
 ביבליוגרפיה לכתבי יוחנן ארנון
 

 עורכת: גב נורית ליבמן 
 

 מאמרים:

 

 שנה להולדתו).   (מאמר על המשורר 150ארנון, יוחנן.   "וולט ויטמן".   (

 .6, ע 30.2.1968היום לספרות ולאמנות,  היום,האמריקאי).      

 

 בעברית?".   (תרגומו של שלמה צמח: –ארנון, יוחנן.   "מרטין היידגר 

 .5, ע 18.10.1968היום לספרות ואמנות, היום, .   מקורו של מעשה אמנות    

 

 ארנון, יוחנן.   "פגישות עם סופרים ואנשי רוח".   (על ספרו של דוד לאזר

 .5, ע 15.11.1968, היום לספרות ואמנות, היום.   על אישים ואתרים   

 

 יוחנן.   "הרבי ואשתו הגיורת".   (על ספרו של נח גורדון: הרבי)ארנון, 

 .5-9, ע 20.12.1968, היום לספרות ואמנות, היום   

 

 מרי קדוש בשדרות הנשיא בורגיבה".   (על קובץ. "אארנון, יוחנן

 , היום לספרות ואמנות,).   היוםר יצחק אברהמי –שפרסם רב בתוניסיה    

 .10, ע 10.1.1969   

 

 ארנון, יוחנן.   "צווייג, שפינוזה וחופש הביטוי"  (על ספרו של צוייג:

 היום,).   1677-1632ברוך שפינוזה דיוקנו של הוגה דעות חפשי    

 .7, ע 17.1.1969היום לספרות ולאמנות,    

 

 ספרו.בעקבות  : שיחה עם יהודה רצהביילקוט שירת תימןארנון, יוחנן.   

 .5-9, ע 24.1.1969היום לספרות ואמנות,  היום,   

 

 ארנון, יוחנן.   "עדות ספרותית מגרמניה".   (על ספורו של אלברכט גראס:

 .5, ע 7.2.1969, היום לספרות ואמנות, ).   היום.  תרגום: נ. טורמכות האש   

 

 ציון בנשלום).-בעברית".   (על תרגומו של בן ארנון, יוחנן.   "עומר כייאם



 .5, ע 14.2.1969היום לספרות ואמנות,  היום,   

 

 , לספרות ולאמנות,היוםארנון, יוחנן.   "עם הספר אנחנו"".   (מאמר).   

 .6, ע 21.2.1969   

 

 ארנון, יוחנן.   "היינריך הירוק".   (על ספרו של גוטפריד קלר.   תרגום:

 .6, ע 7.3.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,מ.טמקין).      

 

 מדינות נאורות".   (על ספרו של הנס האבה:  32ארנון, יוחנן.   "חרפתן של 

 .6, ע .4.196911היום לספרות ולאמנות,  היום,   גד).-תרגום שושנה עין השליחות,   

 

 היום,תורני".   (על הקובץ: "תגים").   -ארנון, יוחנן.   "קובץ ביבליוגרפי

 .6, ע 2.5.1969היום לספרות ולאמנות,    

 

 שילר".-שנה להולדתה של אלזה לאסקר 100ארנון, יוחנן.   "המלאך הנודד": 

 .5, ע 16.5.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,   

 

 ארנון, יוחנן.   "מכתב למערכת".   (על תקון פרטים ביוגרפיים של

 .5, ע 6.6.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,שילר).   -אלזה לסקר   

 

 ארנון, יוחנן.   "האפוס הגרוזי בלבושו העברי" (על ספרו שותא רוסתווילי:

 היום לספרות ולאמנות, היום,רגם: בוריס גפנוב).   .  תעוטה עור הנמר   

 .6, ע 27.6.1969   

 

 ארנון, יוחנן.   "עולי דמשק זוכרים את בקורו של ח.נ. ביאליק".   (מאמר 

 .5, ע 4.7.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,ליום הזכרון).      

 

 בקור המשוררארנון, יוחנן.   "בקור בדמשק: שתי עדויות מאשרות את 

 ,ידיעות אחרונותשנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק".    36בבירת סוריה:    

 .14, ע 24.7.1970ספרות ואמנות,   

 

 ארנון, יוחנן.   "מבחר כתבי ר מתתיהו שטראשון" (על ספרו של רמ"ש).

 .6, ע 1.8.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,   



 

 שנה למותו). 25טייס א. דה סנט אכזיפרי".   (ארנון, יוחנן.   "הסופר וה

 .5, ע 15.8.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,   

 

 

 שוייץ ארנון, יוחנן.   "סירת ההצלה השוויצרית".   (על ספרו של אלפרד האזלר: 

 .6, ע 22.8.1969, והפליטים    

 

 . מבחר כתבי שמעון לאזרארנון, יוחנן.   "על המצפה".   (עם הופעת 

 .6, ע 29.8.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,ערך ג. קרסל).      

 

 ארנון, יוחנן.   "פגישה עם הסופרת נטלי סארוט".   (עם בקורה בארץ).

 .5, ע 5.9.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,   

 

 ארנון, יוחנן.   "מחזור האנוסים".   (על חוברת שפורסמה בפורטוגל).

 .3, ע 21.9.1969, היום   

 

 תרגום.    גבר מזדקן ארנון, יוחנן.   "איטלו סבבו בעברית".   (על ספרו 

 .5, ע 10.10.1969, היום לספרות ולאמנות, היוםזהבי).   -שושנה חן   

 

 .(על ספרה של נינה גורפינקל)גורקי בראי יצירתו.   ארנון, יוחנן.  

 .5, ע 21.11.1969היום, היום לספרות ולאמנות,    

 

 ארנון, יוחנן.   "וילנה בימי גבורתה".   (על ספרו של יצחק קובלסקי: 

 פרטיזני יהודי מאוחד). דפוס חשאי באירופה הנאצית: תולדותיו של ארגון     

 .6, ע 28.11.1969היום לספרות ולאמנות,  היום,   

 

 רומן רולן ארנון, יוחנן.   "רומן רולאן בעברית".   (עם הופעת שני ספרים: 

 וקלרנבו: קורות מאת זן ברטון באור.   תרגם: אהרן אמיר,   בראי יצירתו   

 היום,פי).   -.   תרגם: יהושע טןאדם בעל מצפון חפשי בעת מלחמה   

 .5, ע 12.12.1969היום לספרות ולאמנות,   

 

 , שנה מ"ח, תשכ"טהדוארארנון, יוחנן.   "ביבליוגרפיה על גרים וגיור".   



 .60גל ד, ע    

 

 ארנון, יוחנן.   "הרהורים של גר צדק על יהדות ויהודים".   (מאמר) 

 .21, ע 27.2.1970ספרות ואמנות,  ידיעות אחרונות,   

 ]21) ע 1970תש"ל ( 130גל  בית יעקבצדק".  -אמת מאת גר-[חזר ונדפס בהשמטות קלות. "דברי

 

 הפילוסוף והאדם; שנה לפטירתו".  –ארנון, יוחנן.   "קארל יאספרס ז"ל" 

 .20, ע 27.3.1970, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונות   

 

 ארנון, יוחנן.   "ארבעה גרים וגיורת אחת".   (מאמר על גרים לרגל חג השבועות).

 .5, ע 9.6.1970עטורי סופרים וספרים,  הצופה,   

 

 , שנה י"א,צדק".   בית יעקב-ארנון, יוחנן.   "דברי אמת מאת גר

 .21, תש"ל, ע 130קובץ ו, גל    

 

 ארנון, יוחנן.   "חשבון הנפש השוויצרי"; עם הופעת הכרכים האחרונים

 ,דיעות אחרונות)  ישל דו"ח בונזור על תקופת מלחמת העולם השנייה (מאמר   

 .14, ע 30.10.1970ספרות ואמנות,    

 

 שנה: אוצר ספרותי 340לספר מלפני ארנון, יוחנן.   "השלמות של ביאליק 

 .14, ע 28.11.1970, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונותבספרייה בחולון.      

 

), עמ 1971חוב ב (אביב תשל"א, תורני, -: קובץ ביבליוגרפיתגים(מאמר).   "גרים וכתביהם"ארנון, יוחנן.  
82–86. 

 

 , הצופהארנון, יוחנן.   "מקומו של מאכס פריש בספרות השויצרית" (מאמר).   

 .5, ע 3.12.1971עמודי סופרים וספרים,    

 

 לנטלי סרוט (תרגום: הפלנטריום ארנון, יוחנן.   "הרומאן החדש" בעברית: על

 .12, ע 10.12.1971, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונותק.א. ברתיני)    

 

 ארנון, יוחנן.   "חוויות ביבליוגרפיות: שנתיים לפטירתו של ש"י עגנון".

 .12, ע 25.2.1972, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונות   

 



 שליכטר).-ספרו של הרב ברוך ישרארנון, יוחנן.   "מאור היהדות".   (על 

 .4, ע 7.4.1972, עמודי סופרים וספרים, צופהה   

 

 ארנון, יוחנן.   "ספורו של גר צדק".   (על ספורו של הגר יוסף שבליצקי).

 .4, ע 18.5.1972עמודי סופרים וספרים,  הצופה,   

 

 יהודי שוויץ".ארנון, יוחנן.   "שתי חוקרות יהודיות מתארות את תולדות 

 גרינברג).-שטיינברג ופולרנס גוגנהיים-(על החוקרות: אוגוסטה וולדלר   

 .13, ע 14.7.1972ספרות ואמנות,   ידיעות אחרונות,   

 

ד -מדעי, חוב ג-תורני : קובץ ביבליוגרפיתגים.  צדק ביצירתו של שמואל יוסף עגנון"-"גרין, יוחנן. ארנו
 .114–109), עמ 1972(אלול תשל"ב, ספטמבר 

 

 ארנון, יוחנן.   "שני הידידים: בין ביאליק ויבל"א אורי צבי גרינברג" (רשימה).

 .21, ע 15.12.72, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונות   

 

 ,1971ארנון, יוחנן.  "כך למדתי עברית" (רשימה).   עם וספר, תשל"ב, 

 .22-24מ"ח, ע -חוב מ"ז   

 

 ארנון, יוחנן.   "שמואל לחובר ז"ל.   (מאמר לזכרו של הביבליוגרף).

 .13, ע 13.10.1972, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונות   

 

 היינריך בל. עם זכייתו בפרסארנון, יוחנן.   "הסופר וספריו".   (על 

 .12, ע 27.10.72, ספרות ואמנות, ידיעות אחרונותנובל לספרות).      

 

 ארנון, יוחנן.   "מחקרים ביהדות המזרח".   (רשימת הישובים היהודים במזרח

 ומגרב בימי פריחתה של האימפריה העותמאנית.   ערוכה בידי י. קניאל:   

 הירשברג: ראובן ראשני, יהודי אפגניסטן).ממזרח וממערב ערך ח"ז    

 .35), עמ 18.4.1973ספרות, ז אייר תשל"ה, ( מעריב,   

 

 ארנון, יוחנן.   שני הידידים" (בין חיים נחמן ביאליק ויבל"א אורי צבי גרינברג).

 .281/284, ע 1973אפריל -, כרך ל"ו, מרס5/4, חוב מאזנים   

 

 יוסף, י. ווייל).-וחברה  (ספריהם של וו. בונק, ר. בן טילטי-הדרך חזרה.   



 .27.7.1973, כ"ז תמוז תשל"ג, הצופה(מדור סופרים וספרים).      

 

 ארנון, יוחנן.   "גורלו של ספר מופת על התפילה בישראל (יצחק משה אלבוגן,  התפילה בישראל...). 

 ,3/4כרך ל"ז חוב  מאזניים,ביקורת ספרים).     (מדור     

 .259/261, ע 1973ספט -אוגוסט    

 

 

 

 ארנון, יוחנן.   "שתי ביבליוגרפיות".   (על ביבליוגרפיה לכתבי זלמן שניאור

 , כרך ל"ח2-1חוב  מאזניים,וביבליוגרפיה ל"גליונות" ליהושע ברזילי).      

 .110-109, ע 1974ינואר -1973כסלו טבת תשל"ד, דצמבר    

 

 ,ידיעות אחרונותשנה לעלייתו של אורי צבי גרינברג".   (מאמר).    50ארנון, יוחנן.   "

 .12), ע 15.2.1974תרבות ספרות אמנות, כ"ג שבט תשל"ד, (   

 

 ות ואמנות, ל שבט על ספר מעריב,ארנון, יוחנן.   "עד מאה ועשרים".   (על אצ"ג).   

 .34), ע 22.2.74תשל"ד (   

 

 , תרבות ספרות אמנות, י"ד אדרידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "עגנון האקטואלי".   

 .1), ע 8.3.74תשל"ד, (   

 

 ארנון, יוחנן.   "ציונות" מעניינת.   (על הציונות. מאסף לתולדות התנועה הציונית

 , ספרות ואמנות,מעריבישראל, ג: עורך: דניאל קארפי).   -והיישוב היהודי בארץ   

 .37), ע 19.4.74כ"ז ניסן תשל"ד (  

 

 של מ. שמיר, מזכיר את  (על ספרושבחי יונה מחצר זרה.   ארנון, יוחנן.   

 , א. מגד, ש. בלס, ג. תלפז, י. אורפס, י. קניוק,עגנון, אפלפלד, מירון, א.ב.יהושע   

 , תרבות וספרות, י"ח אייר תשל"ד.הארץע. עוז, א. אמיר).   (מדור מכתב לעורך).      

 

 ארנון, יוחנן.   "ספרים וזמנים".   (אברהם הסל, יהדות צפון אפריקה. ביבליוגרפיה).

 .35), ע 2.8.74ספרות, י"ד אב תשל"ד, ( מעריב,   

 

 ראשוני היהודים   –על הדגולים  ארנון, יוחנן.   "היהודים הספרדים בארה"ב".   (



 ספרות מעריב,  תרגם: יעקב שרת..   מאת סטפן בירמינהם, הספרדים בארה"ב    

 .39), ע 25.10.74ואמנות ביקורת, ט חשון תשל"ה (  

 

 מאת אברהםריקה  יהדות צפון אפ ארנון, יוחנן.   "חיבור ביבליוגרפי רב ערך".   (על 

 יורק, ט"ז חשון תשל"ה,-, ניו54-, גל א. שנת ההדארהסל).      

 .7-8), ע 1.11.74(   

 

 

 ארנון, יוחנן.   "תופיק זיאד, אצ"ג וח"כ פעיל".   (מדור קוראים כותבים),

 .18), ע 5.11.74, כ חשון תשל"ה (מעריב   

 

 הביקורת".   (א.צ. גרינברג, מבחר מאמרי ארנון, יוחנן.   "א.צ.ג. בעיני 

 מעריב,ביקורת על יצירתו. ליקט וצירף מבוא יהודה פרידלנדר).      

 35), ע 13.12.1974כסלו תשל"ה, (ספרות, כ"ט    

 

 ,בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "הגיור ככפרה לגויים ב"רחובות הנהר" של אצ"ג.   

 .18), ע 1975, סופר וספר, שבט תשל"ה, (פברואר 42גל    

 

 , ספרות,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "ספריית אחד העם במשכנה החדש".   

 .3), ע 31.3.1975כ"ב אדר ב תשל"ח, (   

 

 ארנון, יוחנן.   "א.צ. גרינברג בעיני הביקורת".   (מבחר מאמרי ביקורת.

 .148/149, גל י כ"ז טבת תשל"ה, ע 54דר).   הדואר, שנה עורך יהודה פרידלנ   

 

 ארנון, יוחנן.   "המפעל והיצירה ספר ברוך קורצווייל.   העורכים: א. סולטמן,

 .18), ע 18.7.75תרבות וספרות, י אב תשל"ה ( הארץ,מ"צ קדרי, מ. שורץ      

 

-: קובץ ביבליוגרפי תורניתגים.  צבי גרינברג : ביבליוגרפיה על כל ספר וספר"-"על יצירות אוריארנון, יוחנן.  
 .143–131), עמ 1975 אוגוסטו (אלול תשל"ה, -מדעי, חוב ה

 

 ארץ וחכמיה, -.ביאליק וסופרי דורוארנון, יוחנן.   ,ספריו של מנהל בית ביאליק": 

 ,  בארץ ישראל.    (ספרי מ. אונגרפלד).   (מדור סופר וספר).   הוגים ומשוררים   

 .23), ע 75, תשרי תשל"ו, (אוגוסט ספט 47גל    

 



 (מאת: יוחאי גואל).ארנון, יוחנן.   "ספרות עברית בעשרים וחמש שפות".   

 .39), ע 15.8.1975, ספרות, ח אלול תשל"ה, (מעריב   

 

 . זכריה1.   ("מקורות לביבליוגרפיה של חיים נחמן ביאליק"ארנון, יוחנן.   

 . אליעזר רפאל מלאכי, 4. בנציון ואברהם יערי, 3. בנציון דינור, 2פישמן.     

 . ראובן לוי,8. ברוך שוחטמן, 7. משה גורלי (ברונזפט), 6. יוסף צדקוני, 5   

 ח.נ. ביאליק, כרך י, מאסף. יהושע ברזלי (פולמן), 10. משה אונגרפלד, 9   

 .110–98 מ), ע1975תשל"ה (   

 

 ארנון, יוחנן.   "ביבליוגרפיה מקיפה על חורבן הגלויות".   השואה וספיחיה 

 ,בארץ ישראלבספרים העבריים, מאת מנדל פייקאז.   (מדור סופר וספר).      

 .31,21), ע 1.1976, שבט תשל"ו (51מס    

 

 .   ביבליוגרפיה של מפתח המפתחותארנון, יוחנן.   מפתח המפתחות.   (שונמי, שלמה: 

 .37), ע 3.19765., ספרות, ג אדר ב תשל"ו ().   מעריבביבליוגרפיות כלל ישראליות   

 

 , מאת וילי גוגנהיים).שלושים פעם ישראלארנון, יוחנן.  "ישראל בעיני שוויצי".   (על 

 .5), ע 26.3.76ידיעות אחרונות, ספרות כ"ד אדר ב תשל"ו, (   

 

 .37), ע 2.4.76ספרות, ב ניסן תשל"ו, ( מעריב,ארנון, יוחנן.   "כ"ה למכון גנזים".   

 

 ארנון, יוחנן.   "על רבין ובן שחר להתנצל בפני אצ"ג".   (מדור קוראים כותבים)

 .21), ע 13.4.1976, י"ג ניסן תשל"ו, (מעריב   

 

 הצה"ר.   (בעריכת פסח גני).-ארנון, יוחנן.  "חוברת מידע על חרות

 .21, ע )1976סיוון תשל"ו, (יוני , סופר וספר. בארץ ישראל   

 

 ארנון, יוחנן.   "גם ספרים הם ספרות".   (מסורת ומחקרים בספרנות. מוגשים

 ).6.8.1976ספרות, י אב תשל"ו, ( מעריב,לקורט וורמן).      

 

 , סופרים וספרים,הצופהארנון, יוחנן.   "חסד נעורים".   (משה אונגרפלד: חסד נעורים).   

 .5, ע 27.8.1976א אלול, תשל"ו    

 



 .28 מ), ע8.10.1976( , מוסף אצ"ג, י"ד תשרי תשל"ז,מעריב.   ך חייו"ר"אצ"ג תחנות בדארנון, יוחנן.   

 

 ,48/47, מס הצופהארנון, יוחנן.   "שנתו הראשונה של אצ"ג בארץ ישראל".   

 .389-380), ע 1976אלול תשל"ו, (ספט    

 

 

 .14), ע 76, תשרי תשל"ז (ספטמבר 1כרך ב גל  מול,-עתארנון, יוחנן.   "שירי ילדים של אצ"ג.   

 

 ).   ידיעות אחרונות,ארנון, יוחנן.   "מתרגם בלי כבלים".   (על תרגומיו של אורי צבי גרינברג

 .14,10), ע 8.10.1976ספרות תשל"ז (   

 

 ארנון, יוחנן.   "סופרים בעיני אצ"ג".   (על עגנון, ש. צמח, ז. שניאור, ר בנימין, ביאליק, 

 ערה"ש תשל"ז, 38, גל ).   בארץ ישראלברנר, יל"ג, א.י. גנסין, ג. שופמן, ז. זבוטינסקי   

 .15), ע 76אוקט -(ספט   

 

 , אדר תשל"ז,61, מס בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "החכם הנסתר".   (על ביאליק).   

 .25), ע 1977(פברואר    

 

 ארנון, יוחנן.   "חוכמתו של סגי נהור".   על ספרו של ירוחם טולקס בסוד סופרים

 .5), ע 10.6.77, ספרות, כ"ד סיון תשל"ז (ידיעות אחרונותוהוגים.      

 

 ת"ש-אל נמלה, עצל ראה דרכיה וחכם".   (כתבי זאב זבוטינסקי תרנ"ז –וחנן.   "לך ארנון, י

 אב תשל"ז-תמוז בארץ ישראל,.   ביבליוגרפיה ערוכה ע"י ישראל יברוביץ.   1940-1897   

 .26,17), ע 1977(יולי    

 

 מירון, י.ד. ברקוביץ, ארנון, יוחנן.   "נמצאו שני כתבי יד של שלום עליכם".   (גם על ד. 

 .3), ע 25.11.1977ספרות, ט"ו כסלו תשל"ח, ( ידיעות אחרונות,ג. קרסל).      

 

 ,68, גל ".   בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "פירסומי הקונגרס למדעי היהדות

  .27/26), ע 1977אוקטובר חשון תשל"ח    

 

 בונו של עגנון".   אפשריים מעז-ארנון, יוחנן.   "האומנם פירסומים בלתי

 ,).   ידיעות אחרונותלדברי י. אורן, מזכיר אמונה ירון).   (מדור מכתב לעורך   



 .2), ע 11.11.77ספרות, א כסלו תשל"ח (   

 

 ,).   ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "סתימת פה בתנו"ס".   (מדור מכתב לעורך

 .25), ע 4.3.78ספרות, א אב תשל"ח, (   

 

 

 ארנון, יוחנן.   אלבטראס לאצ"ג. אלבאטראס זשורנאל פאר דעם

 או קינסטלער אויסדרוק.  רעדאקטאר א.צ. גרינברג. –ניאייעם דיכטער    

 .15), ע 7.4.78, משא, כ"ט אדר ב תשל"ח, (דבר   

 

 , תמוז תשל"ח6כרך ג, גל  עתמול,ארנון, יוחנן.   "אחותנו אלישבע".   

 .12/13), ע 1978(יולי    

 

 ארנון, יוחנן.   "הערה להערה".   (מכתב לעורך).   (למקרא מכתבו של

 . 29, ע 18/8/78ספרות, ט"ו אב תשל"ט,  ידיעות אחרונות,אורי סלע).       

 

 ה ומר השירה.  בין ש.י. עגנון לאורי צבי גרינברג".ארנון, יוחנן.   "מר הפרוז

 .27,25, ספרות, ח אב תשל"ח, ע ידיעות אחרונות   

 

 , ספרות, ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "זיכרונות נעורים של ציוני עקשן של גרשם שלום".   

 .22/21), ע 23.2.79כ"ו שבט תשל"ט (  

 

 ,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "כתלמיד בפני רבו.  בין עגנון לאחר העם".   

 .22), ע 29.2.80ספרות, י"ב אדר תש"ם, (   

 

 ארנון, יוחנן.   "גלגולו האחרון של אוסף שוורץ".   (על האוסף של יעקב 

 .10.10.80 תשמ"א, ל תשרי , ספרותידיעות אחרונותשוורץ).      

 

 לכסיקון של סופרי ישראל במאה ארנון, יוחנן.   "ישן בלבוש חדש".   

 מילואים והשלמות מאת   הקודמת בצרוף מבוא על תולדות הספר.     

 .23, ע 2.1.81, ספרות כ"ו, טבת תשמ"א, .   ידיעות אחרונותג. קרסל   

 

 בארץ ישראל,משורר כחבר כנסת".    –ארנון, יוחנן.   "אורי צבי גרינברג 



 .21/20/26, ע 1981מאי -, אייר תשמ"א, אפריל11415גל    

 

 , י"א איירידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "פגישה אחרונה".   על אורי צבי גרינברג.  

 .22, ע 15.5.81תשמ"א,    

 

 

 ארנון, יוחנן.   "תרומתו לביבליוגראפיה העברית".   (ג. קרסל בן שבעים).   (עם על:

 ,5-6כרך ב, חוב  מאזניים,ש"י עגנון, דב סדן, אחד העם, סוקולוב ועוד).     

 .422-417), ע 1981מאי -ניסן אייר תשמ"א (אפריל  

 

 , ספרות, ג סיון תשמ"א,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "ביקורי הראשון אצל אצ"ג.   

 .1,8, ע 5.6.1981   

 

 משא, ב אדר תשמ"א, דבר,ארנון, יוחנן.   "איש חכם היה".   (על חיים לשם).   

 .19, ע 6.8.1981   

 

ידיעות .   5.6.1981-אצל אצ"ג מ ארנון, יוחנן.   "מן הסדרה: פגישות עם אצ"ג המשך לביקורי הראשון
 .12, 7 מ, ע28.9.1981 כ"ט אלול תשמ"א, ,, ספרותתאחרונו

 

, ערב בארץ ישראלצבי גרינברג ז"ל.    ארנון, יוחנן.   "מה הם היו עושים"?.   מתוך שיחות אחרונות עם אורי
 .10 מ, ע1981אוקטובר -ראש השנה תשמ"ב, ספטמבר

 

 .45, 39–38), עמ 1982אוגוסט -אלול תשמ"ב, יוני-(סיון 34, גל 77עתון .  "פגישות עם אצ"ג"ארנון, יוחנן.  

 

 ב, זהות,ארנון, יוחנן.   "מילואים לביבליוגרפיה של אורי צבי גרינברג".   

 .240-264, ע 1982קיץ תשמ"ב,    

 

 ארנון, יוחנן.   "מן הסדרה : פגישות עם אצ"ג.   גם על יהודה פרידלנדר,

 ידיעות אחרונות,ג. שופמן, ג. קרסל, דרויאנוב, ברנר י.ח., דן מירון".      

 .3, ע 1.10.1982ד תשרי תשמ"ג, ספרות, י"   

 

 ספרות, ידיעות אחרונות,ארנון, יוחנן.   "עוד על גילו של אצ"ג".   (מכתב לעורך).   

 .4, ע 22.10.1982ה חשון תשמ"ג,    

 



 ,1982, כסלו תשמ"ג, נוב. 2, גל עתמולארנון, יוחנן.   דיינארד לוחם המלחמות".   

 .18/17ע    

 

 ,12-14, עלי שיחיוחנן.   "מפגישותי עם אצ"ג".   מתוך ספר בכתובים.   ארנון, 

 .217-215, ע  1982תשמ"ב    

 

 ,135גל  בארץ ישראל,ארנון, יוחנן.   "אורי צבי גרינברג במעצר הבריטים".   

 .33, ע 1983טבת שבט תשמ"ג, ינואר    

 

 ארנון, יוחנן.   "האיש מבית ביאליק.   שבעה למות משה אונגרפלד".

 .2, ע 11.3.1983, ספרות, כ"ו אדר תשמ"ג, ידיעות אחרונות   

 

 ,5כרך ט, גל  עתמול,ארנון, יוחנן.   "הלפיד" עתונם של האנוסים.   

 .10/9, ע 1983סיון תשמ"ג, מאי    

 

 ארנון, יוחנן.   "אהבת העברית של סופר פולני".   על ולדיסלב חרפוסטה, 

 , ספרות, כ"ד אלול תשמ"ג,ידיעות אחרונותגם על ביאליק, אצ"ג.      

  2.9.1983. 

 

 ,141/142, גל בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "מכתבי ש"י עגנון אל רעייתו".   

 .54, ע 1983ערה"ש תשמ"ד, ספטמבר    

 

 נון, יוחנן.   "חרפתם של המפגינים המקצועיים וחרפתה של הספרות העבריתאר

 המושפלת".   על עצרת מחאה של סופרי ישראל נגד פסק הדין שהוצע על יוסף ביגון.   

 , טבת תשמ"ד,145, גל בארץ ישראלציון תומר ואחרים.   -דברים: אהרן מגד, בן   

 .38, ע 1983דצמבר   

 

 , ספרות, ב שבטידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "ילדותו ונעוריו של אליאס קאנטי".   

 .23, ע 6.1.1984תשמ"ד,    

 

 ,8כרך נ"ז, גל מאזנייםארנון, יוחנן.   "אריך מיזאם, משורר האנארכיזם".  

 .42/43, ע 1984שבט אדר תשמ"ד, ינואר. פבר.    

 



 , שבט אדר תשמ"ד49/50, גל 77עתון י, סאטיריקן".   ארנון, יוחנן.   "קורט טוכולסק

 .27,26, ע 1984ינואר.פבר.    

 

 ,8, כרך נ"ז, גל מאזנייםארנון, יוחנן.   "אריך מיזאם, משורר האנארכיזם".   

 .42/43, ע 1984שבט אדר תשמ"ד, ינואר.פבר.    

 

 בעריכת    יהודים בתכונות מהפכניותארנון, יוחנן.   "יהודים בתנועות מהפכניות" .   

 בארץ ישראל,אלי שאלתיאל.   תרומה יהודית מחרידה לאוצר הבדיחה היהודית.      

 .30, ע 1984, אדר ב תשמ"ד, מרץ 148גל   

 

 ירושלים בשירה העברית החדשה. – צפור האבןארנון, יוחנן.   "המתנה היפה ביותר".   

 .29, ע 1984, אדר ב תשמ"ד, מרץ 148, גל בארץ ישראלעורך: ח. באר.      

 

 .10/8, ע 1984, אב תשמ"ד אוגוסט 6גל  עתמול,ארנון, יוחנן.   "הברון הציוני".   

 

 עורך: איילת החןרעי יונה.    עורך: שלום סרי.    .   "אעלה בתמר"ארנון, יוחנן

 יהודה רצהבי .   גם על: סרי, טובי, קליין פרנקה, ערקאי קלרמן, קפאח, גרידי,   

 ספרות, י"ד חשון תשמ"ה, ידיעות אחרונות,מרגלית, מנור, פופובסקי, גוייטין.      

 .22, ע 9.11.1984  

 

 ארנון, יוחנן.   "הברון מקסים פון מנאיפט "הציוני הנוצרי" (מפנקסו של

 .26/27, ע 1985, אדר תשמ"ה, פבר. מרץ 158, גל בארץ ישראל  ספרן עברי).    

 

  עתמול,חולם והוזה ומציע התיישבות בקפריסין.    –ארנון, יוחנן.   "טריטש 

 .18/17, אפריל 1985ניסן תשמ"ה,    

 

 ,159גל  בארץ ישראל,ארנון, יוחנן.   "המצרף צירופים".   (מפנקסו של ספרן עברי).   

 .49, ע  1985מאי -אפרילאייר תשמ"ה,   

 

 מנוצותיו של חיים באר". –ארנון, יוחנן.   "אין סוף לצירופים".   אליאס קאנטי 

 ,1985, תמוז תשמ"ה, יוני 160גל  בארץ ישראל,(מפנקסו של ספרן עברי).      

 .28/29ע    

 



 ארנון, יוחנן.   "האורח היוגוסלבי משוויץ".   (מפנקסו של ספרן עברי).   גם על אצ"ג

 .25/24, ע 1985, אב תשמ"ה, יולי 161, גל בארץ ישראלואחרים.      

 

 , חשון163 , גלבארץ ישראלארנון, יוחנן.   "אוהב הספר האלמוני מהונגריה".   

 .33/32, ע 1985תשמ"ו, אוק.    

 

 ,בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "המשורר הגיבור שלא חזר.  אברהם דב ורבנד הי"ד.   

 .33/32, ע 1986, ינואר. פבר. 18גל    

 

 ארנון, יוחנן.   "תלוש, נווד מגדות הוולגה שיישר חולות בתל אביב".   על איסר מוסלביץ. 

 ,4גל  עתמול,גם על יוסף קלויזנר, יהושע ברזילי, י.ח. ברנר, יוסף אהרונוביץ, ז. שניאור.      

 .9,8, ע 1986כרך י"א, ניסן תשמ"ו, אפריל    

 

 ץ ישראלבארארנון, יוחנן.   "קינה על אבות".   

 .39/38, ע 1986, אדר ב תשמ"ו מרס 

 

 ,ידיעות אחרונותכאן ועכשיו נלחם בגלות ובמוות".    –שירתו  –ארנון, יוחנן.   "א.צ.ג. 

 .25,21, ע 9.5.1986ספרות, ל ניסן תשמ"ו,    

 

 לפטירתו.ארנון, יוחנן.   "אורי צבי גרינברג בספריית אחד העם".   במלאת חמש שנים 

 .31,30, ע 1986, סיון תשמ"ו, יוני בארץ ישראל   

 

 ארנון, יוחנן.   "האקספרסיוניסט התמהוני".   על אלברט אהרנשטיין במלאת מאה

 .27,26, ע 1986, כרך נ"ט, סיון תשמ"ו, יוני 19, גל מאזנייםשנה להולדתו.      

 

 ,1986, סיון תשמ"ו, יוני בארץ ישראל ארנון, יוחנן.   "אל תשכחו את הצייר ברצינסקי".  

 .37/36ע    

 

 בעל "התקווה" משורר, בוהמיין ועתונאי אמריקאי". –ארנון, יוחנן.   "נפתלי הרץ אימבר 

 .154-149, ע 1986, תשמ"ו, אוג. 32חוב  כיוונים,   

 

 ,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "רק על עצמי לסמוך ידעתי".   עם מותו של ג. קרסל ז"ל.   

 .23, ע 12.9.1986ספרות, ח אלול תשמ"ו,    



 

 , תשרי 80,81, גל 77עתון גוריון".   -ארנון, יוחנן.   "אצ"ג הסוציאליסט.  גם על בן

 .31,17,16, ע 1986חשון תשמ"ו, אוק.    

 

 ,1986, חשון תשמ"ו, נוב. בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "פגישתי עם אורי צבי גרינברג".   

 .36/29ע    

 

 

 ,1986, כסלו תשמ"ז,   דצמ. הארץ ישראלארנון, יוחנן.   "ביד ימין או ביד שמאל?".   

 .38,34/35ע   

 

 , ידיעות אחרונותך ופוחת.   ארנון, יונן.   "אחד העם זה לא רק רחוב".   ארנון: העניין בו הול

 .6.2.1987ספרות, ו שבט תשמ"ז,    

 

 בארץ ארנון, יוחנן.   "דיוקנו של אדם בספריתו".   (המשורר והשחקן אברהם חלפי ז"ל).   

 .33, ע 1987טבת תשמ""ז. פבר.  ישראל,   

 

 ,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "החוקר והאדם. עם הופעת יומניו של ש.ה. ברגמן".   

 .23, ע 20.3.1987ספרות י"ט אדר תשמ"ז,    

 

 חי באגרותיו וביומניו".   (מדור מפסוקו-ארנון, יוחנן.   "יוסף טרומפלדור גיבור תל

 .29/28, 1987, אדר תשמ"ז, מרס בארץ ישראלשל ספרן יהודי).      

 

 , ניסן איירבארץ ישראלארנון, יוחנן.   "ישראל זרחי ועולי תימן בכפר השילוח".     

 . 61, ע 1987תשמ"ז, אפריל מאי    

 

 .27/18, ע 1987יון תשמ"ז, יוני עתמול, סארנון, יוחנן.   "רוטשילד של המזרח".   

 

 .Geothes Shakespeare Bildארנון, יוחנן.   "שקספיר של גיתה. ארנמן קורט 

 .21, ע 18.9.1987, משא, כ"ד אלול תשמ"ו, דבר   

 

 ",בארבע אמותיו של אדםארנון, יוחנן.   "בין אצ"ג לפוגל".   פרשת יחסים ושיר שלום.   אצ"ג 

 .24-20, כרך ס חשון כסלו תשמ"ז (נוב.דצמ.), ע 5,6, גל מאזניים(שירים).    עבים בהוהדוד פוגל:    



 

 .58/57, ע 1987, כסלו תשמ"ח, דצמ. ץ ישראלרבאארנון, יוחנן.   "סיפורי הבעש"ט במהדורת ש.י. עגנון".   

 

 שבט תשמ"ח, פברואר מעריב,.   המורה יעקב קרינסקי חיבר ספרי לימוד.  עברית לרבבותארנון, יוחנן.   

 .19, ע 1988   

 

 

 , ספרות, ז ניסןידיעות אחרונות.   שירת חיבת ציוןארנון, יוחנן.   "ראשיתו של מפעל".   הלל ברזל 

 .23, ע 25.3.1988תשמ"ח,   

 

 .20, ע 1988, ניסן, תשמ"ח, מארס הארץ ישראלארנון, יוחנן.   "ידידי פרופ נדבה יוסף ז"ל.   

 

 מחשבת ישראל בתימן מאת יהודה רצהבי.    תימן  במעגלות ארנון, יוחנן.   למורשת רוחנית מפוארת 

 , סיון תשמ"ח,".   בארץ ישראלמוהר"ג יחיא בן יחיא עמיהוד-"פעולות צדיק  מאת משה צדוק.     

 .42/48, ע 1988מאי    

 

 .39–38מ , ע1988תשמ"ח, יולי  , אבבארץ ישראלארנון, יוחנן.   "רילקה פסטרנק צווטאיבה".   

 

ש"י עגנון/א.  ארנון, יוחנן.   "תאריכים בחיי עגנון" מתוך "מבחר מאמרים על יצירתו של עגנון".   הרומנים של
 .222/221ע  1,2, יח 1988ברשאי/ האוניברסיטה הפתוחה תשמ"ח 

 

), 1989( ספר השנה של העורכים והעתונאים בכתבי עת בישראלעת".  -ארנון, יוחנן.  "אורי צבי גרינברג בכתבי
 .84–81עמ 

 

ספר השנה של העורכים והעתונאים בכתבי עת ".  ון, יוחנן.  "עברית באותיות לטיניות בעיני זבוטינסקיארנ
 .98–89 ), עמ1989( בישראל

 

פברואר  אדר א תשמ"ט, רץ ישראל,באארנון, יוחנן.   "עברית באותיות לטיניות בעיני זבוטינסקי חלק ב.   
 .31–30, עמ 1989

 

ספרות, ד  ,על המשמרשנה להולדתו של סטניסלב יזי לץ.    80ארנון, יוחנן.   "בעל הסאטירה ואפוריזם".   
 .48 מ, ע9.5.1989אייר תשמ"ט, 

 

 , ספרות, י"ח ניסן תש"ן,ידיעות אחרונותארנון, יוחנן.   "סדר פסח עם ברנר".   

 .22, ע 13.3.1990   



 

 ארנון, יוחנן.   "כוכב תיאטרון ראשון" על ליזה וארון.   גם על יוסף אהרונוביץ, ברנר.

 .9-10, ע 1990, ניסן תש"ן, אפריל 4כרך ט"ו, גל  עתמול,   

 

 , משא,דבר)".   24.8.73) 11.7.73) (4.7.73ארנון, יוחנן.   "פגישות עם אורי צבי גרינברג (

 .20, ע 17.5.1991ד ניסן תשנ"א,    

 

 ".   מאמר 1957-1947ארנון, יוחנן.   "עיברות שמות המשפחה אצל יהודי תימן בשנים 

 .196-223, ע 1995, כרך כ"ו, תשנ"ה 59-60, חוב ידע עם   

 

 ,162, גל בארץ ישראלארנון, יוחנן.   "מי אתה ב. טרון"?.   מפנקסו של ספרן עברי.   

 .43/42, ע 1995תשרי תש"ו, ספטמבר    

אורי   : מחקרים ועיונים בשירת המתכונת והדמות  בתוך:.  "צבי גרינברג-שיחות עם אורי"ארנון, יוחנן. 
 .522–509), עמ 2000אילן, תש"ס  -גן : אוניברסיטת בר -(רמת הלל ויס –עורך   / צבי גרינברג

 

 

 

 ספרים 

 

אביב, מוציא -תלועד ימינו.      אברהם בן אברהם: ביבליוגרפיה מקיפה על גרים וגיור מן המאה טארנון, יוחנן.   
 לאור לא ידוע, תשכ"ט. 

 

 אביב, עתיקות, תשל"א.-תל   יוגרפיה מקיפה על שמואל יוסף עגנון ויצירתו.ש"י עגנון: ביבל ארנון, יוחנן.   

 

ציון בית -הספרייה העירונית שער  ,   אביב - תל.    (אורי צבי גרינברג)   .   אצ"ג ארנון, יוחנן, מיכל זיידמן, עורכים
 של"ט.אריאלה, ת

 

- ומה שנכתב עליו בשנים תרע"ג  ביבליוגרפיה של מפעלו הספרותי   –אורי צבי גרינברג  ארנון, יוחנן, עורך.   
 ).   פתח דבר: אורי1912-1978תשל"ד ( 

 .1980אביב, ע. מוזס, תשמ"א, -צבי גרינברג.   תל  

 

 .1991עקד, תשנ"א,  אביב,-תל.   אורי צבי גרינברג: תחנות בחייו: מבחר מאמריםארנון, יוחנן.   

 

אביב: הקיבוץ -יוחנן ארנון.   תל.   מגרמנית: על קצה המזלג: רשימות/ קורט טוכולסקיארנון, יוחנן.   
 .1991המאוחד, תשנ"א, 

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02006-files/02006219.pdf
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02006008.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


