפסוקאםברורולאהואיל

איןמותו,לאחראובחייםבעודועליונאמר
כמוחלטת.החוברתהדפסתתאריךלקבל

תלמודמןאומדניםמסכתשלרם].אברהם[מלמ,ד

השני.בשערכמבוארהמפרשים,כלעםבולשבי.

א.דפוסתל-אביב,ורומא.בראבשלוםמאת

עמ: 48תרפ"ג.שושני,וס.איתין

ישניםותוספותפרש"העם :הפנימיבשער

עור :נוספוועליהםמהרש"עוחרושיונרדמים

דורידעו"למעןחוברההסוס.ומסירתתורא

לבניהם".ויספרויקומויולדו,בניםאחרון,

ומשניבאמצעהטכסטהגמרא,בנוסחסטירה

הבולשביקיםתעלוליעלה"פירושים",הצדדים
המהפכה.לאחרברוסיה

שלושהידיעללפועליוצאותטרבים.לימיםמלקרת
צ.-גוטנברגדפוסתל-אביב,מומחים.דיינים
עמ: 20 .) 1928 (תרפ"טתשריכספי,

 .גוטמןנחום :קריקטורות
עירית ;והמפלגותההסתן_רות :החוברתמעניני

 ;קמזוןי.ד.שללשירו'פרודיה ;תל-אביב-
היום""דואר ;בפתח-תקוההקטיףמאורעות

רעוד.הומורסקות ;בדיחות ;ועורכו

ליבחיים- Chaos :בבינרייםהמשתתפים

צבי-צל ;ויסמןדוד-וחראאני ;חריפאי
חיים--ן ;כהןאליהוצבי-צאנן ;קררל

דורושביץ .ומאתהומורסקהתרגום .חנוןשלום

פאדובה.ט.בידי

מחייקריקטורותקובץואני."החמורדן.מלו,
השכפול,מפעלירושלים,בירושלים.הסטודנטים

שלהסטודנטיםהסתדרותשלההוצאהבית
קסררקס-אופסט,דפוסהעברית,האוניברסיטה

מאתמבואעמודים.מיספורללא . 1960תש"ך/

 .ליברביץיוסי
 :[העורךולסאטירה.להומורחוברתנגורש.מנדט

"הכר-בהוצאתתל-אביב,בליי-צפורי].אברהם

עמ: 8 . 1930אוקטובר"השחר",דפוסזרת",

צפררי.א.האחראי:חסיד.זכריהןהשער:ציור

לאחרהמנדטממשלתמעשי :החוברתעניני
חת-הלבן,הספר ;) 1929 (תרפ"טמאורעות

ועוד.וייצמןפטרות

המערב,דפוסירושלים,חיוכים."רפאל.מכשה,

עמ: 32תש"ר.

קצרות.הומורסקות 14

בידיערוכההחיים.רלענינילהומורחוברתמסתמא.
קרית-ספר,הוצאתתל-אביב,בן-אלול.מנשה]

עמ'. 16 .) 1925 (תרפ"וכסלואחדות,דפוס

 .י[אביפפינכי],אלח[אריהאגומר :קריקטורות

פלדי].

 ;והחלוציםהפועליםהררי :החוברתניעני
הספריםעלרשימות ;"המבול"הצגת ;"דבר"

ליעקבדכא"ו"עד"פרלין" :עגנוןש"ישל
 ;פזמונים ;הפקידים ;צמחשלמהועלהרררביץ

ועוד.בדיחותהומורסקות;

 .י ;יציביצחק- .ב.י :בבינרייםהמשתתפים
שם(תרגוםהנ"ל-הצובאותהמראותאיש

כל .זכאידוד-רכיל ;מן>שפיגל :משפחתו
העורך.שלהםהכינוייםשאר

-הבונים"מעוז",עדתבהרצאתיומיעתרןמעוזרן.
 . 2138מס'גל'תשיעית,שנההמאוחדת.התנועה

כ"א ',דיוםירושלים,לבנה].יצחק :[הערוך

 5עמודים.מיספררללא . 23.1.57תשי"ז/בשבט

רישומים.כשיכפול.עמי

שלבגלילגדנ"עאימונילשבועייםמוקדשהעלון
האימוניםהררי :העלוןניעני ."מעוז"עדתחניכי

הומוריסטית.באספקלריה
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[יעקבאהדן .י :רעדךליקט •והחידודהבדיחהמעולם
דפוסנולדי,ב.הרצאתתל-אביב,אחרוני].

 .עמ' 136דפוס.שנתחסרההצעיר,הפועל
מנוקד.ציודים.

ושעשועי-חידוד.בדיחות

תשכ"זפורים '.אחייםגבעתבטארן • 5מס'המעוור

האחרוןבעמודכשיכפול.עמ' 16 .) 1967 (

רמצרייר.מעוטרבדפוס.תמונות

הררי :בעיקרההומור,באספקלרייתהקיבוץהררי

התלמידים.
עלנדפס .] 1970תש"ל/[פוריםתאריךללאמעריב.
בצירוףפורימיותידיעותעמ: 1בלבד.אחדצד

ממש.ידיעות

וזzלבמתברכתלפרדיםהיתוליעתרןשושן.שלמעריב
עמ: 4השנה.צירןללא"מעריב".העתרן

אדר.ארנון :קריקטורות

היתולית.בצררההעתרן"מדורי"כל

הקיבוצית.התנועהילדימפידבריםלקטהטף.מפי

סקרזרובבלשדיג,תקרהבידילדפוסהובא
תל-[הרררביץ].אראלהציירההרררביץ.ואראלה

ערפד,דפוסהמאוחד,הקיבוץהרצאתאביב,

עמ: 104 . 1961תשכ"א/

אליעזר[ישראלמפרשיי. :המר"לחד-פעמי.המצב.

דפוסתל-אביב,גרבררג].]יצחקארמוןוי.ז'גל]
עמ' 4 .) 1938 (תדצ"חבערמול"ג"ארץ",
בן-אפרים.ת[רדדרס] :האחראיגדולה.בתבנית

העליה jהארץחלוקתפולמוס :החרבותעניני
ובדיחות.הומורסקות ;מגרמניה

להמר" .משלמאיראביגדור :[העודךהמצליף.
תל-אביב.אשרר].זאבוהמדפיס

קטנה.בתבניתעמ' 4 .) 1920 (תר"ףפורים .]א[

עמ: 24 .) 1921 (תרפ"אפוריםב.

עמ: 24 .) 1921 (תרפ"אראשוןפסחג.

עמ: 24 .) 1921 (תרפ"ברבההרשענאד.

עמ: 24 .) 1922 (תרפ"בפוריםה.

 :כלל)חסרחרא(בראשוןבמגל·השערצירו
אלדמע.אברהם

אלכסנדר :ברהשתתפואנונימי.ברהחומר"כל

ש"יאולר,יש"י ,)ר"זא(רבינרביץדיסקינו

בר.השתתפתיאניגםומורים.סופריםרעודנוכרז

חוברותוכמהמשלאביגדורע"ינכתבגדולחלק

א.ז.שלמכתבו(מתוךשכיח"במהדורהנדפסו

תשי"ז).אלולכ"במיוםבן-ישי

לוי-בדפוסבירושלים,נדפסההאחרונההחרבות

ורחלו.
אביגדורהאחרונהבחרבות"הצפרד"

המאירי.

 ,"הומור"הרצאת .דןאורי :בפיקודהבדיחות.מצעד
 8 ] 0דפוס.שנתחסרהיפר,החדש""הספרדפוס
עמ:

מבלזק.חרמוהרבה

תל- .)ר"בא(וארכניאב[רהם]בעריכתהמצפצף.

תרפ"טשנתערבושושני,איתןדפוסאביב,

 .ורוגז""לצחוקהוספהטורים. 24 .) 1929 (
מטרסרבסקי.משה :רהקדיקטרררתהשער

 jהיהודיתהסרבנותייסוד :החוברתעניני

 jוחידודיםהלצות jר"המטאטא""הקומקום"

רעוד.בדיחות jהומורסקות

העורך.משלהםהבינרייםכל
אריה.מ.הציורים:לילד.הבדיחהספדמ.מוגולין,

ומוציאיםמפיצים-אילספריתל-אביב
, .'" T 

 184 . 1968תשכ"ח/המזרחי,הפועלדפוסלאור,

בניקוד.עמ'

הבדיחהמאוצר jותלמידיםילדיםהרריiכ, :חתרכן
מאוצר ;הכיתהמהררי jהקיבוץמהררי jהעולמית
בלילה.חכמים jהיהודיתהבדיחה

"מרעדיםהרצאתתל-אביב,לפסח.חד-יומןמווו.
"תל-בימ"סידיעלהוצאזהחד-יומןלשמחה",

דפוסטריררקס],יצחקאברהם :[העודךאביב",

קריקטורות:עמ: 8 .] 1928[תרפ"ח/"אחדות"

גדולה.תבניתפאלי].[נחרםכ.חרג'א

בפתח-תקרההקטיףמאורעות :החוברתעניני

לעבודהמלחמתםבשלומאסרםפועלים(הכאת

 jלפסחהעממיותהבדיחותמאוצר jעברית)

לפסח(מעשיהלמלוךרצהעבד ;לפסחפרפראות

מדע ;אלמי)א.שלבשירההומורסקהעפ"י

שמריחומפיאנקדוטה ;(בארץ>ואמנותספררת

רעוד.לרין

לא"י jלריסוןאשריעקב-הסוחראץ :כינויים
הנ"ל.-

מפרשיי. :[העורכים]המר"לחד-פעמי.מווו.

גרבררג].[יצחקארמוןוי.ז'גל]אליעזר[ישראל

תרצ"חפסחערב"ארץ",דפוסתל-אביב,
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 :האחראיגדולה.תבניתעמ: 4 .) 193 8 (
בן-אפרים.ת[רדררס]

והרעשטרסקאכיכישלביקורו :החוברתעכיכי

רעוד.בדיחות ;הומורסקות ;סביבו

בדבר.הנרגעיםלכלתשורההפסח.לחגרחורסתמורו

האחראי:העורךבארץ.העובדיםלעכיכימוקדש

 :הרצאתתל-אביב,מרכצ'יק].[אליהונולדלא

פגר"תגדארד-אשרר,דפוסמקטרגים,חברת

הםהניכוייםכלעמ: 8 .] 1923[תרפ"ג/לפ"ק

 .עצמוהעורךמשל
בשלהעורךעלשכמתחהלנקורתתשרנה

"הקומקוםשלוהקודמתהסטיריתמחברתו

עלה"הגדה"נכוסחפרודיות ;מקשקש"

ביןהמכתביםחילופירעוד.ההסתדרותהמפלגות,

הרצאתובעניךהצעיר""הפועללביןהעורך

עליולמשפטפרודיה ;הצעיר""הפועלממפלגת

סילוקועל"מודעה" ;הצעיר""הפועלמטעם

רעוד.הפועליםמבנק

 :[העורךחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתיוקרת.מרק
א.דפוסתל-אביב,צביאלי].יהושעשמואל

מיספררללא .) 1941 (תש"אשבוערתמרזס,

[שמואלבן-לויש.י.האחראי: .]'מע 8 [עמודים

קריקטורות.צביאלי].יהושע

שלהכלב ;השכיחהעולםמלחמת :החוברתעכיכי

 ;כרז'יקגבריאלמאת(הומורסקה)אשתי
רעוד.בדיחותהומורסקות;

שלהכלליתהתנועהתש"ה.הקיץמחברתמשירי

תל-אביב.מחכהע"ילוקטבא"י,הלומדהנרעד

בכימין :השערציור .חירשאברהם :[העורך

שהושרושירים,צרורכשיכפול.עמ' 15עצירכי].

ציוריםששה-עשרצוחקת.אחתעיןמשה.כאדיו,

 .לריכסרןאברהםתירגם[הומוריסטיים].קטנים
אותדפוסאחרונות,ידיעותספררןתל-אביב,

עמ: 62 .] 1946 [דפוסשכתחסרהחיפה,

 . 19מס'אחרונותידיעות"ספררן"-

-350ביצאשרכים.במקומרתהקיץבמחכות

נירםבתל-אביב,"המתרגם"בהכפלתעתקים

המסיבהלרגל , 5.9.1945תש"ה/באלולכ"ז

וראשב'נירםשהתקיימה ,הקיץמחכותלסירם

בתל-אביב.הפועלותבמשקתש"ר,השנה

היתולי.חומרהשיריםבכלל

חזרוכרבד-ראש.מעשירת-צחוקרהכסיל.המשכיל

תל-כברן.אריה :ציורים .בן-גרירןעמנואלוסיפר

"דבר",דפוס"לילד",ספריהעובד,עםאביב,

 .בכיקוד .תש"ד
ידיעללדפוסהובאוסטירה.להומורחוברתמשכית.

בהרצאתתל-אביב,[=כליי].צפרריאברהם

 32 . 1930פברואראחדות,דפוס"לצחוק",

אייזין.שמחההשער:זיבל.כ.האחראי:טורים.

וכיכרןהצעירוהפועלהעבודהאחדותאיחרד

 ;היתוליבמערכוןשעריםמאההררי ;מפא"י
 ;התיאטררכיםהצגות ;הפלסטיתהאמנותמהררי

ובדיחות.פזמונים ;הומורסקות

מזרחיתיאטררןב"משכית",קשורהחוברתשם

ש.[הציירדרידרבד.בהנהלתצעירה,לאמנות

 :המרסיקה ;זמירימ. :הספרותיהחומר ;אייזין
לפיזיבל],כ.ה".משכית"ליצן ;זעיראמ.

 28-27בעמ'המודעה

אברהם :ובניכוייםזמירימ. :המשתתפים

יוסף-ירסיפרן ;ליבלדניאל-פימסכהרלץ

הכ"ל.-מרטיל ;העורך-עופרתא. ;סעררכי

הנגבמשמרעלוןלפרדים.מיוחדגלירןהנגב.משמו

עמ' 5 . 1965במרץ 19תשכ"ה/פרדים , 577גל'

הבודהיזםלהפצתהליגה :השערבראש .כסלבסט

קריקטורות.המאוחד.הקברץובעולם.בישראל

והקריקטורה.הסטירהההומור,בראיהמשקהררי
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דפוסתל-אביב,אילן.רפירעדךליקט . 1967נאצו

 1967-[ספטמבר"חדקל"רמיסדרת"טמברר"

עמ: 34תשכ"ז]./אלול

נאצרתבוסתבעכיכיוקריקטורותבדיחות

הימים.ששתבמלחמת
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קריקטורות.ושכה."שכהאלפייםאריה.נברן,
תל-השומר-הצעיר,הארציהקיבוץמרחביה,

עמ.' 114 .] 1949 ["אחדות",דפוסאביב,

חרא-והשנההשחרורמלחמתעלקריקטורות
למדינה.שרכה

תל-אביב,למדינה.עשורעשר.בןאניאריה.נברן,
 . 1958~:רשי"ח/מאיאייר"דבר",ודפוסהרצאת

עמ.' 83

המדינה.שלשנותיהעשרעלקריקטורות 37כאן
לקריקטורותהסבריםשמיר.משהמאתהקדמה

וצרפתית.אנגליתבעברית,
לתערוכת-העשוררעדתידיעלהוזמןהקובץ
בכ-הבינלאומיתולתערוכהבירושליםהעשור
ריסל.

עםתל-אביב,קריקטורות.ובעורף.בחזיתאריה.נברן,
עמ: 108תש"ה.דבר,דפוסעובד,

ובעולם.בארץהשכיחהעולםמלחמתמהררי
הרצאתתל-אביב,העמק.מןגלריותאריה.נברן-

קריקטורות 44עמ.' 95תש"ב.דבר.(ודפוס)

שטרקדב :מבראיזרעאל.בעמקהישוביםמחיי
 .(סדן).

עםתל-אביב,קריקטורות.ישראל.מראריה.נברן,
 .] 1956 [דפוסשכתחסרהאריאלי,דפוסעובד,

עמ.' 142

כברחגגתי("בינתייםהמדינהמהרריקריקטורות

 :האחרונההקריקטורהתאריך .הולדת"שמרכה
 .) 1955דצמבר

הרצאתתל-אביב,קריקטורות. .כאןעדאריה. ,נברן
 192תש"ח.ובכר,כידטפ.ארפסטדפוסדבר,

עמ:

(מאי"דבר"דפימעללוקטוהקריקטורות
והישובהעולם :וענייכן ) 1948ראשית- 1945

ימים.באותם

עלדבריםקריקטורות.לבן.גביעלשחרראריה.נברן,
דבר,הרצאתתל-אביב,פיכמן.יעקב :הספר
עמ: 160[תרצ"ח].דפוסשכתחסרהדבר,דפוס

באנגלית.גםהשעררכןהכתבות
 .ב"דבר"כןלפכינדפסוהקריקטורות

ערבב'דגניה(תרפ"ה).אשתקדשלפררימרןנוחה.
כשיכפול.עמ' 5 .) 1926 (תרפ"רשלפורים
חדשה.הדפסה

לאאשראשתקד,שככתבוהרשימותכל"העתקו
שוכרת".מסיבותאורראו

הקבוצה.מהררי

תל-אביב,צנזורה.בליובדיחותקריקטורותנרויסטים.
 .המרכזדפוסאקלים,הרצאת

עמ: 32בתחוברתכל . 1970דצמבר 2-1
לאפרילרא'פסחעדמפוריםהגדהאברהם].[נרימוק,

דפוסירושלים,השנה).ימות(ולכלבכלל
מס-כק.ד"ר :חתרםעמ.' 16תרפ"ד.הפועלים,
דדוארסישקין,עלפסח.שלל"הגדה"פרדויה

בן-ישי;בן-אבי,בן-צבי,בן-גוריון,ילין,

הציונית;ההנהלה ;היום""דואר ;"הארץ"
הכהןהללבןמרדכי ;ירושליםועיריתכששיני
רעוד.וחסכון"ר"הלראה

הששים(ליובלשברעותשלהגדהאברהם].[נרימוק,
 2 .] 1944תש"ד/[שבוערתהר-מלחיהודהשל

כתיבה.במכונתעמ'

הר-מלחשליובלולכברדהמסיבה--- "
הכללייםהציוניםבאולםשכהלפכיהתקיימה

כעבודרקזר.במסיבהנוכחהייתילאבתל-אביב.
בשכונתבביתו,מסיבת-טחהתקיימהשברע

רשםבההשתתפתישגםאחה"צ,בשבתברררכרב,

-שברעות"של"הגדהשליהמגילהאתקראו
מיוםכרימרקא.שלמכתבומתוך "--

31.7.1945 . 

אלטעס,יראליקשלשיחר(ממריהכלעללאה.ניל,
תל-ידי."עלכרשם '.אפרקותיק).יואלהמכונה
 32 .) 1937 (תרצ"זהצעיר,הפועלדפוסאביב,
נוספים.פרקיםהופיעולאקטנה.תבניתעמ:

רגםהארצישראליתהחברהעלסטיריתבקורת
רעוד).ה"חלרקה"(רעיוןחרץעכיכיעל

מוקדשתסטירית,הומוריסטית,חוברת •••נמלי •••נמל
שמראליקבעריכתדירמא.רלעכיניהארץלתוצרת
לארמי,דפוסתל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואל

 .]'מע 12 [ .) 13.8.1936 (תרצ"ראבכ"ה

והאחראיהדפוס(שםבן-אמוץ .י :האחראי

אורי.יהושע :קריקטורות .) 6בעמ'

השביתה ;תל-אביבכמלפתיחת :החוברתעכיני

בדיחות ,הארץתוצרת ;והמאורעותהערבית

רעדו.

 .שפי-שפיפון :כינויים
 :קריקטורותברזינו.ישה :וליקטערךהנייר.נמו
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ארט :רהרמררסקרתהקדמהבן-יהודה.אורי

-שווייצריהברן,אשד).חגי :(תירגםברכרראלד
אייככברגר,מקסע"ילארדהוצאתל-אביב,

מיספררללא . 1968סביכסקי'דפוסהרצאת
עמודים.

הימים.ששתמלחמתעל

לחנוכה.סטירי-הומוריסטיעלוןוכפלאות.נסים

ירושלים,רזכיק].ויעקבקררלצבי :[הערוכים

הכהן,חייםרפאלדפוסקוצץ","אץהרצאת

גדולה.בתבניתעמ· 8 .) 1931 (תרצ"בכסלו

ק[ררל].צנני] :האחראי
מהדורותשתייצאומספרימיםשלבריווח

שלישית"),"מהדורהשכיח",("מהדורהנוספות
שינויים.כלללא

ביןהעבריתהעבודהפולמוס :החרבותעכיכי

 ;האוכלוסיןמפקדוההסתדרות,סמילכסקימשה
שרב"ראיתיכםעלפרודיה ;הריביזירכיסטים

צירןבןשלופולמוסולביאליקידכם"בקרצו
ר"בריתבכימיןו· ;זהשידרבשלביאליקעםכ"ץ

וערד.שלרם"
מפרושת(השתתפותופרסקידניאל :משתתפים

-קררלצבי :ובבינרייםלשער)בסמיכותגם
 .י ;אבירן ;מלך .א-רזכיקויעקב ;לץ ;צל

-בן-ישראלויצחקאשתו,שלבעלה ;שומע
יצחק.

לחנוכה.הומוריסטיסטיריעלוןוכפלאות.נסים
ירושלים,רזכיק].ויעקבקררלצבי :[הערוכים

חנוכה"התחיה",דפוסקוצץ","אץהרצאת

גדולה.בתבניתעמ· 4 .) 1932 (תרצ"ג
טשרניחובסקישאולשלפזמון :החרבותעכיכי

מבראבצירוףבשנית(נתפרסםביררביג'אןעל

צהריים,מהדרותב"דבר"קררלצביע"יקצר

"הציוניהעתרן ;) 9.10.1946תש"ז/סוכרתערב

הבחירות ;בארץרי~צמןשלביקורו ;הכללי"
רעוד.הרביעיתההסתדרותלוועידת

פרסקידניאלטשרניחובסקי,מלבדמשתתפים,
 ;בן-יקיר ;שומעי.צ.-רזכיקיעקב :ובניכויים

סדו.מגלה-פרסקידניאל ;לץ-קררלצבי

[הערר-לחנוכה.הומוריסטיתחוברתוכפלאות.נסים
הרצאתירושלים,רזכיק].ויעקבקררלצבי :כים

 .) 1933 (תרצ"דחנוכההספר,דפוסקוצץ","אץ

 :קריקטורותקררל.צבי :האחראיהערוךעמ.' 12
כברן.אריה

"הבלתי-העליהאחרהציד :החוברתעכיכי

שכרכרת ;עבריתלעבודההמאבק ;ליגאלית"

יוסףעלסטירות ;הגרמניתהעליה ;"חאפ"
רבכיצקיי.ח.דרריאכרב,א.נץ,צירןבןקלרזכר,
שלעבריתלספרותהקתידרה ;סמילכסקירמשה

וערד.וזכרקל .י
-צל ;קררלצבי-צ. :בניכוייםהמשתתפים

בן-הכ"ל;-ב.כ.רזכיק;יעקב-י.ש.הכ"ל;
אוסט;אברהם-רשעאבלהכ"ל;-יקיר
-שלגזכריה ;אפשטיין-הלריאלימלך ;ותיק
 .לרציכסקיזרד-דדו ;תרמןאלכתן

חד-פעמית.הומוריסטיתחוברתוכפלאות.נסים
תל-צביאלי].יהושע[שמואלפלאיתבעריכת
 .]'מע 8 [ .) 1941 (תש"בחברנהמרזס,דפוסאביב,

קריקטורות.

הומרוס- ;השכיחהעולםמלחמת :החוברתעכיכי
וערד.בדיחותקרת,

בסתריושב :העורךחד-פעמית.הרצאהוכשמע.כעשה

רעד"מהודרהרצאתתל-אביב,לב].[אברהם

 4 .) 1931 (תרצ"אשבוערתאחדות,דפוסכרש",

 :קריקטורותלב.א. :האחראיגדולה.תבניתעמ·
אבישר.~הרזה

לאחרפספילדשלהלבן""הספר :החוברתעכיכי
הפולמוסיםרייצמן,התפטרותתרפ"ט,מאורעות

לרכךשבאהמקדרכלד,אגרתהציונית,בתנועה

ההסתדרותביןהמאבקיםהלבן","הספראת
 .רעדולרביזיוניסטים
-העורך :ובכינוייםכספיבכימין :המשתתפים

חיים- Chaos ;.ב.י ;.ב.אכלירת;ברחן ;.ל.א

-בן ;שוררחיים-בישעסק ;חריפאיליב
משה-מ.פ.שמאלי;אליעזר-ו.רבין;דב

הפרודיהגםהיאהעורךמאתפרלרכסקי.יוסף
 .שמערכידודשללסטירה

תל-סלע.אורי :העורךהקריקטורה.בואיהכצחון

עמ.' 50 . 1967[יולי/תמוז],אביב,

 .מתוךהימיםששתממלחמתקריקטורותלקט
והעולם.הארץעתרכרת
בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתכצחוכיאדה.

פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
עמ.' 12תש"ה.שבוערתאבן,
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ההומורספרותו-יוצר

בתבניתעמ' 4צ"ח.[חד]חנוכהמרזס,דפוסהשכיח,העולםבמלחמתהכצחרן :החוברתעכיכי
 :קריקטורותצביאלי.ש. :האחראיגדולה.רעוד.לשבועותהומרד

הרכביצ. :העורכיםולילדה.לילדשנוערןהכצכים.

גל'א'שכההעברי.דפוסירושלים,אלינו.רא.
עמ: 8חדצ"ר.באדרי"בפרדים.גלירן '.ג

ומכרקד.מצרייד

היתולי.הואהחומררוב

בעדינתחד-פעמי.הומוריסטיעלוןהללר.הכורת
חל-אביב,צביאלי).יהושע(שמואלשמראליק

[פרדיםכליי-צבורי].אברהם :[העורךסאברעס.
 20הדפים.שלאחדבצדכחיבהחרפ"ח].במכרכח

א[ייזן].שנמחה] :השערציור .עמי

שכערךפרדים,בכשףהעורךע"יהוקראביידיש.

בארץ.היידייםרהעחרכאיםהסרפדיםאגודתע"י

בארץויידישעבריתביןלמאבקבעיקרומוקדש
ש.שללכחכוחיוועקיצות;פרודיותימיםבארחם

בררארשה,"הייכט"היומילעתרןפיטררשקה
בארץיידישסרפדיעלהומוריסטייםחרוזים
וערד.

בלבד.עותקים 3-2אךהופיעו
 .) 1928 (תרפ"טלחנוכהמיוחדהגורל.הסביברן

דפוסתל-אביב,וארכני].אברהם :[העורך
משה :[קריקטורותעמ: 24תרפ"ט.סטרר,ד

מטרסרבסקי].

הכותלמאורעות ;הסוככותייסוד :החוברתעכיכי
 ;בפתח-תקרההעבריתהעבודהמלחמת ;המערבי

בוועידהלכארםפרודיה ;בעמקילדיםכפר
(עלספריםבקורת ;הומורסקות ;החקלאית
וערד.יפה)לא.ל.הכלירן""בפעמי

- Chaos :ובניכוייםגורדרןצבי :משתתפים
 ;העורך- Campamella ;חריפאיליבחיים
-קטן(אישאישון ;הכ"ל-אחיקרחייו:ר
הכ"ל.-יהרעזר ;הכ"ל

ובדיחה.בדיחהאלףארצימוקים,קערתדב.סדן,

אורי.יהושע

והומרוס-פיליטרכים ;המאורעות :החוברתעכיכי
 .) 1938 (ימיםארחםמהררירעודבדיחותקרת,

למעןהצברריהרעד(מטעם)תשכ"א.פרריםכשף
בחסותההעברית,האוניברסיטהשלהסטודנטים

ללאדפוס.מקרםחסרריצמן.רירההגב'של
קריקטורות. .)'מע 16 (עמודיםמיספרר

הומוריסטי.חומרבצירוףתככיה

ס

מרדכיהרצאתתל-אביב,בישראל.הומרדאסופת
עמ: 562תש"י.אלישע,דפוסכיומן,
 ;צדיקיםחצרות ;תרדההליא :ךהספמדורי
 ;חכמיםאסיפת ;משכיליםדרך ;חסידיםאוחרת
מושב ;ובבריםככסתכת-אמנים ;סופריםפליטת
ביכינו ;רין Tרלאעשהין ;עצרת-תמים ;לצים
 ;ציצי-בית ;ישורוןשבטי jותליםקוצים jלבינם

למקורהמדעימכגנוןהבדיחותבשוליהשמות.לוח
וגלגוליה.

ובעיקרבעתרכיםכןלפכינדפסהבדיחותחלק
ב"סיכרת".

ובדיחה.בדיחהאלףאראגוזים,קערתדב.סדן,
מ.הרצאתתל-אביב,בישראל.הומרדאסופת
 .עמי 586תשי"ג.בלוק,א.דפוסכיומן,
שב"קעדחלאלהזהיםכאןהמדוריםשמרת

צימוקים".

דליםעוזרבעדינתלחגים.סטיריעתרןשלרם.סרכת
אחדותדפוסתל-אביב,גרדדרן].[אברהם

חר"ץתשריאקספרס),בדפוסנדפסה(המעטפה

בשער.קריקטורהטורים. 16 .) 1929 (

הכרוךרכלתדפ"טמאורעות :החוברתעכיכי
ושאדתל-אביבעיריתבעכיכיומחזהפזמוןבכך.

ימים.אותםמאורעות

שאר .גרדדרןצבי :המפורשבשמרמשתתף

כלל.חתומיםאיכםהדברים
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בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתסיברת.

מוזם,דפוסתל-אביב,צביאלי.'[הושע]ש[מואל]

:יוסףקריקטורות .]'מע 16 [ .) 1937 (צ"חסוכות

בן-ש.האחראי:אזרי.יהושעהשער:ציורנס.

[העורך].לוי

 ;החלוקהותכניתפילועדת :החוברתעניני

השביעיתהמלכותעלבדיחות ;חבשמלחמת

ועוד.הומורסקות ;(עתונות)

גלוזשמואל-בריליאנטמ.זכוכית, :הכינויים

ויתקין).מכפר(גלעוז

סכות :עודראה

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתסיברת.

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמואליק

 .]'מע 8 [ .) 1938 (תר[צ"ט].סוכותמוזם,דפוס

נח :השערציור[העורך].בן-לויש.האחראי:

בירזובסקי.

בחוברתמשתקפיםואינםכמעטהיוםעניני

להשליםמשתדלהרצוגהרב :השערציורמלבד

הומורסקות ;בדיחות ;וויצמןז·בוטינסקיבין

ועוד.

סכות. :עודראה

בדיקתעםארץ-ישראלהגדתיהודה].קריש[סילמן,

ומטהרס"יפירושיםשניועםגדיאחדועםחמץ

י"ב.הוצאתא"י.הגהותלפיוהוגהנסדרהלוח.

 .עמ· 30תרפ"ג.ניסןעץ-הדר,דפוסירושלים,

גםרשםהאחרוןבעמודמפורשהמחברשם

 .ומיופיוסרשימת
ה"הגדה".בצורתהישובעלסטירה

שינוייםועםהישוב.הגדתי[הררה].ק[ריש]סילמן,

ק.י.שלגנזיובביתנמצאהוהשמטות.וקיצורים

 16תרצ"ז.בערךהארץ,דפוסתל-אביב,סילמן.

עמ.י

בצורתוכר·הממשלההישוב,הוויעלסטירה

"הגדה".

סילמן.ק.י.מספרי :ב·בעמי

בליל .אחשורושבימיויהילניב].ק[ריש] ,סילמן

מחזותוהווה."עברצלליומודרניות,מסורת

 ,"ליהודים"הוצאתתל-אביב,למחזות.וחומר

מנוקד.עמ.י 36תרפ"ט.ושושני,איתןדפוס

בגנזינמצאהשמיטה.מגלתיהודה].קרישנסילמן,

ועתהבשושןראשונהפעםנדפסההחורבה.

לקראהומתוקנתתנינאבמהדוראלאוריצאה

שניועםשמיטהשלשנהבכלוכמצרהכדין

קל :ממנידעתלאדםהחונןבעזרתפירושים

תבניתבניקוד.עמ.ילבתר"ע,ירושלים, .מסובין

זוטא.

בנוסחשמיטה','מגילתשליהסטירית"החוברת

ירושליםרבנילמלחמתמוקדשתאסתר,מגילת

זוחוברתהשמיטה.בשנתהמושבותענביעם

אחדביוםאכסמפלריםבאלףבירושליםנמכרה

גםהנגינה,בטעמיוגםבניקודגםנדפסהוהיא

 "-מגילהבצורתוגםחוברתבצורת

סילמן.>שלמכתבו(מתוך

 '.גסנוניתהוצאת-
' 
א.(קטן.>ישראלארץש"סיהודה].קריש[סילמן,

ותוספותרס"יפירושעםתכניקאבבאמסכת

רך'(ההורים)אבותופירוששיףמהר"'עםביחד

הכלגירסאותוחילופיהש"סמסורתועםנתן

ופונק-ואמשטרדםווילנאבדפוסשנדפסכמו

עמ.יכד[תרע"ג].ירושלים,בע"מ.פורט

עלסטירההצדדיםמשניופירושהגמראבנוסח

 :השם(מכאןהטכניוןוראשיהלשונותמלחמת

העתון"עזרה",חברתתכניקא"),"בבא

ועו.דהסופריםהישוב,עסקי"מוריה",

 '.זסנוניתהוצאת-

 .בארץ-ישראלאזרחתעודתיהודה].קרישנסילמן

דפוססנונית,הוצאתירושלים,טובה.לשנה

עמ.י 4גולדברג.

הניתןדרכון,בצורתהשנהלראשברכהטופס

עללתמיד"---תרפ'בתשריא·"ליום

וכר:החיים""הכשרתשלהמשרדידי

וכןהומוריסטייםהםהפספורטשל"הנתונים"

ארץ-ישראל.שלהעליונה"הממשלה"חבריכל

יחיאל.שטיצברג, :ראה-סימכריסט

והמו"להאחראיוסטירה.להומורשבועוןסכרת.

תל-אביב.נס.יוסף :העורך> :מצוי(לעתים

מ.עזריאל,"ספר",("הארץ",שוניםדפוסים

תל-אביב.שהם).

 . 29.1.1941-29.2.1940 , 41-1גל·א,שנה

 ,) 91 (-51 ) 42 ( 1גל·ב,שנה

31.12.1941-16.1.1941 

 ,) 141 (-50 ) 92 ( 1גל'ג,שנה

41.12.1942-8.1.1942 
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r. ההומורספרותוצר

 ,) 186 ( 47-141 ( 1גל'ד,שכה

30.12.1943-14.1.1943 
-) 235 (-46 ) 190 ( 1גל'ה,שכה

28.12.1944-6.1.1944 
 ,) 283 (-49 ) 236 ( 1גל'ן-שכה

27.12.1945-5.1.1945 
כס.יוסף :קריקטורות

וחגיםפרדיםגל'עמ: 12בתחרבותכלתחילה

ב'לשכה ) 77 ( 33מגל'עמ: 16רבניכפולים-

-12להכפוליםוהגל'עמ'-8להחוברותהוקטנו

בחרבותהחוברות.במיספררטעויותהרבה .עמ'

שכיםלששמדרומוקדשהששיתלשכההאחרונה

"סכרת".של
הודעהנתפרסמה 19.12.1944מיוםב"דבר"

כעררך"השתתפותיהפסקתעלרזכיקיעקבמאת

 .קיומו"שכרתחמשבמשךזהעתרן

הממושכתהרציפותבעלההיתוליהעתרןזהר

(דוברהמקורילחרמובנוסף .בארץבירתו

תורגםמפרושים)כשמרתגםאבלשםבעילום

אחרות.ולשוכרתמיידישחרמוהרבה

סיברת. :עדרראה

הפוליטית.הבדיחהארצדשוא.הו·גיל,ארוי;סלע,

ישראלדפוסבע"מ,ארתפזהרצאתתל-אביב,

ועיצובצילוםאחרונות.ידיעותמהדרותבע"מ,

 . 1969תשכ"ט/ארגרסטאבאולמן.גדהעטיפה:

עמ·. 226

ג. ;וכלכלהמשקב. ;החמההמלחמהא. ;מברא

חרדה. ;יותרוהשוריםהשורים .ד ;ומחסורצנע

שטיפתז.אזוריות;בחירותר.הפקיד;מעלתו

יחסיםט.דגולים;אישיםח.המוחות;

המילוןיא. ;בהחלטפנימיי. ;בינלאומיים

יג. ;רהעכיכיםהאישיםמפתחיב. ;הקצרהפוליטי

ביבליוגרפיה.

מש-חרלירת-חרלירתהומוריסטית.חרבותסמבטירן.

יחדחוברואשרהירדן,במפעלהעבודהלשלח

עלהמפעלפועליכלבהשתתפותהתכניתלפי

[משהיתושימ.בעריכתומכהליו.מהנדסיו

עמ: 30תרצ"א.אמנות,דפוסחיפה,גיכזבררג].

ברלין-יואל.אסתר :השערצירו

משהחראיתושי,מ."סמבטיון","מחבר

פיכה"ראשדאוהלל,ביתבמושבהגרגיכזבררג,

חברתפקידירעדשלהראשיהמשרד(מכתב

 .) 9.5.1944מיוםהחשמל,

אחוז,מאהחרא,שליכולוב"סמבטירן""החומר

ידיעלשיצאההיתולי,העתרןמןקטעיםאוסף

ומחצה"שכיםשלרשבמשךבקביעותבכהריים

 .) 22 . 7 . 44מיוםגיכזבררגמ.של(ממכתבו

לאבכהרייםידיעלשהופיעההיתולי,"העתרן

למאורעמוקדשהיהגלירןכלקבוע.שםלוהיה

אצליכשמדרלאבמקרהשמי.אתונשאמסריים

הללוהשכיםבמשךטולטלתיהרבההגלירכרת.כל

החומרורב---בטלטוליליאבדרחובה

מכתב(מתוך "---ב"סמבטירן"ככלל

 .) 23.8.44מיוםהכ"ל

אתרהרמרר,בסטירהגםאםמספרת,החרבות

וכר:הפועליםהרריכהריים,מפעלתולדות

מאיר :ציוריםבישראל."לאכיצדאודיך.סמראל,

 . 1957טורים,דפוסספר,קריתירושלים,ורכן.

עמ: 52

ופקידיםאזרחיםשלההתנהגותדרךעלסטירות

במדינה.

תמוכות.-12בסטיריפזמערכרןהורדה".על"סמרך

הרצאתתל-אביב,גדכ"ע.פקודמפקדתתככיה.

רהכח"להנרעד-אגףגדכ"עפיקודמפקדת

עמ: 16תשט"ר.המרכז.דפוסהבטחרן,במשרד

 .גורמןג. :עטורים
 :מאתמההצגההומוריסטייםפזמוניםלקטכאן

אלמגרר.ד.
לעכיכיוסטירההומרדונוילא-יומי.עלוןסתם.

 :[הערוכיםחד-פעמית.הרצאהולקונגרס.הארץ

דפוסירושלים,רזכיק].ויעקבקררלצבי

 4 . 1931ביולי 8תרצ"א/תמוזכ"ג"המערב",

ק[ררל].צנני] :האחראיגדולה.בתבניתעמ·

הקונגרסכינוסעםהקונגרס"ל"עתרןפרודיה

אגףביןחריףמאבקניטשברבבאזלהי"זהציוני

"העתרן"שלורבולריביזירכיסטים.הפועלים

אותרשלהעכיניםשארולכלזהלמאבקמוקדש

המנדטיםרעדתישיבתלדר"חפרודיות ;קונגרס

הסרפדים.רעידתעלרכןמבזלומכתבים

רזכיקיעקב :הערוכיםבבינרייםמשתתפים

גדליה-גצי ;ב-'ךשומע;י.ג.בבינריים:

שרגא-ש.ק.ר.הערוכים;ושניאמיתי

מינצברג.
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ההומורספרותאוצר

הילדיםמחייהבדיחותמבחרלילדים.הבריחהספר
וסודרוכרכסוובחברה.בבית-הספרבמשפחה,

 .אמתיוג[דליה]אבןנשרשןא[ברהם]בידי

להצלפה.צבוריתבמהסטירי.שבועוןהזהב.עגל
רפאלהמו"לדיסכצייק.ל.א. :האחראיהעורך
(שכהא'). 15-1גל'ספר.דפוסתל-אביב,חביב.

אלולט"ז-תרצ"טסיוןז'

החוברת . 31.8.1939- 25.5.1939תרצ"ט/

בכותהיתרכלואילועמ· 16בתהיאהראשונה
עמ: 12

מש-מפורשותבחתימותהמשתתפיםמלבד
-ביאליקולאאימנולא :בכינוייםתתפים
ה. ;בר-דרוראדבישבר-דב ., ;קרואברוך

נחמני;א.-אניברגמן;הלל-אביחכן

 ;הכ"ל-יגוןע. ;הרוסיעמנואל-ה.עמנואל
ה.סערוכי;יוסף-אברהמיוסבןיצחקרסד"ר

מליץמ. ;הכ"ל-אפיטרריקיך' ;הכ"ל-
-פידרןכ. ;הכ"ל-קקטוס .י;הכ"ל-יושר
רפאל-קיןר. ;הכ"ל-צר-צר ;הכ"ל

-גזש. ;הכ"ל-קין ;הכ"ל-רק ;קלצקין
שריחו-מרדכיבן ;(גלעוז)גלוזשמואל
-סופןי.צפררכי;גבריאל-גץג.שפירא.

הכ"ל;-י-קיהכ"ל;-נץי.ויכיצקי;יוסף
 ;גררמיכאל-טראגיקא. ;הכ"ל-יוספ-וין

 ;הכ"ל-דמגוגגוג ;הכ"ל-שא-שא-שא-שא
 ;הכ"ל-פרליטיקמכס ;הכ"ל-שריימרטיה
 ;הכ"ל-א-לא-שקספיר ;הכ"ל-מרריאורי

 ;הכ"ל-ומרחהיושב ;הכ"ל-אנטי-רומנטי
-מבליג'יקותיאל ;הכ"ל-בר-גדלותראובן
 Reb Alter :הכ"ל-מרביציכחמיאס ;הכ"ל
Ego -שלמה-חבל :המאיריאביגדור
הכ"ל.-של-כפ ;כפחא

מפורשיםבשמותהקריקטורותבעלימלבד
בינח ;בירזרבסקינח-ב. :בניכוייםהשתתפו

צייטלין.שמואל-מולאהכ"ל:-

הרצאתתל-אביב,גרטמן.כחרםמאתהציורים

 . 1934תרצ"ה/כספי,צבי-גרטכברגדפוסדביר,
מהדורות.כמהיצאומכרקד.עמ: 115

ע

הרצאהבע"מ."עדלידע"חברתבהשתתפותערלירע.
לב].[אברהםבסתריושב :העורךחד-פעמית.

דפוסכרש",רעד"מהודרהוצאתתל-אביב,
בתבניתעמי 4 .) 1932 (תרצ"בפוריםאחדות,

 :קריקטורותגרלדין.צבי :השערציורגדולה.
אבישר.יהודה

 ;השם)קביעת(עםהעדלידע :החוברתעכיכי
עלהמאבק ;הימים)אירועי(עלאסתרידעמגילת

פך- ;הומורסקות ;פזמונים ;העבריתהעבודה

רעוד.פראות

-ל.א. :ובניכוייםפרסקידניאל :המשתתפים
-מסכן ;הכ"ל-פייכרמןשמערל ;העורך
ליבחיים- Chaos :הכ"ל-הרחמן ;הכ"ל

-ב-ך ;כספיבכימין-ימיניאיש ;חריפאי
רובין-רבקאי.ישראל

עתוכהשכיח.שכהתרצ"ד.לפוריםקררבץערלירע.
תל-אביב.פוריםלמפעליהועדהשלהרשמי
תל-בן-ישי.ז[אב]א[הרון] :האחראיהעורך

 5 .) 1934 (תרצ"דאדרי"דדוד,סטדפוסאביב,

וקריקטורות.תמוכות .עמי

תכניות ;דיזכגוףמאיר :פתיחהדברי :מהתוכן

 ;פוריםפזמוני ;בתל-אביבפוריםחגיגות
 ;שמערכירד.שלוכסקיא.מאתפזמונים

ההומורמן ;ליפסון> .מ(היהודיהפולקלור
 .א(בישראלליצנים ;האחרונהבשנההאירופי
חרוזי ;גשורי) .ש.מ(חסידיםכגינות ;שדמן>

התיאטררןראשית ;לסופריםמסופריםהקדשה
הבדיחהמאוצר ;רושמן> .(יבא"יהעברי

מ.שלהעםמשירי ;דרויאכרב) .(אהיהודית
בספרותההומור ;העורךשלבתרגומובסקיורש

תרצ"ג-תרצ"ד.נשכתרבתיאטרון

שם.ראה-קררבץ :בשםיצאהראשון
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ההומורספררתארצד

עתרכהשלישית.שכהתרצ"ה.לפוריםקררבץעדלידע.
תל-אביב.פוריםלחגיגותהרעדהשלהרשמי
תל- .בן-ישיז[אב]א[הררן] :האחראיהעורך

 .) 1935 (תרצ"הב'אדרי"ד"ארץ",דפוסאביב.

וקריקטורות.תמוכותעמ: 52

 ;דיזנגרףמאירמאתפתיחהדברי :מהתוכן
דודשלפזמונים ;בפוריםהחגיגותתכניות

חיבורהזמן ;תוריםבצירוףאלתרמןנתןשמערני,
פורים ;גרדרן> .ל.ש(אסתרמגילתשלומקרמה

זמרפררג.ש. ;שלרנסקי) .א(הצהלרליםחג
 ;אברהמרב) .כ(המןבארץפרדים ;לפורים
 ;פרכס)(אדרארדהעולמיתבקריקטורההיהודים

 ;(ילקוט)שוניםבדורותעבריםסטיריקנים
זמרתבן-ישי);א.ז.(תירגםרררשבסקימ.משירי

רידערניםמוקיונים ;גשררי) .ש.מ(חסידים

מכסשלחוליןמשיחות ;לשצ'ינסקי) .י(בישראל
ההומורמן ;לסופריםסופריםהקדשות ;ליברמן
קריקטורותעלשיחה ;האחרונהבשנההאירופי

הארציש-ההומורמן ;פוריםילקוט ;לין> .ב.א(
בתיאטררן(ההומורלפוריםמפורים ;ראלי

האחרונה).בשנהובספרות

ע. :עריכהוקריקטורות.בדיחותשליםהרימו.העוגן
"אדיר",דפוס"טמפו",הרצאתתל-אביב,מצרי.

עמ: 160 . 1967

שני.כרךסלע].אורי :[העורךאשכול.בדיחותערד
"הכרמל",דפוס"איסר",הרצאתתל-אביב,

בשער.אשכולתמונותעמ: 34 .] 1966[דצמבר

אשכול".בדיחותל"כלהמשך
רח"שבעריכתלהומור.מצריירתחוברתדלים.עוזו

תל-אביב,עממית.הרצאהחנון].שלרם[חיים

 36 .) 1930 (תרצ"אסוכרת"הארץ",דפוס

מילשטיין.א.קריקטורות:טורים.

רעדתישיבתעלפרודיות :החוברתעניני
"הכניסיני"קלרזכר,יוסףהרצאותהמנדטים,

הומרוס-רעוד.לשלרנסקי"לעזאזל"לביאליק,
רעוד.בדיחותקרת;

סעררנייעקב ;פריידמןיחזקאל :המשתתפים
א.ה.א. ;גררדרןאברהם-רפאלבן :ובכינויים
קררל.צבי-קץ ;קררלצבי-צל ;הרררביץ

יר"לחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתדלים.עוזו
תל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכת

מיספררללא .) 1939 (ת"שסוכרתמרזס,דפוס

נח-ב. :קריקטורות .]'מע 16 [עמודים

 .אוריויהושעובסקירזבי
 ;השביחהעולםמלחמתראשית :החוברתעניני
 ;גדוליםאנשיםעלקטנותמעשירת ;הגיוס

חג ;בדיחות ;הומורסקות ;פזמונים ;האגירה

רעוד.לארמיחגהסוכרת

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתדלים.עוזו
מרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

מיספררללא .) 1941 (תש"בסוכרתהמועדחול
קריקטורות. ,]'מע 8 [עמודים

במושב ;השביחהעולםמלחמת :החוברתעכיני
וחרהאדם ;נשיםסרכת ;דורנוילדי ;לצים

האתרוגיק; !Jכןזגבריאלמאתהתימנים"ב"כרם
רעוד.גררדרןמפסח

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתדלים.עוזו
פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

קריקטורות:עמ: 12 .) 1944 (תש"הסוכרתאבן,

יהושע[שמואלבייבעש.י. :האחראיא.ד[ניאל].
צביאלי].

העונשעלמשאל ;היטלרמפלת :החוברתעכיני
ובדיחות.הומורסקה ;מרתוומקרםסופרלהיטלר,

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתדלים.עוזו
פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

(בראשעמ' 16 .) 1945 (תש"רסוכרתאבן,

העמודים).במיספררהטעותתיקון :השער

הא-א.ק.ה.[נשל]. ;אורייהושע :קריקטורות
צביאלי-בייבע.ש.י.חראי:

 ;היטלרעלהנצחרןלאחרהמערבמעצמות
וערד.בדיחות ;הומורסקות

ארנסטשמערן ;פרסקידניאל :המשתתפים
קררל.צבי-ל.צ. :ובכינוייםפרסקי)(הערכת

תש"זתרדהלשמחתהומוריסטיתחוברתדלים.עוזו
צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכת .) 1946 (

ירושלים,(כיו-יורק).פרסקידניאלבהשתתפות
ציוריםעמ: 12 .) 1946 (תש"זאבן,פנחסדפוס

 .ודמע""צחוקהספרמתוךאורייהושעמאת
צביאלי.ש.י. :האחראי

המארח-באומרתארץ-ישראל :החוברתעניני
וערד.בדיחות ;הומורסקות ;דרת

ל"ץ ;קררלצבי-צ"ל :בבינרייםהמשתתפים
מאוסף :ל"צ(צדקרנייעקב-י.צ.הנ"ל;-

צדקרני).יעקב
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ההומורספרותאוצר

תש"חתרדהלשמחתהומוריסטיתחרבותדלים.ערזר

צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכת .) 194 7 (

תל-אביב,(ניר-ירוק).פרסקידניאלבהשתתפות

עמ: 12 .) 1947 (תש"חשלרמי,י.ופרס

ש.י.האחראי:אודי.יהושע-יאקדיקטרדרת:

צביאלי.
סרכזתקישוטי jבאנגליההצנע :החרבותעניני

סרכת jלציםבמושב jאושפיזין jפרסקי)(דניאל

ועדר.דרדנרילדי jספרותיותשיחת-חולין jנשים

אדיה jפרסקידניאל jנרדלמןמ. :המשתתפים

אדיה-ט.אדיה :ובבינרייםטדכטנגרט

הנ"ל.-אט-ג. jטדכטנגרט

לשמחתחד-פעמיתהומוריסטיתחרבותדלים.ערזר
י[הרשע]ש[מראל]בעדינת .) 1949 (תש"יתרדה

 16 .) 1949 (תש"ימרזס,ופרסתל-אביב,צביאלי.

צביאלי-ביבה.ש.י. :האחראיקדיקטרדרת.עמ:

 jהחרבות)(מרביתהצנע :החרבותעניני

 .רעודבדיחות jהרמרדסקרת jפזמונים
 jמדקרסיואל jהרלצמןאברהם :המשתתפים

 jציפדיסיצחק jרידנפלדטובה jדברישרגא

החרבותוערד.לזינחרםמשה jלקסיהודה

כהמשתתפיםעםצביאלישלהיחידהההיתולית

רבים.

חד-פעמיתהומוריסטיתחרבות;לים.ערזר
בעדינת: .) 1950 (תשי"אתרדהלשמחת

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמראלישמראליק

עמ: 8 .) 1950 (תשי"אמרזס,א.ופרס

[שמואלביינהש.י.האחראי:קדיקטרדרת.
צביאלי].יהושע
 jפזמונים jוהקיצובהצנע :החרבותעניני

וערד.הרמרדסקרת

 .פריו .ש jהרלצמןאברהם :המשתתפים
גלירן .ליפשיץרחל :האחראיתהעורכתהאשה.ערלם

דיג,ופרסתל-אביב,כ"ב.חרבותפרדים.

היתולי.חרמונזללתמונות.עמ: 16 . 12.3.1941

פרדיםגרדי].מתתיהו :[ליקטההרמרר.ערלם

עמ: 34 .] 1960/1[תש"
מתרדג-הרמרדסקרתלפרדים,הומוריסטיחרמו

וערד.בדיחותמרת,

שם.דאהעליז"."צחוקעםזהה

ליקטהעמים.בדיחותמבחדצרחק.עדרכרהעולם

תל-ראשון].[ספד[לבנון].לןי[צחק]ותידגם

ופרסשנתחסדהמל"ן,ופרסתבל,הרצאתאביב,

פדרפס.משההמעטפה:צירועמ: 64 .] 1947 [

הבדיחהמבחדשני.ספדצרחק.ערדכרהעולם
[לבנון].לןי[צחק] :ותידגםליקטרהקדיקטרדה.

שנתחסדהסטדרד,ופרסתבל,הרצאתתל-אביב,

עמ: 64 .] 1947 [ופרס

 :וכינסתידגםהלועזית.הבדיחהמיטבצרחק.העולם
ירושלים, .שנהבימ. :הציודים .לבנוןיצחק

תשי-דרנלד,ופרסאחיאסף,ספריםהרצאת

עמ: 368 . 1952 /ג"

תל-אביב,גרדי].מתתיהו :]הערוךהצחוק.ערלם

שנתחסדה"מגן",ופרסהטוב","הפרקטהרצאת

עמ: 96ופרס.

תופסתישראל.ארץעלהפהעתרןזר).(בליערמו

[ופרסתל-אביב,שלמרבי].חיים :[הערוךערב.

בתבניתעמ' 2 .] 1937תדצ"ז/שברעדת"ארץ",

בדנשטיין].[בדרךפרם :הציודגורלה.

 :לכךבנוסף ."דבר"שלהערבלתוספתפרודיה
 .מקרדיות""בדיחות

מינקן- .זיבדנשטיין]]בדרךפרם :המשתתפים

בסקי.

 :לוהמר"הערוךחד-פעמית.סטיריתהרצאה .העוקץ
כ"גרדהפטיג,ופרסחיפה,סטימצקי.תנחרם

קדיקטרדרת.עמ: 14 . 15.5.1936תדצ"ר/אייד

באותםשפוצרהדמיםמאורעות :החרבותעניני

החומד. jןךן"הידיעות"גםכךוסביבימים

 .הערוךשלהםהבינרייםכל

הרעדהע"ייר"לולסטירה.להרמזוחוברותהעטלף.
 :[הערוך .ביפוהעבריתהבמהידשעלהספרותית

ב'אדרושדשני,איתןופרסיפר,טרדרב].ניסן

אברהםהשער:[צירועמ: 16 .) 1919 (תדע"ט

ציודים.אלדמע].

לעניניםבעיקרמוקדשתהזאת"החרבות

בחתימתדברים(מתוך "---ספרותיים

החרבות).

עיקרהתופסיםהםומרדיםסרפדיםעניני

צליליל"תחתפרודיהגםהיתדביןהחרבות.

שביארד.לד.המנדולינה"

בתל-הבחירותלמרקחתחד-פעמיתהרצאהעירדיה.

רחייםודביקיעקבקדרל,צבי :[הערוכיםאביב.

 8 .) 1936 (תדצ"רספד,ופרסתל-אביב,שזרד].
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ההומורספרותאוצר

קריקטורות:שנטר.אליעזרהאחראי:עמ:

כברן.אריה

רוקחישראלתל-אביב,עיריתהנהגתעלבקורת

רכיר"ב.

 ;רזכיקיעקב-יקירבן- :בניכוייםהמשתתפים
שחררו. ;הכ"ל-יא-שא ;הכ"ל-שומעי.

צבי-צל ;הכ"ל-חיש. ;שוררחיים-

צליל ;הכ"ל-אד"ר ;הכ"ל-מלךי. ;קררל '

הכ"ל.-צ. ;הכ"ל-

העולמית.הקריקטורהממבחרוחתיכות.ברנשיםעל

דפוס[תל-אביב],[אפלריג].אישוןראובן :ערך

עמודבכלעמ: 34 .] 1958[תשי"ח/קליין,מ.

קריקטורות.כמה

לבינה.שביכרבדבריםבעיקרהקריקטורותעניך

אמ"רבעריכתיר"לובדיחה.לחתולעלוןהנצים.על

ירושלים,ברוריה.אישובהרצאתרבי][מכחם

עמ: 4 .) 1932 (תרצ"גחנוכההעברי,דפוס

רנני].מננחם] :האחראיגדולה.בתבנית

מטרסרבסקי.משה :קריקטורות

הריביזירכיסטיםביןהמריבה :העתרןעכיכי

רכלז'ברטיכסקי ;פררמיןשביתת ;וההסתדרות

 .בכךהכרוכיםהדברים
קרקר-ישראל-זיק :בניכוייםהמשתתפים

העורך.משלהםהניכוייםשארכלבסקי.

 ."ערל-זר-ארב" :ארלרזרררבנקרא 1בעמ'

האילנות.לחגסטירי-הומוריסטיעלוןהעצים.על

ירושלים,רזכיק].ויעקבקררלצבי :[העורכים

שבטהכהן,ר.ח.דפוסקוצץ","אץהרצאת

האחראי:גודלה.בתבניתעמ: 8 .) 1932 (תרצ"ב

ק[ררל].צנני]

פזמון ;פיכמןיובל ;המכביאדה :החוברתעכיכי

"המטא- ;האכדיםרעידת ;כמןשטיעלסטירי

לפזמונופרודיהרידיכג;לורדשלביקורו ;טא"

 ;הירקרקים"העצים"תחת :ביאליקשלהיירי
אורישלכתיבתולנוסחפרודיה ;הומורסקות

רעוד.קיסרי

-צל ;קררלצ.-אסל :בכינוייםהמשתתפים
 1יעק-שאיא ;הנ"ל-ובצקילו. ;הנ"ל

לקיסרהפרודיה ;הנ"ל-קנייזשרה ;רזניק

קרי'- .הנ"ל;-שומעי.הנ"ל;-

(ליבנה)ליברמןצבי-הנהלליצ.ל. ;ררזניק

-מ.כ. ;הכהןהללבןמרדכי-הכללבןמ.
הנ"ל.

צבורנשלחפשיתבמהבמקצת.אראחת,רגלעל
עמ' 12 .] 1930[ראשיתררבררג].פרדספועלי

כתב-יד.

ההיתול.לאורררבררגפרדספועליצבורהררי

 , 37מס'גבים","רשומותידיעלמוצאהזה.העלון

תשי"זב'אדרי"דגלירן-פררים, .גלירן-ענק

תל-אביב,ביוב].אמנון :הראשי[העורך .) 1957 (

 16 [עמודיםמיספררללא ."ספרא"מכפלת

זרק-אור].[אורי :קריקטורותכשיכפול. .]'מע

וההומור.הסטירהלאורבנגבגביםקבוצתהררי

[פורים 26.3.65 . 57מספרעלוןמלכיה.עלי

עתרןרישומים.כשיכפול.עמ' 4תשכ"ה].

המשק.מהררילפוריםהיתולי
ט"רתשכ"ה,פורים , 154מסייטבתהעלוןעלים.

 .]'מע 1נסעמודיםמיספררללאב:באדר

ועיטורים.רישומים .כשיכפול

המשק.מהרריהיתוליעלון

הספסרלשכתשלספסריבירליטיןהספסר.עם

חך-חתוליתחוברתפישור.בקפההמרכזית

תל-צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]בעריכתפעמית

ללא ,), 1935 (תרצ"הסירןמרזס,דפוסאביב,

רבברהאחראי: .]'מע 16 [עמודיםמיספרר

נח :קריקטורותצביאלי].יהושע[שמואל

בירזרבסקי.

 ;"הפררספריטי"בימיהספסרות :החוברתעניני
לציםמושב ;ה"פררספריטי"בימיההסתדרות

רעוד.

אביגדור-אגראלתרך' :בכינוימשתתף

המאירי.

ולאירוניהפרירדיתלפרודיהנרבעעטרןהארץ.עמודי

בלתילאעררךביובל.פעםמופיעעירונית.

היתוליעמודחצי[קרוא].קררפניקבררך :אחראי

 . 28.6.1938תרצ"ח/בסירןכ"טהארץ :בתרך

שנהעשריםמלאתלרגלהופיעזההיתולימדור

ל"הארץ".
למדורוהיתר(ביןהעתרןלמדוריפרודיותכאן

אלתרמן).נ.של

 .ברגמןהלל :העורךולסטירה.לחומרושבועוןעקרב.
מרזס.א.ודפוס"החדש" :דפוסיםתל-אביב,

קריקטורות.
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ג' 19.4.1946-תש"ר/כיסןי"ח . 28-1גל·

 . 26.12.1946תש"ז/בטבת

-תש"זבטבתי' .) 40 ( 12- ) 29 ( 1גל·
 . 30.10.1947תש"ח/חשוךט"ז- 2.1.1947

האחרוןהגלירןואילוהתבניתהוקטנה 27מגל'
הקודמת.לתבניתוחזר
"סכרת".הפסקתלאחרלהופיעהחל

[רמת-"החלמה"הבראהבית . 1מס' .היתוליעתרן
כתיבה.במכונתעמי 4 . 22.8.1940גן],

ההיתול.לאורהמבריאיםהררי
בשנהאחתפעםיוצאפרשכדתא.החולי.עתרן

האמיץהחיילשלצבאיותבדיחותאוסףוצחק.פגע
דפוסתל-אביב,רבי].מכחם[ליקט:"שרריץ".

דפוסשכתחסרהאלחדיף,שמואל :המעטפת

עמ: 98 .) 1949[ראשית

צה"ל.מהררי

להומורחוברתגר."גרר."גררגרת.מנשה].[פרלק,
פרלק].מכשהפרליניע"יערוכהולסטירה

ררהפטיגנחבדפוסנדפסיררשלם-ת"א-חיפה,

כלשלמחברםגםהואהעורךעמ: 10חיפה.
בחוברת.הדברים

בן-אביאיתמרשלכתיבתםלדרךפרודיות

העבריתהארתאתלהחליףמגמתועל(בעיקר
י.צ.לטיניות),באותיותעבריקטעכאןבלטינית.

(שמערכי),שמערכרביץד.שלרכסקי.א.ומרן,

ש.בן-צירן,ש.קשת),(ישורוןקרפלביץיעקב
עלפרודיות ;גריכברגרא.צ.קרנייהודהנס,

הארץ-האמנותיהעבריהתיאטררןהארץ,עתרכי

רעוד.(תא"י)ישראלי

בצרתהעשור,בשנתב:לדגניהאשרהפוריםפור
כשיכפול.עמ: 22 .) 1932(תרצ"ב/ק 11לפ

מהרריוקריקטורות.עיטוריםחדשה.הדפסה

הקבוצה.שלהעשורלשכתיצאהקבוצה.
בעריכתתרצ"ד.לפוריםבדיחותקובץפורים-רב.
עמי]. 16 [מרזם.א.דפוסתל-אביב,צביאלי.ש.י.

הנכאיםפלוגתבכפר-גלעדי,לפוריםמפורים

הנמצאהמקרר,מןהעתק .) 1921[תרפ"א/

עמ: 10כתב-יד.העבודה.בארכיון

הפלוגה.מהררי

דחליל. :ראה-דחליל-ילדיםעתרן

חכרך(ירכה)הלה :[ערכוהכ"ד].[הציוניהקונגרסעתרן

איירכ"טירושלים,שטרייט].(שמואל)ומולי
בעבריתכשיכפול. .)'מע 12 [ .) 1956 (ז 11תשט

קריקטורות.פרסט).מג'ררסלם(חומרובאנגלית
הקונגרס.רלעתרןלקונגרספרודיות

פ

קריקטר- . 26.2.1956מעריב :בתרךתשט"ז.פורים

רות.

ודןקישוןאפריםבהשתתפותהיתולעמודישכי
בן-אמוץ.

בעריכתלפוריםחד-פעמיתחוברתפררימיאדה.

מרזם,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
 .י.ש[(בר-רבהאחראי:עמ: 16ח. 11תרצפורים

שתיאזרי.יהושע :קריקטורותצביאלי].
שינויים.כלללאהרצאות

(כוסחלפוריםדכאקדרשא :החוברתעכיכי

סרסרעלדיזנגרף ;בקרקעספסרות ;אחר)

צבימאתהמכון ;פוריםבדיחות ;בעדלידע
ברטיכסקי,רזיבן-גוריון[ביןההסכםשיר ;גררדרן

בהסתדרות,המשאלתוצאותבשלבוצעשלא
וערד.פוריםבנוסחמודעות ;לשלילה]שהכריע
בעריכתחד-פעמיתחתוליתחוברתפררימיאדה.

א.דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]
בר-רב :האחראיעמי]. 16 [ר. 11תרצפוריםמרזם,

אזרי.יהושעקריקטורות:צביאלי]. .י.ש[

בדי- ;איטליה-חבשמלחמת :החוברתמעכיכי
קדיש ;ומוסדרת][לאישיםמכרתמשלוח ;חרת

קטעים ;גררדרןצבימאתהעדלידעלזכר(שיר)
 ;שכורים"ללילר"הגדהפורים"מ"מסכת
 ;לציםמושב ;לפוריםפולקלוריסטייםלקרטים
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בעברהיהודיםשלהרוחנייםבחייםהפוריםחג

 .ובהורה
ש[מראל]בעריכתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

פוריםמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

בן-אמוץ.י.האחראי:עמ.י 16תרצ"ז.

בי[רזרבסקי]. :קריקטורות

מאורעותשלהחקירהרעדת :החוברתעניני

 ;בלתי-ליגליתעליה ;העדלידעקץ ;ותרצ"

רוקחישראלשלמינוי ;איטליה-חבשמלחמת

סוסים ;תל-אביבעירייתלראשהממשלהמטעם

 ;מערכות)בשתי(מחזהפוריםעלביניהםשוחחו

בדיחות ;פרסקידניאלמאתוהרהוריםדיבורים

והומורסקות.

בעריכתחד-פעמיתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

יהושע :השערציור .צביאליי[הרשע]ש[מראל]

תצר"חפוריםמרזס,דפוסתל-אביב,אורי.

בן-לוי.ש.האחראי: .]'מע 16 [ .] 1938[תרצ"ח/

אורי.יהושע :קריקטורות

פריו.-פשרה :משתתפיםכינויי

קטן'פורים ;הנאציתגרמניה :החוברתעניני

ובדיחות.הומורסקות

בעריכתחד-פעמיתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

מוזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הושע]ש[מואל]

ש.י.האחראי: .]'מע 16 [תרצ"ט.פורים

רוזנברג].[יוסףדרס :קריקטורותצביאלי.

 :ובכינוייםפרסקידניאל :החוברתמשתתפיבין

ארנסט.שמעון-שפיראי.דר.

דכאקדושא ;הנאציתגרמניה :החוברתעניני

עלבדיחות ;במוותההיתוליהצד ;רים iלפ

 ;לציםבמושב ;נשיםמסכת ;ורופאיםסופרים

על(מאמרחמודותאישדניאל ;מספריםחסידים

מפרסקילפוריםפרג ;ארנסט)ש.מאתפרסקי

ועוד.

ש[מואל]בעריכתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

פוריםמוזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הושע]

ציורצביאלי.ש.י.האחראי: .]'מע 16 [ת"ש.

 .כהןשלמה :השער
צבי :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפיםבין

 .פרסקיודניאלרדוןגו
בדיחות ;פינלנדרוסיהמלחמת :החוברתעניני

נוסחעלפרודיה ;נשיםמגילת ;הארץתוצרת

העולםמלחמת ;בן-אביאיתמרשלכתיבתו

נשפיעלהומורסקה ;לציםבמושב ;השכיח

וערד.לפוריםהריקודים

ש[מראל]בעריכתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

פוריםמרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]

ציורצביאלי.ש.י. :האחראי .]'מע 16 [תש"א.

 .כהןשלמה :השער
 .גררדרןצבי :מפורשתבחתימההמשתתפיםבין

ובריתהשכיחהעולםמלחמת :החוברתעניכי

אמת"זהוהיה"הלראישיר ;היטלר-מרסרליני

גרמניהעלהבריתבעלינצחרןעלגררדרןמצבי

מגילת ;במררםפגישהארוהמןהיטלר ;ואיטליה

רהריביזיר-ההסתדרותביןהעבודההסכם ;נשים

אהבהמכתב ;בדיחות ;לציםבמושב ;ניסטים

מ.האמרגןמאתהבריתארצותנשיאאלוידידות

 .ואלין
ךנ

בעריכתחד-פעמיתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

מרזס,דפוסתל-אביב,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

צביאלי.ש.י.האחראי: .]'מע 8 [תש"ב.פורים

פלפול ;השכיחהעולםמלחמת :החוברתעניני

 ;מודרניפורימימילון ;לציםבמושב ;שכורים

רעוד.נשיםמגלת ;הומורסקה

בעריכתחד-פעמיתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

פנחסדפוסירושלים,צביאלי.י[הרשע]ש[מראל]

ש.י.האחראי:עמ: 12תש"ר.פוריםאבן.

אורי.ויהושעמולא :קריקטורותצביאלי-בייבע.

מכירתאיסור ;הדיורמצוקת :החוברתעניני

 ;"שאקאי")(פוריםפורים-חברון ;קרקעות

וערד.נשיםמגלתבדיחות;

בעריכתחד-פעמיתהומוריסטיתחוברתפררימיאדה.

דניאלבהשתתפותצביאלי,י[הרשע]ש[מראל]

תש"ז.פורים"הכרמל",דפוסתל-אביב,פרסקי.

קריקטר-צביאלי-בייבה.ש.י.האחראי:עמ: 8

 .ברמץואריהאורייהושע :רות
בדיחות ;וההעפלההמאבקימי :החוברתעניני

וערד.טבריהושלסרגרסהשלפורים ;פורים

בעריכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתפררימירע.

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק

עמ: 8תשט"ר.פוריםמרזס,דפוס

ה"פררימידרת"לערמתכךקררייהזרחוברת

שנים.במשךשהוציאהמרובות

עמ' 8תשי"ז.פוריםחיים],[מעוזרהרפערח.פזמרכים
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ההומורספרותאוצר

הדס :העיטוריםדפכא.אביטל :[העורךבסטכסל.

גת].

המשחת-במשק.מסיבת-הפוריםלקראתהופיע

[גפני].צבייצחק :פיס

בער.יכתחד-פעמית.הומוריסטיתחוברתפלישה'ידה.
שבועותירושלים,אבןפנחסדפוסצביאלי.ש.י.

[שמובייבעש.י.האחראי:עמ.' 12תש"ד.

צביאלי].שלהקודם

וגםהחוברתלשםעילההדיורמצוקת

להשכיר").("חדרבפכיםלהומורסקה
ובדיחות.קריקטורותבידור,להומור,חריף.פלפל

[תל-אביב?],חמ"ד[אפלריג].אישון .ר :ערך
עמ.' 24תשי"ז].[תשריקליין,מ.דפוס

מחזהזושצ'כקו,מאתהומורסקהתרגוםהיתרבין

מסומרסטוגרבילהמיחאכקובמ.מאתקומי
מוחם.

 :האחראיהעורךחד-פעמית.הוצאהלפורים.פלפל
[פוריםשהם,משהדפוסתל-אביב,סלע.אורי

 .עמ' 32תשי"ז].
אפרים :המפורשיםבשמותיהםמשתתפים

שמעוןאלמגור,דןהעורך,מכוסי,דידיקישון,
 :התכניתמתוךשצונזרוקטעים ;רעדוצבר

פדכץשלמעדכוןתדגום ;אחת"בסידה"שלושה
הפזמוניםמבחד ;לפידיוסףע"ימולכד

והתיאט-הצבאיותהלהקותשלביותרהחדישים
ודןמוהריחיאל(מאתההומוריסטייםדרכים

ועוד.ערביתמעתוכותקריקטורות ;אלמגור)

העירוניביה"סשלז'מחלקהמחלקתי.עתרןפנתנר.
ט'יוםפודים.גליוןאחד-העם.ע"שלנכים

 .]'מע 12 [ .) 1933 (תדצ"גשכתאדרלחודש

בהקטוגדף.

הכיתה.מהוויהיתולי.עתרן

פרפראות,בדיחות,שלישראלילקטבהחלט.פרטי
[אפלויג].אלוןיעקב :עדך .לשוןופניניאימרות

נובמברפדידמן,דפוס"חיוכים",תל-אביב,

עמ: 30 . 1959

אחשורוש].[המן-ושתי~סשסמ-בשיעקב].[פרמן,

דבש,בליצפיחתידלש,ליצניתחדש,חדפזמון

[מאת]וכר'חששבלימשקדי"ש,בלישכדון
שהםדפוסתל-אביב,סליח.יוסףאבן

בכיקוד.עמ: 8תדפ"א.(שטיכפלד),

 1פרפראותהוצאת-

ההםבימיםהישובהוויעלוהיתולסטירה

) 1921 (. 

הכ"ל.מאתל"חדתש"ההעדהראה

יודעשאיכרתם,רשע,[חכם,יכןסשיעקב].[פרמן,

מקדש,הפסחלחגחדש,הגדותסדרלשאול].

נכוסחוקודש,חמץבעודכדרש,כאשרהכל
(שטיכפלד),שהםדפוסיפו,וכר:חדשהיתולי

עמ.' 16תרפ"א.

הישובהוויעללפסחה"הגדה"נכוסחסטירה

ימים.באותם

 . 2פרפראותהוצאת-

דקוידיעות,ספרותללאמופיעות,חג"מדי
משליםובדיחות,התוליםוטלולות,חוכרת

 . "---וכר'ובדיותמוסדותעלוחומריות,
פדובסטומ.קלעיד.ברשימותשנאמרמה

שכה("שבעיםפבדכדרד. )"-וכר'("העתוכות

משלשהםאלה-פידסומיםשכיעללעתוכות")
שחד.חסדהואהלרי" .מ"

אחוברתחכם"פרס :נאמדהזאתהחוברתבשער

ב'הודרהמכללהופיעהלאלמעשה . "'בהוצאה
 '.אלחוברת

ועדהוצאתכיו-יורק,ידידים.לאלףדניאל.פרסקי,
פיליטוכים,מבחדעמ: 96תדצ"ה.היובל,

וב"האדץ".ב"הדואד"במרביתםשנדפסו

ובכיפיליטוכיםפסח.לכבודדניאל.פרסקי,
הוצאתתל-אביב,וחידודים.בדיחותפיליטוכים,

עמ: 30 .]ד"שת[שהם,מ.דפוסהשעות,ספרית

מהתלותמארץ-ישראל.צחוקדניאל.פרסקי,
 32תדצ"ג."ארץ",הוצאתתל-אביב,ומעשיות.

עמ:

הוצאתכיו-יורק,מארץ-ישראל.צחוקדניאל.פרסקי,
עמ: 268תשי"א.פרס,פוטודודפוסהמחבר,

קדוגמאן-גרדדוס.לובה :הציודים

ארצנו ;(תל-אביב)הפלאותעיר :מהתוכן

שכאלה.טיפוסים ;הקטנטונת

הלצהבדיחה,דבריושמחה.ששוןדניאל.פרסקי,
דח"ש,הוצאתשושני,ס.דפוסתל-אביב,וחרוד.

ציודעמ: 40 .] 1931[תדצ"א/דפוסשכתחסדה

אלחדיף.שמואלהשער:
א.צחוקספרית-

 ;המגילהעלפירושזהגם ;רשתימגילת :התוכן
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ההומורספרותאוצר

חרוזי ;המגילהעלחדשפירוש ;המןמגילת

ומדי.פרסדתי ;פורים

 :הקדמהקריקטורות.פנים.כלעליעקב].[פוקש,
א.הדפוסרביתהרצאהבת-ים,קישון.אפרים

זאב.חתרם:עמ: 138 . 1968לרין-אפשטין,

כןלפנינדפסוכאןהמכונסותהקריקטורות

א.תירגםלונדון.שלברחובותיהקאול.צ'אפק,

מ.דפוסהשערת,ספריתתל-אביב, .פרירשטיין

עמ: 28 . 1946מרץשוהם,

 . 8מס'לקריאהשעה-

 :תרגוםסיפורים.צוחק.השופטכברדקול.צ'אפק,
(בן-עמרם).ליפרבצקיופסחארנשטייןאליעזר

עמ: 63 .] 1946[תש"ז/מל"ן,דפוסתל-אביב,

 . 40מס'אחרונותידיעותספררן-

סטיריים-הומוריסטיים.סיפורים

הרצאהבאוץ.העםולכלישראלארץלפועליצבו.

צבי :[העורכיםולסטירה.להומורחד-פעמית

"אץהרצאתירושלים,רזניק].ויעקבקררל

באייר/י"ד 1931במאי 1כהן,ר.ח.דפוסקוצץ",

מ. :קריקטורותגדולה.בתבניתעמ' 6תרצ"א.

ק]ררל].צנני] :האחראי[מודר].

שפרינצק,שללדבריהםפרודיות :העתרןעניני

עלזר",בשעהתפקידינו"עלשזררז.מימוןעדה

יצחקשלמדורועל ;המוריםממועצתדר"ח

 ;"נשאלתי" :לשרןבעניני"דבר"באפשטיין
("מהפזמון ;)"תררצ"(זכאיד.של"קצורת"

-רכן'ערביםבפתח-תקרהעבודה,בלינעשה
מיוסףהומורסקה ;נגרףזיזיובל ; )"--

פרודיה ;עמוראיוןרכןבארץאזשביקרטרנקל,

השוקעת")("הגברותגרינברגא.צ.שללשירתו

רעוד.

 ;שררוחיים-בישעסק :בכינוייםמשתתפים
- .צ.מ;הנ"ל-;בקירזניקיעקב-דודיזה

קררל.צבי-צי ;הנ"ל-י.א. ;הנ"ל

ספטמברבין"הארץ"שלהשבועיבמוסף
 . 1968מרץ 1962-

קריקטורות 170צרורות.צררתיעקב].[פוקש,

אלי :דברי-רקע .אבןאבא :הקדמהפוליטיות.

עמ'. 168 . 1972עקד,הרצאתתל-אביב,ניסן.

 :חתרם'בירק.רות :הכתבותשלהאנגליהתרגום
זאב.

 . 1972- 1967מהשניםהןהקריקטורות

צ

בכרתררת-המשנההמרוגשותהמליםרכןהכרתות

של"העם" ,"רבד"(הארץלעתרנירמז-
ר"הארץ").הריביזירניסטים

עלוןבאוץ.העםולכלישראלארץלפועליצבו.
צבי :[העורכיםלשבועות.סטירי-הומוריסטי

"אץהרצאתירושלים,רזניק].ויעקבקררל
תרצ"בסירןישראל","ארץופרסקוצץ",

צנני]האחראי:גורלה.בתבניתעמ· 4 .) 1932 (

ק[ררל].

 ;ראשי"ר"מאמר"ידיעות" :החרבותעניני
אביגדורהזמנת ;תל-אביבלעיריתבחירות

בקרותעלפרודיות ;פא"ןלקונגרסהמאירי

למדרדרהעתרנים,בכלהמבקריםמאתההצגות

("דרךאגב""דרך :ב"דבר"(סדן>שטרקדבשל

רעוד.בעתרנרתוהספורטהבריאותלמדוריהגב")
 ;רזניקיעקב-מ.צ. :בבינרייםהמשתתפים

לץהנ"ל;-י.ש.;דר.הנ"ל-פילולוגכמעט

הנ"ל.-סט ;קררלצבי-צל ;קררלצבי-

 .רל"מרחרם"במאילאחדהומוריסטיתחרבותצבו.
רזניק].ויעקבקררלצבילב,אברהם :[העורכים

הספר,ופרסקוצץ","אץהרצאתירושלים,
 :וקריקטורותהשערעמ: 12 .] 1933[תרצ"ג/

קררל.צביהאחראי:הערוךנברן.אריה

השנה"ראשבארץ,במאיאחד :החרבותעניכי

 .רהריביזיר-ההסתדרות ;"מרחום"-לדירות"
העליהראשית ;הסטירהבארומאונס ;ניסטים

וערד.הומורסקות ;הגרמנית

פרסקידניאל :המפורשיםבשמותיהםמשתתפים
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ההומורספררתאוצר

 ;רזכיקיעקב-שומע :ובניכוייםכאדיררמשה
-ל.א. ;הכ"ל-יקירבן ;הכ"ל-בקי

צל jהכ"ל-המנצח jהכ"ל-א. jלבאברהם

מי jברגמןהלל-חלילההלל ;קררלצבי-

קלמן-גרשון ;רזכיקויעקבקררלמכוחה-

גרשרכי.

וירידלשבועותומצרירתהומוריסטיתחוברת •צבר

רזכיק].ויעקבקררלצבי :[העורכיםהמזרח.

"הספר"דפוסקוצץ","אץהרצאתירושלים,

 :והקריקטורותהשערעמ.' 16 .] 1934[תרצ"ד/
קררל.צביהאחראי:כברן.אריה

העבריתהעבודהעלהמאבק :החוברתעכיכי

בנושאסמילכסקימ.שלופולמוסוסבאבכפר

העובדיםהסתדרות jהמזרחוירידהתערוכה ;זה

העבודהלשםבפרדסיםהמשמרות ;הלאומית

והומורסקות.פזמונים jהעברית

- .יב. ;ולקרצבי-צל :בבינרייםהמשתתפים
א.הכ"ל.-כאב-ראשא.סיר ;רזכיקיעקב

 .פןאלכסנדר-אופן
אריה :[הערוךחד-פעמית.הרצאהלפורים.עתרן •צבר

עזריאל,דפוסתל-אביב,דיסכצייק].

-מולא :קריקטורותעמ: 16 .] 1940 /ש"ת[
יוסף :רהמר"להאחראיררלףצייטלין,שמואל

עזריאל.

ברועדהסכסוכים ;הקרקעותחרק :החוברתעכיכי

מלחמתיומן jהשכיחהעולםמלחמת ;הלאומי

מגילת-אסתרתענית(הומורסקה); 1940

רעוד.מכרתמשלוח ;ת"ששכתפורים

ריכיצקיי. :מפורשתבחתימהמשתתפים

ארצישראלי jדיסכצייקאריה-המן :ובניכויים

 ;ריכיצקייוסף-יוסףלריטככטגנרל ;הכ"ל-
 .קלצקיןרפאל-קין

תל-סעררכי].יוסף :[העורךחד-פעמית.הרצאהצבר.

עמ: 16תש"א].[פוריםעזריאל,דפוסאביב,

הא-צייטלין.שמואל-מולאקריקטורות:

פרטרגלי.א. :המר"לצייטלין.מ. :חראי

 ;הבריטיבצבאישראלייםחיילים :החוברתעכיכי
"ברית jבארץהשכיחהעולםמלחמתהדי

התי- ;הארצישראליההומורעל jראשונים"

וערד.הארצישראליאטררן

קלצקיןרפאל :מפורשיםנשמרתמשתתפים

קלכקין .ו jסעררכייוסף-רשוףי. :ובניכויים

 .קלצקיןרפאל-
[יוסףנץ .י :העורךולסטירה.להומורעתרן •צבר

העורך .יפר"אור"דפוסתל-אביב, .ריכיצקי]

גדולה.בתבניתעמי 4 .אזרייהושע :הגרפי

 . 2.9.1957תשי"ז/אלולכ"ד , 1גל'

 . 3.10.1957תשי"ח/תשריז' , 2גל'

בלתי-מפלגתישברעיעתרן :השניהגלירןבראש

עמודצורףזהלגל'ולסטירה.להומור
זהעמודבשלבלבד.אחדבצדקריקטורות

 :(ראהכפסקרהעתרןהמר"לעםהעורךהתדיין
 .) 8.10.57תשי"ח/בתשריי"ג"דבר",

עגנוןש"ישלכתיבתולנוסחפרודיה :היתרבין

 ,) 1(בגל'שומנווי.ךז'יגןש.מאתוהומורסקה

 .) 2(בגל'רוזןצבימאתהומורסקה

ותל-ירושליםאירופה.אתגיליתיכיצדשמערן.צבר,

תל-אביב,אחזרת,ופרסשרקן,הרצאתאביב,

המחבר.שלהציוריםעמ: 144 . 1958

הומוריסטי.נכוסחמסערשמי

ותל-ירושליםאפריקה.אתגיליתיכיצדשמערן.צבר,

תל-אביב,אחדות,דפוסשרקן,הרצאתאביב,

המחבר.שלהציוריםעמ: 144 . 1958

הומוריסטי.נכוסחמסערשמי

תל-אביב,קריקטורות.צבר.שלקרצושמערן.צבר,

 68 . 1951ספר,דפוסטברסקי,כ.ספריהרצאת

עמ:

 ;פוליטיקהעושיםכך jוקיצובאספקה :חתרכן
פרק ;צה"ל jחרץמדיניות jגלריותקיבוץזהמה

מבצרים. jעצמובפכימיוחד

דבר ,דבר :כיםנעתרתחילהנדפסוהקריקטורות

הקבוצותחברלכרעוכיבהמשמר,עלהשבוע,

ובמחכה.

דפוסיתל-אביב, .אילןרפי :רעדךליקטצוחק.צה"ל

 .] 1967תשכ"ז/ספטמבר[אלול ,רדכיאליטמברר

קריקטורות. .עמי 26

מלחמתשלאחרההררירקעעלצה"לבדיחות

הימים.ששת

בצדעמ' 7תשכ"ר.פרדיםיפעת.חייליעלןוצהלרן.

פסח.יאיר :העורךמצרייר.כשיכפול.אחד.

יפעתלחיילימופיעהעתרן .פטרזירה :המעטרת

לבית,מחוץתנועתייםתפקידיםוהממלאים
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ההומורספרותאוצר

מופיעהבית.עםהקשראתלהדקרצוןמתוך

ניטמןדוד :המשתתפיםואלהעתקים.במאה

("מכתבים")יזרעאליאילנההערלות"),("מבית

פסח.ויאיר

מיוםפסחיאירשלמכתבולפיהםהפרטים

1.5.1966 . 

 .הקיבוץמהררי :העלוןעכיכי
 8תשל"א.פורים . 123מס'יפעת.חייליעלוןצהלרן.

קריקטורות.כשיכפול.עמ:

 .ובקיבוץבצה"להמגרייסיםמהררי

 .) 1951 (תשי"אפוריםפרדים.צר

 4 75תרבותבסיסע"ישהוצאהיתולי,צר-תנועה

פוריםלמסיבתרבת-זוגתולחיילצה"לשל

פורים , 17.3.1951ליוםבתל-אביב,נח"ב"תיבת

תשי"א.

אחד.בצדמשוכפלתנועה","צרבמתכונתדף 1

אוקטובר[סוףדפוסושכתמקרםחסרים . 1מס'צחרק.

עמודים.מיספררללאתשל"א]./תשרי 1970

דברים :הנושאיםכתבות.בצירוףקריקטורות

לבינה.שביכר

שלמבחרמפולפלות.בדיחות 650בצד.צחרק

מפולפלות.וקריקטורותהלצותאימררת,בדיחות,

בצד","צחוקהרצאתזרל-אביב,ניב.א. :עריכה

 82 .] 1960תש"ך/מאי[איירהחדש,הספרדפוס

עמ:

הצוחק"לה"ןוקשררה-

אוסףחדש.קובץ-בדיחותבדיחות. 1001בצד.צחרק

דפוסכיס,ספרי"מרר"וקריקטורות.בדיחות

 . 1963[תל-אביב].דפוסמקרםחסרשאול","בני

עמ: 160

תלוי,בלתי-ישראלשלההומורעתרןהבררל.צחרק

והקריקטורה.הסטירהבראיוספורטפוליטיקה

[טבתמרזםדפוסתל-אביב,חייק.יצחק :העורך

גדולה.בתבניתעמ' 4 .] 1967תשכ"ז/ינראר

שויפת ;המיתון ;לחללהטיסה :החוברתעניני

רעו.ד"צים"בנין

ליקטלילדים.הבדיחהמבחרלבריארת.יפהצחרק

פרקש].[יעקבזאבהציורים:לבנון.יצחקוערך:

עמ: 159דבר,דפוסעמיחי,הרצאתתל-אביב,

בניקוד.

דפוסיםתל-אביב,אישון.ראובן :העורךלכל.צחרק

עמודים.וכמהעשריםבתחוברתכלשונים.

הרמרר-סאטירה- :א'חרב'בשערקטנה.תבנית

כללמופיעאינוארשרנההנוסחקריקטורות.

ב'בחרב'מופיעהעורךשםהבאות.בחוברות

כדר-יצאתחילהשרני).רפאל :שמרא'(בחרב'

הראשונותהחוברותכירחון.מכןולאחרשבועון

מתחילהמיספררמיספרר.וללאתאריכיםללא

בעמודראח"כהאחרוןבעמוד(תחילה 21בגל'

בגל'מתחילהתאריךחסר.הואולעתיםראשון>

 .חסרהואולעתים 25
 ] 19-1[חרב' 1957

1958 ] 20 [ 41-

1959 53-42 

ב-יצאההאחרונההחוברת . 55-54 1960

5.2.1960 . 

ומתורגמותמקוריותהומורסקותבדיחות

החומררובקריקטורות.לשונות),ושאר(מיידיש

לבינה.שבינובדבריםהוא

ליקטולחברה.ליחידבדיחותמבחרלכל.צחרק

חסרה"הכרמל",דפוסתל-אביב,גדר.י. :ועיבד

עמ: 128 .] 1951 [דפוסשנת

בישראלופתגמיםהלצותבדיחות,פיקרח.ללאצחרק

תל-אביב,גלבוע.כ. :וערךליקטהעולם.ובעמי

תשי"ג/ירני[סירןדפוסשנתחסרההכרמל,דפוס

עמ: 104 .] 1953

 .ופרליןרוסיהיהודיחידודיבדמערת.מהרלרקצח

אישחלדיפנחסידיעלומסודריםנאספים

 158תרצ"א.הספר,דפוסירושלים,הרררריץ.

עמ:

הומוריסטי.קובץההומור.בראיפוריםעליז.צחרק

דפוס 1"חג"הרצאתתל-אביב,גררי.מ. :ערך

עמ: 34[תשי"ט].החדש",

 . 33בעמ·מפורשיםוכר'ההרצאההעורך,שם

העור,ךמאתמתורגמיםדבריםגםכאןמצריינים

מגי.מ.החותם:

ההומור"."עולםעםזהה

פניעלבחיוךוחידודים.בדיחותקובץ •.•צחרקצחרק

תל- .מכירעזריאל :וערךליקט .הארץכדרר

חסרהגרטרמן,דבדפוסכקודים,הרצאתאביב,

עמ: 160דפוס.שנת

 . 6כקודיםהרצאת-

הלצותמפולפלות,בדיחות •.•פורעבקרלצחק

 :הפנימיבשערנפלאות.קריקטורותמפוצצות,
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מרזס,דפוסתל-אביב,וקריקטורות.בדיחותקובץ
יהושעהשער:ציורקטנה.תבניתעמ.י 32 . 1937

אורי.

הבדיחה.ספרית-

והבדיחההאימרהוהדרכן.הפטישביןאשר.ציורן,

ררנלד,דפוסאחיאסף,הרצאתירושלים,בכנסת.
עמ: 196 . 1952תשי"ב/

 ;תחומים ;לשרן-לצון ;תגרנות ;מברא :התוכן
השמות.מפתח ;וקולמוספליטתפה ;אמרות

תוספות,פרש"י,בליקלפים.מסכתשמראל.ציפקין,
הש"ס.ומסורתמצרהנרמשפט,עיןאור,תורה

עמ: 8 .) 1937 (תרצ"ז"הארץ",דפוסתל-אביב,
הקלפים.משחקעלהגמרא,בנוסחסטירה,

תל-טן-פי].יהושע :[העורךוסטירה.הומורצלף.
השערעמ: 20שלרמי.י.דפוסאביב,

 .ביברוצילח :רישומים .שליןאדם :וקריקטורות
השערת"."ספריתמפירסרמי

תש"ח.פורים . 1

תש"ח.פסח . 2

בשלביההשחרורמלחמתהחוברותעניני
בלייקהמערכה ;השם)גם(מכאןהראשונים

 ;הספסרות ;המדינהכינוןלקראת ;סכסס
אופירהה ;צאתםלפניהאנגלים ;קארקגיי

 .רעודהומורסקות ;הארצישראלית
אביגדור :המפורשיםבשמותיהםהמשתתפים

א. ;כימןי.מ. ;ברגמן>(הללבןאניחה. ;חמאירי
השביעי")(מ"הטרראלתרמןכ.טן-פי;י.כנרתי;

מ. jבררכפמןיצחק-עליג. :בכינויים .רעוד
טן-יהושע-בכר ;פריארשטייןאמיל-מיל
פי.

מופיעוכר:שיבתיאכילתיחברתיעתרןהצלצרל.
זולליםחברבעריכתהכרמל,שלההבראהבבית

ההבראה.ביתלמכיןארוחותתק"קשכתמרמחים
השערעלבהקטרגרף.עמי 18תרפ"ח.חיפה
(נירםביחרב'גםיצאהא:חרב'רשום

9.8.1928 (. 

חבריביןההבראה.ביתהררי :החוברתעניכי

 :(אח"כביגלאחרוןמשהגtנהיההמערכת
ביותרהמקיףהדברהואשמשלואביגל),
ב-ל.והחתום:בחוברת

ובכלל.הומורלסאטירה,שבועוןהנפש.צפרו

עבורן,בועזחפר,חייםאמוץ,בןדןבעריכת

תל-אביב.קריקטורות. .קינןעמוס
 .גלירןכלעמי 4בתגדולה,בתבנית . 4 7- 1גלי

כלהופיע ."שבועון"חמלההרצאה 34מגלי
"ידיעותשלששייוםלגלירןכמוסףשברע

קינןעמוסשלשמרחסר 34בגל'אחרונות".
 35מגליהמשוגע.זלמן :ובמקומרהגלידןבראש
ואילךזהמגלירןובאעבורןבועזשלשמרחסר
צבר.שמערןשלשמר
הפסיקהעתרןשלהכרכקרכפררמיסטיאפיובשל

והעורכיםהרצאתואתאחרונות""ידיעותהעתרן

עצמםבכוחותהעתרןאתלהוציאהחלו
בדפוסשברע").מדיפעמי("חדחדשרבמיספרר

 11יצאוזרשכיחסידרהמ .החדש""הדפוס
גלירן :משכהכותרתנושאאףהאחרוןגלירנרת.
רקמופיעצברשמערןשלשמרהפרידה.
הראשונים.הגלירכרתבשלושת

 . 12.2.1965-27.3.1964 : 47-1גלי
- 26.2.1965 :שכיח)(סידרה 11- 1גלי

5.5.1965 . 

מחייקוריוזיםהקלעים.מאחוריאברהם.צפררי,
"יובל",הרצאתתל-אביב,בא"י.התיאטררן

 :השערציורעמ: 64תרצ"א.יפר,שהםמ.דפוס
גבאי.יהודה

במשפט.הפלשתיהרפגרן(פסידונים).פענחצפנת
לוהראויברגשמקדשמערכות.בשלושמחזה

זה.במחזהמדוברשעליובעצמושירגישלחאיש
 .עמי 9הדפוס.ושכתהדפוסשםמקרס,חסרים
("המחזהיעריא.ירושלים.פרכסיעלסטירה

מסי , 113עמיתשט"ז,ירושלים,העברי".
בלבד.אי-ב'מערכות"כוללכותב .) 1050

שבאוסףבעותקאולם .בדפוס"נשלםלאכנראה
מערכההפנימית)המעטפה(עמוד 9בעמימצריה

פרנסישמרתבמקצתמפוענחיםוכאן .ג'

איזכררמתוךהעוקץ.מכרוןכגדםירושלים,
יעריאצלהנזכרהתאריךהרי"החבצלת"

אפשרי,בלתיהואשאלה,בסימןאמנם ,)פ"רת(
העולםמלחמתשלפכיבשניםמדוברשכן

הראשונה.

[אברהםשררן .י :וערך][ליקט •לילדבדיחרתצררו
אריח.מ. :הציוריםאמתי?].וגדליהאבן-שרשן
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סמוסיאן,דפוסזלקוביץ,א.הוצאתתל-אביב,

בניקוד.עמ: 96 . 1962תשכ"ב/

בין ;הספרובביתבגן ;בביתםילדים :המדורים

הבריות.

[ישראלמפרשי .יהמו"ל .פעמיחד .הללרהצורח
[תל-גרבורג].[יצחקארמוןוי.ז'גל]אליעזר

]הומוריסטיים]סיפורים !המורהסליחהפ.קאריכתי,

יעוז-קסט.איתמר :עבריתבית-הספר.מהווי

עק,דהוצאתתל-אביב,גר]דוש.]קריאל :ציורים

עמ.' 80 .]ך"שת[דפוסשנתחסרהמל"ן,דפוס

גר]דוש.ל[קריא :הקדמה

מערכות.בשתיקומדיההתימנים.קונגרסמ.קרמי,

תרצ"דמוזס,אלכסנדרהוצאתתל-אביב,

עמ.' 25 .) 1934 (

התימנים.מהווי

מהעתונותקריקטורותלקטנאצר.שלההשמדהקר

הוצאתתל-אביב,זמורה.אהד :העורךהערבית.

חברה-ב"מרקוס"נדפסצה"ל,דובר

מיספורללא . 1967תל-אביב,להדפסות,

עמודים.

עברית, :הכתבותהימים.ששתמלחמתעל

צרפתית.אנגלית,

עםהחדשהארץ-ארץדרך:מסכתאאברהם.קרטלר,

ילקוט :ג ;קטןמחזור :ב ;ותוספותרש"יפירוש

ושושני,איתןא.דפוסתל-אביב,חדש.

תמונתהספרבראשעמ.' 102 . 1927תרפ"ז/

בכמהשוניםמאישיםתחלה""מכתביהמחבר,

 .קאטליאר :שמושלהמלאהכתיבנוסחלשונות.
הסאטירהלמעשההיאדרך-ארץ""מסכת

(תרנ-אמריקהאדמתעלבעבריתהראשונה

וכלפעמיםוכמהכמהמאזונדפסה ) 1891 /א"

הגמראשלבנוסחהיאהצורהבהוספות.פעם

עלסאטירהבצד.ותוספות"רש"יו"פירוש

 .) 1938 (תרצ"טחנוכהיפו,החושןדפוסאביב],

יוסף :קריקטורותגדולה.בתבניתעמ' 6

 .זישראלג.יצחק :האחראים .מינקובסקי
[העורכים].

בתיםבעלי ;גרמניהיהדות :העתוןעניני

 ;והומורסקותפיליטונים ;אוריאןועידת ;ודיירים
ועוד.הצחוקפינת ;גדוליםמפי

ק

במחציתוכר.'המהגריםבאמריקה,היהודיההררי

לא-דבריםכמהגםהספרשלהשביח

דבריםוכןלמשל)לונץא.מ.(עלהומוריסטיים

ביידשי.

הסוריהשדיורשירותעלפארודיהדמשק.קרל

בטפסיםונדפססודרהימים.ששתבמלחמת

הדפוס.מלאכתשלמדחני,ךע"יאחדים

אחד.בצדעמ' 3 .] 1957תשי"ז/[ירושלים,

לשבועות.מצוירהומוריסטיגליוןרברקים.קרלרת

בןפדהצורשלבעריכתוסיניהרלרגלייוצא

"הארץ",דפוסתל-אביב,גינזבורג].[פסחצרצר

קריקטורות:עמ.' 24 .) 1928 (תרפ"חשבועות

עובדיהו.ש.

שלהפובליציסקיטהעלסטירה :החוברתמעניני

סיפוריעלפרודיותב"דבר",בילינסוןמשה

שלהמשאלבן-יחזקאל,מרדכישלהמעשיות

הספרעלעבריתסופריביןררנדשוי""יידישע

ביאליק,של("תשובותיהם"ביותרהטובהעברי

א.צ.ז'בוטינסקי,קלוזנר,י.כהן,יעקבשניאור,

של"קצרות"שלונסקי),א.המאירי,א.גריכברג,

שלונסקי,לא.אכפת""לאב"דבר",זכאיד.

בעתונותהצגותעלהרצנזיותאלישבע,שירת

ועוד.הומוריסטייםמערכוניםפזמונים, ;ועוד

שלוםחיים-חשך :בכינוייםהמשתתפים

- Reb Alter Ego ;הנ"ל-ח. ;חנון

זווד ;צדקונייעקב-צ-י ;המאיריאביגדור

קיסרי.אורי-א. ;נוכרזח.ש.-ומורה
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N ההומורספררתוצר

המאירי.אביגדור :העורךסאטירי.עתרןהקומקום.

חרצ"ב.פורים,הצעיר,הפועלדפוסחל-אביב,

 .נברןאריה :קריקטורותעמ.' 22
"ידיעות",בצורחסאטירי-נרנקרנפררמיסטיעתרן

בקורחזוטרת.שלסוגיםשאררכל"מדועות"

המלהעלספרר,איןפעמיםכאן,נמתחתחריפה

ביותרמשופע"עדלידע". :לקרנבלשנתחדשה

והספרות.הסופריםתחוםהואחריפהכבקורח

[אליהונולדלא :האחראיהעורךמקשקש.הקומקום

מקטרגים,חברת :הרצאתחל-אביב,מרנצ'יק].

לפ"קפגר"תשנחפורים,גדארד-אשרר,דפוס

עמ'. 8 .] 1923[חרפ"ג/

הומור,במסורהחריפה,בקורחהחוברתכל

יוסףהצעיר","הפועלעלרכיר"בסטירה

שלהכלכלייםהמוסדרתראשיאהרנרביץ,

מרנצ·יקע"ינכתבההחוברתכלההסתדרות.

הצעיר","הפועלממפלגתהוצאכךבשלעצמו.

הראשוניםוממזכיריהמראשונהאחדשהיה

אחהרצאתועלראההשכיח.העליהבימי

באדרי"זמיוםהצעיר"ב"הפרעלההודעה

חרפ"ג.

עלוההתנפלותמקשקש"ל"הקרמקרםהעילה

מראשותמרנצ'יקשלפיטוריו :אהרנרביץיוסף

שלוכניסתוממייסדיו,אחדשהיההפועלים,בנק

"אתהפועלים.בנקלניהולאהרנרביץי.

מעשהבחורורקאךכחכחימקשקשהקומקום

שלמכחבר(מחרךלי"שעשרהעוולבעדנקמה

 .) 11.12.64מיוםמרנצ'יק

מוקדשחד-פעמיתהיתוליתחוברתהרוקד.הקונגרס

שמראליק :בעריכתיר"להלרצרני.לקונגרס

א.דפוסחל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואל

עמודיםמיספררללא .) 1935 (חרצ"האבמרזס,

בירזרבסקי.נח :קריקטורות .]'מע 16 [

שנתכנסהי"ט,הציוניהקונגרס :החוברתעניני

 ;המזרחיתנועת ;וייצמדשלמעמדו ;כלרצון
לקונגרסהספסריםתזכיר ;המדינהמפלגת

וערד.מטרנקלרהומורסקה ;הציוני

חד-הרצאה-סטירית. nהרמרריסטיחוברתהקונדס.

חל-צביאלי].יהושעשמואל :[העורךפעמית.

 . 1937חרצ"ז/ינרארטבחלארמי,דפוסאביב,

 :קריקטורות .]'מע 12 [עמודיםמיספררללא

[שמואלבן-לוי .ש :האחראי .אזרייהושע

צביאלי].יהושע

לאחרהמלכותיתהחקירהרעדת :החוברתמעניני

שחי :מערכון ;ספרדמלחמת ;חרצ"רמאורעות

תוצרת ;שכם)ועיריתחל-אביבעירית(עלערים

וערד.בדיחרחהומורסקות, ;הארץ

רשות'.עוזימבחרובעקרבים.בשוטיםעמוס.קינן,

דפוסשנחחסרהישראל,הרצאתחל-אביב,

:גרשרםסיפאעמ.'ציורים. 286 .] 1953[תשי"ג/

שרקן.

שככחברושימרח, 575מחרך 222מכילזה"קובץ

"הארץ",בעתרןרשות'""עוזילמדורידיעל

לפני . 1952ירני 1950-אפרילשביןבתקופה

הקדמת(מחרךתמוז"בנימיןהמדוראחכחב

המחבר).

האריה ;להצביעהחמורהלךאיך :המדורים

ויבשהליםיבשהלהפוךאיך ;היהודיתוהשאלה

 ; !דברר-מקלחתעשרתךלפניחבר, ;לים

המנסרותבעירת ;הכלביםעניךעלהסברה

 ;קוציםבליצבר ;ביאליסטרקקריתפרס ;בעולם
 ;הגבינהדמותבןהאביר ;כזהני \lמזרע

 .טריקברעלדמעה ;לבניהלחרךכשנופלים
קריקטורות.

בירתוהמשעשעובידרו.להומורהירחוןקיפוד.

- nרחמרנרקריקטורותקיפוד.הרצאתיפר,מסוגר.
קטנה.בתבניתשער.

 64 . 1961פברואר . 1מס'גלירןואשרנה,שנה

עמ.'

עמ.' 64 . 1961מרץ . 2מס'גלירןראשונה,שכה

עובדיע"יהוצאפירושים.עםחשמלשלהגרהקיצרו

 . 1928בירכי 10חגיגתלכברדליפוהחשמלחברת

העתקתדפים. 18חל-אביב.שלהנחתחנת

שמש.

חיפה.עיריתפררז'נסקי,המהנדס :הערוך

ביןמשתתפים .ציטליןשמואל :קריקטורות

עניני .ציטליןאהרן ;גררדרןש.-ש.ג. :היתר

החשמלחברתשלהררי-ה"ההגדה"

בראשיתה.

יומנימחרךקריקטרררחארבעיםמ.קיושנצררייג,

מהדורה " 468 "כלליתלהובלההעבריתהיחידה

קריקטרררח 40 . 1943יבראוחל-אביב,שכיח.

 . 1942בינוארלראשונהיצאבסטכסל.
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ההומורספרותאוצר

היחידהליומןגלירכרת 25"עם :נאמר 40בעמ'
בהןולהעלותמחברות-חוברותלהוציאתוככן

מחברת-להןפתיחה .חייכובעירתאתבמרוכז
הקריקטן-היומניםמתוךכחשפוזרבמחברת .זר

מבליטרתהיחידה,חייאתמשקפותהןרות.
גםלכולנו.מובכתרשפתןבעיותיהאתומאירות

 . "---לחיינווקרבבהןיציץכיזראיש
למנצחים.ארי[גר]ווש.ו[קריאל]אפריםקישון,

במלחמתהאזורשלמתוןפרו-ישראליסינרם
מעריב,ספריתתל-אביב,עתה.רעדהימיםששת
 .] 1969 [דפוסשכתחסרהאסתר,ארפסטדפוס
עמודים.מיספררללא

דרששלוהקריקטורותקישוןשלהסאטיררת
 . 1969-1967בשנתב"מעריב"בדרבןהופיעו

כתבים,תל-אביב,רגדיא.גדיאאלףאפרים.קישון,
אחריתעמ'. 304 . 1954תשי"ד/אחדות,דפוס

בידיהציוריםקרליבך.עזריאלמאתדבר
המחבר.

הספרבראשבישראל.החייםעלהומורסקות
העבריתלשפה"מררילבכי,ליצחקהקדשה
ירושלים."עצירןבאולפן

ציוריםהומורסקות.האמשים.באחדאפרים.קישון,

ספריםהרצאתתל-אביב,[גר]דרש.[קריאל]בידי
שלישית,הדפסהמל"ן,דפוסטברסקי,כ.

עמ'. 240 . 1963תשכ"ג/

 ;כנ"ל :שכיח ; 1962דצמבר :ראשונההדפסה
 . 1963ינואר :שלישית

ציוריםסאטיררת.גרמזים.גרמזים,אפרים.קישון,

טברסקי,כ.הרצאתתל-אביב,דרש.מאת

מל"ן.דפוסעמ'. 240תשכ"ט.
גדיא""חדבמדורהופיעוזהבספרהקטעים"כל

קיומו."שכרת 17במשך[ב"מעריב"]

דרש :ציוריםהומורסקות.תלוי.הכלאפרים.קישון,
דפוסטברסקי,כ.תל-אביב,גרדרש].[קריאל
כמהיצאו .עמ' 239 . 1961תשכ"א/ניצנה,

מהדורות.

גדיא""חדבמדורלכןקודםנדפסוהקטעים
המדינה,הררי :ההומורסקותנושאי ."מעריב"ב

רעוד.הצבור

בידיציוריםהומורסקות.נורא.לאאפרים.קישון,
כ.ספריםהרצאתתל-אביב,גרדרש].[קריאלדרש

עמ'. 236תשי"ז.ספר,דפוסטברסקי,

שניצחנו.סליחה[גר]ווש.ו[קריאל]אפריםקישון,
הימיםששתמלחמתשלהמלאהסאטיריהסיפור
דפוסמעריב-,"ספריתתל-אביב,ובציור.בכתב

ללא .] 1967 [דפוסשכתחסרהאסתר,ארפסט
עמודים.מיספרר

ואתקישוןשלא.הסאטיררתאתמכילזה"ספר
בררכןפורסמואשרדרש,שלהקריקטורות
וכ-ובהשפעתםהמאורעותבשטףב"מעריב"

המקורית".בצורתןאחדבקובץכעתאספר

 :לעבריתהפכולחיינו.היורדהערלהאפרים.קישון,
שלאילוסטרציותמאהעםהמאירי.אביגדור
דפוסאלכסנדר,הרצאתתל-אביב,המחבר.

עמ'. 266 . 1952"אלישע",
באותהשיצאההמחבר,שלראשונהאסופה
הומורסקות.בהונגרית.כןלפכיושכההרצאה

תל-סאטירי.ורמאןעין-כמרכים.אפרים.קישון,
אלישע,דפוסכאור,אתכרמיהרצאתאביב,
עמ'. 282 . 1955

בידיציוריםהומורסקות.בגררן.עצםאפרים.קישון,

טברסקי,כ.הרצאתתל-אביב,דרש.גר][קריאל
עמ'. 238 . 1967תשכ"ז/מל"ן,דפוס

טראגיקרמדיהלפניו.הולךשמרא[פרים].קישון
ידיעלמוצגתמערכות.כשלרשישראלית
טברסקי,כ.ספריםהרצאתתל-אביב,"הבימה".

עמ'. 78 .) 1953(מאיתשי"ג

לצוביהמעובדהנוסחהואבזההמרגש"המחזה
ישראלהבמאישלהערךרבתבעזרתוהבמה
הספר).בראשהמחבר(מדבריבקר."

ציוריםהומורסקות.נאויר.שמיניותאפרים.קישון,

טברסקי,כ.ספריםהרצאתתל-אביב,דרש.בידי
עמ'. 240 . 1965

גדיא''חדבמדורהופיעוזהבספר"הקטעים

ב'מעריב'."

ביותרהמצחיקהישראליעתרן-החדשותהקל-הגל.
חייק.יצחק :העורךמיוחד.דר-שבועוןבעולם.

תשב-בשבטכ"ראורלי,דפוסתל-אביב,
בעמודגדולה.בתבניתעמ' 2 . 25.2.1968 /ח"

שלההומורעתרן"הקל-הגל. :למטההראשון
גלירןאךיצאכשכרעיים".פעםמופיעישראל.

בלבד.אחד
 .היתוליבנוסחהיוםחדשות

 .י :ערךוקריקטורות.הומורסיפורים, •וחומרקל
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ההומורספרותאוצר

דפוסשכתחסרהעתיד,דפוסתל-אביב,אלון.

עמ.' 34 .] 1959תשי"ט/ :[בערך

 :[העורך .בעומרלל"גחד-פעמיבדיחוןקכטרכיאדה.
"קום-קרא",הוצאתתל-אביב,שלמוכי].חיים

מיספורללא .] 1937[תרצ"ז/"ארץ",דפוס

בירזובסקי.נח :קריקטורות .]'מע 12 (עמודים

 ;לקנטוניםארץ-ישראלחלוקת :החוברתעכיכי
יצחקכגדהפגנה ;מאמריקהשבחכא !הבאברוך

 ;טריפות)אכילת(בשל"גליל"באביהגריכבוים
והומורסקות.פזמונים ;מקוריותבדיחות

גלוזשמואל-קו-קוק :בניכוייםהמשתתפים

 .העודךמשלהםהניכוייםיתר ;(גלעוז)
הוועדהשלהרשמיכלי-מבטהתרצ"ג.לפוריםקררבץ

בעריכתתל-אביב,עיריתשעל-ידפוריםלמפעלי

אחדות,דפוסתל-אביב, .בן-ישיז[אב]א[הרון]

קריקטורות.עמ.' 56 .) 1933 (תרצ"גאדרי"ג

תמוכות.

בתל-פורים ;קרבי) .(יפוריםפזמוני :מהתוכן

 .(זארץ-ישראלשלשכיפורים ;(העורך>אביב
בארצותהיהודיםבחייהפוריםחג ;וילנאי)

גלויותשלשכיפורים ;כסט)אר .(ששרכות

היהודיתוהבדיחההאירופיתהבדיחה ;(פירוטם)

(פזמוןנחלכבימזמורלמנצח ;דרויאכוב) .א(

 .ש(בדור-דורהפוריםחגמנהגי ;העורך>מאת

א[רכ-(שמעוןהיהודיבפולקלורפורים ;אסף>

הקדשות ;ביאליקשלמצואלעתחרוזים ;סט])

 .א(היהודיתהבדיחהמאוצר ;לסופריםסופרים

ב"הדסה"סיכימה ;אלחים""אצבעאב.וארכני,

[סיפורים .אסון ;ישראל""עוכר ;הירושלמית

ורוגז""צחוקהוצאתירושלים,הומוריסטיים].

דפוסתיאטרוכי,משרד-נחבאש.בהשתתפות

קטבה.בתבניתעמ.' 32תדפ"ז."ארץ-ישראל",

ב.ספרורוגזצחוקהוצאת-

במערכה(קומדיהמעלהשלדיןבביתאב.וארכני,

במערכה(בדיחהלעבריתפרטישעור ;אחת)

קטעי ;"עדלידע"השםתולדות ;דרויאכוב)

ימינוומספרותקדומיםמדורותוהומורהיתול

ועוד.

עדלידע :לפיראההאחרים

הועדהמטעםלאוריוצאתשט"ר.לפוריםקררבץ
תל-אביב-יפו.עיריתשעל-ידפורים,לחגיגות

תל-אביב-יפו,בן-ישי.ז[אב]א[הרון]בעריכת

עמ.' 36 .) 1955 (תשט"ואדרי"גספר,דפוס

ותמוכות.קריקטורות

חייםהעידיתראשמאתפתיחהדברי :מהתוכן

 ;דיזכגוףמ.עלהעורך ;פוריםמזמורי ;לנכון
 .ל.א(אסתרמגילתשלביותרהקדומיםהציורים

 ;פוריםחגיגותלוח ;מימון> ..ל(יפורים ;סוקכיק)
 ;לויכסקי)(יו"טישראלבתפוצותפוריםמנהגי

ישראל ;דרויאכוב) .(אוגלגוליוהיהודיה"בדחן"

הומורילקוטי ;האחרונהנשכהבקריקטורה

ועוד.החדשהומהעתקודמיםמדורות

עדלידע. :לפיראההאחרים

עלקריקטורותהמלחמה.אחרי 6רוכי.אריקקרמן,

 :לאודהוצאהתל-אביב,הימים.ששתמלחמת
חסרהרוט,דפוסמיכאל,צפון-אדרעיהוצאת

עמודים.מיספורללאדפוס.שכת

ב"בצלאל"יחדשלמדודודנים,הםקרמןרד. .א"

סטודיובתל-אביבפתחולימודיהםגמרולאחר

כלבמלחמה,השתתפושניהםלגרפיקה.משותף

 "---אחרתובחזיתאחרתביחידהאחד
ההקדמה).(מתוך

ר
ו

גלנטד,"התחיה"דפוסתל-אביב,אחת).

קטנה.בתבניתעמ.' 14תרפ"ט.

ג.ספרורוגזצחוקהוצאת-

שביןאהבהעל(ספודלהשכירחדדאב.וארכני,

בעלת-ביתוביןחדרחיפשאשרמחוסר-בית

"צחוקהוצאתיפו,סטירה.חדר).לושהשכירה

תבניתעמ.' 10[תרפ"ה].שהם,מ.דפוסורוגז",

זוטא.
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ההומורספרותאוצר

סולל jהמשרה jמרתיאחריליקרהמהאב.וארכני,

ידוש-הומוריסטיים].[ספוריםהשקרן jכבישים

עמ'. 32תרפ"ז."ארץ-ישראל",דפוסלים,

זוטא.תבנית

א.ספרורוגזצחוקהרצאת-

בחורביןרומן jהחולצותמלחמתאב.וארכני,

"איך jהעובד""הנוערמןצעירהלביןבית"רי

הכירשלאהגמל jיפה""עניבה jהחמור"כמכר

תל-מטרסבסקי.משההשער:ציורעצמו.את

דפוסשכתחסרההמזרחי,הפועלדפוסאביב,

עמ.' 16[תרצ"ה].

 . 5חוברתלגדולים"ורוגז"צחוקהרצאת-

השערבשלמרוביםגלגוליםהיוזרלחוברת

הקהלדעת"ריכוך"לשםההם).(בימים"הנועז"

בחורבין"רומן :כתרבת-ביאורהשערעלהדפיס

"איך jהעובד""הנוערמןצעירהלביןביתרי

 :הוסיףלמעלה .סיפורים"רעודהחמורכמכר

השבחתלשםוהפרט".הצבורבקורת"ספררי

והוסיףמיל) 10 (הקודםהמחיראתמחקהמיקח

השינוייםאלהכלמיל). 15 (המחירעל

 .שכיח""מהורדה :השערעללהוסיף"חייברהר"

התחבולותכלאףעלכפרצהלאשהחוברתלאחר

הואהזמיןהציור,"אשם"שבכךשיערוהוא

מופס :מתאימהכתרבתבצירוףחדשציוראיפרא

יםאתבאשמעליםהיהודיים)(הקומוניסטים

בררכיסהלעטיפהצירףזהציור .הציניהתיכון

והבחורההביתרי(הצעירהקודםהציוראת

שכיח""מהדורה :הכתובתואילוהעובד)מהנוער

נשארה.

שלאולפיתרצ"הבראשיתהופיעההחוברת

פוריםלקראתהתקיןהשינוייםכלאףעלנמכרה

תרצ"ה"פוריםלכברד"קנו :אדוםבצבעפתק

מיל) 15 (המחירהתמוכה.אתבררכיסה

נשארו.שכיח"ר"מהרדרה

שלקיבוץוהואהארץ.כלמשרשספראיתמר.ואם,

ארץ-מחיירובםומעשירתמקרים,חולין,שיחת

ררהלד,"צירן"דפוסירושלים,הנוכחית.ישראל

עמ: 9bתרצ"גז-אייר

בעמ'האבטרבירגרפיהלפיי"ד,בן lהראהמחבר

85-84 . 

כרפךבתוספתמאביר,שמעהחידודדברירוב

משלו.

דפוסירושלים,פסח.שלבדיחותמיכל.ובינרביץ,

עמ'. 16תרצ"ח.עזריאל.

 25במספרומושלמתמוגהתמיוחדת,"הדפסה

לפיתרצ"ח".פסחגלירןמ"הערלם"טפסים

'העתרן"גם :תש"הבסירןי"זמיוםמכתבו,

מ'הערלם'והדפיסחזרשכהארתהשלהמיוחד'

אי-ליוגרםפיאתשאולמבליהמאמר,כלאת

כעימות".

הרצאתאראלה. :ציוריםהצניעות.בכלעמוס.ורדנו,

בארי,דפוסמבכים,ספריתהמאוחד,הקיבוץ

עמ'. 116 . 1967

 .הקיבוץמהרריהומורסקות
ידימעשיהציוריםהומורסקות.זה.זהרצבי.ורזן,

חסרהפאר,דפוסכיב,הרצאתתל-אביב,המחבר.

עמ'. 240[תשכ"א].דפוסשכת

ומערכונים.הומורסקותאנחנו.יחיצבי.ורזן,

תל-אביב, .המחברידימעשי-הציורים

דפוסשכתחסרהמל"ן,דפוסכיב,הרצאת

עמ'. 160 .] 1968[תשכ"ח/

תל-אביב,קריקטורות.במדים.ישראלפרי.ורזנפלד,

עמ: 124תשי"ז.מדע,דפוסנירן,א.הרצאת

באנגלית.גםהשערובאנגלית.בעבריתהכתבות

צה"ל.חילותעל

הישראלית.הפילהרמוניתהתזמורתניוסף].דרס,

ללאקריקטורות. . 1971-1936תרצ"ז-תשכ"ב/

ללא . 1961דצמבררשמו,דפוסמקרםצירן

עמודים.מיספרר

מהדורת-כיסובאנגלית.בעבריתהכותרות

התזמורת.קירםשכרת-25למיוחדת

נחמאתמרסיקהפסח.שלהגדהעמנואל.הורסי,

עמ'. 24תרפ"ט.הארץ,דפוסתל-אביב,ברדי.

תל-המכון :הפנימיבשערסטיריים.פזמונים

ברדי.כ.מאתמרסיקהבצירוףהרוסי,מאתאביב,

 .בניקודהפזמונים
הסטיריהתיאטררןהמטאטא,שלתככיהזוהי

היהודיתהריפרבליקה :גםהשערעלהא"י.

בתככיהאולםעליכם.משלרםגנובהראשונה,

זה.פרקחסר

אדם :הציורים . ?צבאיסודזהמהעמנואל.הורסי,

צבור,ליחסיהאגףהרצאתתל-אביב, .שלין

דפוס.שכתחסרהיהלום,דפוסהבטחרן,משרד

זיו-אב.יצחק :דברסוףעמ.' 64
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חכמתאת"ללמדנו :הבאיםמשעשעים,פרקים

זיו-אב).י.דברי(מתוךהשתיקה"

קריקטורות, .מיןבדיחות 666הצרחק.הןןק

החדש,הספרדפוסיפר,בדיחות.הומורסקות,

 84 .) 1959תשי"ט/ :[בערךדפוסשנתחסרה

עמ:

בצד".ל"צחרקדרמההספרתוכן

שלרם.חייםחנון, :ראה-רח"ש

 :פירושיםשניעםדרס.מגילתיראל].ירסף[ריבלין,
שלבבית-הנכאתנמצאהרחל.רביתצבינחלת

הרביםאתלזכותהדפוסלביתוהובאהבצלאל

לקרותריבלין].ראובןבן[יוסףיבררידיעל

תר"עירושלים,רות.מגילתשלובטעמיםבנגרן
זוטא.תבניתעמ.' 16 .) 1910 (

בימירוסיהבניעלרות,מגלתבנוסחסטירה,

שץב.ברזלי, .י:העסקנים(חבורתהשניההעליה

רעוד).צירןפועליאנשי ,ר"בצלאל"

לשרן.ושעשועיבחרוזיםבדיחותחנניה.ריכמן,

יוסףהרצאתתל-אביב, .שטרןיוסף :ציורים

עמ.' 336 . 1956תשט"ז/גרטנברג,דפוסשדבוק,

בניקוד.

 jרפרחחירהדורמפרחי jלשוננומפלאי :התוכן

 jכהלכהתשובות jואמנות"תרבות"בשדה

 jהמזלגקצהעלפוליטיקה jותחבולותאמצארת

הזרארלר-הגן jהאפנהאופני jרמטלטליןמצלצליך
פולחן- jואישאישבלשון jמקצועעקצי jגי

המןאזניבין jכל-בר jורוח-שתרתשולחן
לצון.עלכופללשרן jלאפיקומן
בחרוזיםהבדיחותמןמבחרכונסזה"בקובץ

האחרונותבשניםשפירסמתיושעשועי-לשרן,

אבי- :בחתימה(רובםהשבוע""דברבשבועון

נדפס".לאשעדייןנוסףחומרבצירוףאבשלום),

ומכתמים.פתגמיםועוקץ.דבשחנניה.ויכמן,

ספריםהרצאתתל-אביב,שטרן.יוסף :ציורים

 368 . 1959תש"ך/גרטכברג,דפוסשדבוק-יוסף

בכיקדו.עמ.'

 jהמרזותבצל jלדורדורבין jהדורפכי :התוכן

רביןהטבעבין jלבינה""ביכר jהחלש""המין
 .רעדווקלקלהכלכלה jהטבעת
בשלוששפירסמתיומכתמיםפתגמים"מבחר

ועוקץ""דבש :במדור(רובםהאחרונותהשכים

 .ב"מעריב")"

ופזמוניםשירי-עתהימים.הדיחנניה.ריכמן,

תל-אביב,שטרן.יוסףציורים: .) 1956-1945 (

תשי-גרטנברג,דפוסשדבוק,יוסףהרצאת

בכיקוד.עמ: 352 . 1957 /ז"

ביבר j[השכיח]העולםמלחמתבשלהי :התוכן

 ;) 1947-1946 (לילועוצרגדר-חיילהנצחרן;

ההכרעהמימיהדים ; ) 194 8 (ובוהותוהומבצע

באספקל- ;) 1949 (חוליןחוליות ;) 1949-1948 (

הררישלרדוידבש ;) 1955-1950 (פוריםשלדיה

דפיםהקרוב;במזרחהשלוםיונת ;) 1956-1955 (

מאלבום.

פזמוניםשירי-עת,מבחרכונסזה"בספר

במשךשכתבתיבחרוזים,רפיליטרניםסטיריים

שנת(מראשיתהאחרונותהשניםעשרהשחים

נדפסהדבריםרוב .) 1956שנתסוףרעד 1945

עשרותכמהכוללהקובץאךשרכים.עתבכתבי
ההקדמה).(מתוךקודם"נתפרסמושלאדברים

זאב :הציוריםהדורלצעירהמורצרורחנניה.ויכמן,

שדבוק,יוסףהרצאתתל-אביב,פרקש].[יעקב

עמ'.בכיקוד. 272 . 1969תשכ"ט/מרכרפרס,דפוס

הומוריסטיים.פזמונים

 :העורךמצולם.שבועוןלפורים.מיוחדגלירןרימרן.
ב'אדר 1י ,'בכרך 11מס' 1גל .טנאישלמה

 .קריקטורותעמ.' 20 . 1957במרץ 13תשי"ז/
ותמונות.

כתיבהסגנוניעלמלגלגים(אנו)--- 11

אחתפעםלקבלתשמחאתה---שרכים

אחדעמודרקחיוכים.שכולושלםעתרןבשנה

רציניאמיתי,למאורעמוקדש ) 16 (זהבגלירן

(מתוך "---עזהרצועתפינוי-מדי

לגלירן).המברא
אמ"רבעריכתיר"לובדיחה.להתרלעלוןהרעשן.

דפוסירושלים,צביאלי.ובהרצאתרבי][מכחם

בתבניתעמ' 4 .) 1933 (תרצ"גפוריםהעברי,

יהושע[שמואלבר-רב :האחראיגדולה.
צביאלי].

פלפולי ;לקרנבל"עדלידע" :החוברתעכיכי

 ;אסתרמגילתעללמחקרפרודיה jפורים
פזמונים ;יהודיםע"דאומרת-העולםבדיחות

רעוד.

 .אברהם ;פרסקידניאל :בחוברתהמשתתפים
רפפררט.מאירישראללרברסקי;שמואל
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יתד ;בן-עזראעקיבא-בן-עזראא. :בכינויים

העודך.משלהםהכינויים

 :בעדינתובדיחה.לחתולחד-פעמיתחוברתהרעשן.
תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק

עמ.' 8 .) 1937 (תדצ"זפרדיםמרזס,דפוס

בן-לויש.האחראי:אודי.יהושעקריקטורות:

צביאלי].יהושע[שמואל

לקרטי ;הארץשערינעילת :החוברתמעניני

 ;ברוסיההמשפטים ;אסתרלמגילתפירושים
 .רעודהארץתוצרת ;הרדיו

המפורש).(בשמרלריןמנחם :במשתתפים

דםמ. :בעדינתמצרירת.חתוליתחוברתהרעשן.

תש"אפרדיםמרזס,דפוסתל-אביב,רבי].[מנחם

 .כהןשלמה :השערציודעמ.' 16 .) 1941 (
היטלר ;השכיחהעולםמלחמת :החוברתמעכיכי

פרודיה ;אסתרמגילתעל"מחקר" ;רמרסרליכי

העולםמדיניות ;"דבר"בהבריאותמדורעל

"ידיעותשללפוריםמוסףימים. ) 7 (שבעה

שלמרכטז'בצורתהיתוליעמודאחרונות".

לשבת,מוסףאחרונות,ידיעות :בתרךצילומים.

 . 24.2.1956תשט"ז/פרדים

 .פיןחיים :רפרטרמרכטאז'צילומים
התנועה-הבוכיםבהרצאתפנימי,עתרןשדמות.

שורץ].ודנישלו[משההם :ערכוהמאוחדת.

המאוחדת,החברהדפוסתל-אביב, . 53מס'

 16 (עמודיםמיספרדללא .) 1958 (תשי"חפורים

[שורץ].רכי :המעטר .]'מע

התנועה.מהרריעלון-היתול

מיספרדללא .) 1956 (תשט"זפרדיםכחל-עוז,שרעלרן.

כשיכפול. .]'מע 6 (עמודים

מהרריפרדים.מסיבתלקראתהיתוליעתרן

המשק.

הרצאתתל-אביב,פיליטרכים.וחומד.קלחיים.שרוו,

עמ'. 208 . 1952תשי"ב/טבדסקי,כ.ספרים

ההרריעלוהומורסקותסאטירותפיליטרכים,

הומורסקות. ;בדיחות ;פזמונים ;באנפילאות
-בן-עזראא.דד. :בניכוייםהמשתתפים

משלהםהניכוייםשאדכלבן-עזרא.עקיבא

העודך.

הסטודנטיםכשףשלהשנתיהמצחיקרןחצות.רפואת

הכין ! ! !זרבמדינהביותרהנקרעהעתרןלרפואה.

דבררה. :הדפיסה .צפלרביץאריה :וערך

עמ' 12 . 14.12.66תשכ"ז/חנוכה[ירושלים],

כשיכפול.

קריקטורות.

צחוקכחולות,קריקטורותמין,בדיחותלגבו.רק

עמ'. 36 . 1972יולילמבוגרים.

בעכיכיםוהומורסקותכתבותבצירוףקריקטורות

לבינה.שביכר

תל-נוסף.ארסף-בדיחרת-רקדיקטרדרתלרווק.רק

דפוסכיס,ספדיהרצאת"ים-סוף-,אביב,

עמ'. 176 . 1962הכרמל,

ש
}" 111 ~ 

("עבריתאחדפיליטרןבארץ.החייםואודח

בכיקוד. ) 77-74עמ'לכל"

סטיריים.חרוזיםאשמדאי.פזמונימשה].[שטיבו,

 66 .תדצ"ז ,ספרדפוסשיף, .זהרצאתתל-אביב,

שם.מ. :חתרםמכרקד.עמ.'

חזרן ;אלבירןבצל ;אשמדאיכארם :המדודים

אחליבין ;הספרותבביבר ;לצירןסוף-קנטרן

ירקות.שאד ;קירר

מאתהאמת.עםנפתולייחיאל].[שטיצבוג,

המאר-הקיבוץ-השלושהגבעת"סימכדיסט".

כשיכפול.אחד.בצדדפים 28 . 1945חד,

תש-בתמוזי"זביוםהופיעקריקטורות.

הסמינריוןמסיבתלקראת , 28.6.1945 /ה"

בגבעתשהתקייםהמאוחד,הקיבוץשללשליחים

השלושה.

למכירה".לא"פנימי

טבכקין,י.בד,ישראלשלקריקטורותהיתדבין

הקיבוץראשיושאדגוטהלףיהודהנפתלי,פ.
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ההומורספרותאוצר

הרריעלוכןבסמינריוןשהיוצרהמאוח,ד

הסמינריון.

בתרגומוגאנדישלספרומשםלקוחההכותרת

שנהר.יצחקשלהעברי

בית-הערבה.איש-המחבר

 :בעריכתקריקטורות.גדנ"ע.הליבאיוסף.שטרן,
[תל-אביב], .עצמוןעקיבא :הקדמה .ינאיראובן

צבאידפוסלישראל,הגנהנצאמערכות,הוצאת

עמ.י 60תשי"א. , 655

ב"מחנהכןלפנינתפרסמוהקריקטורות

עלומים".
 ,בן-גוריוןדודשלמכתביהם :היתרביןבספר
ורשימותשיריםוכןהגדנ"עלמפקדיזיןיגאל

ועוד.שמאליאליעזראלתרמן,נתןשל

אליעזר :העודךקריקטורות.מלא.בגיוסיוסף.שטרן,

מסדה,הרצאתתל-אביב,הנ"ל. :הקדמהארגרב.

עמ.י 84מסדה.דפוס

 :ההגנהבבטארןכןלפנינדפסוהקריקטורות
רצה"ל.ההגנהמהווי"המגן".

תל-אביב,קריקטורות.ישראל.בקיצורפרידל.שטרן,
הכתבותעמ.י 81 . 1958מרקוס.דפוסהוד,

ובעברית.באנגלית

הלצותבדיחות,ההומור,מבחדהצחוק.שיא

דפוס"אבירם",הוצאתתל-אביב,ומימדאות.

תשט"ז/מאי[סירןדפוסשנתחסדה ,"ןח"

קריקטורות.עמי. 32 .] 1956

פרדים . 1633מס'בית-השיטה].[עלוןשיטים.

 6 . 1965במרץ 19תשכ"ה/באדרט"ותשכ"ה,

קריקטורות.עמ.'

המשק.מהרריהיתוליעלון

הומורסקות.מידר.מסיפוריפנצ'ר.סנשומירד.שיף,

דפוסשנתחסדהמנד,מיכאלהוצאתתל-אביב,

עמ.' 180 .] 1961 (

נדפסורכןישראל"ב"קולתחילהמרביתןשודדו

רעוד."לאשה""מעריב",הזה",ב"העולם

תל-אביב,חפץ].אהוון :[ערךהיתוליים.שירים

[תדצ"ז]הערלים,המחנות-הלומדהנרעדתנועת

כשיכפול.עמ.י O. 13"ז

כלקטנערכוהיתוליים""שירים--- "

למחנותכסיכוםבגסטטנדמודפסיםמעתרנים

(מתוך "---שרנותשכברתשלקיץ

 .) 28.6.45מיוםחפץאהווןשלמכתבו

השלום.להסכםמוקדשוהחול,לצחוקחוברתשלרם.

ושמואליקדם :בעריכתחד-פעמית.חוברת

תל-אביב,צביאלי].יהושעושמואלרבי[מנחם

מיספודללא .) 1934 (תרצ"הכסלומוזס,דפוס

[שמואלבד-דב :האחראי .]'מע 16 (עמודים

אודי.יהושע :קריקטורותצביאלי].יהושע

בן-גוריוןביןהעבודההסכם :החוברתעניני

ובדיחות.הומורסקות ;רזיברטינסקי

אולם ,תוכןאותרשבהשכיח,הרצאהמצריה

העמודים.סדרבשינוי

שלישית.הרצאהגםמצריה

י.ד.תדגוםאלף.ושבעיםחמשהעליכם.שלרם

א.דפוס"ערפד",הרצאתירושלים,בדקרביץ.

 .] 1946[תש"ר/דפוסשנתחסדהתל-אביב,מרזס

עמ.י 64

 . 3מס'אחרונותידיעותספררן-

בתרגוםסיפוריםשלרשהפרדים.לכברדעליכם.שלרם

תש"ר].[פרדיםחיפה,אותדפוסבדקרביץ.י.ד.

עמ.' 62

ספריםסידרתאחרונות.ידיעותספררן-

 . 12מס'קדליבך,עזדיאלבידיערוכה

אל ;מנותמשלוח ;זהבטורי :הסיפוריםכאן

פרדים.סעודת

עלבדיחות. ) 333 (ושלרששלרשיםמארחשלרש

המשובח","הפרקטהרצאתוחתיכות.ברנשים

דפוסשנתחסדהיפר,החדש""הספדדפוס

עמ.י 96 .] 1960[תש"ך/

בידודשלמודרניתהגדהאחד.בסיר(שלרשה) 3

תל-[אפלריג].אישוןראובן :עדךושעשועים.

 .] 1957[תשי"ז/פסחקליין,מנחםדפוסאביב,

קריקטורות.עמ.י 26

בידודלהומור,מדורניתהגדהאחד.בסיר(שלרשה) 3

אפלריג].[ראובןאישון .~ :עדךוקריקטורות.

 .) 1958 (תשי"חפסחפדידמן,דפוסתל-אביב,

עמ.' 24

ויצחקהאזרחייהודהבעריכתאחת.בסירהשלרשה
תל-אביבשטרן.יוסףמאתציודיםשמערני.

עמ.י 128תשי"ז.המרכז,דפוס"דבר",הרצאת

דפוסמעריב,ספריתתל-אביב,שכיח.הפלגה

ירושלים,שלישית.הפלגהעמ.י 140שהם.משה

 140 . 1959אחרה,דפוסאחיאסף,ספריםהרצאת

עמ.י
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תחילהששדורוהומוריסטיות,ותשובותשאלות

ישראל".ב"קרל
לצחוק.רעתלנכרתעתתיל.גדרמאחוריאום. , rשל

תל-אביב,התל-אביבי."טרי"מאתקריקטורות.

ופרס.שכתחסרהובכר,כיירטפ.אמנותיתהדפסה

רבאכג-בעבריתהכתבותעמודים,מיספררללא
לית.

לקרםשקומרוהשכיםהמאבקמימיקריקטורות

המדינה.

להומור,חד-פעמיעתרןאפיקומן.חיים.שלמוני,
תל-אביב,פסח.המועדחולוסטירה.בקרות

נח :קריקטורות .]'מע 8 ([תרצ"ר].בצלאל,ופרס

ב[ירזרבסקי].

פרודיההנאצית,וגרמניההיטלר :החרבותעכיכי

(ביןבדיחותמהונגרית,המאיריא.תרגומיעל

(הפעםקטלניתבקרותגריכברג),א.צ.עלהיתר

ישראלסרפדי :ארכסטש.שלספררעלברצינות)

("עלביאליקעלגררדרןמצביופרודיהבסנדלים
השחיטה")."עלבנוסחהמטבח"

להומורפעמיחדעתרןהללו.חטאיםחיים.שלמוני,
חסרהארץ,דפוסתל-אביב,מאת."וסטירה.

 8 (עמודים.מיספררללא .]?[תרצ"דפוסשכת

האחראיבריזרבסקי.נח-קריקטורה .]'מע

שלמרבי.ח.רהמר"ל:

שלחולשתומגיע(!)היכןעד :החרבותעכיכי

פררכרגרפיה ;הבלונדינילצבעטשרניחובסקי

 ;מספר)(פרקהעבריתבספורתוחרסו-טעם
ובדיחות.הומורסקות

גלרזשמואל-קר-קרק :בכיכריהמשתתף

(גלערז).

להצלפותערקציןמסכתופרח.כפתרוחיים.שלמוני,
החברתיים-חייכועל-הרמרריסטירת nסטיריר

בחמ-פרליטיים-מפלגתיים-ספררתיים-אמכרתיים

עודד :השערציורהאחרונות.השכים )!(תש

ופרסיבכה,ספריםהרצאתתל-אביב,אבישר.

רטלרלא"חוכאשכתשלב'אדרבצלאל,
עמ'. 152 .] 1939[תרצ"ט/ולצנרת"

ממיטבהראשוןהחלקאתמכיל"הספר
הגורלחלקואתהמקוריות.וסטירותיובדיחותיו

 :הסטירייםבעתרכירהמחברפיוסםהספרשל
"עתרן"אפיקומן","הלרלין","המקלחת",

"תש-"קכטרכיאדה",הללו","חטאיםמזופת",

"ידיעותבערב","פשע"סביכידה",לין",

לן",משמעקא"מאי"יחת",אחרונות",
תרצ"ה-תרצ"ח,בשניםשהופיעו"שמכת",

היומיתבעתרכרתהפיליטרכים,בעיקרוחלקו,
בארץ-ישראל."

להומור,חד-פעמיעתרןהלרלין.חניים].שלמוני,

"בצלאל",דפוסתל-אביב,וסטירה.בקורח
נחמאתוהקריקטורההציורתרצ"ר.פורים

כוסח .]'מע 8 (עמודיםיספררמללא .בירזרבסקי

ולפוליטיקהמלוחהלסטירהעתרן :בפכיםהשער
כמרכה.

(קריקטורהשכפסקההעדלאידע :החוברתעכין

המפלגותעלוהומורסקותפרודיות ;בשער)
בטב-הרמב"םבחגיגותהיהודיותוההסתדרויות

"דבר" ;ישראלסופרימתפרנסיםמהיכן ;דיה
תל-ערב,כוזבתישראל,ארצהעלהעתרן-פה

(פרודיהתרדם/רעבכיס-לבנחדלותיוםאביב

כוסח"עלפרודיות ;"דבר")שלהערבעתרןעל

ב"דבר",הקבוע(בטורוסדןדבשלכתיבתם

ותשובותשאלות ;כורמןויצחק )"סט" :החתום

המשפחותמוצאבדיקת(עלגזעיםבעכיכי

שטיכמןא.שלממאמריוציטטות ;בגרמניה)

לתל-אביב".והודר"שבחרהשירעלופרודיה

שלמוכי.ח.שלהםהשוניםהניכוייםכל

חך-מיוחד,בלתיעתרןהמקלחת.ח[יים].שלמוני,

דפוסתל-אביב,מאת."וסטירה.להומורפעמי,

מיספררללא .) 1935 (חרצ"הפורים"בצלאל",

כברן.אריה :קריקטורות .]'מע 6 (עמודים

בן-גררירןביןהעבודההסכם :החוברתעכיכי

שלכתיבתםכוסחעלפרודיות ;רז'ברטיכסקי

ה"ארהל",על ;קיסריואוריבן-אביאיתמר

רעוד.הומורסקותבדיחות,

המחבר.משלהםהכינוייםכל

 :התאריךהושמטשבהשכיח,מהורדהמצרייה
החיצוני.השערבצבעשרכיגםישחרצ"ה.פורים

ולסטירהלהומורחד-פעמיסטיררןחיים].[שלמוני,

יום"ארץ",דפוסתל-אביב,המקטרג.שטןמאת
עמ' 4 .) 1938 (תרצ"חאדרהנמלפתיחת

בירזרבסקי.נח :קריקטורותגדולה.בתבנית

ר"רעגיכע""סאביכע"ביידישהחוברותעל

העתרכים :מרציאיהןמטעםלארץשהגיעו

עכיכייתרבררארשה.ר"מאמעכט""הייכט"
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בשלבערב" 9 "לעורךגלוימכתב :החוברת
 ;מקוריותבדיחות ;לדיןמנשהשלכתיבתו
ועוד.ועתוניםסופריםעלסטירה

בלתי-טלואריק-ורדעתרןמזופת.עתרןחיים.שלמוני,
תל-אביב,חד-פעמית.חוברתזבורית.לנקורת

 .]'מע 8 .... ] 1937[תרצ"ז/פורים"ארץ",דפוס

בירזרבסקי.נח :קריקטורותגדולה.בתבנית

שםדומהוכןמיוחד""עתרןלעתרןפרודיה
עמודמיוחד".ל"עתוןהאותיותבצורתהעתון
במערכתהכביסהסלל"מיסתרימוקדשמיוחד
בדיחותהומורסקות, :לכךבנוסף .מיוחד""עתרן
בגרמנית.בדיחותומדור

מאתפעמוניחדסטירוןבערב.פשעחיים].[שלמוני,
תל-ובקורת.קריקטורה ,הומור .מונישאדל
 12 .) 1938 (תצר"חלפרדיםמרזס,דפוסאביב,

בי[רזובסקי].נחהשערקריקטורתעמ.'

בדיחות ;לצ'כיההיטלרכניסת :החוברתעניני
"אנטי- ;מגרמניהרוחאנשיקליטת ;מקוריות

 ;השניונסקישל ;בתל-אביבמומנטים ;פא"
הראשונים(הפרקיםבספרותנווקוריוזיםטעויות

סטי- ;ו"תשליך")הללו""חטאיםב"הלולין",
רעוד.מאתמולבדיחות ;המאיריא.עלרות

לסטירהחד-פעמיעתרןתשליך.חיים,שלמוני
תל- ...מאתתרצ"ח.השנהלראשקלהוספרות
ללא .) 1937 (תרצ"ח"ארץ",דפוסאביב,

פרם :קריקטורותעמודים]. 8 [עמודיםמיספור

 .בררנשטיין][ברוך
העשריםהציוניהקונגרס :החוברתעניני

 ;ז'ברטינסקישלהמדיניתדרכועל ; ) 193 7 (
הומורסקות, ;העבריתבספרותוקוריוזיםטעויות

וערד.בדיחות

תל-אביב,שרטוטים."לכל".אזרחיאורה.שם·אור,
עמ.' 128תשי"א.מרזס,א.דפוס"עין",הוצאת

הומורסקות.

הומוריסטי-סיפוריםהרצינות.בכלאורה.שם·אור,

חברהטברסקיב.הרצאת-ספריםתל-אביב,ים.

עמ.' 224תשכ"ג.מל"ן,דפוסבע"מ,
צייט.איצטיקעררעדפרןהגדהפ[ייטל].שמואלביץ,

ליגאדפוסתל-אביב,סאטירע.בילדער.מיט
עמ.' 24 . 1941רמת-גן,

השראהתמונותוהשואה.הישובהרריעלסטירה

השחור"."האלבוםמתוךלקרחות

עמ.' 88 .] 1960להב,[קיבוץללהב.שנים 8(שמונה)
זו,לחוברתאספנופזמוניםמתשעים"למעלה

להב].[לקיבוץהשמונהבחגלאורהיוצאת

חוברואשרהפזמוניםכלאתזולחוברתהכנסנו
 . "---בלהבוהושרו

הרריאתומשקפיםהומוריסטייםהםהפזמונים

הקיבוץ.

קלה.וספרותלהומורחד-פעמיתחוברתשמנת.
דפוסתל-אביב,שלמוני].[חייםשיןח. :בעריכת

ללא .) 1938(תרצ"ח/זiרח"ץשבועות"ארץ",
שין.ח. :האחראי .]'מע 8 [עמודיםמיספור

 .מה"היינט"לקוחההקריקטורה
יועצה-לשעברישיבהבחור :החוברתעניני

חוסר ;טרביטש-לינקרלן>(עליפןממשלתשל
 ;לברליןמהארץצעירשלשובר ;העבודה

ובדיחות.הומורסקות

העורך.משלהןהחתימותכל
פורים], ',ב[דגניה !ישראלשמע !ישראלשמע

הדפסהכשיכפול.עמ.' 16 .) 1933 (תרצ"ג

קריקטורות.חדשה.

הקבוצה.מהווי

 :[העורךהשנה.ימותולכללפסחחוברתחמתך.שפוך
תר"ץפסחורהפטיג,דפוסחיפה,כשראי].צבי

כשראי.צבי :האחראיעמ.' 14 .) 1930 (

שני ;תרפ"טמאורעותהדי :החוברתעניני

"בעקבות(מ"הדואר"),למדןיצחקמאתשירים
פרדיםבגלירןשבאמצחק''ישמעאלהמאמר
 ;הציוניתההנהלהעלסטירות ;שתא"והאי

וערד.בארמיתפרודיות

שדיגו,יצחק :בעריכתהיתולי.[עתרןהשפיפון.
טבריה-צמח,כביששתקני.י. :כאןהחתום

עמ.' 28טבריה."הגליל",דפוסתרפ"א],פורים
ל"קרנטרס".דימויהיאהחוברתכל

ועתרנים"קונטרס"לפרודיות :החוברתמעניני
 ;(הקומוניסטים)מפס"עשל"כרוז" ;אחרים
מחזה ;הכבישיםופועליהעבודהגדודמהררי

 ;צמח"בכביש-טבריההמעמדות"ממלחמת
רח.מלטש)(לורדמרבדאלפרדבין"שיחה"
וערד.הארץפועליעלרייצמן
 .ברמן-נרמלחרג'ההמחזהמחבר
 :בעריכתחד-פעמית.החוליתחוברתשקליאוה.

תל-אביב,צביאלי].יהושע[שמואלשמראליק
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מיספורללא .) 1935 (תרצ"התמוזמוזס,דפוס

בירזובסקי.נח :קריקטורות .)'מע 16 [העמודים

צביאלי].יהושע[שמואלבר-רב :האחראי

 ;כלרצוןהי"טהציוניהקונגרס :החוברתעכיכי
ה"פרו- ;ההיטלראיתגרמניה ;לקונגרסהשקלים
 .ועודבדיחות ;הומורסקות ;ספריטי"

 :העורךולסטירה.לליצנותמצוירשבועוןהתרתח.
עזריאל.דפוס :המו"לקרכיאל].[ישעיהעזמות

דרכת.אליעזר :קריקטורותירושלים.
תרפ"טב'אדריד"ד ,'אגל'ראשונהשכה

עמ.' 36 .) 1929 (

תרפ"טב'אדרכ"ד ,'בגל'ראשונהשכה
עמ'. 8 .) 1929 (

 8 .) 1929 (תרפ"טכיסןב' ,'גגל'ראשונהשכה

עמ'.

תרפ"טכיסןי"ד ,'ה-'דגל'ראשונהשכה
עמ'. 12 .) 1929 (

קוטלרזלמן ;בן-יהודהחמדה :המשתתפים
-לא"י ;קיסריאורי-בכלידו :ובניכויים

-מזיק ;הכ"ל-הצדמן ;לריסוןאשריעקב
אבו- ;הכ"ל-מס-כיקר' ;כוימרקאברהם
הםהניכוייםשאררוב ;וקוטלזלמן-יצחק
פוענחו.לאשעדייןאחריםושלהעורךמשל

'התו-בשםחתוליעתרןהוצאתי--- "
עזריאלהאחיםשלובדפוסםבעריכתיתח',

החומר-הכוחותהשתתפוזהבעתרןבירושלים.

אביגדורקיסרי,בר-דרומא, :המעטיםריסטיים

דרכתמאתהציוריםואחרים.קוטלרז.ז"ל,משל
האריךלאזהעתרןשלהצלחתולמרותואחרים.

(מתוך "---טכניותסיבותמפכיימים

תש-סיוןד'מיוםקרכיאלי.שלמכתבו
 .) 20.5.1942 /ב"

 :והמו"להעורךמצויר.עממישבועוןהשברע.תכנית
גלירןמרזס.ר. :האחראיהעורךקרמרוב.ג.

אמצאותיו .אוסטרופולרהירשלהאליעזר.שומן,
והרפ-תולדותיווהלצותיו,בדיחותיוותעלוליו,
הוצאתתל-אביב,חריזמן.מ. :תירגםתקאותיו.

 . 1930תרצ"א/"הספר",דפוסהספר","למען
עמ'. 160

בדיחות. 169כולל

ת

 32מרזס.דפוסתל-אביב, .) 1934 (תרצ"דפורים
תמוכות.עמ.'

רגיל.חומרלידהיתוליחומרכולל
עוזיכתביכלמבחראועוזי,שלדעתוכבימין].נתמרד,

דפוספרידמן,ש.הוצאתתל-אביב,יום".מ"יום
 :וציוריםמעטפהעמ.' 128תש"ט.מוזס,א.

שלין.אדם

ההרריעלוהומורסאטירהפרקי-90מ"למעלה
ועלהמפלגותתככיעלוהעורףהחזיתעלהחדש,
יום"מ"יוםעוזיבידיכתרניםהאזרחים,סכלות

לעצמאות"הראשונהנשכהחייכואתומשקפים
(מהדש).

יהושעשליובלוחצילכבודחבריםלסעודתתפריט.
עיטורבצירוףכתב-יד(תרמ"ז-תרע"ב).ברזילי
עלהוא"התפריט"אחד.דףמתימן").("יהודי

שלמשמותיהםמורכב"התפריט"אחד.עמוד
וסיפוריו.ברזילימאמרי

לארץ.ברזילישלעליתןיובללמחציתהכרוכה
 :[העורךולחתול.לצחוקחד-פעמיתחוברתתשליך.

תרצ"טתשרימרזס,דפוסתל-אביב,רבי].מכחם

 :האחראי .]'מע 8 [עמודיםמיספררללא .) 1938 (
קריקטורות.רבי].[מכחםמ.ב.י.

 ;צ'כיהנביעת ;ה"חלרקה"תכנית :החוברתעכיני
 ;היהודיםעלהעולםאומרתבדיחות ;היטלר

ועדר.הומורסקות

-מזיק :ובניכוייםאפלויגיעקב :המשתתפים
 .קרקובסקיישראל

 :המר"לוסטירה.להומורחד-פעמיעתרןכברב.תשע



תל-אביב,כרמי].אליעזר :[העורךכרמיאליעדר

 8 .] 1938]תרצ"ח/דפוסשכתחסרהמודס,דפוס

עדר :האחראיבירדובסקי.נח :קריקטורותעמ.'

כרמי].[אליעזרנרמלי

בערב""תשעכגדפולמוסדברי :החוברתעכיכי

ובדיחות.הומורסקות ;השם)(ומכאן

בניכוייםוהעורךמיכקובסקייוסף :המשתתפים

שונים.

גליון .קיסריאורי :העורך .שבועוןבערב.תשע

תרצ-אדרי"א . 104גל: ,'בשכהפורים.

קריקטורתקריקטורות.עמ.' 32 . 2.3.1939 /ט"

 .כנוןאריה :השער
רגיל.חומרלידהומוריסטי,חומר

גליון .קיסריאורי :העורך .שבועוןבערב.תשע

ההומורספרותאוצר

תש-אדרי"ד , 208 :גל ,'דשכהפורים.

י.והקריקטורה:עמ.'השער 24 . 13.3.1941 /א"

נס.

גליןוגםדהורגיל.חומרלידהומוריסטיחומר

בערב".ל"תשעשכיםארבע

העצמאותליוםושעשועיםבידורבצחוק. o(תשע 9

וקריקטורות.חיוכיםשלמצעד .] 1957[תשי"ד/

דפוסתל-אביב,[אפלריג].אישוןואיבן :ערך

עמ.' 26 .] 1957[תשי"ד/ ,קלייןמכחם

לבעירתירחוןולאזרח.לשוטרעתרןתשע.תשע

 .) 1955 (תשט"רפוריםגלירןופלילים.משטרה

קריקטורות.תמוכות.עמ.' 24 .) 26 ( 2גל·

היתולי.חומרכולל
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ההיתרלספררתתרלורת
בארץ-ישראל

א.

כךרבן-טובים,פינסשלבפארדרירתמתחיליםבארץ-ישראלהפאררדיתהספרותשאתכשם
על-תרס"חבשנתלארדשהוצאעתרןב"הפטפטן",בארץההיתוליתהעתרנרתאתלהתחיליש
בדיכחרבקטןגלירןכי-אםבדפוס,שנדפסממשעתרןהיהלאזהאחזרת"."אגודתידי

ארתפוצהלעתרןחיתהלאל"הקטרגראף".ההםבימיםשקראוכפיב"כתברב",ר"נדפס"
העתרןאתראיתילאהאגדרה.חברילפניהחומראתקוראיםהיוכשברעאחתכי-אםחותמים,

אדר,א'מ"ד;גלירןח,(שנהב"השקפה"איתןישראלשלעליוביקורתמרשימתלייזרעוהוא
הרומי,עמנואלשלהפרדים""מחברתהיההראשישמאמרופרדים,גלירןהואתרס"ח),

חיזרתגםנדפסוזה"השקפה"שלפרדיםבגלירןבן-יהודה.בידישבעשררהשמטרתבקיצורים
רוסיה".ילדיגברילרביץ."יצחקבחתימתוהשביחתקרהמפתחמשהבןשלאחתלפרדים,
הזרדהיהכירוסיה,אדמתעלפעםזוכראבירואביאבירולאהואלאזה,רוסיה"ר"יליד
טלוישראלשפיוסםמחידהחיתהגנובהוהחידהירושלים,לילידיהחמישיארהרביעי

הקלון"ל"עמרדהגנבאתוהעמידהגניבהאתגילהטלו,החדיה,ובעלב"חבצלת".
היהכיאם"הפטפטן•:עלאיתןרשימתגםנכללהגלירןשנאותרהפורימיבחרמוב"השקפה".

לפרדים.מגרת"ל"משלרחנרעדרלאהשנה"ימרח"לכלהיתוליעתרן
כמהאלובמקצועותרחינועבריתרלכסיקרגרפיהבלשנותהמקרא,בחקרשהתמחהאיתן.
וכרחבלצירןבראשוןמררהההםבימיםהיהבאמריקה,ימירבדמיונפטרחשובים,מחקרים
זיקהלוחיתהב"השקפה".ורשימותומאמריםברוסיהלילדיםבעתרניםמארץ-ישראלרשמים
תרדה",ולדבריונצררתהחיים,לשאלות"הנרגעותבדיחותוליקטואסףהעממיתלבדיחה
משרםאלריתר"ע).אב.כ"חל"ד;גליןרא:(שנההקשרטאיב"המבשר"פיוסםמהןקןטשחלק

עלוהגיבעלירסיפרברצינרת,ההיתוליהעתרןאלוהתייחסב"הפטפטן"התענינרתהראהזה
ספררתיערךבעלעתרןכאילו-פיליטרניברפרוףאמנם-שברוהשלילההחיובכל

באספותרה"כתבים""הפטפטן"סרפידאתמתארהוא .ה"פטפטן"הואציבוריתוחשיבות

שםלושיישבזה,בצעירנאכל n"הסמליו:יניטפותהעתרן.בשבילחומרלאסיףהנחפזים
הנואמים,דבריאתהיטבללקרטכאפרכסתאזכירוערשהשפתיר,עלבת-צחוקעתבקרן-זרוית.

המכין"הפטפטן",שלכחבראתלפניךלהציגאתכבד-שבהם,המגוחךהצדאתבייחוד
איתןטלגרמות".שלקבוצהשמהלשלוחארעתרנובשבילמטעמיםלעשרתעצמראתומזמן
רלפישלנר,העממילההיתרלמבטאכלי-רמה,תרבותיתבמדרגה"הפטפטן"אתהעמיד
חבדמארסטררפלרי:ורמרטקההשולכגידרגנר,סרפדיםשלידבחותיהםאתהחומרהזכירדבירו

שלאחבלהגרן.היתוליח;מרהעתרן·הכילזעתר,לפי.שלנר.הקלאסייםהעממייםהליצנים-
איברהעתרן.אתמבקראיתןאמנםארצישראלי.פולקלורשהיורהזה,מחרמומקצתמסר

הספרותית,מהבחינההןרעיבדררהחרמןבבחירתהדרךאתלוומראהמחסרונותיו,עיןמעלים
הבאהשרקמןמחוצףבדחןסתם,פטפטןמהירתנא"יזהררהמרסרית.החברתיתמהבחינהוהן

לץיהיאלא-בעלמאליצנותלשםהבחנהבלישמאל,רעלימיןעללעגשלקיתוןושרפך
שהיאנשגבה,ירתךלמטרהכאמצעיםרשנינרתירמהתלרתירשערשהרצינות,מלאשתוכר
וסרפדיו."הפטפטן"לעורכילקחשינן-החברה"ביקורת

רהרארכזתןפטפטןסתםרלאבאמתותרעלתברכהמחזיקכלייהיהשהעתרןשאףאיתן
"אשראנשיםעלרבעקיצרת-רעלגסהבליצנותאחתפעםלאנכשלש"הפטפטן"מעיר

הפרטייםבחייםלנגרע"לא :טובה""עצהלסרפדיםמשיאהואציבורי".ערךנדרעלמעשיהם
שלאמעשיםארמוסדרתאנשים,עלשיקוציםבהשלכתלהיכשלולאההיתוליםברשאישל

בצדק".

ב"הפטפטן"השתתףשאיתןייתכןחברתי.גרבהעלעמדלאשהעתןררואים,אלהמדבריו
אתשהצויאה"אחזרת",אגדרהלאותהחברהיהארלירשכלרלר.בהתפתחותוהתענייןזהומפני

 1ו 3



114 

בכל-לציוןבראשוןאוביפוהיההאםזו,אגודהשלקיומהמקוםאתיודעאיניהעתון.

בירושלים.לאאופן

ולאב"השקפה"יותרכזכרלאהוא"הפטפטן".הופעתעלהיחידהמקורהיאאיחזרשימת

עכייזמשוםבהןהיהאךכאלו,הופעותעלהודיעושבוהצעיר",ב"הפועלגםאחר.בעתןר

עלוזהופעתעלידיעהתרס"ח),סיון.(גליוןהצעיד""הפועלשלבכרוניקההובאהכךציבורי.

כגדבירושלים"עזרה"שלהסמיכאדתלמידישהוציאו"הצרצר",בשםבהקטוגראףהיתולי

בהקטוגראףעלוזהוציאובירושליםהסמינר"תלמידי :זובידיעהנאמר .הסמיכאדהנהלת

התקוממותמלאתרככואליו".שנזקקיםשעהבכלמופיעולכעס,לצחוקעתרן'הצרצר:בשם

חיתהכמובן.הספד,ביתהנהלתבסמינר.השורדתהרוחכגדובכללה"גרמכיפקיאציה"כגד

ה"דיבולוציה".אתלדכאכדיכמרציםאמצעיםונקטההזאת,ה"שערוריה"בשלכמרקחה

"האשמים".אתלגלותבידהעלהלאעכשיועדאבל

על-לאוריצאהוא :ל"הפטפטז"כמוכלליציבוריאופיל"הצרצר"היהלאזוידיעהלפי

בירושלים,"עזרה"מיסודלמודיםבית-המדרשהואהסמינר,תלמידישלמסויימתקבוצהידי

להודאההיוצרבביתששלטהוב"גרמכיזאציה"הסמינרבהנהלתמרד-מסויימתובמטרה

"הצרצר".להופעתהיחדיהמקורהואהצעיר""הפועלהעבדים.בארץלאומיתעברית

יחסי-אזקיימהבז-יהדוהמשפחתבגללו.רה"שעדודיה"הופעתוכזכרהלאב"השקפה"

משפחת .רל"עזרה"לכהןחצוצרהחיתהוההשקפההסמינר,מכהלכהן.אפריםעםידידות

אותםולשים"עזרה"חברתואתכהןאתולקלסלהללהזדמנות~רםהחמיצהלאבן-יהודה

בארץ-ישראלפעמייםנתזפאולביקרתדס"חבחורףהעברית.דגלכנושאילמרפת

בן-חמדהראשיים.במאמריםלקראתווהריעהרבהבהתלהבותפניואתקידמהוה"השקפה"

עליוהכריזובז-יהודההעברי,החיכוךלטובתיפעלשהואתקוותהאתבמאמרההביעהיהדוה

צריכהשהעבריתכתןשלהצהרהמעיןמסרשבוזה,בשםבמאמרארץ-ישראל·:"ידידכעל

שבבתי-דעההביעגםהואאולםבארץ-ישראל.בבתי-הספרהעיקריתשפת-הלימדויםלהיות

כ"שפההגרמניתאתללמדיש-הגרמנית"עזרה"חברתשלכלומד-שלכרהספר

"עזרה"שלהספדרבבתיבסמינרהגרמניתל."חיזוקהביאוהעבריתעלהצהדרת·ואירופית".

(גליוןהצעיד·ב'הפרעלמירושליםבמכתב·אזרח•מספר-המודיםמעל"בהיפרדובכלל.

העברית"."לשפהשוביניסטיםח"ריהירשלאוהזהיר,וחזראותםהזהיר-תרס"ח)טבת,

שלתחיהניצני"עזרה"שלבבתי-הספרלראותוהוסיףמכתן.נתאכזבלאבן-יהודהאם

בהגדלתמצבםלהטבתתקרותברשתלואלהניחרדהסמינר,תלמידיממכרכתאכזברעברית,

ללחם.רעבואףולפעמיםבדוחקחיווהםלצרכיהם,הספיקהשלאמקבלים.שהיוהתמיכה

זעמםאתהסמיכריסטיםשפכרשברר"הצרצר",נתזשלביקורוביזקשראיזהלמצואאפשר

מרדרוח"עזרה".שלבבתי-הספרהגרמכיזאציהכגדוהתקוממוהסמינר,הנהלתעלולעגם

בארשאחדירמרדבירושלים,למוריםבית-המדרשתלמיידשלהראשוןהמרדב"הצרצר",

(בהקטרגרף>ההיתוליבעלוזתרע".דבשנתבארןשפרץהאחרוןהמדרעדושלישי,שנימרד

ההיסטוריתהלשונותמלחמת-העבריתשלטוןעללמלחמההיסודהונחכברתדס"חבשנת

תיאורלהנתןהסמינר,מחניכיטמיר,נחואשרדגלה,כרשאיהיושהסמינריסטיםשלכר,

 .במאבק-עם""סמינריסטיםבסיפורוכלסדיסטי
ב.

סיפקוומשעממים,אפוריםהיושלאכמהכלתרס"ח,-תרס"זבשנותביישובהחיים

בהקטרגרף.היתלוייםעלוניםכמהעדולארדציאו pהיתלוית.וביקורתעקציותלכרחרח,חומר

היה-בשידיי(השומר)רערכטער""ערד-מהםאחרכיום.עדנלאשמותיהםאתשגם

חשרן.(גלירזהצעיר"ב"הפרעלמרחובותבכתבהכזכרוהואברחובות,השומריםיצירת

הכרזתבהקטוגרף.לראשונההופיעברחובות,שיצאהפורימיהעתרז"ריזתא",גםתרס"ח).

קיבלוואיך-החופש-ל"חרדיה"היהדויםויחסתרס"חבקיץבתורכיההקונסטיטוציה

שבן-יהודהחרשמההמלהובכתב.בעל-פהוהיתוליםלדביחותחומדבראשונהשימשהאותה,



היא,מרגבלהשלטוןחרקת :התיבותמראשישצורפהמלהלקונסטיטוציה,עבדיכמונחחיבר

ל"חרשמה·:מסביבשנצורהוהפוליטיקההתרשמהעלרבן-אב"יבן-יהודהשלכמאמריהם

(ש.בן-צירן>סתם"סרפד"חייםכתבהנהטעמים.בק"ןוליצניםפיליטרניסטיםופירשודרשו

בליחייםרעלחייםבליספררתעל("שיחרתהעברית"."ה•חרשמה'"בעקבישנרןפיליטרן

המצרייניםהפיליטרניםאחדתדס"ט),כסלו,-(תשריא·חוברת ,'בכדךב"הערמד"ספררת")

(לאובספרותבחייםחזיונותעללגלגניתסאטידההומרד,שופעבכללהעבריתבספרותביותר

בן-יהודהשלהבלשנותדגלהונושאיהעבריתהתרשמהעלרקאדיקטרדרתבלבד)בארץ-ישראל

שלאבן-יהודהמשפחתעתרני :כלומדה"חצד•;לעתרנימליםביצירתשלורבית-החרושת

בביטולאליהםהתייחסההשביחהעליהשלרהאינטלגנציהוציבורית,ספרותיתדמהעלעמדו

תיכננרעתרן.להרצאתושירןלהשיגהיהשקשהבזמןהקונסטיטוציה,מתןלפנירעודובזלזול.

א.לירדריפרל,בעריכתהגרןיומיעתרןלהרצאתתכניותהשביחהעליהמאנשייפרסרפדי

היאב"השקפה".אחדותפעמיםזהעלהגיבהבן-יהדוהוחמדהבן-יהודה.לעתרניכמתחרה

גלירןאףהיהולא"הצבי"עלתואנותתמידה"חבצלת"נקטההתשעיםבשנותכיהזכירה

החדש,היישובבניעל-ידינעשיתהמלאכהועכשיוב"הצבי'/פגעשלאה"חבצלת"שלאחד

הופיעלאהיומיהעתרןבה.מרמיםלמצואנלאיםואינםמנוחלהםנותנתלאשה"השקפה"

-חדשהארץ-ישראליתולספרותלעתרנרתהיסודהונחהצעיד"ב"הערמד"ר"הפרעלאבל

קלעזהבפיליטוניב"השקפה".פוגעיםהיואמנםהצעיד"רב"הפרעלבן-יהדוה,לעתרניתריס

קטעיםבזהמביאאניהמשפחה.לעתרניהשנוןמהלעגברוהיההתרשמה,נקודתאלש.בן-צירן

 :זהמפיליטרןאחדים
מלחמתועלתרדהלו·לאחל·'התרשמה'מניחשל•החצר'לתוךהארץקצרימכל"."באר

בתרדהלברוכטובהעםאללהופיע'החצר'בעלהואילואזתורכיה.עמיכלבשםלחידות,

ה'השקפה'גביעלמורכבקרביםבעל'צבי'-המלךכידלעםריתךגנזירמביתיפהמנההוציא

מידהחופשית.המלהכוחבכלהחידותלמלחמתגםלהישבעהואילמעמדונאותר !הנחמדה

בירושליםניתןוהמניפסט-'הצבי'בראשגדולותבאותיותונדפס'החצר•מאתהדבריצא

אורגנים!"ושניחופשיתמ~ה :לאמוד

דאתהלאעצמהשפריזמהפכהבירושלים,חיתהדנה·מהפכה•ביוםברכי"מספרים,

הנה :ויאמדויחפזרןממלכותוצידיומלאכיםכמים,ונמסרפחותויחדדו,וידידיםשמער !כמרה

עלינו!"."באהדיןיום

הםאהודים''אדוניםכיונמצאו'החצר•עםהיכרות''לעשרתמידהספיקוכנראה,"אך

נשארהואגםר'החצד'כקדם,והמדומם'הנעלההשדכבדרב'הדראחדכלונשארכולם.

ל'שעדשנרגעמהובכלחרץושלפניםשלפוליטיקהבשרםלהתערבמבליכקדם,נייטדלי

 .אורגנים"שניכדיעצמוב•חצך•ב"ה,פוליטיקה,דיישכיבמצאוהעליון•,

קרנייםבעל"צבילביאור.וזקוקיםכיוםמרבניםבלתיהםזהבפיליטרןורמזיםדבריםכמה

להוציאבן-אב"ירצההצעיריםהתורכיםמהפכתאחדיהנחמדה:ה'השקפה•על-גבימורכב

שרבבהשתמשה"הצבי'/הרצאתאתבן-יהדוהמשפחתחידשהלזהושירןלוובאיןיומי,עתרן

אתבשבועפעמיםשתיוהוציא"הצבי",בשםעתרןלהרצאתהידשנזרןמשפחתבדשירן

הזכירשש.בן-צירןהאורגניםשניוהם-הם"הצבי".אתבשבועפעמיםשרתיה"השקפה"

היובן-יהודהשמתנגדיכפישקאפע.-הנחמדה"ה'השקפה'על-גבי"מורכבבפיליטרנר.

לשבחמרביםהיוהמהפכהשלפניב"השקפה"וכר'.השד"כברדב"הרדבהיתוללעתרןקוראים

התרפסות,שלובלשוןתראדיםמיניבכלהממשלהופקידיהפחהאתולדומםלקלסולהלל,

העתרניםשניאתכולליםהיוה"חבצלת"סרפדיהמהפכה.אחדיגםעליהםכתבוסגנוןונאותר

היה(שהמר"לה"השקפה"הרצאתאתבן-יהדוהמשפחתהפסיקהבינתיים"השקר"ץ".בשם

תדס"טובסוףמאר.דמעטרתהיוההכנסותאבליומי.עתרןהיהר"הצבי"שידיזלי) ".הספרדי

והשתתפותםבן-אב"יבעריכתהעתרןכמר"לש.פיינגרלדהמומרעםהמשפחההשתתפה

בן-יהדוה.וחמדהאליעזרשלהקבועה
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ירחוןגמל'.'"חמר :בדפוסהיחרלייםעתרניםלהרצאתהראשוןהנסירזבזגםנעשהבתרס"ט

שרםהשאירולאבהופעתודרשםעשהשלאאחדגלירזרקממכרשיצא-אב"י, yבבעריכת

שנים,כמהשיצאובהרצאתו,ק.ל.סילמאןבעריכתפורימי,עתרן-"ליהדוים"שלודרשם

ותרבות,ציבורעסקניבמוסדרת,ובעקיצותיושלובפאררדירתבחדידריר,בקהלתסיסהועררו

באותיותנדפס"ליהדוים"השםהישן.מהיישוברגםהחדשמהיישובגםוסרפדיםמרדים

-בארץמפורסמיםולאנשיםלמוסדרתמכרת""משלוחמזרדנקבעהעטיפהובשעראדומות

בפעםהוציאה"החדרת"שלהם.בגלירנרת-פררים"ליהדוים"אתחיקוירושליםשעתרנימזרד

שלקאריקטררהליזכוריםשמהחומרמיוחדת,פורימיתהוספההאחרונה?)(רגםהראשונה

הפיליטרניםכותבהיהשבמארחוקרניאל,ישעיהחראישקנ"י,בחרוימתקל"ס,בשם , yסילמא

החרדיהעתרזעררך • rיליעקביצחקכלפירסאטירה"עזמרת",בחתימתחירם"ב"דראר

הירושלמיהכתבהיהשבכערריוהונגריהמכוללמשכילדייטש,יקותיאלבדייכתרנה"מרדיה",

-תרע"בתרע"אכשכרתשיצאבררדער","ארנזערביידישהעתרןגםשרר.של"הפסגה"של

אדר, ד'"(שלוהפרדיםמגלירזבחלקהיקצהבניר-ירד~),(שנפטרש.א.טיקטיזבעריכת

ךשיה,השייובשלהפלויטיקהבענייניהשבעו,לחשדותפארידררת-פוירמילחרמותער"ב),

מלחמתשלהד--אב"י yבשלר"הארר""בצלאל"העברי,הדיבורעלעקיצותישנןאבל

-זהבגלירזחסרלאמכרת""משלוחגםכביכול.ובעברית.ביידישבחדש,הישןהיישוב

ל"צירנים".משלוח-מנות-ואחתהישןהיישובמוסדרתכלפיקהותעקיצות

משרםברוישהנימוסמגדרציאל"החררת"),בהוספה(ניחרדהפרדיםבגלירנרתהחומר

רגםחשוביםואישיםמוסדרתבכבדרופגעוגסותהיווהעקיצותהבדיחות :ואסורי""ליצנרתא

א.ראםהטוב.הטעםלפיכולוהיהלאב"ליהדרים"החומראףפרטיים.חשבונותמתך

"העולם"מגלירנרתבאחדהירושלמיתהעתרנרתעלחריפהביקורתיתבסקירה(דרריאנרב),

ואחת • yמהעתרמזוערתכמהבהביאוטעם,בחרסו"ליהדוים"עררךאתגםיזתר"ע,לשנת

מעלזרלזרתהסירב"הערלם",זר,ביקרותעלבתשובתוסילמאןחב"י.שלירכנרתיהעל.מהן

העתרןבהרצאתעיניולנגדחיתהרציניתומטרההטובלטעםחטאשלאוהוכיח"ליהדוים",

בעילוםב"ליהרדים"דבריהםפירסמרבירושליםהסרפדיםשטוביהדויעגםחראהזה.ההיתולי

רי"מרגםהמשתתפיםמראשיהכהןהללבןמרדכיהיהל.ישיזרעכפישרבים.ובבינרייםשם

רמזובהםב"ליהרדים"שרכפסןשהחורזיםשמעתיסי('מאןמפיב"ליהדרים".השתתףפינס

פינס.של-הםרבים.בפירביםימיםשנישארמפורסמת,וסופרתיזרעלצייר

רעדשלהישיבותאחתשלקאריקטררהזוכראניתרס"ט,לשנתב"ליהרדים"מהחומר

ביזנלהבויברחשעוררהחדשהמלההצעיהישיבהשבפתיחת-יהרדה, yבשלבנשיאותוהלשון

ארלקבלאםבבלשנותמתנגחיםשהיוובשעההחברים.ויתרילין.ח.זרטאזרדמזיא,ד"ר

רגלירזעפרוןרבידוהלשון.רעדמזכירטלו.ישראלישב-המוצעתהמלהאתלדחות

המתווכחים,שלרטריאהשקלאאתבשוליולרשוםכדילפניושטרחצייטרנג"ה"דררביטשער

מודעהגםאניזרנושרב."ומתנמנםדבר-מהדרשםלדבריהם,ארזןמטהשרבוהתחיל

מנדליחראקרמו",מעגוליכתבילארד"יצאו :בגלירזהמודעותבמדרושבאה"ספרותית"

ושארה"השקפה"חיתהאימהומחמתבדפוס,שמראתלראותתאורהלושחיתההיזרע,

גיחוךעוררוובסגנונןשבתוכנןסתםוידיעותהממשלהשלושמירתידיעותמפרסמיםהעתרנים

קומרמנדלבעתרנו.דריסת-רגללונתזולאמאיומיונבעתלאשערוכהה"חבצלת"(מלבד

ספרים.מוכרמנדלידוגמתמנדלי.השםהחנווני).בשםאותרבכנותרבר,להתנקםניסהאמנם

אםכיברצינות,אלושקיבלקומר,למבדללאלעגמשרםהיהכתביוהרצאתעלבמדועה

 .ידיעותיואתשהדפיסוהעתרניםלערוכי

ספררתירחיהההם.בימיםוהספרותייםהציבורייםהחייםשלראי-עקרםהיה"ליהודים"

יצאוהעקיצותאמנםהצלפה.ולאבקרותמשרםהיהרבקאריקטרררתבבדיחותידועה.במידה

בבחינתאזהיהחראאיבה.לוונטורסילמאןשלבגחלתונברררוביםהנימוסמגדרלפעמים

שלומרצלחהפאררדיהולהתלוצץ.לכוחאוהברפאררדיסטן,התלןהמדרשבביתבר-קפוא
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בשםעליהוחתםתר"ע,בשנתהשמיטה,פולמוסבימיארתהשחיברהשמיטה'.'"מגילתחיתה
 .הישןהיישובובדבריבשביעיתבמושכרתהעבדוהאוסריהרבניםבכבדרשפגעהמסובין""קל

ובחרבותב"מרריה"שנדפסהדרס","מגילתהפאררדיהאתריבליןיוסףחיברזרמגילהלערמת
טכניקה"."בראבשםפארידרהסילמאןחיברהלשונותמלחמתבימימיוחדת.

נחרץ-לארץההדתרלספררת

לשנתב"הצפירה"שלוממאמרי-הפרדיםבאחדסרקרלרבנחרםפעםקראהעליצות!""תחי
-מרכהככלבנדדרואניבנרה,-ימיכם-משיאתטורים"אתם :לומרוהוסיףתרס".ד
החתוליתלוש !ויצחקהעבריהלצןונאילך--- ?תשמחלאמורע :רתאמרר ;בגלות
נוהגיםאמנםהיוזמןנאותרהעברייםרהעתרנאיםהעצובים!"הלבבותמיתריאתהיחדרי
עתרניםובדיחות.עקיצותולצון.היתולנוטףועטםשחרקמלאפיהם ;הפרדיםנירםלעלוץ

בגלירן-להקצותנוהגיםהיושרכיםעתרניםאבלבעברית,אזהיולארסאטירהלהיתולמיוחדים
אתמראיםהיושבהםומעשה-קונדס,פארדרירתלעקיצה.להיתול,מירחומדרושלהםהפרדים
רחיומיוחדיםכשמרתשנקראואלו,מדרדרתעקרם.ראימתוךוהספרותייםהציבורייםהחיים
לתולדותעניןגםבהםויששלנר,ההיתוליתלעתרנרתהיסדואתהניחרתערן,בתרןעתרן~בחינת

ir האחרונים.בוררותהעברית·פארדריה

בעצםהספרותיה"ירדי"היהשנהבאותהתרס"ג.בשנתואשרנהצצואלופרדים""עתרני
האיריוהיומוןבררארשה,להופיעשהתחיל"הצופה",נוספוהקיימיםהעתרניםעלתסיסתו.

והמתקהליםהציוניתהתנועהוהציבוריים,הספרותייםהחייםבפטרבררג.פריינו""ערד
הראשונהבפעםהנהיגור"הצרפה"ר"הצפירה"ועקיצות.להיתולרבחרמונתנוהשרבים
נתנההצפירה"לגלוג.מתוךהכללייםוהחייםישראלחייעלהגיבושבהםפרדים·:"עתרני
עתרן"הקנקןהיהרתכנוסרקרלרב,ידימעשהלפרדים""מפרדיםבשםפיליטרןלקרמתחת

אחתיר"לאמריקאני,אפילואירופי,המצרי,ופולפרלקליניקיפלרהיסטררי,פרלימי,פלויטי,
 .המר"ל"מכיספורטהשתכלהבשעהבשנה,

לקר,מתחתכפיליטרןנדפסשםגםרחב.יותרמקרםהפורימי"ל"עתרןהקדיש"הצופה"
בפנימירחועתרןחראשהמדורלהבליטכדיהעמדו,בצדבעמידהאםכיבשכיבה,לאאבל

לשנתסגולות)רג' 'ר("הגרגר :חיתההכרתותמשלו.רבתרכן-עניניםמיוחדתבכותרתעצמו,
 .ררארשא"ליצניעל-דיילארדיצואפורימיעתרןתרס"ג,

מהמאמרבעתרןשבארהמדוריםכלאתוהכיל"הצופה",בדמותעררךהיה"הגרגר"
ל"הצרפה".כחיקויונראההאחרונה·:"הפרסתהעדהלטגראמרתהראשי,

שישאלה,בדברים"הגרגר"מגמתאתהמערכתמסבירההקרואים·:"אלהראשיבמאמר
 :ר"הצפירה"סרקרלרבכלפיעקיצהמשרםבהם

נחרףמיאת ;נדחקמהנקרב,מה ?תכונתנומה :מרעדותפנינולאן :כשמלהלפרש"חפצנו
שאיננהאהבהעמנואתרבאהבתנרפיגר.בורח-נמיתמיואתנחיהמיאת ;נשבחמיואת

לחרקלנרשמנרכילכל,גלוימדויעיםהנכרהחותמים,לרובבאהבהאלאאחר,בדברתלויה
ובאהעם,בידלגרגרלהיותחפצנואדירשתהיה.מפלגהלאיזהשמאלארימיןנטרתלבלי
הגורל,הגרגראתגמורהבמתנהלווכרתכיםהעםאתאוהביםאנחנוכן.בגרגרנו."וגרגרהזריז
הבע"ל'.'הפרדיםחגעדהשנה."ימותכלברוגרגרבר,וגרגרבר,יiיכה
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וגם"מדינים"עניניםעלהאדיר'.'מןקלוטות"טלגרמותבאותהראשיהמאמראחרי

.ה"פוסטאוראינה"ה"צאינהאתלתרגםאומרפערלאג"שה"יודישערמברליןכזוספרותיים,

נבחררוייצמאן"הד"ר ;לעולמה"הלכההדגיםמוכרת"לאה :אלוידיעותהביאההאחרונה"

בן"מדרכי ;היהידום"ממידנת"אמתבשםחשדספרלחברנגש"אחד-העם ;המזרחי"לראש

"ביאליק ;המלח"ליםולזרקםאחדלשקישראלסופריכלאתלאסוףרעיוןהגההכהןהלל

הציוניתה"פוליטיקה"בגלגלינעוצותאלהעקיצותהמדבר".מתיאתלהחיותנחואתמנסה

וראש"המזרחי",עםבידידאזהלכההעממית"ה"פראקציה .זמןנאותרהספרותיתוהתנועה

ב"השלוח"נלחםהעםאחד :לזהזהנשקרריינסי" m"המזוראשרויצמאןה"פראקציה

"אגודתאתבמינסקהציוניתבזעריהייסדהכהןהללבןמרדכי ;הרצלשלהמדיניתבציונות

עתוניםעלגםעקיצותישנןזהבמדורמדבר"."מתיאתפיוסםוביאליקהעבריים"הסרפדים

אודיסה".ו"חכמילרוינסקילוריא,יוסףד"רה"פריינד",כגוןאחריםוסופרים

ועסקנים.סופריםעליהםשקיבלוונדברת","נדריםעלמוכרזמנךת""משלוחבמקום

-פרץ :ליום,;מאמריםשלושהמשניםיותררצופיםימיםג•לכתוב"שלאנדרבלי

זרבקרוב"להניח-בדייניך ;שלמים"ומאמריםשורותמלין.תחתבנקודותישתמשש"לא

 ;סגורים"מכתביםלידידתווהלאהמהיום"לכתוב-פרישמאן ;גורדון"שלקברועלזהב

עלקלחנוגםבוקרהמעדוות".עלספרולחברוכלמכלנישטהאת"לשכוח-בידרטשבסקי

הלשוןשלשלםדקדוקספרומחצהשניםג'במשך"לחברהתנדבוהואלאירית,התנגדותו

שחיתהספקטרר,אוליהואזהמרדכיהזרגוני".מרדכישבספריהזרותהמליןפיעלהעברית

לבקיאיםלמדיידועותהעקיצותשארשלכוונתןבעברית,כ"ידען"להתראותחולשהלו

בספרותנו.

הקבועיםהמדוריםעל-פינערכוהמדוריםוכלל"הצופהחיקוי"הגרגר"היהכאמור,

הםשב"הגרגר"הרבים",ברשות"היחיד :פרץלפיליטוניחיקוייםגםחסרולא :ב"הצרפה"

("לתולדותברנפלדשלההיסטוריותולסקירותיוהיחיד'.'ברשות"הרביםבשםנקראים

משוםבהןישכילדוגמה,מהןשתיםמביאואנימוזערת,גדוש"הגרגר"היה .בעתרןהמן")

 :יחדגםולקוראלסופרקאריקאטורה

לאורולקראהשורות,ביןהטמוןאתלראותעברית,הקוראיםבשבילחדשים"משקפים

שלמחאותהפוריסטים,צעקותשואפים,שלגניחותהזול"נזיל ;כיס"שלהמלוןאתהנר

וכדרמה".הקוראיםמצדלהמערכתעצותמבוקרים,

החומררוב"הצופה".בתבניתעמודיםשלושהעד"הגרגר"כמותהוגדלהשגיחבשנה

נתנהוהיאאוגאנדה,בשאלתהן""אומרישלשופרםאזשחיתהל"הצפירה",חיקויהוא

רמזימוצאיםכברהקוראים"קהל"אלבאוסישקין.מיסודציון""ציונינגדלמחאותרבמקום

חרופיםקללות,מחאות, :יאהבואשראתהקוראיםימצאו"."ב"גרגר" :"הצפירה"עללעג

פתגם","יציב :אגיניטוררתמשלשוטלגרמותבשוק.ערךלהםשישהדבריםושארוגרופים

מיוהרהוהבטחהשונות,הוספותלתתמבטיחיםהננומזהחוץדבדותא",ו"בדותא"להד"ם"

עתה".עדכמולאהבטחתנו,אתלמלא

שנתבראשית"הצפירה"שהשתמשההריקלאמהאופניעלבקורתמשוםישאלובשררות

מןחשבונואתכאןגבה"הצופה"להוציא.אזשהתחילההשבועיתהספרותיתוההוספה , 1904

מתגדרשהואברמזה"הצופה",בכבודהקלההחתימהעלשבהכרזותיה"הצפירה"

 :"הצפירה"בלשוןמדברו"הגרגר"סינסאציה,לשםרקשלוהמיוחדות"ב"טלגרמות

וכדומהמיוחדותטלגרמותלהביאסינסאציה","שטופיהעתוניםכמעשיעושיםאנו"אין

מדפיסים,אנואיןבחינםטוביםאנשיםלנוישלחולאאשראתכאלה.שטוחיםעלכסףלפזר

בעצמנו".מחבריםהננומיוחדותוטלגרמות

עליווחתוםסוקולוב,למאמריחיקויהואהיסדוות"יסודי"יסודהראשיהמאמרגם

מאתהנפש"השתפכותומעטלפוריםפילוסופיא"מעטמכילהפרק""עלגםבנס"."העומד

ב"הצפירה".ברדיטשבסקילמאמריחיקויוהואבי"מ-בם,הד"ר



אחינו".מחיי"בחוץ,במדורבכתבותבולטההסתדרות""מגיביעםציון""ציוניריב
לכלפקודההוציאבחדרואשרהדיפלומאטיהשולחןאלבישנוהרצל"הד"ר :כתבומווינה

שעהלפיאיןאחרתעבדוהשבחברתנו,המנוגעיםעםעתהלהלחםעליהםכיהציונים

מראהחיתה.משלאלאנבראה,ולאחיתהלא"אוגנדאמדויעים:ומלונדוןלחציונים".
עלעצמואתויתלהלחציוניםויצרזאנגווילעלמאדעדעזהפעולהפעלהקונגרסעלהבוכים

בראשוןשירים.שנישמכילבפיליטון,גםמקוםתופסזהפולמוס .נוצרית"אשהצוארי
 ;החרוז"דרךעל"מחאהשניםתשעבתושפרינצאשנהי"אבןיואלק :ילדיםשני"כותבים"
"מימוניבחתימתהמגן""מסעהשירגםהואההסתדרות""מגיביהמוחיםכלפיסאטירה
הואהראשוןהשירשלמחברוקצנלסון.ליצחקלייחסואפשרהקליםחרוזיושלפימלדרד",

זמןבאותושנדפסביתוש","מעשהפיליטונואתגםכתבזהברוחכיביאליק,נחןמחייםאולי
בשירשבאומשפטיםכמה.נמצאיםשבוב"הצופה"

שלאב"טלגרמותועוזריו.בסוקולובוכהים,שנוניםחצים,כמהשלוחיםהמדורותביתרגם

אותומכבדיםמנות"וב"משלוחלהוציאאזשאמרהכלליתלאנציקלופדיהלעגישנתקבלו"
מצולחותבדיחותישנןהשניב"גרגר"שקבעומנות""משלוחבמדוראחד".יאצקאןב"עדו
הרע"צירהיפהלסיפורורמז ;השנה"ימותכלשלהרע"יצר-בן-ציוןלש.כגוןאחדות,

שמאגזרהיפה,"שפחה-לביאליקרס"ד; rלשנתאחיאסף"ב"לוחשנדפסאביב",של

המקוראתלעדתמבלירביםבפיונזכרהכגפיםלהשעשתהבדיחה 'בריינין"יבקרנו

עם"סדור"הגרגר"שלחהקטנות",ב"אותיותחלשקצתשהיהספקטור,למרדכיהראשון.
קויסייוו"ספקטור :אחרבמדורגםנמצאספקטורעלבדיחהעינים".מאירותגדולותאותיות

 .איווריס"

היאמוצלחתואחרים.פרץמנדלי,שללסיפוריהםלפארדויותמקוםניתןבפיליטון
"אמראחת:שורהבןהואה"ספור"רבניצקי:מאתשקוצרמנדלי,שלסיפורועלהפארודיה

שורות.לעשרקרובהוארבניצקישלו"קיצורו"מתה!"שליהסוסהרבותי, :מנדליר'
ברשימתהאבדותאתצייןו"הגרגר"אדיי,ואחדעבריאחדעתונים,שנינפסקושנהבאותה

ימיה".בדמיעלמה-ו"פאלקס-צייטונגמופלג"זקןרווק,-"המליץ"הנפטרים:
בשנים-שלשהיצירותיהםאתלהדפיסנוהגיםשוניםסופריםאזגםהיואלהכבימינו

זהלשםשהוקשדהאבדה","השבתבשםרבה"ב"מודעהזהעלוהרגבבבת-אחת,עתונים
נושנותדייעותהמביאיםהעתוניםלאותם"הגרגר"ליצנילעגוכןאחרים.ספרותייםולענינים

 ;העיר"אתהחירבטיטוס"ירושלים. :זהבנוסחטלגראמותו"פרסמו"אחרונים,כמאורעות
שבשםלשערישמת".ביסמראק"ברלין. ;מלח"לנציבנהפכהלוטשלאשתו"צוער.

למשוךהתחילה"הצופה"שבהופעת"הצפירה','עלסאטירהמשוםהיה(הרעשן>"הגרגר"
והכרזות.בפרסומתהאלההקוראיםאת

צורפההעליצות!','"תחיסוקולובשלמאמרובאשבראשו"הצפירה"גליוןלאותו

קוצץ,אץ"עתרןהיהזה"הקיקיון".בשםונקראהעמודיםשמונהשהכילההיתולית,הוספה

כוש,ועדמהדווהנעשהכלאחתרגלעלומבשרמזרזומפרפר,מקרקר,מנקר,מחטט,מפוצץ,

מיוחדעתרןשלחותםישאש"הקיקיון"סוקולוברצה .עולם"ועדומעתההכהועדממצרים
 :נאמרשבהןמסגרות,-הכותרתצדימשני . " 1נו'ראשונה,"שנה :הופעתומחזוראתוציין

 :מודעותמחירבחטיפה.אחדגליוןבלקיחה.-בחו"ל ;במשיכה-בארצנו :"החתימה
עמלקבניעל :ניקררלוגין ;שקליםתרפ"טבמילימטרמששיםאחדבגדולשורהכלבעד

הולךהיוםאורךמערב.בצד-השקיעה ;מזרחבצד-הזריחהחנם.-המןבניועשרת

באירופה".הקיקיון :לטלגרמותהאדריסהפוחת.ארומוסיף

סגנוןבכליפההיהשנוחררסרקרלרב,ל"הצרפה".פארודיהכולוכמעטהיה"הקיקיון"
המדוותכלבקורת.החדידו,בדרךעליו,ולמתוח"הצרפה"-מתחרראתלחקותהשכילוסגנון,

והאירופיותה"מדורניות"אתללעגשםובהםב"הצרפה",קבועיםשהיוכאותםהיוב"קיקיון"
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טהרתעלנכתבשלאלדררריפרל,עורכושלסגנונווהתהדרותו;התגנדרותוהחדש,העתרןשל

"הקיקיון"בשםשבחרספק,שרםאיןשלו.ה"פרליטיקה"כתיבתדורךהשפה,ורוחהעברית

יקמלרבן-לילההיה""בן-לילההואגםיונהשלוכקיקיונול"הצרפה"עתדישאיןלרמזכדי

ויאב.ד

מליםהזרועלדרוויפול,שלהלאקוניבסגנונוכתובה"פרוגרמתנו","הקיקיון",תכנית

בשםהקהלדעתעלהחולשיםהעתוניםלאלהלעגמלאההארוכההפרוגראמהלועזיות.

אחריברדיפהאחריםעתוניםהםמאשימים"אדיעע•:אצלםהיאחותמים""קבוץהאמת;

סובסקריפציא"."רמיתשלוםעלהעיקראתמעמדייםעצמםשהםבשעהזולות,ריקלאמות

"הצופה",שלגנותולידיבאהוא"הקיקיון"של"שבח"שמתוךה"פרוגראמה','סגנון

זרב"פרוגראמה""פארדריהישהגרוטיסקהמןמעטלאפדל.שלטמירין""מגלהאתמזכירה

הספרותילועזאשרהרוחנימרכזשלהליטירארית-פרוגראמית"הקומיסיהמטעםשחוברה

שמערילחתוםשעליהל'הקיקיון'",אשרהעליונההרדאקציהשלהאבסטראקטיתשבמחלקה

השורות".לחשבוןהאדמיניסטראציאלשכת"בעדארתהקייםהערוךוחיים'להצהוב,

"כותבהאירופילדרוויפולב"הצרפה".המדינייםהמאמריםאתסוקולובחיקהאמנותביתר

.התנור.כגנדומתחמםהדמשרבביתיהשובוב.לטינםכאחדסקרלווב,כשלןרהפולטייקה",את

בראזVונהמבארהפארדריה)עלהחתום(השםר"טרייטיל"ורוסיה,יאפאןמלחמתערבאזהיה
"תחלה :שלהםהפוליטיקה""תכסיסיאתיסבירכךואחרבכלל,ה"איפאנטשיקים"הםמי

מכאן .בארמאטיןרקשהיות,בליקוריאה,אתלכבושהולכיםועכשיוחינא,אתלכבושהלכו

ביסמארקלואנאפוליןרלאלגמרי.אחרפלוייטק rמהתנור.מאחוירהדמשרבביתמהומה-

דייעהלנוישיבשה,שלתכסיסמילא,---טין. icרארמעכר"םפשוט:שלו,החכמותעם
פיף-פאףבאמצע.ונהרהפראנצויז,וכאןהדייטשעומדכאן :ומשרטטדייכףפותחאניקצת,

עלהרעיםרמותיחל-טררפידין :לזהקוראיםואיךספינות,אבל .מכאןרפיף-פאףמכאן

 .חוץ-לשיטה"פשוט,הוא,זה !יאפונטשיקיםשלראשיהם
חיקהלודוויפולאתמשחיקהיותרוסוקולוב,יפה,קונדסיפיליטוןהיאבכללה,הפארדריה

עצמו.את

חיקוימשוםזהבפיליטוןיש"אינטרוויואים".הואוהומורסאטירהבושממוזגיםפיליטרן

"ציוניוסופריה,"הצופה"מערכתכלפישנונותועקיצותב"הצרפה','ברייניןשללשיחותיו

נחמןחייםהוא"חילק-בילק·:עם"שיחה"גםה"אינטרוויאים"ביןהמחאות.ובעליציון"

בעתרןשכרועלובאסוקולוב,אתמאדרהעליבביתוש""מעשהשבפיליטונוביאליק,

מיניוכליתושיםזבובים,מלאשהיהבחדרוחילק-בילק"אתמצאה"אנטרוריואיר"הפורימי.

בימיםהשירהשכינתעליושורהוהאםזר,בסביבהחיהואאיךשאלתורעלשרצים,

"חשבון"עלבדיחה .עדר"תפעמנילאהאמתיתהשירה"רוחשאמנם :השיב- ?האחרונים

"התחרותלהכריזמבטיחש"הצופה"יסופר,ובמאספים"."במכה"עבמדורגםישביאליק

בטבעגדולמומחהשהואחילק-בילקשלבחלקויפולהזההפרסכיו"מקויםשנית,ספרותית"

לפניהגלידן.בראשגםמוצאיםאנו"הצופה"שלההתחרותלפרסלעגוהרמשים"."השרצים

בסגנוןאךח"ן,נקיהעבריתיהאאלש"הלשוןגםהודגשההתחרותבתנאיהתכנית.מאמר

וחמשיםמאהיקבלראשןובפרסו"הזוכהדקדוק",רכלישברשיםע•עםנחחדש,היותר

שלההתחרות""תנאיהגדולים".ואשרובכבודוהעולםכלעלולהכריזלהרעישויוכלגרגרים,

היותרב"פרסיזכה"הצופה"שלהשכיחשבהתחרות-הספרותיתה"ידיעה"וגם"הקיקיון"

סגנונובחזקהפיוטיבערכושיעלהכלב·:"משה•קלעבשםציורלחברבדיוש"תעלהזהגדול"

סאטיריתתגובההיאהראשונה",ההתחרותשלחזיר"ה"משה'קלעעלהפסיכולוגיהובחידוש

שלב"הדור"קשהשבוקרולהכרה,בפרסהזוכיםשלהסיפוריםוקובץבכללההתחרותעל

פרישמאן.

ו"במכה"עבכרוניקהבטלגראמרת,והציבוריים,הספרותייםהזרמיםכלעלהרגבב"קיקירן"

עלגםעבר"הקיקיון"שבטאבלל"הצפה",קלועותוהעקיצותהבדיחותרובובמאספים".

"איזראעליטא','"וואסחאד·:"הדור·:"הזמן","הדגל·:ההםבימ'יםשהופיעוהעתוניםיתר

ו"טאג"."פריינו"



פיליטוןשיר,בוכעדרולאמיוח.דעתןרשלרושם"הקיקיון"עושהובאיכותובכמותו

ובקורתהבורסה)אנשיאילי-הכסף,עלסאטירהמשוםבושהיהמדורכי",ל"רומאן(חיקוי

חמו"ד".אמוץ,בןישעיהומאת-אמץובןישעיהו"חזוןהיהה"מבוקר"הספרספרים.

גםב"קיקיון"מצואיםאנוקלוזכר.שלהבקרותלמאמריפארדויההיאה"בקורת"

בשנתשצויירכפיהלונדוני,רוטשילדסאלומאןהבארוןשלוקאריקטורהאילוסטארציות

עלסאטירההיאאחתתמוכהבטוח-טוב".בעלהבורסהבבית"רוטשילדבתורבלונדון 1846

 :עצמולביןביכוחדש.ומדברעבריעתרןקוראישןככבד""קוראהמדורנית.העבריתהעתוכות
נעדרותאיכןהמדועותגםאחת"."מלהאףלהביןאפשראיתרגום-לשון,פשוט"זוהי

 :והיאשווייצאריה,"ד"רי"בכבדופוגעתאחתמדועההמודרנית.הספרותעלסאטירות

לג'יכיבה".לפכותהעברית,להאוכיברסיטהפרופיסורים"מתבקשים

בראשון :ביניהםההבדלמרובה.במידהגרוטיסקהמורגשת"הקיקיון"בוגםב"הגרגר"גם

סוקולוב,שלהמבורךההומורמןהרבהמוצאיםאנושב"הקיקיון"בעתהעליונהעלהסאטירה

בית-המדרש."עילו"שלמעשה-קונדסומשוםהעממימהחןבושישהומוראותו

ג

באהתרע"דעדתרס"ושמשכת"החוצפה",ערוכהחיתהבית-המדרשחובשיבטעם

גליוכותחמשהרקעתההיועינילמראהש.מ.לאזאר.שלהקראקוייתב"המצפה"בקביעות

אתלכלמגידשבועי,עתרן"החוצפה", :היאתרס"חבשנתהכותרתתרע"ג).(תרס"ח-

מי :"החוצפה"תנאיביום.פעמיםשלשלאוראיש-האמת.יוצאחוצפתהעורךבפניו.האמת

יבוזהפןהלום,יקרבאלראשו,עלחמאהלושישמיאושריפהאבקריחלהריחיכולשאינו

לרודףמנרדףיתהפךבשרו,על"החצופה"עקיצתאתשירגישמי"החוצפה".שלמגחלתה

דברינואליו-בדברינונעלבעצמואתשימצאמיכלפה.יעקצואותרכייכירו"ולא

כדאיואין"החוצפה"כלהיאפוריםשלשחוקרקכילהגי,דנעלבכלבידוהרשותמכוונים.

מחירהעיר.גדולכפיגבאות,ומשרותומנדטיםרבנותמכירתעלמודעותאליה.לבלשים

 :נקרולוגיםחכם.לiוראו-מאודיבוקש :בודדגליוןמעט.רעודפעמיםג'שחוק :"החוצפה"

אתלכבדמחיויביםאנחנולאכינא,עדיוהמנוח-המנחי,עלבאזכרותאותנוהמכבידםיושרים.

יוכלויקרהמצבהבעדלשלםיכוליםשהםוכמועצמם."הםאםכיאברתיהם-מורישיהם,

ברכתמקבלים,איכנולעולמם,שהלכורעתוניםחברותעלנקרולוגיםהנקרולוג.בעדגםלשלם

איננו-כסףבלימכרעדהע"האתשנושאלמיאולנושיהםהרגלאתלפושטיםמז"ט

ברקיעהשוקיוםיהיהמתיאותנו,השואליםאלהאתעוניםאיננוהמכתביםבארגזמקבלים.

רפב"ישלחמורומחכמתאףבושאיןמאמרםאתארהגנובפיליטונםאתהדפסנולאמדועאו

תפל".אכלהשלא

הוסרהבתר"עאבלתרס"ט.שנתשלבכותרתגםקליםבשינוייםנדפסהזרארוכה"מגילה"

בבתי-בגאליציה ;ב"שטיבלעך"-בקראקא :והםהחוצפה","מקומותנקבעוובמקומה

-ברוסיה ;המלךבבית-באשכנז-מרוקו ;בפאלראמכט-הונגרהיבאוסטריה ;הנזירות
 ;ה"חלוקה"בבעלי-בארץ-ישראל ;העליוןבבית-באנגליה ;השחורותבמאות

-ה"בונד"פליטיבמקוםבאתרע"אשלבגלירןה"בונד".בפליטי-באמריקה
האחדהדבר"החוצפה. :היאתר"עשלהכותרתשנהבכלכמעטשונוהכותרותזשיטלרבסקי.

 .העתים"בכלתלמידיועל-ידיויוצאבשושןהאגגיהמןעל-ידינוסדהזה.בזמןתקומהלושיש
ראוישאינודברהדפסת"מחיר :גאליציהלסופרילעגבושישנופ.ךנוסףתר"עשלבכותרת

ראוינמצאולא"החוצפה"בשבילדברלכתוביצרושהסיתומימקבלים.אנואיןלדפוס

 .גדולטפשהואהבליולהדפיסשוחדלנוששולחמיהמערכת.עללואעצמועליתאונןלדפוס,

דוראותולכתבניטיפוסיתאזהרה-ככתבים"היושלאלהםנוחנדפסיםשאינםמאמרים

 .ב"המצפה"בהםגערפעםולאלאזאראתשהטרידו
הרציני.העתוןשלדוגמהחיתההיאוגם"המצפה",עמודישנים-שלרשהתפסה"החוצפה"

הקטן.הפיליטון , 7הפיליטוהראשי,המאמרמןשב"המצפה"המדורותכלבהנקבעוכי
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היושבוב"המצפה'.'קבועמדור-הקהל""רפשגםלרבותוהבדיחות,החקירותהכתבות,

פורים,לכבוד"התחפש"רקהעורךבגאליציה.הקהילותפרנסיאתהקלוןעמודעלמוקיעים
ב"המצפה".עליהןשדוברהשאלותבאותןדןהיהפניועלובמסווה

שנהבאותהאותוהאשיםשלאזארהורוויץ,אישלש"ימוקדשתרס"חגליוןשלרובו

"שלושה-הראשיבמאמרלשמ.דהיהודיםאתומסיתהנצרותבשםדוגלשהואב"המצפה",

הורוויץמאתנתבעשבעבורההכבדה,האשמהעלסאטירי,חוזר.בסגרןהואעיקרים"עשר

קרובץ"."ש"ץיבינושיראלמנהיגהונפלאהגדלו"הסופרבתוארהיייrייתוארבמאמר . rלד

אתהורוויץבפיהכותבשםעודשבתאי,הואשהורוויץש"ץ.בראשי-התיבותהרמזמלבד

הוא"קרבן"הורוויץ.שלבכבודופגיעהואףלאומיתבגידהמשוםבהםשישדעותיו,עיקרי

מבלעדיאחרהיתוליחומר"החהצפה"לסופרינמצאלאכאילוהמדורים,ביתרגםהורוויץ

סכסוכיבגאליציה,היהודיםמצבעלהואואילךתרס"טשלבגליונותהחומרהורוויץ.

ה"פובליציסטיים"המאמריםוטורקיה.הבאלקאןעמיומלחמתהאוסטריהפארלאמנט

ובקצתבקלותערוכיםהשדה"מעריה"מכתביםאבלב"עמקות",כתוביםוה"מדיניים"

רבניעלוהתמשכלו,שבתפקדוהישיבותבחוריעללעגהואבכתבותהחומררובשובבות.

פורים,שללדרשותורדיותרפאעבריתמתרבותהרחוקיםציונים ;לציונותשמתנגדיםגאליציה

הרבנותשלבכתרהלשמשראוייםהםומעשיהםתורתםשמצדכאלהרבניםעלוהיתולים

מותראםשאלתועלאחדלרב-פוריםהשיבפוריםרבנישראשתשובה,אנימביאלפורים.

שם·:עובדיםשהציוניםהקולוני.ות"מןבאשהואמכיוןבפוריםארץישראלבייןלהשתכר

הנהשאלתו.עללולהשיבהנניאחדש"ה !שלוםיקטןו'"לחרב :בתשובתואמרהראשיוהרב

הנושאיםהציוניםכימינה,שמעמצלם,גרועהואדוד""מגןכידורנו,גדוליפסקוכבר

הצעירהדחק.בשעתאףלשתותומתיריןואיןגמורנסךייןויינםמעכו"םגרועיםדדו""מגיבי

דרשותבחיקוייפההיההתורנילאזארשלכוחולכרב".חופ"קפוריםרבניראשנטקע

מוצאיםאנוחריפותוגםבקיאותגםבהןשישאלובפארודיותשלהם.תורהוחידושיהרבנים

 '.אעולםמלחמתלפגיגאליציהדבגישלבבואתם

מבדחיםסיפוריםעלהואחתוםכיווייס,צביזl?מואלבידיגערך"החוצפה"מןשחלקנראה

הפיליטוגיםלבן).ש"ץאושצ"ו(בחתימתוכתבותמאמריםעלואףאלו,בגליוגותלפורים

וסיפורים.שירים-הרגילבגליוןגםלהדפיסהיהשאפשרהחומרמסוגהםב"החוצפה"

באח.דשאפיו).ברוךהאיריהמשורר(הואברכיהמאתסאטירייםשיריםשנינמצאים

זקן.כאישעצמואתמתארהמשוררהעולמי.השלוםעלסאטירהחרוזיישפורים","לכבוד

שותהרמה","בידכוסואתנושאהואפוריםלכבודאבל"אנטי-אל-נהלי·:וגםחולהחלש

 .ושר

טורקיה.עםהבאלקאןעמילמלחמתזכרישמבוסמים"שלמגרת"משלוחהשניבשירוגם

ובמכתבים.בטלגראמותבראשמקוםתופסתזומלחמה

נקראתרע"בשלבגליוןהראשיהמאמרהtכריטוריאליסטית.התנועהעלהרגבב"החוצפה"

חדשהמדיגהמצאוויוםיוםשבכלהטריטוריאליסטים,עלסאטירהוהוא"ליציטאציה",בשם

עלהחוזריםמןויותרהאנגליםמןיותרבמדינותעשירהיהודיהעםויהיהמעטש"עודעד

העבריתההסתדרות"ברעידת :כתובתר"עשלבגליוןהעברים.עלגםבההתבדחו .הפתחים"

בליסופריםכולםעבריתיודעיכיעברי,עתרןשוםלהוציאצורךשאיןהצירים,כלהוכיחו

גמרהכןעלבעדו.לשלםשכןומכלחברושכתבמהלקרוארוצהאחדואיןהכללמןיוצאשום

שיסתאבו,עדלרעותםמחיתם,כדיפרסהזקניםלסופריםלשלםכסף,לאסוףהועידה

בעבריתעבריתמוריםלהיותלגאליציאילכועברית,יודעיכלכלומרהחדשים,והסופרים

ולהתפרנס".

בזכרוגיבלונדון.גרההםשבימיםש.מ.מלמד,גםהשתתףתרע"דשל"החוצפה"בעריכת

גיליון.באותושפיוסםבאמריקה,ועסקניםלסופריםשלוהמנות""משלוחשמור
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