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הקדמה

 מילא הוא ז״ל. ישעיהו־שרעבי ישראל של מותו לאחר הותקנה זו ביבליוגרפיה

 הדואר שר הכנסת, יושב־ראש סגן בכנסת, חבר היה :שונים תפקידים כידוע,
 ויושב־ראש הישראלית העבודה מפלגת של הכללי מזכירה ישראל, בממשלות

 ופרלמנטרית מפלגתית תרבותית, ציבורית, פעילות מקיפה הביבליוגרפיה הכנסת.
 מאמריו ישעיהו, ישראל של פירסומיו כל את לרשום מאמץ נעשה שנים. כיובל

 יצירתו ועל אישיותו על שנכתבו והידיעות הדברים ההערכות, את וכן ונאומיו
)♦(. ופעילותו

 )ערכים הראשון המדור עיקריים. מדורים לשלושה נחלקת הביבליוגרפיה
 וכתבי־עת ספרים ישעיהו-ספריו, ישראל של דבריו את כולל (1200 ועד 1 מם׳

 וכן שונות, במות על שפורסמו וספוריו מאמריו בעריכתם, השתתף או שערך
 של זמנם סדר לפי נרשמו הדברים אחרים. של לספריהם ופתיחות מבואות

 לספריהם והמבואות בעריכתם שהשתתף כתבי־העת למדור )פרט הפרסומים
אחרים(. של

 וההערכות הידיעות הדברים, את כולל והלאה( 1200 מם׳ )מערך השני המדור
 היומית. ובעתונות בכתבי־עת בעיקר שהופיעו דבריו ועל ז״ל ישעיהו ישראל על

 שנכתב מה כל להקיף מתיימר ואינו כרונולוגי בסדר הוא אף ערוך זה מדור
 בסוף הציבוריים. חייו כל את כמעט מקיף הוא אבל ישעיהו, ישראל על ופורסם

 ישראל על ובלקסיקונים באנציקלופדיות ערכים הכולל קטן מדור מובא זה מדור
 הסדורים מדורים שני וכן לכבודו, שהוצאו ספרים הכולל קטן מדור ישעיהו,

עימו. שנערכו וראיונות ישעיהו ישראל על הערכות הכוללים אלפביתי בספר
 שמותיהם ובו האישים, מפתח מפתחות. כולל הביבליוגרפיה של השלישי המדור

 הבמות, מפתח ז הנושאים מפתח ז זו בביבליוגרפיה המוזכרים האנשים כל של
 כיגויי־העט מפתח ז בביבליוגרפיה המוזכרים והקבצים העיתונים כתבי־העת,

 על והבקורות הספרות דברי מפתח בכתיבתו: ישעיהו ישראל השתמש שבהם
 פעילותו במשך מעורב היה שבהם ומאורעות פרשיות מפתח ולבסוף ספריו,

הציבורית.
 אשר ולאלה זו רשימה בחיבור בידי שסייעו אלה לכל להודות ברצוני לבסוף

 ממני. שנסתרו ישעיהו, ישראל של עטו מפרי לדברים לבי תשומת את יפנו
לאורך לי שסייעה ישעיהו, ישראל של בתו ישעיהו, נעמה לגב׳ להודות רצוני

 בישיבות שנאמרו נוהל, בעניני ישעיהו ישראל של דבריו כוללת זו ביבליוגרפיה אין ס
 הכנסת( ויושב־ראש הבית סגן־יושב־ראש היותו בעת )כגון הכנסת של המליאה

 העבודה ומפלגת )מפא״י( ארץ־ישראל פועלי מפלגת במוסדות שנאמרו דברים לא אף
בצופית(. אשר בבית״ברל העבודה מפלגת בארכיון למצוא אפשר )אותם הישראלית
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 המידע רוב את שאבתי שממנו אביה ארכיון את לרשותי והעמידה הדרך כל
 ולראש קיסר ישראל הח׳ ההסתדרות, למזכ״ל להודות רצוני זו. רשימה לחיבור

 בהוצאתה שסייעו אביזמר שמעת הח׳ הפועל, בועד גבוהה להשכלה המחלקה
 זה במפעל שתמך כהן, ישראל לסופר להודות רצוני וכן זו. ביבליוגרפיה של לאור

 ו״מעריב" "דבר" "הארץ", למערכות ובמיוחד העתונים למערכות מראשיתו,
 גל־פאר, אילן ולספרן העבודה תנועת לארכיון ז ארכיוניהם את לרשותי שהעמידו

 כתבי־עת לרשותי שהעמיד גרידי, שמעון למר רב; חומר באיתור לי שסייע
 לי שהעביר וייזר, רפי ולידידי, אחר; מקום בשום אותם מצאתי שלא אחדים,

זה. מפעל להשלמת מידע קטעי
י ס ו ן י ו ר ל  ג

 )גולדשלגר(
תשמ״ד אייר תל־אביב,

[ 6 ]



ספרים

 מאת / ההסתדרות בכור ועדות שבטים 1
ההסתד :תל-אביב - ישעיהו. ישראל

 העבריים העובדים של הכללית רות
 תשרי הפועל, הועד בארץ־ישראל,

.1943 אוקטובר תש״ד

 ההסתדרות( )קונטרסי - ע׳. 31
למכירה". לא "פנימי.
 והספרדים המזרח עדות על סקירה
 ציפיה ;למיזוג והצעות דרכים בא״י,
המזרח. מן גדולה לעליה

 - ישעיהו. ישראל מאת / תימן גאולי 2
 והסברה, לתרבות המרכז תל־אביב:

.1951 מאי תשי״א אייר
קטן( )פנקס - ע׳. 48

 ישראל / מתימן העולה לאחי אגרת 3
 פועלי מפלגת :)תל־אביב - ישעיהו.

.1951 ארץ־ישראל,  ע׳. 6 (
לכנ הבחירות לקראת תעמולה חוברת

.1951 ליולי 30ב־ שהתקיימו השניה סת

יש / ישראל כמדינת והדתיים הדת 4
 מפלגת :)תל־אביב( — ישעיהו. ראל

 מחלקת המרכז, / ארץ־ישראל פועלי
 ע׳. 14 ז(. 1959) ההסברה,

הבחירות. לקראת תעמולה חוברת

 ישעיהו, ישראל מר הדואר, שר דברי 5
מש תקציב על בכנסת הדיון בפתיחת

 : ירושלים - .1967/68 לשנת הדואר רד
 .1967 תשכ״ז-יולי תמוז הדואר, משרד

בהכפלה. דפים 16
.695—694 מס׳ גם ראה

 ישעיהו ישראל מר הדואר, שר דברי 6
מש תקציב על ככנסת הדיון כפתיחת

 : ירושלים — .1968/69 לשנת הדואר רד
.1968 תשכ״ח-יולי תמוז הדואר, משרד
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 בהכפלה. דפים 16
.728—727 מם׳ גם ראה

 ישעיהו ישראל מר הדואר, שר דברי 7
מש תקציב על ככנסת הדיון בפתיחת

 :ירושלים - .1969/70 לשנת הדואר רד
 .1969 תשכ״ט-מאי אייר הדואר, משרד

בהכפלה. דפים 16
.753,747 מס׳ גם ראה

-למשפחותיהם תימן יוצאי אחי אל 8 ! 
היש העבודה מפלגת :)תל־אביב(

המאוח הפועלים מפלגת - ראלית
.1969) המערך דת )

ע׳. 4
 לכנסת הבחירות לקראת תעמולה דף

 פורטרט הראשון בעמוד השביעית.
 "ישראל :ומתחתיו ישעיהו י׳ של

הדואר". שר - ישעיהו

 ומתעוררות שהתעוררו בעיות לקט א8
יש / הכנסת של התקנון סעיפי לגבי
 הכנסת, : ירושלים - ישעיהו. ראל

.1970 תש״ל
 של המשנה לועדת "מוגש דפים ו׳ ,35

הכנסת". ועדת
בהכפלה.

 מאת / עליה של סיפורה :תימן כואי 9
 הועד :)תל־אביב( - ישעיהו. ישראל

 בשיתוף תימן" "בואי לחגיגות הציבורי
 הכללית, ההסתדרות של הועה״ם עם

.1973) וחינוך, לתרבות המרכז )
ע׳. 18

 של הנאומים מן מבחר :כעתם דכרים 10
 ישעיהו, ישראל מר הכנסת ראש יושב

וב הכנסת במשכן הכנסת, בישיבות
אח וציבוריים ממלכתיים אירועים

תשל״ז. סיון ירושלים, - רים.



.'V 288
 ישעיהו ישראל למר בהוקרה "מוגש
 כהו סיום עם הכנסת מזכירות מטעם
בתו".
.2375 מס׳ גם ראה

 ישראל / סיפורים ועוד התלתלים, כעל 11
- )איורים-רענן ישעיהו; .) רי ה  ד

 -ההוצאה הבטחון משרד :)תל־אביב(
 מורשת לשילוב המרכז בשיתוף לאור,

 והתרבות החינוך משרד המזרח,
.1979 תשל״ט

ע׳. 155
-התוכן  יוסף סיפור :התלתלים בעל :

ב שמלך היהודי דו־נואס,
(.48—7 )ע׳ תימן

 בשנת לראשונה )פורסם
(.13 מם׳ -ראה תש״ה

 (.65—49 )ע׳ היתום חלקיה -
 בנוסח לראשונה )פורסם

 היתום" "סעדיה בשם דומה
 מס׳-1936 תרצ״ז בשנת

40.)

 ישראל בתוך: גם פורסם
 קהילת איש ז״ל, ישעיהו

 —95 ע׳ (,2456 )מם׳ צנעא
109.

ך ר ד .155-67 )ע׳ גאולים - ) 
 בשנת לראשונה )פורסם
 — ״יישי״ בחתימת תשי״ס

(.427 מס׳ ראה

ספרים
ישעיהו ישראל בעריכת

 והובא הוכן / קובץ :לציון מתימן 12
 ישעיהו, ישראל ידי על הדפוס לבית

 מסדה, : תל־אביב - גרידי. שמעון
תרצ״ח.

ע׳. 295
 עטו מפרי הבאים המאמרים את כולל
3 )ע׳ תימן פני 2  תימן יהודי ; (5-

 סעדיה ; (99-33 )ע׳ בארץ־ישראל
(.286-274 )ע׳ סיפור : היתום

.1200 מס׳ ראה - הקובץ על

ל והובא הוכן / קובץ :תימן שבות 13
 אהרן ישעיהו, ישראל ידי על דפוס

 לציון" "מתימן :תל־אביב - צדוק.
תש״ה.

ע׳. 325
 :עטו מפרי הבאים המאמרים את כולל

 העליה שבילי ; (10-5 )ע׳ הספר עם
 לדמותו ; (54-37 )ע׳ לציון מתימן

 ; (180—176 )ע׳ קאפח( יחיה ר׳ )של
 נואם ד׳ו יוסף סיפור :התלתלים בעל

 (.258-232 )ע׳ בתימן שמלך היהודי
.1214—1209 ,103 מס׳ ראה הקובץ על

שב ולמיזוג גלויות לקבוץ :בדרך 14
העוב של הכללית ההסתדרות - טים.
 ליוצאי המחלקה בא״י, העבריים דים

תש״ז. חשון ותימן, המזרח
ע׳. 53

 — האחראי ;ישעיהו ישראל - העורך
לולו. א׳

 :עטו מפרי הבאים המאמרים את כולל
 ; (10-8 )ע׳ לאח אגרת :שתיים... על

 לעדה המזרח עדות את לגבש היש
.17-16 )ע׳ ז אחת )

 בעגיני החקירה ועדת של וחשבון דין 15
 נתמנתה אשר העולים כמחנות החינוך

 טבת כ״ח מיום בישיבתה הממשלה ע״י
.17.1.1950) תש״י עדה- מזכיר (  הו

 אייר כ״ב ירושלים, ישעיהו. ישראל
.1950 מאי 9 תש״י,

ע׳. 131

 בצנעא היהודים חיי :תימן הליבות 16
בעריכת ; קאסח יוסף מאת / ובנותיה
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 מבון :ירושלים — ישעיהו. ישראל
צבי,  על- העברית האוניברסיטה בן־

.1961 תשכ״א "קרית־ספר", ידי
 מכון של ומקורות )מחקרים — ע׳. 344

צבי(. בן־
.1963 תשכ״ג - ב. מהד׳
 תשל״ח. — מתוקנת. ג. מהד׳
ט-יב(. )ע׳ הספר במבואי :כולל
 ,1331 ,1318 ,1265 ,495 מם׳ נם ראה
1332, 1345.

 / ועיון מחקר פרקי :תימן יהדות 17
 טובי.- ויוסף ישעיהו ישראל בעריכת

צבי, יצחק יד ירושלים:  תשל״ו בן־
1975.
ע׳. 30 תלא,
 בעקבות ומחקרים מאמרים קובץ

שנת תימן יהדות על עיון ימי שלושה
בן־צבי". יצחק ב״יד קיימו

 :עטו מפרי הבאים המאמרים כולל
 שליחות ;ם-טז( )ע׳ ופיתחין מבוא

 ואברהם )אגתנסקי( אגרון גרשון
 וחשבון )דין תר״ץ בשנת לעדן טביב

והא הערות מבוא, בלווית המשלחת
ושלי ייחודה ;קצה-רמח( ע׳ - רות

 שלם רבי שירת של הלאומית חותה
שא(.—רפה )ע׳ שבזי

.2365 מס׳ ראה — הספר על ביקורת

 הכרמלי אליהו מאת / השחר עלות עד 18
 ;ישעיהו ישראל - מבוא ;)לולו(

אל שר ה-י  — כהן. ויונה ישעיהו עריכ
 הפדרציה בסיוע ספר, קרית :ירושלים
 הספרדיות, הקהילות של העולמית

.1977 תשל״ח
ע׳. 320 יט,

 אליהו היה ומה מי מאמרו: כולל
טז(.—ז )ע׳ ז״ל )לולו( הכרמלי

ת ע ־ י ב ת  כ
 ישעיהו ישראל בעריכת

אלפביתי( )בסדר

התי לעניני המרכזית הועדה / אגרת 19
הכל ההסתדרות הפועל, הועד מנים,

 יש- בארץ העבריים העובדים של לית
[.1947 ]דצמבר 1 מס׳ ;ראה

י.י. חתום:
ב המאורעות לענין א. פרק :התוכן

 בימים פעולתנו ב. פרק ; עדן
 הזוועות פרשת ג. פרק ;אלה

 מעדן( מכתבים 3) בעדן:
ל המחלקה פעילות ד. פרק

בח״א. תימנים

 תש״א, ניסן י״ב — תימן. שכות אלומות 20
אביב - .1941 אפריל 10  הועדה :תל־

 הועד שליד התימנים לעניני המרכזית
העוב של הכללית ההסתדרות הפועל,

בארץ־ישראל. העברים דים
פעמיי׳. "חד

ישעיהו. ישראל :האחראי

 הפלפל, מוכר סעדיה :סיפורו את כולל

התי מכרם "זמירות הסדרה מתוך
(.7—6 )ע׳ מנים",

התי העובדים בטאון :תימן כפערות 21
 תרצ״ה סוכות ערב תל-אביב, - מנים.
 — ציפקין(. ח׳ ״תל-אביב״, )דפוס

ע׳. 4
פעמיה". חד "הוצאה
ישעיהו. ישראל :האחראי

 עטו מפרי הבאים הקטעים את כולל
 :השעה מעגיני :ישראל( :)בחתימת

 שועת ב. ;הארצית המועצה לקראת א.
 חג ד. ;הנטוייה... החרב ג. ;תימן

(.1 )ע׳ העובד לנוער העשור

ט שפות חוגי 22 ״ מן.-י  תש״א, כסלו תי
ההסתד :תל-אביב — .1940 דצמבר 19

העבריים העובדים של הכללית רות
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 בארץ־ישראל.
 פעמי". "חד

 ישעיהו. ישראל :האחראי
 :עסו מפרי הבאים הקטעים את כולל

 התימנים מצב ב. ;ז כיצד - חוגים א.
.1 )ע׳ המעשה שירת ג. ;במושבות )

 לעניני חד־פעמי עתון :השעה לציד 23
וב בארץ־ישראל התימנים היהודים

שון  תרצ״א תמוז לציון, גולה.-רא
ד(.- א׳ דפוס :)תל־אביב טרו  ע׳. 4ס

ישעיהו. ישראל :ומו״ל עירך

הומו סטירי עתון :ודחופים מבוהלים 24
 :המו״ל / תרצ״ב הפורים לחג ריסטי

 חר־ בזתא :העורך ;הרמכים בני
 א׳ )דפוס תרצ״ב תל־אביב, —בונא

ד(.- טרו ע׳. 4ס
 כרם לב תל־אביב, המערכת: מעון

הברי פנת הכבישים רחוב התימנים,
אות.

י.י. :האחראי
ו ל״מבוהלים מיוחדת תוספת :כולל

הומו סטירי עתון : דחופים"
התאח של מסתה אחרי ריסטי

 / ז״ל ״הנוכחית״ התימנים דות
 מערכת : מו״ל ;י.י. :האחראי

ע׳. [1] - ודחופים״. ״מבוהלים

וה תימן לעולי שבועון :המסלול 25
המח והתרבות, החינוך משרד / מזרח
 גל׳ א, שנה —הלשון. להנחלת לקה

 אפריל 26 תשי״א, פסח דחוה״מ )ה׳ 1
 אלול )כ״ח 74/75 גל׳ ב, שנה — (1951

.1952 ספטמבר 18 תשי״ב, ירו —(
 והתרבות, החלגוך משרד : שלים

 .1952 תשי״ב-1951 תשי״א
יבנאלי. שמואל :העורך
יש בורלא, יהודה המערכת: חברי
לוי. מאיר ישעיהו, ראל

התימ העובדים עתון :תימן עורי 26
ל׳ ג - ם. י  תרצ״ה(- תמוז )ד׳ א׳ נ

 תרצ״ו(.- השנה ראש )ערב ה גל׳
 דפוס )תל־אביב: תרצ״ה תל־אביב,
"הארץ"(.

שבועון. דו
זכאי. ד׳ :האחראי העורך

 לוי, מ׳ ישעיהו, ישראל המערכת:
דורי. ש׳ חבשוש, י׳

התימ העובדים עתון :תימן שבות 27
 ישעיהו.- ישראל בידי ערוך / נים

 ע׳. 6תרצ״ה.- חשון תל-אביב,
חד־פעמית". "הוצאה

 הנער של לדמותו :מאמרו את כולל
(.5 )ע׳ התימני

 תל- — תש״א. חשון ו׳ - תימן. שבות 28
 לעניני הועדה מזכירות הוצאת :אביב

ההסתד הפועל, הועד שע״י התימנים
 העברים העובדים של הכללית רות

בארץ־ישראל.
פעמי". "חד

 ישעיהו. ישראל :האחראי
לוי. מאיר :העורך

ה על :עטו מפרי הקטעים את כולל
 ב. ;הנבחרים אספת מושב א. : פרק

 ,1 )ע׳ ״טלמוף׳ ג. ;הפגישה לאחר
 בין ההסתדרותית הפעולה לדרכי ; (4

 בפגישת שנאמרו דברים :התימנים
(.3—2 )ע׳ הפעילים

היהו לעניני חד־םעמי עלון :השופר 29
 - ובחו״ל. בארץ־ישראל התימנים דים

 בא״י, התימנים התאחדות תל־אביב,
 ע׳. 8 — תרצ״ב. השגה ראש ערב

 של ובהשתתפותו סביב א׳ בעריכת
ישעיהו. ישראל

 1 מועדות פניכם לאן :אגרתו את כולל
(.2 )ע׳ התימני הנוער אל אגרת

ה :תל-אביב — תימן. מצאי שלוחות 30
 מפלגת במרכז תימן ליוצאי מחלקה
 תש״י-תשכ״ו. ארץ־ישראל, פועלי

ישעיהו. ישראל :העורכים בין
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ונאומים מאמרים

תרצ״ג
3 אן 1 .2 ע׳ תרצ״ב, הבוער אל אגרת :ז מועדות פניכם ל

השנה ראש ערב השופר, התימני.

תרצ״ה
3  המועצה לקראת א. :השעה מעניני 2

 ההרב ג. תימן; שועת ב. הארצית;
העו לנוער העשור חג ד. ;הנטוייה...

 תרצ״ה, סוכות ערב תימן, כשערות בד.
ישראל(. :)חתום .1 ע׳

 כמעלה, התימני. הבוער של לדמותו 33
 12 תרצ״ה, חשון )ג׳ )צד( 20 מם׳

,1934 אוקסובר .9 ע׳ (
.34 מם׳ גם ראה

 תימן, שכות התימני. הנער של לדמותו 34
,1934 )אוקטובר תרצ״ה חשון  .5 ע׳ (

.33 מס׳ גם ראה

 )ח׳ ב גל׳ תימן, עורי השעה. מעגיני 35
.4 ,1 ע׳ תרצ״ה(, תמוז

ישראל(. :)חתום

 )י׳ ג גל׳ תימן, עורי השעה. מעניני 36
.4 ,1 ע׳ תרצ״ה(, אב

ישראל(. :)חתום

 )ל׳ ד גל׳ תימן, עורי השעה. מעניני 37
.1 ע׳ תרצ״ה(, אב

ישראל(. :)חתום

תי עורי סכום. מעיז :תרצ״ה בשלהי 38
 תרצ״ו(, השנה ראש )ערב ה גל׳ מן,
.1 ע׳

תרצ״ו
.1936 ספטמבר 6 תרצ״ו, אלול י״ט דפר, תימן. מגולת 39

 יישי. :חתום
התימנים. התאחדות על

 כרך לילדים, דכר ז בתימן נשמע מה 41
 מאי 6 תרצ״ז, אייר )כ״ה 5 גל׳ ג,

1937, 5 ע׳ ( - 3.

 יהודה. במחנה התימנים לאחי מכתב א41
 ,1937 מאי 7 תרצ״ז, אייר כ״ח דכר,

.3 ע׳
בת להכלל שלא התושבים החלטת על

פתח־תקוה. של שיפוטה חום

נ״ז6תר
 של היסורין ממגילת :היתום סעדיה 40

 ממשלת ע״י לשמד הנשבים היתומים
תימן.

 חשון )כ״ח (141) 20 מס׳ כמעלה,
,1936 נובמבר 13 תרצ״ז, כמע ; 6 ע׳ (

 תרצ״ז, כסלו )י״ג (142) 21 מס׳ לה,
,1936 נובמבר 27  מס׳ כמעלה, ; 6 ע׳ (
 דצמבר 11 תרצ״ז, כסלו )כ״ז (143) 22

1936, .7 זר (

תרצ״ז, אייר ד׳ דפר, תימנים. פקידים א40
.3 ע׳ ,1937 אפריל 15
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וזרצ״ח

 מאזינים )הערות הרדיו תיבת לפני ב41
 דפר, תימן. שירת :ירושלים( לרדיו

 ,1937 ספטמבר 9 תרצ״ח, תשרי ד׳
.3 ע׳

ייש״י. :חתום
 ברדיו עדאקי יחיאל של שירתו על

ירושלים.

 ב־ :ישעיהו ישראל הח׳ של מיומנו 42
 יעקב. זכרון ;חדרה ;יבנאל ;״מולדת״

 שעל המזרח עולי לעניני הועדה יומן
 כסלו )ה׳ ד גל׳ הפועל, הועד יד

,1937 נובמבר 9 תרצ״ח, 1 ע׳ ( 1 -9.

 16 תרצ״ח, כסלו י״ב דבר, באלישיב. 43

.1937 בנובמבר

בתי היהודי ההווי מן :חנוכה דמעות 44
 כסלו )כ״ד (165) 21 מס׳ כמעלה, מן.

,1937 נובמבר 28 תרצ״ח, .5 ע׳ (

האח השנים בכ״ה תימן על :תימן פני 45
 הוכן / קובץ לעיון: מתימן רונות.
 ישראל על-יזרי הדפום לבית והובא

 :תל־אביב — גרידי. שמעון ישעיהו,
3 ע׳ תרצ״ח, מסדה, 2  )חתום: .5-

ש-י.( י.

ברא א. :בארץ־ישראל תימן יהודי 46
מי ב. ;)תרמ״ב-תרפ״ב( הדרך שית
 היום ועד התימנים" "התאחדות סוד

התי התישבות ג. ;)תרפ״ד-תרצ״ח(
בארץ־ישראל. מנים

9 ע׳ )כג״ל(, לציון מתימן 9 -3 3.

 של היסורין ממגילת :היתום סעדיה 47
 ממשלת ע״י לשמד הנשבים היתומים

תימן.

 .286-274 ע׳ )כנ״ל(, לציון מתימן
.40 מס׳ גם ראה

 א. :ישעיהו ישראל הח׳ של מיומנו 48

הוע יומן תהפוכות. ב. ; ומציאות חזון
 הועד יד שעל המזרח עולי לעניני דה

 13 תרצ״ח, שבם )י״א ה גל׳ הפועל,
,1938 ינואר .8 ע׳ (

 ד, כרך לילדים, דכר המשכן. עלית א48
 ינואר 20 תרצ״ח, שבס )י״ח 16 גל׳

1938, .5 ע׳ (
ספור.

 ב׳ דכר, התימני. לבוחר אגיד מה 49
.4 ע׳ ,1938 פברואר 3 תרצ״ח, א׳ אדר

 ס״ו ערב(, )תוספת דכר תימן. בת 50
 ,1938 פברואר 16 תרצ״ח, א׳ אדר

.2 ע׳
ישע(. :)חתום לעולה״(. ״דבר )במדור

 כלפי המפלגה חובת :המפלגה בעניני 51
 שנה הצעיר, הפועל העדות. אחדות

 תרצ״ח, א׳ אדר )כ״ד 10/11 גל׳ ל״א,
,1938 פברואר 25 .20 ע׳ (

 דכר, ז התימנים התישבות הנכשלה 52
 ,1938 פברואר 28 תרצ״ח, א׳ אדר כ״ז

.4 ע׳

 "מתימן הספר מתוך :דרכנו נחפשה 53
אפ 29 תרצ״ח, ניסן כ״ח דכר, לציון״.

.4 ע׳ ,1938 ריל

 תמוז ט״ז דפר, הגנה. או הבלגה 54
.4 ע׳ ,1938 יולי 15 תרצ״ח,

תרצ״ט
 דפר, התקוה. איש :תימן שבי בין א54

 ,1938 ספטמבר 30 תרצ״ט, תשרי ה׳
 לעולה"(. "דבר )במדור [6] ע׳

התקוה. בשכונת עזרא מארי על מנוקד.
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 דפר, הסבל. יעקב :תימן שבי בין ב54
 ע׳ ,1938 אוקטובר 2 תרצ״ס, תשרי ז׳
לעולה"(. "דבר )במדור [6]

 דבר, התימנים. ילדי הניד לשאלת 55
 1938 אוקטובר ד תרצ״ט, תשרי י״ב

.3 ע׳

 המזרח. בארצות היהודים לגורל 56
 ,1938 דצמבר 2 תרצ״ם, כסלו ט׳ דבר,

.7 ע׳

שלשים ־. מתימן העליה של יהודה על 57

 תמוז ט״ז דפר, התימנים. לעלית שנה
.3 ע׳ ,1939 יולי 3 תרצ״ט,

 הפועל בנהלל. התימני הנוער מחנה 58
 תמוז )כ׳ 30/31 גל׳ לב, שנה הצעיר,
,1939 יולי 7 תרצ״ט, .21—20 ע׳ (

 תרצ״ט, אב )ד׳ 1 גל׳ ניבנו, עדן. יהודי 59
,1939 יולי 20 [.6] ע׳ (

 16/17 מס׳ במעלה, המלחמה. בערב 60
ספ 13 תרצ״ט, אלול )כ״ס (205/206)

.2 ע׳ (,1939 טמבר

ת״ש
 לנולה, דבר התימנית. בעדה האשה א60

 ב׳ אדר )ב״ד (62) 13 גל׳ ב, שנה
,1940 באפריל 3 ת״ש, .6 ע׳ (

 מחזה :אהבה״ כמות ״עזה :במות על ב60

 ע״י מבוצע פולאק, אהרן מאת תנ״כי
 גל׳ במעלה, תימנית. דרמתית קבוצה

 ביולי 12 ת״ש, בתמוז )ו׳ (223) 12
1940, .6 ע׳ (

המחזה. על ביקורת

 שבות ניב הארצית(. במועצה ישעיהו
.2 ע׳ תש״א, טבת י׳ תימן,

 — אחיד מס :ההסתדרות שנות 20 עם 66
 שבות קול לחבר. מכתב :ז מה שום על

 :)התום .2 ע׳ תש״א, שבט א׳ תימן,
ייש״י(.

 חדש. עולה של שיחו :מתימן בצאתי 67
 תש״א שבט ט״ז תימן, שבות אמרי

ישראל(. :)חתום .3 ע׳

נתי קבקבים. :התימנים מכרם זמירות 68
 .3 ע׳ תש״א, שבט ל׳ תימן, שבות בי

ישראל(. :)חתום

 הסדרה מתוך :הפלפל מוכר סעדיה 69
 אלומות התימנים". מכרם "זמירות

 אפריל 10 תש״א, ניסן י״ב תימן, שפות
7 ע׳ ,1941 -6.

תש״א
 הנבחרים אספת מושב א. :הפרק על 61

 ;הפגישה לאחר ב. ;ישראל[ ]לכנסת
 חשון ו׳ תימן, שבות "סלמון". ג.

.4 ,1 ע׳ תש״א,

התי בין ההסתדרותית הפעולה לדרכי 62
הפעי בפגישת שנאמרו דברים : מנים
 ע׳ תש״א, חשון ו׳ תימן, שבות לים.
3 -2.

 מצב ב. ? כיצד - חוגים א. : הפרק על 63
 המעשה. שירת ג. ;במושבות התימנים

 19 תש״א, כסלו י״ט תימן, שבות דעני
.1 ע׳ ,1940 דצמבר

 לחבר. מכתב :ההסתדרות שנות עשרים 64
 .2 ע׳ תש״א, טבת י׳ תימן, שבות ניב

ייש״י(. :)חתום

י׳ )מדברי :כדברינו מעשינו יהיו 65
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 הגיגי ז בו שנבור החיים נתיב מה 70
 אפריל 31 תש״א, אייר ד׳ תימן, שבות

 .2 ע׳ [,1941 מאי 1 ]צ״ל 1941
.73,71 מם׳ גם ראה

 )ב(. ז בו שנבור החיים נתיב מהו 71
 סיון י׳ תימן, שבית תלמי שבילים:

 )חתום: .2 ע׳ ,1941 יוני 5 תש״א,
ייש״י(.

.73,70 מס׳ גם ראה

תלמי :שבילים ברנר. בית במרתף 72

 ,1941 יוני 5 תש״א, סיון י׳ תימן, שבות
.6 ע׳

ז שנבור החיים נתיב איזהו 73  )ג(. בו
 תש״א, אב ח׳ תימן, שבות ועדת אגרת

ייש״י(. : )חתום .3 ע׳
.71,70 מס׳ גם ראה

 בגלות :בחיינו תש״א שנת סיכומי 74
התי בחיי תש״א חידשה מה תימן;

 בין ההסתדרות פעולת ;בארץ מנים
 אלול כ״ז תימן, שבות אגרת התימנים.

4 ע׳ ,1941 ספטמבר 19 תש״א, - 2.

תש׳׳כ

 קלוב )אודות :תפקידיו ומה הקלוב מה 75
 אגרת בתל־אביב(. התימנים הפועלים

 19 תש״א, אלול כ״ז תימן, שבות
7 ע׳ ,1941 ספטמבר - :)חתום .6

ארי עולי :לועידה הבחירות לקראת 76

 חשון ל׳ דבר, בהסתדרות. המזרח צות
.2 ע׳ ,1941 נובמבר 20 תש״ב,

 הרשימה )אודות :בחיפה הבחירות עם 77
 לקהילת בבחירות החדשה" "העליה
 39 גל׳ לה, שנה הצעיר, הפועל חיפה(.

.6 ע׳ (,1942 יולי 16 תש״ב, אב )ב׳

 מאי 21 תש״ג, אייר )ט״ז (290) 10
.9 ע׳ (,1943
.497 מס׳ גם ראה

 אישים "אין :המזרח ועדות המפלגה 82
פו מפלגת ן קונמרם בינינו". דגולים

 )כ״ג )שפ״ב( ב׳ ארץ־ישראל, עלי
.7 ע׳ (,1943 מאי 28 תש״ג, אייר

 אזולי של התימניים ספוריו בעקבות 83
 8 תש״ג, סיון ה׳ דבר, אוזלי[. ]צ״ל
.6 ,3 ע׳ ,1943 יוגי

 :בארץ התימנים התישבות לפרשת 84
 באלישיב. העתונאים ביקור בעקבות

 ,1943 ספטמבר, 7 תש״ג, אלול ז׳ דבר,
.2 ע׳

תש״ג

 )י״ט (275) 18 מם׳ כמעלה, ניגונים. 78
 .4 ע׳ (,1942 ספטמבר 30 תש״ג, תשרי
ייש״י(. :)חתום

.88 מס׳ גם ראה

 דברים מתוך :דרך וציוני עשייה חבלי 79
ידי התימנים. נבחרי בכנוס שנאמרו

 4 תש״ג, כסלו כ״ה תימן, שבות עות
9 ע׳ ,1942 דצמבר - 3.

 חברות, על הדיון במסגרת דברים 80
 ב׳ אדר )ח׳-י״ב לדור" "דור מסים,
 מועצת (.1943 מארס 19-15 תש״ג,

.132-131 ע׳ מ׳׳ט, ההסתדרות

 ההמונית לעליה היובל עם :הסלע על 81
מס׳ יג, כרך כמעלה, מתימן. הראשונה
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 בשבט כ׳ דכר, מתימן. העליה דרכי א88 )תשרי ההסתדרות בכור ועדות שבסים —
.2 ע׳ ,1944 בינואר 27 תש״ד, .1 מס׳ ראה —1943 אוקטובר תש״ד,

תש״ד
 ידיעות רשימה. :מינים... ארבעה כנגד 85

 11 תש״ד, תשרי י״ב תימן, שבות
 :)חתום .20-17 ע׳ ,1943 אוקטובר
ייש״י(.

ה הפועל מתימן. העולים שיירת עם 86
9 גל׳ ל״ז, שנה צעיר, -  כסלו )ג׳ 8

,1943 נובמבר 30 תש״ד,  .8 ע׳ (
ייש״י(. :)חתום

 לקט :אחים התימנית. בעדה הנערה 87
 בני הנערים מחיי ורשימות דברים
העו הנוער בהסתדרות המזרח עדות

העו הנוער מרכז :]תל־אביב[ - בד.
.22-21 ע׳ ,1944 תש״ד בד,

 .48-46 ע׳ )כנ״ל(, אחים נגונים. 88
ייש״י(. :)חתום

.78 מס׳ גם ראה

 1/2 גל׳ יד, כרך כמעלה, תימן״. ״עלי, 89
 ינואר 28 תש״ד, שבט )ג׳ (304/305)

1944, ייש״י(. :)חתום .14 ע׳ (

 גל׳ יד, כרך לילדים, דבר תימן. עלית 90
 פברואר 10 תש״ד, שבט )ס״ז א19

.146-145 ע׳ (,1944

 בתוך תימן. ועולי הדתיות המפלגות 91
 אפריל 28 תש״ד, אב ח׳ המערכה,

.4 ע׳ ,1944

מפ / קונטרס ז העדתיות את הנטפח 92
שג- יא—י ארץ־ישראל, פועלי לגת ( 

 ספטמבר 8 תש״ד, אלול )כ׳ שצא(
.40-38 ע׳ (,1944

 תש״ד, אלול כ״ג דכר, והתימנים. ברל 93
.5 ע׳ ,1944 ספטמבר 11

מש״ה
דב לקט :אחים תימן. בגלות הנוער 94

 ארצות עולי נערים מחיי ורשימות רים
]חו העובד הנוער בהסתדרות המזרח

 הנוער מרכז :תל-אביב - שנייה[. ברת
.16-14 ע׳ תש״ה, העובד,

למא )תגובה :פתרונה ודרכי הבעיה 95
 הקוצים "דרך טבעוני שלמה של מרו
 )כנ״ל(, אחים המזרח"(. עדות נוער של
ייש״י(. :)חתום .55-52 ע׳

 הוכן / קובץ :תימן שבות הספר. עם 96
 ישעיהו, ישראל ידי על לדפוס והובא
ל "מתימן :תל־אביב - צדוק. אהרן

.10-5 ע׳ תש״ה, ציון",

 הכי" א. :לציון מתימן העליה שבילי 97
 ג. מתימן; העליה של וזכותה בותה

 השי־ ב. ;אליה והדרך לציון סופים
 שבות לנו. שנבור החיים נתיב מהו

.54—37 ע׳ )כנ״ל(, תימן

 שכות קאפח(. יחיה ר׳ )של לדמותו 98
.180-176 ע׳ )כנ״ל(, תימן

 נואם ד׳ו יוסף סיפור :התלתלים בעל 99
 תימן שבות בתימן. שמלך היהודי

.258-232 ע׳ )כנ״ל(,
.13 ,11 מס׳ גם ראה

 תש״ד "דבר" שנתון מתימן. העליה 100
 וסקירה.-תל- עיון ספרות, לדברי
.196-187 ע׳ תש״ה, דבר, :אביב

 דובקין א׳ של נאומו בעקבות דברים 101
הועי- של השני בכנס והארץ" "הגולה
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 שבט )י״ח ההסתדרות של הששית דה
.1945 פברואר 1 תש״ה,  ה- הועידה (
 ע׳ שני, בנס ההסתדרות: של ששית

287-286.

 שנה מלחמתנו, ומריבותיהם. התימנים 102
 יוני תש״ה, )סיון )ל( ו חוברת ג,

.28-21 ע׳ (,1945
.104 '0מ גם ראה

למא )תגובה :תימך ״שבות קובץ על 103
השב תחוסל "כיצד קורא, ,מ של מרו

)הו ב״דבר" שפורסם בתוכנו" טיות
 תש״ה, אדר כ״ח ביום צהרים( צאת

.1945 מארס 13  תש״ה, תמוז י״א דבר, (
 אהרן עם )יחד .5 ע׳ ,1945 יוני 22

צדוק(.
.1214 ,13 מם׳ גם ראה

 כרך המזרח, הד ומריבותיהם. התימנים 104
 יוני 29 תש״ה, תמוז )י״ח ז גל׳ ד,

 תש״ה, אב )ג׳ ח-ט גל׳ ; 7 ע׳ (,1945
,1945 יולי 13 .9 ע׳ (

.102 מס׳ גם ראה

תש״ו
 שנה הצעיר, הפועל תימן. שבי בין 105

אוק 23 תש״ו, חשון )ט״ז 6 גל׳ לט,
,1945 טובר .11-10 ע׳ (

 להתיישבות. "טלמון" ארגון עלית עם 106
 )כ״ג 11 גל׳ לס, שנה הצעיר, הפועל

,1945 נובמבר 28 תש״ו, כסלו .11 ע׳ (

 מס׳ ט״ו, כרך כמעלה, גלויות. קיבוץ 107
נובמ 30 תש״ו, כסלו )כ״ה (,350) 23

,1945 בר .T-6 ע׳ (

 שבט ז׳ דכר, בעדן. תימן יהודי שועת 108
.2 זד ,1946 ינואר 6 תש״ו,

 של המאוחד המרכז בישיבת דברים 109
 במאי 8 ביום שנתקיימה ההתאחדות

 התאחדות מרכז / לחכר אגרת .1946
 הפועל, הועד בארץ־ישראל, התימנים

 ע׳ (,1946 יוגי תש״ו, )סיון 1 מם׳
3—4.

תש״ז
לק :כדרך לאח. אגרת ;שתיים... על 110

 )תל-אביב, שבסים ולמיזוג גלויות בוץ
.10-8 ע׳ תש״ז(, חשון

 לעדה המזרח עדות את לגבש היש 111
.17-16 ע׳ )כנ״ל(, כדרד ז אחת

 י״ב משמרת, ז התימנים בחרו כיצד 112
 .2 ע׳ ,1946 נובמבר 6 תש״ז, חשון

ייש״י(. :)חתום

 )בזל, הכ״ב הציוני בקונגרס דברים 113
2 תש״ז, טבת כםלו-א׳ ס״ז 4 דצמ 9-
.1946 בר  דין הכיש, הציוני הקונגרס (

.304-301 ע׳ סטיגוגרפי, וחשבון

 המטוס. מחרכי :מהקונגרס רשימות 114
 כסלו )י״ח 221 מס׳ הערב, חדשות
,1946 דצמבר 11 תש״ז, .2 ע׳ (

 ;במזרח יהודים מליון של תביעותיהם 115
 הציוני בקונגרס שהושמעו מדברים

 תש״ז, שבט ט״ז דכר, בבאזל. הכ״ב
.3 ,2 ע׳ ,1947 פברואר 6

 גל׳ אשטרת, תימן. במשכנות חתונות 116
,1947 אפריל 17 תש״ז, ניסן )כ״ז 8 ) 

4 ע׳ ייש״י(. :)חתום .3-

 ספרו על )ביקורת :ותימן״ עדן ״בין 117
ב העדגי מהלל של ק ע י מהלה(. ]־
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 »ף (,1947 יוני תש״ז, )סיון ו בטרם,
44—47•

 !כאן שבמות או לארץ־ישראל נעלה 118
 הערב, חדשות ועדן. תימן פליטי זעקת

 אוגוסט 7 תש״ז, אב )כ״א 416 מס׳
ייש״י(. )חתום: .2 ע׳ (,1947

 ווער - ארץ־ישראל אין מזרח־יידן די 119
 —אב עולמי, איחוד זיי. זענען וואס און

 ,1947 אוגוספ-ספטמבר תש״ז, אלול
.63-56 ע׳

אש ביותר... ללבך הקרוב האדם מי 120
 יוני 26 תש״ז, תמוז )ח׳ 18 גל׳ מרה,
ייש״י(. :)התום .3 ע׳ (,1947

 גל׳ אשטרת, מספור. פרק :שתול כעץ 121
 (,1947 אוגוסט 7 תש״ז, אב )כ״א 23
.4 ע׳

 )סא( ז בטרם, תימן. יוצאי בין תמורות 122
 (,1947 ספטמבר 1 תש״ח, ראה״ש )ערב

.13-10 ע׳

תש״ח
 כ״ו דכר, עדן. ביהודי הפרעות עם 123

.2 ע׳ ,1947 דצמבר 9 תש״ח, כסלו

 שנה אשמרת, קטע. ;חיל... אל מחיל 124
 22 תש״ח, שבם )י״א (72) 3 גל׳ ג,

.4 ע׳ (,1948 ינואר

 השדה" "כעשב :קורא של מפנקסו 125
 ג, שנה אשמרת, טביב(. מרדכי )מאת

פב 5 תש״ח, שבט )כ״ה (73) 5 גל׳
.5 ע׳ (,1948 רואר

ישראל(. :)חתום

 יידישע די ארץ־ישראל. אין מזרח־יידן 126
פב 13 אוסטרליה(, )מלבורן, פאטט
 ,1948 פברואר 20 ;4 ע׳ ,1948 רואר

.6 (,1) ע׳

 דבר, טביב. למרדכי השדה" "כעשב 127
 ,1948 מארס 12 תש״ח, ב׳ אדר א׳
.8 ע׳

 בתימן. ההפיכה עם :לעולם אשנב 128
 )כ״ח (81) 13 גל׳ ג, שנה אשמרת,

.7 ע׳ (,1948 אפריל 8 תש״ח, ב׳ אדר

ניסן כ׳ דכר, ובתימן. בעדן מהמתרחש 129

 .6 ע׳ ,1948 אפריל 29 תש״ח,
ייש״י(. :)חתום

 מולד, ובמציאות. כחזון גלויות קיבוץ א129
2 חוב׳ א, כרך -  (,1948 מאי-יוני)3

.166-164 ע׳

 ז הפרשה תמה האמנם :דברים בשולי 130
 ,1948 יוני 2 תש״ח, אייר כ״ד דכר,

.4 ע׳
ייש״י(. :)חתום

 סיון ט׳ דכד, שוויון. :דברים בשולי 131
.4 ע׳ ,1948 יוני 16 תש״ח,
ייש״י(. :)חתום

 סלנג )על :ערבי לעז :דברים בשולי 132
 תמוז ח׳ דכד, בערבית(. שמקורו

.4 ע׳ ,1948 יולי 15 תש״ח,
ייש״י(. :)חתום

 ישראל. מדינת יסוד עם תימן יהודי 133
 תש״ח, אב )י׳ פג(—)פב טז—טו בטרם,

.36-33 ע׳ (,1948 אוגוסט 15

ירו דבר תימן. בארץ מיהודי המעוט 134
 31 תש״ח, אב )כ״ו מג גל׳ שלים,

(.1948 אוגוסט
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תש״ט

ה לבית פרוזדור - המדינה מועצת א134
 העתונאים, של השנה ספר נבחרים.

.48-44 ע׳ תש״ט,

 מצאי היהודים נציגי בכינוס דברים 135
 )ט״ז בירושלים התיכון המזרח ארצות

 קיצור (.1948 נובמבר 18 תש״ט, חשון
 היהודים נציגי כינום של הסטינוגרמה

 כירושלים התיכון המזרח ארצות יוצאי
.23-22 ע׳ תש״ט(, )ירושלים,

ה בעדן, העולים )מחנה :ותימן עדן 136
 ; 1947 בשנת הפרעות היהודית, שכונה

 ילקוט לציונות(. הנוער יחם החינוך,
 )שבט 2 גל׳ א, שנה התיכון, המזרח
12 ע׳ (,1949 פברואר תש״ט, -7.

.1220—1218 מס׳ גם ראה

 )אדר )ז(, דכר )ערוסי(. בדיחי נעמי א136
(.״1949 מארס תש״ט,

 )צו( ה כטרם, השחורה. השחיטה 137
.35—32 ע׳ (,1949 מאי תש״ט, )אייר

 קייט, גאלדענע די יידן. תימנער די 138
,1949 )זומער 3 נומ׳ .201—196 ע׳ (

רזש״י

 טובות. לפרנסות פתח :תימן יוצאי בין 139
 ,1949 נובמבר 6 תש״י, חשון י״ד הדור,

.2 ע׳
ייש״י(. :)חתום

 תימן, יוצאי שלוחות מצעדנו. בראשית 140
 מארס 14 תש״ל, אדר )כ״ה א גל׳

.1 ע׳ (,1950
יישי(. :)חתום

תשי״א.

 יוצאי שלוחות )שיר(. :ספרו אבותנו 141
 מארס 14 תש״י, אדר )כ״ה א גל׳ תימן,
1950, .6 ע׳ (

 אבי־נעמה(. :)חתום
.164 ,162 מס׳ ראה

 יוצאי שלוחות מתימן. ישראל בצאת 142
 מארם 30 תש״י, ניסן )י״ב ב גל׳ תימן,
.1 ע׳ (,1950

 יוצאי שלוחות ז״ל. טביב אברהם ר׳ 143
 מאי 12 תש״י, אייר )כ״ה ד גל׳ תימן,
.1 ע׳ (,1950

 )דברים :המשימה את לבצע כיצד 144
 תימן, יוצאי שלוחות פעילים(. בכינוס

 (,1950 יוני 2 תש״י, סיון )י״ז ה גל׳
.5 ,1 ע׳

 יוצאי שלוחות גבר". לעציון "מאופיר 145
 יוגי 28 תש״י, תמוז )י״ג ו גל׳ תימן,
1950, .1 ע׳ (

 מתימן. לעולה אגרת :מפיכם עתק יצא 146
 תמוז )י״ג ו גל׳ תימן, יוצאי שלוחות

.3 ע׳ (,1950 יוני 28 תש״י,
ייש״י(. :)חתום

 ז גל׳ תימן, יוצאי שלוחות עין. עלי 147
 .2 ע׳ (,1950 יולי 31 תש״י, אב )י״ז

ייש״י(. :)חתום

 שנמצא עתון גזיר על־פי נרשם זה מאמר •
 לא לצערי ישעיהו. ישראל של בארכיונו
ותא המאמר פרסום מקום לאתר הצלחתי

מדויק. ריך
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תשי״א
סד שלוחות ירחים. כ״ט מקץ 148  תימן, יו

ט גל׳ ספ 14 תשי״א, תשרי )ג׳ ח-
.1 ע׳ (,1950 טמבר

תי ימאי שלוחות תימני. אלוף בדבר 149
ט גל׳ מן,  14 תשי״א, תשרי )ג׳ ח-

.2 ע׳ (,1950 ספטמבר

 עולי- קליטת בבעיות החוזר גלגל 150
סד שלוחות שיחה. מתוך תימן:  יו
ט גל׳ תימן,  14 תשי״א, תשרי )ג׳ ח-

.6 ,4 ע׳ (,1950 ספטמבר

מתי לעולה אגרת :לנשיכו״ ״אוקירו 151
ט גל׳ תימן, ימאי שלוחות מן.  )ג׳ ח-

 (,1950 ספטמבר 14 תשי״א, תשרי
.5 ע׳

ייש״י(. :)חתום

 ה״אוריינטליות". ופחד ה״איכות" צל 152
 ספטמבר 20 תשי״א, תשרי ט׳ דבר,
.4 ,2 ע׳ ,1950

.1223 מס׳ ראה זה למאמר תגובה

 דבר, תימן. מגלות האחרון הנשר עם 153
 ,1950 אוקטובר 5 תשי״א, תשרי כ״ד

.2 ע׳

ואג אשמה כתב :נסלח ולא נשכח לא 154
 תל־אביב. עירית לשליטי כריתות רת

 אוקטובר 27 תשי״א, חשון ט״ז דבר,
[.9] ע׳ מיוחדת(, )תוססת 1950

 י״ח דבר, הבחירות. שיטת את נמיר 155
.2 ע׳ ,1950 אוקטובר 29 תשי״א, חשון

 גל׳ תימן, ימאי שלוחות למכירה. כסא 156
 (,1950 נובמבר 9 תשי״א, חשון )כ״ט י

.2 ע׳
יהויריב(. :)חתום

 העולה. לאחי אגרת :וישועה רנה קול 157
 )ט״ו יא-יב גל׳ תימן, ימאי שלוחות

 .3 ע׳ (,1950 דצמבר 24 תשי״א, טבת
ייש״י(. :)חתום

 שלוחות מספור. קטע :חיל אל מחיל 158
 טבת )ט״ו יא-יב גל׳ תימן, יוסד

,1950 דצמבר 24 תשי״א, .4 ע׳ (

 תשי״ב "דבר" שנתון תימן. גולת חיסול 159
 וסקירה.-תל- עיון ספרות, לדברי
.247-235 ע׳ תשי״א, דבר, אביב:

נב בכינוס מהרצאה :מיונים בעיות —
 שבט כ״א "בית־ברל", תימן, עולי חרי

.164 ,162 מם׳ ראה תשי״א.

במח החינוך על בכנסת בדיון דברים 160
 א׳ אדר )ז׳ ובמעבדות העולים נות

הכנ דברי (.1951 פברואר 13 תשי״א,
 .1065-1064 ע׳ יז, חוברת 8 כרך סת,
.1226,15 מס׳ גם ראה

סד שלוחות לטעת. עת 161  גל׳ תימן, יו
פב 25 תשי״א, א׳ אדר )י״ם יג-יד
.5 ע׳ (,1951 רואר

ייש״י(. :)חתום

נב בכינוס מהרצאה :וציונים בעיות 162
 שבס כ״א "בית־ברל", תימן, עולי חרי

סד שלוחות תשי״א. יג גל׳ תימן, יו
 פברואר 25 תשי״א, א׳ אדר )י״ט יד

.2 ע׳ (,1951
.164 מס׳ ראה המשך

 שנה מסלול, ז ישמור מי :ותענה שאל 163
 מאי 3 תשי״א, ניסן )כ״ז 2 גל׳ א,

.2 ע׳ (,1951

נב בכינוס מהרצאה :וציונים בעיות 164
 שבט כ״א "בית־ברל", תימן, עולי חרי

סד שלוחות )המשך(. תשי״א  תימן, יו
 מאי 6 תשי״א, ניסן )ל׳ טז—סו גל׳

.3—2 ע׳ (,1951
.162 מם׳ את ממשיך

סד שלוחות מתימן. לעולה אגרת 165  יו
 6 תשי״א, ניסן )ל׳ טו-טז גל׳ תימן,

.5 ע׳ (,1951 מאי
ייש״י(. :)חתום
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 (1951 מאי תשי״א )אייר תימן גאולי —
.2 מס׳ ראה

 שגה טפלול, ההוא". כיום לבבך "והגדת 166
 מאי 10 תשי״א, אייר )ד׳ 3 גל׳ א,

1951, .1 ע׳ (

 הפולים תעסוקת :בכנסת שאילתה 167
 )ט״ו המקצועית והכשרתם החדשים

הכנ דכרי (.1951 מאי 21 תשי״א, אייר
.1802,1801 ע׳ כז, חוברת ,9 כרך סת,

הממ ראש נסע מה מפגי :ותענה שאל 168
 גל׳ א, שנה טסלול, ז לאמריקה שלה

,1951 מאי 24 תשי״א, אדר )י״ח 5 ) 
.2 ע׳

לעו מקצועות לימוד על :ותענה שאל 169
 אותה השאילתה )על :והמזרח תימן לי

 העבודה שרת את ישעיהו י׳ ח״כ שאל
 א, שגה טסלול, מאירסון(. גולדה מרת

,1951 יוני 7 תשי״א, סיון )ג׳ 7 גל׳ ) 
.2 ע׳

.167 מס׳ ראה

 טסלול, והמנוחה. העבודה שעות חוק 170
 5 תשי״א, תמוז )א׳ 11 גל׳ א, שגה
,1951 יולי .2 ע׳ (

 שלוחות ל. רשימה של רמיה מעשה 171
 תשי״א, תמוז )כ״א יז גל׳ תימן, יוצאי

.2 ע׳ (,1951 יולי 25
יהויריב(. :)חתום

ה התאחדות רשימת אינה ל "רשימת 172
 הועד חברי מאת דעת גילוי : תימנים"

 התאחדות מרכז של וההנהלה הפועל
אי שלוחות בישראל. התימנים מ תי י

 יולי 25 תשי״א, תמוז )כ״א יז גל׳ מן,
1951, .2 ע׳ (

 שנה מסלול, !בחר קום העולה, אחי 173
 יולי 26 תשל״א, תמוז )כ״ב 14 גל׳ א,

1951, .3 ,2 ע׳ (

 :ז בקונגרס דנים מה על :ותענה שאל 174
 מסלול, הכ״ג(. הציוני הקונגרס )אודות

 23 תשי״א, אב )כ״א 18 גל׳ א, שגה
,1951 אוגוסט 23 תשי״א, אב .2 ע׳ (

 כ״ה דכר, ישראל. בית כליואנט לא 175
.2 ע׳ ,1951 אוגוסט 27 תשי״א, אב

 שנה מסלול, בכנסת. משמרות חלופי 176
 ספטמבר 6 תשי״א, אלול )ה׳ 20 גל׳ א,

1951, .3 ע׳ (

תשי״ב
הממ הרכב על בכנסת בדיון דברים 177

 תשרי )ח׳ ותכניתה החדשה שלה
.1951 אוקטובר 8 תשי״ב, הכנ דכרי (

.240-238 ע׳ ו, חוברת 10 כרך סת,

החד למתישבים והארה אגרת־ברכה 178
 )כ״ה 27 גל׳ א, שנה מסלול, שים.

,1951 אוקטובר 25 תשי״ב, תשרי ) 
.3 ע׳

 לחבר מכתב :ז מה שום על בחירות 179
 ארץ־ישראל פועלי מפלגת קול תימני.
 המזרח, וארצות תימן עולי כמחנה

י.י.(. :)חתום .13-9 ע׳ תשי״ב, כסלו

 אר״ן• פועלי מפלגת קול !דרישותינו 180
 וארצות תימן עולי כמחנה ישראל
.16 ע׳ תשי״ב, כסלו המזרח,

 לשנת התקציב על בכנסת בדיון דברים 181
 תשי״ב, כסלו )כ׳ 1951/52 הכספים

.1951 דצמבר 19  כרך הכנסת, דכרי (
.719-718 ע׳ יג, חוברת ,10

 א, שנה מסלול, ז היא מה ההסתדרות 182
 ינואר 3 תשי״ב, סבת )ה׳ 37 גל׳

1952, .2 ע׳ (

:ז תימן עולי על הקטרוג המוצדק 183
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 TP״ איליו, ע׳ של למאמרו )תנוכה
 הארץ, החרוצים", התימנים על האבדה

 הארץ (.28.12.1951 תשי״ב, כסלו כ״ט
.2 ע׳ ,1952 יגואר 10 תשי״ב, טבת י״ב

לתי חוק על בכנסת בדיון דברים 184
 שוטרים(, )תקיפת עונשין דיני קון

 )א׳ ראשונה( )קריאה 1952—תשי״ב
.1952 ינואר 28 תשי״ב, שבט  דברי (

.1114 ע׳ יח, חוברת ,11 כרך הכנסת.

 ההתיישבות על בכנסת בדיון דברים 185
 ינואר 29 תשי״ב, שבם )ב׳ החדשה

1952.  חוברת ,11 כרך הכנסת, דכרי (
.1148-1147 ע׳ יח,

.192 ,מס נם ראה

 שנה הצעיר, הפועל אויבתם. שהמדינה 186
 29 תשי״ב, שבט )ב׳ 17 גל׳ מ״ה,

,1952 ינואר .8—7 ע׳ (

 יבנאלי שמואל )על :והספר השליחות 187
 ח, כרך מולד, לתימן"(. "מסע וספרו

48 חוברת  מארם תשי״ב, )אדר 47-
1952, -.126-323 ע׳ (
.199 מנו׳ גם ראה

העב הלשון הקניית :בכנסת שאילתה 188
הח לעולים ישראל תרבות וערכי רית

.1952 מארס 6 תשי״ב. אדר )ט׳ דשים, ) 
 ע׳ כג, חוברת ,11 כרך הכנסת, דכרי
1554.

 לשנת התקציב על בכנסת בדיון דברים 189
 תשי״ב, אדר )כ״ב 1952/53 הכספים

.1952 מארס 19  כרך הכנסת, דכרי (
.1639-1638 ע׳ כד, חוברת ,11

 חולי־רוח בריחת :בכנסת שאילתה 190
 24 תשי״ב, אדר )כ״ז מבתי־חולים

.1952 מארס  ,11 כרך הכנסת, דכרי (
.1651 ע׳ כה, חוברת

 .גל׳ א, שנה מסלול, ל״מסלול". ברכה 191
,1952 אפריל 3 תשי״ב, ניסן )ב׳ 50/51 ) 

.2 ע׳

 :החדשה בהתישבותגו הגנוז האור 192
 הכנסת" "דברי מתוך בכנסת, נאום
 יח-יט גל׳ תימן, יוצאי שלווצת י״ח.
,1952 אפריל 7 תשי״ב, ניסן )י״ב ) 

s ,3 ע׳
.185 מס׳ גם ראה

 יוצאי שלוחות ללמוד. עתים נקבע 193
 תשי״ב, ניסן )י״ב ים—יח גל׳ תימן,

,1952 אפריל 7 .5 ע׳ (

 ניסן י״ד הדור, ומיזוגם. השבטים בעית 194
.3 ע׳ ,1952 אפריל 9 תשי״ב,
.1229 מם׳ ראה תגובה

הד המועצות הרכב :בכנסת שאילתה 195
.1952 מאי 20 תשי״ב, אייר )כ״ה תיות ) 
 ע׳ כט, וצברת ,11 כרך הכנסת, דכרי

2086-2085.

 בתי־ חוק על בכנסת בדיון דברים 196
 )קריאה 1952תשי״ב- הרבניים, הדין

 מאי 21 תשי״ב, אייר )כ״ו ראשונה(
1952.  חוברת ,11 כרך הכנסת. דכרי (

.2102-2101 ע׳ כט, וצברת ,11
.198 מס׳ גם ראה

 )מכתב :שבזי המשורר עצמות העלאת 197
 רצ־ י׳ של למכתבו בתגובה למערכת

 מיום ל״הארץ" (1230 )מס׳ הבי
28.5.1952.  תשי״ב. סיון ס״ו הארץ, (

.2 ע׳ ,1952 יוני 9

דב )מתוך :הרבניים הדין בתי חוק 198
 יוצאי שלווצת בכנסת(. בישיבה ריו

 תשי״ב, סמן )י״ס כ-כא גל׳ תימן,
,1952 יוגי 12 .3 ע׳ (

.196 מס׳ גם ראה

לתי "מסע להופעת :והספר השליחות 199
ספ הוצאת יבנאלי, שמואל מאת מן"
 ת״א, א״י, פועלי מפלגת של רים

- גל׳ תימן, יוצאי שלוחות תשי״ב.  כ
,1952 יוני 12 תשי״ב, סיון )י״ט כא ) 
.7—6 ע׳

.187 מס׳ גם ראה
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מס מסע. רשמי :קותילות שרידי בין 200
 תשי״ב, תמוז )ו׳ 63 גל׳ ב, שנה לול,

,1952 יולי 3  תמוז )י״ז 64 גל׳ ; 4 ע׳ (
,1952 יולי 10 תשי״ב, .3 ,2 ע׳ (

ל יוצא העובדים בזרם הדתי הפשט 201
 —כב גל׳ תימן, יוצאי שלוחות מרחב.

,1952 יולי 13 תשי״ב, תמוז )כ׳ כב ) 
 ׳ומ כובאשי סעדיה עם )יהד 8 ,1 ע׳

עץ־חיים(.

 תימן, תצאי שלוחות ובילק. חילק ימי 202
 יולי 13 תשי״ב, תמוז )כ׳ כב-כג גל׳

1952, 8 ע׳ ( ,2.

 עבודת חוק על בכנסת בדיון דברים 203
החני חוק ועל 1952תשי״ב- הנוער,

ראשונה( )קריאה 1952תשי״ב- כות,

.1952 יולי 21 תשי״ב, תמוז )כ״ח ) 
 ע׳ לח, חוברת ,12 כרך הכנסת, דכרי
2663—2665.

 אגרת :ידיך תנח על העתוז מן גם 204
 כד גל׳ תימן, יוצאי שלוחות לעולה.

,1952 אוגוסט 8 תשי״ב. אב )י״ז .3 ע׳ (

 שנת לשלום צאתך א. :שלוחות בשער 205
 ;בהתנחלותם תימן עולי ב. ;תשי״ב

שלו ישראל. עדות בין הסכסוכים ג.
 ראש )ערב כה גל׳ תימן, יוצאי חות

,1952 ספטמבר תשי״ג, השנה  .1 ע׳ (
עו״ש(. :חתום

אג : מעליא...״ ונהורא גופא ״בריות 206
 תימן, יוצאי שלוחות לעולה. דף : רת
ספ תשי״ג, השנה ראש )ערב כה גל׳

,1952 טמבר ה. ע׳ (

תשי״ג
 )מכתב :והמשטרה עמק־חפר מעברת 207

 תשי״ג, חשון ב״ה הארץ, למערכת(.
.2 ע׳ ,1952 נובמבר 13

 ויצמן חיים נשיאנו של מיטתו אחרי 208
 )כ״ם כו גל׳ תימן, יוצאי שלוחות ז״ל.

,1952 נובמבר 16 תשי״ג, חשון  א. ע׳ (
עו״ש(. :)חתום

 מועצת בשולי :ז קשבת אוזן היש 209
 גל׳ תימן, יוצאי שלוחות ההסתדרות.

 נובמבר 16 תשי״ג, חשון )כ״ט כו
1952, ב. נד (

 יוצאי שלוחות ז מסבירים ובמה כיצד 210
 16 תשי״ג, חשון )כ״ט כו גל׳ תימן,

,1952 נובמבר ג.—ב ע׳ (

 ;בפראג המשפט א. :שלוחות בשער 211
 עקירת ג. ;בתימן היהודים שרידי ב.

שלו ראש-העין. פרשת ד. ; ה״מסלול״
 כסלו )י״ד כז גל׳ תימן, יוצאי חות

,1952 דצמבר 2 תשי״ג,  ד. א, ע׳ (
עו״ש(. )חתום:

 לעולה. שלוחות :ודור דור שנוח בינו 212
 כסלו )י״ד כז גל׳ תימן, יוצאי שלוחות
,1952 דצמבר 2 תשי״ג, ג.—ב ע׳ (

ליש השני הנשיא א. :שלוחות בשער 213
 יוצ- שלוחות להסתדרות. לב ב. ; ראל

 22 תשי״ג, טבת )ד׳ כח גל׳ תימן, אי
,1952 דצמבר א. ע׳ (
עו״ש(. :)חתום

ת־ חוק על בכנסת בדיון דברים 214  עבוד
 ראשונה( )קריאה 1952תשי״ג- נשים,

.1952 דצמבר 29 תשי״ג, טבת )י״א ) 
 ע׳ ח, חוברת ,13 כרך הכנסת, דכרי

357.

 המועמדים חוק על בכנסת בדיון דברים 215
 1953תשי״ג- חקלאית, להתיישבות

 תשי״ג, שבט )י״ז ראשונה( )קריאה
.1953 פברואר 2  כרך הכנסת. דכרי (

.614—613 ע׳ יב, חוברת ,13

לישובי המים הוזלת : בכנסת שאילתה 216

[2 2]

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



פב 3 תשי״ג, שבט )י״ח הפרוזדור,
.1953 רואר  ,13 כרד הכנסת, דכרי (

.615 ע׳ יב, חוברת
.223 מס׳ גם ראה

ת בענין בכנסת היום לסדר הצעה 217 מ  ה
 —תשי״ג חזירים, גידול לאיסור חוק

 פברואר 4 תשי״ג, שבס )י״ט 1953
 חוברת ,13 כרך הכנסת, דכרי (.1953

.641-640 ע׳ יב,

 יציאה היתר־ מתן :בכנסת שאילתה 213
 לייבלה מר של שהייתו רשות והארכת
 שבס )כ״ד בארצות־הברית, וייספיש
.1953 פברואר 9 תשי״ג,  הכנסת. דכרי (

.658 ע׳ יג, חוברת ,13 כרך
.226 מם׳ גם ראה

המש פעולות על בכנסת בדיון דברים 219
 פברואר 24 תשי״ג, אדר )ס׳ טרה
1953.  חוברת ,13 כרך הכנסת, דכרי (

.804—802 ע׳ סו,
.220 מס׳ גם ראה

 שנה הצעיר, הפועל והצבור. המשטרה 220
 10 תשי״ג, אדר )כ״ג 24 גל׳ ס״ו,

,1953 מארם 7 ע׳ ( - 6.
.219 גם ראה

 מדברי :לקטנות דאגה הפרט, חובת 221
האר במועצה הכללי בויכוח חברים

 ארץ- פועלי מפלגת של המ״ד צית
 דכר .11—13.3.1953 תל־אביב, ישראל,
 תשי״ג, אדר כ״ח מיוחדת(, )תוספת

[.1] ע׳ ,1953 מארס 15

 ;חג התקדש בליל א. :שלוחות בשער 222
 שלה. אכסניא על מחזרת תורה ב.

 ניסן )י״א כט גל׳ תימן, יוצאי שלוחות
,1953 מארס 27 תשי״ג, א. ע׳ (
עו״ש(. כנראה צ״ל בו״ש, : )חתום

 תעודד הפרוזדור לישובי המים הוזלת 223
 תימן, יוצאי שלוחות המתיישבים. את
 מארם 27 תשי״ג, ניסן )י״א כט גל׳

1953, א. ע׳ (
.216 מס׳ גם ראה

 האבטלה. וסכנות התעסוקה סיכויי 224
 ניסן )י״א כט גל׳ תימן, יוצאי שלוחות
,1953 מארס 27 תשי״ג, ב. ע׳ (

 תקציב חוק על בכנסת בדיון דברים 225
רא )קריאה 1953/54 לשנת ההוצאות

 מאי 11 תשי״ג, אייר )כ״ו שונה(
1953.  חוברת ,14 כרך הכנסת, דכרי (
.1291—1290 ע׳ כא,

.229-228 מס׳ גם ראה

לכ הפנים קבלות :בכנסת שאילתות 226
 היתר־יציאה מתן ;העצמאות יום בוד

 וייס- לייבלה מר של שהייתו והארכת
 תשי״ג, סיון )י״א בארצות־הבריח פיש

 ,14 כרך הכנסת, דכרי (.1953 מאי 25
.1368 ע׳ כג, חוברת

.218 מס׳ גם ראה

 נישואין חוק על בכנסת בדיון דברים 227
 רבניים(, בתי־דין )שיפוט וגירושין
 )י״ס ראשונה( )קריאה 1953תשי״ג-

.1953 יוני 2 תשי״ג, סיון הכנ דכרי (
.1465-1464 ע׳ כד, חוברת 14 כרך סת,

 חוק על בכנסת הדיון בהמשך דברים 228
)קרי 1953/54 לשנת ההוצאות תקציב

 יוני 17 תשי״ג, תמוז )ד׳ ראשונה( אה
1953.  חוברת ,14 כרך הכנסת, דברי (

.1648—1646 ע׳ כו,
.229 ,225 מס׳ גם ראה

 חוק על בכנסת הדיון בהמשך דברים 229
)קרי 1953/54 לשנת ההוצאות תקציב

 29 תשי״ג, תמוז )ט״ז ראשונה( אה
.1953 יוני  ,14 כרך הכנסת, רכרי (

.1746-1745 ע׳ כח, חוברת
.228 ,225 מם׳ גם ראה

 שנה הצעיר, הפועל זו. בעונה הכנסת 230
 אוגוסט 11 תשי״ג, אב )ל׳ 46 גל׳ מ״ו,
1953, 6 ע׳ ( - 5.

 שנה הצעיר, הפועל זו. בעונה הכנסת 231
 25 תשי״ג, אלול )י״ד 48 גל׳ מ״ו,

,1953 אוגוסט .4 ע׳ (
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 3 מס׳ החודש, גבולין. בין מסע 232
.1953 ספטמבר תשי״ד, )תשרי  ע׳ (
2 7 -2 4.

 שנה הצעיר, הפוטל זו. בעונה הכנסת 233
 6 תשי״ג, אלול )ב״ו 49/50 גל׳ מ״ו,

.1953 ספטמבר 6 ע׳ ( - 4.

תשי״ד
 ספרו על )ביקורת :עפר״ של ״דרך 234

 שנה הצעיר, הפועל סביב(. מרדכי של
 15 חשי״ד, תשרי )ו׳ 1/2 גל׳ מ״ז,

,1953 ספטמבר 1 ע׳ ( 8 -1 7.

 פארלאמענטאריזם יונגער אונדזער א234
 און פאלק וועגן. אייגנארטיקע אויף
 חשון )י״ז 16 גומי ,2 יארג. ציון,

,1953 אוקטובר 26 תשי״ד. .41—37 ע׳ (

 לימוד חוק על בכנסת בדיון דברים 235
 1953תשי׳׳ד- שעה(, )הוראת חובה

 תשי״ד, השוו )כ״ד ראשונה( )קריאה
.1953 נובמבר 2  כרך הכנסת, דכרי (

1 ע׳ א, חוברת ,15 8 -1 7.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. פתיחת עם 236
נו 11 חשי״ד, כסלו )ד׳ 10 גל׳ מ״ז,

,1953 במבר .4 ע׳ (

 כסלו י״ג דכר, הביקורת. בזכות 237
.6 ע׳ ,1953 נובמבר 20 תשי״ד,

 הצעיר, הפועל בכנסת. חוקים מסכת 238
 תשי״ד, כסלו )כ״ד 13 גל׳ מ״ז, שנה

,1953 דצמבר 1 .5—4 ע׳ (

 הפועל בכנסת. המדיני הדיון בעקבי 239
 טבת )ב׳ 14 גל׳ מ״ז, שנה תצעיר,
,1953 דצמבר 8 תשי״ד, .4—3 ע׳ (

 שנה הצעיר. הפועל ובמדינה. בכנסת 240
 29 תשי״ד, טבח )כ״ג 17 גל׳ מ״ז,

,1953 דצמבר 4 ע׳ ( - 3.

 שנה הצעיר. הפועל וכהונה. תורה פרסי 241
 ינואר 5 תשי״ד, שבט )א׳ ,18 גל׳ מ״ז,
1954, .10 ע׳ (

וה החקלאות על בכנסת בדיון דברים 242
 ינואר 11 תשי״ד, שבט )ז׳ התיישבות

1954.  חוברת ,15 כרך הכנפת, דפרי (
.621-620 ע׳ י״א,

 אליין. “,ז וועגן דעבאטירט כנסת די א242
 )כ׳ 23 נום׳ ,2 יארג. ציון, און פאלק
 —30 ע׳ ,1954 ינואר 24 תשי״ד, שבט

33.

 הצעיר, הפועל גידור. הטעונה פירצה 243
 תשי״ד. שבס )כ״ב 21 גל׳ מ״ז, שנה

,1954 ינואר 26 .4 ע׳ (

דב :תימן עולי של התישבותם פרשת 244
 של העובדים ועדי כינוס בפתיחת רים

 2 תשי״ד, שבט כ״ם דכר, תימן. עולי
.2 ע׳ ,1954 פברואר

הצ הפועל בכנסת. הששית הממשלה 245
 שבט )כ״ט 22 גל׳ מז._ שנה עיר,

,1954 פברואר 2 תשי״ד, 5 ע׳ ( - 4.

 שנה הצעיר, הפועל מות. עונש ביטול 246
 23 תשי״ד. א׳ אדר )כ׳ 25 גל׳ מז,

,1954 פברואר 7 ע׳ ( - 6.

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דברים 247
 )קריאה 1954—תשי״ד ,1954/55 לשנת

 מארס 1 תשי״ד, א׳ אדר )כ״ו ראשונה(
1954.  חוברת ,15 כרך הכנסת, דכרי (

.1020-1018 ע׳ יה,
.1233.248 מם׳ גם ראה

 התקציב חוק על הדיון בהמשך דברים 248
 )קריאה 1954תשי״ד- ,1954/55 לשנת

 16 תשי״ד, ב׳ אדר )י״א ראשונה(
.1954 מארס  ,15 כרד הכנסת, דברי (

.1201-1199 ע׳ כ, חוברת
.1235 ,247 מס׳ גם ראה

[24]

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ר, הפועל בכנסת. דיון של לקחו 249  המי
 תשי״ד, ב׳ אדר )י״א 28 גל׳ מז, שנה

,1954 מארם 16 5 ע׳ ( - 4.

 ישיר אוטובוסים קו :בכנסת שאילתה 250
 ב׳ אדר )כ״ד חולון-צפון־תל־אביב

.1954 מארם 29 תשי״ד,  הכנסת, דברי (
.1340 ע׳ כב, חוברת ,15 כרך

 הצעיר, הפועל חוסן. הרגשת מתוך 251
 תשי״ד, ב׳ אדר )כ״ה 30 גל׳ מז, שנה

,1954 מארס 30 .4 ע׳ (

 המיר, *®יעל בכנסת. המדיני הדיזן 252
 תשי״ד אייר נם׳׳ו 37 גל׳ מז, שנה

,1954 מאי 18 .4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. מדיוני 253
 1 תשי״ד, אייר )כ״ט 39/40 גל׳ מז,
,1954 יוני 5 ע׳ ( - 4.

התע מדיניות על בכנסת בדיון דברים 254
.1954 יוני 2 תשי״ד, סיון )א׳ סוקה ) 
 ע׳ כז, חוברת ,16 כרך הכנסת, דכרי
1846—1847.

 חסרים :בארץ ובעיותיהם תימן עולי 255
 י״ד אומר, וקשרים. מקצוע השכלה,

.3 ע׳ ,1954 יוגי 15 תשי״ד, סיון

 הפועל ובטחונה. המדינה שלום למען 256
 סעו )כ״א 42 גל׳ מז, שגה הצעיר,
,1954 יוגי 22 תשי״ד, 5 ע׳ ( - 4.

הצעיר, הפועל הצבאי. השיפוט מסכת 257

 תשי״ד, סיזן )כ״ח 43 גל׳ מז, שנה
,1954 עני 29 .4 ע׳ (

 הצעיר, הפוטל הכנסת. כבוד על נגן 258
 תשי״ד, תמוז )י״ט 46 גל׳ מז, שנה

,1954 עלי 20 6 ע׳ ( - 5.

 הדיינים, חוק על בכנסת בדען דברים 259
 )כ״ה ראשונה( )קריאה 1954תשי״ד-

.1954 עלי 26 תשי״ד, תמוז הכנ דכרי (
 —2212 ע׳ לה, חוברת ,16 כרך סת,

2214.
.260 מס׳ גם ראה

 מז, שנה הצעיר, הפועל הדיינים. חוק 260
,1954 אוגוסט 3 תשי״ד, אב )ד׳ 48 גל׳ ) 
.8—7 ע׳

.259 מם׳ גם ראה

 הטלפונים שירות :בכנסת שאילתה 261
,1954 אוגוסט 9 תשי״ד, אב )י׳ בחולון ) 

 ע׳ לז, חוברת ,16 כרך הכנסת, דכרי
2317.

 )ב׳ רפארצלאציה :בכנסת שאילתה 262
.1954 אוגוסט 31 תשי״ד, אלול  דכרי (

.2571 ע׳ מ, חוברת ,16 כרך הכנסת,

 הפועל ולאחריו. בכנסת המדיני הדיון 263
 אלול )ס׳ 53 גל׳ מז, שנה הצעיר,
,1954 ספטמבר 7 תשי״ד, 4 ע׳ ( - 3.

 החדשים המתישבים את נשאיר אל 264
 י״ב מעחדת(, )תוספת דכר בבדידותם.

.3 ע׳ ,1954 ספטמבר 10 תשי״ד, אלול

תשפר׳ו
)דב :דחוף יעד — לעם השכלה מתן 265

ההס של ולחינוך לתרבות במועצה ריו
 העברים העובדים של הכללית תדרות

 10 תשט״ו, תשון י״ד בארץ־ישראל,
.1954 נובמבר לשא קובץ אורות: (

 —94 ע׳ ג, חוברת וחינוך, תרבות לות
96.

 צען, און פאלק אויפבוי. אין פאלק א א265
 תשט״ו, חשון )כ״ב 15 נום׳ ,3 יארג.

,1954 פברואר 18 .22—20 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 266
נו 23 תשט״ו, חשון )כ״ז 8 נל׳ מח,

,1954 במבר .4 ע׳ (

[25]



 מעם או לטעמים הרבה :עדין״ מה 267
 כ״ד מיוחדת(, )תוספת דבר לרבים.

.11 ע׳ ,1954 דצמבר 19 תשט״ו, כסלו ]

 לבית־ חמרי־גלם :בכנסת שאילתה 268
 כסלו )ב״ו בחולון "חמת" החרושת
.1954 דצמבר 21 תשס״ו, הכנ דברי (

.375 ע׳ ז, חוברת ,17 כרך פה,

 עלילת על התגובה א. :הכנסת בשערי 269
הצ הפועל בעבודתה. הכנסת ב. קהיר.

 כסלו )כ״ו 13 גל׳ מח, שגה עיר,
,1954 דצמבר 21 תשט״ו, 5 ע׳ ( - 4.

 התעסוקה מצב על בכנסת בדיון דברים 270
.1954 דצמבר 22 תשט״ו, כסלו )כ״ז ) 

 ע׳ ז, חוברת ,17 כרך הכנסת, דברי
387—388.

 חוק ב. ;טוב סימן א. :הכנסת בשערי 271
 חסינותו ביטול ג. ;במבחן החסינות

התע על הדיון ד. ;רוזנברג חה״כ של
 15 גל׳ מה, שנה הצעיר, הפועל סוקה.

,1955 ינואר 4 תשס״ו, סבת )י׳  ע׳ (
5 - 4.
.270 מם׳ גם ראה

 הפועל הקובע. היום :הכנסת בשערי 272
 סבת )י״ז 16 גל׳ מח, שנה הצעיר,
,1955 ינואר 11 תשט״ו, 5 ע׳ ( - 4.

 של ה״מקדמה" א. :הכנסת בשערי 273
 אי־אמון הצעת ב. ;התקציב ויכוח

 מח, שנה הצעיר, הפועל "חירות". של
 ינואר 25 תשט״ו, שבט )ב׳ 18 גל׳

1955, 5 ע׳ ( - 4.
 :השניה העליה בפרשת תימן עלית -

 לכבוד חגיגי בכנוס שנאמרו דברים
 ליסין, בית מתימן, השניה העליה אנשי

.1955 ינואר 29) תשט״ו, שבט ו׳ ) 

.276 מס׳ ראה

 הצעת בענין בכנסת היום לסדר הצעה 274
 השירותים תקציב חוק לתיקון חוק

 שבט )י״ז 1955תשט״ו- הדתיים,
.1955 פברואר 9 תשט״ו  הכנסת, דברי (

.784 ,7831-782 ע׳ יד, חוגרת ,17 כרך

 של השמרני התקציב :הכנסת בשערי 275
 גל׳ מח, שנה הצעיר, הפועל המדינה.

 פברואר 15 תשט״ו, שבס )כ״ג 20/21
1955, 5 ע׳ ( - 4.

 :השניה העליה בפרשת תימן עלית 276
 לכבוד חגיגי בכנוס שנאמרו דברים

 ליסין, בית מתימן, השניה העליה אנשי
 שנה הצעיר, הפועל תשט״ו. שבט ו׳

 מארס 1 תשט״ו, אדר )ז׳ 23 גל׳ מח,
1955, 1 ע׳ ( 0 -9.

במו והאחדות השלום על לשמור כיצד 277
בפגי שנאמרו דברים מתוך :ז שבים

 בכ״א )שנערכה המושבים נציגי שת
.1954 דצמבר 16 תשט״ו, כסלו שלו (
 אדר )י׳ ל גל׳ תימן, יוצאי חות

,1955 מארס 4 תשט״ו, .4 ,1 ע׳ (

 שלוחות מתימן. העליות התערות עם 278
 תשט״ו, אדר )י׳ ל גל׳ תימן, צאי“
,1955 מארס 4 .2 ע׳ (

 סעיפי על הדיון א. :הכנסת בשערי 279
 ג. ;ובטחון חוץ עניני ב. ;התקציב

 שנה הצעיר, הפועל ההסברה. מינהל
 מארם 8 תשט״ו, אדר )י״ד 24 גל׳ מה,

1955, 5 ע׳ ( - 4.

 הפועל הראשית. לרבנות הבחירות עם 280
 אדר )כ״א 25 גל׳ מח, שנה הצעיר,
,1955 מארס 15 תשט״ו, 7 ע׳ ( - 6.

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דבריו 281
 )כ״ב ראשונה( )קריאה 1955/56 לשנת

.1955 מארס 16 תשט״ו, אדר  דברי (
 —1123 ע׳ יח, חוברת ,17 כרך הכנסת,

1124.

 מישראל. האדם להכשרת קיימת קרן 282
 ניסן )ד׳ לא גל׳ תימן, יוצאי שלוחות
,1955 מארם 27 תשט״ו, .3 ,2 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 283
 4 תשט״ו, ניסן )י״ב 27/28 גל׳ מח,

,1955 אפריל 5 ע׳ ( - 4.
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 להיות כמדינה הדתיים המוסדות על 284
 דברים :ממלכתי בסיס על מושתתים

 לב גל׳ תימן, ימאי שלוחות בכנסת.
.1955 אפריל 6 תשט״ו, ניסן )י״ד ) 

.2 ע׳
.281 מס׳ גם ראה

הפו ? ההסתדרות פני הושחרו מה על 285
 ניסן )כ״ז 30 גל׳ מח, שנה האסיר, על

,1955 אפריל 19 תשט״ו, 4 ע׳ ( - 3.

הא הפוסל השביעית. השנה במוצאי 286
 תשס״ו, אייר )ד׳ 31 גל׳ מח, שגה סיר,

,1955 אפריל 26 6 ע׳ ( - 5.

 שנה האמיר, הפוסל ולקחה. המערכה 287
 מאי 17 תשט״ו, אייר )כ״ה 34 גל׳ מה,

1955, 4 ע׳ ( - 3.

 שנה האסיר, הפוטל הכנסת. בשערי 288
 יוני 7 תשט״ו, סיון )י״ז 37 נל׳ מח,

1955, .5י-4 ע׳ (

 :גבוריגו עיטור א. :הכנסת בשערי 289
הא הפוטל והדפוס. העתונות חופש ב.

 סמן )כ״ד 38 גל׳ מח, שנה סיר,
,1955 יוני 14 תשט״ו, 5 ע׳ ( - 4.

 שנה האסיר, הפוטל הכנסת. בשערי 290
 יולי 5 תשט״ו, תמוז )ס״ו 41 גל׳ מח,

1955, 6 ע׳ ( - 4. )

 גלויות. וג”למי יסוד —לבבות קירוב 291
 1955 יולי 22 תשט״ו, אב ג׳ הארץ,

ב. ע׳ מיוחד(, )מוסף
 22 תשט״ו, אב ג׳ בדפר, גם פורסם

.8 ע׳ ,1955 יולי

 ;בישראל לדמוקרטיה הערובה היכן 292
 בעפולה(. בחירות באסיפת )דבריו

 ,11955 יולי 24 תשט״ו, אב ה׳ דפר,
.3 ע׳

 גל׳ מח, שנה האסיר, הפוטל מסקנות. 293

 אוגוסט 2 תשט״ו, אב )י״ד 46/45
1955, .8—6 ע׳ (

 שנה האמיר, הפוטל העצמית. הבקורת 294
 אוגוסט 9 תשט״ו, אב )כ״א 47 גל׳ מח,

1955, .4 ע׳ (

הממשל לקואליציה תהיה דמות מה 295
או 30 תשט״ו, אלול י״ב דפר, ז תית

.2 ע׳ ,1955 גוסט

הפו השלישית. הכנסת שערי בהפתח 296
 )י״ב 49/50 גל׳ מח, שנה הצעיר, על

,1955 אוגוסט 30 תשט״ו, אלול  ע׳ (
4—5.

 שנה האסיר, הפוטל הכנסת. בשערי 297
ספ 6 תשט״ו, אלול )י״ט 51 גל׳ מח,

,1955 טמבר 5 ע׳ ( - 4.

תשמ״ז
 שנה האסיר, הפועל הכנסת. בשערי 298

אוק 25 תשט״ז, חשון )ט׳ 6 גל׳ מט,
,1955 טובר .4 ע׳ (

 שנה האסיר, הפוטל הכנסת. בשערי 299
נובמ 8 תשט״ז, חשון )כ״ג 8 גל׳ מט,
,1955 בר .7—5 ע׳ (

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 300
 )קריאה 1955תשם״ז- בתי־המשפט,

נובמבר 22 תשט״ז, כסלו )ז׳ ראשונה(

1955.  חוברת ,19 כרך הכנסת, דכרי (
356 ע׳ ח, -3 54.

בע השלישית הכנסת :הכנסת בשערי 301
 גל׳ מם, שנה הצעיר, הפועל בודתה.

,1955 דצמבר 20 תשט״ז, טבת )ה׳ 14 )
A ,v

 שנה הצסיר, הפועל הכנסת. בשערי 302
דצ 27 תשט״ז, טבת )י״ב 15 גל׳ מט,
,1955 מבר .5י-4 ע׳ (
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 בתי־דין חוק על בכנסת כדיון דבריו 303
 תשט״ז- הדין(, לבית )הזמנה דתיים

 טבת )כ״ו ראשונה( )קריאה 1955
.1956 ינואר 10 תשט״ז,  הכנסת, דברי (

.759-758 ע׳ טו, חוברת ,19 כרד

והבט המדיני הדיון :הכנסת בשערי 304
 17 גל׳ מט, שנה הצמיד.. הפועל ,חתי
,1956 ינואר 10 תשט״ז, טבת כ״ו  ע׳ (

5 - 4.

 בהרל דוד )עם הפדויים הסכם לענין 305
 הסוכנות במשרדי מעבודה פרישתו עם

 22 תשס״ז, שבם ט׳ דבר, היהודית(.
.2 ע׳ ,1956 ינואר

.1239 מס׳ ראה תגובה

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 306
 24 תשט״ז, שבט )י״א 19 גל׳ מם,

,1956 ינואר 6 ע׳ ( - 5.

 לכנסת. השנה ראש :הכנסת בשערי 307
 )כ״ה 21 גל׳ מט, שנה הצעיר, הפועל

,1956 פברואר 7 תשט״ז, שבט  ע׳ (
4—5•

הח התקציב עם א, :הכנסת בשערי 308
 הפועל בתקציב. הדיון בעיית ב. ; דש

 אדר )ט׳ 23 גל׳ מט, שנה הצעיר,
,1956 פברואר 21 תשט״ז, .4 ע׳ (

 פאלק ארום. יאר 50 אין כנסת די א308
 אדר )י״ד 12 נום׳ ,5 יארג. ציון, און

3 ע׳ (,1956 פברואר 26 תשט״ז, 0 -2 8.

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 309
 1956תשם״ז- ,1956/57 לשנת התקציב
 תשט״ז, אדר )ט״ז ראשונה( )קריאה

.1956 פברואר 28  כרך הכנסת, דברי (
.1195-1194 ע׳ כב, חוברת ,20

.313-312 מם׳ גם ראה

 הוויכוח. סיגנון על הכנסת: בשערי 310
 )ס״ז 24 גל׳ מט, שנה הצעיר, הפועל

,1956 פברואר 28 תשט״ז, אדר .4 ע׳ (

 על קיטרוג דברי :בכנסת שאילתה 311
 אליהו מר מפי הרבניים בתי־הדין

 מארס 7 תשט״ז, אדר )כ״ד אלישר
1956.  חוברת ,20 כרד הכנסת, דברי (

.1335 ע׳ כג,

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דבריו 312
 )קריאה 1956תשס׳׳ז- ,1956/57 לשנת

 מארס 7 תשט״ז, אדר )כ״ד ראשונה(
1956.  חוברת ,20 כרך הכנסת, דברי (

.1338-1336 ע׳ כג,
.313,309 מם׳ גש ראה

 חוק־ על בכנסת הדיון בהמשך דבריו 313
 1956תשט״ז- ,1956/57 לשנת התקציב
 תשט״ז, אדר )כ״ה ראשונה( )קריאה

.1956 מארס 8  ,20 כרד הכנסת, דברי (
.1385-1384 ע׳ כג, חוברת

.312 ,309 מם׳ גם ראה

 "חירות". שערוריית : הכנסת בשערי 314
 )א׳ 26 גל׳ מט, שנת הצעיר, הפועל

,1956 מארס 13 תשט״ז, גיסן .5—4 ע׳ (
 הצעיר, הפועל לעצמאותנו. בשמונה 315

 תשט״ז, ניסן )כ״ט 30 גל׳ מט, שנה
,1956 אפריל 10 .5—4 ע׳ (

 )י״ח הכ״ד הציוני בקונגרס דברים 316
.1956 אפריל 29 תשט״ז, אייר הקונ (
 סטינו־ וחשבון דין : הכ״ד הציוני גרס

.238-234 ע׳ גראפי,
.1240 מס׳ גם ראה

 הפועל א״י. פועלי למפלגת יומי עתון 317
 אייר )כ״ח 34/35 גל׳ מס, שנה הצעיר,
,1956 מאי 9 תשט״ז, .14—12 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 318
 מאי 29 תשט״ז, סיון )י״ם 37 גל׳ מט,

1956, 5 ע׳ ( - 4.

 שירותי חוק על ככנסת בדיון דבריו 319
 ראשונה( )קריאה 1956תשט״ז- הסעד,

.1956 יוני 12 תשס״ז, תמוז )ג׳  דברי (
 —2005 ע׳ לא, חוברת ,20 כרך הכנסת,

2006.
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 ;לכגסר: פנים שני א. :הכנסת בשערי 320
 הפועל "חרות". של הצדק תסביך ב.

 תמוז )ג׳ 39 גל׳ מט, שנה הצעיר,
,1956 יוני 12 תשס״ז, .4 ע׳ (

 השמות, חוק על בכנסת בדיון דבריו 321
שם״ז-  )ט׳ ראשונה(, )קריאה 1956ת

.1956 יוני 18 תשט״ז, תמוז  דברי (
 -2040 ע׳ לב, חוברת ,20 כרך הכנסת,

2041.

 החוץ שר התפטרות :הכנסת בשערי 322
 מט, שנה הצעיר, המועל שרת(. )משה

 יוני 26 תשט״ז, תמוז )י״ז 41 גל׳
1956, .4—3 זר (

 הרשויות חוק על בכנסת בדיון דבריו 323
 —תשט״ז מיוחדת(, )הסמכה המקוממת

 אב )ס״ז ראשונה( )קריאה 1956
.1956 יולי 24 תשט״ז,  הכנסת, דכרי (

 .2389-2388 ע׳ לז, חוברת ,20 כרך
.335 מם׳ גם וראה

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 324
 יולי 24 תשט״ז, אב )ט״ז 45 גל׳ מם,

1956, .5—4 ע׳ (

 לרגל הכנסת יושב־ראש כסגן דבריו 325
 הכנסת של הראשון המושב נעילת

 יולי 25 תשס״ז, אב )י״ז השלישית
1956.  חוברת ,20 כרך הכנסת, דברי (

.2453 ע׳ לז,

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 326
 יולי 31 תשט״ז, אב )כ״ג 46 גל׳ מם,

1956, .4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל והמצוי. הרצוי בין 327
או 7 תשט״ז, אב )ל׳ 47/48 גל׳ מס.

,1956 גוסט .5 ע׳ (

 דבר, העדות. כל בין שוויון לקיים יש 328
 .1956 אובוסט 30 תשס״ז, אלול כ״ג

.6 ,3 ע׳

 כסלו )ב׳ 9 גל׳ ג, שנה הצעיר, על
.1956 נובמבר 6 תשי״ז, 5 ע׳ ( - 4.

 קדש(. מבצע )על :הכנסת בשערי 334
 )ט׳ 10 גל׳ נ, שנה הצעיר, הפועל

,1956 נובמבר 13 תשי״ז, כסלו .5 ע׳ (

 ומשפט חוק החוקה, ועדת בשם דבריו 335
 שניה לקריאה הבאה עם הכנסת של

המ הרשויות חוק הצעת את ושלישית
שי״ז- מיוחדת(, )הסמכה קומיות  ת

 נובמבר 26 תשי״ז, כסלו )כ״ב ,1956
1956.  חוברת ,21 כרך הכנסת, דכרי (

 ,331—330 ,329-328 ,327-326 ע׳ ח,
332.

.1241,323 מם׳ גם ראה

 חוק הצעת על בכנסת בויכוח דברת 336
שי״ז- השכר, הגנת  )קריאה 1956ת

דצמבר 4 תשי״ז, כסלו )ל׳ ראשונה(
[2 9]

תשי״ז

 מ־ )של השמינית זעעידה בעקבות 329
 1 גל׳ נ, שנה הצעיר, הפועל פא״י(.

,1956 ספטמבר 11 תשי״ז, תשרי )ו׳ ) 
.5—4 ע׳

 דוד )על :היל אל מחיל עמו המוליד 330
 הפועל שבעים(. לו במלאת בן־גוריון

 תשרי )כ״ז 3/4 גל׳ נ, שנה הצעיר,
,1956 אוקטובר 2 תשי״ז, A-1 ע׳ (

 דיינים של חוות־דעת :בכנסת שאילתה 331
 )ד׳ לערעורים הגדול בית־הדין נגד

.1956 אוקטובר 9 תשי״ז, חשון  דכרי (
.27 ע׳ א, חוברת ,21 כרך הכנסת,

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 332
אוק 23 תשי״ז, חשון )י״ח 7 גל׳ נ,

,1956 טובר 5 ע׳ ( - 4.

הפו קדש(. מבצע )על :המערכה טעם 333



1956.  חוברת ,21 כרך הכנסת, דכרי (
.398-397 ע׳ ט,

 שנה וממיר, הפועל הכנסת. בשערי 337
דצמבר 11 תשי״ז, טבת )ז׳ 14 גל׳ נ,

.4—,3 ע׳ , (1956

 של קיומו הבטחת :בכנסת שאילתה 338
 טבת )י״ג בצפת "הדסה" בית־החולים

.1956 דצמבר 17 תשי״ז,  הכנסת, דכרי (
.469-468 ע׳ יא, חוברת ,21 כרך

קואלי משברים א. :הכנסת בשערי 339
 על צדקות ב. ; מלא איחוד או ציוניים
 נ, שנה הצעיר, הפועל הכלל. חשבון

ינואר 1 תשי״ז, טבת )כ״ח 17 גל׳
.5—4 ע׳ , (1957

 המדינית. הסברתנו הכנסת: בשערי 340
 )י״ג 19 גל׳ נ, שנה הצעיר, הפועל

,1957 ינואר 15 תשי״ז, שבט 5 ע׳ ( -4.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 341
 ינואר 29 תשי״ז, שבט )כ״ז 21 גל׳ נ,

1957, 5 ע׳ ( -4.

 חוק הצעת על בכנסת בויכוח דבריו 342
 1957—תשי״ז ,1957/58 לשנת התקציב
המדי נשיא לשכת :ראשונה( )קריאה

 )ה׳ המדינה מבקר משרד הכנסת, נה,
.1957 פברואר 6 תשי״ז, א׳ אדר  דכרי (

 —989 ע׳ יח. חוברת ,21 כרך הכנסת,
991.

.1242 מם׳ גם ראה

 חוק הצעת על בכנסת בויכוח דבריו 343
 1957תשי״ז- ,1957/58 לשנת התקציב

 המשטרה משרד :ראשונה( )קריאה
.1957 פברואר 19 תשי״ז, א׳ אדר )י״ח ) 
 ע׳ כ. חוברת ,21 כרך הכנסת, דכרי
1101—1102.

 מחניים, מנהגים. טשטוש ללא מיזוג א343
 א׳ באדר )כ״א )קיב( כ גל׳ ד, כרך

,1957 בפברואר 22 תשי״ז,  .14 ע׳ (
 על יהיה מה השאלה: על תשובה
גלויות. במיזוג העדות מנהגי

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 344
 מארם 5 תשי״ז, ב׳ אדר )ב׳ 26 גל׳ נ,

1957, .5י-4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 345
 מארם 12 תשי״ז, ב׳ אדר )ט׳ 27 גל׳ נ,

1957, .5—4 ע׳ (

 חוק הצעת על בכנסת בויכוח דבריו 346
 1957—תשי״ז ,1957/58 לשנת התקציב
וה החינוך משרד :ראשונה( )קריאה
 מארס 19 תשי״ז, ב׳ אדר )ט״ז תרבות

1957.  חוברת ,22 כרך הכנסת, דכרי (
.1371—1369 ע׳ כד,

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 347
 19 תשי״ז, ב׳ אדר )ט״ז 28 גל׳ נ,

,1957 מארם .4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת, בשערי 348
 אפריל 2 תשי״ז, ניסן )א׳ 30 גל׳ נ,

1957, .4 ע׳ (

 הבית יושב־ראש כסגן בכנסת דבריו 349
 גיסן )ט׳ וסדריו הבית ניהול על

.1957 אפריל 10 תשי״ז,  הכנסת, דכרי (

.1828 ע׳ כז, חוברת ,22 כרך

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 350
אפ 10 תשי״ז, ניסן )ט׳ 31/32 גל׳ נ,

,1957 ריל .5—4 ע׳ (

 דכר, סיני. מערכת בסימן הכנסת מושב 351
 ,1957 אפריל 26 תשי״ז, ניסן כ״ה

.3 ע׳

 :)ב( סיני מערכת בסימן הכנסת מושב 352
 ב׳ דכר, לפופולאריות. הדאגה בסבך
.3 ,2 ע׳ ,1957 מאי 3 תשי״ז, אייר

 למושב צפוי מה א. :הכנסת בשערי 353
הכ עבודת לתקינות דאגה ב. ז הקיץ

 בן רוזן( )פנחס המשפטים שר ; נסת
37 גל׳ נ, שנה הצעיר, הפועל שבעים.
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,1957 מאי 21 תשי״ז, אייר )כ׳  ע׳ (
5 - 4.

 ;והציבור הכנסת א. :הכנסת בשערי 354
הע הפועל ה־ש.כ. מן מבקשים מה ב.

 תשי״ז, תמוז )ב 42 גל׳ נ, שנה שיר..
,1957 יולי 2 5 ע׳ ( - 4.

בחי אלי הששים א. :הכנסת בשערי 355
 ג. ;הפיתוח רשות לפרשת ב. ; רות

 הפועל גרמניה. עם היחסים לבעיית

 תמוז )כ״ד 45 גל׳ נ, שבה הצעיר,
,1957 סלי 23 תשי״ז, 6 ע׳ ( - 5.

 :המשפם בתי חוק א. :הכנסת בשערי 356
 הפועל ז החוק של חידושיו הם מה ב.

 תשי״ז, אב )ב׳ 46 גל׳ נ, שנה הצעיר,
,1957 יולי 30 6 ע׳ ( - 4.

הצ הפועל המזרחי". "הפועל באוזני 357
 אלול )כ״ו 52/53 גל׳ נ, שנה עיר,

,1957 ספסמבר 22 תשי״ז, 9 ע׳ ( - 7.

 24 תשי״דו, טבת )א׳ 13 גל׳ נא, שנה

,1957 דצמבר 4 ע׳ ( - 3.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 364
 ינואר 14 תשי״ח, טבת )כ״ב 16 גל׳ נא.

1958, .5—4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 365
פב 18 תשי״ח, שבט )כ״ח 21 גל׳ נא,

,1958 רואר 5 ע׳ ( - 4.

 בתקציב הדיון עם :הכנסת בשערי 366
 גל׳ נא, שנה הצעיר, הפועל .1958/9

,1958 מארס 11 תשי״ח, אדר )י״ט 24 ) 

6 ע׳ - 3.

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 367
 : 1958תשי״ח- ,1958/59 לשנת התקציב

 12 תשי״ח, אדר )כ׳ הדתות. משרד

.1958 מארס  ,23 כרך הכנסת, דכרי (
.1303-1301 ע׳ כא, חוברת

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 368
 תשי״ח- ,1958/59 לשנת התקציב

 תשי״ח, אדר )כ״ח הפגים משרד : 1958
.1958 מארס 20  כרך הכנסת, דברי (
.1496-1494 ע׳ כב, חוברת ,24

המיו המבנים גודל : בכנסת שאילתה 369
 ניסן )י׳ בשיכונים לחנויות עדים

.1958 מארם 31 תשי״ח,  הכנסת, דברי (
.1745 ע׳ כד, חוברת ,24 כרך

תשי״ח
 ההתנקשות נסיון )על :הכנסת בשערי 358

 לכהונה בן־צבי י׳ בחירת ;בכנסת
 גל׳ נא, שנה הצעיר, הפועל שנייה(.

,1957 נובמבר 5 תשי״ח, חשון )י״א 6 ) 

.4 ע׳

 הצעת על הויכוח בעת בכנסת דבריו 359
נישו )ריבוי עונשיו דיני לתיקון חוק

 תשי״ח, כסלו )ג׳ 1957תשי״ז- אין(,
.1957 נובמבר 26  כרד הכנסת, דכרי (
 .271—270 ע׳ ו, חוברת ,23

3ו מס׳ גם ראה 6

המ הדיון סיום א. :הכנסת בשערי 360
 הנוסף. התקציב על הדיון ב. ; דיני

 כסלו )ג׳ 9 גל׳ נא, שנה הצעיר, הפועל
.1957 נובמבר 26 תשי״ח, .4—3 ע׳ (

 על בכנסת הדיון בסיום אישית הודעה 361
 )ריבוי עונשין דיני לתיקון החוק הצעת

רא )קריאה 1957תשי״ז- נישואין(,
 דצמבר 2 תשי״ח, כסלו )ט׳ שונה(

1957.  חוברת ,23 כרך הכנסת, דכרי (
.314 ע׳ ז,

.359 מס׳ גם ראה

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 362
 דצמבר 8 תשי״ח, כסלו )י׳ 10 גל׳ נא,

1957, .5 ע׳ (

הצעיר, הפועל הפטריוטי". "המעשה 363
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 שנה מועיד, הפועל הכנסת. בשערי 370
 אפריל 1 תשי״ח.. ניסן )י״א 27 גל׳ נא,

1958, 5 ע׳ ( - 4.

 :תימן יציאת בפרשת ומעשים נסים 371
 הפועל וקליטתה. תימן עליית מפרקי
 גיסן )ל׳ 29/30 גל׳ נא, שנה הצעיר,
,1958 אפריל 20 תשי״ח, .1.2—10 ע׳ (

 אייר כ״ו דבר, המזרח. עולי לשיתוף 372
 ועידת )מוסף 1958 מאי 16 תשי״ח,

כ. ע׳ מפא״י(,

 של השני הכנס )על :חשובה ועידה 373
 הפועל מפא״י(. של השמינית הועידה
 סיון )א׳ 34 גל׳ נא, שנה הצעיר,
,1958 מאי 20 חשי״ח, 7 ע׳ ( - 6.

יש שוטרים 4 רצח :בכנסת שאילתה 374
 היש־ שביתת־הנשק ועדת ויו״ר ראלים

 סמן )ט׳ ירדנית באש ראלית־ירדנית
.1958 מאי 28 תשי״ח, ת, דברי ( מס  ה

.1926 ע׳ כז, חוברת ,24 ברך

 חרק הצעת על בויכוח בכנסת דברמ 375
שי״ח- התעסוקה, ארגון  )קריאה 1958ת

 יוני 3 תשי״ח, סמן )ט״ו ראשונה(
1958. ה, דברי ( מפ  חוברת ,24 כרך ה
.1979-1977 ע׳ כח,

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 376
 יוני 3 תשי״ח, סיון )ט״ו 36 גל׳ נא,

1958, 7 ע׳ ( - 6.

 25 גל׳ כעין, עץ שמחה. או צער א376
 (1958 ביוני 20 תשי״ח, בתמוז )ב׳
 הנמו "הרמה על למערכת מכתב .2 ע׳

התיאט אמנות בשדה יצירתנו של כה
 העשור בתקופת והציור, המוסיקה רון,

ישראל...". מדינת של הראשון

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 377
 יוני 24 תשי״ח, תמוז )ו׳ 39 גל׳ נא,

1958, 6 ע׳ ( - 5.

 בקואליציה המשבר :הכנסת בשערי 378
 נא, שנה הצעיר, הפועל הממשלתית.

,1958 מלי 1 תשי״ח, תמוז )י״ג 40 גל׳ ) 
.4—3 ע׳

 הודעת על הכללי בדיון בכנסת דבו־מ 379
 השרים התפטרות על הממשלה ראש
 תמוז )כ״ו בורג וי׳ שפירא מ״ח

.1958 יולי 14 תשי״ח, ת, דברי ( מס  ה
 .2272-2269 ע׳ לד, חוברת ,24 כרך
.1249 מס׳ גם ראה

 שהחטיאה נוקשות :הכנסת בשערי 380
 נא, שנה הצעיד, הפועל מטרתה. את
 יולי 15 תשי״ח. תמוז )כ״ז 42 גל׳

1958, .4—3 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 381
 מלי 22 תשי״ח, אב )ה׳ 43 גל׳ נא,

1958, 4 ע׳ ( - 3.

ואוי ידידים :ובחבש באריתריאה מסע 382
 אלול כ״ז דבר, אפריקה. בחופי בים

.3 ע׳ ,1958 ספטמבר 12 תשי״ח,

 נתיחס כיצד :ובחבש באריתריאה מסע 383
 אלול כ״ם דבר, ז הפלאשים לעדת

.6 ע׳ ע׳ ,1958 ספטמבר 14 תשי״ח,

תשי״ט
 דאגה :ובחבש באריתריאה מסע 384

 ה׳ דבר, הנאצריזם. התפשטות מפני
 ,1958 ספטמבר 19 תשי״ט, תשרי

6 ע׳ ,3.

שנה גשר, ובחבש. באריתריאה ביקור 385

ספ תשי״וז, )אלול (16) 3 חוברת ד,
,1958 טמבר 6 ע׳ ( 5 -5 6.

הפו זו. בשעה המפלגה של מערכותיה 386
 תשרי )י״ז 2 גל׳ נב, שנה הצעיר, על

,1958 אוקטובר 1 תשי״ט, 6 ע׳ ( - 5.
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למש סיינה אבן הנחת : הכנסת בשערי 387
ר, הפועל הכנסת. כן מי  נב, שנה ה

 אוקסובר 21 תשי״ם, השוו )ז׳ 5 גל׳
1958, .4 ע׳ (

 שנה הצעיר. הסועל הכנסת. בשערי 388
נו 4 תשי״ט, חשון )כ״א 7 גל׳ נב,

,1958 במבר .5—4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 389
נו 11 תשי״ם, חשון )כ״ח 8 גל׳ נב,

,1958 במבר 6 ע׳ ( - 4.

 הצעיר, הפועל עם. למשאל התביעה 390
 תשי״ט. כסלו )י״ג 10 גל׳ נב, שנה

,1958 נובמבר 25 6 ע׳ ( - 5.

 אידי־ רעליגיעזע. די מיט סכסוך דער 391
 כסלו )ט״ז 1285 נוס. קעמפער, שער

,1958 נובמבר 28 תשי״ט, 4 ע׳ ( - 3, 
7.

 הצעות־ שתי על בכנסת בדיון דבריו 392
 הבחירות שיטת בדבר למשאל־עם חוק
 )הוראות הכנסת :יסוד חוק הצעת ועל

 דצמבר 9 תשי״ט, כסלו )כ״ז מיוחדות(
1958.  חוברת ,25 כרך הכנסת, דכרי (

.483 ע׳ ט,

להכ העשור יום לציון בכנסת דבריו 393
הא זכויות על האומות־המאוחדות רזת
 דצמבר 10 תשי״ט, כסלו )כ״ח דם

1958.  חוברת .25 כרך הכנסת, דכרי (
.518 ע׳ ט,

 שירות חוק על בכנסת בדיון דבריו 394
ומג מפלגתית פעילות )סיוג המדינה

 )קריאה 1958תשי״ט- כספים(, בית
 דצמבר 22 תשי״ס, טבת )י״א ראשונה(

1958.  חוברת ,25 כרך הכנסת, דכרי (
.614-612 ע׳ יא,

 ז המקומי השלטון ראשי ייבחרו כיצד 395
 )י״ט 15 גל׳ נב, שנה הצעיר, הפועל

,1958 דצמבר 30 תשי״ט.. טבת  ע׳ (
4—6.

 הפועל המפלגה. לועידת הבחירות עם 396
 שבס )ד׳ 17 גל׳ נב, שנה הצעיר,
,1959 ינואר 13 תשי״ט, .5—4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 397
 ינואר 20 תשי״ט, שבט )י׳׳א 18 גל׳ גב,

1959, .5—4 ע׳ (

 שפרינצק. יוסף לזכר :הכנסת בשערי 398
 )כ״ה 20 גל׳ נב, שנה הצעיר, הפועל

,1959 פברואר 3 תשי״ט, שבט .4 ע׳ (

 מיוחדת חוברת בדבר בכנסת הודעתו 399
 דברי כונסו שבה הכנסת" "דברי של

המ שפרינצק יוסף הכנסת יושב־ראש
 מארם 2 תשי״ט, א׳ אדר )כ״ב נוח

1959.  חוברת ,26 כרך הכנסת, דכרי (
.1262 ע׳ כא,

 נב, שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 400
 מארם 10 תשי״ט, א׳ אדר )ל׳ 25 גל׳

1959, 4 ע׳ ( - 3.

 תל־ עירית לראש בכנסת ברכה דברי 401
 של חגה לרגל רוקח, י׳ לשעבר, אביב

 מארס 11 תשי״ט, ב׳ אדר )א׳ תל־אביב
1959.  חוברת ,26 כרך הכנסת, דכרי (
.1439-1438 ע׳ כב,

 לתיקון חוק על בכנסת בדיון דבריו 402
,16 )מס׳ העיריות פקודת  —תשי״ט (

)תי לכנסת הבוחרים פנקס וחוק 1959
,2 מם׳ קון  אדר )כ״ז 1959תשי״ט- (
.1959 אפריל 6 תשי״ט, ב׳ הכנ רכרי (

.1906-1905 ע׳ כו, חוברת ,26 כרך סת,

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 403
 15 תשי״ט, ניסן )ז׳ 30/31 גל׳ נב,

,1959 אפריל 5 ע׳ ( -4.
י.י.(. :)חתום

 הצעיר, הפועל המעוטים. של המרקחה 404
 תשי״ט, ניסו )ז׳ 30/31 גל׳ נב, שנה

,1959 אפריל 15 .8 ע׳ (

 :נשרים כנפי על מתימן. ישראל בצאת 405
יהודי לעלית העשור לציון חגיגות
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 תשי״ם, ניסן כ״ה פתח־תקוה, תימן,
 הציבורית הועדה בהוצאת .1959 מאי 3

 ע׳ ,1959 נשרים״, כנפי ״על לחגיגות
!2, 6.]

.1258 מס׳ ראה

 הצעיר, הפועל מתימן. ישראל בצאת 406
 תשי״ם, אייר )ג׳ 34/35 גל׳ נב, שנה

.7-6 ע׳ (,1959 מאי 11

 :תימן גולת לחיסול לציון הכנסים 407
 שיתופו אי על צדוק )ליוסף תשובה
 העשור ועדת ע״י שנערכו בכנסים

 "על תימן גלות חיסול לציון העולמית
 תשי״ט, אייר י״ז דכר, נשרים"(. כנפי

.3 ע׳ ,1959 מאי 25

בת למערכת )מכתב :דברים לבירור 408
 ב״הבוקר" צדוק י׳ של למכתבו גובה
 כ״ג הבוקר, (.1959 במאי 18 מיום
 .2 ע׳ ,1959 מאי 31 תשי״ט, אייר
.1263 מס׳ גם ראה

 לתיקון חוק על בכנסת בדיון דבריו 409
 תשי״ט- (,17 )מס׳ העיריות פקודת

 (.1959 יוני 1 חשי״ט, אייר )כ״ד ,1959
 ע׳ כט, חוברת ,27 כרך הכנסת, דברי
2103—2105.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 410
 יוני 2 תשי״ס, אייר )כ״ה 37 גל׳ נב,

.5—4 ע׳ (,1959

 התודעה על בכנסת הכללי בדיון דבריו 411
.1959 יוני 9 תשי״ט, סיון )ג׳ היהודית ) 

 ע׳ ל, חוברת ,27 כרך הכנסת, דכרי
.2188׳—2187
 ראה הדיון על ודיווח 413 מם׳ גם ראה
.1264 מס׳

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 412
 יוני 9 תשי״ט, סיון )ג׳ 38 גל׳ נב,

.4—3 ע׳ (,1959

 הפועל היהודית. התודעה על לויכוח 413
 סיון )י׳ 39 גל׳ גב, שנה הצעיר,

 .10-9 ע׳ (,1959 מני 16 תשי״ט,
.411 מס׳ גם ראה

מש לביטוח תכנית :בכנסת שאילתה 414
 תשי״ם, סיון )י״א ילדים מרובות פחות

 ,27 כרך הכנסת, דברי (.1959 יוגי 17
.2276 ע׳ לא, חוברת

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 415
 יולי 7 תשי״ט, תמוז )א׳ 41 גל׳ נב,

.6—4 ע׳ (,1959

ב המאורעות על בכנסת בדיון דבריו 416
 (.1959 יולי 13 תשי״ט, תמוז )ז׳ חיפה.
 ע׳ לה. חוברת ,27 כרך הכנסת, דכרי

2501-2499.

 הרשויות חוק על בכנסת בדיון דבריו 417
 תשי״ט- שונות(, )הוראות המקומיות

 תמוז )י״ד ראשונה( )קריאה 1959
 הכנסת, דברי (.1959 יולי 20 תשי״ט,

 .2611—2609 ע׳ לו, חוברת ,27 כרך
.1267 מם׳ גם ראה

 הכנסת של הפנים ועדת בשם דבריו 418
 את ראשונה לקריאה הבאה עם

 בפתח־תקוה, חקלאית רשות חוק הצעת
 21 תשי״ט, תמוז )ט״ו 1959תשי״ט-

חו ,27 כרך הכנסת, דכרי (.1959 יולי
.2643 ע׳ לו, ברת

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 419
 יולי 21 תשי״ט, תמוז )ט״ו 43 גל׳ נב,

.5-4 ע׳ (,1959

 הביטוח חוק על בכנסת בדיון דבריו 420
 1959תשי״ם- (,4 מס׳ )תיקון הלאומי

דב (.1959 יולי 22 תשי״ט, תמוז )ט״ז
 ע׳ לו, חוברת ,27 כרך הכנסת, רי

2670—2671.
.1268 מס׳ גם ראה

 שסוק־ ,העולמי היהודי בקונגרס דברים 421
 WORLD (.1959 אוגוסט 4) הולם
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107—108.

.1270 מם׳ גם ראה

 בעיות לכל תרופה — גלויות קיבוץ 422
היהו בקונגרס דברים )מתוך :היהדות

 אוגוסט בתחילת שהתקיים העולמי די
 שנה הצעיר, הפועל בשטוקהולם(. 1959

 אוגוסט 25 תשי״ט, אב )כ״א 48 גל׳ נב,
1959, .10 ע׳ (

 תימן יוצאי שלוחות לקורא. שלוחה 423
 תשי״ט, אב )כ״ד )כס( א גל׳ )ס״ח(,

,1959 אוגוסט 28 .1 ע׳ (

 העדתית רשימתו )נגד :לקורא שלוחה 424
 תימן •וצאי שלוחות גלוסקא(. של

 תשי״ט, אלול )י״א )ל( ב גל׳ )ס״ח(,
,1959 ספטמבר 14 .1 ע׳ (

לפ יש ומה לכנסת בן־הרוש רשימת 425
לי ורשימת בו־הרוש דוד )על : ניה
הצ הפועל אפריקה(. צפון עולי כוד

 אלול )י״ב 51 גל׳ נב, שנה עיר.
,1959 ספטמבר 15 תשי״ט, 7 ע׳ ( - 6.

 תימן יוצאי שלוחות לק-רא. שלוחה 426
ד גל׳ )ס״ח(, - א-לב( ג  אלול )כ״ח )ל
,1959 אוקטובר 1 תשי״ט, .1 ע׳ (

 מסיפורי :מעללים וצרור גאולים דרך 427
 גל׳ )ס״ח(, תימן יוצאי שלוחות יישי.

א-לב( ד—ג  1 תשי״ט, אלול )כ״ח )ל
,1959 אוקטובר .5 ע׳ (

יישי(. :)חתום

 לכוחר ישראל. במדינת והדתיים הדח 428
,1959 )אוקטובר .1 ע׳ (

תש״ד
 הפועל ויקרה. ממושכת בחירות מערכת 429

 תשרי )כ״ה 4/5 גל׳ נג, שנה הצעיר,
,1959 אוקטובר 27 תש״ך, 1 ע׳ ( 0 -9.

 מפא״י. נאמני — במדינה הדתיים רוב 430
 אוקטובר 28 וזש״ך, תשרי כ״ו דבר,
.4 ע׳ ,1959

 הפועל אחריות. ותוספת אמון תוספת 431
 חשון )ט״ז 7 גל׳ נג, שנה הצעיר,
,1959 נובמבר 17 תש״ד, 7 ע׳ ( -5.

; השער פתיחת עם א. : הכנסת בשערי 432
: הכנסת יושב־ראש — לוו קדיש ב.
 הצעיר, הפועל הרביעית. הכנסת פני ג.

 8 תש״ד, כסלו )ז׳ 10 גל׳ נג, שנה
,1959 דצמבר 4 ע׳ ( - 3.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 433
 ינואר 5 תש״ך, טבת )ה׳ 14 גל׳ נג,

1960, .5י-4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפוטל הכנסת. בשערי 434
 ינואר 19 תש״ד, טבת )י״ט 16 גל׳ נג,

1960, .4—3 ע׳ (

הירו חוק בהצעת בכנסת בדיון דבריו 435
 ראשונה( )קריאה 1958תשי״ח- שה,

.1960 ינואר 25 תש״ך, טבת )כ״ה ) 
 ע׳ ט, חוברת ,28 כרך הכנסת, דכרי

450—452.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 436
 ינואר 26 וזש״ך, טבת )כ״ו 17 גל׳ נג,

1960, .4—3 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 437
 פברואר 2 תש״ך, שבס )ד׳ 18 גל׳ נג,

1960, 6 ע׳ ( - 5.

 הפועל וחוקים. חוקה :הכנסת בשערי 438
 שבט )י״ח 20 גל׳ נג, שנה הצעיר,
,i960 פברואר 16 תש״ד, .5—4 ע׳ (
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 שנה הצעיר, המועל הכנסת. בשערי 439
 מארם 1 תש״ך, אדר )ב׳ 22 גל׳ נג,

1960, 6 ע׳ ( - 5.

הפו והדתיים(. )המפלגה יחסים מסכת 440
 )ט״ז 24/25 גל׳ נג, שגה הצעיר, על

,i960 מארם 15 תש״ד, אדר  -51 ע׳ (
52.

 לסדר הצעה על בדיון בכנסת דבריו 441
 החינוך במערכת המשבר בענין היום
 על והתרבות החינוך שר הודעת לאור

 מארם 30 תש״ך, ניסן )ב׳ התפטרותו
i960.  חוברת ,28 כרך המסת, דברי (

.1067 ע׳ יח,

 חוק הצעת על בכנסת יון בז־ דבריו 442
 : 1960תש״ך- ,1960/61 לשנת התקציב

אפ 4 ־תש׳׳ך ניסן )ז׳ העבודה משרד
.1960 ריל חו ,28 כרך המסת, דברי (

.1088-1087 ע׳ יח, ברת
.1283-1282 מס׳ גם ראה

 שנה הצעיר, הפועל חג. ביום הרהורים 443
 25 תש״ך, ניסן )כ״ח 31/32 גל׳ נג,

,1960 אפריל 7 ע׳ ( - 6.

 לזכר החגיגית הישיבה : הכנסת בשערי 444
 גל׳ נג, שנה הצעיר, הפועל הרצל.

 (,1960 מאי 17 ך, חש■ אייר )כ׳ 34
.4 ע׳

 בתקציב הדיון א. :הכנסת בשערי 445
 אופוזיציונית. קנטרנות ב. ;המדינה

 )כ״ז 35 גל׳ נג, שנה הצעיר, הפועל
,1960 מאי 24 תש״ך, אייר 5 ע׳ ( - 4.

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 446
 : 1960—תש״ך ,1960/61 לשנת התקציב

 אייר )כ״ח הכנסת. ;המדינה נשיא
.1960 מאי 25 תש״ך, המסת, דברי (

.1358-1357 ע׳ כב, חוברת ,29 כרך
 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 447

 :1960תש״ך- ,1960/61 לשנת התקציב
 סיון )י״ט והתרבות החינוך משרד
.1960 יוני 14 תש״ך,  הכנסת, דברי (

.1534-1533 ע׳ כה, חוברת ,29 כרך

 )מרדכי הפיתוח שר א. :הכנסת בשערי 448
 מיכסות פולמוס ב. ;מתאונן בנטוב(
 המדעי הדיון ג. ;בקיבוצים הקרקע

 של כבודו ד. אייכמן; תפיסת בצל
 ה־ ה. ;הכנסת דיוני ויעילות הנשיא

הממ ראש של ו״השיירים" "שוליים"
 המשטרה, ו. ;בן־גוריון( )דוד שלה

 שר סגן ז. ;ויוסלה ״השורה״ משפט
 ; המורים והסתדרות אסף( )עמי החינוך

 הצעיר, הפועל לתקציב. מילואים ח.
 21 תש״ך, סיון )כ״ו 39 גל׳ גג, שגה
,1960 יוני .57־4 ע׳ (

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דבריו 449
 :1960תש״ך- ,1960/61 לשנת התקציב

 יוני 27 תש״ך, תמוז )כ׳ הדתות משרד
1960.  חוברת ,29 כרך המסת, דברי (

.1675—1673 ע׳ כז,

 ה״יפהפיה האמנם א. :הכנסת בשערי 450
 ד׳ של למאמרו )תגובה ז נרדמת"

הנר "היפהפיה ב״מעריב": גלעדי
 .400 מול 400 ב. ;הכנסת״( : דמת

 )ט׳ 45 גל׳ נג, שנה הצעיר, הפועל
,1960 אוגוסט 2 תש״ך, אב -4 ע׳ ( .6י

הרא המושב לסכום :הכנסת בשערי 451
הצ הפועל הרביעית. הכנסת של שון

 תש״ך, אב )כ״ג 47 גל׳ נג, שנה עיר,
,1960 אוגוסט 16 5 ע׳ ( - 4.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 452
 אוגוסט 30 תש״ך, אלול )ז׳ 49 גל׳ נג,

.4 ע׳ ; (1960
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תשכ״א

 אבו• לביב לח״ב ככנסת כרכה דברי 453
 )ה׳ העברית בשפה נאומו על רוכן
.1960 אוקטובר 26 תשכ״א, חשון ) 
 ע׳ א, חוברת ,30 כרד חממת, דברי

58.

 סקירת בעקבות בכנסת בדיון דבריו 454
 31 תשכ״א, חשון )י׳ הממשלה ראש

.i960 אוקטובר  .30 כרד הכנסת, דכרי (
.71—70 ע׳ ב, חוברת

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 455
 נובמבר 1 תשכ״א, חשון )י״א 6 גל׳ נד,

1960, 5 ע׳ ( - 4.

 "עדינות" הצעות א. :הכנסת בשערי 456
 הפועל חקיקה. מסכת ב. ;היום לסדר

 כסלו )ג׳ 9 גל׳ גד, שנה הצעיר,
,1960 נובמבר 22 תשכ״א, 5 ע׳ ( - ־4

 פסח צבי לרב בכנסת אזכרה דברי 457
 דצמבר 12 תשכ״א, כסלו )כ״ג פראנק.

1960.  חוברת ,30 כרך הכנסת, דכרי (
.447 ע׳ ח,

 ז״ל. שוכר( )מארי בדיחי יהודה ר׳ 458
 ,1961 ינואר 3 תשכ״א, טבת ט״ו הארץ,

.5 ע׳

 חוק הצעת על בכנסת בדיון דברת 459
 )ועראת הראשית הרבנות מועצת
 ראשונה( )קריאה 1961תשכ״א- שעה(,

.1961 ינואר 23 תשכ״א, שבט ח׳ ) 
 ע׳ יד, חוברת ,30 כרך הכנסת, דברי

616—818.

ה בחוק הדיונים א. הכנסת: בשערי 460
בעבי המשפטי הדיון אופן ב. ; תקציב

 הבחירות דחיית ג. ;מוות שעונשן רות
 גל׳ נד, שנה הצעיר, הפועל לרבנות.

,1961 ינואר 31 תשכ״א, שבט )י״ד 19 ) 
.5—4 ע׳

 הצעיר. הפועל בן־גוריון(. )דוד שלה
 תשכ״א, שבם )כ״א 20 גל׳ נד, שנה

,1961 פברואר 7 5 ע׳ ( - 4.

הפו מזל. חסרת כגסת :הכנסת בשערי 462
 אדר )י׳׳ט 24 גל׳ נד, שנה הצעיר, על

,1961 מארם 7 תשכ״א, 5 ע׳ ( - 4.

 ;חוץ במערכות א. :הכנסת בשערי 463
 הצעיר, הפועל החינוך. במערכות ב.

תשכ״א, ניסן )י״א 27/28 גל׳ נד, שנה
,1961 מארס 28 .5—י4 ע׳ (

 בהתפזרותה. הכנסת :הכנסת בשערי 464
 )י״ח 29 גל׳ נד, שנה הצעיר, הפועל

5 ע׳ (,1961 אפריל 4 תשכ״א, גיסן - 4.

 מפא״י. של החי בנה — הדמוקרטיה 465
פו מפלנת של הכחירות מסות פינום

 תשכ״א, ניסן )י״ס ארץ-ישראל עלי
,1961 אפריל 5 .34—33 ע׳ (

 :מפא״י של החי בנה — הדמוקרטיה 466
 פ- של הבחירות מטות בכנס )דבריו
 אפריל 6 תשכ״א, ניסן כ׳ דכר, פא״י(.

.13 ע׳ ,1961

 שנה הצעיר, הפועל זו. במערכה העיקר 467
 11 תשכ״א, ניסן )כ״ה 30 גל׳ נד,

,1961 אפריל .3 ע׳ (

 מטתו אחרי דברים :והמבשר המשורר 468
 הצעיר, הפועל יבנאלי. שמואל של

 25 תשכ״א, אייר )ט׳ 32 גל׳ נד, שנה
,1961 אפריל .18 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 469
 מאי 30 תשכ״א, סיון )ט״ו 37 גל׳ נד,

1961, .4 ע׳ (

 )כ״ד א .גל׳ אמונים, המבחן. לקראת 470
,1961 יוני 8 תשכ״א, סיון .2 ע׳ (

 אמונים, הדתיות. והמפלגות מסא״י 471 הממי ראש התפטרות :הכנסת בשערי 461
[3 7]



,1961 יוני 8 תשכ״א, סיון )כ״ד א גל׳ ) 
.5—4 ע׳

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 472
 יוני 20 תשכ״א, תמוז )ו׳ 40 גל׳ נד,

1961, 5 ע׳ ( - 4.

 מפא״י במוסף )דבריו :המבחן לקראת 473
 תשכ״א, תמוז כ״ג הארץ, לדתיים(.

; 15 ע׳ ,1961 יולי 7
 תשכ״א, תמוז כ״ג כ״דכר", גם פורסם

,1961 יולי 7 [.11] ע׳ (

 הצעיר, הפועל ז הכנסת הוחרדה מה על 474
 תשכ״א, תמוז )כ״ז 43 גל׳ נד, שנה

,1961 יולי 11 .4 ע׳ (

 בחירת )על ־. "ל" האות :היום דבר 475
הליברלית(. המפלגה ע״י "ל" האות

 ,1961 יולי 17 תשכ״א, אב ד׳ דכר,
.1 ע׳

חתום(. )לא

 הוצאת :ישראל לכלל ישראל תורת 476
המו לשיבה תביא מפלגתי מתחום הדת
 אב )י״ב ב גל׳ אמונים, ליהדות. נית

,1961 יולי 25 תשכ״א, .3 ע׳ (

 אמונים, ישראל. במדינת והדתיים הדת 477
,1961 יולי 25 תשכ״א, אב )י״ב ב גל׳ ) 
13 ע׳ -1 2.

 מערים, ישראל. לכלל ישראל תורת 478
 ע׳ ,1961 אוגוסט 4 תשכ״א, אב כ״ב

16.

 שנה הצעיר, הפועל ההכרעה. לאור 479
 22 תשכ״א, אלול )י׳ 49/50 גל׳ גד,

,1961 אוגוסט 6 ע׳ ( - 5.

 —תשכ״ב הכנסת, דיוני של ציפות
 אוקטובר 16 תשכ״ב, חשון )ו׳ 1961
1961.  חוברת ,32 כרך הכנסת. דכרי (

.117-116 ע׳ ד,

 מדיניותנו הבהרת :הכנסת בשערי 485
 שנה הצעיר, הפועל הפליטים. בעניו

אוק 17 תשכ״ב, חשון )ז׳ 6 גל׳ נה,
,1961 טובר .4 ע׳ (

 על סובבת הכנסת :הכנסת בשערי 486
 8 גל׳ נה, שנה הצעיר, הפועל צירה.
,1961 אוקטובר 31 תשכ״ב, חשון )כ״א ) 

5 ע׳ - 4.

 התפטרותו אי )בדבר ישעיהו י׳ הצהרת 487
 ד׳ דכר. הכנסת(. יו״ר הגן מתפקיד

 ע׳ ,1961 נובמבר 12 תשכ״ב, כסלו
1, 2•

 ,1330-1319 ,1317—1297 מס׳ גם ראה
1333—1335.

תשכ״ב
 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 480

ספ 18 תשכ״ב, תשרי )ט׳ 1 גל׳ נה,
,1961 טמבר 6 ע׳ ( - 5.

ריון דוד : ישועות פועל 481  בן — בן־גו
 נה, שנה הצעיר, הפועל וחמש. שבעים

2 גל׳ ספ 27 תשכ״ב, תשרי )י״ז 3/
,1961 טמבר 9 ע׳ ( - 8.

 הצעת על הדיון בעת בכנסת דבריו 482
 (,6 מם׳ )תיקון הלאומי הביטוח חוק

 )ל׳ ראשונה( )קריאה 1961תשכ״א-
.1961 אוקטובר 10 תשכ״ב, תשרי ) 
 ע׳ ג(, חוברת ,32 כרד הכנסת. דכרי

6 9 -6 8.

 שגה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 483
אוק 10 תשכ״ב, תשרי )ל׳ 5 גל׳ נה,

,1961 טובר 5 ע׳ ( - 4.

הר־ חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 484
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)תשו :ההתנשאות ויצר הסילוף הוש 488
עד "צרכים ליבנה א׳ של למאמרו בה

 (1313 )מם׳ אישית״ ושאפתנות תיים
.14.11.1961 ביום ב״הארץ״ שפורסם ) 

 נובמבר 19 תשכ״ב, כסלו י״א הארץ,
.2 ע׳ ,1961
.1322 מס׳ גם ראה

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 489
 21 תשכ״ב, כסלו )י״ג 11 גל׳ נה,

,1961 נובמבר .4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 490
דצמ 5 תשכ״ב, כסלו )ב״ז 13 גל׳ נה,
.14 ,4—3 ע׳ (,1961 בר

 המיוחדת הישיבה ד. :הימים מפרקי 491
 נה, שנה הצעיר, הפועל הכנסת. של
 דצמבר 12 תשכ״ב, טבת )ה׳ 14 גל׳

1961, .4 ע׳ (
ה.ה.<. :)חתום

 תשכ״ב- חזיר, גידול איסור חוק הצעת 492
 דצמבר 19 תשכ״ב, טבת )י״ב 1961
1961.  חוברת ,32 כרד הכנסת, דכרי (

.715-714 ע׳ יג,

פרוצדורא סיבוכים :הכנסת כשערי 493
 נה, שנה הצעיר, הפועל בכנסת. ליים

 דצמבר 19 תשכ״ב, טבת )י״ב 15 גל׳
1961, 6 ע׳ ( - 5.

 ההצבעות משבר א. :הכנסת בשערי 494
 גידול לאיסור חוק הצעת ב. ;בכנסת

 בממשלה. ראשון אי־אמון ג. ;חזיר
 )י״ט 16 גל׳ נה, שנה הצעיר, הפועל

,1961 דצמבר 26 תשכ״ב, טבת  ע׳ (
5 -4.
.492 מס׳ גם ראה

)תגו : תימן״ ב״הליכות והטפל העיקר 495
 (1332 )מס׳ צדוק משה של למאמרו בה
יש י׳ בעריכת (16 )מס׳ הספר על

 29 תשכ״ב, טבת כ״ב דבר, עיהו(.
.8 ע׳ ,1961 דצמבר

.1345 ,1331 ,1318 .1295 מס׳ גם ראה

 אלקאפח, יחיא ר׳ )על מאירוח דמויות 496
 טביב, אברהם ר׳ הלוי, יצחק יחיא ר׳

 זכרון קובץ :הראל יבנאלי(. שמואל
 ע׳ תשכ״ב, ז״ל, אלשיך רפאל להרב

268-252.

 ו״ל, חאזי עובד לדוד זכרון :הסלע על 497
 )דברים ירושלים של הכבוד אזרח

 הכבוד אזרחות הענקת בטקס שנאמרו
 תשכ״ב, שבם ט״ז ביום ירושלים של
 מתוך קטע בתוספת ,1962 ינואר 21

 ומעשים קורות (.81 )מס׳ ״במעלה״
.63-60 ע׳ תשל״נ-תשל״ה,

 התקציב הצעת א. :הכנסת בשערי 498
 בבתי- גרמניים "אורחים ב. ;הנוסף

 שנה הצעיר, הפועל בישראל". ספר
 ינואר 9 תשכ״ב, שבס )ד׳ 18 גל׳ נה,

.6 ע׳ (,1962

 ב. ;לכנסת י״ד א. :הכנסת בשערי 499
 כתמול- עדיין הכנסת יוקרת האם

 — דו־מפלגתי משטר באין ג. ז שלשום
הפקי ד. ;פרלמנטרית ״גשמה״ אין
 נבחרי של בכבודם זהירים אינם דים

 ; הכנסת של הקיים הבנין על ה. ; העם
 הכנסת ישיבות זמני לשנות היש ו.

מישי להפחית היש ז. ? עבודתה וסדרי
 הצעיר, הפועל הכנסתי מליאת בות
 תשכ״ב, שבט )י״ח 20 גל׳ נה, שנה

,1962 ינואר 23 5 ע׳ ( -4.

 ;לתקציב ציפיה א. :הכנסת בשערי 500
 הצעיר, הפועל פיטורין. פיצויי חוק ב.

 תשכ״ב, א׳ אדר )ב׳ 22 גל׳ נה, שנה
.4 ע׳ (,1962 פברואר 6

המ לייצוב התכנית :הכנסת בשערי 501
 24 גל׳ נה, שנה הצעיר, הפועל שק.

 פברואר 20 תשכ״ב, א׳ אדר )ט״ז
1962, .5—4 ע׳ (

 איסור חוק על בכנסת בדיון דבריו 502
 )קריאה 1962תשכ״ב- חזיר, גידול

26 תשכ״ב, א׳ אדר )כ״ב ראשונה(
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.1962 פברואר  33 כרך הפנכווג, דפרי (
.1372-1370 ע׳ כג, חוברת

 בדבר הכנסת הכרעת :הכנסת בשערי 503
 שנה הצעיר, הפועל הצבאי. המימשל

 27 תשכ״ב, א׳ אדר )כ״ג 25 גל׳ נה,
,1962 פברואר .4 ע׳ (

 פית אנודת ולמעשים. לעושים ברכה 504
 וחשבון דין חולון. "אכי־דוד", המסת

״ד- חשון לתקופת ומעשי כספי ש  ת
 אויה־ —1959 )נובמבר חשכ״ב תשרי
 ב׳ אדר ,1962 מארס חולון (,1961 סובר

.19 דף תשכ״ב,

 ביניים תקציב א. :הכנסת בשערי 505
 יצאה האש ב. ;אפריל-יוני לחודשי

 נה, שנה הצעיר, הפועל מבני־ברק.
 מארם 20 תשכ״ב, ב׳ אדר )י״ד 28 גל׳

1962, .5—4 ע׳ (

 התקציב כחוק הדיון בעת בכנסת דבריו 506
 )ט״ז 1962תשכ״ב- ,1962/153 לשנת

.1962 מארס 22 תשכ״ב, ב׳ אדר  דכרי (
 —1621 ע׳ כו, חוברת ,33 כרך הכנסת,

1624.

תק חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 507
)תי היהודיים הדתיים השירותים ציבי
 תשכ״ב, גיסן )ה׳ 1962תשכ״ב- קון(,

.1962 אפריל 9  ,33 כרך הכנסת, דכרי (
.1844-1842 ע׳ כס, חוברת

 יוסלה פרשת )על :הכנסת בשערי 508
 נה, שנה הצעיר, הפועל שוכמכר(.

 אפריל 10 תשכ״ב, ניסן )ו׳ 31 גל׳
1962, .6—4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 509
 מאי 22 תשכ״ב, אייר )י׳׳ח 37 גל׳ נה,

1962, .5—4 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 510
 יוני 5 תשכ״ב, סמן )ג׳ 39 גל׳ גה,

1962, .5 ע׳ (

ז לאן - הפרלמנטרית הדמוקרטיה 511
[4 0]

 ,1962 יוני 7 תשכ״ב, סיון א׳ דפר,
.4 ע׳

 בטקס )דברים :שלה לאכסניה תורה 512
 לסטודנטים עדוד מילגות ששים הענקת

באוני הלומדים התימנית, העדה מן
 הצעיר, הפועל ובטכניון(. ברסיטאות

 12 תשכ״ב, סיון )י׳ 40 גל׳ גה, שנה
,1962 יוני .7 ע׳ (

 שסוף המעבר, חוק א. :הכנסת בשערי 513
 - הממשלה ראש משרד ב. ;עבר סוף

 הגנת חוק נ. ז תיאום לשכת או משרד
 ואלה ד. ;מפתח( בדמי )שכירות הדייר

 נה, שנה הצעיר, הפועל המשפטים.
,1962 יוני 19 תשכ״ב, סיון )י״ז 41 גל׳ ) 
.5—4 ע׳

 הצעת על הדיון בעת בכנסת דבריו 514
 משרד : 1962/63 לשנת התקציב חוק

 יוני 25 תשכ״ב. סיון )כ״ג המשטרה.
1962.  חוברת ,34 כרך הכנסת, דכרי (

.2439-2437 ע׳ לו,

 )דב המשפטים שר א. : הכנסת בשערי 515
השוט גם ב. ;לחצים כמטרה יוסף(

 חובה חסכון ג. ;לחיות רוצים רים
 שנה הצעיר, הפועל מרצון. חסכון באין

 יוני 26 תשכ״ב, סיון כ״ד 42 גל׳ נה,
1962, 6 ע׳ ( - 5.

 הפועלת, דכר "בני־ישראל". פרשת 516
 תמוז ,1962 )יולי 7 מס׳ כח, כרך

227 ע׳ תשכ״ב(, ,2 1 3 -2 1 2.

 דה־ ב״ררבח נוסע מי : הכנסת בשערי 517
 גל׳ נה, שנה הצעיר, הפועל ז לוקס"

,1962 יולי 3 תשכ״ב, תמוז )א׳ 43 ) 
.4—3 ע׳

 חוק הצעת על הדיון בעת בכנסת דבריו 518
הד משרד : 1962/63 לשנת התקציב

.1962 יולי 9 תשכ״ב, תמוז )ז׳ תות ) 
 ע׳ לח, חוברת ,34 כרד הכנסת, דפרי

2628-2625.
.1339 מס׳ גם ראה



 לומדי רברא ששים :הכנסת בשערי 519
 שנה מעיר.. הפועל ובעיותיהם. תורה

 יולי 10 תשכ״ב, תמוז )ח׳ 44 גל׳ נה.
1962, .4 ע׳ (

 את :במדינת־ישראל הדת מדוכת על 520
 המתונים - הדתות משרד מעודד מי
תק על הדיון )מתוך :ז הקיצוניים או

 הצעיר, הפועל הדתות(. משרד ציב
תשכ״ב, תמוז נט״ו 45 גל׳ נה, שנה

,1962 תלי 17 6 ע׳ ( -5. 
.518 מס׳ גם ראה

 ז שיזיפוס של יגיעו :הכנסת בשערי 521
 )כ״ם 47 גל׳ נה, שנה הצעיר, הפועל

,1962 יולי 31 תשכ״ב, תמוז .5—4 ע׳ (

 שלושים :דל ואל עולה אל משכיל 522
 אלול כ״ד דכר, יוספסל. גיורא למות

j ע׳ ,1962 ספסמבר 23 תשכ״ב,

תשכ״ג
 בן־ יצחק הנשיא )על :בתוכנו הנשיא 523

 1 גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל צבי(.
,1962 אוקטובר 9 תשכ״ג, תשרי )י״א ) 

.3 ,1 ע׳
ה.ה.(. :)חתום

 הנשיא בחירת א. :הבנסת בשערי 524
 ב. ;שלישית( לכהונה בן־צבי )יצחק
 הפועל הכנסת. של העבודה תכנית

 חשוז )ט׳ 5 גל׳ נו, שנה הצעיר,
,1962 נובמבר 6 תשכ״ג, .3 ,1 ע׳ (

 חוקה בעניו עוד א. הכנסת: בשערי 525
 בכנסת. הסיעה זכויות ב. ;לישראל

 )ט״ז 6 גל׳ גו, שנה הצעיר, הפועל
,1962 נובמבר 13 תשכ״ג, חשון .4 ע׳ (

 ז״ל. נורוק מרדכי הרב הכנסת חבר 526
 )ס״ז 6 גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל
,1962 נובמבר 13 תשכ״ג, חשון  ע׳ (

20.

 חדש". כל "אין בכנסת :הכנסת בשערי 527
 )כ״ג 7 גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל
,1962 נובמבר 20 תשכ״ג, חשון  ע׳ (

1, 4.

 שאקי א״ש לח״כ בכנסת ברכה דברי 528
.1962 נובמבר 27 תשכ״ג, תשוו )ל׳ ) 

 ע׳ ה, חוברת ,35 כרך הכנסת, דכרי
271.

מקרק שבח מס א. :הכנסת בשערי 529
הס ב. ;חדש בלבוש ישן חוק — עין

ניסו וביקורת חוק של לעיקרו כמה
 אסור ולמי מותר מה בשביל ג. ; חיו

 נו, שנה הצעיר, הפועל בסתר. להאזין
 דצמבר 4 תשכ״ג, כסלו )ז׳ 9 גל׳

1962, 5 ע׳ ( - 4.

לאו גנים חוק על בכנסת בדיון דבריו 530
שכ״ב- טבע, ושמורות מיים  1962ת

 תשכ״ג, כסלו )י״ד ראשונה( )קריאה
.1962 דצמבר 11  כרך הכנסת, דכרי (
.423-421 ע׳ ז, חוברת ,35

 מחמירים חוקים א. :הכנסת בשערי 531
 כיצד ב. ;חמורה בבקורת הנתקלים

 הגרעיני המדע לפיתוח החברה נוסדה
 שנה הצעיר, הפועל שלום? לצרכי

דצמ 18 תשכ״ג, כסלו )כ״א 11 גל׳ גו,
,1962 בר 4 ע׳ ( - 3.

 תכנית על בכנסת הדיון בעת דבריו 532
 בישראל. לימודית טלביזיה להקמת

,1963 ינואר 1 תשכ״ג, סבת )ה׳  דכרי (
 —676 ע׳ י, חוברת ,35 כרד הכנסת,

678.

להת מקום היש א. :הכנסת בשערי 533
 ריטרו־ ב. !חוק הצעות בהגשת חרות

משמעו מה ג. ז תשריר או אקטיביות
 לסדר הצעה לגבי דחיפות של תה

13 גל׳ נו, שגה הצעיר, הפועל ז היום
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.1963 יבואר• 1 תשכ״ג, סכת )ה׳  ע׳ (
4—5.

המ תקציב הגשת עם :הכנסת בשערי 534
 המיר, הפוטל .1963/64 לשנת דינה
 תשכ״ג, טבת )י״ב 14 גל׳ נו, שנת

,1963 ינואר 8 .4 ע׳ (

 מתוך :ישראל שבטי וחקר ביאליק 535
 פרם של 30ה־ החלוקה בטקם הרצאה
 טבת ט׳ דבר, תשכ״ג. טבת בי׳ ביאליק
.8 י, ע׳ ,1963 ינואר 11 תשכ״ג,

ופ לימודית טלביזיה :הכנסת בשערי 536
 שנה הצעיר, הפועל יראה". "פן חד
 ינואר 15 תשכ״ג, טבת )י״ט 15 גל׳ נו,

1963, 5 ע׳ ( - 4.
.532 מם׳ גם ראה

לדיו הד אין מה מפני : הכנסת בשערי 537
 נו, שנה המיר, הפועל ז בתקציב נים
 ינואר 22 תשכ״ג, טבת )כ״ו 16 גל׳

1963, 5 ע׳ ( - 4.

 :חוק־יסוד על בכנסת בדיון דבריו 538
 )י״א ראשונה( )קריאה המדינה נשיא
.1963 פברואר 5 תשכ״ג, שבס  דכרי (

 —1037 ע׳ סו, חוברת ,36 כרד הכנסת,
1039.

 בדיוני זריזות א. :הכנסת בשערי 539
המדי נשיא :חוק־יסוד ב. ;התקציב

 הפועל האחידים. החוזים חוה ג. ; נה
 שבט )י״א 18 גל׳ נו, שנה הצעיר,
,1963 פברואר 5 תשכ״ג, 4 ע׳ ( - 3.

 אלמוגי חח׳ הופעת א. :הכנסת בשערי 540
 הפועל ז רגשו למה ב. ;הפיתוח כשר

 שבס )י״ח 19 גל׳ נו, שנה הצעיר,
.4 ע׳ (,1963 פברואר 12 תשכ״ג,

קבי חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 541
 תשכ״ג, אדר )ב׳ 1963תשכ״ג- גיל, עת
.1963 פברואר 26  כרך הכנסת, דכרי (
.1287—1286 ע׳ יח, חוברת ,36

 הצעיר, הפועל הכנסת. של הכרעתה 542
 26 תשכ״ג, אדר )ב׳ 21 גל׳ נו, שנה

,1963 פברואר 3 ע׳ ( ,1.

ותק הממשלה ראש :הכנסת בשערי 543
 נו, שנה הצעיר, הפועל משרדו. ציב
 מארס 5 תשכ״ג, אדר )ט׳ 22 גל׳

1963, .4—3 ע׳ (

 )גולדה החוץ שרת :הכנסת בשערי 544
הבינ מדיניותה מאזן סוקרת מאיר(

 הצעיר, הפועל ישראל. של לאומית
 12 תשכ״ג, אדר )ט״ז 23 גל׳ נו, שנה

,1963 מארס .4 ע׳ (

התק חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 545
1963תשכ״ג- ,1963/64 לשנת ציב

והתר החינוך משרד :שניה( )קריאה
 מארם 18 תשכ״ג, אדר )כ״ב בות

1963.  חוברת ,36 כרך הכנסת, דברי (
.1497—1495 ע׳ כא,

 והמון גידול תנופת :הכנסת בשערי 546
הצ הפועל החינוך. במערכות בעיות

 תשכ״ג, אדר )כ״ג 24 גל׳ נו, שנה עיר,
,1963 מארם 19 5 ע׳ ( - 4.

 תקציבי חוק על בכנסת בדיון דבריו 547
 )תיקון(, היהודיים הדתיים השירותים
 )כ״ם ראשונה( )קריאה 1963תשכ״ג-

.1963 מארס 25 תשכ״ג, אדר  דברי (
 -1611 ע׳ כב, חוברת ,36 כרך הכנסת,

1613.
.1349 מם׳ גם ראה

 מועצת חוק על בדיון בכנסת דבריו 548
 תשכ״ג- )בחירות(, הראשית הרבנות

.1963 מארס 26 תשכ״ג, ניסן )א׳ 1963 ) 
 ע׳ כב, חוברת ,36 כרך הכנסת, דכרי

1660-1657.
.1350,1349 מם׳ גם ראה

 לאומית אחדות הפגנת : הכנסת בשערי 549
 נו, שנה הצעיר, הפועל הסכנה. מול
 מארם 26 תשכ״ג, ניסן )א׳ 25 גל׳

1963, .3 ע׳ (
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תק חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 550
)תי היהודיים הדתיים השירותים ציבי
שכ״ג- קון(, וש שניה )קריאה 1963ת

 מארם 27 תשכ״ג, ניסן )ב׳ לישית(
1963.  חוברת ,36 כרך הכנסת, דכרי (
.1673-1672 ,1670-1669 ע׳ כב,

הד ומשרד דת בעיות :הכנסת בשערי 551
 /2ו גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל תות.

,1963 אפריל 4 תשכ״ג, ניסן )י׳ 26 ) 
.4 ע׳

 תשכ״ג, אייר ד׳ דכר, והמדינה. הדח 552
.15 ,2 ע׳ ,1963 אפריל 28

 וה־ המדיני המצב על :הכנסת בשערי 553
 גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל בטחוני.

,1963 מאי 14 תשכ״ג, אייר )כ׳ 32 ) 

.4—3 ע׳

 ;ועונשו החטא א. :הכנסת בשערי 554
הצ הפועל בכנסת. העתונאים תא ב.

 תשכ״ג, סיון )י״ט 36 גל׳ נו, שנה עיר,
,1963 מני 11 4 ע׳ ( - 3.

.1357,1356 מס׳ גם ראה

הצ הפועל ז״ל. אסף עמי של מורשתו 555
 תשכ״ג, סיון )י״ט 36 גל׳ נו, שנה עיר,

,1963 יוני 11 .16 ,13 ע׳ (

 רשות חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 556
שכ״ג- השידור, רא )קרלאה 1963ת

 יוני 17 תשכ״ג, סיון )כ״ה שונה(
1963.  חוברת ,37 כרך הכנסת, דכרי (
.2096-2095 ע׳ לב,

.1355 ,559 מס׳ גם ראה

לש חוק על בכנסת הדיון בעת דבריו 557
 שחיטה עסק, בתי של הכשרות מירת

שכ״ג- וסחורות, ראשו )קריאה 1963ת
.1963 יוני 18 תשכ״ג, סיון )כ״ו נה( ) 

 ע׳ לב, חוברת ,37 כרך הכנסת, דכרי
2122-2120.

 המוסדות של הרכבם וחידוש לתקנתם 558
גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל הדתיים.

,1963 יוני 18 תשכ״ג, סיון )כ״ו 37 ) 
9 ע׳ - 8.

 בן־גוריון פרישת א. :הכנסת בשערי 559
האשכו איש אשכול ב. ופרשניה;

 ג. הממשלה; לראשות מיועד לות
 ד. ;ממלכתי שירות - השידור רשות

 הפועל ז כיצד - הכשרות על שמירה
 תמוז )ג׳ 38 גל׳ נו. שנה הצעיר,
,1963 יוני 25 תשכ״ג, .4—3 ע׳ (

 המוסדות של הרכבם וחידוש לתקנתם 560
 או לשמה — הכשרות שמירת : הדתיים

 שנה מבעיר, הפועל 1 מונופולין לשם
 יוגי 25 תשכ״ג, תמוז )ג׳ 38 גל׳ נו,

1963, 1 ע׳ ( 0 -9.

 ממשלת — הממשלה :הכנסת בשערי 561
 אשכול(. לוי ממשלח )על :המשך
 )י׳ 39 גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל

,1963 יולי 2 תשכ״ג, תמוז .3 ,1 ע׳ (

 המוסדות של הרכבם וחידוש לתקנתם 562
 קהילות - הדתיות המועצות : הדתיים

 למתן עירוני מכשיר :או ״עצמאיות״
 שנה הצעיר, הפועל דתיים. שירותים

 יולי 16 תשכ״ג, תמוז )כ״ד 41 גל׳ נו,
1963, .11—10 ע׳ (

;״הפרשה״ שוב א. :הכנסת בשערי 563
ז בקרקעות ספסרות למנוע כיצד ב.
 ח״כ )על :נסבלת בלתי התפנקות ג.

 נו, שנה הצעיר, הפועל הררי(. יזהר
,1963 יולי 23 תשכ״ג, אב )ב׳ 42 גל׳ ) 
.4 ע׳

 דכר, המתגוששים. מול הגוש" "אנשי 564
 ע׳ ,1963 אוגוסט 1 תשכ״ג, אב י״א

3, 5.
ה תגובה א ר ר- מ א מ .1391 מם׳ ל

 י׳ התחבורה לשר בכנסת ברכה דברי 565
 תשכ״ג, אב )י״ז להחלמתו בר־יהודה

.1963 אוגוסט 7  כרך הכנסת, דברי (
.2624 ע׳ לט, חוברת ,37
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תשכ״ד
מח חבאן. יהודי של וגאולתם גילויים 566

4 ע׳ )תשכ״ד(, צד—צג גל׳ ניים. 9 -4 0. 

 פר : ומים ממזרח ; בתוך שוב פורסם
,1978 )תשל״ח ותרבות מורשת קי ) 

3 ע׳ 2 5 -3 1 3.

 השלישי הכנס )על :והארות הערות 567
 מפא״י(. של התשיעית הועידה של

 )ב״ז 4 גל׳ נז, שגה הצעיר, הפועל
,1963 אוקטובר 15 תשכ״ד. תשרי  ע׳ (

7—8.

)דב :דיון מחייבת העדתית המציאות 568
 -15 מפא״י, של התשעית בועידה רים

.1963 אוקסובר 17  חשון ד׳ דכר, (
.9 ע׳ .1963 אוקטובר 22 תשכ״ד.

 של השלישי הכנס על :חשובה ועידה 569
 הפועל מפא״י. של התשעיח הועידה
 חשון )ד׳ 5 גל׳ גז, שנה הצעיר,
,1963 אוקטובר 29 תשכ״ד, .3 ,1 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 570
אוק 29 תשכ״ד, חשון וי״א 6 גל׳ גז,

,1963 טובר .4—3 ע׳ (

 )על :המפלגה בועידת והציר הצירים 571
 התשעית הועידה של השלישי הכנס

 נז, שנה הצעיר, הפועל מפא״י(. של
 אוקטובר 29 תשכ״ד, חשון )י״א 6 גל׳

1963, .13—12 ע׳ (

 :אנגלית בלימוד העולים לילדי עזרה 572
 של לרשימחו בתגובה למערכת )מכתב

.1368 מם׳ ם., ב.  חשון ט״ז דבר, (
.3 ע׳ ,1963 נובמבר 3 תשכ״ד,

 הנוסף התקציב א. :הכנסת בשערי 573
 סקירת )על התחבורה משרד פעולות ב.

 לסדר הצעות ג. ;בר־יהודה( השר
 9 גל׳ נז, שנה הצעיר, הפועל היום.

,1963 נובמבר 19 תשכ״ד, כסלו )ג׳ ) 

4 ע׳ - 3.

 נתערבב באבל אבל א. :הכנסת בשערי
 ;ארגוב( מאיר ומות קנדי הנשיא )רצח

 ב־ הקיצוניים ג. ;נפט יהיה כאן ב.
 גל׳ גז, שנה הצעיר, הפועל "עבודתם".

,1963 דצמבר 3 תשכ״ד, כסלו )י״ז 11 ) 

4 ע׳ - 3.

 שנת בפתיחת )דברים : ולעשות ללמוד
 בבית להשכלה המכון של הלימודים

 11 גל׳ בז, שנה הצעיר, הפועל ברל(.

,1963 דצמבר 3 תשכ״ד, כסלו )י״ז ) 

.27—26 ע׳

 - גוברין עקיבא א. :הכנסת בשערי 576
 הסיעה יו״ר - קרגמן ישראל ב. : שר

 באו״ם הדיון על הדיון ג. ;והקואליציה
 שנה הצעיר, הפועל הפליטים. בבעיית

 10 תשכ״ד, כסלו )כ״ד 12 גל׳ נז,

,1963 דצמבר .4—3 ע׳ (

התק חוק על הדיון בעת בכנסת דבריו 57ר
 : 1964—תשכ״ד ,1964/65 לשנת ציב

 )י״ד והכנסת ולשכתו המדינה נשיא
.1964 ינואר 28 תשכ״ד, שבט  דכרי (

 —910 ע׳ טו, חוברת ,38 כרך הכנסת,

912.

 לכנסת. שנים ס״י :הכנסת בשערי 571
 )י״ד 19 גל׳ נז, שנה הצעיר, הפועל

,1964 יגואר 28 תשכ״ד, שבט  ע׳ (
4 - 3.

 בקריאה הדיונים א. :הכנסת בשערי 57
 משרד ב. ;שניה ובקריאה ראשונה
 ג. ;אלמוגי( י׳ השר )סקירת הפיתוח
הפו ותקציבו. הפיתוח משרד פעולות

 שבט )כ״א 20 גל׳ נז, שנה הצעיר, על
,1964 פברואר 4 תשכ״ד, 4 ע׳ ( - 3.

 מרידור א׳ לח״כ בכנסת כרכה דברי 58
 5 תשכ״ד, שבם )כ״ב החלמתו. עם

.1964 פברואר  ,39 כרך הכנסת, דכרי (
.987 ע׳ טז, חוברת
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החקלאות ברכת א. הכנסת: בשערי 581
 ב. ;דיין( מ׳ השר )סקירת ובעיותיה

 לזכרו לוז( )קדיש הכנסת יו״ר נאום
 נז, שנה מחדר, הפועל שפרינצק. של
 פברואר 11 תשכ״ד, שבם )כ״ה 21 גל׳

1964, ) 5 - 3.

 שנה הצעיר, הפועל בכנסת. קרה אשר 582
 מארס 3 תשכ״ד, אדר ני־״ס 24 גל׳ נז,

1964, .4—3 ע׳ (

 ומשרדו החינוך שר :הכנסת בשערי 583
 נז, שנה הצעיר, הפועל ארן(. )זלמן

 מארס 10 תשכ״ד, אדר )כ״ו 25 גל׳
1964, .4—3 ע׳ (

 עם ניר נחום לח״כ בכנסת ברכה דברי 584
 18 תשכ״ד, ניסן )ה׳ לגבורות הגיעו
.1964 מארם  ,39 כרך הכנסת, דכרי (

.1478 ע׳ כב, חוברת

 פ׳ האוצר שר א. :הכנסת בשערי 585
; מגמות״ חמש משרת ״התקציב :ספיר

 "הזמן :אשכול לוי הממשלה ראש ב,
; ומתקרב״ הולך למדע משרד להקמת

 "בולטת :מאיר גולדה החוץ שרת ג.
 השר ד. ;הערבית״ הלוחמה מדיניות

לא נשואות "עינינו גוברין: עקיבא
אל יוסף השיכון שר ה. ;שבים״ ניות
רא מקום תופס השיכון "תקציב : מוגי
 הצעיר, הפועל העדיפויות". בסולם שון

 תשכ״ד, ניסן )י״א 27/28 גל׳ נז, שנה
,1964 מארס 24 5 ע׳ ( -4.

הצ הפועל ישראל. מדינת של יהודה 586
 תשכ״ד, אייר )א׳ 30 גל׳ נז, שנה עיר,

,1964 אפריל 13 ) 6 - 3 ,V.

 הפועל בתנועתנו. וחינוך הסברה דברי 587
 אייר )כ״ג 33 גל׳ נז, שנה הצעיר,
,1964 מאי 5 תשכ״ד, 9 ע׳ ( - 8.

 סקירת בעקבות בכנסת בדיון דבריו 588
 )ס״ו משרדו. פעולות על הדתות שר

.1964 מאי 26 תשכ״ד, ניסן  רכרי (
!45]

 —1893 ע׳ כח, חוברת ,40 כרך הכנסת,
1895.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 589
 מאי 26 תשכ״ד, סיון )ס״ו 36 גל׳ נז,

1964, .4 ע׳ (

 ללא אופוזיציה א. :הכנסת בשערי 590
 הפועל והמדינה. הדת ב. אחריות:

 סיון )כ״ב 37 גל׳ נז, שנה הצעיר,
,1964 יוגי 2 תשכ״ד, .4—3 ע׳ (

 המועצה מטעם חוזר :בכנסת שאילתה 591
תל הרשמת בענין בבאר־שבע הדתית
 דתי הממלכתי בבית־הספר מידים
.1964 יוני 8 תשכ״ד, סיון )כ״ח  דכרי (

 -1995 ע׳ ל, חוברת ,40 כרד הכנסת,
1996.

 הון. רווחי על מס :הכנסת בשערי 592
 )כ״ס 38 גל׳ נז, שנה הצעיר, הפועל

,1964 יוני 9 תשכ״ד, סיון 4 ע׳ ( -3.

 בכנסת. מפא״י סיעת :הכנסת בשערי 593
 )י״ג 40 גל׳ גז, שנה הצעיר, הפועל

4 ע׳ ](,1964 עני 23 תשכ״ד, תמוז - 3. 
.1380 מס׳ גם ראה

הו בעקבות בכנסת הדיון בעת דבריו 594
 בצרפת. ביקורו על הממשלה ראש דעת

.1964 יולי 15 תשכ״ד, אב )ו׳  דכרי (
 —2386 ע׳ לה, חוברת ,40 כרך הכנסת,

2388.

 בעקבות המדיני הדיון :הכנסת בשערי 595
 אשכול(. )לוי ראש־הממשלה מסעות
 )י״ב 44 גל׳ גז, שנה הצעיר, הפועל

,1964 יולי 21 תשכ״ד, אב 4 ע׳ ( -3. 
.594 מס׳ גם ראה

 דברים :בודדה אינה ישראל מדינת 596
 גל׳ נז, שגה הצעיר, הפועל בכנסת.

,1964 יולי 21 תשכ״ד, אב )י״ב 44 ) 
.8 ע׳

.594 מס׳ גם •ראה



הצ הפועל ישראל". "בני ושמה בעיה 597
 תשכ״ד, אלול )ג׳ 47 גל׳ נז, שנה עיר,

,1964 אוגוסט 11 .5—3 ע׳ (
הו בעקבות הדיון בעת בכנסת דבריו 598

 ישראל" "בני בעיית על הממשלה דעת
.1964 אוגוסט 17 תשכ״ד, אלול )ט׳ ) 

 ע׳ לח, חוברת ,40 כרך הכנסת, דכרי
2639—2641.

׳׳ה5תש

הו בעקבות הדיח בעת בכנסת דבריו 599
 )ג׳ העדות מיזוג על הממשלה דעת
.1964 דצמבר 8 תשכ״ה, טבת  דכריי (

 —554 ע׳ ם, חוברת ,41 כרך הכנסת,
556.

.1382,605 ,602 מס׳ גם ראה

 לשנת התקציב הצעת :הכנסת בשערי 600
 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל .1965/66

,1964 דצמבר 22 תשכ״ה, טבת )י״ז 15 ) 
4 ע׳ - 3.

 בכנסת. 12ה־ הממשלה :הכנסת בשערי 601
 )כ״ד 16 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל

,1964 דצמבר 29 תשכ״ה, טבת  ע׳ (
4 - 3.

 בכנסת. דברים :ז כיצד - עדות מיזוג 602
 )כ״ד 16 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל

,1964 דצמבר 29 תשכ״ה, טבת  ע׳ (
12—13.

.1382,605,599 מם׳ גם ראה

 קובץ :כדרר המדינה. לבין הדת בין 603
 ,1965 תשכ״ה ותרבות, חברה לבעיות

.100-86 ע׳

 ;תמוהה מהומה א. :הכנסת בשערי 604
 הצעיר, הפועל .70 בן לוז קדיש ב.

 12 תשכ״ה, שבס )ט׳ 18 גל׳ נח, שגה
,1965 ינואר .4 ע׳ (

 הודעת בענין בכנסת הדיון סיכום 605
 שבט )ט״ו העדות מיזוג על הממשלה
.1965 ינואר 18 תשכ״ה,  הכנסת, דכרי (

.949-948 ע׳ טו, חוברת ,42 כרך
.1382 ,602 ,599 מס׳ גם ראה

 התקדמות - תימן יוצאי בקרב המצב 606
 מתוך קטע תרבותי: וקפאון כלכלית

 פעילי של הארצי בכנס שנערך דיון
כהסתד התימנית. בעדה ההסתדרות

 תשכ״ה, ב׳ )אדר 3 מס׳ ,4 כרך רות,
,1965 מארס .31—27 ע׳ (
.1387 מס׳ גם ראה

 כינון בדבר ההכרעה :הכנסת בשערי 607
 שנה הצעיר, הפועל גרמניה. עם יחסים

 23 תשכ״ה, ב׳ אדר )י״ט 28 גל׳ נח,
,1965 מארס .5—3 ע׳ (

.1390 מם׳ גם ראה

 ותק- החינוך מפעל א. :הכנסת בשערי 608
הצ הפועל נעדרת". "כנסת ב. ;ציבו
 ב׳ אדר )כ״ו 29 גל׳ נח, שנה עיר,

,1965 מארס 30 תשכ״ה, .4—3 ע׳ (

בכנ החוץ שרת א. :הכנסת בשערי 609
 אחה״ע. של תמוהה התנהגות ב. ; סת

 )ד׳ 30 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל
,1965 אפריל 6 תשכ״ה, ניסן 4 ע׳ ( - 3.

 הודעת בעקבות בכנסת בדיון דבריו 610
 ובטחון מדיניות בעניני הממשלה ראש
.1965 מאי 17 תשכ״ה, אייר )ט״ו ) 
 ע׳ כז, חוברת ,43 כרך הכנסת, דכרי
1860—1861.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 611
 מאי 25 תשכ״ה, אייר )כ״ג 37 גל׳ נח,

1965, .4 ע׳ (

 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל המוצא. 612
,1965 מגי 1 תשכ״ה. סיון )א׳ 38/39 ) 

.4 ע׳
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 התיי- שר סקירת א. :הכנסת בשערי 613
ת בכנ המערך ב. ;גוברין( )עקיבא ח
 42 גל׳ נח, שנה הצעיר, הפועל סת.

,1965 יוני 29 תשכ״ה, סיון )כ״ס ) 
.3 ע׳

 :ז ה״גוש" סיוטי עדיין חלפו לא האם 614
 "ה• בראלי מ׳ של למאמח )תגובה

 (1391 )מס׳ הגוש״״ ו״אנשי ״גוש״
.10.6.1965 ביום ב״דבר" שפורסם ) 

 ,1965 יוני 30 תשכ״ה, סיון ל׳ דבר.
.3 ע׳

.1392 מס׳ ראה בראלי, מ׳ תגובת

תימן דוצאי שלוחות הקורא. אל 615

 תשכ״ה, אב )י״ם )לה( א גל׳ )ס״ח(,
,1965 אוגוסט 17 .1 ע׳ (

 הפועל הכנסת. של המיוחדת הישיבה 616
 אלול )י׳ 52 גל׳ נח, שנה הצעיר,

,1965 ספטמבר 7 תשכ״ה, .4 ע׳ (

 תהיה המערד בהנהגת חדשה "ממשלה 617
 ולתביעותיהן לצרכיהן יותר רגישה

 בשטחי והתימנים המזרח עדות של
 הביטוח התעסוקה, השיכון, החינוך,
 בחירות )תעמולת :והיצוג" הלאומי
 יוצאי לציבור המופנית המערך לטובת
 ג גל׳ תימן, יוצאי שלוחות תימן(.

 ספטמבר 26 תשכ״ו, )ערה״ש )לז(
1965, 2 ע׳ ( -1.

תשכ״ו
 שנה הצעיר, הפועל ומבחגיה. ההסברה 618

אוק 4 תשכ״ו, תשרי )ח׳ 1/2 גל׳ נם,
,1965 טובר .8—7 ע׳ (

 י״ם דבר, אשליות. שבסיפוח הסכנה 619
.3 ע׳ ,1965 אוקטובר 15 תשכ״ו, תשרי

 גולן דו״ח )לפרסום :שפטים או משפט 620
 תשרי כ״א דכר, רפאל(. יצחק בחקירת
 .4 ,3 ע׳ ,1965 אוקטובר 17 תשכ״ו,

 אול■ השופט מאת למאמר תגובה ראה
.1399 מס׳ —שן

 יוצאי שלוחות ותעסוקה. חיים רמת 621
 תשכ״ו, תשרי )כ״ח )לח( ד גל׳ תימן,

,1965 אוקטובר 24 .7 ע׳ (
ישי(. י. :)חתום

 מן כתוצאה הדתית הכפייה תגבר האם 622
 נם, שגה הצעיר, הפועל ז הבחירות

 אוקטובר 26 תשכ״ו, תשרי )ל׳ 5/6 גל׳
1965, 6 ע׳ ( - 5.

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 623
 נובמבר 30 תשכ״ו, כסלו )ו׳ 10 גל׳ נס,

1965, 3 ע׳ ( ,1.
.1402 ,1401 מם׳ גם ראה

 בעיות בדבר בכנסת היום לסדר הצעה 624
 בפרברים הנוער של ותרבות חברה

.1965 דצמבר 7 תשכ״ו, כסלו )י״ג ) 
 ע׳ נ, חוברת ,44 כרך הכנסת, דכרי

97 -96.

 שנה הצעיר, הפועל והכתובה. התנאים 625
דצמבר 7 תשכ״ו, כסלו )י״ג 11 גל׳ נט,

6 ע׳ , (1965 - 5.
קואליציונר(. י׳ :)חתום

 בצעדיה הכנסת א. :הכנסת בשערי 626
ממ להולדת הציפיה ב. :הראשונים

לממ תהיה דמות איזו ג. ;חדשה שלה
 וחדשים. ותיקים ד. ז העתידה שלה

 )כ״ז 13 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל
,1965 דצמבר 21 תשכ״ו, כסלו  ע׳ (

.5י-4

ההסתד של העשירית בועידה דברים 627
7 תשכ״ו, טבת )י״א-ט״ו רות ינואר 3-

ההסתד של העשירית הוועידה . (1966
 ע׳ הדיונים, של מלא פרוטוקול רות:

97 -9 2, 100—111, 524-521, 548-542.

הועדה יו״ר מפי למסתייגים תשובה 628
[47 ]



הע הועידה מתוך )פרוטוקול המתמדת
 י״ם דכר, ההסתדרות(. של שירית

,1966 ינואר 11 תשכ״ו, טבת .12 ע׳ (

 הועידה )על :ותקוה עידוד של ועידה 629
 הצעיר, הפועל ההסתדרות. של 10ה־

 11 תשכ״ו, טבת י״ם 16 גל׳ נט שיה
5 ע׳ (1966 ינואר - 3.

 הרכב על בכנסת הכללי בדיון דבריו 630
 תשכ״ו, טבת )כ׳ ותכניתה הממשלה

.1966 ינואר 12  כרך הכנסת, דכרי (
.364-362 ע׳ ח, חוברת 44

בעק :חדשה תקופה בפתח ההסתדרות 631
 טבת כ״ב דכר, העשירית. הועידה בות

.3 ע׳ ,1966 ינואר 14 תשכ״ו,

 בכנסת. הי״ג הממשלה :הכנסת בשערי 632
 )כ״ו 17 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל

,1966 ינואר 18 תשכ״ו, טבת .3 ,1 ע׳ (

 של פזיזה הצעה א. :הכנסת בשערי 633
 תקינה. נוכחות או קוורום ב. ;אמון אי

 )כ״ה 21 גל׳ נס, שנה הצעיר, הפועל
ע׳ (,1966 פברואר 15 תשכ״ו, שבם

4— 5.

 אפשר כיצד :ודימוקרטיה ישראל דת 634
 ישראל במדינת ישראל דת את ליישב

 אישית. וחירות דימוקרטיה מושגי עם
ע׳ תשכ״ו(, )אדר ג[ ]גל׳ אמונים,

5- 4.

 דברים :שלום[ ונתיבות נועם ]דרכי 635
אמו הדתיים. לפעילים הכינוס בדיוני

13 ע׳ תשכ״ו(, )אדר ג[ ]גל נים, -1 2, 
18.

ורי מיתון של תקציב : הכנסת בשערי 636
הצ הפועל משתוללת. הסתה מול סון

 תשכ״ו, אדר )ב׳ 22 גל׳ נט, שנה עיר,
,1966 פברואר 22 .3 ,1 ע׳ (

 ב. ז רגשו למה א. :הכנסת בשערי 637
עליה. והמגינים ירושלים של "קיפוחה"

 )ט׳ 23 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל
.4 ,3 ע׳ <,1966 מארם 1 תשכ״ו, אדר

 האוצר שר תשובת :הכנסת בשערי 638
הצ הפועל למתווכחים. ספיר( )פנחס

 תשכ״ו, אדר )ט״ו 24 גל׳ נט, שנה עיר,
,1966 מארס 8 .4—3 ע׳ (

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דבריו 639
 נשיא :1966תשכ״ו- ,1966/67 לשנת

 אדר )י״ז והכנסת ולשכתו המדינה
.1966 מארס 9 תשכ״ו,  הכנסת, דברי (

.915-913 ע׳ טז, חוברת ,45 כרך

עצ על מגינה הכנסה :הכנסת בשערי 640
 25 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל מה.

,1966 מארם 15 תשכ״ו, אדר )כ״ג ) 
.4—3 ע׳

 ז״ל לשצ׳ינסקי ליעקב הספד דברי 611
.1966 מארס 21 תשכ״ו, אדר )כ״ט ) 
 יח, חוברת ,45 כרך הכנסת, דכרי

.1043 ע׳

 מדנים מעוררת רפ״י :הכנסת בשערי 642
 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל ומהומה.

,1966 מארס 22 תשכ״ו, ניסן )א׳ 26 ) 
.3 ,1 ע׳

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דבריו 643
 משרד : 1966תשכ״ו- ,1966/67 לשנת
 מארם 23 תשכ״ו, ניסן )ב׳ החוץ.

1966.  חוברת ,45 כרך הכנסת, דררי (
.1150-1148 ע׳ יזז,

תק בעגין הדיון )על :הכנסת בשערי 644
 שנה הצעיר, הפועל החוץ(. משרד ציב
 20 תשכ״ו, ניסן )ט׳ 27/28 גל׳ נם,

,1966 מארס 4 ע׳ ( ,3.
.643 מס׳ גם ראה

 גיסן כ״ה דכר, ז אהרן בן רוצה מה 645
 .4 ,3 ע׳ ,1966 אפריל 15 תשכ״ו,
.1407—1405 מס׳ ראה —תגובות

של למאמרו )תגובה :בדורו יואב 646
[48}

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



"בתקו "יואב", בחתימת אברך ישעיהו
ביום ב״דבר" שפורסם האחרונה" פה

 תשכ״ו, גיסן כ״ה דכר, . (14.4.1966
.11 ע׳ ,1966 אפריל 15

 יהויריב(. :)חתום
 .1403 מם׳ - בן־גוריון ד׳ תגובת ראה

.1404 אברך-מס׳ י׳ ותגובת

 המיר, הפועל נדרינו. ושילום חגנו 647
 20 תשכ״ו, ניסן )ל׳ 30 גל־ נט, שנה

,1966 אפריל 5 ע׳ ( - 3.

 )תגובה :יואב של המלחמה״ ״אמנות 648
 בחתימת אברך ישעיהו של למאמרו
 ב־ שפורסם המלחמה" "דמי "יואב",

.19.4.1966 במם ״דבר״  אייר ד׳ דכד, (
 .12 ,3 ע׳ ,1966 אפריל 27 תשכ״ו,
יהויריב(. :)חתום

.1404 ,1403 ,646 מס׳ גם ראה

 פתיחת לקראת : הכנסת בכבוד היזהרו 649
 6 תשכ״ו, אייר ס״ז דבר, הקיץ. כנס
1 ע׳ ,1966 מאי 0 ,3.
.1408 מס׳ - תגובה ראה

 בפעולות הדיח א. :הכנסת בשערי 650
בש החינוך ב. ; הקיץ בכנס המשרדים

 גל׳ נם, שנה הבעיר, הפועל ח״י. נת
,1966 מאי 10 תשכ״ו, אייר )כ׳ 33 ) 

5 ע׳ - 3.

 של למאמרו )תגובה :ז קנוסה תסביך 651
 ז" ישעיהו ישראל רוצה "מה מנדל מ׳

ביום ב״דבר" שפורסם (1405 )מס׳
 11 תשכ״ו, אייר כ״א דבר. . (5.5.1966

.3 ע׳ ,1966 מאי

 אשר קסנה ארץ :ושופטים שוטרים 652
 תשכ״ו, אייר כ״ג דבר, גדולים. אנשיה

.11 ע׳ ,1966 מאי 13
תמימי(. :)חתום

ע תהא מה —התרבותית ועצמאותנו 653
הפו תורה. מתן לחג הרהורים :ז ליה
 )כ״ז 34/35 גל׳ נט, שנה הצעיר, על

,1966 מאי 17 תשכ״ו, אייר 4 ע׳ ( - 3.

[49]

 שובו עם החוץ לשר הבא" "ברוך ברכת 654
 מאי 23 תשב״ו, היון )ד׳ משליחותו

1966.  חוברת ,45 כרך המסת, דברי (
.1503 ע׳ כב,

בער משמשים מיושב והבלתי המוסכם 655
 בן־אהרן. יצחק לחבר תשובה : בוביה

 ,1966 מאי 27 תשכ״ו. סיון וו׳ דבר,
.4 ע׳

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. כשערי 656
 מאי 31 תשכ״ו, סיון )י״ב 36 גל׳ נם,

1966, .6—3 ע׳ (

 לכנסת בא חדש סגנון ;הכנסת בשערי 657
 תמיר־ שמואל של התנהגותו )על

 גל׳ נס, שנה הצעיר, הפועל כצנלסון(.
,1966 יוני 7 תשכ״ו, סיון )י״ט 37 ) 
.4—3 ע׳

 סקירת בעקבות בכנסת בדיון דבריו 658
 משרדו. פעולות על המשפטים שר

.1966 יוני 13 תשכ״ו, סיון )כ״ה  דכרי (
 —1722 ע׳ כה, חוברת ,46 כרך המסת,

1724.

יצי לקראת הדואר לשר ברכה דברי 659
 טיון )כ״ה המדינה בשליחות אתו

.1966 יוני 13 תשכ״ו.  הכנסת, דברי (
.1737 ע׳ כה, חוברת ,46 כרך

המקו הרשויות ראשי לבחירת שיטה 660
 יוני 19 תשכ״ו, תמוז א׳ דבר, מיות.

.5 ,3 ע׳ ,1966
.1410 מס׳ למאמר-ראה תגובה

מד בבית חדש מה :הכנסת בשערי 661
 שפירא(. )י״ש המשפטים שר של רשו

 )ג׳ 39 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל
,1966 יוני 21 תשכ״ו, תמוז 4 ע׳ ( - 3.

 מדיניות תואמת האם :הכנסת בשערי 662
 מדיניות את ורהפסיג( )ז׳ הדתות שר

 נס, שנה הצעיר, הפועל ז הממשלה
 נ(,1966 יולי 5 תשכ׳ץ, תמוז )י״ז 41 גל׳
5 ע׳ - 3.

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



שהת )על :ז רוחם שקצרה יעשו מה 663
 תמוז כ״ז דפר, "חירות"(. בועידת רחש

 .4 ,3 ע׳ ,1966 יולי 15 תשכ״ו,
.1412 מס׳ למאמר-ראה תגובה

 שעות חוק על בכנסת בדיון דבריו 664
 196תשכ״ו-& )תיקון(, ומנוחה עבודה

.1966 יולי 18 תשכ״ו, אב )א׳  דכרי (
 —2162 ע׳ ל, חוברת ,46 ברך הכנסת,

2163.

 שר סקירת על בכנסת בדיון דבריו 665
 אב )א׳ משרדו פעולות את המשטרה

.1966 יולי 18 תשכ״ו,  הכנסת, דכרי (
.2173-2171 ע׳ ל, חוברת .46 כרך

 שר סקירת על הדיוז :הכנסת בשערי 666
 נט, שנה הצעיר, הפועל המשטרה.

,1966 יולי 19 תשכ״ו, אב )ב׳ 42 גל׳ ) 
4 ע׳ - 3.

.665 מס׳ גם ראה

 או השבת מנוחת א. :הכנסת בשערי 667
 הפועל יישפך". "דם ב. דתית; כסיה

 תשכ״ו, אב )ט׳ 43 גל׳ נט, שנה הצעיר,
,1966 יולי 26 .4—3 ע׳ (

הפרוטו בדבר והתאניה התואנה על 668
 שמיר א׳ של למאמרו )תגובה : קולים

 י׳ דכר, ושומריהם"(. "הפרוטוקולים

 .3 ע׳ ,1966 יולי 27 תשכ״ו, אב
יהויריב(. :)חתום
 .1413 מס׳ ראה — למאמר תגובה

.672 מס׳ גם ראה

 המפעפעת... השנאה :הכנסת בשערי 669
 )כ״ג 45 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל

,1966 אוגוסט 9 תשכ״ו, אב .8 ,3 ע׳ (

 ננעלו. הזמניות שערי : הכנסת בשערי 670
 )ל׳ 46 גל׳ נט, שנה הצעיר, הפועל

,1966 אוגוסט 16 תשכ״ו, אב 4 ע׳ ( - 3.

המת הוועדה דרך רק — הסתייגויות 671
 פ׳, ההסתדרות במועצת )דברים : מדת

.1966 אוגוסט 17 תשכ״ו, אלול א׳ ) 
.58-56 ע׳ פ׳, ההסתדרות מועצת

 עמום של )למכתבו יהויריב תשובת 672
 הפרוטוקולים בענין (1413 )מם׳ דגני
 18 תשכ״ו, אלול ב׳ דכר, מפא״י(. של

.3 ע׳ ,1966 אוגוסט
יהויריב(. :)חתום

 אלול )ג׳ ההצבעה לדרך הערות 673
.1966 אוגוסט 19 תשכ״ו,  מועצת (

.119-117 ע׳ פ׳, ההסתדרות

 שנה הצעיר, הפועל הכנסת. בשערי 674
 11 תשכ״ו, אלול )כ״ו 49/50 גל׳ נט,

,1966 ספטמבר 5 ע׳ ( - 3.

תשכ״ז

הצ הפועל בגבורותיו. בן־גוריון דוד 675
 תשכ״ז, תשרי )ח׳ 1 גל׳ ס, שנה עיר,

,1966 ספטמבר 22 .4—3 ע׳ (

 בסבך ורפ״י גח״ל :הכנסת בשערי 676
 גל׳ ם, שנה הצעיר, הפועל תכסיסיהן.

,1966 אוקטובר 18 תשכ״ז, חשון )ג׳ 4 ) 
4 ע׳ - 3.

 מול התלכדות א. :הכנסת בשערי 677
 לידי ההסברה שירותי ב. ;הסכנה
5 גל׳ ם, שנה הצעיר, הפועל גלילי.

,1966 אוקטובר 25 תשכ״ז, חשון )י״א ) 
5 ע׳ - 4.

הממ מנגנון ביטול א. :הכנסת בשערי 678
הצב השרות משך והחזרת הצבאי של
 רציפות דיון החלת ב. ;לקדמותו אי
 הפועל האוכלוסין. מירשם חוק על

 תשכ״ז, כסלו )ב׳ 8 גל׳ ס, שנה הצעיר,
,1966 נובמבר 15 5 ע׳ ( - 4.

 הפשיטה המיקוש, :הכנסת בשערי 679
גל׳ ם, שנה הצעיר, הפועל השאר. וכל

[5 0 ]



 (.1966 נובמבר 22 תשכ״ז, כסלו )ם׳ 9
.4—3 ע׳

 עמד שלא הנושא :הכנסת בשערי 680
 דיוני להחרים )הצעה :בכנסת לדיון

 גינוי לאחר האו״ם של מועצת־הבסחון
 שנה הצעיר, הפועל בסמוע(. הפעולה

 דצמבר 6 חשכ״ז, כסלו )כ״ג 11 גל׳ ס,
1966, .4—3 ע׳ (
.1421 מס׳ גם ראה

ודי פסולים מנהגים :הכנסת בשערי 681
 שנה הצעיר, הפועל מזיקים. בורים

 דצמבר 20 תשכ״ז, סבת )ז׳ 13 גל׳ ס,
.4—3 ע׳ (,1966

 )של התקציב נאום :הכנסת בשערי 682
 לאומץ ביסוי ספיר(, ם׳ האוצר, שר
 הצעיר, הפועל ממלכתית. ולאחריות לב

 27 תשכ״ז, סבת )י״ד 14 גל׳ ם, שנה
,1966 דצמבר 4 ע׳ ( - 3.

 אל "מקיר ממשלה עתה רצויה האם 683
 דצמבר 30 תשכ״ז, טבת י״ז דכר, קיר״.
.3 ע׳ ,1966

תמימי(. י. :)חתום

 הדואר. כשר בכנסת אמונים הצהרת 684
 דכרי (.1967 ינואר 2 תשכ״ז, סבת )כ׳

.742 ע׳ יב, חוברת ,47 כרך הכנסת,

 ז גל׳ אמונים, גלויות. קיבוץ ניגונים. 685
5 ע׳ תשכ״ז(, )סבת -4.

 י״ח דכר, שסרית. של הסתלקותו עם 686
 1 ע׳ .1967 ינואר 29 תשכ״ז, שבט
.7 סור 2 ע׳ ,9 טור

 שבט )כ״ז בכנסת לשאילתות תשובות 687
.1967 פברואר 7 תשכ״ז,  הכנפת, דיכרי (

.1178-1175 ע׳ יז, חוברת ,48 כרך
בק תקלות בדבר הקטין ר׳ לח״כ א.

 שדה משאבי במשק הטלפוני שר
.1175 )ע׳ שדה )

על נתונים בדבר תמיר י׳ לח״כ ב.

[5 1]

 טלפונים של הזמנות ועל ניתוקים
(.1176-1175 )ע׳

 שר נסיעות בדבר אבנרי א׳ לח״כ ג.
 לחוץ- הדואר משרד ועובדי הדואר
.1176 )ע׳ לארץ )

 מקומה בדבר סנהדראי ט׳ לח״כ ד.
 "עולם הנקרא במדריך ישראל של

.1176 )ע׳ ״1966 הטלפון )
הע על ידיעה בדבר כץ י׳ לח״כ ה.

מירו הדואר הנדסת מחלקת ברת
.1176 )ע׳ לתל־אביב שלים )

 תעריף שעות בדבר טובי ת׳ לח״כ ו.
 הבין- הטלפוני בקשר הלילה
(.1177—1176 )ע׳ עירוני

 במספר ירידה בדבר ארזי ר׳ לח״כ ז.
(.1177 )ע׳ טלפון להתקנת הבקשות

התע שעות בדבר תלמי א׳ לח״כ ח.
 )ע׳ הטלפון בשרות המוזל ריף

1177. )
 תערוכה בדבר כהן־צידון ש׳ לח״כ ס.

 בירושלים בולאות של בינלאומית
.1178-1177 )ע׳ )

.1479 מם׳ גם ראה

 אדר )י״ח בכנסת לשאילתות תשובות 688
 דברי (.1967 פברואר 28 תשכ״ז, א׳

 —1490 ע׳ כ, חוברת ,48 כרך הכנסת,
1491.

 נתונים בדבר מיקונים ש׳ לח״כ א.
 וטלפונים דואר סוכנויות על

 )ע׳ הערביים בכפרים צבוריים
1490. )

תע העלאת כדבר לורגץ ש׳ לח״כ ב.
(.1491 )ע׳ הדואר תאי ריף

שי סיבת בדבר האוזנר ג׳ לח״כ ג.
מתו טלפרינטר של בדגמים מוש
(.1491 )ע׳ גרמניה צרת

 עכובים בדבר בן־פורת מ׳ לח״כ ד.
 בית־הספר של הטלפון קו בתיקון
(.1491 )ע׳ באור-יהודה ״הלל״

 אדר )ב׳ בכנסת לשאילתות תשובות 689
הכ דכרי (.1967 מארם 14 תשכ״ז, ב׳

 —1699 ע׳ כב, חוברת ,48 כרך נסת,
1702.

בגביית הקלות בדבר כץ י׳ לח״כ א.



 )ע טלפונים של התקנה דמי
1699. )
.1488 מם׳ גם ראה

 למסירת הסדר בדבר צברי ר׳ לח״כ ב.
 הנמען לבית ישר דואר צרורות

.1700-1699 )ע׳ )
טל קווי ניתוק בדבר לוי ד׳ לח״ב ג.

 תל־אביב אוניברסיטת של פונים
.1700 )ע׳ חובות אי־תשלום בשל )

צור סיפוק בדבר עוזיאל ב׳ לח״כ ד.
 בתל־ הדואר בשירותי הקהל כי

.1700 )ע׳ אביב )
תק מניעת בדבר עוזיאל כ׳ לח״כ ה.

 )ע׳ דואר דברי במסירת לות
1700—1701. )

 הרחבת בדבר סנהדראי ט׳ לח״כ ו.
(.1701 )ע׳ הדואר בנק פעולות

 בדבר ארבלי-אלמוזלינו ש׳ לח״ב ז.
 יובל לציון בול לאי־הוצאת הסיבה

)ע׳ "החלוץ" תנועת של החמישים
1701) .

 טלפון התקנת בדבר ארם מ׳ לח״כ זזו.
-1701 )ע׳ חולה אמה של בדירתה

1702) .
.1489 מם׳ גם ראה

 הראשונה הכנסת לחבר הספד דברי 690
 ב׳ אדר נכ״ט ז״ל אלמאליח אברהם
.1967 אפריל 10 תשכ״ז,  הכנסת, דכרי (

.2062-2061 ע׳ כו, חוברת ,49 כרך

 לגיבוש מפתח — הציבוריים השירותים 691
 )ניסן 2—1 גל׳ יד, שנה דואר, החברה.
,1967 אפריל תשכ״ז, 5 ע׳ ( - 2.

 ניסן ׳5) בכנסת לשאילתות תשובות 692
.1967 אפריל 12 תשכ״ז,  הכנסת, רכרי (

.2141-2138 ע׳ כו, חוברת ,49 כרך
 קשר ניתוק בדבר וילנר מ׳ לח״ב א.

 בתשלומים פיגורים בשל טלפוני
(.2139-2138 )ע׳

 הוצאת בדבר רזיאל־נאור א׳ לח״כ ב.
הבינ התיירות שנח לציון בולים

.2139 )ע׳ לאומית )
מכסח הענקת בדבר אבנדי א׳ לח״כ ג.

המח הדואר לעובדי חינם שיחות
)ע׳ בבתיהם טלפון מכשירי זיקים
2139) .

 טלפון התקנת בדבר ארזי ר׳ לח״כ ד.
—2139 )ע׳ נגבה בקיבוץ ציבורי

2140) .
 תקינה פעולה בדבר ארזי ר׳ לח״ב ה.

 )ע׳ רוחמה בקיבוץ הטלפון של
2140.)

וה התשלום בדבר זוארץ פ׳ לח״כ ו.
 טלפון בהעתקת הכרוכים סידורים

(.2140 )ע׳
טל התקנת בדבר סובי ת׳ לח״כ ז.

המ באזור ערביים בכפרים פונים
(.2141—2140 )ע׳ שולש

"שחי על :העצמאות חג עם הרהורים 693
 הצעיר, הפועל הקדושות". הפרות טת

 תשכ״ז, ניסן )ל׳ 32/33 גל׳ ם, שנה
,1967 מאי 10 4 ע׳ ( - 3.

 משרדו פעולות על הדואר שר סקירת 694
.1967 יולי 11 תשכ״ז, תמוז )ג׳  דכרי (

 —2550 ע׳ לה, חוברת ,49 כרך הכנסת,
2556.
.1514—1512 ,695 ,5 מס׳ גם ראה

 בעקבות למתדיינים הדואר שר תשובת 695
 )י׳ משרדו פעולות על השר סקירת

.1967 יולי 18 תשכ״ז, תמוז  דכרי (
 —2645 ע׳ לו, חוברת ,49 כרך הכנסת,

2650.
.1516-1515 ,694 מס׳ גם ראה

 אב )ב׳ בכנסת לשאילתות תשובות 696
.1967 אוגוסט 8 תשכ״ז,  הכנסת, דכרי (

.2938-2937 ע׳ לס, חוברת ,49 כרך
צרו מסירת בדבר טיאר א׳ לח״כ א.

 האזרחים לבתי גדולים דואר דות
.2937 )ע׳ )

 אי־התקנת בדבר הקטין ר׳ לח״כ ב.
 משאבי־שדה למשק שני סלפון קו

(.2938—2937 )ע׳

ובין ישראל במדינת הדת של מעמדה 697
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 תשכ״ז, אלול י׳ דכר, ישראל. יהודי
.4 '9 ,1967 ספטמבר 15

6 9  דפר, איחוד. משחק או אמח איחוד 8
 ,1967 סםסמבר 21 תשכ״ז, אלול ט״ז

.5 ,3 ע׳
יהויריב(. :)חתום

אלול י״ז דכר, ז מהמדינה הדת הפרדת 699
.3 ע׳ ,1967 ספטמבר 22 תשכ״ז,

 כ״ד דכר, הדת. ועסקני המפלגות 700
 ,1967 ספטמבר 29 תשכ״ז אלול

.4 ע׳

ביש שייערך והעקרות, הפוריות
.295 )ע׳ ראל )

לי תיקוני בדבר אבנרי א׳ לח״כ ב.
(.296-295 )ע׳ בטלפונים קויים

 הסיבות בדבר אבנרי א׳ לח״כ ג.
מש של הכללי המנהל להתפטרות

.296 )ע׳ הדואר רד )
 על פרטים בדבר סיאר א׳ לח״כ ד.

 משרד מטעם לחוץ־לארץ נסיעות
(.296 )ע׳ הדואר

 הסיבות בדבר מיקומם ש׳ לח״כ ה.
מש של הכללי המנהל להתפטרות

(.296 )ע׳ הדואר רד
.1534 ,מס גם ראה

 החברה :התקופה במבחן עדות יחסי 704
 הימים. ששת מלחמת לאחר הישראלית

 ,1968 ינואר 5 תשכ״ח, טבת ד׳ דכר,
.11 ,3 ע׳

מע של לשאילתא הדואר שר תשובת 705
"מע למערכת )מכתב :״מעריב״ רכת

 מיום המערכת למאמר בתגובה ריב"
"שאיל 1968 ינואר 3 תשכ״ח, טבת ב׳

.1541 מס׳ הדואר״, לשר תא  טמריכ, (
.20 ע׳ ,1968 ינואר 8 תשכ״ח, טבח ז׳

 דכר, החברה. של לדמותה החששות 706
 ,1968 ינואר 12 תשכ״ח, טבת י״א

.4 ע׳

 הפועלים. לתנועת אלטרנטיבה אין 707
 )ט״ז 16 גל׳ סא, שנה הצעיר, הפועל

8 ע׳ (,1968 ינואר 17 תשכ״ק, טבת - 7.

עם ברכה )דברי :ברכה מחזיק כלי 708

תעמ״ח

במסי מדברים :למורדים דרך מורה א700
 "נער הספר הופעת עם כאלונים בה

 טבעוני. שלמה מאת התימנים" מכרם
 )תשרי 4 חוברת כס, כרך מכפנים,
,1967 אוקטובר תשכ״ח, .390-388 ע׳ (

 חשון )כ״ד בכנסת לשאילתות תשובות 701
.1967 נובמבר 27 תשכ״ח, הכנ דכרי (

.233-232 ע׳ ה, חוברת ,50 כרך סת,
 סדרי בדבר כהן־צידון ש׳ לח״כ א.

 מ־ המגיעים דברי־הדפום, מסירת
(.232 )ע׳ לנמענים חוץ־לארץ,

בטל מחסור בדבר ידיד מ׳ לח״כ ב.
 בתל־אביב התקוה בשכונת פונים

(.232 )ע׳
טל שירותי בדבר אבנרי א׳ לח״כ ג.

 הערביים לתושבים ומברקה פון
.233-232 )ע׳ )

בהת עיכוב בדבר וילנר מ־ לח״כ ד.
 ברמת־ בבית־ההורים טלפון קנת

(.233 )ע׳ חן
 בולי תפוצת בדבר אבנרי א׳ לח״כ ה.

 )ע׳ וייצמן-בלפור מסדרת הדואר
233. )

 הדואר בתי פקודת לתיקון חוק הצעת 702
 חשון )כ״ד .1967תשכ״ז- (,7 )מס׳

.1967 נובמבר 27 תשכ״ח, הכנ דברי (
.241—240 ע׳ ה, חוברת ,50 כרך סת,

 כסלו )ב׳ בכנסת לשאילתות תשובות 703
.1967 דצמבר 4 תשכ״ח,  הכנסת, דכרי (

.296—295 ע׳ ו, חוברת ,50 כרך
 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״כ א.

 בול להנפיק להצעה אי־ההיענות
לחקר הבינלאומי הכנס לכבוד
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 אחה״ע-פוע״צ מפא״י, של איחוד
 לוטידת מוסף העבודה(. למפלגת ורפ״י

 אחה״ע-פוע׳׳צ, טפא״י, של האיחוד
 ו״למרחב"(, "דבר" )בהוצאת רפ״י

.6 ע׳ ,1968 ינואר 21 תשכ״ח, טבת כ׳

 טבת )כ״ב בכנסת לשאילתות תשובות 709
.1968 ינואר 23 תשכ״ח,  הכנסת, דכרי (

.779-777 ׳V יג, חוברת ,50 כרך
 שיקים כדבר שם־טוב ו׳ לח״ב א.

 )ע׳ ירושלים במזרח הטלפון רשת
777.)

 סניף צפיפות בדבר לוי ד׳ לח״כ ב.
(.777 )ע׳ רחובות במרכז הדואר

 בסניף דוחק בדבר טיאר א׳ לח״כ ג.
(.777 )ע׳ רחובות במרכז הדואר

שי קליטת בדבר אבנרי א׳ לח״כ ד.
 )ע׳ באילת ישראל" "קול דורי
777—&77.)

הע דמי בדבר סנהדראי ט׳ לח״כ ה.
(.778 )ע׳ טלפון תקת

הת דמי בדבר מיקוניס ש׳ לח״כ ו.
(.778 )ע׳ מלחמה לנכי טלפון קנת

 אי־היענות בדבר סנהדראי ה־ לח״כ ז.
 "משהב", משתכני של לבקשותיהם

 להתקנת בגבעתיים, הרצוג ברחוב
(.779-778 )ע׳ טלפון

 המדינה. לשירות — והמשוכלל החדיש 710
 תשכ״ח, )שבט 1 גל׳ טו, שגה דואר,

,1968 פברואר .1 ע׳ (
אקד בכנס הרצאה :וסיכויים סיכומים —

 -11.2.1968 תשכ״ח, בשבט י״ב מאים,
.715 מס׳ ראה

 מסעם מלגות מתן בטכס סיום דברי 711
 ישיבה ובני לסטודנטים מלגות קרן

 שמואל בן יחיא הרב ע״ש תימן יוצאי
 שבט כ״א ביום שנערך ו״ל, בדיתי

הד ראשית .1968 פברואר 20 תשכ״ח,
.36-35 ע׳ רו,

 האוטומטי, החיוג מעגל השלמת עם 712
 בעולם. הרביעי במקום ישראל מדינת

 פברואר 21 תשכ״ח, שבט כ״ב דכר,
.4 ע׳ ,1968

המ על בעולם. הרביעי במקום ארצנו 713
 פברואר 21 תשכ״ח, שבט כ״ב שמר,
.3 ע׳ ,1968

 יכולה מה :העליה וסיכויי ההסתדרות 714
 ז החדשים לעולים להציע ההסתדרות

 פברואר 23 תשכ״ח, שבט כ״ד דכר,
.3 ע׳ ,1968

אק בכנס הרצאה :וסיכויים סיכומים 715
 .11.2.1968 תשכ״ח, בשבט י״ב דמאים,
 )כ״ח 21 .גל׳ סא, שנה הצעיר, הפועל

 ע׳ (.1968 פברואר 27 תשכ״ח, שבט
7 -4.

 אדר )ה׳ בכנסת לשאילתות תשובות 716
 הכנסת, דכרי (.1968 מארם 5 תשכ״ח,

.1315-1309 ע׳ יט, חוברת ,51 כרך
למ אמצעים בדבר תמיר ש׳ לח״כ א.

—1309 )ע׳ טלפון קווי ניתוק ניעת
1310) .

בק תקלות בדבר טיאר א׳ לח״כ ב.
 המודיעין מעובדי תשובות בלת

.1311—1310 )ע׳ בטלפון )
 בדמי ההפחתה בדבר פלד נ׳ לח״כ ג.

הבי על והשפעתה התקנת־טלפון
)ע׳ חדשים טלפונים להתקנת קוש
1311) .

 ציוד מערכת בדבר אבנרי א׳ לח״כ ד.
 הנגרמות התקלות מניעת לשם

 הטבע פגעי עקב הטלפון לשירות
(.1311 )ע׳

 רשת פיתוח בדבר לוי ד׳ לח״כ ה.
 ודרישת הארץ בצפון הטלפונים
)ע׳ מוגדלים אש״ל לדמי העובדים

1312) .
 של חיבורם בדבר נח׳לה א׳ לח״כ ו.

 עראבה חנא, דיר פסוטה, הכפרים
)ע׳ הטלפונים לרשת וסח׳נין

1312) .
 מקרים בדבר סנהדראי ט׳ לח״כ ז.

 על־ידי הטלפון מכשיר ניתוק של
—1312 )ע׳ מספיק טעם בלא הדואר

1313) .
 על נתונים בדבר ורדיגר א׳ לח״כ ח.

.1313 )ע׳ הדואר משרד פרסומי )
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 □דבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לזז״ב ט.
 הגליל במרכז בפרים של חיבורם

.1313 )ע׳ הטלפונים לרשת )
הטלפו מספר בדבר פלד נ׳ לח״כ י.

.1313 )ע׳ הציבוריים נים )
 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״ב יא.

 ניידים אלחוט מכשירי על אגרה
.1314-1313 )ע׳ ספר בישובי )

ההפ החזרת בדבר אבנרי א׳ לח״ב יב.
 )ע׳ טלפון התקנת בדמי רשים
1314. )

 ש׳ בהן־צידון, ש׳ טיאר, א׳ לח״ב יג.
הז הדפום אותיות בדבר מיקונים

 1968 לשנת הטלפון במדריך עירות
.1315—1314 )ע׳ )

 תוצאותיה בדבר ורדיגר א׳ לח״כ יד.
 טלפון התקנת בדמי ההפחתה של
.1315 )ע׳ )

 במסיבה דברים :הזז לחיים ויקר כבוד 717
 ד׳, ביום ברית( בני )באולם לכבודו

 הפועל .6.3.1968 תשכ״ח, אדר ו׳
 אדר )י״ב 23 גל׳ סא, שנה הצעיר,

2 ע׳ (,1968 מארס 12 תשכ״ח, 1 -1 9. 
.1567 מס׳ גם ראה

 אדר )י״ס בכנסת לשאילתות תשובות 718
.1968 מארם 19 תשכ״ח,  הכנסת, דכרי (

.1489-1486 ע׳ כא, חוברת ,51 כרך
 בנק סירוב בדבר אבנרי א׳ לח״ב א.

 המיועדים תשלומים, לקבל הדואר
 )ע׳ צ׳קים בצורת לבתי־רימשסס,

1486. )
 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״ב ב.

נב כדורגלן בורבה, מר פיטורי
 )ע׳ בדואר מעבודתו ישראל, חרת
1486—1487. )

אר עובדים בדבר ארזי ר׳ לח״כ ג.
.1487 )ע׳ הדואר בשירותי עיים )

 בע־ ידיעה בדבר מיקוניס ש׳ לח״כ ד.
 הטלפון מירכזת סגירת על תונות

.1488-1487 )ע׳ באשקלון )
 על נתונים בדבר מיקוניס ש׳ לח״כ ה.

ב המועסקים הארעיים העובדים
.1488 )ע׳ הדואר שירותי )

 ההם־ טעמי בדבר טיאר א׳ לח״כ ו.
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 )ע׳ סמוכים חיוג אזורי בין רדה
1488. )

בקשת בדבר רזיאל־נאור א׳ לח״כ ז.
אותם לפטור הירדן עמק משקי

קשר מכשירי על מכם מתשלום
.1488 )ע׳ )

מדריך בדבר שם־טוב ו׳ לח״כ ח.
.1489 )ע׳ הערבית בשפה טלפון )

 חניה סדרי בדבר תמיר י׳ לח״כ ס.
 בתל־אביב החדש הדואר בנין ליד
.1489 )ע׳ )

 לכל קודם השכל־הישר קריטריון 719
.1968 מאי 16 תשכ״ח, אייר )י״ח ) 

7 ע׳ פ״א. ההסתדרות מועצת 1 -6 5.

 תשובה :התאבנות או מחשבתית ורימה 720
 "ישראל )למאמרו בן־פורת מ׳ לחה״ב
 (1572 )פס׳ ״1959וב־ 1968ב־ ישעיהו

.28.4.1968 ביום ב״דבר״ שפורסם ) 
 ,1968 מאי 20 תשכ״ח, אייר כ״ב דכר,

.3 ע׳

מע ראשי־עיר. של ישירה בחירה נגד 721
 ,1968 מאי 24 תשכ״ח, אייר כ״ו ריב,

.34 ,25 ע׳
.1578 מס׳ — תגובה מאמר ראה

 סיון )א׳ בכנסת לשאילתות תשובות 722
.1968 מאי 28 תשכ״ח,  הכנסת, דכרי (

.2046—2044 ע׳ כז, חוברת ,51 כרך
הצ הגרעון בדבר ורטמן מ׳ לח״ב א.

הדו ותעריפי הדואר לשרותי פוי
.2044 )ע׳ אר )

מ משלחת בדבר טיאר א׳ לח״כ ב.
 לארץ לחוץ־ הדואר משרד סעם

 □הדפסת הכרוכות הבעיות ללימוד
.2044 )ע׳ טלפון מדריך )

 טלפון התקנת בדבר לוי ד׳ לח״כ ג.
 המזרחי הפועל בשיכון ציבורי

(.2045-2044 )ע׳ לציון בראשון
 בדבר ארבלי-אלמוזלינו ש׳ לח״כ ד.

מופי שסמליהם ישובים בחירת
(.2045 )ע׳ בולי־הערים סידרת עים

חבי משלוח בדבר ארזי ר׳ לח״ב ה.
 )ע׳ לפסח סמוך לחיילים לות

2045. )

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 טלפון התקנת בדבר ארזי ר׳ לח״ב ו.
 בנצרת־ הדרום בשכונת ציבורי
(.2045 )ע׳ עילית

התע הוזלת בדבר טיאר א׳ לח״ב ז.
 והחזרת טלפון התקנת דמי של ריף

 )ע׳ הקודמים למנויים ההפרש
2046-2045.)

 :הימים ששת למלחמת שנה במלאת 723
 הפועל "בני־ברית"(. בועידת )הרצאה
 סיון )א׳ 34/35 גל׳ (םא שנה הצעיר,

,1968 מאי 28 תשכ״ח, 8 ע׳ ( - 6.
.1575 מס׳ גם ראה

 החזרת חוק הבאת עם בכנסת דבריו 724
 וסלקס(, טלפון )התקנת תשלומים

 )ח׳ ראשונה לקריאה ,1968—תשכ״ח
.1968 יוני 4 תשכ״ח, סיון  דברי (

 —2140 ע כח, חוברת ,52 כרך הכנסת,
2141, 2144-2143.

 לסדר להצעה בכנסת תשובתו דברי 725
 בדבר שורש שמואל ח״כ של היום

 באזור בטלפון חוץ שיחות תעריפי
.1968 יוני 12 תשכ״ח, סיון )ט״ז כפרי ) 
ע׳ כט, חוברת ,52 כרך הכנסת, דברי

2234—2235.
 )נגד : בעיות תפתור לא אישית בחירה 726

 דבר, ראשי־ערים(. של אישית בחירה
 ע׳ ,1968 יוני 27 תשכ״ח, תמוז א׳
3, 4.

 משרדו פעולות על הדואר שר סקירת 727
.1968 יולי 1 תשכ״ח, תמוז )ה׳  דברי (

 —2476 ע׳ לב, חוברת ,52 כרך הכנסת,
2485.
.1584-1581 ,728 ,6 מס׳ גם ראה

 :משרדו פעולות על הדואר שר סקירת 728
 יולי 30 תשכ״ח, אב )ה׳ השר. תשובת

1968.  חוברת ,52 כרך הכנסת, דברי (
.2955-2947 ע׳ לו,

.1588 ,727 מס׳ גם ראה

 אב )י״ח בכנסת לשאילתות תשובות 729
.1968 אוגוסט 12 תשכ״ח, הכ דברי (

 —3229 ע׳ לח, חוברת ,52 כרך נסת,
3232.

 תנאי בדבר כהן־צידון ש׳ לח״כ א.
 לשאיריו נפטר של טלפון העברת

(.3229 )ע׳
 מסירת סדרי בדבר שופמן י׳ לח״כ ב.

—3229 )ע׳ צבאי בדואר חבילות
3230) .

בע בירור בדבר ורדיגר א׳ לח״כ ג.
מצר מברקים במשלוח הנוהל ניין
(.3230 )ע׳ לישראל פת

 אלחוט קשר בדבר תמיר י׳ לח״כ ד.
(.3230 )ע׳ הספר לישובי מיוחד

 לפתוח דרישה בדבר פלד נ׳ לח״כ ה.
העצ בדרך בית־הדואר את שוב

(.3230 )ע׳ בחיפה מאות
 של מיקומו בדבר טיאר א׳ לח״כ ו.

 )ע׳ בחיפה החדש הדואר בית
3231-3230.)

 בית־הדואר בדבר טובי ת׳ לח״כ ז.
)ע׳ לקהל ושירותיו בחיפה החדש

3231) .
 הפרעות סילוק ,כדבר תמיר י׳ לח״כ ח.

היש הטלביזיה שידורי בקליטת
(.3231 )ע׳ ראלית

 הצורך סיבת בדבר טיאר א׳ לח״כ ט.
הנמ במברקים זרות מלים לאיית
.3231 )ע׳ בטלפון סרים )

לח הסדר .כדבר שטרן מ״ח לח״כ י,
 לבתים גדולים דואר דברי לוקת

.3232—3231 )ע׳ )
 שירות שיפור בדבר כהן ג׳ לח״כ יא.

(.3232 )ע׳ בטלפון ההשכמה
 בדבר ארבלי-אלמוזלינו ש׳ לח״כ יב.

 ליטבתה תקין טלפוני קשר הבטחת
.3232 )ע׳ )

 לקבלת הסדר בדבר כהז ג׳ לח״כ יג.
)ע׳ בשבת אקספרם־רשום דואר
3232) .

עיו מדיניות והתוויית האיחוד גיבוש 730
 תשכ״ח, אלול כ״ג דבר, ומעשית. נית

.5 ,3 ע׳ ,1968 ספטמבר 16
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תשכ״ם
 בבחירות הדסימה אחון העלאת נגד 731

 אוקטובר 1 תשכ״ט. תשרי ם׳ דבר,
.7 ע׳ ,1968
1957. המסת. דברי (

 חשון )כ״ח בכנסת לשאילתות תשובות 732
.1968 נובמבר 19 תשכ״ט, המ דברי (

.364—359 ע׳ ה. חוברת .53 כרד סת.
ח מ״ח לח״כ א. ס ההת דמי בדבר ש

מ טלפון מכשיר העברת עם קנה
.360-359 )ע׳ למנוי מנוי )

 על תלונות בדבר הקטין ר׳ לח״כ ב.
 בגליל הטלפון בשירות ליקויים
.360 )ע׳ העליון )

 טלפון ספרי בדבר ורדיגר א׳ לח״כ ג.
(.360 )ע׳ מקומיים

ההד שיטח בדבר סיאר א׳ לח״כ ד.
 -360 )ע׳ הטלפון מדריד של פסה
361.)

 טלפון בדבר מיקוניס ש׳ לח״כ ה.
שעל טרומפלדור בשכונת ציבורי

.361 )ע׳ נהריה יו )
 מת־ תלונות בדבר תמיר י׳ לח״כ ו.

 שירות חוסר על עין־יהב ישבי
.361 )ע׳ תקין דואר )

 אי־ בדבר כהן־צידון ש׳ לח״כ ז.
מפ של בדירותיהם טלפון התקנת

 מכבי־האש ומפקד המשטרה קד
(.34*2—361 )ע׳ בחולון

 טלפון עמודי בדבר תמיר י׳ לח״כ ח.
 מתל־ הברזל מסילת לאורך ישנים
.362 )ע׳ לחיפה אביב )

 מדריד בדבר שם־טוב ו׳ לח״כ ס.
(.362 )ע׳ בערבית טלפון

 קו־ חוסר בדבר שם־טוב ו׳ לח״כ י.
.362 )ע׳ בערערה טלפון )

סוכ סגירת בדבר חביבי א׳ לח״כ יא.
 —362 )ע׳ בעראבה הדואר נות
363.)

 אי־העברח בדבר פלד נ־ לח״כ יב.
בת הלימודית הטלביזיה שידורי

(.363 )ע׳ בבאר־שבע הממסר חנת
 צלילים בדבר שטרן מ״ח לח״כ יג.

 סיבת על המורים בטלפון ונוסחות
[5 7]

 )ע׳ המבוקש המספר אי־השגח
363.)

 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״כ יד.
 החדשה הטלפון במרכזה תקלות
(.364-363 )ע׳ שמונה בקרית

 של אומדן בדבר אבנרי א׳ לח״כ סו.
 מחמת הארץ לכלכלת שנגרם הנזק

(.364 )ע׳ הדואר סבלי שביתת

 סב, שנה הצעיר, הפועל סוגיות. שלוש 733
 דצמבר 10 תשכ״ס, כסלו )י״ט 10 גל׳

1968, .8—6 ע׳ (

 העתונות לחופש סכנה :הרעש לאחר 734
 והבקורת. הדיבור לחופש סכנה או

 דצמבר 20 תשכ״ס, כסלו כ״ס דבר,
.6 ע׳ ,1968

 טבת )ב׳ בכנסת לשאילתות תשובות 735
.1968 דצמבר 23 תשכ״ט, הכ דברי (

.801-798 כ׳ י, חוברת ,53 כרך נסת,
 בדבר ארבלי-אלמוזלינו ש׳ לח״כ א.

 שיבטאו בולים להוציא דרישה
)ע׳ ערב בארצות היהודים רדיפות

798).
 ברית־ סירוב בדבר תמיר י׳ לח״כ ב.

הנו ישראלי דואר לקבל המועצות
)ע׳ לשמחה" "מועדים בולי שא
798) .

 של מקרה בדבר שוסטק א׳ לח״כ ג.
 עציון לכפר מברק לאיית דרישה

(.798 )ע׳ בלטינית
 ליקויים תיקון בדבר לוי ד׳ לח״כ ד.

)ע׳ הארץ בצפון הטלפון בשרותי
799) .

 של מקרה בדבר ידיד מ׳ לח״כ ה.
 עציון לכפר מברק לאיית דרישה

(.799 )ע׳ בלטינית
הק שיפור כדבר תמיר ש׳ לח״כ ו.

 ישראל" "קול שידורי של ליטה
.799 )ע׳ באילת )

 שיחות הוזלת בדבר טיאר א׳ לח״כ ז.
—799 )ע׳ בטלפון בין־לאומיות

800) .



 הזע- סבת בדבר ורדיגר א׳ לח״כ ח.
 בין־לאומיות טלפון שיחות של זלה

(.800 )ע׳ בשבת
 בעניין חקירה בדבר טיאר א׳ לח״כ ס.

מעבו צובא א• מר של השעייתו
(.800 )ע׳ אילת בדואר דתו

 שר דברי בדבר טיאר א׳ לה״ב י.
 תלויה הבלתי העתונות על הדואר

.801 )ע׳ )
תלו בדיקת בדבר אבנרי א׳ לח״ב יא.

 מכתבי במסירת עיכובים על נה
(.801 )ע׳ אקספרס

 הקליטה שיפור בדבר גז מ׳ לח״כ יב.
 באילת ישראל" "קול שדורי של

(.801 )ע׳ באילת

 טבח )י״ז בכנסת לשאילתות תשובות 736
.1969 ינואר 7 תשכ״ט,  הפנמת, דכרי (

.1030-1027 ע׳ יב, חוברת ,53 כרך
 הנמוקים בדבר טיאר א׳ לח״כ א.

 חבילות בעד דמי־מסירה לגביית
.1027 )ע׳ וצרורות )

 תקלות מניעת בדבר טיאר א׳ לח״ב ב.
.1028-1027 )ע׳ הטלפון בשרות )

 דברי מסירת בדבר טיאר א׳ לח״כ ג.
 גדולות במעטפות לנמענים דואר

.1028 )ע׳ )
 חביבי וא׳ לוי ד׳ גולן, י׳ לח״כ ד.

 בתאי ומחסור תקלות מניעת בדבר
 —1028 )ע׳ בלוד צבוריים טלפון

1029. )
מש הפעלת בדבר שורש ש׳ לח״כ ה.

 )ע׳ הארץ חלקי בכל טלביזיה דרי
1029. )

מס כלילת בדבר אבנרי א׳ לח״כ ו.
 הטלפונים בספר חדשים טלפון פרי

.1030-1029 )ע׳ החדש )
 שיפורים בדבר טיאר א׳ לח״כ ז.

.1030 נע׳ החדש הטלפונים בספר )

 : ? פרויס טדי לשרת בא מה ואת מי את 737
 "במי פרוים ט׳ של למאמרו )תגובה

 (1682 )מם׳ ז״ הדואר שד באמת נלחם
.17.1.1969 כיום ב״דבר" שפורסם ) 

 ,1969 ינואר 20 תשכ״ט, שבט א׳ דפר,
.4 ע׳

 דפר, והליכוד. האיחוד שמחת היכן 738
.3 ע׳ ,1969 ינואר 24 תשכ״ט, שבט ה׳

 שבט )כ״ב בכנסת לשאילתות תשובות 739
.1969 פברואר 10 תשכ״ס, הפ דכרי (

 —1476 ע׳ יז, חוברת ,54 כרך נמת,
1479.

 דואר שרותי כדבר הקטין ר׳ לח״כ א.
.1476 )ע׳ הגולן ברמת וטלפון )

 מילואים בדבר זוארץ ם׳ לח״כ ב.
.1477 )ע׳ הטלפון למדריך )

 על תלונה בדבר ורדיגר א׳ לח״כ ג.
 בדואר הנשלחים הספרים קילקול

.1477 )ע׳ לחוץ־לארץ )
 המב־ סגירח בדבר ידיד מ׳ לח״כ ד.

במו בארץ שונים בישובים רקה
.1477 )ע׳ שבת צאי )

 אוטומטים בדבר טיאר א׳ לח״ב ה.
.1477 )ע׳ אסימונים למכירת )

 דואר שרותי בדבר גולן י׳ לח״כ ו.
—1477 )ע׳ ברמת־הגולז לקויים

1478) .
 טלפון חוסר בדבר טובי ת׳ לח״ב ז.

.1478 )ע׳ באום־אל־פחם צבורי )
 א׳ ־סוב, שם ו׳ אבנרי, א׳ לח״כ ח.

 אפשרות בדבר לורנץ וש׳ טיאר
 טלפון שיחות בהזמנת הונאה של

 )ע׳ ישיר בחיוג חוץ לארצות
1479-1478. )

.1704 מם׳ גם ראה
 בדבר טיאר וא׳ לורנץ ש׳ לח״ב ט.

בירו דואר דברי בחלוקת פגורים
.1479 )ע׳ שלים )

כב הזמנת בדבר גרום ש״י לח״כ י.
 משרד על־ידי מתוצרת־חוץ לים

.1479 )ע׳ הדואר )
 כמה העברת בדבר טיאר א׳ לח״כ יא.

בירו חדש לבניין רואר מחלקות
)ע׳ בה הכרוכות והתהלות שלים
1479) .

 אדר )ו׳ בכנסת לשאילתות תשובות 740
הכ דכדי ״(.969 פברואר 24 תשכ״ט,

 —1739 ע׳ יט, חוברת ,54 כרך נסת,
1741.

בתק תקלות בדבר אליעד נ׳ לח״כ א.
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 לתל־ ירושלים בין הטלפונית שורת
.1739 )ע׳ הגשמים בעונת אביב )

 קבלת סדרי בדבר טיאר א׳ לה״ב ב.
 מארצות בדואר הנשלחות חבילות

.1740-1739 )ע׳ חוץ )
 דואר קשרי בדבר סיאר א׳ לח״ב ג.

 )ע׳ המזרחי הגוש ארצות עם
1740. )

 בהופעת איחור בדבר גולן י׳ לח״ב ד.
.1740 )ע׳ הטלפון מדריד )

 וא׳ ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לוו״כ ה.
הטל בשדורי תקלה בדבר טיאר
 )ע׳ 1969 בפברואר 4 ביום ביזיה
1740. )

המו מכתבים בדבר טיאר א׳ לח״כ ו.
 הדואר על־ידי לשולחיהם חזרים

.1741—1740 )ע׳ )
 על תלונה בדבר שוסטק א׳ לח״כ ז.

 פקיד של חסרת־נימום התנהגות
.1741 )ע׳ בתל־אביב דואר )

 פטירתו )עם :אשכול ושמה אסכולה 74!
 תשכ״ט, אדר י׳ דכר.. אשכול(. לוי של
.3 ע׳ ,1969 פברואר 28

 הפו־ גולדה. בראשות צעירה מנהיגות 742
 אדר )כ״א 23 גל׳ סב, שנה הצעיר, על

5 ע׳ (,1969 מארם 11 תשכ״ט, - 4.

הח הממשלה חבר של אמונים הצהרת 743
 אדר )כ״ז מאיר ג׳ גב׳ בראשות דשה

.1969 מארם 17 תשכ״ם,  הכנסת, דכרי (
.1983 ע׳ כב, חוברת ,54 כרך

 ניסן )ז׳ בכנסת לשאילתות תשובות 744
.1969 מארס 26 תשכ״ט,  הכנסת, דכרי (

.2295-2289 ע׳ כג, חוברת ,54 כרך
 שבושים בדבר סנהדראי ט׳ לח״כ א.

 )ע׳ הגליל באזור הטלפוני בקשר
2289. )

למ אמצעים בדבר טיאר א׳ לח״כ ב.
 הטלפוני בקשר שיבושים ניעת

.2290-2289 )ע׳ )
 תקלות בדבר שטרן מ״ח לח״כ ג.

(.2290 )ע׳ הטלפון בשרותי
ושבו תקלות בדבר טיאר א׳ לח״כ ד.

 )ע׳ הטלפונים בתקשורת שים
2290.)

בה קושי בדבר אלוני ש׳ לח״כ ה.
 בטלפון לשמוש אסימונים שגת

(.2291-2290 )ע׳ צבורי
 וס׳ ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״כ ו.

 מודעות פרסום בדבר סנהדראי
 הדואר משרד על-ידי בעתונים

.2291 )ע׳ )
 על תלונה בדבר טיאר א׳ לח״כ ז.

 דחוף מכתב של במסירתו עכוב
(.2292 )ע׳

 שדורים בדבר אבנרי א׳ לח״כ ח.
 לשל שוה בתדר ישראל" ב״קול
.2292 )ע׳ יוון שדורי )

 לשם עסקה בדבר תמיר י׳ לח״כ ט.
למ בגבעתיים בית־הדואר העברת

.2293-2292 )ע׳ חדש עון )
 מר תלונת בדבר אבנרי א׳ לח״כ י.

 במסירת שבושים על קינן עמום
.2293 )ע׳ דואר דברי )

 התרוצצות בדבר גרום ש״י לח״כ יא.
 לשם בירושלים חדשים עולים של

 חבילות על ממכס פטור קבלת
.2294—2293 )ע׳ דואר )

 לוי ד׳ גרוס, ש״י גולן, י׳ לח״כ יב.
 במסירת שבושים בדבר סיאר וא׳

 תל־אביב בצפון רשומים מכתבים
(.2294 )ע׳

 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״כ יג.
 )ע׳ עלייה מבצעי לציון בולים

2294. )
עוב פטורי בדבר שוסטק א׳ לח״כ יד.

 בצפת הנדסה בדואר זמניים דים
.2295—2294 )ע׳ )

 בשרות עומס בדבר לורנץ ש׳ לח״כ טו.
(.2295 )ע׳ בטלפון ״14״ המודיעין

 עפ״י :והחידונים התנ״ך תחיית על 745
 שנערכה התנ״ך חתן לכבוד הרצאה

 גל׳ סב, שנה הצעיר, הפועל בנתניה.
 אפריל 22 תשכ״ט, אייר )ד׳ 29/30

2 ע׳ ; (1969 4 -2 3.
.746 מס׳ גם ראה

)דבריו :והחידונים התנ״ד תחיית על 746
[59]



בנת העולמי התנ״ך התז לכבוד בכנס
 תשכ״ט, )סיון ל גל׳ אפיהים, ניה(.

,1969 מאי .7—6 ע׳ (
.745 מס׳ גם ראה

 פעולות על בכנסת הדואר שר סקירת 747
 מאי 6 תשכ״ט, אייר )י״ח משרדו

1969.  חוברת ,54 כרך המסת, דכרי (
.2388—2379 ע׳ כד,

.1716 ,1715 , 753 ,7 מס׳ גם ראה

 סיוז י״ג דבר, קאפה. יוסף של מפעלו 748
.8 ,7 ע׳ ,1969 מאי 30 תשכ״ט,

ת ששת מלחמת 749 ם-נקוד מי  מפנה הי
 6 תשכ״ט. סיוז כ׳ דבר, בתולדותיגו.

.10 ,3 ע׳ ,1969 יוני

 הפועל פרקים. בארבעה והערות הארות 750
 תמוז )א׳ 38 גל׳ סב, שנה הצעיר.

,1969 יוני 17 תשכ״ס, 8 ע׳ ( - 7.

 תמוז )ב׳ בכנסת לשאילתות תשובות 751
.1969 יוני 18 תשכ״ס,  המסת, דברי (

.3113-3107 ע׳ ל, חוברת ,55 כרך
 מספר הגדלת בדבר סיאר א׳ לח״כ א.

באוניברסי הצבודיים הסלפונים
.3107 )ע׳ טאות )

 דמי החזרת בדבר אלוני ש׳ לח״כ ב.
 לדואר שהוחזר טלפון בעד התקנה

(.3107 )ע׳
אי מניעת בדבר שטרן מ״ח לח׳׳כ ג.

)ע׳ דואר דברי במסירת חורים
3107) .

חבי העברת בדבר ארזי ר׳ לח״כ ד.
)ע׳ הפסח לחג לחיילים מזון לות

3108) .
 על ידיעה בדבר אבנרי א׳ לח״כ ה.

התש שעור לקביעת מונים התקנת
 בטלפון מקומיות שיחות בעד לום
(.3108 )ע׳

 איחורים כדבר מיקוגיס ש׳ לח״כ ו.
 )ע׳ בירושלים הדואר בחלוקת

3108.)
 מונה התקנת בדבר אבנרי א׳ לח״כ ז.

מזנון בעל של הטלפון למכשיר

[60]

(.3108 )ע׳ בגבעתיים
בק נתונים בדבר טיאר א׳ לח״כ ח.

לשי מונים הפעלת על לידיעה שר
(.3109-3108 )ע׳ מקומיות חות

תו מניעת בדבר טיאר א׳ לח״כ ט.
שב הדואר סניפי ארוכים רים

 ישראל מקוה וברחוב שלום מגדל
(.3109 )ע׳ בתל־אביב

טר מניעת בדבר גרום ש״י לח״כ י.
 )ע׳ ממכם פטור זכות לבעלי דה

3109. )
בק קשיים בדבר עוזיאל ב׳ לח״כ יא.

ההפ ■לאחר אילת עם הטלפוני שר
(.3110-3109 )ע׳ עליה גזה

ד מ׳ לח׳׳כ יב. ר בהת הפיגור בדבר י
 התקוה בשכונת טלפונים קנת

.3110 )ע׳ בתל־אביב )
הכ חיבור בדבר חביבי א׳ לח״כ יג.

 וסחנין חנא דיר עראבה, פרים
(.3110 )ע׳ הטלפונים לרשת

 ספר עדכון בדבר סיאר א׳ לח״כ יד.
.3111-3110 )ע׳ הטלפונים )

תר מניעת בדבר אליעד נ׳ לח״כ טו.
 )ע׳ חוץ בשיחות בטלפון מית

3111. )
לשי אמצעים בדבר ארזי ר׳ לח״כ טז.

 בצ־ בסלביזיה הקליטה טיב פור
(.3111 )ע׳ פון־תל־אביב

 הפעלת בדבר אבנרי א׳ לח״כ יז.
 בגרוסית לטלביזיה ממסר תחנת

(.3111 )ע׳
 א׳ גרום. ש״י ורדיגר, א׳ לח״כ יח.

 על שמירה בדבר ידיד ומ׳ טיאר
 לוד התעופה בנמל הדואר שקי
.3113-3111 )ע׳ )

 הגורמים בדבר טיאר א׳ לח״כ יט.
 שרותי של בתעריפים לשינויים

.3112 )ע׳ הטלפונים )
 הגורמים בדבר ורדיגר א׳ לח״כ כ.

 )ע׳ בתל־אביב דוורים לשביתת
3113-3112.)

 הסיבה בדבר אבנרי א׳ לח״כ כא.
מו יושב-ראש בתפקיד לחלופים

הבינ החברה של המנהלים עצת
(.3113 )ע׳ לבזק לאומית

הגור- בדבר כהו־צידוז ש׳ לח״כ כב.

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 בתל־אביב דוורים לשביתת מים
.3113 )ע׳ )

 תמוז י״ח דכר, פורענות. בשרם 752
.9 ,3 ע׳ .1969 יולי 4 תשכ״ס,

מש פעולות על הדואר שר סקירת 753
 תשכ״ט, תמוז )כ״ג השר תשובת : רדו

.1969 עלי 9  ,55 כרד הכנסת, דכרי (
.3513-3505 ע׳ לג, חוברת

.1739 ,747 מם׳ גם ראה

 אב )א׳ בכנסת לשאילתות תשובות 754
.1969 יולי 16 תשכ״ם,  הכנסת, דכרי (

.3691-3690 ע׳ לד, חוברת ,55 כרך
סוכ סגירת בדבר זועבי ע׳ לח״כ א.

.3690 )ע׳ בערערה דואר נות )
 נכי- פניית בדבר פלד ׳3 לח״כ ב.

 באגרות הנחות להם להעניק צה״ל
.3690 )ע׳ טלפון )

 תלונותיו בדבר גרוס ש״י לח״כ ג.
 של יחסו על צה״ל נכי ארגון של

 —3690 )ע׳ כלפיו הדואר משרד
3691. )

 בדבר ארבלי־אלמוזלינו ש׳ לח״כ ד.
 שבזי בשמונת צבוריים טלפונים

.3691 )ע׳ בתל-אביב )
מד חלוקת בדבר תמיר ש׳ לח״כ ה.

.36511 )ע׳ תשכ״ס הטלפון ריד )

 הדואר. עובדי אל הדואר שר דבר 755
 ,1969 יולי 27 תשכ״ט, אב י״ב מעריכ,

•4 ע׳

 דכר, הדוורים. שביתת על העובדות 756
 ע׳ ,1969 אוגוסט 1 תשכ״ס, אב י״ז

3, 9.

 ז מבחוץ או מבפנים - הדתיים החברים 757
 ,1969 אוגוסט 18 תשכ״ס, אלול ד׳ דכר,

.4 ע׳

 ט״ו דכר, הבחירות. מן שלנו הציפיות 758
.3 ע׳ .1969 אוגוסט 29 חשכ״ס, אלול

תש״ל
 האיחוד ומחיר הלאומי הלימוד שכר 759

אוק 17 תש״ל, חשון ה׳ דכר, הפועלי.
.10 ,3 ע׳ ,1969 טובר

 חשון י״ב דכר, להנהגה. שייבחר הצווח 760
.3 ע׳ ,1969 אוקטובר 24 תש״ל,

 כסלו טז, שנה דואר, והאזרח. הדואר 761
.4—3 ע׳ ,1969 נובמבר תש״ל,

 שנה הצעיר, הפועל ז״ל. בורלא יהודה 762
דצ 9 תש״ל, כסלו )כ״ט 13 גל׳ סג,

,1969 מבר .19-18 ע׳ (

 שנה הצעיר, הפועל ז״ל. סורוקה חנוך 763
דצ 30 תש״ל, סבת )כ״א 16 גל׳ סג,

.1969 מבר .17 ע׳ (

 אבנים. ויידוי לא־מציאותיים םתרוגות 764
 ,1970 יגואר 9 תש״ל, שבט ב׳ דכר,

.10 ,3 ע׳

 השבות חוק על בכנסת בדיון דבריו 765
 )קריאה 1970תש״ל- (,2 מס׳ )תיקון

 פברואר 9 תש״ל, א׳ אדר )ג׳ ראשונה(
1970.  חוברת ,56 כרך הכנסת, דכרי (

.731-728 ע׳ יג,

 מטעה. - יהודי״ ״מיהו הנושא שם 766
 )ו׳ 23 גל׳ סג, שנה הצעיר, הפועל

,1970 פברואר 16 תש״ל, א׳ אדר  ע׳ (
7 - 5.

גדו למפלגה יפה בחירות שיטת איזו 767
 מארס 6 תש״ל, א׳ אדר כ״ח דכר, ז לה

.7 ,3 ע׳ ,1970

 התקציב חוק על בכנסת בדיון דבריו 768
 )קריאה 1970תש״ל- ,1970/71 לשנת

 )ב׳ הכנסת המדינה, נשיא :ראשונה(
.1970 מארס 10 תש״ל, ב׳ אדר  דכרי (

 —1095 ע׳ יז, חוברת ,57 כרד הכנסת,
1097.
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 שגה הצעיר, הפועל והכנסת. הנשיא 769
 17 תש״ל, ב׳ אדר )ט׳ 27 גל׳ סג,

,1970 מארס 5 ע׳ ( -4.

 הצעיר" "הפועל על המפלגה מזכירות 770
 גל׳ סג, שנה הצעיר, הפועל ועורכו.

,1970 מאי 5 תש״ל, ניסן )כ״ט 33/34 ) 
6 ע׳ - 5.

מפ של הנבחרת הועידה תעסוק במה 771
 תש״ל, אייר ט׳ דכר, העבודה. לגת

8 ע׳ ,1970 מאי 15 ,3.

ממ של באספקלריה ישראל תדמית 772
 סיון ח׳ דכה, הלאומי. הליכוד שלת

.3 ע׳ ,1970 יוני 12 תש״ל,

 מתחייב מה : (2) ישראל של תדמיתה 773
 תש״ל, סיון י׳ דבר, הליכוד. מממשלת

.3 ע׳ ,1970 יוני 14

 ומשמעותה. והגיור הרישום מהומת 774
 ,1970 יוני 26 תש״ל, סיון כ״ב דבר,

.6 ע׳

 ענייני : (2] והרישום הגיור מהומת 775
 כ״ד דבר, השלטונות. וסמכות הדת
.10 .3 ע׳ ,1970 יוני 28 תש״ל, סיון

 הצעת על הדיון בעת בכנסת דבריו 776
 לתיקון כהן שלום ח״כ של פרטית חוק
 אב )ג׳ )קוורום( הכנסת :יסוד חוק

.1970 אוגוסט 5 תש״ל,  הכנסת. דברי (
.2822—2821 ע׳ לד, חוברת ,58 כרך

 הצעת על הדיון בעת בכנסת דבריו 777
לתי אבנרי אורי ח״כ של פרטית חוק
מישי )נעדרים הכנסת :יסוד חוק קון
 אוגוסט 5 תש״ל, אב )ג׳ המליאה( בות
1970.  חוברת ,58 כרך הכנסת, דברי (
.2826-2825 ע׳ לד,

וזעל״א
 שנה 20 :מתימן העליה חג החג. הגדת 778

 בבניני שהתקיים מתימן העליה לסיום
 דחוה״מ ג׳ א׳, ביום בירושלים, האומה
 אוקטובר 18 תשל״א, תשרי י״ח סוכות,

.6—3) ע׳ ,1970 )

הק הועידה של ההסטורית משמעותה 779
 לגיטימית זירה גם היא מפלגה : רובה

 ייצוג. ועמדות דעות על למאבקים
 )שבט שביעית( )שנה 9 גל׳ רמזור,

.1971 פברואר תשל״א, .19-18 ע׳ (

 חוקים לחוקק צריכה אינה הכנסת 780
 מעמד בענין בדיון )דברים :דתיים

 החשיבה בצוות ישראל במדינת ההלכה
וה הדת בנושאי העבודה מפלגת של

 תשל״א(, )ניסן י גל׳ אמונים, מדינה(.
.18-14 ע׳

 למברכיו. ברכה משיב ישעיהו השר 781
 )כ״ט (126) 6 גל׳ יא, שנה במערכה,

,1971 ספטמבר 19 תשל״א, אלול  ע׳ (
18.

תשל״ב
 )תשרי 3 גל׳ אקדמות, יסוד. משימות 782

,1971 אוקטובר תשל״ב, 9 ע׳ ( -7.
.1971 אוקטובר  ,62 כרך הכנסת, דברי (

.44 ע׳ א, חוברת

הממ ראש בהודעת לדיון סיכום הצעת 783
 מספר בשם המדיני המצב על שלה

26 תשל״ב, חשון )ז׳ בכנסת סיעות

1

 : בכפר-יאסיף רק״ח עם הקואליציה על 784
המע מאמר בעקבות למערכת ומכתב

1972 ינואר 4 מיום המשמר״ ב״על רכת

]



 מ־ ולא רק״ד! "שיתוף הכותרת תחת
 תשל״ב, טבת כ״ם המשטר, על פ״ם"(.

.2 ע׳ ,1972 ינואר 16

 )ד׳ 39 מס׳ אות, ז ״אות״ מיז איזה 785
 .23 ע׳ (,1972 יגואר 20 תשל״ב, שבט
.1888 ,1886 ,788 '0מ Q1 ראה

 )כ״ה 42 מם׳ אות, רבנינו. לנו עושים 786
 ע׳ (,1972 פברואר 10 תשל״ב, שבס

14—15.

 שבט )כ״ה 42 מס׳ אות, תגובות. 787
.31 ע׳ (,1972 פברואר 10 תשל״ב,

 מם׳ אות, )המשך( ז "אות" מיז איזה 788
 (,1972 פברואר 24 תשל״ב, אדר )ם׳ 44
.25 ע׳

 ראש הודעת בעקבות בכנסת דבריו 789
צי בדבר מאיר גולדה גב׳ הממשלה

 לממשלה בר־לב חיים מר של רופו
 במקומו והתעשיה המסחר שר בתפקיד

 תשל״ב, אדר )כ׳ ספיר. פנחס השר של
.1972 מארם 6  ,63 כרך הכנסת, דברי (

.1614-1613 ע׳ כ, חוברת

 אלוני לשולמית )מכתבים :ומדינה דת 790
 )י״א 48/49 מס׳ אות, ברקאי(. ויצחק

4 ע׳ (,1972 מארס 26 תשל״ב, ניסן -3. 
50.

.1910 מם׳ גם ראה

דב :והגאולה הגלות כמשורר שבזי 791
 ג׳ ביום שנערכה שבזי יום בעצרת ריו

 1972 אפריל 2 תשל״ב, פסח דחוה״ט
 יום עצרת בירושלים. האומה בבניני
.22-17 ע׳ שכזי,

 )ב׳ 50/51 מס׳ אות, ז״ל. ברקת ראובן 792
.4 ע׳ (,1972 אפריל 16 תשל״ב, אייר

 משא ושליחותה. יחודה — שבזי שירת 793
 ל״דבר", מוסף ועיון, אמנות לספרות,

 מאי 5 תשל״ב, אייר )כ״א 22 מם׳
.2 ע׳ (,1972

 יו״ר לכהונת בחירתו עם בכנסת דברי! 794
 תשל״ב. אייר )כ״ה השביעית בכנסת

.1972 מאי 9  .63 כרך הכנסת, דכרי (
.2317-2314 ע׳ כז, חוברת

 ע׳ (,10 )מם׳ בעתם דכרים :גם ראה
•6׳ 5

 ליל של ההרוגים למשפחות תנחומים 795
 31 תשל״ב, סיון )י״ח בלוד הדמים

חו ,64 כרך הכנסת, דכרי (.1972 מאי
.2646 ע׳ ל׳, ברת

 חמש למלאת הכנסת ראש יושב־ דברי 796
 סיון )כ״ג הימים ששת למלחמת שנים

.1972 יוני 5 תשל״ב,  הכנסת, דברי (
.2655 ע׳ לא, חוברת ,64 כרך
.170 ע׳ בעתם, דכרים :גם ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 797
 מקולומביה הפרלמנטרית למשלחת

 דכרי (.1972 יוני 5 תשל״ב, סיון )כ״ג
 .2656 ע׳ לא, חוברת ,64 כרד הכנסת,

.176-175 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה

 שהיה מי ז״ל אורן לשרגא הספד דברי 798
 תשל״ב, סיון )ל׳ הראשונה הכנסת חבר

.1972 יוני 12  ,64 כרך הכנסת, דברי (
.2791 ע׳ לב, חוברת

 מבפנים, ו״ל[. טבנקין יצחק ]על א.798
3 חוברת לד, כרך -  תשל״ב, )תמוז 2
.307—306 ע׳ (,1972 יוני

 הכנסת חברי של עיון ביום דברים 799
 יולי 9 תשל״ב, תמוז )כ״ז בטכניון

.124—123 ע׳ בעתם, דברים (.1972

boo ציוני הסתדרות של היובל ועידת עם 
 )א׳ הכנסח במשכן דברים :אמריקה

 דברים (.1972 יולי 12 תשל״ב, אב
.140-139 ע׳ בעתם,

במ דברים :האר״י לפטירת שנה 400 801
 יולי 18 תשל״ב, אב )ז׳ הכנסת שכן

.36—34 ע׳ במתם, דברים (.1972
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 רוטשילד פרם חלוקת בטקס דברים 802
 23 תשל״ב, אב )י״ב הכנסת במשכן

.1972 יולי .162-160 ע׳ בעתם, דכרים (

 בערב שנאמרו דברים :ופיתחין מבוא 803
 "יהדות בנושא וסיור עיוו ימי פתיחת
 יד במשכן ויצירתה" תולדותיה תימן,
 אב )י״ב בירושלים בן־צבי יצחק

.1972 יולי 23 תשל״ב,  :תימן יהדות (
,1975 )תשל״ו, ועיון מחקר פרקי ע׳ (

טז.—ם
 איש ז״ל, ישעיהו ישראל גם: ראה

.94—87 ע׳ (,2456 )מם׳ צנעא קהילת

 המושב לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 804
 )ס״ו השביעית הכנסת של השלישי

.1972 יולי 26 תשל״ב, אב הכנ דברי (
 —3637 ע׳ לח, חוברת ,64 כרך סת,

3638.
.94—91 ע׳ כטתם, דכרים : גם ראה

 )כ״ב מאוסטריה הפרלמנטרית למשלחת
.1972 אוקטובר 30 תשל״ג, חשו? ) 
 ע׳ ג, חוברת ,65 כרך הכנסת, דברי

187.
.177—176 ע׳ בעתם, דפרים :גם ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 812
הקהי שליחי ועד של ההנהלה לחברי

 13 תשל״ג, כסלו )ז׳ בבריטניה לות
.1972 נובמבר  ,65 כרך הכנסת, דברי (
.359 ע׳ ה, חוברת

.144—143 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 הכנסת, יושב־ראש לסגן פרידה דברי 813
 שר לסגן התמנותו עם רוזן, שלמה

 20 תשל״ג, כסלו )י״ד העליה לקליטת
.1972 נובמבר  ,65 כרד הכנסת, דברי (
.472 ע׳ ו, חוברת

 )כ״ג הישראלית לאופרה שנים כ״ה 814
.1972 נובמבר 29 תשל״ג, כסלו  דברים (

.168-167 ע׳ בעתם,
.2008 ,2000 מס׳ גם ראה

 הלפיד מירוץ משתתפי לפגי דברים 815
 תשל״ג, דחנוכה )ד׳ הכנסת במשכן

.1972 דצמבר 4  ע׳ בעתם, דברים (
157-155.

.2001 מס׳ גם ראה

 קברו, ליד דברים - ז״ל לוז קדיש 816
דצמבר 6 תשל״ג, טבת )א׳ ב׳ דגניה

תשל״ג
 )ד׳ מינכן אולימפיאדת לחללי הספד 805

.1972 ספטמבר 12 תשל״ג, תשרי ) 
 מב, חוברת ,64 כרך הכנסת, דברי

(.3717 ע׳

 גולדה גב׳ לראש־הממשלה, תנחומים 806
 תשרי )ד׳ ז״ל אחותה מות על מאיר,

.1972 ספטמבר 12 תשל״ג,  דברי (
.3717 ע׳ מב, חוברת ,64 כרך הכנסת,

 מי ז״ל הראל בן־ציון לד״ר הספד 807
 והשלישית השניה הכנסת חבר שהיה
.1972 ספטמבר 20 תשל״ג, תשרי )י״□ ) 
 ע׳ מג, חוברת ,64 כרך הכנסת, דכרי
3755.

 הכנסת במשכן והפסלים האמנים עם 808
.11972 ספטמבר 24 תשל״ג, תשרי )ט״ז ) 

.167—166 ע׳ בעתם, דכריס

 הכנסת של הרביעי המושב פתיחת 809
אוק 16 תשל״ג, חשון )ח׳ השביעית

.1972 טובר  ,65 כרך הכנסת, דברי (
.1 ע׳ א, חוברת

בבק הפרלמנטים ליושבי־ראש פניה 810
 ברה״ם שלטונות אצל להתערב שה

.1972 אוקטובר 25 תשל״ג, חשון )י״ז ) 
 ע׳ ב, חוברת ,65 כרך הכנסת, דברי

159.

הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 811
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1972.  :סמחדת( )חוברת הכנסת דברי (
 קדיש לשעבר הכנסת יושב־ראש מדברי

 .123 ע׳ (..1973 )ירושלים, ז״ל לוז

.261-259 ע׳ כסתם, דכרים :גם ראה

 נומ. פאלקסכדאט. ז״ל. לוז קדיש א816
,1972 דצמבר תשל״ג, )טבת (49) 12 ) 

 פון קבר אויפן גאהאלטן הספד .6 ע'
לוז. קדיש

 לשעבר הכנסת ליושב־ראש אזכרה 817
 12 חשל״ג, סבת )ז׳ ז״ל לוז קדיש

.1972 דצמבר  ,65 כרך הכנסת, דכרי (
.741 ע׳ ט, חוברת

מיו )חוברת הכנסת דכרי :גם ראה
לש הכנסת יושב־ראש מדברי : חדת(
,1973 )ירושלים, ז״ל לוז קדיש עבר ) 

.118 ע'

 של להולדתו שנה מאה מלאת ציון 818
 תשל״ג, טבח )י״ד ביאליק נחמן חיים

.1972 דצמבר 19  כרד הכנסת, דכרי (
8 ,ע י, חוברת ,65 4 1 -8 4 0.

3 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה 9 -3 6. 
.2002 ,820 ,מס גם ראה

 בניקראגואה האסון נספי עם התייחדות 819
 (1972 דצמבר 27 תשל״ג, טבת )כ״ב

 ע׳ יא, הוברח ,65 כרך הכנסת, דכרי
976.

 להולדת שנה 100 :ביאליק היה כזה 820
 )כ״ג 86 מס׳ אות, הלאומי. המשורר

,1972 דצמבר 28 תשל״ג, סבת  ע׳ (
18, 3 1

 - (1973) עליה של סיפורה :תימן כואי -

.9 מם׳ ראה

 )ד׳ "עם־עובד" של השלושים ליובל 821
.1973 ינואר 7 תשל״ג, שבס  דכרים (

.49—46 ע׳ כשתם,

 האילם", "בית :עצוב אנושי ספור 822
 דכר. )ביקורת(. טבעוני שלמה מאת

.11 ע׳ ,1973 ינואר 10 תשל״ג, שבט ז׳

 הראשונה הכנסת חברי בפגישת דברים 823
.1973 ינואר 10 תשל״ג. שבם )ז׳ ) 

153 ע׳ כשתם, דכרים -1 52.
.2013 מס׳ גם ראה

 תשל״ג, שבס )כ׳ ג׳ונסון ללינדון הספד 824

.1973 ינואר 23  כרך הכנסת, דכרי (
.1331 ע׳ טו, חוברת ,66

עש למלאת הכנסת יושב־ראש דברי 825
 שבס )כ׳ לכנסת שנים וארבע רים

.1973 ינואר 23 תשל״ג, רי ( כ  הכנסת, ו

 .1350-1349 ע׳ סו, חוברת ,66 כרך
 ,15—11 ע׳ כשתם, דברים :גם ראה
.2015 מס׳ וכן

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 826
 ומלוויו אירופה מועצת ליושב-ראש

.1973 מארם 12 תשל״ג, ב׳ אדר )ח׳ ) 

 ע׳ כב, חוברת ,66 כרך הכנסת, דכרי
2015.

 גב׳ הממשלה, לראש ברכה דברי 827
 )ח׳ מנסיעתה שובה עם מאיי, גולדה

.1973 מארם 12 תשל״ג, ב׳ אדר  דכרי (
.2029 ע׳ כב, חוברת ,66 כרך הכנסת,

 הכנסת יושב-ראש של ברכה דברי 828
מ שי  ב׳ אדר )ס״ז ריקה קומטה לט:ךב

.1973 מארם 20 תשל״ג,  הכנסת, דפרי (
.2152 ע׳ כג, חוברת ,66 כרך

 אדר )כ״ב ז״ל הזז חיים לסופר הספד 829
.1973 מארם 26 תשל״ג, ב׳  דכרי (

 —2239 ע׳ כד, חוברת ,66 כרך הכנסת,
2240.
.246-243 ע׳ כשתם, דכרים גם: ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 830
 הבין־ האיגוד של הכללי למזכיר

 26 תשל״ג, ב׳ אדר )כ״ב פרלמנטרי

.1973 מארם  ,66 כרך הכנסת, דכרי (
.2240 ע׳ כד, חוברת

 רוטרי של 13ה־ לועידה ברכה מכתב 831
אפריל 4 תשל״ג, ניסן )ב׳ בינלאומי
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1973.  — 199 אזור כינלאוסי, רוטרי (
[.2] ע׳ ישראל,

 כנם לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 832
 תשל״ג, ניסן )ט׳ הכנסת של החורף

 כרך הכנסת. דכרי (.1973 אפריל 11
.2744—2743 ע׳ כו, חוברת ,67

.97-94 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה

 הגי־ למרד שנה שלושים מלאת ציון 833
 ולגבורה לשואה הזכרון סאות-ביום

.1973 אפריל 29 תשל״ג, גיסן )כ״ז ) 
 ע׳ כז, חוברת ,67 כרך הכנסת, דכרי

2803-2801.
 ,68—64 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה
.2029-2028 מס׳ וכן

 אילון, פנחס )על :עיר שבנה האיש 834
 הט■ השלטון דכר חולון(. עירית ראש
.17 ע׳ ,1973 מאי—אפריל ?ומי,

 ברקת ראובן ש? ופעולותיו סגולותיו 835
 של הראשון בסימפוזיון דברים ז״ל:

הפרלמנ לבעיות הישראלית האגודה
3 תשל״ג, אייר א׳ - ניסן )ל׳ טריזם - 2 

.1973 מאי 6 ע׳ כרקת, ספר ( - 3.

B36 וה הפארלאמנט שבין היחסים מערכת
 הראשון בסימפוזיון דברים : ממשלה

הפר לבעיות הישראלית האגודה של
 תשל״ג, אייר א׳ - ניסן )ל׳ למנטריזם

3  —34 ע׳ כרקת, ספר (.1973 מאי 2-
41.

.852 ,850 מס׳ גם ראה

הרא )בסימפוזיון ונעילה תודה דברי 837
 לבעיות הישראלית האגודה של שון

 אייר א׳ —ניסן )ל׳ הפרלמנטריזם
3 תשל״ג, -  כרקת, ספר (.1973 מאי 2

.107 ע׳

 תשל״ג העצמאות יום חגיגות פתיחת 838
 דכרים (.1973 מאי 6 תשל״ג, אייר )ד׳

.23—22 ע׳ בעתם,

הועידה של הנעילה בישיבת דברים 839

 לתנ״ך הראשונה העולמית היהודית
 13 תשל״ג, אייר )י״א הכנסת במשכן

.1973 מאי .213-209 ע׳ כשתם, דכריים (

 תשל״ג, אייר )י״ב הקיץ כנס פתיחת 840
 ,67 כרך הכנסת, דברי (.1973 מאי 14

.2811 ע׳ כח, חוברת

 )י״ט שלונסקי אברהם למשורר הספד 841
 דברי (.1973 מאי 12 תשל״ג, אייר

 .2903 ע׳ כט, חוברת ,67 כרך הכנסת,
.288 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 )כ״ב המדינה נשיא בחירת עם דברים 842
 דברי (.1973 מאי 24 תשל״ג, אייר

 —3004 ע׳ כט, חוברת ,67 כרך הכנסת,
3005.
.130-129 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

 בבית באזכרה דברים :הזז חיים על א842
 תשל״ג. אייר כ״ה ירושלים, אגרון,

 )אב- 4—3 חוברת לז, כרך מאזנים,
 (,1973 אוגוסט-ספטמבר תשל״ג, אלול

.216-214 ע׳

ירו לשידורור שנים שש מלאת ציון 843
 מאי 30 תשל״ג, אייר )כ״ח שלים
 חוברת ,67 כרך הכנסת, דכרי (.1973

.3064 ע׳ ל׳,
 ,155-153 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה
.2032 מס׳ וכן

 על באירופה פרלמנטים נבחרי הצהרת 844
 )ז׳ ובסוריה בעיראק היהודים מצב
הכנ דכרי (.1973 יוני 7 תשל״ג, סיון
.3166 צ׳ לא, חוברת ,67 כרך סת,

 היהודי הקונגרס הנהלת בפתיחת דברים 845
 סיון )כ״ז הכנסת במשכן העולמי
 כעתם, דכרים (.1973 יוני 27 תשל״ג,

.142—141 ע׳

 ז״ל דינור בן־ציון לפרופסור הספד 846
 דכרי (.1973 יולי 9 תשל״ג, תמוז )ם׳

.3769 ע׳ לו, חוברת ,68 כרך הכנסת,

[6 6 ]



ציון לפרתוומור אזכרה 847  ז״ל דינור בן־
.1973 יולי 16 תשל״ג. תמוז )ט״ז ) 

 ע׳ לז. חוברת ,68 כרך הכנסת, דכרי
3949—3950.

.243-241 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

 כ׳ דכר, אחד. לעם גלויות מקיבוץ 848
.6 ע׳ ,1973 יולי 20 תשל״ג, תמוז

עבו לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 849
 תמוז )כ״ה השביעית הכנסת של דתה

.1973 יולי 25 תשל״ג,  הכנסת, דכרי (
 .4343-4341 ע׳ לח, חוברת ,68 כרך

 ,104-98 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה
.2046 ,2044 מס׳ וכן

 והמבצעת. המחוקקת הרשות ביז יחסים 850
 ,1973 יולי 27 תשל״ג, תמוז כ״ז דכר,

.12 ע׳
.852 ,836 מס׳ גם ראה

:ז״ל ניר נחום של הייחודית דמותו 851
תשל״ג, תמוז )כ״ס באזכרה דברים

.1973 יולי 29  —265 ע׳ כשתם, דכרים (

269.

והמב המחוקקת הרשות ביז היחסים 852
 דכר, דו־שיח. ולא רב־שיח : (2) צעת

 .6 ע׳ ,1973 יולי 30 תשל״ג, אב א׳

.850 ,836 מס׳ גם ראה

 של החוץ ועדת משלחת לפני דברים 853
 שר- ד״ר בראשות הגרמני הבונדסטאג

 תשל״ד, אלול )י״ד הכנסת במשכן דר
.1973 ספטמבר 1  ע׳ כעתם, דכרים (

179-177.

 העברית. הלשון של ונצחונה מאבקיה 854
 ספטמבר 26 תשל״ג, אלול כ״ס דכר,
.38 ע׳ ,1973

 ילדות — ביאליק עם משותפת מולדת 855
 ועיון, אמנות לספרות משא בעוני.

 אלול )כ״ט (95) 39 מס׳ ״דבר״, מוסף
,1973 ספטמבר 26 תשל״ג, .6 ע׳ (

אוק 16 תשל״ד, תשרי )כ׳ הבחירות
.1973 טובר  ,68 כרך הכנסת, דכרי (

.4496 ע׳ מא, חוברת

תק בעקבות הכנסת יושב־ראש הודעת 860
 אוקטובר 23ב־ בכנסת שאירעה רית

 הממשלה ראש הודעת על הדיון בעת
 אוקטובר 25 תשל״ד, תשרי )כ״ט
1973.  חוברת ,68 כרך הכנסת, דברי (
.4567 ע׳ מב,

 במלחמה, שנפלו צה״ל לחללי אזכרה 861
לשח ותביעה לפצועים החלמה ברכת

 13 תשל״ד, חשון )י״ח השבויים רור

.1973 נובמבר  ,68 כרך הכנסת, דברי (
.4589 ע׳ מד, חוברת

 הכנסת יושב־ראש של הערכה דברי 862
 תשל״ד, חשון )י״ט בעם למתנדבים

.1973 נובמבר 14 כרך הכנסת, דברי (

תשל״ר
 שנתיים במלאת ז״ל, הרצפלד אברהם 856

 תשרי )ד׳ בכנרת דברים :לפטירתו
.1973 ספטמבר 30 תשל״ד,  דכרים (

.252—247 ע׳ כשתם,

 ואליהו הרצפלד לאברהם בכנסת אזכרה 857
 תשל״ד, תשרי )ה׳ לברכה זכרונם מזור

.1973 אוקטובר 1  כרד הכנסת, דכרי (
.4455 ע׳ מ, חוברת ,68

 חללי של וכרם עם הכנסת התייחדות 858
העומ לחייליו ואמץ חזק וברכת צה״ל

 16 תשל״ד, תשרי )כ׳ במערכה דים

.1973 אוקטובר  כרך הכנסת, דכריי (
.4473 ע׳ מא, חוברת .68

.171 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

 פניית על הכנסת יושב־ראש הודעת 859
 המויכזית הבחירות ועדת יושב־ראש

מועד העתקת בדבר השמינית לכנסת
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 .4664-4663 ע׳ מד, חוברת ,68
5 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה 3 -5 2.

 )א׳ בפגרה הכנסת כינוס בעניו הערה 863
.1973 נובמבר 26 תשל״ד, כסלו  דברי (

.4703 ע׳ מו, חוברת ,68 כרד הכנסת,

 הכנסת יו״ר :נעולה אינה הכנסת 864
 שפירא. שמשון יעקב ח״כ עם מתפלמס
 נובמבר 29 תשל״ד, כסלו ד׳ מסריב,

.12 ע׳ ,1973

 למערכת )מכתב :נעולה אינה הכנסת 865
 שמשוו יעקב ח״כ של לנאומו בתגובה
 (.26.11.1973 ביום בכנסת שפירא
 נובמבר 30 תשל״ד, כסלו ה׳ הארץ,

.16 ע׳ ,1973
.2055 מס׳ גם ראה

למע ומכתב :ז נעולה הכנסת האומנם 866
 דצמבר 2 תשל״ד, כסלו ו׳ דבר, רכת(.

.9 ע׳ ,1973
.2055 מם׳ גם ראה

 לברכה וכרונו בן־גוריון לדוד הספד 867
.1973 דצמבר 4 תשל״ד, כסלו )ם׳ ) 

 מו, חוברת ,68 כרך הכנסת, דכרי
.4727 ע׳

 בי־גוריון דוד של וכרו עם התייחדות 868
 דצמבר 10 תשל״ד, כסלו )ט״ו ז״ל

1973.  חוברת ,68 כרך הכנסת, דברי (
.4749—4747 ע׳ מח,
.233-228 ע׳ כסתם, דברים :גם ראה

 ההתקפה על הכנסת יושב־ראש דברי 869
 רומא של התעופה בנמלי הרצחנית

 דצמבר 20 תשל״ד, כסלו )כ״ה ואתונה
1973.  חוברת ,68 כרך הכנסת, דכרי (
.4786 ע׳ מט,

 הכנסת במשכו ו״ל לוו לקדיש אוכרה 870
.1973 דצמבר 23 תשל״ד, כסלו )כ״ח ) 

.263-261 ע׳ כסתם, דברים

 התקרב עם הכנסת יושב־ראש דברי 871
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 )ל׳ השמינית לכנסת הבחירות מועד
.1973 דצמבר 25 תשל״ד, כסלו  דכרי (

.4871 ע׳ נ, חוברת ,68 כרך הכנסת,

 :השליחות נושאי בין ומיוחד אחד 872
 בן־גוריון. דוד של למותו שלושים

 ,1973 דצמבר 31 תשל״ד, טבת ו׳ דבר,
.12 ע׳

 יהודי■ למען ספר ו״ל. גלוסקא וכריה 873
 בעריכת : גלוסקא וכריה מאת / תימן

 תשל״ד ירושלים.. - גרידי. שמעון
.37 ע׳ ,1974

 לכהונת בחירתו עם בכנסת דבריו 874
 טבת )כ״ו השמינית בכנסת יו״ר

.1974 ינואר 21 תשל״ד,  הכנסת, דכרי (
8 ע׳ א, חוברת ,69 כרך - 7.
A-1 כסתם, דברים :גם ראה  ,y

 תפקיד הטלת בדבר בכנסת הודעתו 875
 חברת־הכנסת על הממשלה הרכבת
 4 תשל״ד, שבט )י״ב מאיר גולדה

.1974 פברואר  ,69 כרך הכנסת, דברי (
.167 ע׳ ג, חוברת

 וועבי עבדול־עויז לחבר־הכנסת הספד 876
 פברואר 18 תשל״ד. שבם )כ׳ץ ו״ל

1974.  חוברת ,69 כרך הכנסת, דברי (
.347 ע׳ ה,

החד הממשלה התייצבות בעת דבריו 877
 תשל״ד, אדר )ט״ו הכנסת לפני שה
.1974 מארס 10  כרך הכנסת, דברי (
.581 ע׳ ח, חוברת ,69

 מם במלחמת הנופלים וכר העלאת 878
 מארס 11 תשל״ד, אדר )י״ז הכפורים

1974.  חוברת ,69 כרך הכנסת, דברי (
.648 ע׳ ח,

.2083 מס׳ גם ראה

ההסתד של 12ה- בועידה נעילה דברי 879
.1974 מארם 13 תשל״ד, אדר )י״ט רות ) 

ההס של השתים־סשרה הווסידה דיוני
.208—206 ע׳ תדרות,



 דה־ הנעלים מחדש הונפו זו "בוועידה 880
 בועידה )דברת :בדגלים״ חשובים

 אדר כ״ד דבר, ההסתדרות(. של 12ה־
.7 ע׳ ,1974 מארם 18 תשל״ד,

 וועבי עברול־עזיז לחבר־הכנסת אזכרה 881
.1974 מארם 20 תשל״ד, אדר )כ״ו ז״ל ) 

 ע׳ מ. הוברת ,69 כרך הכנםת, דברי
773-772.

.254-253 ע׳ כעתם, דברים :גם ראה

 הבחירות ועדת הרכב בדבר הודעה 882
 25 תשל״ד. ניסן )ב׳ התשעית לכנסת

.1974 מארס  ,69 כרך הכנסת, דברי (
.861 ע׳ י, חוברת

 חג בפרוס הכנסת יושב־ראש דברי 883
 אפריל 3 תשל״ד, גיסן )י״א הפסח
1974.  חוברת ,69 כרד הכנסת, דכרי (

.1094 ע׳ יא,

 שמונה בקרית הרצח לחללי הספד 884
.1974 אפריל 11 תשל״ד, ניסן )י״ט ) 

 יב, חוברת ,70 כרך הכנסת, דברי
.1119 ע׳

 תשל״ד העצמאות יום חגיגות פתיחת 885
.1974 אפריל 24 תשל״ד, אייר )ב׳ ) 

25 ע׳ כסתם, דברים -2 4.

הר תפקיד השלת על לכנסת הודעה 886
 יצחק חבר־כנסת על הממשלה כבת
.1974 אפריל 29 תשל״ד, אייר )ז׳ רבין ) 

 ע׳ יד, חוברת ,70 כרך הכנסת, דברי
1165.

 של השני בסימפוזיון פתיחה דברי 887
 הפרלמג־ לבעיות הישראלית האגודה

 אפריל 29 תשל״ד, אייר )ד מריזם
1974. .114—111 ע׳ ברקת, ספר (

 תשל״ד, אייר )י״ד הקיץ כנס פתיחת 888
.1974 מאי 6  ,70 כרך הכנסת, דברי (

.1183 ע׳ סו, חוברת

בי בדבר הכנסת יושב־ראש הודעת 889

 )כ״א הכנסת ישיבת של החלקי טולה
.1974 מאי 13 תשל״ד, אייר  דברי (

.1233 ע׳ טז, חוברת ,70 כרך הכנסת,

 האירועים על הכנסת יושב־ראש דברי 890
 אייר )כ״ג ובסביבותיה במעלות
.1974 מאי 15 תשל״ד,  הכנסת, דברי (

.1298 ע׳ טז, חוברת ,70 כרד
.891 מס׳ גם ראה

 במעלות הרצח חללי זכר עם התייחדות 891
 20 תשל״ד, אייר )כ״ח ובסביבותיה

.1974 מאי  ,70 כרך הכנסת, דברי (
.1307 ע׳ יז, חוברת

.173-172 ע׳ כסתם, דברים :גם ראה

 הרכבת על הכנסת יושב־ראש הודעת 892
 חבר־הכנסת על־ידי חדשה ממשלה

 מאי 29 תשל״ד, סיון )ח׳ רבין יצחק
1974.  חוברת ,70 כרך הכנסת, דברי (

.1434 ע׳ יח,

 )י״ג החדשה לממשלה ברכה דברי 893
.1974 יוני 3 תשל״ד, סיון  דברי (

 —1562 ע׳ יט, חוברת ,70 כרך הכנסת,
1563.
.131—130 ע׳ כעתם, דברים :גם ראה

B94 שבי לפדויי הכנסת יושב־ראש ברכת 
 יוני 12 תשל״ד, סיון )כ״ב סוריה

1974.  חוברת ,70 כרך הכנסת, דברי (
.1697 ע׳ יח,

.173 ע׳ כסתם, דברים :גם ראה

 קרבנות הנשים, שלוש של זכרן העלאת 895
 תשל״ד, סיון )כ״ט שמיר בקבוץ הרצח

,1974 יוני 19  ,70 כרך הכנסת, דברי (
.1763 ע׳ כא, חוברת

 תמוז )י״א הדתי העובד בועידת דברים 896
.1974 יולי 2 תשל״ד,  כסתם, דברים (

.147—144 ע׳

 ידידי הפרלמנטרים כנס באזני דברים 897
 21 תשל״ד, אב )ב׳ מאירופה ישראל

.1974 יולי .80-75 ע׳ כסתם, דברים (
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 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 898
 אב )ג׳ באירופה פארלאמנטים לנציגי

.1974 יולי ■n תשל״ד,  הכנסת, דכרי (
.2355 ע׳ כו, חוברת ,71 כרך
.74—73 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 שנעדר אלמוגי יוסף לח״כ ברכה דברי 899
 אוגוסט 5 תשל״ד, אב )י״ז תאונה עקב
1974.  חוברת ,71 כרך הכנסת, דברי (
.2598 ע׳ כח,

 המושב לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 900
 )כ״ז השמינית הכנסת של הראשון

.1974 אוגוסט 15 תשל״ד, אב  דברי (

 —2920 ע׳ כט, חוברת ,71 ברך הכנסה,
2921.
 ,107—105 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה
.2107 מם׳ וכן

 הכנסת יושב־ראש של כרכה דברי 901
 אלול )כ״ב קאסן רנה לפרופסור

.1974 ספטמבר 9 תשל״ד, הכנ דברי (
.2957 ע׳ לא, חוברת ,71 כרך סת,

 לפני הישיבה בנעילת ברכה דברי 902
 9 תשל״ד, אלול )כ״ב ראש־השגה

.1974 ספטמבר  כרך הכנסת, דברי (
.2969 ע׳ לא, חוברת ,71

תשל״ה
קהי הדים, אחד. לעם גלויות מקיבוץ 903

 ,1974 אוקטובר בעולם. ספרדיות לות
.4—3 ע׳

 הכנסת בסוכת חג בארוחת דברים 904
 דחוהמ״ס )ב׳ מאיר גולדה הגב׳ לכבוד

.1974 אוקטובר 3 תשל״ה,  דברים (
.135-132 ע׳ בעתם,

 זלמן שניאור הנשיא בהלוויית דברים 905
 אוקטובר 7 תשל״ה, תשרי )כ״א שזר

1974. .285—283 ע׳ בעתם, דברים (

 נשיאה ז״ל, שזר זלמן לשניאור הספד 906
 תשרי )כ״ג ישראל מדינת של השלישי
.1974 אוקטובר 9 תשל״ה,  דברי (
 .2971 ע׳ לב, חוברת ,71 כרך הכנסת,

.909 מס׳ גם ראה

 בסימפוזיון דברים :העברי המשפט 907
 הנושא על מצרפת פרופסורים של

הכנ במשכן שנערך העברי" "המשפט
 אוקטובר 9 תשל״ה, תשרי )כ״ג סת

1974. .83—80 ע׳ בעתם, דברים (

 שזר זלמן שניאור של לזכרו דברים 908
 ישראל מדינת של השלישי הנשיא ו״ל,

[1 7 0

 תשרי )כ״ט לפטירתו השבעה ביום
.1974 אוקטובר 15 תשל״ה,  דברי (
.2989 ע׳ לג, חוברת ,71 כרך הכנסת,

 של השני המושב בפתיחת ברכה דברי 909
 תשל״ה, חשון )ה׳ השמינית הכנסת

.1974 אוקטובר 21  כרך הכנסת, דברי (
.1 ע׳ א, חוברת ,72

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 910
 מארגנטינה הפרלמנטארית למשלחת

.1974 אוקטובר 28 תשל״ה, חשון )י״ב ) 
 ב, חוברת ,72 כרך הכנסת, דברי

.67 ע׳
.181-179 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 דברים :וייצמן חיים להולדת שגה מאה 911
 תשל״ה, חשון )י״ח הכנסת במשכן

.1974 נובמבר 3  ע׳ בעתם, דברים (
40—42.

 חיים להולדת שנים מאה מלאת ציון 912
 למדינת הראשון הנשיא ז״ל, וייצמן
 נובמבר 4 תשל״ה, חשון )י״ט ישראל

1974.  חוברת ,72 כרך הכנסת, דברי (
.170-169 ע׳ ג,

4 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה 6 -4 2, 
.2123 מס׳ וכן

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 ז״ל בן־גוריון דוד של זכרו העלאת 913
 כסלו )י״א לפטירתו שנה במלאת
.1974 נובמבר 25 תשל״ה,  דכר* (
 —451 ע׳ ו, חוברת ,72 כרך הכנסת,

452.
.236-233 ע׳ כסתם. דכרים :גם ראה

 התקפת כל הכנסת יושב־ראש דברי 914
 כסלו )י״ח ריחניה בכפר המחבלים

.1974 דצמבר 2 תשל״ה,  הכנסת, דכרי (
.585 ע׳ ז, חוברת ,72 כרך

 רוטשילד פרסי חלוקת בסקס דברים 915
 תשל״ה, כסלו )כ״ד הכנסת במשכן

.1974 דצמבר 8  ע׳ בעתם, דכרים (
162—164.

 טבת )ס׳ ז״ל גרי מאיר ליעקב הספד 916
.1974 דצמבר 23 תשל״ה, הכנ דכרי (

.901 ע׳ י, חוברת ,72 כרך סת,

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 917
ומ האירופאי הפרלמנט ליושב־ראש

 דצמבר 30 תשל״ה, טבת )ט״ז לוויו
1974.  חוברת ,72 כרך הכנסת, רכרי (

.1013 ע׳ יא,
 —181 ע׳ כשתם, דפרים :גם ראה
182.

 כינון ליום הכנסת יושב־ראש דברי 918
 תשל״ה, שבט )ט״ו בשבט בט״ו הכנסת

.1975 ינואר 27  ,72 כרך הכנסת, דכרי (
.1450-1449 ע׳ טו, חוברת

.18-15 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 919
 )י״ז בונדס" "ישראל ועידת לצירי
.1975 ינואר 29 תשל״ה, שבט  דכרי (

 —1488 ע׳ סו, הוברח ,72 כרך הכנסת,
1489.
5 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה 2 -5 0.

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 920
 הלטינית אמריקה מדינות לשגרירי

.1975 פברואר 3 תשל״ה, שבט )כ״ב )
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 ע׳ טז, חוברת ,72 כרך הכנסת, דכרי
1550.

 )א׳ ובארץ בעולם האשה שנת ציון 921
.1975 פברואר 12 תשל״ה, אדר  דכרי (

 —1723 ע׳ יז, חוברת ,73 כרך הכנסת,
1724.
8 ע׳ כשתם, דפרים :גם ראה 5 -8 3.

 אדר )ו׳ ז״ל אפרתי ליוסף הספד 922
.1975 פברואר 17 תשל״ה,  דכרי (
 .1767 ע׳ יח, חוברת ,73 כרך הכנסת,

.925 ,מס גם ראה

 ומרדכי שטרן חיים למרדכי הספד 923
 פברואר 24 תשל״ה, אדר )י״ג נמיר
1975.  חוברת ,73 כרך הכנסת, דכרי (

.1881 ע׳ יט,

 אדר )י״ג ז״ל אפרתי ליוסף אזכרה 924
.1975 פברואר 24 תשל״ה,  דכרי (
.1881 ע׳ יט, חוברת ,73 כרך הכנסת,

 השנתי ההגרלה מפעל בפתיחת דברים 925
 אדר )ב״ח החייל למען האגודה של

.1975 מארם 11 תשל״ה,  כשתם, דפרים (
.158-157 ע׳

אוני של הנאמנים חבר במושב דברים 926
 במשכן שנערך בן־גוריון ברסיטת

 13 תשל״ה, ניסן )א׳ ישראל נשיאי
.1975 מארס .88—86 ע׳ כשתם, דפרים (

 לתנ״ך הכ״ג הארצי בכנס ברכה דברי 927
.1975 מארס 17 תשל״ה, ניסן )ה׳ ) 

.217-213 ע׳ כשתם, דפרים

 ניסן )ו׳ ז״ל כהן למנחם אזכרה 928
.1975 מארס 18 תשל״ה,  הכנסת, דכרי (

.2172 ע׳ כב, חוברת ,73 כרך
.257-255 ע׳ כשתם, דפרים :גם ראה

 כנס לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 929
 תשל״ה, ניסן )ח׳ הכנסת של החורף

.1975 מארס 20  כרך הכנסת, דכרי (
.2286—2285 ע׳ כב, חוברת ,73



 109-108 ע׳ בעתם, דכרים :גם ראה
.2150 מס׳ וכן

במו לזכרו דברים : ז״ל נמיר מרדכי 930
 23 תשל״ה, ניסן )י״א תל־אביב זיאון

.1975 מארס  —269 ע׳ בעתם, דברים (
272.

 חבריו קבוצת עם בסגישה דברים 931
 במשב ארה״ב של הנבחרים מבתי

 אפריל 7 תשל״ה, ניסן )כ״ו הכנסת
1975. .185-182 ע׳ בעתם, דברים (

 ז״ל פיינרמן עוזי לחבר־הכבסת הספד 932
.1975 אפריל 14 תשל״ה, אייר )ג׳ ) 

 ע׳ כד. חוברת ,73 כרך הכנסת, דברי
2327.

 תשל״ה העצמאות יום חגיגות פתיחת 933
.1975 אפריל 15 תשל״ה, אייר )ד׳ ) 

.27—26 ע׳ בעתם, דברים

 של השלישי בסימפוזיון פתיחה דברי 934
הפרלמנ לבעיות הישראלית האגודה

 אפריל 22 תשל״ה, אייר )י״א טריזם
1975. .162-161 ע׳ ברקת, ספר (

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 935
 )י״ז משווייץ הפרלמנטרית למשלחת

.1975 אפריל 28 תשל״ה, אייר  דברי (
 .2331 ע׳ כה, חוברת ,73 כרך הכנסת,

.1.86—185 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

הנא למיגור שנה שלושים מלאת ציון 936
.1975 מאי 7 תשל״ה, אייר )כ״ו צים ) 

 ע׳ כו, חוברת .73 כרך הכנסת, דברי
2468—2469.
 ,72-69 ע׳ בעתם. דברים :גם ראה

.2156 מס׳ וכן

 בעקבות הכנסת יושב־ראש הודעת 937
ממ בין ההסכם על הממשלה הודעת

האי הכלכלית והקהילה ישראל שלת
 מאי 28 תשל״ה, סיון )י״ח רופית

1975.  חוברת ,73 כרד הכנסת, דברי (
.2792 ע׳ כט,

 הכנסת ירשב־ראש של ברכה דברי 938
 הפרלמנט של החוץ ועדת למשלחת

 2 תשל״ה, סיון )כ״ג הקולומביאני
.1975 יוני  ,73 כרך הכנסת, דברי (

.2833 ע׳ ל, חוברת

 בכפר המחבלים התקפת לחללי הספד 939
.1975 יוני 16 תשל״ה, תמוז )ז׳ יובל ) 
 לב, חוברת ,74 כרך הכנסת, דברי

.3053 ע׳

 פיגוע חללי של וכרם עם התייחדות 940
 )כ״ח בירושלים ציון בכיכר המחבלים

.1975 יולי 7 תשל״ה, תמוז  דברי (
.3423 ע׳ לה. חוברת ,74 כרך הכנסת,

 ז״ל חזני מיכאל הסעד לשר אזכרה 941
.1975 יולי 14 תשל״ה, אב )ו־  דברי (

 .3601 ע׳ לו, חוברת ,74 כרך הכנסת,
.255 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 300 לציון התערוכה בפתיחת דברים 942
 באמסטר־ הפורטוגזי הכנסת לבית שנה
 הלאומי הספרים בבית שנערכה דאם
.1975 יולי 20 תשל״ה, אב )י״ב  דברים (

5 ע׳ בעתם, 5 -5 3.

 :להיכנע ומיאן להיטמא שסירב עם 943
 הכנסת יו״ר שי על שנאמרו דברים

הל הספרים בבית תערוכה בפתיחת
 300ה־ יובל לציון והאוניברסיטאי אומי
באמ פורטוגזי הספרדי הכנסת לבית

 יולי 20 תשל״ה, אב )י״ב סטרדם.
1975. בעו ספרדיות קהילות :הדים (
,1976 )ינואר 12 מם׳ לם, 5 ע׳ ( - 4.

 המושב לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 944
 אב )כ״ב השמינית הכנסת של השני

.1975 יולי 30 תשל״ה,  הכנסת, דברי (
 .4030-4028 ע׳ לח, חוברת ,74 כרך
 ,113-109 ע׳ בעתם, דברים גם: ראה

.2176—2175 מם׳ וכן

לר זקוקה הפרלמנטרית העבודה גם 945
 אוגוסט 3 תשל״ה, אב כ״ו דבר, פורמה.

.11 ,7 ע׳ ,1975
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 כצנל- רחל מרת של בהלווייתה דברים 946
 13 תשל״ה.. אלול )ו׳ ז״ל שזר סו!

.1975 אוגוסט  —286 ע׳ בעתם, דברים (
287.

 )י״א ז״ל ספיר פ׳ לחבר־הכנסת הספד 947
.1975 אוגוסט 18 תשל״ה, אלול  דברי (

 -4057 ע׳ לט, חוברת ,74 ברר הכנסת,
4058.
.274—273 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 ראש בפרום הכנסת יושב־ראש דברי 948
 3 תשל״וע אלול )כ״ז תשל״ו השגה

.1975 ספטמבר  .74 כרד הכנפי!, דברי (
.4137 ע׳ מ, חוברת

וזנשל״ו
ואב )אגרונכוקי( אגרון גרשון שליחות 949

 דין חר״ץ: בשבת לעדן סביב רהם
 הערות מבוא, בלווית המשלחת וחשבון

 מחקר פרסי תימן: יהדות והארות.
,1975 )תשל״ו ועיון  קצה-רמח. ע׳ (
ם: ראה  איש ד׳ל, ישעיהו ישראל ג

6 ע׳ צנעא, ?הילת 0 -2 5.

 שירת של הלאומית ושליחותה ייחודה 950
 פרסי :תימן יהדות שבזי. שלם רבי

שא. ע׳ ועיון, מחקר רפה-
ם: ראה  איש ו״ל, ישעיהו ישראל ג

.77-61 ע׳ צנעא, קהילת
של״ג- ומעשים הורות הסלע. על —  ת

•49ד מם׳ ראה - )תשל״ו( תשל״ה

 בכפר באזכרה דברים :ז״ל ספיר פנחס 951
 ספטמבר 11 תשל״ו, תשרי )ו׳ סבא
1975.  .280-275 ע׳ בעתם, דברים (
.2180 מס׳ גם ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 952
 ואנשי מקנדה הפרלמנט חברי לאורחים

 תשרי )י״ב הדרוזית העדה של דת
.1975 ספטמבר 17 תשל״ו, הכנ דברי (

.4148 ע׳ מא, חוברת ,74 כרד סת,

 רחל למוח שלושים :הענקים מדור 953
ספ 30 תשל״ו, תשרי כ״ה דבר, שזר.

.10 ע׳ ,1975 טמבר

 :אלוני לשולמית הכנסת יו״ר אמר מה 954
 ב״דבר" הרפזי מ׳ של למאמרו )תגובה

 דמוקרטיה "על בשם 8.10.1975 מיום
 תשל״ו, חשון ז׳ דבר, ודיקטטורה"(.

3 ע׳ ,1975 אוקטובר 12

 על הזז של שמו קריאת בסקס דברים 935
 תשל״ו, חשון )י״א בירושלים שדרה

.1975 אוקטובר 16  מ׳ בעתם, דברים (
247-246.

 של הרביעי בסימפוזיון פתיחה דברי 9516
 הסרלמג־ לבעיות הישראלית האגודה

 אוקטובר 19 תשל״ו, חשון )י״ד סרתם
1975. .204-201 ע׳ ברקת, ספר (

 הכנסת של השלישי המושב פתיחת 95.7
אוק 20 תשל״ו, חשוז )ט״ו השמינית

.1975 טובר  ,75 כרך הכנסת, דברי (
.1 ע׳ א, חוברת

הנב ובית הסינט חברי במעמד דברים 958
 יושב־ראש בראשות האמריקאי חרים

מש לכבוד אלברט, קרל מר הקונגרס,
 כסלו )ו׳ לוושינגטון הכנסת לחת

.1975 נובמבר 10 תשל״ו,  דברים (
.189-186 זג׳ בעתם,

 מר ארה״ב, נשיא עם בפגישה דברים 959
 כסלו )ז׳ הלבן בבית פורד, ג׳רלד

.1975 נובמבר 11 תשל״ו,  דברים (
.190-189 ע׳ בעתם,

.961 מס׳ גם ראה

 לארה״ב. הכנסת משלחת חשיבות 960
 של הקונגרס אורחת הכנסת משלחת
 נובמבר תשל״ו, )כסלו הכרית ארצות

1975, 9 ע׳ ( - 1.
Im־:באנגלית גם מופיע המאמר por 

 tance of the Knesset delega־
,tfon to the United States
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 ארה״ב, לנשיא הכנסת יושב־ראש דברי 961
 הקרב- אורחת המסת משלחת פורד. ג׳

 תשל״ו, )בסלו הברית ארצות של גרס
,1975 נובמבר .13-11 ע׳ (

:באנגלית גם מופיעים ישעיהו י׳ דברי
Speaker Y. Yeshayahu's ad* 
ress at the White-House audi* 
ence with President Gerald 
Ford.

 לאחדות ירושלים כנס בפתיחת דברים 962
 דצמבר 3 תשל״ו, כסלו )כ״ט ישראל

1975. .149-147 ע׳ בעתם, דברים (

 על הכנסת יו״ר :הגאולה משורר 963
 גדג״ע, כמחנה הלוי. יהודה את הכרותו

דצמבר תשל״ו, )טבת (415) 5 מס׳
.6 ע׳ , (1975

 טבת )ד׳ ז״ל אידלסון לבבה הספד 964
.1975 דצמבר 8 תשל״ו,  הכנסת, דברי (

.617 ע׳ ח, חוברת ,75 כרך

 טבת )י״א ז״ל אידלסון לבבה אזכרה 965
.1975 דצמבר 15 תשל״ו,  המסת, דברי (

.699 ע׳ ם, חוברת ,75 כרך
.224-223 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה

 באזכרה דברים :ז״ל אידלסון בבה 966
.1976 ינואר 11 תשל״ו, שבת )ט׳ ) 

.227-224 ע׳ בעתם, דברים

 כינון ליום הכנסת יושב־ראש דברי 967
ינואר 19 תשל״ו, שבט )י״ז הכנסת

 חוברת ,75 כרך המסת, דברי . (1976
.1233 ע׳ יד,

2 ע׳ בעתם, דברים גם: ראה 0 -1 8, 
.2217 מס׳ וכן

 )י״ח דיוניה ובסדרי בעבודתה הכנסת 968
.1976 ינואר 20 תשל״ו, שבט  דברי (

 —1260 ע׳ יד, חוברת ,75 כרד המסת,
1261, 1297.
 ,117-113 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה
.2219 מס׳ וכן

 לבין הכנסת בין בהידברות הצורך 969
האלקטרו התקשורת וכלי העתונות

החמי בסימפוזיון פתיחה דברי : ניים
 לבעיות הישראלית האגודה של שי

 20 תשל״ו, שבט )י״ח הפרלמנטריזם
.1976 ינואר .242-239 ע׳ ברקת, ספר (

 שבט )כ״ד ז״ל לבוז לפנחס הספד 970
.1976 ינואר 26 תשל״ו,  המסת, דברי (

.1347 ע׳ טו, חוברת ,75 כרך

 אונטרמז יהודה איסר להרב הספד 971
.1976 ינואר 26 תשל״ו, שבס )כ״ד ז״ל ) 

 ע׳ טו, חוברת ,75 כרך המסת, דברי
1359-1358.

 ליושב־ראש סגנים בחירת עם דבריו 972
 ינואר 28 תשל״ו, שבט )כ״ו הכנסת

1976.  חוברת ,75 כרך המסת, דברי (
.1429-1428 ע׳ טו,

 א׳ אדר )א׳ ז״ל לבון לפנחס אזכרה 973
.1976 פברואר 2 תשל״ו,  הכנסת, דברי (

 .1464-1463 ע׳ טז, חוברת ,76 כרך
 ,259-257 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה
.2221 מס׳ וכן

 האסון על הכנסת יושב־ראש דברי 974
 א׳ אדר )ח׳ גואטמלה את שפקד

.1976 פברואר 9 תשל״ו,  המסת, דברי (
.1571 ע׳ יז, חוברת ,76 כרך

 הועידה על הכנסת יושב־ראש דברי 975
 ברית־ יהודי למען בבריסל הנערכת

 17 תשל״ו, א׳ אדר )ט״ז המועצות
.1976 פברואר  ,76 כרך הכנסת, דברי (
.1703 ע׳ יח, חוברת

8 ע׳ בעתם, דברים :גם ראה 9 -8 8.

 בנושא עיון יום פתיחת עם ברכה דברי 976
 בועדת שהתקיים המזרח יהדות מורשת
 ב׳ אדר י״ט ביום הכנסת של החינוך
 יהדות מורשת .1976 מארם 21 תשל״ו,
.2—1 ע׳ המזרח,

מורשת בנושא העיון ביום דברים 977
[7 4 ]

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 החינוך בועדת שהתקיים המזרח יהדות
 תשל״ו, ב׳ אדר י״ט ביום הכנסת של
 המזרח, יהדות מורשת .1976 מארס 21
8 ע׳ 8 -6 5.

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 978
 פואר אלאן מר הצרפתי, הסנאט לנשיא

.1976 מארם 22 תשל״ו, ב׳ אדר )כ׳ ) 
 ע׳ כג. חוברת ,76 כרך הכנסת, דברי
2161—2162.
 ,192-190 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

.2245 מם׳ וכן

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 979
 אודורר דניאל מר ריקה, קוסטה לנשיא
 מארס 30 תשל״ו, ב׳ אדר )כ״ח קירוס

1976.  חוברת ,76 כרך הכנסת, דכרי (
.2324—2323 ע׳ כד,

 ,194-192 ע׳ כעתם, דכרים :גם ראה
.2248 ,מס וכן

 כנם לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 980
 )כ״ט השמינית הכנסת של החורף

.1976 מארם 31 תשל״ו, ב׳ אדר  דכרי (
.2423 ע׳ כד, חוברת ,76 כרך הכנסת,

הכנ יושב־ראש ישעיהו, ישראל דברי 981
בירו לתנ״ך הכ״ד הכנס בפתיחת סת

.1976 אפריל 5 תשל״ו, ניסן )ה׳ שלים ) 
 )סו( ג חוב׳ כא, כרך מקרא, כית

 .486-484 ע׳ תשל״ו(, )ניםן-סיון
 ,221—218 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה

.2250-2249 מם׳ וכן

 חוק־ הצעת של מגמותיה על השגות 982
 בסימפוזיון דברים :חקיקה :יסוד

 לבעיות הישראלית האגודה של השישי
 26 תשל״ו, ניסן )כ״ו הפרלמנטריזם

.1976 אפריל  —279 ע׳ ברקת, ספר (
285.

.2252 מם׳ גם ראה

במר לזכרו דברים : ז״ל פיינרמן עוזי 983
 ניסן )כ״ט תל-אביב החקלאי, כז

.1976 אפריל 29 תשל״ו,  בעתם, דכרים (

.283-281 ע׳

 תשל״ו העצמאות יום חגיגות פתיחת 984
.1976 מאי 4 תשל״ו, אייר )ד׳  דפרים (

3 ע׳ כשתם, 0 -2 8.
.2254 מס׳ גם ראה

 השמינית הכנסת של הקת כנם פתיחת 985
.1976 מאי 10 תשל״ו, אייר )י׳  דברי (

.2521 ע׳ כז, חוברת ,76 כרך הכנסת,

 שינוי על הכנסת יושב־ראש הודעת 986
 התש- לכנסת הבחירות ועדת בהרכב

.1976 מאי 17 תשל״ו, אייר )י״ז עית ) 
 ע׳ כח, חוברת ,76 כרך הכנסת, דכרי
2615.

 רוטשילד פרס חלוקת בטקס דברים 987
 תשל״ו, אייר )כ״ג הכנסת במשכן

.1976 מאי 23  —164 ע׳ כשתם, דכרים (
165.

.2262 מס׳ גם ראה

 ובכלי פומבי בדיבור הלשון שיבוש 988
 )כ״ג הכנסת חברי וחובת התקשורת

.1976 יוני 21 תשל״ו, סיון  דכרי (
 —3109 ע׳ לג, חוברת ,77 כרך הכנסת,

3110.
 ,121-120 ע׳ כשתם, דפרים גם ראה
.2266 מס׳ וכן

 )כ״ג החופשיים" "הבונים בכנס דברים 989
.1976 יוני 21 תשל״ו, סמן  דכרים (

.159 ע׳ כשתם,

 על הממשלה הודעת בעקבות דברים 990
 פרנס" "אייר המטוס חטופי שיחרור

 יולי 4 תשל״ו, תמוז )ו׳ באוגנדה
1976.  חוברת ,77 כרך הכנסת, דכרי (
.3381 ע׳ לה,

עצ להכרזת שנה מאתיים מלאת ציון 991
 תמוז )י״ד ארצות־הברית של מאותה
.1976 יולי 12 תשל״ו.  הכנסת, דברי (

 ,3476-3475 ע׳ לו, חוברת ,77 כרך
3480-3479.

5 ע׳ כשתם, דכרים גם: ראה 8 -5 6,

[75]

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



.2269 ,מס וכן
 לח״כ שנה שבעים במלאת ברכה דברי 992

 תשל״ו, תמוז )כ״א בן־אהרן יצחק
.1976 יולי 19 ת, דבריי ( מס  ,77 כרך ה

.3610 ע׳ לז, חוברת
.2270 מס׳ גם ראה

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 993
 המערב־גרמני, הבונדסטאג לנשיאת

 תשל״ו, תמוז )כ״ט רנגר אננמארי גב׳
.1976 יולי 27  ,77 כרך הכנסת, דברי (

.3803 ע׳ לח, חוברת
.196-194 ע׳ כשתם, דברים : גם ראה

 המושב לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 994

 אב )א׳ השמינית הכנסת של השלישי
.1976 יולי 28 תשל״ו, ת, דברי ( ס מ  ה

.3936 ע׳ לח, חוברת ,77 כרך

 מכהונת אגרנם השופט של פרישתו עם 995
 דברים העליון: המשפט בית נשיא

 תשל״ו, אלול )י״א הכנסת במשכן
 ע׳ כשתם, דברים (.1976 ספטמבר 6

135—137.
.2319-2318 מם׳ גם ראה

 ז״ל גרשוני צ׳ הכנסת לחבר אזכרה 996
.1976 ספטמבר 7 תשל״ו, אלול )י״ב ) 
 ע׳ מב, חוברת ,77 כרך הכנסת, דברי
4023.

תשלי׳ז
 של הרצאתו בעקבות בדיון דברים 997

 חיבת של "יחסן על ניני יהודה פרום׳
 מתימן". לעליה הציונית והתנועה ציון
 הציונית והתנושה ציון חיבת של יחסן

 )תשל״ז ניני יהודה / מתימן לשלייה
1976, 3 ע׳ ( 5 -2 8.

 חשון )א׳ ז״ל גולדשטיין לאהרן הספד 998
.1976 אוקטובר 25 תשל״ז,  דברי (
.1 ע׳ א, חוברת ,78 כרך הכנסת,

 )ח׳ בגבורותיו גרינברג צבי אורי 999
.1976 נובמבר 1 תשל״ז, חשון  דברי (

92 ע׳ ב, חוברת ,78 כרך הכנסת, -9 1. 
 ,62—59 ע׳ כשתם, דברים :גם ראה
.2326 מס׳ וכן

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1000
 האירופי הפרלמנט משלחת לחברי

 חשון )י׳ ספינאלה ג׳ורג׳ בראשות
.1976 נובמבר 3 תשל״ז, הכנ דברי (

 .140-139 ע׳ ב, חוברת ,78 כרך סת,
ם: ראה  —196 ע׳ כשתם, דברים ג
.2331—2330 מס׳ וכן ,200

 ז״ל גרשוני צ׳ לחבר־הכנסת אזכרה 1001
.1976 נובמבר 8 תשל״ז, חשון )ט״ו )

 ג, חוברת ,78 כרך הכנסת, דברי
.174 ע׳

.241-240 ע׳ כשתם, דברים :גם ראה

 ועידת של הנעילה בישיבת דברים 1002
 הכנסת במשכן המתקדמת היהדות

.1976 נובמבר 21 תשל״ז, חשון )ב״ח ) 
.151—150 ע׳ כשתם, דברים

 בן־גוריון, דוד חוק בעקבות דברים 1003
של״ז-  22 תשל״ז, חשון )כ״ט 1976ת
.1976 נובמבר  ,78 כרך הכנסת, דברי (
.379 ע׳ ה, חוברת

 )ב׳ ז״ל גולדשטיין לאהרן אזכרה 1004
.1976 נובמבר 24 תשל״ז, כסלו  דברי (

.428 ע׳ ה, חוברת ,78 כרך הכנסת,

 פרץ צחק5 ח״כ בחירת עם דברים 1005
במ הכנסת יושב־ראש סגן לתפקיד

 כסלו )ס׳ קשת בן־ציון ח״כ של קומו
.1976 דצמבר 1 תשל״ז,  הכנסת, דכרי (

.482 ע׳ ו, חוברת ,78 כרך

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1006
 האיטלקי". "הפורום משלחת לחברי

.1976 דצמבר 6 תשל״ז, כסלו )י״ד )
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 ע ז, הוברח ,78 כרד המסת, דבר*
524 525.

 וכן ,201 כ׳ כסתם, דברים :גם ראה
.2334 מס׳

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1007
 המדינתיים המחוקקים בתי לראשי

 תשל״ז, כסלו )כ״ב הברית בארצות
.1976 דצמבר 14  כרך המסת, דכרי (
.656 ע׳ ח, חוברת ,78

.201-200 ע׳ כסתם, דברים : גם ראה

 יהודי של ומאבקיהם גבורתם על 1008
מו ישראל. ובארץ בתימן תימן
 ומחקרים עיונים :תימן יהודי רשת

מה-נב. ע׳ )תשל״ז(,

 ד׳ל עופר אברהם השיכון לשר הספד 1009
.1977 ינואר 4 תשל״ז, סבת )י״ד ) 
 יא, חוברת ,78 כרד המסת, דברי

.949 ע׳

 הסלת בדבר הכנסת יושב־ראש הודעת 1010
 חבר־ על ממשלה להרכיב התפקיד
 תשל״ז, סבת )ט״ו רבין יצחק הכנסת

.1977 ינואר 5  כרך המסת, דברי (
.980 ע׳ יא, חוברת ,78

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1011
 הססורסינג של החוץ ועדת לחברי

 ינואר 11 תשל״ז, טבת )כ״א הנורבגי
1977.  חוברת ,78 כיד המסת, דברי (

.1012 ע׳ יב,
 וכן ,202 ע׳ בסתם, דברים :גם ראה
.2342 מם׳

 ו״ל עופר א׳ השיכון לשר אזכרה 1012
.1977 יגואר 12 תשל״ז, טבת )כ״ב ) 
 ■יב, חוברת ,78 כרך המסת, דברי

.1437 ע׳
.281-280 ע׳ כסתם, דברים :גם ראה

 שנוי על הכנסת יושב־ראש זעדעת 1013
לכנ המרכזית הבחירות ועדת בהרכב

 12 תשל״ז, טבת )כ״ב התשעיח סת
.1977 ינואר  ,78 כרך הכנסת, דברי (

.1040 ע׳ יב, חוברת

 התפס־ על הכנסת יושב־ראש הודעת 1014
 ש׳ הלוי, ב׳ חברי־הכנסת של רותם
 24 תשל״ז. שבס )ה׳ נוף וע׳ תמיר
.1977 ינואר  ,79 כרך המסת, דברי (

.1201 ע׳ יד, חוברת

 מוחמד שייך עם בפגישה דברים 1015
 שבס )ז׳ הכנסת במשכן ג׳עברי
.1977 ינואר 26 תשל״ז,  כסתם, דברים (

.204—203 ע׳

 שינויים על הכנסת יושב־ראש הודעת 1016
לכנ המרכזית הבחירות ועדת בהרכב

 31 תשל״ז, שבט )י״ב התשעית סת
.1977 ינואר  ,79 כרך הכנסת, דברי (

.1301 ע׳ סו, חוברת

 כנון לעם הכנסת יושב־ראש דברי 1017
 פברואר 2 תשל״ז, שבם )י״ד הכנסת

1977.  חוברת .79 כרך הכנסת, דברי (
.1352 ע׳ סו,

.21—20 ע׳ כסתם, דברים גם: ראה

 שמם על רחובות קריאת בטקס דברים 1018
ברנ ופרץ שרת משה לוז, קדיש של

 שבס ני״ד לברכה זכרונם שטיין
.1977 פברואר 2 חשל״ז,  דברים (
.265-263 ע׳ כסתם,

 אדר >ג׳ ז״ל עוזיאל לברוך הספד 1019
.1977 פברואר 21 תשל״ז,  דברי (
.1601 ע׳ יח, חוברת ,79 כיד המסת,

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1020
מו של הפרלמנטרית האסיפה לנשיא

 28 תשל״ז, אדר )י׳ אירופה עצת
.1977 פברואר  כרך הכנסת, דברי (

.1649 ע׳ יט, חוברת ,79

 הכנסת יושב־ראש של ברכה דברי 1021
וטכנו מדע לענייני הוועדה לחברי
 הפרלמנטרית האסיפה שליד לוגיה

 תשל״ז, אדר )י״ז אירופה מועצת של
.1977 מארס 7  כרך הכנסת, דברי (

.1783 ע׳ כ, חוברת ,79
.205-204 ־5 כסתם, דברים :גם ראה
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עבו לסיום הכנסת יושב־ראש דברי 1022
 אדר )כ״ו השמינית הכנסת של דתה

.197? מארס 16 תשל״ז.  הכנסת, דכרי (
 .2054-2053 ע׳ כא, חוברת ,79 כרך
.119-117 ש׳ כעתם, -כרים :גם ראה

הצר החוץ שר עם בפגישה דברים 1023
הכנ במשכן גירנגו דה לואי מר פתי,

.1977 מארס 31 תשל״ז, ניסן )י״ב סת ) 
.207—205 ע׳ בעתם, דפרים

 בן־צבי יצחק לזכר בעצרת דברים 1024
 אפריל 17 תשל״ז, ניסן )כ״ס ז״ל

1977. .240-237 ע׳ כשתם, דכרים (

הצי בתלונות בטיפול ומגמות בעיות 1025
 לזכרו עיון ביום שנאמרו דברים : בור
 ז״ל ברקת ראובן המנוח היו״ר של

 תשל״ז, ניסן )כ״ט הכנסת במשכן
.1977 אפריל 17  ע׳ כשתם, דכרים (

124—127.
 המדינה, ככהורת שיונים :גם ראה
,1978 )תשל״ח 28 מס׳ 7 ע׳ ( 1 -6 8. 

 קהילת איש ז״ל, יששיהו ישראל
1 ע׳ משא, 5 -1 3.

 הכנסת יושב־ראש של פרידה דברי 1026
אפ 19 תשל״ז, אייר )א׳ ישעיהו י׳

.1977 ריל  ,79 כרך הכנסת, דכרי (
.2181—2180 ע׳ כג, חוברת

9 ע׳ כשתם, דכרים :גם ראה - 8, 
.2360-2356 מס׳ וכן

 תשל״ז העצמאות יום חגיגות פתיחת 1027
.1977 אפריל 20 תשל״ז, אייר )ב׳ ) 

.32—31 ע׳ כשתם, דכרים

 בתאונת שנספו צה״ל לחיילי אזכרה 1028

 מאי 16 תשל״ז, אייר )כ״ח מסוק
1977.  חוברת ,79 כרך הכנסת, דכרי (
.2211 ע׳ כה,

 שחרור ליום הכנסת יושב־ראש דברי 1029
 מאי 16 תשל״ז, אייר )כ״ח ירושלים

1977.  חוברת ,79 כרך הכנסת, דכרי (
.2212-2211 ע׳ כה,

הב לקראת הכנסת יושב־ראש דברי 1030
 אייר )כ״ח התשעית לכנסת חירות

.1977 מאי 16 תשל״ז,  הכנסת, דברי (
.2229 ע׳ כה, חוברת ,79 כרך

 ראה —תשל״ז( )סיון כשתם דכרים
.10 מם׳

 דכר, לאיתנה. ההסתדרות את נחזיר 1031
.10 ע׳ ,1977 יוני 15 תשל״ז, סיון כ״ט

 מגוון, נכנסת. וכנסת יוצאת כנסת 1032
,1977 יולי תשל״ז, )אב (19) 7 מס׳ ) 

.36-31 ע׳

 תמוז כ״א דכר, לכשלוז. הגורמים על 1033
.6 ע׳ ,1977 יולי 7 תשל״ז,

 דכר, ז החסינות בחוק לתקן צריך מה 1034
.5 ע׳ ,1977 אוגוסט 14 תשל״ז, אב ל׳

שנ דברים :וההגות העבודה איש א1034
שנער בסעודה קרגמן ישראל על אמרו

 הכנסת ראש יושב מטעם לכבודו כה
 במלאת הכנסת, של הכספים וועדת

 : והשליחות השכודה איש שנה. 70 לו
 חבר של ופעלו אישיותו להערכת

שב לו במלאת קרגמן ישראל הכנסת
 תש- היובל, ועד :]ירושלים[ - עים.
6 ע׳ .1977 ל״ח - 3, 22.

תשל״ח

 )לולו( הכרמלי אליהו היה ומה מי
.1054 מם׳ ראה — (1977 )תשל״ח, ז״ל

הדמו בזירה שייעשה במה תלוי הכל 1035
! 7 8]

 ברב־שיח דברים :החילונית קראטית
 9 מס׳ מגוון, והדת״. המצפון ״חופש

,1977 נובמבר תשל״ח, )כסלו (21) ) 
2 ע׳ 4 -2 2.



 ׳v תימן.. פואי עליה. של סיפורה 1036
24-1.
 איש ז״ל. ישעיהו ישראל :גם ראה

.24-16 ע׳ צנעא, קהילת

כו איזון :לכנסת הכ״ם הולדת יום 1037
 דפר, והממשלה. הפרלמנט בין חות
 ,1978 ינואר 26 תשל״ח, שבט י״ח

.7 ע׳

 לשלום. המהלכים שהכשילו טעויות 10313
 פברואר 19 תשל״ח, א׳ אדר י״ב דכר,
3 ע' ,1978

 ;תכתיבים ונגד ההידברות בזכות 1039
ממפ לפרוש המושבים תנועת איומי

 המערך יפורק לא אם העבודה לגת
 תנועת להתפוררות להביא עלולים

 א׳ אדר כ״א דבר, עצמה. המושבים
.5 ע׳ ,1978 פברואר 28 תשל״ח,

 למותו שנים )חמש :אוהב תוכחת 1040
 ניסן ז׳ מעריב, הזז(. חיים של

.45 ע׳ ,1978 אפריל 14 תשל״ח,

 בלונדון. ופגישות בגרמניה שיחות 1041
 ,1978 יולי 2 תשל״ח, סיון כ״ז דבר,

.7 ע׳

תשל״ט
 שמחה. תהיה לא שלום, חוזה יהיה 1042

דצמבר 19 תשל״ט, כסלו י״ס דבר,
.10 ע׳ ,1978

 ז רבין ממשלת של "טעויות" שוב 1043
ינואר 18 תשל״ס, טבת י״ב דבר,
.9 ע׳ ,1979

 דברים :הכנסת של לכינונה שנה 30 1044
 שבם ט״ו דבר, תיקון. הטעונים
.13 .5 ע׳ ,1979 פברואר 12 תשל״ט,

 של למותו שלושים :שנדם שופר 1045
 תשל״ט, שבט ב״א דבר, סביב. מרדכי

.6 ע׳ ,1979 פברואר 18

 אדר אפיקים, עליה. של סיפורה 1046
.13 ,8 ע׳ ,1979 מארם תשל״ט,

 דו■ יוסף סיפור :התלתלים בעל 1047
 כעל בתימן. שמלך היהודי — נואם

.48—7 ע׳ (,11 )מס׳ התלתלים

 )מם׳ התלתלים כעל היתום. חלקיה 1048
11, .65—י49 ע׳ (

 איש ז״ל, ישעיהו ישראל :גם ראה
.109-95 ע׳ צנעא, קהילת

מ העליה מסיפורי :גאולים דרך 1049
ע׳ (,11 )מם׳ התלתלים בעל תימן.

.15S-67

תש״ם
בשלוש מחזה :התלתלים בעל 1050

 יצ־ מרדכי והמחיז ערך / מערכות
 ע׳ )תש״ם(, 6 מס׳ תהודה, הרי.

93-86.

 !עצב של וקורטוב סיפוק הרבה 1051
 של האמנותית דרכו להערכת דברים
 אפיקים, לכבודו. בערב דמארי סעדיה

.22 ע׳ ,1979 נובמבר תש״ם, חשון
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תרגוומים

(1975 נובמבר תשל״ו,
.960 מס׳ ראה —

 ארה״ב, לנשיא הכנסת יושב־ראש דברי -
בנו 11 תשל״ו, בכסלו )ז׳ פורד ג׳רלד
.961 מס׳ ראה - 1975 במבר

 לאנגלית
 שסוק- ,העולמי היהודי בקונגרס דברים

(1959 באוגוסט 4) הולם
.421 מס׳ ראה -

)כסלו לארה״ב הכנסת משלחת חשיבות

(1954 בינואר 24 תשי״ד, בשבט )כ׳
א.242 מס׳ ראה -

 בחשוז )כ״ב אויפבוי אין פאלק א -
(1954 בפברואר 18 תשט״ו,

א.265 מס׳ ראה -
 אדר )י״ד ארום יאר 50 איז כנסת די -

(1956 בפברואר 26 תשט״ז,
א.308 מם׳ ראה -

 )ס״ז רעליגיעזע די מיט סכסוך דער -
(1958 בנובמבר 28 תשי״ט, בכסלו

.391 מס׳ ראה -
אויפן געהאלטן הספד :ז״ל לוז קדיש -

 תשל״ג, )טבת לוז קדיש פון קבר
א.816 מס׳ ראה — (1972 דצמבר

 ליידיש
 ווער - ארץ־ישראל אין מזרח־יידן די

 תש״ז. )אב־אלול ויי זענען וואס און
(1947 אוגוסס־ספטמבר

 .119 מס׳ ראה -

 פברואר 13) ארץ־ישראל אין מזרח-יידן
־  .126 מס׳ ראה - (1948 בפברואר 20ו

(1949 )זומער יידו תימנער די
.138 מס׳ ראה —

 אויף פארלאמענטאריום יונגער אונדזער
 תשי״ד, חשוז )י״ז וועגן אייגנארסיקע

א•234 מס׳ ראה - (1953 אוקטובר 26

אליין זיר וועגן דעבאטירט כנסת די

אחרים לספרי מבואות

הספר. במבואי 1052
תי הדרי בנימין. נסים גמליאלי,

 תל-אביב - ואגדות. סיפורים : מן
 -13 ע׳ ,1978 תשל״ח אפיקים,

17.

פתיחה. 1053
שבעים :חדשים חיים שלמה. דורי,

[80]

אביב - מתימן. עליה שנות  :תל־
ת עם בו ר ת - ד ב  תשל״ב וחינוך, עו

.14-13 ע׳ ,1972

 )לולו( הכרמלי אליהו היה ומה מי 1054
ז״ל.

 / השחר עלות עד אליהו. הכרמלי,
- מבוא ;)לולו( הכרמלי אליהו מאת



 ישראל - עריכה ;ישעיהו ישראל
 קרית :ירושלים — כהן. ויונה ישעיהו

 של העולמית הפדרציה בסיוע ספר..
 ,1977 תשל״ח הספרדיות, הקהילות

טז.—ז ע׳

הספר. במבואי 1055
 :הי״ט כמאה תימן יהודי יוסף. טובי,

אפי : תל־אביב — ומקורות. תולדות
בירו הספרדים עדת ועד בסיוע קים

.8—7 ע׳ תשל״ו, שלים,

הספר. עם 1056
וחיו דיונים — הכנסת יונה. כהן.
 תשל״ג עם־הסםר, : תל־אביב — כים.
9 ע׳ ,1972  במהדורה ונדפס חזר (.8-

 כמות )"הכנסת והמעודכנת החדשה
 ירושלים, וחיוכים", דיונים :שהיא
,1983 ספר, קרית 9 ע׳ ( - 8.

ספר. במבואי 1057
 סיפורים :שכלכ ירושלים עזרא. כהן,

וב בעבר - המציאות מהווי מקוריים
 המחבר, בהוצאת :רמלה — הווה.

9 ע׳ )תשל״ו(, - 7.

ספר. במבואי 1058
את מזקנים )מסורי(. מישאל כספי,
 תשכ״ח בוקר, שדה מדרשת—כונן.
)ס-יז(. ע׳ ,1968

הקובץ. בשער 1059
 ראובן של לזכרו קובץ כרקת: ספר

 הכנסת יושב־ראש שהיה מי ברקת
 בניסן כ״א עד תש״ל בכסלו מ־ז׳

 היש" האגודה :ירושלים — תשל״ב.
 הפרלמנטריזם, לבעיות ראלייתי
י-יב. ע׳ תשל״ז,

הילקוט. בפתח 1060
 שנים־ הקדוש: הקמיע רחל. סרי,
 והו" ערכה / מתימן סיפורי-עם עשר
 חיפה: —שנהר. עליזה הערות סיפר!

 ולפולקלור, לאתנולוגיה המוסיאון
[81]

 בישראל, העממי הסיפור ארכיון
 ; פרסומים )סדרת - .1968 תשכ״ח
6 ע׳ (,21 מם׳ אסופה - 3.

 מר הדואר, שר של הקדמה דברי 1061
ישעיהו. ישראל
 תל-אכיכ - מייד את דע יצחק. ענבי,
הר לשמות אלפבתי לכסיקון :רכתי

 תשכ״ז אורי, : תל־אביב — חובות.
6) ע׳ ,1967 - 5.)

הספר. עם 1062
 מגילת תימן: כספרות יוסף. צדוק,

 עם : תל־אביב - הקסמים״. ״מרבד
ט-כב. ע׳ תשט״ז, עובד,

 לספר(. )מבוא :במינה מיוחדת שירה 1063
 שירתי.- כת ככורי ששון. צנעני,

 תשל״ט, המחבר, בהוצאת :יהודה אבן
.5 ע׳

מבוא. 1064
 על ומראות תעודות אגרות, צרור:
 :תל־אביב - ולאחריה. בעדן השואה

הע העובדים של הכללית ההסתדרות
 המרכזית הועדה בארץ־ישראל, ברים

.3 ע׳ תש״ח, התימנים, לעניני
י.י.(. :)חתום

הספר. במבואי 1065
 חיי :תימן הליכות יוסף. קאסח,

ירו - ובנותיה... בצנעא היהודים
 האוניברסיטה בן־צבי, מכון : שלים

 תשכ״א "קרית־ספר", על־ידי העברית
יב.—ס ע׳ ,1961

מבוא. 1066
 של החדשה ההתישכות ישראל. קיסר,
 לכינוס מוגש :כישראל תימן עולי
 ו׳ עולי־תימן, של המושבים ועדי
 )תל־ — .1954 ינואר 10 תשי״ד, שבט

העו של הכללית ההסתדרות :אביב(
 הועד בארץ־ישראל, העברים בדים

 תימן, ליוצאי המרכזית הועדה הפועל,
.4 ע׳ ,1954



ספר. במבואי 1067
 וכשעריים תימן כמי פנחס. הפרא..

די.- שמעון בעריכת / רחובות רי  ג
 ע׳ ,1978 תשל״ח המחבר, בהוצאת

11—12.

)מבוא(. 1068
 שבחוגי תימן לבני הזמר מפגש שירי

 ע׳ בעריכת ן הישראלי הזמר תנועת

 מרים, צליל :פתח־תקוה - זמיר.
(.1) ע׳ ז(, 1959)

Foreword. 1069 
Am isharM aisels, Ziva. TA* 
PESTRDES AND MOSAICS OF 
MARC CHAGALL AT THE 
KNESSET. N ew  Y o r k : Tudor 
]Pub. CO., 1973. p. 9-15.
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ישעיהו ישראל על

תרצ״ח
"מתי : ורשימות הערות ישראל. כהן, 1200

 (12 )מס׳ הקובץ )על —לציון״ מן
 גרי־ ושמעון ישעיהו ישראל בעריכת

-17 גל׳ לא, שנה הצעיר, הפועל די(.

,1938 יוני 17 סיון, )י״ח 18  ע׳ (
27—28.

אלשי״ך(. :)חתום

תש״ד
 ;ישראל שבטי בין בריח הוקמה 1201

 ;הלילה״ התרחבו הזה הבית ״כתלי
 ההסתדרות, של הפועל הועד מישיבת
 :התימנים התאחדות עם מוקדשת

בישי ישעיהו ישראל דברי על )דיווח
 ,1944 ינואר 30 שבט, ה׳ דבר, בה(.

.2,1 ע׳

 דברים ;וסמל נס שמואל. יכנאלי, 1202
 של הפועל הועד בישיבת שנאמרו

ההס בין ההסכם להערכת ההסתדרות
 .27.1.44 ביום התימנים ואחדות תדרות
 )ס׳ 18 גל׳ לז, שנה הצעיר, הפוטל
,1944 פברואר 3 שבם, .2—1 ע׳ (

 דרכי על ;התימנים העובדים כינוס 1203
 ההסכם. הגשמת ועל מתימן העליה

.1 ע׳ ,1944 פברואר 4 שבם, י׳ דכר,

 ימי ההסכם-החלו על הויכוח נגמר 1204
 פומבית ישיבה על )דיווח :המעשה

 בהשתתפות פועלי־רחובוח מועצת של

 צפון "עורי הסיסמא בצל ישעיהו י׳
 11 שבט, י״ז דבר, תימן״(. ובואי

.6 ע׳ ,1944 פברואר

 מצטרפים התימנים העובדים נציגי 1205
 13 שבט, י״ט דבר. תל־אביב. למ״פ

.4 ע׳ ,1944 פברואר

 את לקיים נקראים נחליאל תימני כל 1206
 שנחתם ההסכם על )דיווח :ההסכם

 התימנים(. והתאחדות ההסתדרות בין
.6 ע׳ ,1944 פברואר 24 שבט, ל׳ דבר,

 עטא. בכפר נקלטה מתימן נוער חברת 1207
.6 ע׳ ,1944 יוני 30 תמוז, ט׳ דבר,

הש בגבעת התימנים העובדים כינוס 1208
 ארץ־ פועלי מפלגת מטעם לושה

 י׳ השתתפות על )דיווח :ישראל
 28 אב, י״ח דבר, בכינוס(. ישעיהו

.1 ע׳ ,1944 יולי

תש״ה
 — תימן ״שבות :חדשים ספרים 1209

בע (13 )מס׳ הקובץ )על :קובץ״
 צדוק(. ואהרן ישעיהו ישראל ריכת
 ,1944 אוקטובר 6 תשרי, י״ט דבר,

.3 ע׳

 : 1 תימן יהודי כל את ארצה יעלו 1210
 לחסל :רעיון הוגים בארץ תימן יהודי
 :תימן גלות את ביותר הקרוב בזמן

 )מס׳ תימן" "שבות הספר )בעקבות
צדוק(. ואהרן ישעיהו י׳ בעריכת (13
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 אוק 19 חשוד ב׳ אחרונות, ידיעות
.1944 סובר

רא קריאה עם עמנואל. כן־גריון, 1211
 )מם׳ קובץ תימן", "שבות : שונה

 ואהה ישעיהו ישראל )בעריכת : (13
 ,1944 דצמבר 22 שבט, ו׳ דבר, צדוק(.

.3 ע׳

בספ קריאה רשמי ישראל. זמורה, 1212
)ב : (13 ומם׳ תימן״ ״שבות : רים

 צדוק(. ואהרן ישעיהו ישראל עריכת
 9 שבט, כ״ו צהרים(, )מהד׳ דבר

.2 ע׳ ,1945 פברואר

 )על :תימן שבט שבות ם. קורא, 1213
בע (13 )מם׳ תימן״ ״שבות הקובץ

 צדוק(. ואהרן ישעיהו ישראל ריכת
 9 אדר, כ״ד (,332) 5 מם׳ במעלה,

.10 ע׳ ,1945 מארם

בתו השבטיות תחוסל כיצד ם. קורא, 1214
 )מס׳ תימן" "שבות הקובץ )על : כנו
 ואהרן ישעיהו ישראל בעריכת (13

 אדר, כ״ח צהרים(, )מהד׳ דבר צדוק(.
.2 ע׳ ,1945 מארס 13

 מם׳ ראה צדוק וא׳ ישעיהו י׳ תגובת
103.

 חצר־מות עולי מההבאנים שלושה 1215
 :התימנים העסקנים עם בפגישה

 מארם 30 ניסן, ט״ז דבר, )תמונה(.
.6 ע׳ ,1945

תש״ו
 4ל־ יתדות נתקעו בלפור הצהרת במם 1216

 העליון בגליל 2 חדשים: ישובים
 :)גאולים( ״סלמון״ בשרון 2ו־

 בטקס ישעיהו י׳ השתתפות על )דיווח

 גאולים(. מושב של לקרקע העליה
 ,1945 נובמבר 4 חשון, כ״ח דבר,

.1 ע׳
.106 מם׳ גם ראה

תש״ט
 זמן לחכות יצטרכו לא תימן "יהודי 1217

 לראש תורה ספר מסירת טקס :רב״
 ישעיהו(. ישראל )על־ידי הממשלה:

.1 ע׳ ,1949 ינואר 20 טבת, י״ם דבר,

 )דיווח : לישראל - עדן יהדות עיני 1218
 הפועל בועד ישעיהו ישראל דברי על
 לעדן(. שליחותו בדבר ההסתדרות של

.5 ע׳ ,1949 ינואר 21 טבח, כ׳ דבר,

 ארורה לגולה "הקץ שמעון. אכיזמר, 1219
 שליחותו )על :מעדן מכתב ;זאת״

 כ״ה דבר, לעדן(. ישעיהו ישראל של
.2 ע׳ ,1949 ינואר 26 טבת,

יש סקירת על )דיווח :בלוד פגישה 1220
 הקסמים" "מרבד על ישעיהו ראל

 מארם 20 אדר, י״ט הארץ, מעדן(.
.4 ע׳ ,1949

תש״י
)במש :לעדן יצאה תימנים משלחת 1221

 ישעיהו(. ישראל גם משתתף לחת
 נובמבר 14 חשון, כ״ב המשמר, על

.4 ע׳ ,1949
בתי־ עדיין נשארו יהודים אלף 20כ- 1222
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 משלוות של שליחותה על )דיווח :מן
 ישעיהו(. ישראל בהשתתפות לעדן

 נובמבר 29 בטלו, ח׳ המשמר, על
.1 ע׳ ,1949

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



תשי״א
האוריינ מפני פחד מנשה. רכינא, 1223

למא )תגובה : שלט במוסיקה טליות
 ה׳איכות׳ "צל ישעיהו ישראל של מרו

 (152 )מס׳ " ה׳אוריינטליות׳ ופחד
 תשרי, ס׳ במם ב״דבר" שפורסמה

.1950 ספטמבר 20  תשרי כ״א דכר, (
.3 ע. ,1950 אוקטובר 2

 נחוג תימן גולת חיסול שכתי. קפלן, 1224
 )בהשתתפות :ברחובות עם ברוב

 ט״ו המשמר, על ישעיוע(. ישראל
.4 ע׳ ,1950 דצמבר 25 טבת,

 לחבר בחירתו עם ישעיהו לי׳ מסיבה 1225
 פברואר 8 א׳, אדר ב׳ דכר, כנסת.

.1 ע׳ ,1951

 הגדירו תיסז עולי "רוב :ישעיתו י׳ 1226
 על )דיווח העבודה": למחנה עצמם
 הכנסת בימת מעל הראשון באומו

.1951 פברואר 13 א׳. אדר ז׳ במם ) 
 ,1951 פברואר 14 א׳, אדר ח׳ דכר,

.1 ע׳
.160 מם׳ ראה

 :ישעיהו לי׳ יוצאי״תימז מסיבת 1227
 אדר י״ז דכר, לכנסת(. בחירתו )לציון

.6 טור ,8 ע׳ ,1951 פברואר 23 א׳,

 מסיבות :ובכנסת ברשויות נבחרנו 1228
 מצאי שלוחת ישעיהו. לישראל הוקרה
ד גל׳ תימן, ג-י  25 א׳, אדר )י״ט י

,1951 פברואר .4 ע׳ (

תשי״ב
ומיזו השב&ים "בעית :למם מיום 1229

 בתגובה "הארץ" מערכת )מאמר ; גם"
 זה בשם ישעיהו ישראל מאת למאמר

 ביום ב״הדור" שפורסם (194 )מס׳
.1952 אפריל 9 ניסן, י״ד  ט״ז הארץ, (

.2 ע׳ ,1952 אפריל 11 ניסן,

 של עצמותמ להעלאת יהודה. רצהבי, 1230
"הא למערכת )מכתב :שבזי המשורר

יש ישראל של ביקורו בעקבות רץ"

 מאי 28 סמן, ד׳ הארץ, בעדן(. עיהו
.2 ע׳ ,1952

.197 מם׳ ראה ישעיהו י׳ תשובות

 ספרו להופעת יבנאלי שמואל עם 1231
 לכבוד מסיבה )תיאור :לתימן״ ״מסע

 ישעיזע(. ישראל בהשתתפות יבנאלי
ג גל׳ תימן, ימנאי שלוחות כ ב-  )ב׳ כ

,1952 יולי 13 תמוז, .3 ע׳ (

רשי״ג
 :לעליה מצפים בתימן יהודים 650 1232

ישראל אל שנשלחו מכתבים )אודות
דצמבר 25 טבת, ז׳ הארץ, ישעיהו(.

A  'V ,1952

תשי״ד
 :החיים ברמת הבדלים על ישעיהו י׳ 1233

 כ״ו מיום הכנסת ישיבת על )דיווח
.1954 מארם 1 א׳, אדר כ״ז דהר, (

 .2 ע׳ ,1954 מארם 2 א׳, אדר
,247 מס׳ ראה
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תשט׳ץ
מתי העליה יובל לציון חגיגי כינוס 1234

 ישראל השתתפות על )דיווח : מן
 שבט.. ז׳ המשמר, של בכינוס(. ישעיהו

.1 ע׳ ,1955 ינואר 30
.276 מם׳ ראה

 :מפלגתי״ קנין אינה ״דת :ישעיהו י׳ 1235
 כ״ב מיום הכנסת ישיבת על )דיווח

.1955 מארס 16 אדר, אדר, כ״ג דהר, (

 .2 ע׳ ,1955 מארס 17
.248 מס׳ ראה

דיי למינוי ישעיהו-בועדה ישראל 1236
 לה בל׳ תימן, יוצאי שלוחות נים.
,1955 יולי 22 אב, )ג׳ .1 ע׳ (

הכ יושב־ראש סגן — ישעיהו ישראל 1237
 לו גל׳ תימן, יוצאי שלוחות נסת.

,1955 אוגוסט 22 אלול, )ד׳ .1 ע׳ (

תשט״ז
 ישראל לכבוד תימן יוצאי מסיבת 1238

 אוקטובר 7 תשרי, כ״א דגר, ישעיהו.
.10 ע׳ ,1955

במ שלא סניגוריה :דברים בשולי 1239
 ישראל של למאמרו )תגובה : קומה

 )מס׳ הפיצויים" הסכם "לענין ישעיהו
שבט. ט׳ ביום ב״דבר" שפורסם (305

.1956 ינואר 22  23 שבט, י׳ דהר, (
.2 ע׳ ,1956 ינואר

 )דיווח :העיקר״ ״המדינה :ישעיהו י׳ 1240
 הציוני בקונגרס (316 )מם׳ דבריו על

 אפריל 30 אייר, י״ט דהר, הכ״ד(.
.6 ע׳ ,1956

תשי״ז
בכנ נתקבל חזיר גידול לריסון החוק 1241

 החוק, הצעת קבלת על )דיווח : סת
מיו )הסמכה המקומיות הרשויות חוק

 שניה בקריאה ,1956תשי״ז- חדת(,
 כסלו, כ״ב ביום בכנסת ושלישית

 ישראל ביוזמת ,1956 נובמבר 26
נובמ 27 כסלו, כ״ג הארץ, ישעיהו(.

.2 ע׳ ,1956 בר
.335 מס׳ גם ראה

אח של באוירה מתנהלים הדיונים 1242
יש ישראל דברי על )דיווח : דות

 בעת הכנסת בישיבת (342 )מם׳ עיהו
 לשנת התקציב חוק הצעת על הדיון

פברואר 6 א׳, אדר ה׳ ביום 1957/58

1957.  פברואר ד א׳, אדר ו׳ דבר, (
.2 ע׳ ,1957

 דאגה יתר מבטיחים מפא״י נציגי 1243
 )דיווח :במושבים הדתיים לעגינים

 במושב בכנס ישעיהו ישראל דברי על
 ב׳, אדר כ״ב הארץ, שער־אפרים(.

.4 ע׳ ,1957 מארס 25

 באמת זה :המקלט ליד ב. עבדון, 1244
 :בעצם מסכימים, כולם ;הוגן לא

 "בעד- הרדיו תכנית על )בקורת
 ישעיהו ישראל בהשתתפות נגד*

.1957 מאי 19 ביום ששודרה  הארץ, (
וספ תרבות ,1957 מאי 24 אייר, כ״ג
ב. ע׳ רות,
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תשי״ח
 )על :ישעיהו לישראל הנשיא תנחומי 1245

 ינואר 24 שבס.. ג׳ דבר, אביו(. מוח
.10 ע׳ (1958

 לעיריות בבחירות לריפורמה הצעה 1246
 יו״ר סגני 3 השתתפו בו בסימפוזיון

 בו סימפוזיון על )דיווח :הכנסת
 ש׳ הארץ. ישעיהו(. ישראל השתתף

.2 ע׳ ,1958 מארס 30 ניסן,

 :במפא״י העדות נציגות יעקב. ניצני, 1247
 בתגובה "הארץ" למערכת )מכתב
 מגמות מפני במפא״י "דאגה למאמר

 ביום בעיתון שפורסם בה" סיעתיות
 ישעיהו ישראל הוזכר ובו 1958 יוני 3

מפא״י(. במזכירות העדות כנציג

 ,1958 יוני 15 סיון, כ״ז הארץ,
ישעיהו ישראל הוזכר ובו 1958 יוני 3

 הדתיים בידי המשבר לחיסול "המפתח 1248
 ישראל דברי על )דיווח :בלבד״
 מפא״י מסעם פומבי" ב״ראיון ישעיהו

 יולי 13 תמוז, כ״ה דכר, בתל־אביב(.
.2 ע׳ ,1958

במש התאהבו "הדתיים :ישעיהו י׳ 1249
 (379 )מס׳ דבריו על )דיווח : בר"

 על הכללי הדיון בעת הכנסת בישיבת
 התפטרות על הממשלה ראש הודעת
 ביום בורג וי׳ שפירא מ״ח השרים

.1958 יולי 14 תמוז, כ״ו  כ״ז דכר, (
.2 ע׳ ,1958 יולי 15 תמוז,

תשי״ט
 ענין מגלות המזרחית אפריקה ארצות 1250

 ישעיהו ;ישראל עם מסחר בקשרי
 והודו. מחבש רשמים מסרו וקיסר
 ,1958 ספטמבר 21 תשרי, ז׳ דכר,

.4 ע׳
.385-382 מס׳ גם ראה

מפלג עם הדת לזהות "אין :ישעיהו 1251
 רבנים בכנס דבריו על )דיווח : תיות"

 דת צרכי לסיפוק במחלקה ופעילים
אוק 1 תשרי, י״ז דבר, בהסתדרות(.

.4 ע׳ ,1958 טובר

 יטול טולידאנו הרב :הטורים טור 1252
 הצעה על )ידיעה :מהרבנות חופשה
 שר כתת ישעיהו ישראל אח למנות

 נובמבר 20 כסלו, ח׳ מעריב, הדתות(.
.1 ע׳ ,1958

 של מועמדותו באופוזיציה: הנחה 1253
 — ישעיהו י׳ ; היפותטית — שרת משה

 את למנות אפשרות )על :ז מועמד
 הכנסת יו״ר לתפקיד ישעיהו ישראל
 הארץ, ז״ל(. שפרינצק יוסף במקום

.3 ע׳ ,1959 פברואר 2 שבט, כ״ד

במר ישעיהו ישראל דברי על )דיווח 1254
 שפרינצק(. י׳ למות בשבעה מפא״י כז

 ע׳ ,1959 פברואר 6 שבט, כ״ח דבר,
1, 12,

 מפא״י :שרת מ׳ אל חוזרות פניות 1255
המוע ; הכנסת ראשות על תוותר לא

 למנות האפשרות )על : האחרים מדים
הכנ יו״ר לתפקיד ישעיהו ישראל את
 פברואר 15 א׳, אדר ז׳ הארץ, סת(.

.6 ע׳ ,1959

מלי ולא ערך היא "אחדות :ישעיהו 1256
פומבי בראיון דבריו על )דיווח : צה"

 22 ב׳, אדר י״ב דבר, בתל-אביב(.
.5 ע׳ ,1959 מארס

מחל גזז השמצות למניעת "ההסכם 1257
 דברי על )דיווח :האופוזיציה״ פות

 מטעם פומבית באסיפה ישעיהו ישראל
 אדר י״ס דפר, בתל-אביב(. מפא״י

.5 ע׳ ,1959 מארס 29 ב׳,

:נשרים״ כנפי "על בכנס איש 4,000 1258
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 ישראל של השתתפותו על )דיווח
 27 ניסן, י״ס הארץ, ככנס(. ישעיהו
.5 ע׳ ,1959 אפריל

.406—405 מס׳ גם ראה

 ומאה תורה ספרי 33 אליהו. אניע, 1259
 ... ;ישובים לשלושים נמסרו ספריות
 )דיווח :ישראל״ אהבת ללמד ״איפה

הפעי בכנס ישעיהו ישראל דברי על
 כ׳ דבר, בהסתדרות(. הדתיים לים

.8 ע׳ ,1959 אפריל 28 ניסן,

חי מחייבים ישראל "צרכי :ישעיהו 1260
באסי דבריו על )דיווח :מפא״י" זוק
 ברמת־ תימן עולי של פומבית פה

 ,1959 מאי 4 ניסן, כ״ו דבר, גן(.
.3 ע׳

 :כוח״ מתיש מפלגות "רבוי :ישעיהו 1261
ב מפא״י באסיפת דבריו על )דיווח

,1959 מאי 11 אייר, ג׳ דבר, אשקלון(.
.5 ע׳

 מנהלות המיעוטים "מפלגות :ישעיהו 1262
 דבריו על )דיווח :מדהימה״ תעמולה

 ם׳ דבר, ■ים(. בקרית באספת־עם
.5 ע׳ ,1959 מאי 17 אייר,

 גלות בחיסול השתתף יוסף. צדוק, 1263
 גלוי )מכתב : לכנסים הוזמן ולא תימן

 העשור ועדת יו״ר ישעיהו, לישראל
 "על תימן גלות חיסול לציון העולמית

י׳ של שיתופו אי על נשרים", כנפי
 18 אייר, י׳ הפוקר, בכנסים(. צדוק
.2 ע׳ ,1959 מאי

.408-407 מס ראה ישעיהו י׳ תשובת

 )דיווח :התודעה בעיית על ישעיהו 1264
התו על בכנסת הכללי בדיון דבריו על

,411 )מס׳ היהודית דעה  סיוון, ג׳ (
.1959 יוני 9  יוני 10 סיון, ד׳ דבר, (

.3 ע׳ ,1959

 הזה כמשבר היה לא "עוד :ישעיהו 1265
 באסיפת־ דבריו על )דיווח :לחומרה״

 דבר, בנס־ציונה(. מפא״י מטעם עם
.4 ע׳ ,1959 יולי 12 תמוז, ו׳

 :מלא בשויון הצורך על ישעיהו 1266
 (416 )מס׳ בכנסת דבריו על )דיווח

 כפי בחיפה המאורעות על הדיון בעת
.1959 יולי 13 תמוז, ז׳ ביום שנאמרו ) 

.2 ע׳ .1959 יולי 14 תמוז, ח׳ דבר,

 ישירות בחירות — חיונית ״ההצעה 1267
 דברי על )דיווח :ערים״ ראשי של

 )מס׳ בכנסת בדיון ישעיהו ישראל
 ביום המקומיות הרשויות חוק על (417
.1959 יולי 20 תמוז, י״ד ס״ו דבר, (

.2 ע׳ ,1959 יולי 21 תמוז,

 :הרוחות״ להרגעת ״גורם :ישעיהו 1268
 בכנסת (420 )מם׳ דבריו על )דיווח

)תי הלאומי הביטוח חוק הדיון בעת
 יולי 22 תמוז, ט״ז ביום (4 מס׳ קון

1959.  ,1959 יולי 23 תמוז, י״ז דבר, (
.2 ע׳

 לשמוק- במשלחת וישעיהו שיטרית 1269
 לקונגרס יציאתם על )ידיעה :הולם

 הארץ, מפא״י(. כנציגי העולמי היהודי
.6 ע׳ ,1959 יולי 26 תמוז, כ׳

 בשטוק־ העולמי היהודי הקונגרס 1270
יש ישראל צאת על )ידיעה הולם:

 ודמו יוצאי שלוחות לקונגרס(. עיהו
 28 אב, )כ״ד )כט( א גל׳ )ס״ח(,
.2 ע׳ (1959 אוגוסט

.421 מם׳ ראה

מה בערכו נופל אינו היום הנוער 1271
 )דיווח :המדינה קום לפני שפעל נוער

 של בהשתתפותו ציבורי משפט על
 בחולון(. שנערך ישעיהו ישראל
 ,1959 אוגוסט 30 אב, כ״ו הארץ,

.6 ע׳

 :עדתיות״ רשימות של קברות ״בית 1272
בכנ ישעיהו ישראל דברי על )דיווח

 כ״ח דבר, מפא״י(. של המסבירים סי
.4 ע׳ ,1959 ספטמבר 1 אב,

לקו עיניה לוטשת ״חירות :ישעיהו 1273
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 ל9 )דיווח :והדתיים״ הכלליים לות
 כ מפא״י מטעם עם באספת דבריו

 ספטמבר 7 אלול, ד׳ דבר, הדר־יוסף(.
.4 ע׳ ,1959

 — רבות אסיפות : הבחירות במערכת 1274
 על ישעיהו ;מועט משתתפים קהל

 דבריו על )דיווח הדתיות: הרשימות
 אלול, י׳ הארץ, בתל־אביב(. באסיפה

.4 ע׳ ,1959 ספטמבר 13

 הישגה בישראל "הרגיבוח :ישעיהו 1275
באסי דבריו על )דיווח :מפא״י" של
 13 אלול, י׳ דכר, בתל־אביב(. פה

.6 ,ע ,1959 ספטמבר

 השלטון להבריא "הכרח :ישעיהו 1276
 בכנס דבריו על )דיווח :המקומי״

אביב(. מפא״י פעילות של ארצי  בחל־
 .1959 ספטמבר 2A אלול, כ״א דכר,

.2 ע׳

תש״ד
 לשנאת מוקד "חירות :ישעיהו 1277

 באסיפת־ דבריו על )דיווח :אחים״
 שליד יהודה במחנה מפא״י מסעם עם

אוק 16 תשרי. י״ד דכר, פתח־חקוה(.
.2 ע׳ ,1959 טובר

 :וקרית־שמונה ראש־העין בין מה 1278
 בערב ישעיהו ישראל דברי על )דיווח

 בראש־ ההסתדרות פעילי של עיון
 אוקטובר 29 תשרי, כ״ז דכר, העין(.

.3 ע׳ ,1959

 מדברות ומפ״ם "אחה״ע :ישעיהו י׳ 1279
 דבריו על )דיווח :בן־הרוש" בסגנון

בכר ופרם תימן ליוצאי אזורי בכנס
 אוקטובר 25 תשרי, כ״ג דבר, כור(.
.5 ע׳ ,1959

 :במדינה״ זעזועים ״נמנעו ישעיהו: 1280
תל־ באסיפה דבריו על )דיווח  ב

 נובמבר 15 חשון, י״ד דכר, אביב(.
.3 ע׳ ,1959

 חוקרים, ;התנ״ך חידון על דעתם מה 1281
 לחיוב עמדה נוקטים ומחנכים סופרים

 - ״מיעוטו :ישעיהו י׳ ; ולשלילה
 כ״ט הארץ, קשה". - ריבויו יפה,

.5 ע׳ ,1959 נובמבר 30 חשוז.

 תיכון חינו!־ נגד "מדיניות :ישעיהו 1282
 על )דיווח :המזרח״ בעדות תפגע
 הדיון בעת (442 )מס׳ בכנסת דבריו

 /61 לשנת התקציב חוק הצעת על
 ביום שנערך העבודה למשרד 1960

 ניסן, ח׳ דכר, (.1960 אפריל 4 ניסן, ז׳
.2 ע׳ ,1960 אפריל 5

 )על :הדלי אחרי החבל :היציע מן 1283
 )מס׳ בכנסת ישעיהו ישראל דברי

 העיר(. אל הכפר מן הנדידה על (442
.2 ע׳ ,1960 אפריל 5 ניסן, ח׳ מעריב,

 שארגנטינה מקווים "אנו :ישעיהו 1284
בא דבריו על )דיווח :הבנה״ תגלה
 בגבעתיים מפא״י מטעם חברים סיפת

 דכר, אייכמן(. א׳ תפיסת בעקבות
.2 ע׳ ,1960 מני 13 סמן, י״ח

 מעריכים אפריקה "עמי :ישעיהו י׳ 1285
 באסיפה דברת על )דיווח :ידידותנו״

 3 תמוז, ח׳ דכר, בהדר־רמתיים(.
.3 ע׳ ,1960 יולי

S ilh ou ette: Y israel Sharabi. 1286 
The JEWISH CHRONICLE, 
no. 4760 (Ju ly  15, 1960), P. 15.
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תשכ״א
 י׳ ח״כ מאשימים במפא״י הספרדים 1287

 ינואר 2 טבת, י״ד מעריב, ישעיהו.
.1 טור ,8 ,ע ,1961

 הבוחר הגוף בהרכב לשינוי הצעה 1288
 הצעה על )דיווח הראשית: לרבנות

 לוועדת ישעיהו ישראל ע״י שהוגשה
 ניסן, י״ג דבר, הכנסת(. של הפנים

.2 ע׳ ,1961 מארס 30

מנ על בנו מתקנאים רבים "עמים 1289
 על )דיווח :בן־גוריוו" דוד היגות
 מפא״י באסיפת ישעיהו ישראל דברי

 מאי 29 סיון, י״ד דבר, בתל־אביב(.
.5 ע׳ ,1961

 בישראל יראה הבא הערבי "הדור 1290
 דברי על )דיווח :טבעית״ תופעה

 בבית- מפא״י באסיפת ישעיהו ישראל
 ,1961 יוני 18 תמוז, ד׳ דבר, דגון(.

.6 ע׳

 :ישעיהו י׳ — מפא״י מטעם בשידור 1291
ש "למען -י ת ד  מתחום להוציאה ה

 יולי 30 אב, י״ז דבר, המפלגתיות״.
.2 ע׳ ,1961

 דתית פעולה לכל מפריעים "הדת״ל 1292
 ישראל דברי על )דיווח :זולתם״ של

 דבר, בחולון(. מפא״י באסיפת ישעיהו
.3 ע׳ ,1961 אוגוסט 13 אלול, א׳

 :מהולנד סיגארים :מעריב שיחות 1293
ישעיהו ישראל של נוהגו )אודות

 אלול, כ״ו מעריב, סיגארים(. לעשן
.3 ע׳ ,1961 ספטמבר 7

תשכ״כ
 :הקואליציה סיכויי על מפא״י נואמי 1294

בא ישעיהו ישראל דברי על )דיווח
 י״ד הארץ, בקרית־שלום(. סיפה

.8 ע׳ ,1961 ספטמבר 24 תשרי,

ספרו "הליכות על 1295 מן"-  הרב של תי
יש ישראל דברי על )דיווח :קפאח
,16 )מס׳ הספר עורך עיהו, ) במו (
 הארץ, הספר(. הופעת עם מילוא עדון

.13 ע׳ ,1961 אוקטובר 20 חשון, י׳
 ,1332 ,1331 ,1318 ,495 מם׳ גם ראה
1345.

ממ ישעיהו( ישראל )בראשות ועדה 1296
 את נפרדת להתישבות להעביר ליצה

 כ״ז הארץ, באמידים. השבת" "שומרי
.8 ע׳ ,1961 נובמבר 6 חשון,

הכנ יו״ר מסגנות התפטר ישעיהו י׳ 1297
לממ תימני אי־צירוף על כמחאה סת

 נובמבר 8 חשון, כ״ט הארץ, שלה.
.1 ע׳ ,1961

 תימנית" "התייעצות להיום זימן ב״ג 1298
מע ישעיהו. ישראל התפטרות לרגל
 ,1961 נובמבר 8 חשון, כ״ט ריב,

.1 ע׳

"ההתפט :ישעיהו י׳ יעקב. רוזנטל, 1299
 אצל תימנים משלחת ;בעינה״ רות

 נובמבר 9 כסלו, א׳ הארץ, בן־גוריון.
.3 ,1 ע׳ ,1961

"הא מערכת )מאמר :ישעיהו פרשת 1300
 ישעיהו י׳ התפשרות בעקבות רץ"

 אי־ על כמחאה הכנסת יו״ר מסגנות
 כסלו, א׳ הארץ, לממשלה(. צירופו

.2 ע׳ ,1961 נובמבר 9

 יוצא למנות רצה ב״ג יואל. מרקוס, 1301
 )דיווח :הדואר לשר צפון־אפריקה

 מינויו אי עקב ישעיהו" "משבר על
 ,1961 נובמבר 9 כסלו, א׳ דבר, כשר(.

.1 ע׳
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 לאחר רק התפטרותי "אגיש :ישעיהו 1302
 א׳ מעריב, מפא״י". מרכז ישיבת
.1 ע׳ ,1961 נובמבר 9 בסלו,

 "ב״ג :החדשות מאחורי יוסף. חריף, 1303
 מעריב, !״. ״לא :אמר התימנים״ של
.3 ע׳ ,1961 נובמבר 9 כסלו, א׳

 )מאמר :מיותר משבר :מעריב יומז 1304
 של ההתפטרות איום בעקבות מערכת

נו 9 כסלו, א׳ מעריב, ישעיהו(. י׳
.10 ע׳ ,1961 במבר

 ישעיהו י׳ התפטרות חביב. כנען, 1305
תו מפא״י; במזכירות היום תידון
סבו ;המפלגה מזכיר בעיית גם עלה
 הצמרת. בלחץ בו יחזור שישעיהו רים

 ,1961 נובמבר 10 כסלו, ב׳ הארץ,
.2 ע׳

"האש :וערב שתי ישעיהו. כן־פורת, 1306
חשבון על לספרדים מוותרים כנזים

 ישראל שרעבי ח״כ מאשים התימנים"
אח "ידיעות מוסף ימים, 7 ישעיהו.
נו 10 כסלו, )ב׳ 9047 גל׳ רונות",

,1961 במבר .9 ע׳ (

 מ־ במזכירות היום —ישעיהו פרשת 1307
 נובמבר 10 כסלו, ב׳ מעריב, פא״י.
.1 טור ,1 ע׳ ,1961

מע בישעיהו... פרק שלום. רוזנפלד, 1308
 .3 ע׳ ,1961 נובמבר 10 כסלו, ב׳ ריב,

.1320-1319 מס׳ ראה —תגובה

 ב״ג :התפטרותו הקפיא ישעיהו י׳ 1309
 העדתית. לבעיה מפא״י וועדת בראש
 ,1961 נובמבר 12 כסלו, ד׳ הארץ,

,3 ע׳

 התפטרותו את יגיש לא ישעיהו י׳ 1310
נו 12 כסלו, ד׳ דפר, הכנסת. ליו״ר
.2 ,1 ע׳ ,1961 במבר

 במ־ ספרדיים עסקנים יוסף. לפיד, 1311
הע בין פירוד גורם "ישעיהו :פא״י

[9 1]

 נובמבר 12 כסלו, ד׳ מעריב, דות״.
.1 ע׳ ,1961

 אות —ישעיהו משבר חביב. כנען, 1312
 13 כסלו, ה׳ הארץ, למפא״י. אזהרה

.6 ע׳ ,1961 נובמבר

 ושאם- עדתיים צרכים אליעזר. ליבנה, 1313
התפט בעקבות )מאמר :אישית תנות
 הכנסת יו״ר מסגנות ישעיהו י׳ רות
 הארץ, בממשלה(. כשר מינויו אי על
 .2 ע׳ ,1961 נובמבר 14 כסלו, ו׳

 וראה ,488 מס׳ ראה ישעיהו, י׳ תגובת
.1322 מס׳ גם

 )מכתב :ספרדי מי אליהו. אלישר, 1314
 התפטרות בעקבות "הארץ" למערכת

נו 14 כסלו, ו׳ הארץ, ישעיהו(. י׳
.2 ע׳ ,1961 במבר

 י׳ 5ע מזדהה בבירה התימנים ועד 1315
 נובמבר 14 כסלו, ו׳ דבר, ישעיהו.

.2 ע׳ ,1961

 התפטרות על תמה התימנים ועד 1316
 נובמבר 15 כסלו, ז׳ הארץ, ישעיהו.

.7 ע׳ ,1961

 ולא תימני אלוף "לא בנימין. כוסאני, 1317
"מע למערכת )מכתב :תימני״ שר

 ישעיהו(. י׳ של לצעדו בתמיכה ריב"
 ,1961 נובמבר 15 כסלו, ז׳ מעריב,

.5 ע׳

 הנשיא אצל השבוע ימחו תימן יוצאי 1318
 הספר הופעת )על :הראשי והרב

 קאפח יוסף הרב מאת תימן" "הליכות
מע ישעיהו(. י׳ ובעריכת (16 )מס׳
 .5 ע׳ ,1961 נובמבר 15 כסלו, ז׳ ריב,
 ,1331 ,1318 ,1295 ,495 מם׳ גם ראה
1332, 1345.

 :הפיליטון בדרך לא שלום. פרי, 1319
 בעקבות "מעריב" למערכת )מכתב

 "פרק רוזנפלד ש׳ של הפילימון
שפורסם (1308 )מס׳ בישעיהו״.״



 ב־ 1961 נובמבר 10 כסלו, ב׳ ביום
נו 16 כסלו, ח׳ מעריב, ״מעריב״(.

.5 ע׳ ,1961 במבר
.1320 מס׳ גם ראה

 :נלוז עניין אברהם. )תעיזי(, בר׳־עוז 1320
 מעריב, "מעריב"(. למערכת )מכתב

.5 ע׳ ,1961 נובמבר 16 כסלו, ה׳

.1319 מס׳ גם ראה

 :ישעיהו״ ״פרשת ישחה• בצלאל, 1321
 אי־ בעקבות ישעיהו י׳ עם )ראיון

 ם׳ למרחב, בממשלה(. כשר הכללתו
 .3 ע׳ ,1961 נובמבר 17 כסלו,

.1330 מס׳ ראה —לראיון תגובה

 ובעיית ישעיהו ישראל מר : ליום מיום 1322
 "הארץ" מערכת )מאמר :התימנים
 "הוש ישעיהו י׳ של מאמרו בעקבות
 (488 )מס׳ ההתנשאות״ ויצר הסילוף

 א׳ של למאמרו בתגובה שפורסם
 ושאפתנות עדתיים "צרכים ליבנה

 ביום שפורסם (1313 )מם׳ אישית״
.1961 נובמבר 14 כסלו, ו׳  הארץ, (

.2 ע׳ ,1961 נובמבר 19 כסלו, י״א

)בעק : מדומה קיפוח אברהם. ח׳רכי, 1323
מי אי על ישעיהו י׳ התפטרות בות
 27 כסלו, י״ס הארץ, לשר(. נויו

.2 ע׳ ,1961 נובמבר

ד, 1324 דו התפט כני. ושליטא, ישראל כן־
למערכת )מכתבים :ישעיהו מר רות

 ישעיהו י׳ מינוי אי בעקבות "הארץ"
 נובמבר 28 כסלו, כ׳ הארץ, כשר[.

.2 ע׳ ,1961

ופי המחאה התפטרות מרדכי. מכיב, 1325
למקט תשובה - המסולפים רושיה

 ישעיהו"(. "פרשת )בעקבות : רגים
 ,1961 נובמבר 30 כסלו, כ״ב דבר,

.3 ע׳

ריון 1326 תי לא העדתית "הבעייה :בן־גו
 ישעיהו ח״כ ;ייצוג״ על־ידי פתר
 כ״ה הארץ, מהתפטרותו. בו חוזר

.3 ע׳ ,1961 דצמבר 3 כסלו,

)בעק :העדות בעיית אליהו. אלישר, 1327
 ישעיהו(. י׳ של המחאה התפטרות בות

 ,1961 דצמבר 6 כסלו, כ״ח הארץ,

.2 ע׳

 ה״ברוגז". הפסיק ישעיהו ישראל 1328
 ,1961 דצמבר 6 כסלו, כ״ח הארץ,

.3 ע׳

 :עצמנו לבין בינינו יחזקאל. סופר, 1329
 שנה במערכה, ישעיהו. ישראל פרשת

,1961 דצמבר 8 טבת, )א׳ 6 גל׳ א, ) 

.2 ע׳

 מסלף ישעיהו מר משה. מאיר לוי, 1330
 "במערכה" למערכת )מכתב :עובדות

 ב״למרחב" שפורסם ראיון בעקבות
 נובמבר 17 כסלו, ט׳ ביום (1321 )מס׳
1961.  )א׳ 6 מס׳ א, שגה במערכה, (

,1961 דצמבר 8 טבת, .17 ע׳ (

 )מאת תימף׳ "הליכות ספר ר. סוקר, 1331
 ישעיהו, י׳ ובעריכת קפאח יוסף הרב
במע בארץ. סערה מעורר (16 מס׳

 8 טבת, )א׳ 6 גל׳ א, שנה רכה,
,1961 דצמבר .14 ע׳ (

 ,1332 ,1318 ,1295 ,495 מס׳ גם ראה
1345.

 בספר תימן" "הליכות משה. צדוק, 1332
 מאח (16 )מס׳ הספר )על :ובמציאות

 י׳ של ובעריכתו קפאה יוסף הרב
 דצמבר 15 טבת, ח׳ דבר, ישעיהו(.

.8 ע׳ ,1961
ה י׳ תגובת א הו-ר שעי  .495 מס׳ י

.1345 ,1331,1318 ,1295 מס׳ גם וראה

 בפרשת בכנסת לדון הצעה נדחתה 1333
 הארץ, ישעיהו. ישראל היו״ר סגן
.6 ע׳ ,1961 דצמבר 21 טבת, י״ד

 ישעיהו- הסכם נגד תימנים ארגון 1334
 ב״הצופה"(. שפורסמה )ידיעה :ב״ג

 )שבט 7 גל׳ א, שנה במערכה,
,1962 ינואר תשכ״ב, .17 ע׳ (
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ריון ד׳ מכתב 1335  ישעיהו:! לי׳ בן־גו
 י׳ של התפטרותו הודעת )בעקבות

 הכנסת(. יו״ר סגן מתפקיד ישעיהו
 )שבס 7 .גל׳ א, שגה במערכה,
,1962 ינואר תשכ״ב, .17 ע׳ (

 מילד. ברית :שמעתי ראיתי רו׳ץ. 1336
 נמד הולדת )בעקבות עדות: וברית

 15 שבט, י׳ הארץ, ישעיהו(. לי׳
.2 ע׳ ,1962 ינואר

 יובל חוגגים כזכרוו־יעקב תימן יוצאי 1337
י׳ השתתפות על )דיווח :לעלייתם
 שבט, ל׳ הארץ, בחגיגות(. ישעיהו

.6 ע׳ ,1962 פברואר 4

מ מרכז בדיון הצמרת על ביקורת 1338

 דיווח :הפעולה״ ״תכנית על ,פא"
 בישיבת ישעיהו ישראל דברי על

 9 תמוז, ז׳ הארץ, המפלגה(. מרכז
.2 ע׳ ,1962 יולי

 ויכוח דתות; משרד תקציב אושר 1339
על )דיווח :והמדינה״ ״הדת על בכנסת
 בעת (518 )מס׳ ישעיהו ישראל דברי
 התקציב חוק הצעת על בכנסת הרמז
 ביום הדתות, משרד -1962/63 לשנת

.1962 יולי 9 תמוז, ז׳  ח׳ הארץ, (
.3 ע׳ ,1962 יולי 10 תמוז,

ח י׳ 1340 אור הו- שעי  באילת. מפא״י י
 ,1962 ספטמבר 27 אלול, כ״ח דבר,

.4 ע׳

 ,1331 ,1318 ,1295 ,495 מס׳ גם ראה
1332.

 "איו ;ישעיהו י׳ ח״כ של קושיות 4 1346
 :בן־אהרון״ יצחק בהצעות חידוש
 למאמר ישעיהו י׳ תגובת על )דיווח

 טבת, כ״ד הארץ, בן-אהרון(. י׳ מאת
.6 ע׳ ,1963 ינואר 20

 :הדחיות המועצות על במפא״י דיון 1347
 בישיבת ישעיהו י׳ דברי על )דיווח

 13 שבט, י״ט הארץ, מפא״י(. סיעת
.3 ע׳ ,1963 פברואר

 מפא״י-מסד״ל הסכם מתעכב שוב 1348
 )דיווח :הדתיים המוסדות עניני על
 סיעת בישיבת ישעיהו י׳ נאום על

 פברואר 14 שבט, כ׳ הארץ, מפא״י(.
.6 ע׳ ,1963

 חוק על בכנסת הדיון הוחל אתמול 1349
 דיון ייערך היום ;הדתיות המועצות

 :הראשית הרבנות בחירת בחוק
 (547 )מס׳ ישעיהו י׳ דברי על )דיווח
השי תקציבי חוק על בכנסת בדיון

אדר, כ״ט היהודיים, הדתיים רותים

תשכ״ג
 בתימן היהודים מצב על ישעיהו י׳ 1341

 ,1962 אוקטובר 15 תשרי, י״ז דבר,
.2 ע׳

הר על מפא״י-מפד״ל הסכם מסתמן 1342
 י׳ )עם הדתיות: והמועצות בנות

 למו״ט(. מסא״י נציגות בראש ישעיהו
 ,1962 אוקטובר 28 תשרי, ל׳ הארץ,

.6 ע׳

צמ "חמישיית נתמנתה נפתלי. לביא, 1343
 י׳ מימי )על מפא״י: במרכז רת"

 והעדות ההסברה על כממונה ישעיהו
 23 חשון, כ״ז הארץ, מפא״י(. במרכז

.1 ע׳ ,1962 נובמבר

ההר את גיבשה מפא״י נפתלי. לביא, 1344
 הארץ, במפלגה. הצמרת לשכת של כב

.3 ע׳ ,1962 דצמבר 20 כסלו, כ״ג

 )בעריכת תימן" "הליכות צבי. אלגת, 1345
 מסעירות (16 )מם׳ ישעיהו, ישראל

 את להעניק הכוונה ;התימנים את
 על קפאח יוסף לרב ביאליק סרס

 את חידשה במחלוקת השנוי ספרו
 מעריב, העדה. בקרב החריף הפולמוס

.2 ע׳ ,1963 ינואר 3 סבת, ז׳
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•1963 מארס 25  26 ניסן, א׳ הארץ, (
.3 ע׳ ,1963 מארס

 אושר הראשית הרבנות מועצת חוק 1350
 על )דיווח ראשונה: בקריאה בכנסת

 בדיון (548 )מס׳ ישעיהו י׳ דברי
 מארס 26 גיסן, א׳ ביום שנערך בכנסת

1963.  ,1963 מארס 27 ניסן, ב׳ הארץ, (
.3 ע׳

 הנשיא את ליוו אלף 100מ״ יותר 1351
 הספדו על )דיווח האחרונה: בדרכו

 את ישעיהו, י׳ הכנסת, יו״ר מ״מ של
צבי(. יצחק הנשיא  א׳ הארץ, בן־

.5 טור ,2 ע׳ ,1963 אפריל 25 אייר,

 התנוך. שר לסגן מועמד ישעיהו י׳ 1352
 .8 ע׳ ,1963 יוני 12 סיון, כ׳ הארץ,

.1353 מם׳ גם ראה

 מינוי על אתי דובר "לא :ישעיהו 1353
 סיון, כ״א מערים, התנוך". שר כסגן

.15 ע׳ ,1963 יוני 13

 ומליצות עקר פולמוס נתן. ריבון, 1354
 :המזרח עדות על בסימפוזיון שדופות

בסימ ישעיהו י׳ דברי על )דירות
 יוני 14 סיון, כ״ב הארץ, פוזיון(.

.14 ע׳ ,1963

 בכנסת מסויגת אד כללית הסכמה 1355
 דברי על )דיווח : השידור רשות לחוק

 בכנסת בדיון (556 )מס׳ ישעיהו י׳
.1963 יוני 17 סיון, כ״ה ביום  הארץ, (

 .2 ע׳ ,1963 יוני 18 סיון, כ״ו
.559 מס׳ גם ראה

 ישראל הח׳ לדברי הערה יונה. כסה, 1356
 "בשערי לרשימה )תגובה :ישעיהו

,554 )מס׳ הכנסת״  ב״הפו־ שפורסמה (
 יוני 11 סיון, י״ט ביום הצעיר״ על

1963.  גל׳ נו, שנה הצעיר, הפועל (
,1963 יוני 18 סיון, )כ״ו 37  .13 ע׳ (

.1357 מם׳ גם ראה

 :״דבר״ סופר על מגן כסה יוגה 1357
 ב״הפועל כסה י׳ של הערתו על )דיווח
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יש י׳ של להערתו בתגובה הצעיר"
 "דבר" סופר הורוביץ, דן נגד עיהו

 הכנסת" "בשערי ברשימתו בכנסת
 יוגי 11 סיון, י״ט מיום (554 )מם׳
1963.  ,1963 יוני 20 סיון, כ״ח הארץ, (

.2 ע׳
.1356 מס׳ גם ראה

 פרישתו מניעי על דיין נפתלי. לביא, 1358
 לפי הממשלה ;והצמרת... מהממשלה

 הארץ, ישעיהו(. י׳ )תגובת :ב״ג רצון
 טור 3 ,1 ע׳ ,1963 יולי 4 תמוז, י״ב

6 - 5.

 התפטר ישעיהו י׳ ח״כ יהושע. היצור, 1359
 מעריב, לרבנות. הבחירות מוועדת

.1 ע׳ ,1963 יולי 31 אב, י׳

 :לרבנות הבחירות מוועדת התפטר 1360
מה ישעיהו י׳ התפטרות על )דיווח
 אוגוסט 1 אב, י״א הארץ, ועדה(.

.5 טור ,3 ע׳ ,1963

 סרובו על הודיע ישעיהו י׳ ח. יפת, 1361
 לרבנות. הבחירות ועדת כחבר לשמש
.6 ע׳ ,1963 אוגוסט 1 אב, י״א הבוהר.

 הבחירות בועדת ישתתף לא ישעיהו י׳ 1362
 2 אב, י״ב דבר, הרבנות. למועצת
.11 ע׳ ,1963 אוגוסט

 יתפטר ישעיהו ח״כ יהושע. כיצור, 1363
 מעריב, במפא״י. הדתית מהמחלקה גם

.1 ע׳ ,1963 אוגוסט 5 אב, ט״ו

 "פסיחה" בגלל - ישעיהו י׳ התפטרות 1364
 הארץ, בממשלה. בחלופי־הגברי עליו
.3 ע׳ ,1963 אוגוסט 6 אב, ט״ז

 של ההסברה מח׳ לישעיהו הוצעה 1365
 אוגוסט 7 אב, י״ז הארץ, מפא״י.

.3 ע׳ ,1963

 כמעט הדואר( )כשר ששון פרישת 1366
ח־ ישעיהו — המועמדים ; ודאית  ונ
 ספטמבר 1 אלול, י״ב הארץ, מיאס.

.1 ע׳ ,1963

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



משכ״ד
ת :מפא״י בועידת דייו 1367 אש "המו

ב העם להרכב מתאימות אינן כול
 על )דיווח :העדתי הנושא ... ; תם"

 מפא״י(. בוועידת ישעיהו י׳ דברי
 ,1963 אוקטובר 17 תשרי, כ״ט הארץ,

.6 ע׳
.568 מס׳ גם ראה

 י׳ הצעת )על :תחומים ערבוב פ.ט. 1368
סטו לשלוח באנגליה לציונים ישעיהו
אפ עולי את אנגלית שיילמדו דנטים
אוק 28 חשון, י׳ דכר, בנגב(. ריקה
.2 ע׳ ,1963 טובר

ה י׳ תגובת א ר הו- עי ש .572 מס׳ י

 ממפא״י ישעיהו )י׳ משה. טייזלם, 1369
בהת מאיימים מהמפד״ל( שחורי וב׳

הר למועצת הבחירות מועדת פטרות
 נובמבר 25 כסלו, ט׳ מעריב, בנות.

.16 ע׳ ,1963
שמריהו(. מ. :)חתום

 של הדתי החינוך "רשת :ישעיהו 1370
 :הבאה״ בשנה תופעל ההסתדרות

הרע החוג בישיבת דבריו על )דיווח
 הנושא על ברמת־גן, במפא״י יוני
 כסלו, י׳ דפר, בישראל"(. ודתיים "דת

.10 ע׳ ,1963 נובמבר 26

 בועדת מתלונן סנה :בכנסת אתמול 1371
 ישעיהו. וי׳ מאיר הגב׳ על הכנסת
 ,1963 דצמבר 11 כסלו, כ״ה הארץ,

.3 ע׳

 )דיווח :הקסמים״ ל״מרבד שנה 15 1372
 לציון בטקס ישעיהו י׳ השתתפות על

 דצמבר 18 טבת, ב׳ הארץ, המאורע(.
.6 ע׳ ,1963

 וה־ החוץ בוועדת החדשים החברים 1373
ישעיהו(. י׳ גם )ביניהם :בטחון

 ע׳ .1963 דצמבר 25 טבת, ט׳ הארץ,
.6 טור ,3

 מוועדת בהתפטרות איים ישעיהו י׳ 1374
 טבת, כ״ט הארץ, לרבנות. הבחירות

.3 ע׳ ,1964 ינואר 14

 הבחירות "תוצאות :ישעיהו ח״כ 1375
 אינו ;הוכתבו״ הראשית לרבנות

 הבחירות. ועדת כחבר עצמו רואה
.3 ע׳ ,1964 ינואר 15 שבט, א׳ הארץ,

הב ועדת בקיום טעם "אין :ישעיהו 1376
 על )דיווח :הראשית״ לרבנות חירות
לר הבחירות ועדת יו״ר אל מכתב
 א׳ דפר, זילברג(. מ׳ השופט בנות,
.2 ע׳ ,1964 ינואר 15 שבט,

 אינו ישעיהו של "צעדו :ממפא״י שר 1377
 התפטרותו )אודות המפלגה": לכבוד
 הראשית(. לרבנות הבחירות מועדת
.13 ע׳ ,1964 ינואר 17 שבט, ג׳ הארץ,

 בחירות ושמה תסבוכת יואל. מרקום, 1378
 דפר. .ישעיהו( י׳ עם )ראיון :לרבנות

.3 ע׳ ,1964 פברואר 11 שבט, כ״ח

 י׳ :א״י פועלי מפלגת במערכות 1379
 מערך — במפא״י ״הבחירות :ישעיהו

 )דיווח :רב־צדדית״ התחדשות של
 סניף של מורחבת במועצה נאומו על

 12 תמוז, ב׳ דפר, בהרצליה(. מפא״י

.11 ע׳ ,1964 יוני

רגי בלתי "חברים :מעריב שיחות 1380
 ישראל של מאמרו על )דיווח : לים"

 י״ג מיום הצעיר" ב״הפועל ישעיהו
 מפא״י "סיעת 1964 יוני 23 תמוז,

 "בשערי מדורו במסגרת בכנסת"
.593 מס׳ הכנסת״,  תמוז, י״ח מעריב, (

.4 ע׳ ,1964 יוני 28
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תשכ׳יוה

 על חריפה ביקורת :המערך באסיפות 1395 המס־
 י׳ דברי על )דיווח :רפ״י אנשי סעיהו
 בתל-אביב(. עם בעצרת ישעיהו כ״ט

ד. ע׳ ,1965 אוגוסט 1 אב, ג׳ הארץ,

 :תורה ספרי בחו״ל מגייסת מפא״י 1381
אר־ לאירופה ישעיהו י׳ יציאת )על  ו

ספטמבר 27 תשרי, כ״א הארץ, ה״ב(.
.8 ע' ,1964

המז עדות בתביעות אשכול עם דנו 1382
 ישעיהו י׳ של בראשותו )משלחת : רח

 הארץ, הממשלה(. ראש עם בפגישה
 .2 ע׳ ,1965 ינואר 19 שבט, ט״ז

.605 ,602 ,599 מס׳ גם ראה

״ר י׳ 1383 -יו הו שעי  המתמדת הועדה י
 כ״ג המשטר, טל מפא״י. בועידת

.3 ע׳ ,1965 יבואר 26 שבט,

מדי פרי — בבניו המלאה ״התעסוקה 1384
 דברי על )דיווח הממשלה": ניות

בנת בנין פועלי באסיפת ישעיהו י׳
 ,1965 ינואר 29 שבט, כ״ו דכר, ניה(.

.14 ע׳

יש חזון :מקשת חץ סילכי. קשת, 1385
פברואר 3 א, אדר א׳ הארץ, עיהו.
.4 ע׳ ,1965

 "אחרי :העתוגאים בעתון ישעיהו י׳ 1386
 אחת", מפא״י רק נשארה הועידה

 ,1965 פברואר 28 א, אדר כ״ו דבר,
.2 ע׳

 של לקיומה צידוק "אין :ישעיהו י׳ 1387
 על )דיווח :תימן״ יוצאי התאחדות

ההס פעילי של מרכזי בכינוס דבריו
 בתל־אביב(. תימן, יוצאי תדרות,

 ,1965 מארס 2 א׳, אדר כ״ח דבר,
.5 ע׳

.606 מס׳ ראה

 מבקשת מפא״י צמרת נפתלי. לביא, 1388
 לא ;מתפקידו ברקת התפטרות למנוע
 למזכיר מוסכם מועמד נמצא
 יק י׳ של מועמדותו )על לגה:

 הארץ, מפא״י(. מזכיר לתפקיד
.3 ע׳ ,1965 מארס 3 א׳. אדר

 )דיווח :סוף ואין נאומים — הצעות 1389
 ישיבת נעילת עם ישעיהו י׳ דברי על

 מארם 11 ב׳, אדר ז׳ הארץ, הכנסת(.
.6 ע׳ ,1965

 — גרמניה עם ״היחסים :ישעיהו י׳ 1390
 )דיווח :ומסחריים״ דיפלומטיים רק
 מפא״י מטעם באסיפה דבריו על

 29 ב׳, אדר ב״ה דבר, ברחובות(.

.2 ע׳ ,1965 מארס
.607 מס׳ גם ראה

ה ו״אנשי ה״גוש" מאיר. בראלי, 1391
יש י׳ של למאמרו )תגובה : גוש".
 המתגוש־ מול הגוש׳ "׳אנשי עיהו

 ב״דבר" שפורסם (564 )מס׳ שים״
.1963 אוגוסט 1 תשכ״ג, אב י״א ביום ) 

 .3 ע׳ ,1965 יוני 10 סיון, י׳ דבר,
.614 מס׳ ראה - ישעיהו י. תגובת

 :דעות לא - עובדות מאיר. בראלי, 1392
 "האם ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה

 )מם׳ ז" ה׳גוש׳ סיוטי עדיין חלפו לא
 סיון, ל׳ ביום ב״דבר" שפורסם (614

.1965 יוני 30  עלי 1 תמוז, א׳ דבר, (
.3 ע׳ ,1965

 קודמת לערכים "נאמנות :ישעיהו י׳ 1393
דב על )דיווח :לאישים״ לנאמנות

שון־ מפא״י סניף במועצת ריו  ברא
 ,1965 יולי 6 תמוז, ו׳ דבר, לציון(.

.2 ע׳

 ;לרפ״י מפא״י בין סניפים מלחמת 1394
 יודע אינו אך - רוצה ״המעוס :אבן

 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח מה":
 הארץ, הסברה(. ורכזי מטות בכנס

.1 ע׳ ,1965 ,1965 יולי 16 תמוז, ט״ז
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 :וגח״ל מפ״ם רפ״י, את תוקף אלון 1396
 בכינוס ישעיהו י׳ דברי על גם )דיווח
 כ״א הארץ, בתל־אביב(. תימן יוצאי

.2 ,ע ,1965 אוגוסס 19 אב,

 ל... מאזינים הנכם מיכאל. קשיב, 1397
התכנית על )ביקורת :תימן זכרונות

 ישעיהו(. ישראל עם אבי" "בית
 ,1965 אוגוסט 27 תמוז, כ״ט חרות,

.7 ע׳

 המראיינים :המקלט ליד חדה. פושט. 1398
 "בית התכנית על )דיווח :לזרא שהיו
 אלול, ט׳ הארץ, ישעיהו(. י׳ עם אבי"

.4 ע׳ ,1965 ספטמבר 6

 כ״ח דכר, ב״דבר"(. 1966 אפריל 15
.2 ע׳ ,1966 אפריל 18 ניסן,
.1404 מם׳ גם ראה

)תגו :המלחמה דמי ישעיהו. אכרך, 1404
בדו "יואב ישעיהו י׳ של למאמרו בה
 "יהויריב" בחתימת (646 )מס׳ רו"
 ניסן, כ״ה ביום ב״דבר" שפורסם כפי

 19 ניסן, כ״ט דפר. (.1966 אפריל 15
 יואב(. :)חתום .3 ע׳ ,1966 אפריל
 .648 מס׳ ראה ישעיהו י. תגובת

.1403 מס׳ גם ראה

יש ישראל רוצה מה מאיר. מנדל, 1405
יש י׳ של למאמרו )תגובה :ז עיהו
 )מס׳ בן־אהרןז" רוצה "מה עיהו
 כ״ה ביום ב״דבר" שפורסם כפי (645

.1966 אפריל 15 ניסן,  ט״ו דפר, (
.13 ע׳ ,1966 מאי 5 אייר,

ות ,1407—1406 מס׳ ראה —תגובות
.651 מם׳ ראה —ישעיהו י׳ גובת

 )תגובה :ז כיצד לאחוד הדרך ז. פלר, 1406
 בן רוצה "מה ישעיהו י׳ של למאמרו
 שפורסם כפי (645 )מס׳ אהרן?״
 אפריל 15 ניסן, כ״ה ביום ב״דבר״

 מנדל מ׳ של למאמרו ותגובה 1966
 )מם׳ ז" ישעיהו ישראל רוצה "מה
 ביום ב״דבר" שפורסם כפי (1405
.1966 מאי 5 אייר, ט״ו  כ״ו דפר, (

.6 ע׳ ,1966 מאי 16 אייר,
.1407 מם׳ גם ראה

ל״מן שענות על עליזה. לכנכרג, 1407

תשכ״ו
 ;ושפטים״ ״משפט על יצחק. אולשן, 1399

"מש ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה
 שפורסם (620 )מס׳ ושפטים״ פט

 אוקטובר 17 תשרי, כ״א ביום ב״דבר"
 אוקטובר 24 תשרי, כ״ח דכר, (.1965
.5 ע׳ ,1965

 :והעתיד ההישג המערכה, אכא. אכן, 1400
ההס מערכת כמארגן ישעיהו י׳ )על
 הצעיר, הפועל המפלגה(. של ברה
 נובמבר 16 חשון, )כ״א 8 גל׳ נס, שנה
4 ,1 ע׳ (,1965 - 3.

 :למערכת מכתב דוד. כן־גוריון, 1401
"בשע ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה

 ב״הפועל שפורסם כפי הכנסת" רי
 נובמבר 30 כסלו, ו׳ ביום הצעיר״

 שנה הצעיר, הפועל (.623 מס׳ ,1965
 דצמבר 7 כסלו, )י״ג 11 גל׳ נט,

1965, .16 ע׳ (
.1402 מס׳ גם ראה

 :נסתיים״ לא המר ״הפולמוס :ב״ג 1402
 ב״הפועל ב״ג של מכתבו על )דיווח

 כסלו, י״ג מיום (1401 )מס׳ הצעיר״
 כסלו, ט״ו הארץ, (.1965 דצמבר 7
.2 ע׳ ,1965 דצמבר 9

.623 מס׳ גם ראה

 :ליהויריב תשובה דוד. פן־נוריון, 1403
בח ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה

 )מס׳ בדורו" "יואב "יהויריב", תימת
ניסן, כ״ה ביום שפורסם כפי (646
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 >״ של למאמריהם תגובה ) :היסוד״
 )מם׳ מנדל ומ׳ (645 )מם׳ ישעיהו

1405.  ,1966 מאי 16 אייר. כ״ו דבר, (
.6 ע׳

.1406 מס׳ גם ראה

)מכ :ישעיהו לישראל יהושע. מנוח, 1408
 מאמרו בעקבות "דבר" למערכת תב
 הכנסת" בכבוד "היזהרו ישעיהו י׳ של

 ביום ב״דבר" שפורסם כפי (649 )מס׳
 כ״ח דהר, (.1966 מאי 6 אייר, ט״ז

.3 ע׳ ,1966 מאי 18 אייר,

 המתמדת הועדה יו״ר —ישעיהו י׳ 1409
 ט״ז דהר, ההסתדרות. מועצת של

.2 ע׳ ,1966 יולי 4 תמוז,

טע ;ה״שטר״ יכובד יום!״. יזרעאלי, 1410
 של ישירה בחירה על ישעיהו י׳ נות

 )תגובה :חם״ ״כפור הן ערים ראשי
לבחי "שיטה ישעיהו י׳ של למאמרו

 )מס׳ המקומיות" הרשויות ראשי רת
 א׳ ביום ב״דבר" שפורסם כפי (660

 תמוז, ט״ז דהר, (.1966 יוני 19 תמוז,
.8 ע׳ ,1966 יולי 4

 כראש מתפקידו פרש ישעיהו י׳ ח״כ 1411
 כ״ב מעריה, במפא״י. ההסברה מח׳

.20 ע׳ ,1966 יולי 10 תמוז,

 :המפלגות מספר לצמצום ז. פלר, 1412
למא בתגובה "דבר" למערכת )מכתב

 שקצרה יעשו "מה ישעיהו י׳ של מרו
 שפורסם כפי (663 )מס׳ ז״ רוחם

 יולי 15 תמוז, כ״ז ביום ב״דבר״
1966.  ,1966 יולי 31 אב, י״ד דהר, (

.3 ע׳

)מכ :ז קנוניה רקם מי עמום. דגני, 1413
למא בתגובה "דבר" למערכת תב

)בח ישעיהו וי׳ שמיר א׳ של מריהם
 וה־ התואנה "על "יהויריב"( תימת

 )מס׳ הפרוטוקולים" בדבר תאניה
 27 אב, י׳ ביום שפורסמו כפי (668
 אוגוסט 18 אלול, ב׳ דהר, (.1966 יולי
.3 ע׳ ,1966

שעיהו-ראה י׳ תשובת .6־72 מס׳ י

תשכ״ז
 רוצה מאיר( )גולדה מפא״י מזכירת 1414

מו וישעיהו ברקת שרף, ;להתפטר
תש י״ח הארץ, כממלאי־מקום. צעים

•3 ע׳ ,1966 אוקטובר 2 רי,

 הזוז :קשת מסילבי חץ פילהי. קשת, 1415
 150 גל׳ שבועי, מוסף הארץ, ישעיהו.

.10 ע׳ (,1966 אוקטובר 14 תשרי, )ל׳

 - הקיבוץ את ״עזבי שרגא. הר-גיל, 1416
 ישעיהו י׳ עמדת )על ונגיירך!":

 3 חשון, כ׳ מעריב, גיור(. בעניני
.20 ע׳ ,1966 נובמבר

 במפא״י התארגנות נפתלי. לביא, 1417
 מעשי "עושים המפלגה"; "להצלת

יש י׳ דברי על )דיווח :בז־גוריוז״
 במרכז הרעיוני החוג בכנס עיהו

 נובמבר 4 חשון, כ״א הארץ, מפא״י(.
.6 ,1 ע׳ ,1966

 של הנעילה בעצרות בטחון בעיות 1418
 "חברות :ישעיהו י׳ ;המערך מסע

 :כמונו״ נוהגות היו הבטחון מועצת
 הסברה באסיפת דבריו על )דיווח

נו 20 כסלו, ז׳ הארץ, בגבעתיים(.
.7 ע׳ ,1966 במבר

 תושבינו". חיי נפקיר "לא :ישעיהו 1419
 ,1966 נובמבר 21 כסלו, ח׳ דבר,

.2 ע׳

 ישראל עם... שיחה אברהם. תירוש, 1420
 צורך "יש :הכנסת יו״ר סגן ישעיהו,

 יום )מוסף הצופה תימני". בשר
 ,1966 דצמבר 2 כסלו, י״ט ששי(,

.5 ע׳

 :הבטחון מועצת דיוני להחרים מציע 1421
 ישעיהו י׳ של מאמרו על )דיווח

 :״בשערי־הכנסת הצעיר״ ב״הפועל
— בכנסת״ לדיון עמד שלא הנושא
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 6 כסלך כ״ג הארץ, (•680 )מס׳
.3 ע׳ ,1966 דצמבר

 ימונה ישמיד! ח״כ משה. מייזלס, 1422
 כסלו, כ״ד מעריב, המשסרה. שר

.1 ע׳ ,1966 דצמבר 7
שמריהו(. מ. :)חתום

 הכוונה על לישעיהו הודיע אשכול 1423
 14 טבת, א׳ מעריב, לממשלה. לצרפו

.1 ע׳ ,1966 דצמבר

 לישעיהו יציע אשכול משה. מייזלס, 1424
 ב׳ מעריב, המשטרה. שר תיק את

.8 ע׳ ,1966 דצמבר 15 טבת,
שמריהו(. מ. :)חתום

 בינואר המשטרה שר יתמנה ישעיהו 1425
 דצמבר 16 טבת, ג׳ הארץ, הקרוב•

.6 ע׳ ,1966

 בתור לכהן להצעה נענה ישעיהו ח״כ 1426
 18 טבת, ז׳ מעריב, המשטרה. שר

.1 ע׳ ,1966 דצמבר

 — עיקר ספרדי שר לא יחזקאל. סופר, 1427
מוע )בעקבות בעיה: פתרון אלא

במ שר לשמש ישעיהו י׳ של מדותו
במע שטרית(. בכור השר של קומו
 טבת, )י״ב (,68) 8 גל׳ ו, שנה רכה,

,1966 דצמבר 25 .5 ע׳ (

 מינוי בענין השבוע תחליט מפא״י 1428
 דצמבר 26 טבת, י״ג הארץ, ישעיהו.

.1 ע׳ ,1966

המי ;למשטרה ששון לדאר, ישעיהו 1429
 ביום הממשלה לאישור יובאו נויים

 ,1966 דצמבר 30 טבת, י״ז האריו. א׳.
.1 ע׳

 הדואר. שר לתפקיד מיועד ישעיהו י׳ 1430
.1 ע׳ ,1966 דצמבר 30 טבת, י״ז דבר,

 יעבור המשטרה משרד משה. מייזלס, 1431
 לתפקידו ששון כניסת עם לירושלים

 מעריב, לדואר. — ישעיהו ; החדש
.1 ע׳ ,1966 דצמבר 30 טבת, י״ו

 :חדש שר :להכיר נא יוסף. חריף, 1432
 מעריב, ישעיהו(. ישראל עם )ראיון

.10 ע׳ ,1966 דצמבר 30 טבת, י״ז

T: א1432 h e  t w o  P o lic e  M in is te r s 
F r o m  S a n 'a  to  C a b in e t  J E* 

RUSA1JEM  PO ST , W e e k e n d 
.5 ,3 .m a g a z in e , D e c . 30, 1966, p

להצטר ישעיהו ישראל פנחס. קפרא, 1433
 ישראל בממשלת הדואר כשר פותו

(1967.  וב־ תימן מני ספרו בתוך (
 שמעון )בעריכת רחובות שעדיים
 ע׳ ,1978 וזשל״ח רחובות, גרידי(,

367- 168.:

שר ישעיהו ישראל נפתלי. לביא, 1434
 י״ט הארץ, ראשון. תימני שר—עבי

.8 ע׳ ,1967 ינואר 1 טבת,

 )מאמר :עדתיים שרים :ליום מיום 1435
 י׳ מינוי בעקבות "הארץ" מערכת
 י״ט הארץ, הדואר(. כשר ישעיהו

.2 ע׳ ,1967 ינואר 1 טבת,

 ישעיהו מינויי היום תאשר הממשלה 1436
 ינואר 1 טבת, י״ט הארץ, וששון.

.3 ע׳ ,1967

לממ ישעיהו צירוף על ההודעה 1437
 ינואר 1 טבת, י״ט דבר, היום. - שלה
.2 ע׳ ,1967

ת- "מקור שלמה. נהדימון, 1438 חו  הבדי
המת ישעיהו, ישראל :ושנאה״ קנאה
 הג־ כי סבור, הדואר, שר היום מנה
 המדינה בראשי האמון את לערער סיון

מנ בכל האמון לערעור לגרום עלול
 ידיעות )ראיון(. :בעתיד שיבוא היג

 ,1967 ינואר 1 טבת, י״ט אחרונות,
.3 ע׳

 ישעיהו צירוף על בממשלה החלטה 1439
 הדואר שר מינוי ;ששון של ומינויו
 טבת, כ׳ הארץ, בכנסת. היום יאושר

.1 ע׳ ,1967 ינואר 2
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 מינויי על בכנסת היום יודיע אשכול 1440
 2 סכת, כ׳ דבר, וששון, ישעיהו

.1 ע׳ ,1967 ינואר

 ישעיהו מינויי על בכנסת הודעה היום 1441
 ינואר 2 סבת, כ׳ המשמר, על וששון.

.1 ע׳ ,1967

בממ הגברי חילופי־ :מעריב יומן 1442
בעק "מעריב" מערכת )מאמר : שלה
 בממשלה(. כשר ישעיהו י׳ מינוי בות

3 ע׳ ,1967 ינואר 2 סבת, כ׳ מעריב,

יש ח״ב של צרופו על בכנסת דיון 1443
 )כ׳ לממשלה שרעבי—ישעיהו ראל
.1967 ינואר 2 תשכ״ז, טבת  דברי (

 —722 ע׳ יב, חוברת ,47 כרך הכנפה,
742.

:.1448-1445 מם׳ גם ראה

 חילופי :הימים מפרקי ישראל. כהן, 1444
 יש- י׳ מינוי )על :ותפקידים שרים
 הפועל הדואר(. שר לתפקיד עיזע

 טבת, )כ״א 15 גל׳ ם, שנה הצעיר,
.3 ע׳ (,1967 ינואר 3

ה.ה.(. :)חתום

 ;בממשלה השינויים על בכנסת ויכוח 1445
 כשר ישעיהו י׳ של צירופו אושר

 בכנסת(. הדיון על )דיווח :הדואר
 ע׳ ,1967 ינואר 3 טבת, כ״א הארץ,

1, 3•
.1443 מס׳ גם ראה

 י׳ צירוף על ההודעה אישרה הכנסת 1446
 טבת, כ״א דכר, לממשלה. ישעיהו

.2 ,1 ע׳ ,1967 ינואר 3
.1443 מס׳ גם ראה

 לפני :הכנסת מדוכן יוסף. חריף, 1447
 החדש הדואר שר של מינויו אישור

 מימי "פרשה" סביב הרוחות סערו
 של מינויו אישור על )דיווח :המנדט

 טבת, כ״א מטריב, לשר(. ישעיהו י׳
.6 ,3 ע׳ ,1967 ינואר 3

.1443 מס׳ גם ראה

וה הדואר שר מינוי אישרה הכנסת 1448
 על אמונים. נשבע ישעיהו ; משטרה
 ,1967 ינואר 3 טבת, כ״א המשמר,

.3 ,1 ע׳
.1443 מם׳ גם ראה

 חברים בממשלה "איו שלמה. כעופר, 1449
 הדואר שר עם )שיחה :" ׳עדתיים׳
 ינואר 3 טבת, כ״א דכר, החדש(.

.2 ע׳ ,1967

 חדשות. בדיחות — חדש שר פרקן. 1450
 ,1967 יגואר 3 סבת, כ״א המשמר, על
.2 ע׳

 הדואר. במשרד משמרות חילופי טקם 1451
.2 ע׳ ,1967 ינואר 4 טבת, כ״ב הארץ,

 במשרד נערך משמרות חילופי טקם 1452
 4 סבת, כ״ב המשמר, טל הדואר.

.6 ע׳ ,1967 ינואר

 שר :״הארץ״ בולאות שמואל. שליפז, 1453
 כ״ב הארץ, בולים. אספן החדש הדואר

.12 ע׳ ,1967 ינואר 4 טבת,

 "שר לא —ישעיהו י׳ יצחק. שור, 1454
 6 טבת, כ״ד המשמר, על תימני״.

.7 ע׳ ,1967 ינואר
ש.(. יצחק :)חתום

R א1454 in g s  u m  d ie  K n e s s e t h : D e r 
n e u e  P o s tm in is te r  S c h a r a b i 

J 1967.. 6 חדשות, ידיעות a n

 :חדשות טלפונים מרכזות נחנכו 1455
בהשתת המרכזות חנוכת על )דיווח

 טבת, כ״ו הארץ, ישעיהו(. י׳ פות
.7 ע׳ ,1967 ינואר 8

וב אונו בקרית המרכזות חנוכת עם 1456
 ישירים טלפון קווי 200,000 - אחווה
 "חמש :ישעיהו י׳ הדואר שר ;בארץ

הקרו בשנה יופעלו נוספות מרכזות
 ,1967 ינואר 8 סבת, כ״ו דכר, בה".

.4 ע׳
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ד, 1457 ר  משרד ישכון היכן עמום. כן־ו
 ינואר 8 טכת, כ״ו הארץ, ז הדואר

.8 ע׳ ,1967

 בחולון(. ישעיהו י׳ לכבוד )מסיבה 1458
.5 ע׳ ,1967 ינואר 8 טבת, כ״ו דגר,

 ישראל :דברים בשולי א. אדליד, 1459
 טבת, כ״ח דגר, הדתי. והעובד ישעיהו

.3 ע׳ ,1967 ינואר 10

ב ישעיהו ישראל שמעון. אכיזמר, 1460
 שנה הצעיר, השועל הממשלה. שערי

,1967 ינואר 10 טבת, )כ״ח 16 גל׳ ס, ) 
.7 ע׳

 :שדר שמנע דואר לפקיד כספי פרס 1461
 למר ישעיהו י׳ שהעניק פרם )אודות
 כ״ח מעריב, מהרצליה(. צ׳סלר טוביה

.8 ע׳ ,1967 ינואר 10 טבת,

 הארץ, שוד. שמנע הדואר לפקיד פרס 1462
.5 ע׳ ,1967 ינואר 11 טבת, כ״ט

 שמנע לפקיד פרס העניק הדואר שר 1463
 ,1967 ינואר 11 טבח, כ״ט דבר, שוד.

.8 ע׳

 על שוד. שמנע דואר לפקיד פרם 1464

 ,1967 ינואר 11 טבת, כ״ט המשמר,
.5 ע׳

 )מכתב :העדתיות הנצחת יאיר. רגב, 1465
 יי׳ מינוי בענין "הארץ" למערכת

 העדתי(. מוצאו בגלל לשר ישעיהו

 ,1967 ינואר 11 טבת, כ״ט הארץ,
.2 ע׳

 ערך התימנים לקהילת הכללי הועד 1466
 דבר, ישעיהו. י׳ הדואר לשר מסיבה

 ,8 ע׳ ,196/־ ינואר 12 שבט, א׳
.6 טור

 )דיווח :הקו״ על הדואר שר ״הלו... 1467
הדואר שר של טלפונית קריאה על

 16 שבט, ה׳ דבר, טלפון(. למנויי
.8 ע׳ ,1967 ינואר

 מעריב, הקו". על הדואר שר "הלו... 1468
.7 ע׳ ,1967 ינואר 16 שבט, ה׳

 :הדואר שר כאן האלו, שבתאי. טבת, 1469
 הארץ, החדש(. הדואר שר על )פליטון

 .2 ע׳ ,1967 ינואר 17 שבס, ו׳
טית(. שין :)חתום

.1471 ,1468 ,1467 מם׳ גם ראה

 דבר, ברכה. לישראל א. משה גלבוע, 1470

.3 ע׳ ,1967 ינואר 17 שבט, ו׳

 ישראל )על :ב״הארץ״ מאמר הדי 1471
 על הדואר עובדי מחאת ;ישעיהו
 כאן "האלו, טבת ש׳ מאת פליטון

 שפורסם (1469 )מם׳ הדואר״ שר
.1967 ינואר 17 שבט, ו׳ ביום  דבר, (

.2 ע׳ ,1967 ינואר 18 שבט, ז׳
.1468—1467 מס׳ גם ראה

המח )מטעם :ישעיהו לי׳ מסיבה 1472
 מפא״י(. במרכז תימן ליוצאי לקה

.5 ע׳ ,1967 ינואר 18 שבט, ז׳ דבר,

הר פועלי מועצת אורח - ישעיוע י׳ 1473
 ,1967 ינואר 24 שבט, י״ג דבר, צליה.

.8 ע׳

 "יצוג ושמה תעלומה ת״ח. ככלי, 1474
 כשר ישעיהו י׳ מינוי )על :עדתי״

 (69) 9 גל׳ ו, שנה במערכה, הדואר(.
,1967 ינואר 25 שבט, )י״ד 1 ע׳ ( 2 ,3.

 ;כורחו בעל עדתי מנהיג א. ישראלי, 1475
במע שרעבי.—ישעיהו ישראל השר
 שבט, )י״ד (69) 9 גל׳ ו, שנה רכה,

,1967 יגואר 25 .5 ע׳ (

 ישעיהו, י׳ הדואר, לשר פנים )קבלת 1476
 פברואר 2 שבט, כ״ב דבר, בחולון(.

.6 ע׳ ,1967
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תי "שר זה מה אמרים. קופלטן, 1477
 בעקבות למערכת )מכתב :ז מני"

הדו שר לתפקיד ישעיהו י׳ בחירת
אחרו ידיעות שבועון ימים, 7 אר(.
 פברואר 3 שבט, )כ״ג 159 מם׳ נות,
1967, .2 ע׳ (

 השר :דברים בשולי מרדכי. ילון, 1478
 פברואר 6 שבט, ב״ו דבר, והבולים.

.3 ע׳ ,1967

 גדל ;טלפונים רבבות התקנת לקראת 1479
 על )דיווח :הטלפון ניתוקי מספר

 (687 )מס׳ בכנסת לשאילתות תשובות
 ביום הדואר שר על־ידי שנמסרו כפי
 הארץ, (,1967 פברואר 7 שבט, כ״ז
.12 ע׳ ,1967 פברואר 8 שבט, כ״ח

יש ישראל :הפרק על א. אדליד, 1480
 75 גל׳ הדתי, העובד שר.—עיהו
.1 ע׳ תשכ״ז(, א׳ אדר )ר״ח

 אירח תימן, יוצאי אליכיז, )מושב 1481
 א׳, אדר ה׳ דבר, הדואר(. שר את
.5 ע׳ ,1967 פברואר 15

המפ לצמצום "התביעה :ישעיהו י׳ 1482
 על )דיווח :לריבויין״ מביאה לגות

 ביפו(. האקדמאים במועדון דבריו
 ,1967 פברואר 21 א׳, אדר י״א דבר,

.2 ע׳

 הצבו־ הטלפונים של מספרם יוכפל 1483
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :ריים

 חדשה טלפונים מרכזת חנוכת בטקס
 א׳, אדר ט״ז הארץ, ברמת־אביב(.

.7 ע׳ ,1967 פברואר 26

 ברמת־ מרכזת בחנוכת הדואר שר 1484
 ציבוריים טלפונים 1,000״ :אביב

 ט״ז דבר, חדשים". 10 תוך ייתוספו
.4 ע׳ ,1967 פברואר 26 א׳, אדר

 י׳ :הכנסת בעיות על בהרצאה 1485
 המליאה דיוני לצמצם מציע ישעיהו

 על )דיווח :הועדות ישיבות ולהכפיל

 בתל־אביב(. ההנדסי במועדון דבריו
 ,1967 פברואר 26 א׳, אדר ט״ז דבר,

.2 ע׳

הר בשיטות רפורמה מציע ישעיהו 1486
במוע דבריו על )דיווח : הכנסת כבת
 י״ז הארץ, בתל־אביב(. ההנדסי דון

.6 ע׳ .1967 פברואר 27 א׳, אדר

לשו המינוי לוועדות כנציגים נבחרו 1487
 ישעיהו י׳ מינוי )על :ודיינים פטים
 י״ז הארץ, בוועדה(. הממשלה כנציג

.3 ע׳ ,1967 פברואר 27 א׳, אדר

 דמי בתשלום ההקלות מפרט ישעיהו 1488
 ב׳, אדר ג׳ הארץ, טלפונים. התקנת

.6 ע׳ ,1967 מארס 15
)א(. 689 מם׳ ראה

בשאי לשאילתה המשיב יצחק. שור, 1489
 ח״כ של שאילתה )אודות : לתה...

 המשמר, על הדואר(. לשר ארם מ׳
 .2 ע׳ ,1967 מארס 16 ב׳, אדר ד׳

יצחק(. :)חתום
)ח(. 689 מס׳ גם ראה

בח להתערב רשאי "איני :ישעיהו 1490
 )דיווח הנדסה": דואר עובדי קירת

 משרד עובדי ועד עם השר פגישת על
 מארס 21 ב׳, אדר ט׳ הארץ, הדואר(.

.6 ע׳ ,1967

 עצמת להגדיל מתכנן הדואר משרד 1491
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :המשדרים

 עובדי של חובבים משדר הפעלת עם
 י״א הארץ, בתל־אביב(. הדואר משרד

.7 ע׳ ,1967 מארם 23 ב׳, אדר

לחו שידור תחנת בחנוכת ישעיהו י׳ 1492
 תשתלב 70ה־ שנות "בראשית : בבים

 דבר, הלווינית". בתקשורת ישראל
.5 ע׳ ,1967 מארם 23 ב׳, אדר י״א

 טלפונים מערכת "תותקן :הדואר שר 1493
דב על )דיווח :באוטובוס״. - ניידת

בתל־אביב(. המסחרי במועדון ריו
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 .1967 מארם 26 ב׳, אדר י״׳ד הארץ,
.9 ע׳

 :בת״א המסחרי במועדון ישעיהו י׳ 1494
 מקומיים במפעלים יזמין "הדואר

 ;לירות״ מליון 70ב־ טלפונים ציוד
הצו מנע לטלפונים המוגבר הביקוש

 אדר י״ד דכר, עובדים. בפטורי רך
.4 ע׳ ,1967 מארם 26 ב׳,

 דורש לכל אינפורמציה ימסור "מהשב 1495
 :" טלפון׳ ׳ניידות יופעלו - טלפון
 במועדון ישעיהו י׳ דברי על )דיווח

אביב(. המסחרי תל־  י״ד מסרים, ב
.7 ע׳ ,1967 מארס 26 ב׳. אדר

 שהאבטלה סכוי "קיים :ישעיהו י׳ 1496
במו סייר הדואר שר ;זמנית״ תהיה
 ב׳, אדר י״ח דכר, השומרון. שבות

.5 ע׳ ,1967 מארס 30

 בתוך ניידות טלפונים מרכזות נרכשו 1497
 מרכזת חנך הדואר שר ;קרון־גרר

 דבריו על )דיווח שדרות: בעיירה
 מארם 31 ב׳, אדר י״ט הארץ, בטקס(.

.7 ע׳ ,1967

 :ניידות טלפון מרכזות שתי הוזמנו 1498
הפ בסקס ישעיהו י׳ דברי על )דיווח

 סל בשדרות(. הטלפונים מרכזת עלת

 ,1967 מארס 31 ב׳, אדר י״ט המשמר,
.10 ע׳

 מתרחש התפוררות "תהליך :ישעיהו 1499
ך גם כי "נראה ;בארץ״ במפלגות  ב

 על )דיווח :מרפ״י״ התייאש ן גוריו
 תל־ עירית עובדי באסיפת דבריו

 ,1967 אפריל 11 ניסן, א׳ דכר, אביב(.
.2 ע׳

 )דיווח : המופגזים במשקים ישעיהו י׳ 1500
 הספר בקיבוצי הדואר שר סיור על

 אפריל 14 ניסן, ד׳ דכר, בצפון(.
.2 ,1 ע׳ ,1967

 לישובי נוספים טלפון קווי יותקנו 1501
 ביקורו בעת הדואר שר )דברי :הספר

 המשמר, סל הארץ(. בצפון בקיבוצים
.10 ע׳ ,1967 אפריל 14 ניסן, ד׳

בתק תקלות למניעת יפעל הדואר 1502
פון: הספר בישובי שורת  )דיווח בצ

הממ בישיבת הדואר שר דברי על
 ,1967 אפריל 17 גיסן, ז׳ הארץ, שלה(.

.6 ע׳

 יפתח המערך "איחוד :ישעיהו י׳ 1503
 על )דיווח :נוספים״ למערכים הדרך
די־ בתאי פנים קבלת בעת דבריו ב  עו

 10 ניסן, כ״ט דכר, במפא״י(. הדואר
.2 ע׳ ,1967 מאי

 שר ביקור על )דיווח :טבעי בגודל 1504
 לרגל האויר חיל של בבסיס הדואר
 חיל למטוסי המוקדשים בולים הופעת

 מאי 11 אייר, א׳ מסרים, האויר(.
.6 ע׳ ,1967

 :אבן — הארץ ברחבי הסברה במות 1505
 העולם מפת הדעת על להעלות "אין
 :באשדוד ישעיהו י׳ ;ישראל״ בלי

 הסברה(. בעצרת דבריו על )דיווח
.2 ע׳ ,1967 מאי 14 אייר, ד׳ הארץ,

 :במסדר מהמתרחש מדנה. פרלכרג, 1506
 את מברכת בחולון "השלושה" לשכת

 כני ידימון ישעיזע. ישראל האח
6 מם׳ הגדולה, הלשכה כרית, - 5 

 יוני תשכ״ז, )ניסן-אייר (106-105)
1967. )

 הערבים תבוסת "הלם :הדואר שר 1507
 )דיווח :להתפכחות״ להוליכם מוכרח

 בגבעתיים(. הסברה בבמת דבריו על
.8 ע׳ ,1967 יוני 11 סיון, ב׳ הארץ,

 מזה אקטיביסטים "אין :ישעיהו י׳ 1508
 דבריו על )דיווח :מזה״ ומתונים

 ג׳ דכר, בגבעתיים(. הסברה בבמת
.3 ע׳ ,1967 יוני 11 סיון,

 למפא״י רפ״י בין אמת לאיחוד "הצעה 1509
יש השר עם שיחה :ברצון״ תתקבל
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 יוב 16 סיון, ח׳ דכר, ישעיהו. ראל
.4 ע׳ ,1967

 "למתוח ;החדש התשכץ אריה. ארד, 1510
 ישראל עם )ראיון :העבר״ על קו

 מס׳ השכוע, דכר ואחרים(. ישעיהו
.4 ע׳ (,1967 יוגי 30 יון, ס )כ״ג 26

 לכל העתיקה מהעיר ישיר "חיוג 1511
 על )דיווח :שבועיים״ תוך — הארץ

 סניף חנוכת בעת ישעיהו י׳ דברי
 ירושלים(. במזרח הראשון הדואר
.6 מ׳ ,1967 יולי 6 סי־ון, כ״ח הארץ,

 "הישגי :בכנסת סוקר הדואר שר 1512
 מבחן" בעת טלפון ושירות דואר

 .4 ע׳ ,1967 יולי 12 תמוז, ד׳ הארץ,
.1514-1513 מס׳ גם ראה

 :משרדו על בסקירה הדואר שר 1513
 ישראל קול של המשדרים "עצמת

 מעריב, השעה". צרכי על עוגה אינה
.4 ע׳ ,1967 יולי 12 תמוז, ד׳

.1514 ,1512 מס׳ גם ראה

 ניתוק מנעה המלאה "האוטומציה 1514
 על )דיווח :המלחמה״ בזמן טלפונים

 תקציב על בכנסת ישעיהו י׳ נאום
 המשמר, על (.694 מס׳ הדואר, משרד

.3 ע׳ ,1967 יולי 12 תמוז, ד׳
.1513-1512 מס׳ גם ראה

 להוזיל אפשר אי שעה "לפי :ישעיהו 1515
 דבריו על )דיווח הטלפון": שירותי

 18 תמוז, י׳ ביום (695 )מס׳ בכנסת
 יולי 20 תמוז, י״ב דבר, (.1967 יולי

.4 ע׳ ,1967
.1516 מס׳ גם ראה

הטל ברשת שיפור מבטיח הדואר שר 1516
 מס׳ בכנסת, דבריו על )דיווח : פונים

 יולי 20 תמוז, י״ב המשמר, על (.695
.3 ע׳ ,1967
.1515 מס׳ גם ראה

ירו במזרח הטלפונים מרכזת נחנכה 1517
 של השתתפותו על )דיווח : שלים

 תמוז, ב״ד הארץ, בטקס(. ישעיהו י׳
.2 ע׳ ,1967 אוגוסט 1

 :ולאשכול לשזר הוגשו הנצחון בולי 1518
 הנצחון בולי מסירת טקס על )דיווח

 שר ידי על ששת־הימים במלחמת
הממ ולראש המדינה לנשיא הדואר
 אוגוסט 17 אב, י״א הארץ, שלה(.

.2 ע׳ ,1967

 למחייגים אלקטרוני חניה" "מגרש 1519
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח : 14 למספר

ם(, טלפונים מרכזת חנוכת בעת ת־י  בב
 ,1967 ספטמבר 24 אלול, י״ט הארץ,

.7 ע׳

 על )דיווח :לבזק לביה״ם פינה אבן 1520
 הארץ, בטקס(. ישעיהו י׳ השתתפות

.5 ע׳ ,1967 ספטמבר 27 אלול, כ״ב

מע בפיתוח יושקעו ל״י מיליארד 3״ 1521
 )דיווח :ישראל״ של התקשורת רכת

 אבן הנחת בטקס ישעיהו י׳ דברי על
 רכד, בירושלים(. בזק לביה״ס הפינה

.7 ע׳ ,1967 ספטמבר 27 אלול, כ״ב

 :משיב אינו הדואר שר גדעון. ויגרט, 1522
 שר נגד "הארץ" למערכת )מכתב
 כ״ג»אלול, הארץ, ישעיהו(. י׳ הדואר,

.2 עי ,1967 ספטמבר 28

תשכ״ח

 ישראל הדואר, שר מוכיה. סולמי, 1523
 ל״אפיקים". מיוחד בראיון ישעיהו,
 תשכ״ח, )תשרי כ״א גל׳ אסיקים,

,1967 אוקטובר 9 ע׳ ( - 8, 14.

מל שבעה — ישראל מבולי ״ההכנסה 1524
 י׳ דברי על )דיווח :בשנה״ ל״י יון

במו ותשובות שאלות בערב ישעיהו
בטבריה(. מפא״י של "יחדיו" עדון
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 ,1967 אוקטובר 13 תשרי, ט׳ דכר,
.9 ע׳

 — הסיפוח על ״הויכוח :ישעיהו י׳ 1525
 בערב דבריו על )דיווח :סרק״ ויכוח

 "יחדיו" במועדון ותשובות שאלות
 תשרי, י״א דבר, בטבריה(. מפא״י של
.5 ע׳ ,1967 אוקטובר 15

k?■ ׳
 אינה "בריטניה :הבריטי הדואר שר 1526

האינ למען ישראל את ׳למכור׳ רוצה
 ערב ארוחת על )דיווח :שלה״ טרסים
 ישעיהו(. י׳ שערך האורח לכבוד

 ,1967 נובמבר 2 תשרי, כ״ט מעריב,
.7 ע׳

 :בכרמיאל חדשה טלפונים מרכזת 1527
בח ישעיהו י׳ השתתפות על )דיווח

 8 חשון, ה׳ הארץ, המרכזת(. נוכת
.5 ע׳ ,1967 נובמבר

 — טלפונים יוזלו לא ״אם :הדואר שר 1528
 ביקור על )דיווח :הרשת״ תורחב לא

 ו׳ הארץ, "טלרד"(. בביח״ר השר
-.8 ע׳ ,1967 נובמבר 9 חשון,

 חילוקי בגלל הדואר מנכ״ל התפטרות 1529
חשון, י׳ דבר, ישעיהו. השר עם דעות

.8 ע׳ ,1967 נובמבר 13

 עם קשייו בגלל —לביא התפטרות 1530
 ישעיהו השר ;במשרד מנגנון ותיקי

חשון, י״א הארץ, במנכ״ל. תמך לא
.2 ע׳ ,1967 נובמבר 14

 ביני דעות חילוקי "אין :הדואר שר 1531
 14 חשון, י״א דבר, המנכ״ל". לבין

.2 ע׳ ,1967 נובמבר

 :שלום״ בלי נסיגה ״אין :הדואר שר 1532
באש ביקור בעת דבריו על )דיווח
 נובמבר 17 חשון, י״ד הארץ. קלון(.

.7 ע׳ ,1967

 בש־ וההלפון הדואר שירותי מפתחים 1533
 עד שנה תידרש ;המוחזקים שהים

 )דיווח :הטלוויזיה להפעלת וחצי שנה
 תלמידים בעצרת ישעיהו י׳ דברי על

נו 19 חשון, ט״ז דכר, באשקלון(.
.3 ע׳ ,1967 במבר

 מנכ״ל "התפטר :מאשר ישעיהו י׳ 1534
 השר תשובת על )דיווח הדואר":

 הארץ, הכנסת(. חברי של לשאילתות
 .7 ע׳ ,1967 דצמבר 5 כסלו, ג׳

.703 מס׳ גם ראה

 התודעה העמקת תובע הדואר שר 1535
דב על )דיווח והלאומית: הדתית

 מרכז ליד העדות פעילי בכנס ריו
 דצמבר 11 כסלו, ט׳ הארץ, מפא״י(.

.12 ע׳ ,19157

 - העדות בין ״הזרות :ישעיהו י׳ 1536
דב על )דיווח :התפוררות״ בתהליך

 בהתאח־ מפא״י פעילי בכינוס ריו
 "יחדיו"(. חוג חברי העולים דויות
.9 ע׳ ,1967 דצמבר 22 כסלו, כ׳ דבר,

 הסופרים אגודת אורח ישעיהו השר 1537
 דצמבר 22 כסלו, כ׳ מעריב, העבריים.

.4 סור ,23 ע׳ ,1967

 תעריפי להפחית האפשרות "תיבדק 1538
 י׳ דברי על )דיווח :טלפון״ שיחות

 הכנסת(. של הכספים בועדת ישעיהו
 ,1967 דצמבר 27 כסלו, כ״ה דבר,

.2 ע׳

 :והטלפון האיחוד : דברים בשולי 1539
 ועדת כיו״ר ישעיהו בי׳ הבחירה )על

 כ״ו דבר, האיחוד(. לועידת ההכנה
.3 ע׳ ,1967 דצמבר 28 כסלו,

 העברי הסלפרינסר בונה צפי. לביא, 1540
 משרד של בפועל מנכ״ל —הראשון
 לביא י׳ במקום בא ברמן א׳ ;הדואר

 השר עם דעות חילוקי בשל שהתפטר
 31 כסלו, כ״ס מעריב, ישעיהו. י׳

.7 ע׳ ,1967 דצמבר

מע־ )מאמר :הדואר לשר שאילתא 1541
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 משרד מנכ״ל פרישת בעקבות רבת
 ב׳ מעריב, לביא(. ישעיהו הדואר,

 .8 ע׳ ,1968 ינואר 3 טבת,
.705 מם׳ ראה — ישעיהו י׳ תשובת

 עובדי ועד מכתב )על מגיב הדואר שר 1542
 ינואר 4 מיום לביא י׳ בענין הדואר

1968.  ,1968 ינואר 5 טבת, ד׳ דכר, (
.2 ע׳

 לי היו "לא :הדואר שר נחום. כרנע, 1543
 )ראיון :לביא״ י׳ עם חלוקי־דעות

 דכר, ישעיהו(. י׳ הדואר, שר עם
 .4 ,3 ע׳ ,1968 ינואר 7 טבת, ו׳

.1545 גם ראה

 או הנביאים" "חזון שלמה. נקדימון, 1544
הפול )על :סוציאליסטית״ ״ציונות

 כעקבות המפלגה שם בענין מוס
ל ורפ״י אחה״ע מפא״י, של איחודן
 ו׳ אחרונות, ידיעות אחת(. מפלגה

.20 ע׳ ,1968 ינואר 7 טבת,

 שרים ועדת שהקפיא מאשר ישעיהו 1545
 על )דיווח :במשרדו לריאורגניזציה

 כפי (1543 )מס׳ ברנע נ׳ של ראיון
.1968 ינואר 7 ביום כ״דבר" שפורסם ) 

.6 ע׳ ,1968 ינואר 8 סבת, ז׳ מארץ,

 של מעניינם זה "אין צכי. לכיא, 1546
 ;כמנהל״ ממנים מי את העובדים

 בחריפות מגיב המדינה שרות נציב
 דואר עובדי ועד של הדעת גילוי על

 המנכ״ל לפרישת בקשר ירושלים
 8 טבת, ז׳ מערים, לביא. ישעיהו
.9 ע׳ ,1968 ינואר

 חולבת פרה :הדואר אליהו. פלפמר, 1547
 סבת, י״א הארץ, תעסוקה. ומשרד

.5 ,3 ע׳ ,1968 ינואר 12

 :הצרפתי הדואר שר של ברכה מברק 1548
 י׳ הדואר, לשר מברק על )דיווח

 בין טלפונים כבל חנוכת עם ישעיהו,
 טבת. י״ד המשמר, על וישראל. צרפת

.5 ע׳ ,1968 ינואר 15

 חיפה. פועלי מועצת אורח הדואר שר 1549
.5 ע׳ ,1968 ינואר 25 טבת, כ״ד דכר,

 הדואר. שר נגד תנאי על צו בוטל 1550
.4 ע׳ ,1968 ינואר 30 טבת, כ״ט דכר,

הסו חיפה מ.פ.ח. אורח הדואר שר 1551
.1968 ינואר 31 כרת,

בפו הכללי המנהל התפטרות נמנעה 1552
 31 שבט, א׳ הארץ, הדואר. של על

.6 ע׳ ,1968 ינואר

 חדש כללי מנהל מחפש הדואר שר 1553
 ינואר 31 שבט, א׳ מערים, למשרדו.

.6 טור ,8 ע׳ ,1968

 :בדואר התובלה מערכת תיבדק 1554
 בטקס ישעיהו י׳ דברי על )דיווח
 הארץ, בכרכור(. בית־דואר חנוכת

.5 ע׳ ,1968 פברואר 1 שבם, ב׳

 לכתב שנה הדואר שר גדעון. רייכר, 1555
 הטלפונים "מחיר :אחרונות״ ״ידיעות

 י׳ עם )ראיון :עממי״ להיות צריך
 שבט, י׳ אחרונות, ידיעות ישעיהו(.

.9 ע׳ ,1968 פברואר 9

 העובדים מספר "יצומצם :הדואר שר 1556
 דברי על )דיווח :למינימום״ הזמניים

 בתל־ ברגר בית במועדון ישעיהו י׳
 פברואר 11 שבט, י״ב הארץ, אביב(.

.7 ע׳ ,1968

 :ברנו־״ ב״בית ישעיהו י׳ השר 1557
 הזמניים העובדים מספר "יצומצם
 11 שבט, י״ב דכר, הדואר״. במשרד
.4 ע׳ ,1968 פברואר

 - בריה״מ ־־־■עמדת :הדואר שר 1558
 ברנר בבית דבריו על )דיווח :חידה״

 11 שבט, י״ב מערים, בתל־אביב(.
.4 ע׳ ,1968 פברואר

 הזמניים העובדים מספר "יצומצם 1559
דמי בהוזלת דנים הדואר"; במשרד
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 י׳ דברי על )דיווח :טלפון העתקת
 בתל־ ברנר בית במועדון ישעיהו
 11 שבט, י״ב המשטר, על אביב(.
.5 ע׳ ,1968 פברואר

 בכל הישיר הטלפוני החיוג הושלם 1560
 הדואר שר דברי על )דיווח הארץ:
 שבט, כ״ג הארץ, בדימונה(. בטקס

.7 ע׳ ,1968 פברואר 22

 בקרוב ;הארצי הישיר החיוג הושלם 1561
 על )דיווח טלפונית": "אוטוסטרדה

 בדימונה(. בטקס ישעיהו י׳ דברי
 פברואר 22 שבם, כ״ג המשמר, על

.6 ע׳ ,1968

 החידושים סיבת מסביר הדואר שר 1562
 דבריו על )דיווח הטלפון: במדריך
 דכר, בדימונה(. עתונאים במסיבת

.11 ע׳ ,1968 פברואר 23 שבט, כ״ד

 :ישעיהו חזון :השבוע רם. עפרון, 1563
למע דימונה חיבור טקס על )דיווח

 שבחי ועל בישראל הישיר החיוג רכת
 שר מפי שנשמעו כסי ישראל דואר

פב 23 שבט, כ״ד למרחם, הדואר(.
.8 טור ,4 ע׳ ,1968 רואר

..16 בן ״כשהייתי עמיחי. ישראלי, א1563 . : 
בד יתומים בארבעה עמום חמור עם
 שר של )סיפורו :לארץ־ישראל״ רך

 שבט, כ״ח לנוער, מערים הדואר(.
.22 ,10 ע׳ ,1968 פברואר 27

 )קריקטורה(. :ישעיהו פסטיבל ואם. 1564
 אדר, )ח׳ 224 גל׳ שבועי, מוסף הארץ,

,1968 מארם 8 .11 ע׳ (

 :תעריפים העלאת דורש הדואר שר 1565
 הכלכלה ועדת בפני דבריו על )דיווח

 13 אדר, י־״ג הארץ, הכנסת(. של
.6 ע׳ ,1968 מארס

 סוגי תעריפי העלאת בעד הדואר שר 1566
 דבריו על )דיווח :שונים משלוח

 דבר, הכנסת(. של הכלכלה ועדת בפני
.4 ע׳ ,1968 מארם 14 אדר, י״ד

 הרצאתו על )דיווח :תימן ויוצאי הזז 1567
 במסיבה (717 )מם׳ ישעיהו י׳ של

 אדר, ו׳ ביום שנערכה הזז לכבוד
 ברית"(. "בני באולם 1968 מארס 6

 ,1968 מארם 22 אדר, כ״ב דכר,
.7 ע׳

 המועצות חברי זכויות להפקיע "אין 1568
 י׳ דברי על )דיווח :המקומיות״

 העבודה מפלגת במזכירות ישעיהו
 כ״ו דכר, ערים(. ראשי בחירת בענין
.2 ע׳ ,1968 מארס 26 אדר,

 את העניק הדואר שר יהודה. גולן, 1569
 קבוצת ל... הממשלה ראש גביע

 מארם 26 אדר, כ״ו מערים, הדואר.
.5 ע׳ ,1968

 שמקורן שאילתות יעקב. רוזנטל, 1570
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :העתונות
 מארס 27 אדר, כ״ז הארץ, בכנסת(.

.4 ע׳ ,1968

 :הערבים״ בקרב ״תמורה :ישעיהו י׳ 1571
בחדרה(. באסיפה דבריו על )דיווח
.2 ע׳ ,1968 אפריל 28 ניסן, ל׳ דבר,

 ישעיהו ישראל מרדכי. כן־פורת, 1572
 28 ניסן, ל׳ דבר, .1959וב* 1968ב־

.12 ע׳ ,1968 אפריל
.720 מס׳ ראה ישעיהו י׳ תגובת

 יום בחגיגת ערבים כפרים נציגי 1573
 על )דיווח :בנצדת־עילית העצמאות

 ה׳ הארץ, בטקס(. ישעיהו י׳ דברי
.5 ע׳ ,1968 מאי 3 אייר,

 ב״עבוי• חדשה מחלוקת משה. מייזלס, 1574
 מערים, תימן. ליוצאי המדור :דה״
.12 ע׳ ,1968 מאי 9 אייר. י״א

הלאו הליכוד "ממשלח :ישעיהו י׳ 1575
 דבריו על )דיווח :חיים״ כורח - מי

ת בפתיחת עז  דבר, "בני־ברית"(. ו
 .2 ע׳ ,1968 מאי 21 אייר, כ״ג
.723 מס׳ גם ראה
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 )דיווח : בחיפה גדול דואר בית נחנך 1576
 כ״ה ;דכר בטקס(. ישעיהו י׳ דברי על

.2 ע׳ ,1968 מאי 23 אייר,

שי את לקלוט אפשרות "מרחיבים 1577
 דברי על )דיווח :הטלוויזיה״ דורי

 הדואר בית חנוכת בטקס ישעיהו י׳
 24 אייר, כ״ו דכר, בחיפה(. החדש

.14 ע׳ ,1968 מאי

 בראשי יבחר מי אברהם. עופר, 1578
 של לרשימתו תגובה )מאמר :ז ערים

 של ישירה בחירה "נגד ישעיהו י׳
 שפורסמה (721 )מם׳ ראשי־עיר״
 מאי 24 אייר, כ״ו ביום ב״מעריב"

 יוני 14 סיון, י״ח מעריב, (.1968
.20 ע׳ ,1968

 במרכז כוחות מבחן דב. גולדשטיין, 1579
 בראשי לבחור כיצד ;ה״עבודה"

 להיות מפלגה חבר חייב האם ערים,
במוס ההצבעה ואופן ההסתדרות חבר
 אלדי שאלות — הפנימיים המפלגה דות

 מעריב, המרכז. בישיבת מחר יוכרעו
.21 ,9 ע׳ ,1968 יוני 26 סיון, ל׳

 זכתה חושי של פשרה עמוס. כן־ורד, 1580
 בעד העבודה מפלגת במרכז ברוב

 רקע על תקרית ;חשאית הצבעה
בחי נגד ישעיהו נימוקי בגלל עדתי

 30 תמוז, ד׳ הארץ, אישיות. רות
.2 ע׳ ,1968 יוני

 הטלפון העברת שולל הדואר שר 1581
 סקירתו על )דיווח :פרטית לחברה
 משרדו, פעולות את (727 )מם׳ בכנסת

.1968 יולי 1 תמוז, ה׳  ו׳ הארץ, (
.7 ע׳ ,1968 יולי 2 תמוז,

 תקציב-הפיתוח לנתק מציע ישעיהו י׳ 1582
 :הממשלה מתקציב הדואר משרד של

 )מס׳ הדואר שר סקירת על )דיווח
 ה׳ משרדו, פעולות את בכנסת (727

 תמוז, ו׳ דבר, (.1968 יולי 1 תמוז,
.2 ע׳ ,1968 יולי 2

 הכנסת אישור מובטח יהושע. כיצור, 1583
 בשבוע תיערך ההצבעה אך לשינויים,

מש פעולות סוקר הדואר שר ;הבא
 תמוז, ו׳ מעריב, (.727 )מם׳ רדו

.3 ע׳ ,1968 יולי 2

 "בלתי תקציב רוצה הדואר שר 1584
 את השר סקירת על )דיווח :תלוי״

 מם׳ הכנסת, לפני משרדו פעולות
 יולי 2 תמוז, ו׳ המשמר, על (.727

.3 ע׳ ,1968

 דקות שלוש "בכל :ישעיהו השר 1585
 על )דיווח בת״א": טלפון מותקן
 טלפונים מרכזת חנוכת בטקס דבריו

 יולי 21 תמוז. כ״ה הארץ, בצהלה(.
.8 ע׳ ,1968

 בתל־ טלפון מותקן דקות 3 ״כל 1586
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח אביב"
בצה טלפונים מרכזת חנוכת בטקס
 יולי 21 תמוז, כ״ה המשמר, על לה(.
.5 ע׳ ,1968

להת בקשר החשדתו דוחה ישעיזע 1587
 יולי 31 אב, ו׳ הארץ, לביא. פטרות

.3 ע׳ ,1968

 השקעות לגייס "מאמצים :ישעיהו 1588
 סיום על )דיווח :הטלפון״ למערכות

 פעולות את בכנסת הדואר שר סקירת
 יולי 30 אב, ה׳ (,728 )מם׳ משרדו

1968.  ,1968 יולי 31 אב, ו׳ דבר, (
.2 ע׳

 "במאבקה :בהרצליה ישעיהו השר 1589
המש על הקהל". לדעת ישראל זקוקה

.3 ע׳ ,1968 יולי 31 אב, ו׳ מר,

 הכבל הנחת הושלמה עדה. אושפיז, 1590
 אב, י״ד הארץ, ממארסיי. התת־ימי

.2 ע׳ ,1968 אוגוסט 8

 ישעיהו נגד ישעיהו השר יגאל. לביב, 1591
לביא ישעיהו התפטר מדוע ;המנכ״ל
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 אב, כ׳ הארץ, הדואר. מנכ״ל מתפקיד
.4 ,ע ,1968 אוגוסט 14

 הבא בשבוע ינוסה לצרפת הכבל 1592
 אב, כ׳ מעריב, ראשונה. נסיון בשיחת

,1968 אוגוסט 14 .8 ע' (

 היו״ר תפקיד :יהיה... וה היה... זה 1593

 ישעיהו, י׳ הדואר. )שר מתפנה:
השבי הכנסת יו״ר למישרת כמועמד

 אב, )כ״ב 33 מם׳ השבוע, דבר עית(.
.11 ע׳ (,1968 אוגוסט 16

לרא בוצעה ישירה בינלאומית שיחה 1594
 הארץ, הבינלאומי. הכבל דרך שונה

.5 ע׳ ,1968 אוגוסט 28 אלול, ד׳

תשכ״ם
 :הדואר שר עוסק במה א. גולדברג, 1595

ההא בענין "הארץ" למערכת )מכתב
 הארץ, תל־אביב(. דואר סבלי של טה
 .12 ע׳ ,1968 ספטמבר 26 תשרי, ד׳

ה-סכנה  )דיווח לדמוקרטיה": תלוי
 מזכירות בישיבת ישעיהו י׳ דברי על

 כסלו, י״א הארץ, העבודה(. מפלגת
.3 ע׳ ,1968 דצמבר 2

 למניעת אמצעים מבטיח הדואר שר 1596
פר לממשלה מסר ;בחלוקה הפרעות

 ז׳ הארץ, הסבלים. שביתת על סים
.3 ע׳ ,1968 אוקטובר 29 חשון,

 ממשלתית רשות "דרושה :ישעיהו 1602
 בישיבת דבריו על )דיווח :לעתונות״
 י״א דבר, העבודה(. מפלגת מזכירות

.2 ע׳ ,1968 דצמבר 2 כסלו,

לנא תזכורת "הפעולה :ישעיהו השר 1597
 ראיו־ בערב דבריו על )דיווח : צר"
 חשון, י״ב הארץ, בקרית־טבעון(. נות

.7 ע׳ ,1968 נובמבר 3

 השטחים בתושבי "הטיפול :ישעיהו 1598
 דבריו על )דיווח :נסיון״ בגדר עדיין
 בקרית־ ותשובות שאלות בערב

 נובמבר 7 חשון, ט״ז דבר, שמונה(.
.6 ע׳ ,1968

 מחר. יופעל התת־ימי הטלפון כבל 1599
 ,1968 נובמבר 12 חשון, כ״א הארץ,

.4 ע׳

בממ המוסכמת המדיניות על ישעיהו 1600
 העתו־ בעתון דבריו על )דיווח : שלה
 בתל־אביב(. סוקולוב בבית נאים
 ,1968 נובמבר 17 חשון, כ״ו דבר,

.2 ע׳

 צבורית בעלות רוצה "עבודה" צמרת 1601
בלתי "עתונות ;העתונות כל על
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 רשות להקים "צריך שלטה. נקדימון, 1603
 ; לדמוקרטיה...״ הזאת הסכנה לניהול
 על ישעיהו השר של ארסית התקפה

 י״א אחרונות, ידיעות חופש־העתונות.
.5 ע׳ ,1968 דצמבר 2 כסלו,

מל נמנע —בממשלה דיבר ספיר פ׳ 1604
 :העבודה מזכירות בישיבת דבר

מפ מזכירות של הישיבה על )דיווח
 את ישעיהו י׳ תקף בה העבודה לגת

דצמ 2 כסלו, י״א מעריב, העתונות(.
.3 ע׳ ,1968 בר

 :הנביא ישעיהו הרצל. רוזנכלום, 1605
 אחרונות" "ידיעות מערכת )מאמר

 העתו־ על ישעיהו י׳ דברי בעקבות
 כסלו, י״א אחרונות, ידיעות נות(.

.2 ע׳ ,1968 דצמבר 2

 )מאמר :דואר בול לא זה — עתון 1606
 י׳ דברי בעקבות "מעריב" :ת מער

 י״א מעריב, העתונות(. על ישעיהו
.8 ע׳ ,1968 דצמבר 2 כסלו,



במפ בולשביקיות נטיות :ליום מיום 1607
 "הארץ" מערכת )מאמר :העבודה לגת

 העתו־ על ישעיהו י׳ התבטאות בענין
 דצמבר 3 כסלו, י״ב הארץ, נות(.
.2 ע׳ ,1968

מע )מאמר :העתונות חופש להגנת 1608
 ישעיהו י׳ דברי בעקבות "דבר" רכת

 3 כסלו, י״ב דבר, העתונות(. על
.2 ע׳ ,1968 דצמבר
"דבר"(, מערכת = מ.ד. :)חתום

 על מגיבים שרים :״הארץ״ משאל 1609
 השרים )תגובות הדואר: שר דברי
 זרח קול, משה ספיר, יוסף ארן, זלמן

 יוסף בורג, יוסף בגין, מנחם ורהפטיג,
 כרמל, משה שפירא, י״ש אלמוגי,

 דברי על ברזילי וישראל שרף זאב
 הארץ, העתונות(. בענין ישעיהו י׳

.3 ,1 ע׳ ,1968 דצמבר 3 כסלו, י״ב

 על הדואר שר דברי מסבירה העבודה 1610
 הארץ, דיוק". "אי :ישעיהו ;העתונות

.3 ע׳ ,1968 דצמבר 3 כסלו, י״ב

 בקשר דבריו סילוף על מתריע ישעיהו 1611
 "הצעת :העבודה דובר לעתונות.

 ;מפלגתי״ בפורום נדונה לא ישעיהו
 להצעת בקשר הודעה פירסמה גח״ל

 דצמבר 3 כסלו, י״ב דבר, ישעיהו.
.2 ע׳ ,1968

 על העתונות בחוגי נזעמת תגובה 1612
 הארצי האיגוד ;ישעיהו השר הצעת

בדב השבוע בסוף ידון העתונאים של
 3 כסלו, י״ב היום, הדואר. שר יר

.2 ,1 ע׳ ,1968 דצמבר

 נדונה לא העתונות על ישעיהו הצעת 1613
 כסלו, י״ב למרחב, העבודה. במפלגת

.2 ע׳ ,1968 דצמבר 3

 "העתונות שוב תוקף ישעיהו השר 1614
 איזון "חסרת שהיא על המסחרית"

 כסלו, י״ב מעריב, סנסציות". ורודפת
.3 ע׳ ,1968 דצמבר 3

 על ישראל, "הצבי" :מעריב שיחות 1615
 כסלו, י״ב מעריב, חלל... במותיך

.10 ע׳ ,1968 דצמבר 3

טוט משטר "ראשית :רימלט ח״כ 1616
 : חופשית עתונות בחיסול - ליטרי

 בעניו ישעיהו י׳ דברי על )תגובה
 דצמבר 4 כסלו, י״ג הארץ, העתונות(.

.2 ע׳ ,1968

 בועדת ישעיהו תוכנית כלפי עקיצות 1617
 דצמבר 4 כסלו, י״ג הארץ, הכנסת.

.7 ע׳ ,1968

 וחזון ישראל חכמת דירי. מנוסי, 1618
 י׳ דברי בעקבות )פליטון :ישעיהו
אחרו ידיעות העתונות(. על ישעיהו

.4 ע׳ ,1968 דצמבר 4 כסלו, י״ג נות,

 וחזון ישראל חכמת עמום. קינן, 1619
 י׳ דברי בעקבות )פליטון :ישעיוע
אחרו ידיעות העתונות(. על ישעיהו

.4 ע׳ ,1968 דצמבר 4 כסלו, י״ג נות,

 להפעלה הטלפונים יועברו א. הראל, 1620
 "ידיעות למערכת )מכתב :פרטית

 הדואר שר דברי בעקבות אחרונות"
 ידיעות המסחרית(. העתונות על

 ,1968 דצמבר 4 כסלו, י״ג אחרונות,
.11 ע׳

בעק מערכת )מאמר :המשולש הלוח 1621
 העתונות על ישעיהו י׳ דברי בות

 4 כסלו, י״ג למרחב, המסחרית(.
.2 ע׳ ,1968 דצמבר
מ.ל.(. :)חתום

 להסתייג ספיר על לחץ משה. מייזלס, 1622
יש מהצעות העבודה בשם רשמית

 דצמבר 4 כסלו, י״ג מעריב, עיהו.
.1 ע׳ ,1968

שמריהו(. מ. :)חתום

)בעק :ואובייקטיביות תפוצה :אגב 1623
 העתונות על ישעיהו י׳ דברי בות

דצמ 4 כסלו, י״ג הצופה, המסחרית(.
.9 טור ,2 ע׳ ,1968 בר
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 ב־ רוצים העסקנים מאל. מרקום, 1624
 נסיונות ונעשים נעשו ;"פראבדה"

 "מטעם": עתונים אימפרית להקים
 על ישעיהו י׳ התבטאות )בעקבות
 כסלו.. י״ד הארץ, המסחרית(. העתונות

.2 ע׳ ,1968 דצמבר 5

 רוב דברים: בשולי נתן. רענן, 1625
 בישיבת ישעיהו י׳ דברי )על :מהומה

 העתו־ על העבודה מפלגת מזכירות
 ,1968 דצמבר 5 כסלו, י״ד דבר, נות(.

.3 ע׳

 :מכאן סמי — העתונות לחופש מאבק 1626
 י׳ דברי בעקבות מערכת )מאמר
 על המסחרית(. העתונות על ישעיהו

 ,1968 דצמבר 5 כסלו, י״ד ממשמר,
.1 ע׳

מ״ה(. :)חתום

 העתו־ שלפני המשימה יעקב. עמית, 1627
 כסלו, י״ד המשמר, על האידיאית. נות

.2 ע׳ ,1968 דצמבר 5

 ישראל. עתונאי של הארצי האגוד 1628
 ישראל השר דברי על האיגוד תגובת

.1968 דצמבר 6 כסלו, )ט״ו ישעיהו ) 
 בתל- העתונאים )אגודת למכר אגרת

 ינואר 15 טבת, )כ״ה 36 מס׳ אביב(,
1969, .1 ע׳ (

 :קשת מסילבי חץ סילכי. קשת, 1629
 —הארץ הביתה. לד ישעיהודופולום,

 )ט״ו (262) 11 גל׳ שבועי, מוסף
,1968 דצמבר 6 כסלו, .12 ע׳ (

 מנשביקיות הערות שלמה. גרודזנסקי, 1630
 )על :ישעיהו השר של לבולשביזם

המס העתונות בענין ישעיהו י׳ דברי
 דצמבר 6 כסלו, ט״ו דבר, חרית(.

.10 ע׳ ,1968

 שר עם מיוחד ראיון שלטה. שמגר, 1631
 "נכוויתי :ישעיהו ישראל הדואר,

דב )בעקבות :העזתי...״ בשל קשה
 ידיעות המסחרית(. העתונות על ריו

 ,1968 דצמבר 6 כסלו, ט״ו אחרונות,
.22 ,7 ע׳

 מעריב, ישעיהו. חזון שמואל. שניצר, 1632
.10 ,9 ע׳ ,1968 דצמבר 6 כסלו, ט״ו

)מכת :והדמוקרטיה ישעיזע ישראל 1633
 ישראל גולני, חיים מאח למערכת בים

 תרשיש וש׳ כהן מאיר וייס, ר׳ דרנוב,
 העתונות על ישעיהו י׳ דברי בעקבות

 דצמבר 8 כסלו, י״ז הארץ, המסחרית(.
.4 ע׳ ,1968

 ישעיהו. י׳ דברי על העתונאים אגוד 1634
 .2 ע׳ ,1968 דצמבר 8 כסלו, י״ז דבר,
.1628 מס׳ גם ראה

 תסתייג "העבודה" משה. מייזלם, 1635
 ישעיהו. י׳ השר של מהצעתו בישיבתה

 ,1968 דצמבר 8 כסלו, י״ז מעריב,
.8 ע׳

שמריהו(. מ. :)חתום

 מדברי תסתייג לא "העבודה" מזכירות 1636
 דצמבר 9 כסלו, י״ח הארץ, ישעיהו.

.8 ע׳ ,1968

מאזן יונה. יגול, 1637  אמת: עתונות-
 העתו־ על ישעיהו י׳ דברי )בעקבות

 10 כסלו, י״ט דבר, המסחרית(. נות
.4 ,3 ע׳ ,1968 דצמבר

 תרבות :הימים מפרקי ישראל. בהן, 1638
 ישראל הדואר, שר דברי )על רעה:

 העתו־ על המפלגה במזכירות ישעיהו,
 10 גל׳ סב, שנה הצעיר, הפועל נות(.
,1968 דצמבר 10 כסלו. )י״ט  .4 ע׳ (

ה.ה.(. :)חתום

 י׳ דברי על בטלביזיה לבון )פנחס 1639
 מפלגת מזכירות בישיבת ישעיהו

 דצמבר 11 כסלו, כ׳ דבר, העבודה(.
.2 ע׳ ,1968

לכ תיקונים כמה שלמה. גרודזנסקי, 1640
י׳ דברי )בעקבות :תיקונים מה
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 כסלו, כ׳ דכר, העתונות(. על ישעיהו
.11 ע׳ ,1968 דצמבר 11

 הכרח "יש :ישראל עתונאי אגוד 1641
 לשר תגובה ;העתונות" חופש לקיום

 דצמבר 12 כסלו, כ״א הארץ, ישעיהו.
.2 ע׳ ,1968
.1628 מם׳ גם ראה

 למערכת )מכתבים :והצבור העתון 1642
 ואברהם בן־ברוד ה׳ מאת "הארץ"

 על ישעיהו י׳ לדברי בתגובה דוד פ׳
דצמ 12 כסלו. כ״א הארץ, העתונות(.

.11 ע׳ ,1968 בר

 פוע־ עתונות על דיון יהודה. נוטהלף, 1643
 דבריו ;העבודה מפלגת במזכירות לית
 גוטהלף. יהודה "דבר", עורך של

 ,1.968 דצמבר 13 כסלו, כ״ב דכר,
.2 ע׳

.1649 מס׳ גם ראה

 השר לדעות מצטרף "דבר" עורך 1644
 מגלה המסחרית "העתונות ;ישעיהו
 כסלו, כ״ב הארץ, מדינאים". ערוות

.3 ע׳ ,1968 דצמבר 13
.1643 מם׳ גם ראה

 "מגיבה מסחרית עתונות אורי. יזהר, 1645
 י׳ דברי )בעקבות :הדמוקרטיה״ על

 דכר, המסחרית(. העתונות על ישעיהו
.4 ע׳ ,1968 דצמבר 13 כסלו, כ״ב

צי בבעלות העתונות יצחק. פנינר, 1646
 דברי )בעקבות :דרכים בפרשת בורית

 המסחרית(. העתונות על ישעיהו י׳
 ,1968 דצמבר 13 כסלו, כ״ב דבר,

.4 ע׳

 — והשטחים העתונות משה. מייזלם, 1647
העבו מפלגת מזכירות דיוני במרכז

 על ישעיהו י׳ דברי )בעקבות : דה
 13 כסלו, כ״ב מעריכ, העתונות(.

.4 ע׳ ,1968 דצמבר

)בעקבות :ו״״אריג עתה יופמוס. 1648

 משריה, העתונות(. על ישעיהו י׳ דברי
.10 ע׳ ,1968 דצמבר 13 כסלו, כ״ב

 )של הדעת גניבת יהודה. גומהלף, 1649
 ישעיהו י׳ דברי )בעקבות :״הארץ״(

 15 כסלו, כ״ד דכר, חעתוגוח(. על
.3 ע׳ ,1968 דצמבר

.1643 מם׳ גם ראה

 :״הארץ״ על קובל יעקב. מזרחי, 1650
 בעקבות "הארץ" למערכת )מכתב
 הארץ, ישעיהו(. י׳ על העתה התקפת

.11 ע׳ ,1968 דצמבר 16 כסלו, כ״ה

 :העתובוח״ לחופש ״סכנה יונה. יגול, 1651
 העתו- על ישעיהו י׳ דברי )בעקבות

 דצמבר 16 כסלו, כ״ה דכר, נות(.
.4 ע׳ ,1968

 להניף חייבת "ההסתדרות :ישעיהו 1652
בחגי דבריו על )דיווח :העליה״ דגל
 שגערכו ההסתדרות שנות 48 גות

 17 כסלו, כ״ו מעריב, באשקלון(.
.7 ע׳ ,1968 דצמבר

 — ה״עבודה״ צמרת שלמה. נקדימון, 1653
 דברי על )דיווח :העתונות מדוכת על
 ה״עבודה"(. מפלגת במרכז ישעיהו י׳

 דצמבר 23 טבת, ב׳ אחרונות, ידיעות
.11 ע׳ ,1968

 כלפי ישעיהו כוונת על שאילתות 1654
 טבת, ג׳ הארץ, החופשית. העתונות

.9 ע׳ ,1968 דצמבר 24

 ידוע "לא :אשכול •הושע. כיצור, 1655
 הצהרת ;ארה״ב״ בעמדת הקשחה על

בכנ אשכול לוי עמדת )על :ישעיהו
 בנוגע ישעיהו י׳ הצעת בענין סת

דצמ 24 סבת, ג׳ מעריב, לעתונות(.
.3 ע׳ ,1968 בר

 השקרן. ישעיהו :שמעתי ראיתי רחץ. 1656
 .2 ע׳ ,1968 דצמבר 25 טבת, ד׳ הארץ,

.1663 ,1659 ,1658 מם׳ גם ראה
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 לכבלים במפעל נחנכה חדשה מחלקה 1657
 )התייחסות :בחיפה חשמל ולחומי

 המסחרית(. העתוגות לענין ישעיהו י׳
 ,1968 דצמבר 26 טבת, ה׳ הארץ,

.7 ע׳

 להסיק ישעיהו השר על רב. לוין, 1658
 "הארץ" למערכת )מכתב מסקנות:
 "ישעיהו רו״ו של רשימתו בעקבות
סבת, ד׳ מיום (1656 )מס׳ השקרן״

.1968 דצמבר 25 טבת, ה׳ הארץ, (
.11 ע׳ ,1968 דצמבר 26

.1663 ,1659 מס׳ גם ראה

 :והתגובות ישעיהו דברי י. שמא? 1659
 בעקבות "הארץ" למערכת )מכתב

 השקרן" "ישעיהו רו״ן של רשימתו
 דצמבר 25 טבת, ד׳ מיום (1656 )מט׳
1968.  דצמבר 31 טבת, י׳ הארץ, (
.5 ע׳ ,1968
.1663 ,1658 מם׳ גם ראה

 שוקלת אינה "העתוגות :ישעיהו השר 1660
 על )דיווח המדינה": צרכי תמיד
במפ שרת ע״ש הרעיוני בחוג דבריו

 2 טבת, י״ב הארץ, העבודה(. לגת
.7 ע׳ ,1969 ינואר

 העתונות חסינות שולל ישעיהו השר 1661
 דבריו על )דיווח : מביקורת המסחרית

במפ שרת ע״ש החוג של ארצי בכנס
 2 סבת, י״ב למרחב, העבודה(. לגת

.2 ע׳ ,1969 ינואר

 בשינוי היום דנה "העבודה" לשכת 1662
 הפרטית. העתונות ;לכנסת הבחירות

 ,1969 יגואר 2 טבת, י״ב מעריב,
.1 ע׳

 :שותק ישעיהו השר מיכה. ויתקון, 1663
 בעקבות "הארץ" למערכת )מכתב

 השקרן" "ישעיהו רו״ז של רשימתו
 דצמבר 25 טבת, ד׳ מיום (1656 )מס׳
1968.  ,1969 יגואר 3 טבת, י״ג הארץ, (

.10 ע׳
.1659 ,1658 מס׳ גם ראה

 העתונות לסבסד "יש :הדואר שר 1654
 :פירסומת״ לאמצעי תוצרך שלא

 ראיוגות בערב דבריו על )דיווח
 ינואר 5 טבת, ט״ו הארץ, בחיפה(.

.7 ע׳ ,1969

 "עתו־ :ישעיהו :שמעתי ראיתי דו׳ץ. 1665
 ט״ז הארץ, בישראל". חופשית נות

.2 ע׳ ,1969 יגואר 6 טבת,

 :ישעיהו בהצעת תומך 4נ מודיאנו, 1666
 בתגובה "הארץ" למערכת )מכתב
המסח העתונות על ישעיהו לדברי
 ,1969 ינואר 6 טבת, ט״ז הארץ, רית(.

.15 ע׳

 בעתו־ המדינה סודות ק. כן־אכרהם, 1667
 בעקבות "דבר" למערכת )מכתב : נים

המס העתונוח על ישעיהו י׳ הערות
 ,1969 ינואר 6 טבת, ט״ז דבר, חרית(.

.3 ע׳

"מע מערכת )מאמר : ? עתונות מס 1668
 של ההתבטאות פרשת בעקבות ריב"

 המסחרית(. העתונות על ישעיהו י׳
.8 ע׳ ,1968 ינואר 6 סבת, ט״ז מעריב,

« •
 מוכיח ישעיהו השר מנחם. מיפלפון, 1669

 יש אם "מסופקני הסטודנטים: את
 ולזות חשד להטיל מוסרית זכות לכם

 טבת, ט״ז מעריב, בממשלה". שפתיים
.15 ע׳ ,1969 ינואר 6

 הטלפונים שספר מקוד. הדואר שר 1670
 ואינו עתונאים מתקיף ;במאי יופיע

תשו על )דיווח :ידיעותיהם מכחיש
 שנענו כפי בכנסת לשאילתות בות

.1969 יגואר 7 טבת, י״ז ביום  הארץ. (
.5 ע׳ ,1969 ינואר 9 טבת, י״ט

.736 י(,)735 מם׳ ראה

 למערכת )מכתבים :חופשית עתונות 1671
 וע׳ גולדשמידט אלי מאת "הארץ"
 ישעיהו י׳ התבטאות בענין שפירא

 10 טבת, כ׳ הארץ, העתונות(. על
.10 ע׳ ,1969 ינואר
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 את שואל טייאר יהושע. כישור, 1672
נג ההאשמות בדבר "מה :ישעיהו

 ינואר 12 טבת, כ״ב מעריב, ז". דך
.16 ע׳ ,1969

 מחוסנים להיות "עלינו :ישעיהו י׳ 1673
 על )דיווח :פסיכולוגית לוחמה מפני

 דכר, ברעננה(, הסברה באסיפת דבריו
.8 ע׳ ,1969 ינואר 13 טבת, כ״ג

 נגד שאילתות בפסילת ממשיך לוז 1674
 ינואר 14 טבת, כ״ד הארץ, ישעיהו,

.7 ע׳ ,1969

 ;ישעיהו השר את מראיין ״רמזור״ 1675
א איש "דיין ה-ל מ ח  מדינאי". מל

,1969 )ינואר 1 גל׳ ו, שנה רמזור, ) 
7 ע׳ - 6, 19.

מצ "דיין :ישעיהו שלמה. נקדיפון, 1676
 לשאוף עלינו מנהיג; לא אך ביא,

 ;לפעם מפעם הבטחון שר להחלפת
 בעלי בקצבים — המסחרית העתונות

 ל״רמזור" ריאיון על )דיווח :גוף״.
.1969 ינואר במחצית (1675 )מם׳ ) 

 ינואר 14 טבת. כ״ד אחרונות, ידיעות
.23 ע׳ ,1969

פסי מסביר לוז( )קדיש הכנסת יו״ר 1677
 ישעיהו(, ישראל )נגד שאילתות לת

 ,1969 ינואר 15 טבת, כ״ה הארץ,
.7 ע׳

 מעתונות גם מרוצה אינו ישעיהו 1678
 י׳ עם ראיון על )דיווח הפועלים:

,1675 )מס׳ ב״רמזור״ ישעיהו  בטאון (
 כ״ה הארץ, העבודה(. מפלגת צעירי
 .8 ע׳ ,1969 ינואר 15 טבת,
.1690 מס׳ גם ראה

 דה־ וחזון ישעיהו חזון עמום. קינן, 1679
 15 טבת, כ״ה אחרונות, ידיעות גול.

.15 ע׳ ,1969 ינואר

 :שאילתה פסילת על אכרהם. מיאר, 1680
 חה״כ ע״י "הארץ" למערכת )מכתב

 ישעיהו השר אל ששאילתתו טיאר
[114]

 לוז(. ק׳ הכנסת, יו״ר ע״י נפסלה
 ,1969 ינואר 17 טבת, כ״ז הארץ,

.10 ע׳

 :שאילתה פסילת על הדיש. לוז, 1681
 יו״ר ע״י "הארץ" למערכת )מכתב
 של שאילתה פסילת בעקבות הכנסת

 הארץ, ישעיהו(. י׳ לשר טיאר א׳ ח״כ
.10 ע׳ ,1969 ינואר 17 טבת. כ״ז

 שר באמת נלחם במי מדי. פרויס, 1682
 ישעיהו י׳ דברי )בעקבות הדוארז:

העבו מפלגת במזכירות העתונות על
 ,1969 ינואר 17 טבת, כ״ז דכר, דה(,

.10 ע׳
.737 מם׳ ראה ישעיהו י׳ תשובת

 אלא לידה תעודת "לא :ישעיהו י׳ 1683
ב בכנס דבריו על )דיווח :כושר״
 19 טבת, כ״ט דכר, ברנד(. גבעת
.2 ע׳ ,1969 ינואר

.2 ע׳
 לסמכות טוען לוז( )ק׳ הכנסת יו״ר 1684

 שהוגשו שאילתות בפסילת יחודית
 שאילתה פסילת )בעקבות :לכנסת

 ישעיהו(. י׳ לשר טיאר א׳ ח״כ של
.5 ע׳ ,1969 ינואר 22 שבט, ג׳ הארץ,

 הצעה על )בכנסת( ישיב לא ישעיהו 1685
 במקומו ; העתונות על דבריו להבהרת

 22 שבט. ג׳ הארץ, ברעם. משה יענה
.7 ע׳ ,1969 ינואר

 - הדואר לשר שאילתא ביטל אבנרי 1686
 ינואר 23 שבט, ד׳ הארץ, כמחאה.

.6 ע׳ ,1969

 נגד משפט בהגשת מעיין ישעיהו י׳ 1687
 ינואר, 23 שבט, ד׳ דבר, ״הארץ״.

.2 ע׳ ,1969

 )על :יענה... לא ישעיהו השר 1688
 בענין אבנרי אורי ח״כ של שאילתה

 על המסחרית(. העתונות על דבריו
 ,1969 ינואר 23 שבט, ד׳ המשמר,

.6 ע׳

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 ישעיהו. פרשת :שמעתי ראיתי רחץ. 1689
.2 ע׳ ,1969 יגואר 24 שבט, ח׳ הארץ,

יש השר אל שאלות חיים. צוריה, 1690
 בעה־ "הארץ" למערכת )מכתב : עיהו
 ביום ב״הארץ" שהופיע מאמר בות

 קבע בו (16ל8 )מם׳ 1969 ינואר 15
 ומדינאי(. מנהיג אינו דיין כי ישעיהו
.15 ע׳ ,i960 ינואר 28 שבט, ט׳ הארץ,

- ההשתקה ברית יעקב. רוזנטל, 1691 ז  לו
 שאילתות פסילת )בעניז :ישעיהו

 י׳ הארץ, ישעיהו(. י׳ אל המופנות
.11 ע׳ ,1969 ינואר 29 שבט,

 :צב הצבי- :שמעתי ראיתי רו״ן. 1692
 להתקין ישעיהו י׳ הבטחת )בענין
 קרית ליד במנרה לטלוויזיה משדר

 ינואר 20 שבט, י״א הארץ, שמונה(.
.2 ע׳ ,1969

)בעק : ״דבר״ של היפוכו נתן. רענן, 1693
 העתונות(. על ישעיהו י׳ דברי בות

,1969 )פברואר 2 גל׳ ו, שנה רמזור, ) 
1 ע׳ 5 -1 4.

 י״ד הארץ, לבי״ח. הוכנס ישעיהו 1694
.3 ע׳ ,1969 פברואר 2 שבט,

 בעתו- ואי־תלות תלות יוסף. לפיד, 1695
 ותהליכי ישעיהו" "פולמוס ;נות

 מעריב, בישראל. הדמוקרטיה שחיקת
.17 ע׳ ,1969 פברואר 2 שבט, י״ד

 בבילינסון. אושפזו וישעיהו ברזילי 1696
 ,1969 פברואר 3 שבט, ס״ו הארץ,

.6 ע׳

 ס״ז דבר, החלים. ישעיהו י׳ השר 1697
.10 ע׳ ,1969 פברואר 4 שגט,

הש ברית האמנם אריה. אופיר, 1698
 "הארץ" למערכת )מכתב :ז תקה

 "ברית רוזנטל י׳ של מאמרו בעקבות
 (1691 )מס׳ לוז-ישעיהו״ ההשתקה

שבט, י׳ ביום ב״הארץ" שפורסמה
[115]

.1969 ינואר 29  שבט, י״ט הארץ, (
.10 ע׳ ,1969 פברואר 7

.1699 מס׳ גם ראה

למע למכתב תגובה יעקב. רוזנטל, 1699
 הכתבה בענין אופיר א׳ של רכת

 )מס׳ ישעיהו"—לוז ההשתקה "ברית
1698.  פברואר 7 שבס, י״ט הארץ, (
.10 ע׳ ,1969
.1691 מס׳ גם ראה

 הטלפון העתקת "דמי :הדואר שר 1700
 כ״א הארץ, ״.200 במקום ל״י 100

.2 ע׳ ,1969 פברואר 9 שבט,

 קצרים בגלים לשידור מרכז יוקם 1701
 שר סקירת על )דיווח :חוץ לארצות
 ועדת בפני משרדו פעולות את הדואר

 שבם, כ״א דבר, הכנסת(. של הכספים
.4 ע׳ ,1969 פברואר 9

 ישעיהו חזון :שמעתי ראיתי רו״ן. 1702
 11 שבט, כ״ו הארץ, בהתגשמותו.

.2 ע׳ ,1969 פברואר

 ספר-טלפון פירסום שוקל ישעיהו 1703
 פברואר 11 שבט, כ״ג הארץ, ארעי.

.7 ע׳ ,1969

בינ שיחות סוגית מסביר ישעיהו 1704
 )דיווח : לדואר נזק ואפשרות לאומיות

 739 )מם׳ לשאילתות תשובות על
 שם־טוב, ו׳ אבנרי, א׳ של ()ח(
 כ״ה הארץ, לורנץ(. וש׳ טיאר א׳

.5 ע׳ ,1969 פברואר 13 שבט,

 במשטר מדאיגים סימנים "משקיף". 1705
 "במערכה" למערכת )מכתב :בישראל

 העתו־ חופש על ישעיהו י׳ עמדת על
 ח, שנה במערכה, המסחרית(. נוח
,95) 11 גל׳  מארס 10 אדר, )כ׳ (

1969, .18 ע׳ (

 טיב ירד "באחרונה :מודה הדואר שר 1706
 דבריו על )דיווח הטלפון": שירותי

 כ״ו מעריב, בחולון(. ראיונות בערב
.7 ע׳ ,1969 מארם 16 אדר,

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 על :הממשלה משולחן חיסן*. חריף, 1707
 על )דיווח מצדה: גיבורי עצמות
 שרים(. כועדת ישעיהו י׳ של חברותו
 ,196נ< מארם 17 אדר, כ״ז מערים,

.5 טור ,3 ע׳

השט תושבי שלוב נגד ישעיהו השר 1708
 פומבי בראיון דבריו על )דיווח : חים

 מארס 23 גיסן, ד׳ מארץ, בירושלים(.
.2 ע׳ ,1969

השט תושבי שילוב נגד ישעיהו השר 1709
 פומבי בראיון דבריו על )דיווח : חים

 מארם 23 ניסן, ד׳ דבר, בירושלים(.
.2 ע׳ ,1969

 הטלפונים העברת אפשרות נבדקת 1710
 י׳ דברי על )דיווח עסקית: לחברה
 התקשורת במתקני סיור בעת ישעיהו

 מארס 26 ניסן, ז׳ הארץ, הדואר(. של
.3 ע׳ ,1969

 ניהול למסור אפשרות בוחן ישעיהו 1711
 על )דיווח :עסקית לחברה הטלפונים

התק במתקני עתונאיום בסיור דבריו
 ז׳ מטרים, ישראל(. דואר של שורת
.7 ע׳ ,1969 מארס 26 ניסן,

 הטלפונים להעביר אפשרות "נבדקת 1712
 דברי על )דיווח :עסקית״ לחברה

במת עתונאים סיור בעת ישעיהו י׳
 ח׳ דכר, הדואר(. של התקשורת קני

.12 ע׳ ,1969 מארס 27 ניסן,

 השירות. על תלונה מצדיק הדואר שר 1713
.5 ע׳ ,1969 מארס 27 ניסן, ח׳ הארץ,

 שר :הכנסת מדוכן יהושע. כיצור, 1716
 )דיווח :משרדו פעולות סוקר הדואר

.747 מם׳ בכנסת, ישעיהו י׳ דברי על ) 
.3 ע׳ ,1969 מאי 7 אייר, י״ט מערים,

 את תשאל :שמעתי ראיתי רחץ. 1717
 ,1969 מאי 19 סיון, ב׳ הארץ, ישעיהו.

.9 ע׳

 שר לשכת ישבית צה״ל נכי ארגון 1718
 סיון, ה׳ מערים, החג. אחרי הדואר

.1 ע׳ ,1969 מאי 22

 ש׳ מאת הדואר לשר גלוי מכתב 1719
 ארגון של הארצי הועד יו״ר לדרמן,

 מערים, וצה״ל. השחרור מלחמת נכי
JV 28 י״א .25 ע׳ ,1969 מאי 0

להתנח כח־אדם "אין :הדואר שר 1720
 במועדון דבריו על )דיווח לות":

 סיון, ט״ו הארץ, בחיפה(. ההנדסי
.3 ע׳ ,1969 יוני 1

 בעיה כל לפתור "נוכל :ישעיהו י׳ 1721
במו דבריו על )דיווח : הערבים״ עם

 סיון, ט״ו דכר, בחיפה(. ההנדסי עדון
.2 ע׳ ,1969 יוני 1

 פרישת דורש הדואר שר יגאל. לכים, 1722
 כבל חב׳ מראשות לביא )ישעיהו(
סיון, ט״ו הארץ, התת־ימי. הטלפונים

.8 ע׳ ,1969 יוני 1

משבי צה״ל נכי מאות אלי. לנדאו, 1723
ר- שר במשרד העבודה תים א דו  ה
סיון, ט״ז מערים, מעליב". "יחם על

.1 ע׳ ,1969 יוני 2

אורח שר 1714 אר- ל הדו י ם ח י ר •ה כ הדו־ שר למשרד פרצו המלחמה נכי 1724 ׳ד
ל 1ז׳ ניסו׳ כ״ט י ר ם הטלפון. בדמי הוזלה תובעים ;אר י8 ׳ע ׳1969 א

,1969 יוני 3 סיון, י״ז המשמר, על
.3 ע׳ הטל־ ספר הופיע ״כבר :הדואר שר 1715

:חודשים״ 7 בעוד הבא הספר - פון
 תקנות להפעיל "אציע :הדואר שר 1725 בישיבת (747 )מם׳ דבריו על )דיווח

 הדוו- שביתת תופסק לא אם חירום מאי 7 אייר, י״ט הארץ, הכנסת(.
בתכנית דברת על ודיווח :רים״ .3 ע׳ ,1969
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 על ישראל(. בשידורי הזה" "היום
.6 ע׳ ,1969 יוני 4 סיון, י״ה המשטר,

 אשמים. הדוורים לא אליהו. סלפטר, 1726
.9 ע׳ ,1969 יוני 6 סיון, ב׳ הארץ,

 את פיטר ישעיהו יגאל. לביב, 1727
 הכבל חברת מניהול לביא )ישעיהו(
 יוגי 8 סיון, ב״ב הארץ, התת-ימי.

.8 ע׳ ,1969

 הכבל, חברת בהנהלת לביא החלפת 1728
 כ״ג מעריב, אישיים. מנימוקים לא

.4 ע׳ ,1969 יוני 9 סיון,

 "פיטורי :לביא ישעיהו צבי. לביא, 1729
משו —התת־ימי הכבל חב׳ מהנהלת

 ,1969 יוגי 10 סיון, כ״ד מעריב, נים".
.7 ע׳

 ותנועת תלויה" "הבלתי העתונות נ.ין. 1730
 ,1969 יוני 12 סיון, כ״ו דבר, העבודה.

.10 ע׳

 :הדואר שר עם ראיון נחום. כרגע, 1731
 ב״ז דבר, למיניהם. והלחצים הדואר

.9 ,3 ע׳ ,1969 יוני 13 סיון,

יש עם "למרחב" ראיון רם. עפרון, 1732
ומ מהדוורים "רבים :ישעיהו ראל

 האישיים". מידידי הם הוועד חברי
 ע׳ ,1969 יוני 13 סיון, כ״ז למרחב,

3, 6.

 מצווי- התלהבתי "לא גדעון. רייכר, 1733
 :ומבטיח ישעיהו, מר מודה ריתוק״,

 ידיעות יתמלאו". צודקות "דרישות
 ,1969 יוני 13 סיון, כ״ז אחרונות,

.11 ע׳

 הארץ, הכנסת. ליו״ר מועמד ישעיהו 1734
.8 ע׳ ,1969 יוני 17 תמוז, א׳

 )מאמר :מתאימה בלתי מועמדות 1735
 ישעיהו י׳ מינוי נגד "הארץ" מערכת

 ב׳ הארץ, הכנסת(. יו״ר לתפקיד
.9 ע׳ ,1969 יוני 18 תמוז,

למע )מכתבים : פוליטית קריקטורה 1736
 יריב ונתן גולן מ׳ מאת "הארץ" רכת

 יו״ר לתפקיד ישעיהו י׳ מינוי בגנות
 ,1969 יוני 23 תמוז, ז׳ הארץ, הכנסת(.

.20 ע׳

של בעדה כפגיעה - בישעיהו פגיעה 1737
 מאת "דבר" למערכת )מכתבים : מה

 בזכותו עוז־ארי ויאיר דורי זכריה
 26 תמוז, י׳ דבר, ישעיהו(. י׳ של
.9 ע׳ ,1969 יוני

 איך אשכול, לחיי ירדו "איך :ישעיהו 1738
 דבריו על )דיווח :באבן״ מטפלים
 הארץ, ברדיו(, הזה" "היום בתכנית

.8 ע׳ ,1969 יולי 2 תמוז, ט״ז

טל קליטת שיפור מבטיח הדואר שר 1739
 כ״ד הארץ, טלפונים. וספר וויזיה
.4 ע׳ ,1969 יולי 10 תמוז,

.753 מס׳ גם ראה

 החלפת כע״ט. טרנספורט זילברשטיין 1740
 למערכת )מכתב :טלפון מספרי

 הדואר שר העברת בענין ־■־■הארץ"
 הארץ, הכנסת(. יו״ר לכהונת ממשרתו

.16 ע׳ ,1969 יולי 14 תמוז, כ״ח

 הדואר. שר :שמעתי ראיתי רו״ן. 1741
.9 ע׳ ,1969 יולי 15 תמוז, כ״ט הארץ,

 תומכת הממשלה ראש דן. מרגלית, 1742
 הדוו־ כלפי הדואר שר של התקיף בקו

 ,1969 יולי 28 אב, י״ג הארץ, רים.
.1 ע׳

 הארץ, הדוורים. עם נפגש ישעיהו 1743
.8 ע׳ ,1969 יולי 28 אב, י״ג

 תקינה. לעבודה חזרו תל-אביב דוורי 1744
.8 ע׳ ,1969 יולי 29 אב, י״ד הארץ,

 ההליכים להפסיק מבקש הזרואר שר 1745
 אב, כ״ד הארץ, תל־אביב. דוורי נגד

.8 ע׳ ,1969 אוגוסט 8
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 ממשלת את יפורר "פילוג :ישעיהו 1746
 באסיפה דבריו על )דיווח :הליכוד״

אביב(. או 10 אב, כ״ו הארץ, בתל־
.6 ע׳ ,1969 גוסט

 - והמערך ״ההסתדרות :ישעיהו י׳ 1747
 :הדתיים״ החברים של הנאמן ביתם

 בתי ועדי באסיפת דבריו על )דיווח
 י״ב דכר, דתיים(. לפעילים כנסת
.8 ע׳ ,1969 אוגוסט 26 אלול,

 שביתת היום ;הידברות נסיון נכשל 1748
 ניכר חלק "קויים :ישעיהו ; הדוורים

 אלול, י״ג הארץ, הדוורים". מדרישות
.8 ע׳ ,1969 אוגוסט 17

הוג הדוורים "תביעות :הדואר שר 1749
 27 אלול, י״ג מעריב, בחלקן״. שמו

.7 ע׳ ,1969 אוגוסט

 דואר של מחדל עוד ברוד. מאירי, 1750

ב לא — טלוויזיה שידורי :ישראל
 אוגוסט 27 אלול, י״ג מעריב, אילת.

.12 ע׳ ,1969

האחרו הממשלה ימי דן. מרגלית, 1751

 ישיבות עוד "צריך :ישעיהו — נים
 ישעיהו(. י׳ עם )ראיון :ממשלה״

 ,1969 אוגוסט 28 אלול, י״ד הארץ,
.9 ע׳

 היום יחלק הדואר שר צבי. לביא, 1752
 מעריב, כמתנדב. - בירושלים הדואר

.7 ע׳ ,1969 ספטמבר 4 אליל, כ״א

 דואר לחלק באו לא וקולק ישעיהו 1753
ספ 5 אלול, כ״ב הארץ, בירושלים.

.3 ע׳ ,1969 טמבר

 המתנדבים אבל באו, לא ה״חשובים" 1754
 5 אלול, כ״ב מעריב, דואר. חילקו

.4 ע׳ ,1969 ספטמבר

תש״ל
 גליון הקדיש שאגל אריה. לינדנכאום, 1755

 תשרי, ט׳ דבר, הדואר. לשר בולים

.7 ע׳ ,1969 ספטמבר 21

להר ייחפרו בת״א מרכזיים רחובות 1756
 )דיווח :העירונית הטלפון רשת חבת

 פתיחת בסקס ישעיהו י׳ דברי על
 י״ז הארץ, בחולון(. טלפונים מרכזת
.3 ע׳ ,1969 ספטמבר 29 תשרי,

 :אשקלון בחוצות מבשרים שרים 1757
באש ישעיהו השר ביקור על )דיווח
 אוקטובר 2 תשרי, כ׳ מעריב, קלון(.

.2 ע׳ ,1969

 גאולת בין להפריד "אין :ישעיהו י׳ 1758
 דבריו על )דיווח ואחדותו": העם

 כ״א דבר, באשקלון(. פנים בקבלת

.14 ע׳ ,1969 אוקטובר 3 תשרי,

:העבודה למזכ״ל כמועמדים מוזכרים 1759

[118]

 ביניהם שונים, מועמדים על )דיווח
 חשון, ט׳ הארץ, לתפקיד(. ישעיהו, י׳

.8 ע׳ ,1969 אוקטובר 21

וה הדואר שר :שמעתי ראיתי רו׳־׳ן. 1760
 12 כסלו, ב׳ הארץ, בשבת. טלוויזיה

.9 ע׳ ,1969 נובמבר

 מועמד —ברקת ר׳ משה. מייזלס, 1761
 הכנסת יו״ר לתפקיד סיכויים" "בעל

 ישעיהו שי׳ אפשרות )על :השביעית
 ב׳ מעריב, לתפקיד(. מועמד יהיה

 .1 ע׳ ,1968 נובמבר 12 כסלו,
שמריהו(. מ. :)חתום

 מנסים וכרמל אלון משה. מייזלס, 1762
מהקוא לפרוש לא מפ״ם את לשכנע
 מעריב, לישעיהו. תיק תובעים , ליציה

 .1 ע׳ ,1969 נובמבר 20 כסלו, י׳
שמריהו(. מ. :)חתום

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 לסיים תובעת מאיר דן. מרגלית, 1763
 יום עד* הממשלה הרכבת על המו״ט

 י״ד הארץ, שר. יהיה לא ישעיהו ;ב׳
.2 ,1 ע׳ ,1969 דצמבר 24 כסלו,

 :הקסמים מרבד בול לצייר פרם 1764
 פרת לעמרם הפרס הענקת על )דיווח

 הארץ, הדואר(. שר ישעיהו, י׳ מידי
.5 ע׳ ,1969 נובמבר 27 כסלו, י״ז

הממ והרכב ישעיהו השר י. יהודאי, 1765
 "דבר" למערכת )מכתב :החדשה שלה

 לממשלה(. ישעיהו י׳ צירוף בענין
 ,1969 נובמבר 30 כסלו, כ׳ דכר,

.6 ע׳

 לממשלה. ישעיהו י׳ צירוף תובעים 1766
.2 ע׳ ,1969 דצמבר 1 כסלו, כ״א דבר.

 ישעיהו ישראל מועמדות ח. חרבונה, 1767
 "דבר" למערכת )מכתב :)לממשלה(

 דכר, לממשלה(. ישעיהו צירוף בענין
.4 ע׳ ,1969 דצמבר 7 כסלו, כ״ז

 ישראל עם השבוע ראיון רפאל. כשן, 1768
כ־ לא "מדוע :הדואר שר ישעיהו,  נ

 ג׳ מעריב, החדשה". בממשלה ללתי
 .16 ע׳ ,1969 דצמבר 12 טבת,

.1772 מס׳ ראה —תגובות

 )ביניהם : מהממשלה נפרדים שרים 5 1769
 ו׳ הארץ, ישעיהו(. י׳ הדואר, שר

.2 ע׳ ,1969 דצמבר 15 טבת,

 משרדו. מאנשי נפרד ישעיהו י׳ 1770
 ,1969 דצמבר 16 טבת, ז׳ מעריב,

.4 ע׳

 הדואר העבודה, שרי יוסף. צוריאל, 1771
 הטל־ בענין השיבו השידור ורשות

 18 טבת, ט׳ מעריב, בשבת. ויזיה
.2 ע׳ ,1969 דצמבר

 שנתן (1768 )מס׳ הראיון בעקבות
 טבת, ג׳ ביום בשן לר׳ ישעיהו י׳

 מעריב, ב״מעריב"(. 1969 דצמבר 12
.24 ע׳ ,1969 דצמבר 24 טבת, ט״ו

 ישעיהו מינוי אי עמרם. מאיר קורה, 1773
 ידיעות למערכת(. )מכתב :כשר

 ,1969 דצמבר 30 סבת, כ״א אחרונות,
.12 ע׳

 יצוג או ביצוג פיחות מ. אכי־עמי, 1774
 ישראל לח״כ גלוי מכתב :מופחת

 9 גל׳ ט, שנה במערכה, ישעיהו.
(105, ,1970 ינואר 2 סבת, )כ״ד ( ) 

.6 ע׳

 ממוצא השרים )על :עדתיים הרהורים 1775
במע מאיר(. גולדה בממשלת ספרדי

,105) 9 גל׳ ט, שנה רכה,  טבת, )כ״ד (
,1970 ינואר 2 .7 ע׳ (

אוריינטלי"(. "יהודי :)חתום

 הכנסת. ועדת יו״ר — ישעיהו י׳ 1776
 ,1970 ינואר 21 שבט, י״ד הארץ,

.7 טור ,2 ע׳

.2 ע׳ ,1970 ינואר 21 שבס, י״ד דבר,
:בכנסת ״הארץ״ של בזק משאל 1777

 בשאלה תחיקה ושוללים מחייבים
 י׳ )תשובת :הלאום רישום של

 שבט, כ״א הארץ, בנידון(. ישעיהו
.9 ע׳ ,1970 ינואר 28

 לא הכנסת "יו״ר :ישעיהו ישראל 1778
 התנהגותו גינוי )בענין מהתקנון" חרג
 אדר ג׳ הארץ, כהן(. שלום ח״כ של
.3 ע׳ ,1970 פברואר 9 א׳,

 האם :עלמות יצחק. לוי הירושלמי, 1779
 בין )עימות :ז בעיר ראשי רב דרוש

 י״ח מעריב, נמיר(. ומרדכי ישעיהו י׳
.11 ע׳ ,1970 פברואר 24 א׳, אדר

 חד־ עדתי תהליך :מעריב שיחות 1780 למערכת )מכתבים :עדתית נציגות 1772
מ יק׳ ליי מאיר מאת ״מעריב״ א  מארס 18 ב׳, אדר י׳ מעריב, צדדי. זנ

[1 1 9]

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



.10 ע׳ .1970
.1781 מס׳ ראה —תגובה

 )מכתב :העדתי הקיפוח חיים. כדיחי, 1781
 הקטע בעקבות "מעריב" למערכת
 (1780 )מם׳ חד־צדדי״ עדתי ״תהליך

 ב׳, אדר י׳ מיום מעריב" ב״שיחות
.1970 מארם 18  ב׳, אדר כ״א מעריב, (
.10 ע׳ ,1970 מארם 29

 הומוריסטי(. )קטע :קרא אומר קול 1782
 ,1970 אפריל 14 ניסן, ה׳ מעריב,

.24 ע׳

הרא לישיבתה האומבודסמן ועדת 1783
 ראש ליושב נבחר ישעיהו )י׳ : שונה

 אפריל 15 ניסן, ט׳ מעריב, הועדה(.
.3 ע׳ ,1970

 ישראל ח״כ את מארח "מעריב" 1784
וסב הרבני המימסד "סמכות ישעיוע:

 כ״ט מעריב, הקראים". היהודים לות

 .20 ,18 ע׳ ,1970 יולי 3 סיון,
.1785 מס׳ גם ראה

למע )מכתבים :ישעיהו של טעותו 1785
 ומ׳ ליכט ישעיהו מאת "מעריב" רכת
 ישעיהו י׳ עם הראיון בעקבות זקס

 סיון, ״ט3 ביום שפורסם (1784 )מס׳
 13 תמוז, ט׳ מעריב. (.1970 יולי 3

.10 ע׳ ,1970 יולי

 ב״עבודה" החוקה ועדת משה. מייזלס. 1786
 )בראש :המזכירות לבטל ממליצה

מע ישעיהו(. י׳ עומד החוקה ועדת
 .4 ע׳ ,1970 יולי 14 תמוז, י׳ ריב,

שמריהו(. מ. :)חתום

מה צה״ל נסוג אילו דניאל. דגן, 1787
עצ יאבד לביקורת המוסד ; גדה...
 ישעיהו(. י׳ של הצעתו )על :ז מאותו

 ,1970 ספטמבר 24 אלול, כ״ג מעריב,
.12 ע׳

 מארס 11 אדר, י״ד הארץ, אליציה.
.5 ע׳ ,1971

 )על :היומן מן :קצרות דוד. זכאי, 1792
 לח״כים לחסינות ישעיהו ח״כ דרישת

 26 אדר, כ״ט דבר, תנועה(. בעבירות
.9 טור ,12 ע׳ ,1971 מארס
 דויד(. ז. :)חתום
.1795 מס׳ ראה - תגובה

 לא ההסתדרות מועצת אמנון. ברזילי, 1793
 ח״כ הבחירות; שיטת בשאלת תדון

 הארץ, בשל". לא "הנושא :ישעיהו י׳
.4 ע׳ .1971 אפריל 19 ניסן, כ״ד

 י׳ לח״כ סיכויים משה. מייזלס, 1594
 העבודה: למזכ״ל להיבחר ישעיהו

 אליאב(. לובה אריה של )במקומו
 .2 ע׳ ,1971 אפריל 30 אייר, ה׳ מעריב,
שמריהו(. מ. :)חתום

תשל״א
 ועדת פעולות )על ופניות: תלונות 1788

 י׳ בראשות האומבודסמן" "חוק
 24 חשון, כ״ה מעריב, ישעיהו(.

.3 ע׳ ,1970 נובמבר

 ראש- ייבחר כעד משה. מייזלם, 1789
 במפלגת ועדה )על :לעתיד הממשלה
 לניסוח ישעיהו י׳ בראשות העבודה

 ועידת לקראת ראשונה חוקה טיוטת
 פברואר 1 שבט, ו׳ מעריב, המפלגה(.

.11 ע׳ ,1971

:חושבים רגע דן. פתיר, 1790  עם )ראיון !
 גל׳ השבוע, דבר ואחרים(. ישעיהו י׳
,1971 פברואר 19 שבט, )כ״ד 8 ) 

3 ע׳ 3 -3 2.

 - הנושא :בכנסת יהושע. טירה, 1791
הקו יו״ר ישעיהו ;שחורים פנתרים
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 ב״קצ־ זכאי מי שמעון. אביזטר, 1795
 "דבר" למערכת )מכתב :ז רות״

 )מם׳ זכאי ד׳ של ל״קצרות" כתגובה
 אדר, כ״ס במם שפורסמה כפי (1792

 2 אייר, ז׳ דבר, (.1971 מארם 26
.16 ע׳ ,1971 מאי

 צמרת מועמד —ישעיהו רן. כפלו, 1796
 ט׳ הארץ, מזכ״ל. לתפקיד עבודה
.8 ע׳ ,1971 מאי 4 אייר,

 המירבית מהתמיכה נהנה ישעיהו י׳ 1797
 אייר ט׳ דבר, "העבודה". למזכ״ל

.2 ע׳ ,1971 מאי 4

 אך מתעקש עדיין לובה משה. מייזלם, 1798
התפט )על :בגולדה"... תלוי ״הכל
 מתפקיד אליאב לובה אריה של רותו

 מינוי ואפשרות העבודה מפלגת מזכ״ל
 אייר, ט״ו מעריב, במקומו(. ישעיהו י׳

.14 ,9 ע׳ ,1971 מאי 10

הר :פוליטיקה עושים דניאל. דגן, 1799
הוש לא עוד "העבודה" מרכז כבת

 המתמדת הוועדה פרוטוקול ; למה...
בה קריטי שלב חושף הוועידה של

 ,1971 מאי 13 אייר, י״ח מעריב, קמתו.
.13 ,12 ע׳

 החליטה העבודה לשכת דניאל. דגן, 1800
המר של מנופח" ל״מספר תוקף לתת

 מאי 14 אייר, י״ט מעריב, החדש. כז
.3 ע׳ ,1971

 תפקיד על יתמודדו וידלין ישעיהו 1801
 21 אייר, כ״ו הארץ, העבודה. מזכ״ל

.8 ע׳ ,1971 מאי

 בין צמוד" "מירוץ דניאל. דגן, 1802
 המזכ״ל. לתפקיד וידלין ישעיהו
.8 ע׳ ,1971 מאי 24 אייר, כ״ט מעריב,

 ההסתדרות מועצת ישעיהו. אביעם, 1803
 בחוקת שינויים )על :ותאשר... תדון

 י׳ בהצעת ועוד ההסתדרות מבקר
 הועדה כראש תפקידו בתוקף ישעיהו

[121]

 א׳ מעריב, המועצה(. את המכינה
.16 ע׳ ,1971 מאי 25 סיון,

בהצ ד׳ ביום ייבחר העבודה מזכיר 1804
 20 סיוז, כ״ז הארץ, אישית. בעה
.8 ע׳ ,1971 יוני

 של בחירתו לקראת רבה פעילות 1805
 כ״ז מעריב, ד׳. ביום העבודה מזכ״ל

.8 ע׳ ,1971 יוני 20 סיון,

 הערבים ב״עבודה", הבחירה לקראת 1806
 יתמכו במי מחר יחליטו והדרוזים
יוני 21 סיון, כ״ח מעריב, כמזכ״ל.

£  , V ,1971

 למזכ״ל להיבחר ישעיהו סיכויי גדלו 1807
 סיון, כ״ט הארץ, העבודה. מפלגת

.1 ע׳ ,1971 יוני 22

בהצ מחר ייבחר "העבודה" מזכיר 1808
 22 סיון, כ״ט מעריב, חשאית. בעה
.3 ע׳ ,1971 יוני

 "פוטו־פיניש" ז ידלין א׳ או ישעיהו י׳ 1809
 העבודה. מפלגת למזכ״לות במירוץ

 ,1971 יוני 22 סיון, כ״ט המשמר, על
.2 ע׳

 מבחירת חוששים העבודה צעירי 1810
 23 סיון, ל׳ הארץ, למזכ״ל. ישעיהו

.3 ע׳ ,1971 יוגי

 ;המנצח ספיר פנחס יואל. מרקוס, 1811
 למזכ״ל המועמדים בין מתוחה תחרות

 ישעיהו י׳ )התמודדות :העבודה
 ל׳ הארץ, לתפקיד(. ידלין ואהרן
.9 ע׳ ,1971 יוני 23 סמן,

חש בהצבעה לראשונה דניאל. דנן, 1812
 העבודה: מזכ״ל היום ייבחר אית

 ידלין(. ואהרן ישעיהו י׳ עם )ראיונות
הוג "יחסים :ישעיהו ישראל מועמד

 23 סיון, ל׳ מעריב, טלם״. עם נים
.9 ע׳ ,1971 יוני



 עלו ;העבודה מזכ״ל בחירת הערב 1813
סיון, ל׳ המשטר, על ישעיהו. סיכויי

.2 ע׳ ,1971 יוני 23

 מזכיר ישעיהו ישראל :חדש מזכיר 1814
 יא גל׳ אמונים, העבודה. מפלגת
.4—3 ע׳ תשל״א(, )תמוז

הע למזכיר נבחר ישעיהו דן. כסלו, 1815
 24 תמוז, א׳ הארץ, קטן. ברוב בודה

.1 ע׳ ,1971 יוני

 מזכ״ל נבחר ישעיהו י׳ דו. פתיר, 1816
 יוני 24 תמוז, א׳ דכר, ״העבודה״.

.2 ,1 ע׳ ,1971

 :ישעיהו המזכ״ל שלמה. נקדימון, 1817
 וינוסו האחווה שערי ייפתחו "עתה

תמוז, א׳ אחרונות, ידיעות הצללים".
.1 ע׳ ,1971 יוני 24

 בהיבחרו ישעיהו ■שלמה. נקדימון, 1818
 את מכיר "אני :״העבודה״ ?מזכ״ל

 אחרונות, ידיעות זווית". מכל המפלגה
.2 ע׳ ,1971 יוני 24 תמוז, א׳

 מ. :)חתום מייזלם ומשה דניאל דגן, 1819
 מזכ״ל נבחר ישעיהו י׳ ח״כ שמריהו(.
 יחיד מזכיר יהיה לראשונה "עבודה".
 יוני 24 תמוז, א׳ מעריב, כמפלגה.

.3 ע׳ ,1971

שעיהו-מזכיר ישראל 1820  על העבודה. י
.2 ע׳ ,1971 יוני 24 תמוז, א׳ המשמר,

 להבחרו ישעיהו ישראל פנחם. קפרא, 1821
.1971) העבודה מפלגת כמזכיר ב (

רחו וכשעריים תימן מני ספרו : תוך
די.- שמעון בעריכת / בות רי  ג

.369-368 ע׳ ,1978 תשל״ח רחובות,

 המזכירים, צוות "יבוטל :ישעיהו י׳ 1822
 :בעבודה״ מזכירות־לשכה תוקם

 עתונאים במסיבת דבריו על )דיווח
 הארץ. המזכ״ל(. לתפקיד הבחרו עם
.3 ע׳ ,1971 יוני 25 תמוז, ב׳

 אין •ישעיהו המזכיר יואל. מרקוס, 1823
מפ מוסדות של לליברליזציה לצפות

 25 תמוז, ב׳ הארץ, העבודה. לגת
.9 ע׳ ,1971 יוני

 במקום לשכה "מזכירות :ישעיהו 1824
 דבריו על )דיווח מזכירים": צוות

 למזכ״ל בחירתו עם עתונאים במסיבת
 25 תמוז, ב׳ דפר, העבודה(. מפלגת

.2 ע׳ ,1971 יוני

 של הישנות־חדשות הפנים דן. פתיר, 1825
 25 תמיז, ב׳ דפר, ישעיהו. ישראל

.11 ע׳ ,1971 יוני

מעי "ההצבעה :ישעיהו דניאל. דגן, 1826
 מעריב, נוקשות". אינן שהמסגרות דה
.5 ע׳ ,1971 יוני 25 תמוז, ב׳

 "להסיר :ישעיהו י׳ העבודה מזכ״ל 1827
 ומנטליות": מוצא ארצות של חיץ

 העתונאים במסיבת דבריו על )דיווח
 ב׳ המשמר, על לתפקיד(. בחירתו עם

.2 ע׳ ,1971 יוני 25 תמוז,

 שלא הוזנחו המזרח "עדות :ישעיהו 1828
 בטלביזיה(. דבריו על )דיווח :מדעת״
.8 ע׳ ,1971 יוני 27 תמוז, ד׳ הארץ,

 • המזרח״ עדות "הזנתו :ישעיהו 1829
 דבר, בטלביזיה(. דבריו על )דיווח

.2 ע׳ ,1971 יוני 27 תמוז, ד׳

בעק מערכת )מאמר : החדש המזכ״ל 1830
 מזכ״ל לתפקיד ישעיהו בחירת בות

 תמוז, ד׳ מעריב, העבודה(. מפלגת
.8 ע׳ ,1971 יוני 27

 העבודה. למפלגת חדש מזכ״ל :זרקור 1831
 ,1971 יוני 27 תמוז, ד׳ המשמר, על
.3 ע׳

 בתל־ תיקבע המפלגה "דמות :ישעיהו 1832
 ,1971 יוני 28 תמוז, ה׳ הארץ, אביב״.

.3 ע׳
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 ואח- רפ״י :ההפתעה משה. מייזלם, 1833
מע ישעיהו. ועם "הגוש" עם —ה״ע
.32 ,9 ע׳ 4971 יוני 28 תמוז, ה׳ ריב,

 ישראל של היפה שעתו עמיר. שפירא, 1834
 28 תמוז, ה׳ המשמר, על ישעיהו.

.3 ע׳ ,1971 יוני

H א1834 a r m o r . Z v i  I s r a e l : L a b o u r 
P a r ty  e l e c t s  n e w  S e c r e ta r t 
General. SOCIALIST AFF” 

AIRS, Vo l  21, n o . 7 (J u ly 
.146 .1971,) p

עבו מזכ״ל ישעיהו ישראל רן. כפלו, 1835
 להחזיק "איו :ל״הארץ" בראיון דה

 1 תמוז, ח׳ הארץ, עדתיות״. בעיות
.10 ע׳ ,1971 יולי

 ;בא ומזכ״ל הולד מזכ״ל נתן. רענן, 1836
 10 גל׳ א, שנה אות, ישעיהו. ישראל

5 ע׳ (,1971 יולי 1 תמוז, )ח׳ - 4.

 :החדש המזכ״ל :מפלגות :לעט מעת 1837
הח לתפקידו ישעיהו י׳ כניסת )עם

 )ח׳ (,8047) 25 גל׳ העם, קול דש(.
,1971 יולי 1 תמוז, .3 ע׳ (

Fried, Miksa. Iisr&el S&rtibi- 
Jes&jAhu, a munkap&rt uj 
fotitkAra nyilatkozik az uj 
keletnek. UJ KELET, July 2, 
1971, p. 10.

 עלולה הפנתרים "תופעת :ישעיהו 1838
 )דיווח :להועיל״ מאשר יותר להזיק

 בתל- בית־ברנר במועדון דבריו על
 ,1971 יולי 4 תמוז, י״א דכר, אביב(.

.6 ע׳

 להחלץ להסתדרות קורא ישעיהו י׳ 1839
 דבריו על )דיווח :הסברתית לפעולה
מע בתל־אביב(. בית־ברנר במועדון

.7 ע׳ 4971 יולי 4 תמוז, י״א ריב,

ישעיהו. נגד מב״ש חלפון :שיחות 1840
.10 ע׳ ,1971 יולי 5 תמוז, י״ב !מעריב,

1231]

 — ישעיהו ישראל :״המערכה״ יומן 1841
במע "העבודה". של הכללי המזכיר

,124) 4 גל׳ יא, שנה רכה,  )ט״ו (
.27 ,2 ע׳ (,1971 יולי 8 תמוז,

 הגרני־ של אנטומיה עמיר. שפירא, 1842
 בוחרים כיצד או, הראשונה, טורה

 המשמר"(, "על )שבועון חותם מזכ״ל.
 9 תמוז, )ט״ז (78) 28 מס׳ ב, שנה
7 ע׳ (,1971 יולי - 6, 20.

 חוק הצעת תוקף ישעיהו י׳ המזכ״ל 1843
 דבריו על )דיווח : אזרחיים לנישואין

המש על בירושלים(. פומבי בראיון
.2 ע׳ ,1971 יולי 26 אב, ד׳ מר,

 ספיר בין "הוויכוח :העבודה מזכ״ל 1844
 על )דיווח :לגיטימי - לבן־אהרון

 מועצת חברי בפני ישעיהו י׳ דברי
 העבודה(. במפלגת המושבים מחוז
.3 ע׳ ,1971 יולי 27 אב, ה׳ דבר,

 "בו־אהרון :ישעיהו של הלכה פסק 1845
 מעריב, צודק. ... ספיר וגם —צודק

.8 ע׳ ,1971 יולי 27 אב, ה׳

מהשט אלף 50 ״העסקת :ישעיהו 1846
 על )דיווח :חברתית״ סכנה - חים

בירו לו שנערכה בקבלת־פנים דבריו
 ,1971 יולי 29 אב, ז׳ הארץ, שלים(.

.8 ע׳

 הסדר מציע ישעיהו י׳ דנקה. הרניש, 1847
 )דיווח :הדתיות המועצות להרכבת

המוני המחלקה בכינוס דבריו על
 העבודה(. מפלגת מרכז של ציפלית

.6 ע׳ 4971 אוגוסט 5 אב, י״ד דבר,

 הבחירות סדרי לשנות "יש :ישעיהו 1848
 דבריו על )דיווח :הדתיות״ למועצות

 המוניציפלית המחלקה מליאת בכינוס
 אב, י״ד מעריב, העבודה(. מפלגת של

.7 ע׳ ,1971 אוגוסט 5

"רמ מערכת ;למפלגה חדש מזכיר 1849
 החדש מזכירה את מראיינת זור"
ישראל החבר העבודה, מפלגת של



 -23.6.7ב־* לתסוקידו שנכנס ישעיהו,
 יוסי נויבד, אמנון רענן, נתן :ראיינו
 13 גל׳ רמזור, ירדני. ונורית שריד
או תשל״א, )אלול שביעית( )שנת
,1971 גוסט .15-11 ע׳ (

 "העבודה" למזכ״ל פנים בקבלת 1850
 בבט- "ההפוגה :ישעיהו - בחיפה

 דבר, בית". לבדק הזדמנות - חון
.5 ע׳ ,1971 ספטמבר 2 אלול, י״ב

 בחיפה. "העבודה" אורח —ישעיהו 1851
 ,1971 ספטמבר 2 אלול, י״ב מעריב,

.8 ע׳

יש העבודה מזכ״ל עם מיוחד ראיון 1852
ה ההשראה "נחדש ישעיהו: ראל

 20 גל׳ אות. המפלגתית״. זהות
 ע׳ (,1971 ספטמבר 9 אלול, )י״ט
5 -4, 23.

 ונצחון ישעיהו כשלוז רן. כסלו, 1853
 מידה משמיט הלשכה הרכב ; ה״גוש״

 כ׳ הארץ, השולט. הגוף סמכות את
.9 ע׳ ,1971 ספטמבר 10 אלול,

יש :פוליטיקה עושים דניאל. דגן, 1854
 כ״ד מעריב, כו. וחזר —התפטר עיהו

.16 ע׳ ,1971 ספטמבר 14 אלול,

תשל״ב
בסכ תתערב לא "העבודה :ישעיהו 1855

 27 תשרי, ח׳ הארץ, הכדורגל״. סוך
.6 ע׳ ,1971 ספטמבר

להת לחץ דחה ישעיהו משה. מייזלס, 1856
 מעריב, חדרה. "הפועל" בענין ערב

 .8 ע׳ ,1971 ספטמבר 27 תשרי, ח׳
שמריהו(. מ. :)חתום

 מיוחד כעוזר מוגה יפה אביעד 1857
ספ 27 תשרי, ח׳ מעריב, לישעיהו.

.8 ע׳ ,1971 טמבר

 )דיווח :ישעיהו-יערי פיוס פגישת 1858
 הארץ, יערי(. מאיר עם פגישה על
.8 ע׳ ,1971 ספטמבר 28 תשרי, ט׳

 יערי בין ה״סולחה" משה. מייזלס, 1859
אוק 3 תשרי, י״ד מעריב, לישעיהו.

.18 ע׳ ,1971 טובר

נע בריה״מ נציגי יוסף. פינקלסמון, 1860
 :הבריטי הלייבור מוועידת דרו

 ישראל של השתתפותו על )דיווח
 העבודה מפלגת כנציג בועידה ישעיהו

 5 תשרי, ט״ז מעריב, הישראלית(.
.2 ע׳ ,1971 אוקטובר

 "ייתכן :וילסון יוסף. פינקלססון, 1861
 רות למען משהו תעשה שמוסקווה

אח יהודים ועצירים אלכסנדרוביץ
 אמר הבריטי הלייבור מנהיג רים",

 העבודה, מפלגת למזכ״ל אלה דברים
 בבריטניה. המבקר ישעיהו, י׳ ח״כ

 ,1971 אוקטובר 6 תשרי, י״ז מעריב,
.2 ,1 ע׳

.1865 מס׳ גם ראה

 :התקשורת אמצעי על קובל ישעיהו 1862
 ישעיהו י׳ ששלח מכתב על )דיווח
 כ״ח הארץ, יוחנן(. רמת קיבוץ לחבר
.5 ע׳ ,1971 אוקטובר 17 תשרי,

 הע־ על ביקורתו מחדש ישעיהו ח״כ 1863
אוק 17 תשרי, כ״ח מעריב, תונות.
.2 ע׳ ,1971 טובר

 — משרדו מחרים גיבלבר דניאל. דגן, 1864
 ח״כ ;המזכ״ל מ״מ למנותו תובע

 מעריב, מתנגדים. רפ״י ונציגי ישעיהו
.8 ע׳ ,1971 אוקטובר 17 תשרי, כ״ח

 ישעיהו ישראל :שמעתי ראיתי רו״ן. 1865
 אלף של )דיווח :הלייבור בועידת

 ביקור על בלונדון "הארץ" סופר שם,
חשון, א׳ הארץ, בלונדון(. ישעיהו י׳
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 .20 ע׳ ,1971 אוקטובר 20
.1861-1860 מס׳ גם ראה

 ש׳עבודה׳ לומר "מוגזם :ישעיהו 1866
 הארץ, עתונותה". על עולה מכבידה

.3 ע׳ ,1971 אוקטובר 28 השוו, ט׳

 התנועה על ישעיהו י׳ דן. פתיר, 1867
 פגישה על )דיווח לעתוניה: ויחסה

 דכר, מפלגות(. לעניני הכתבים עם
^3 ע׳ ,1971 אוקטובר 28 חשון, ס׳ .

 מאד זהיר "אני :ישעיהו דניאל. דגן, 1868
 חשון, ס׳ מסריה, עתונות". בעניני

.2 ע׳ ,1971 אוקטובר 28

 גיהנום" תהיה "הכנסת יהושע. כיצור, 1869
 ישראל העבודה, מזכ״ל התבטא כך

 הקואליציה, הנהלת בישיבת ישעיהו,
 המר זבולון ח״כ של להצעתו בהתנגדו

 בהופעות דיון בכנסת לקיים )מפד״ל(,
 של הפרטיים בחייהם והראווה הבזבוז

 מעריה, המנהלים. וחוג צמרת אנשי
.12,9 ע׳ ,1971 נובמבר 3 חשון, ס״ו

 על תכסה לא "המפלגה :ישעיהו 1870
 להמנע יש ציבוריים-אך עוונות
 דבריו על )דיווח לינץ׳": ממעשי

אח ידיעות מעגן(. בקיבוץ בהופעה
 ,1971 נובמבר 8 חשון, כ׳ רונות,

.2 ,1 ע׳

הנ :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 1871
 מע• מדליפים. מגנה הקואליציה הלת
 ,1971 נובמבר 9 חשון, כ״א ריב,

.3 ע׳

 העבודה מזכירות נבחרה ח. כסלו, 1872
 ישראל המזכ״ל; סגני שני ובה

 12 חשון, כ״ד הארץ, נסוג. ישעיהו
.2 ע׳ ,1971 נובמבר

 התביעה על בחריפות מגיב ישעיהו 1873
 המדינה. עובדי מזכיר להתפטרות

 ,1971 נובמבר 15 חשון, כ״ז דכר,
.3 ע׳

 יהודה :השבוע שיחת יהודה. להב, 1874
 ישעיהו, ישראל חה״כ את מראיין להב

 העבודה מפלגת של הכללי המזכיר
על —העבודה "מפלגת הישראלית:

 43 מם׳ העם, קול הציפיות״. פי
,1971 דצמבר 1 כסלו, )י״ג (,8064) ) 

.9—8 ע׳

 יריד היא "המפלגה שלמה. נקדימון, 1875
יש העבודה, מזכ״ל אומר גדול"...",

אח ידיעות )ראיון(. :ישעיהו ראל
 ,1971 דצמבר 3 כסלו, ט״ו רונות,

.14 ע׳

העבו מפלגת מזכ״ל משה. מייזלס, 1876
 שלא אלה כלפי מסקנות "נסיק : דה

 י״ח מעריב, כפיים". בנקיון נהגו
.8 ע׳ ,1971 דצמבר 6 כסלו,

שמריהו(. מ. :)חתום

 מרכז לכנס תביעה דוחה )ישעיהו( 1877
 שחיתות. בפרשות לדיון העבודה

 ,1971 דצמבר 7 כסלו, י״ם הארץ,
3 ע׳

 השחיתות, בפרשיות תדון לא העבודה 1878
 ,1971 דצמבר 7 כסלו, י״ם מעריב,

3 ע׳

 ממסקנות נחמוק "לא :ספיר פנחס 1879
 "לא :ישעיהו ;״ נטס׳ ׳נתיבי בענין

 דצמבר 9 כסלו, כ״א הארץ, חיפינו״.
2 ע׳ ,1971 ,1.

 לכנס דרישה דחה העבודה מזכ״ל 1880
 השחיתות. בגל לדון כדי המרכז
 ,1971 דצמבר 10 כסלו, כ״ב הארץ,

.2 ע׳

 מערכת )מאמר :אומללה החלטה 1881
 מפלגת לשכת החלטת בגנות "הארץ"
 ישעיהו המזכ״ל בראשות העבודה

 בגילויי לדיון המרכז את לכנס שלא
 12 כסלו, כ״ד הארץ, השחיתות(.

.9 ע׳ ,1971 דצמבר
[1 2 5 ]

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 בפרשיות תדון "העבודה :ישעיהו 1882
 כסלו, כ״ז מעריב, המועד׳". ׳בבוא

.8 ע׳ ,1971 דצמבר 15

יש גבורות ימלל מי דירי. מנופי, 1883
 ידיעות )פליטון(. :י ישעיהו ראל...

 ,1971 דצמבר 17 כסלו, כ״ט אחרונות,
.19 ע׳

"בדי : העבודה מזכ״ל משה. מייזלס, 1884
המפ של מעניינה אינה חטאים קת

 מעריב, ישעיהו(. י׳ עם )ראיון : לגה"
.12 ,9 ע׳ ,1971 דצמבר 19 טבת, א׳

 קפג־ של שעות שלוש יופי. ביילין, 1885
 20 שבט, )ד׳ 39 מם׳ אות, דריה.
,1972 ינואר .15-13 ע׳ (

 "אות". גליון בגניזת דנו רן. כסלו, 1886
 .3 ע׳ ,1972 ינואר 20 שבט, ד׳ הארץ,

.1888 ,788 ,785 מס׳ גם ראה

 ערכה העבודה צמרת משה. מייזלס, 1887
 ב״אוית". — דיין״ ״מישאל על בירור

 .7 ע׳ ,1972 ינואר 20 שבט, ד׳ מעריב,
שמריהו(. מ. :)חתום

 הארץ, רעות. מבשר "אות" דן. כפלו, 1888
.9 ע׳ ,1972 ינואר 23 שבט, ז׳

.1886 ,788 ,785 מס׳ גם ראה

 תדון העבודה לשכת משה. מייזלס, 1889
 :ישעיהו ; המפלגה בתוך במתיחות

ת בהאשמות אמת "אם פור  נתייחס בן־
 שבם, ח׳ מעריב, החומרה". בכל לכך

.8 ע׳ ,1972 ינואר 24
שמריהו(. מ. :)חתום

 הפרשה נסתיימה זה "בשלב :ישעיהו 1890
 שבס, י׳ מעריב, בן־פורת". בהאשמות

.2 ע׳ ,1972 ינואר 26

 מאחורי מתייצבת "העבודה :ישעיהו 1891
 על )דיווח וגבחריה": שליחיה כל

 סניפי מזכירי של ארצי בכנס דבריו
 ינואר 30 שבט, י״ד דבר, המפלגה(.

.3 ע׳ ,1972

באפ מעיינת העבודה משה. מייזלם, 1892
 חבריה. בקרב מגבית עריכת שרות

 ,1972 ינואר 30 שבט, י״ד מעריב,
.4 ע׳

 100 עד לתרום יתבקשו העבודה חברי 1893
 "יש :ישעיהו ; המפלגה למגבית ל״י

 תמצא שהמפלגה המעונינים גורמים
 על לאומית׳". ׳נבחרת ללא עצמה

 ,1972 ינואר 30 שבט, י״ד המשמר,
.6 ע׳

 דיין" "פולמוס נמשך משה. מייזלם, 1894
 את מאשים פורת בן ;בהעבודה

 עמדתו. של מסולף בפירוש ישעיהו
 ,1972 פברואר 1 שבט, ט״ז מעריב,

.8 ע׳
שמריהו(. מ. :)חתום

 :אישית בזווית יצחק. לוי הירושלמי, 1895
 :חברתי נזק — בטלוויזיה פירסומת

 פירסומת על ישעיהו י׳ של )דעתו
 9 שבט, כ״ד מעריב, בטלוויזיה(.

.11 ע׳ ,1972 פברואר

מפ בכנס ישעיהו י׳ תהילה. עופר, 1896
 עולים לקליטת מפ״ם "חדירת : לגתי

 מעריב, להעבודה". קירובם מונעת
 .8 ע׳ ,1972 פברואר 10 שבט, כ״ה

ה א ר - ת בו .1902-1898 מס׳ תגו

 הצטרפות אפשרות על ישעיהו ח״כ 1897
 דבריו על )דיווח :למפ״ם מק״י

 ברדיו(. הזה" "היום בתוכנית בראיון
 ,1972 פברואר 11 שבט, כ״ו הארץ,

.2 ע׳

 העבודה מזכ״ל דברי דוחה סלד נ׳ 1898
 :העליה לקליטת מפ״ם חדירת על

 הסכנה על ישעיהו י׳ לדברי )תגובה
 דבר, העולים(. לקליטת מפ״ם בחדירת

 .3 ע׳ ,1972 פברואר 11 שבט, כ״ו
.1902-1899 ,1896 מס׳ גם ראה

 )בעניו ישעיהו דברי על מוחה זיידל 1899
 11 שבט, כ״ו דבר, העליה(. קליטת

.3 ע׳ ,1972 פברואר
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 הקליעה עובדי תפקיד "אין :ישעיהו 1900
 תרעומת ;" ׳למפלגות׳ עולים למשוך

 קל המזכ״ל. הודעת על בעבודה
 ,1972 פברואר 11 שבט, כ״ו המשמר,

.2 ע׳

 :ישעיהו דברי על מגיב פלד השר 1901
 — האשם את לחפש חייבת ״העבודה

 שייך "התיק :זיידל ;במוסדותיה״
 11 שבט, כ״ו מעריב, להסתדרות״.

.3 ע׳ ,1972 פברואר

 )על פלד נ׳ מחאת דוחה ישעיהו 1902
 כ״ח דבר, הקליטה(. בענין דבריו
.3 ע׳ ,1972 פברואר 13 שבט,

החב :שקורה מה על תהילה. עופר, 1903
 )דיווח :לנו״ ״נמאס : למזכ״ל רות
 העבודה מפלגת של החברות כנס על

 כ״ח מעריב, ישעיהו(. י׳ בהשתתפות
.16 ע׳ ,1972 פברואר 13 שבט,

 מגנה המושבים תנועת נחמו. פכיאן, 1904
 ; אומץ״ לו ״אין : העבודה מזכ״ל את

 על מפלגתי בפורום לדון דורשת
 שבט, כ״ח הארץ, ההקצבות". "מריבת

.6 ע׳ ,1972 פברואר 13

 התפרעות מגנים וישעיהו אהרון בן 1905
 אדר, ג׳ מעריב, בונה. סולל נהגי

.3 ע׳ ,1972 פברואר 18

 פגישת־ ייזם ישעיהו משה. מייזלס, 1906
 ול״ע. העבודה ראשי בין צמרת

 ,1972 מארס 13 אדר, כ״ז מעריב,
.8 ע׳

שמריהו(. מ. :)חתום

 לראשות פשרה מועמד—ישעיהו 1907
 ניסן, ח׳ מעריב, המכינה. הוועדה

.8 ע׳ ,1972 מארס 23

 ;בעבודה המזכ״ל משבר ח. כסלו, 1908
 במזכ״ל האשמה תולים בצמרת רבים

 מארס 24 ניסן, ט׳ הארץ, ישעיהו.
.12 ע׳ ,1972

 המדינה של מימון "דרוש דן. פתיר, 1909
 עם )שיחה :המפלגות״ קיום להבטחת

 מארם 24 ניסן, ט׳ דבר, ישעיהו(. י׳
.12 ע׳ ,1972

)מכ :ומדינה דת שולמית. אלוני, 1910
 מס׳ אות, ישעיהו(. לישראל תבים
 (,1972 מארם 26 ניסן, )י״א 48/49

.50-49 ,3 ע׳
.790 מם׳ גם ראה

 לפתור "יש :ישעיהו משה. טייזלס, 1911
 כשרה׳". ׳בצורה התרומות שאלת

 ,1972 מארס 27 ניסן, י״ב מעריב,
.8 ע׳

שמריהו(. מ. :)חתום

 ישעיהו לי׳ להציע בעבודה הנטייה 1912
 ניסן, כ״ב דבר, הכנסת. יו״ר תפקיד

.2 ,1 ע׳ ,1972 אפריל 6

 - העבודה צמרת אנשי משה. מייזלס, 1913
 י׳ ח״כ "מועמדות :״מעריב״ לסופר

 — הכנסת יושב־ראש לתפקיד ישעיהו
 6 ניסן, כ״ב מעריב, ודאית״. כמעט
.1 ע׳ ,1972 אפריל
שמריהו(. מ. :)חתום

 "קופת :ישעיהו ח״כ משה. מייזלם, 1914
אנו המפלגה ה- ק  לקחת נאלצים רי

 ישראל עם )ראיון :הלוואה״ חודש כל
 אפריל 6 ניסן, כ״ב מעריב, ישעיהו(.

.12 ע׳ ,1972

 מועמד על הבא-התייעצות בשבוע 1915
 מעריב, הכנסת. יו״ר לתפקיד העבודה

3 ע׳ ,1972 אפריל 7 ניסן, כ״ג

 יו״ר — ישעיהו י׳ : אפשריים יורשים 1916
העבו מזכ״ל — עופר אברהם הכנסת,

 אפריל 7 ניסן, כ״ג המשמר, על דה.
.2 ע׳ ,1972

התייע יתחילו היום משה. מייזלס, 1917
החדש. הכנסת יו״ר לבחירת צויות
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 4972 אפריל 9 ניסן, כ״ה מעריב.
.8 ע׳

שמריהו(. מ. :)חתום

 :בעבודה טוטו אווירת משה. מייזלס, 1918
? או ישעיהו ן בו  יזדליןז או עופר נ
 4972 אפריל 11 ניסו. כ״ז מעריב.

.14 ע׳
שמריהו(. מ. :)חתום

 לבחירת הסיעות בין המגעים החלו 1919
 בעד והמפד״ל גח״ל :הכנסת יו״ר

 אפריל 13 ניסן, כ״ט מעריב. נבון. י׳
.8 ע׳ ,1972

 ח״כ יוצע לא אם משה. מייזלס, 1920
לתפ משלו מועמד יציע גח״ל - נבון
 ניסן, ל׳ מעריב, הכנסת. יו״ר קיד

.2 ע׳ ,1972 אפריל 14
שמריהו(. מ. :)חתום

 המאורע מה :שואל המשמר״ ״על 1921
העצ שנות 24ב־ ביותר החשוב

 בין ישעיהו ישראל )ח״כ :ז מאות
 18 אייר, ד׳ המשמר, על המשיבים(.

.4 ע׳ ,1972 אפריל

 תכריע המערך סיעת מתי. גולן, 1922
 יצחק סיכויי גברו ;אישיות בבחירות

 ו׳ הארץ, הכנסת. יו״ר להיות נבון
.1 ע׳ ,1972 אפריל 20 אייר,

 שני בין ההכרעה קשה דניאל. כלוך, 1923
 ויצחק ישעיהו )ישראל המועמדים

 דבר, הכנסת(. יו״ר לתפקיד נבון
.11 ,7 ע׳ ,1972 אפריל 24 אייר, י׳

 .המערך בצמרת דיעה משה. מייזלס, 1924
 לתפקיד במועמדות יזכה "ישעיהו

 20 אייר, ו׳ מעריב, הכנסת״. יו״ר
.5 ע׳ ,1972 אפריל
שמריהו(. מ. :)חתום

 ליר״ר מועמד ומחר היום יבחר המערך 1925
 אפריל 25 אייר, י״א הארץ, הכנסת.

.2 ע׳ ,1972

 ;ועקרון־ישעיהו היו״ר יואל. מרקוס, 1926
 מפלגתיים שיקולים או הכנסת טובת

 התמודדות )על :הכנסת יו״ר בבחירת
 יו״ר תפקיד על נבון וי׳ ישעיהו י׳

 אפריל 25 אייר, י״א הארץ, הכנסת(.
.13 ע׳ ,1972

.1950 מם׳ ראה —תגובה

 בסיעת חשאית הצבעה יהושע. כיצור, 1927
הכנ ליו״ר המועמד לבחירת המערך

 אפריל 25 אייר, י״א מעריב, סת.
.2 ע׳ ,1972

 ליו״ר מועמד על מצביע המערך 1928
 אפריל 26 אייר, י״ב הארץ, הכנסת.

.1 ע׳ ,1972

ההצ נמשכה הבוקר יהושע. ביצור. 1929
 המועמד לבחירת המערך בסיעת בעה

 י״ב מעריב, הכנסת. יו״ר לתפקיד
.1 ע׳ ,1972 אפריל 26 אייר,

 מערכת )מאמר :מפוקפקת הכרעה 1930
 ישעיהו י׳ בחירת בעקבות "הארץ"
 לתפקיד העבודה מפלגת כמועמד

 27 אייר, י״ג הארץ, הכנסת(. יו״ר
.9 ע׳ ,1972 אפריל

המע מועמד נבחר ישעיהו מתי. גולן, 1931
 לעומת קול 30ב־ הכנסת ליו״ר רך
 27 אייר, י״ג הארץ, בבון. של 28

.5 ע׳ ,1972 אפריל

 ליו״ר כמועמדו בישעיהו בחר המערך 1932
 אפריל 27 אייר, י״ג דבר, הכנסת.

.2 ,1 ע׳ ,1972

מע )מאמר :הכנסת ליו״ר המועמד 1933
 ישעיהו י׳ בחירת עם "דבר" רכת

 דבר, הכנסת(. יו״ר לתפקיד כמועמד
.9 ע׳ ,1972 אפריל 27 אייר, י״ג

 )מאמר :ישעיהו י׳ הרצל. רוזנכלום, 1934
 בחירת עם אחרונות" "ידיעות מערכת

 לתפקיד המערך כמועמד ישעיהו י׳
 י״ג אחרונות, ידיעות הכנסת(. יו״ר

.2 ע׳ ,1972 אפריל 27 אייר,
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לק חשאיות בבחירות גדעון. דייכר, 1935
 :הכנסת ליו״ר המערך מועמד ביעת

 28 :ישעיהו ישראל בעד הצביעו 30
 ידיעות נבון. ביצחק צידדו קולות

 ,1972 אפריל 27 אייר, י״ג אחרונות,
.9 ע׳

 מערכת )מאמר :המועמד — ישעיהו 1936
 ישעיהו י׳ בחירת בעקבות "מעריב"
 הכנסת(. יו״ר לתפקיד המערך כמועמד
 ,1972 אפריל 27 אייר, י״ג מעריב,

.8 ע׳

 ל- מועמד - ישעיהו יהושע. כיצור, 1937
 לעומת — קול 30 קיבל ; הכנסת יו״ר

 אפריל 27 אייר, י״ג מעריב, לנבון. 28
.3 ע׳ ,1972

כמו ישעיהו נבחר קולות 2 בהפרש 1938
המש על הכנסת. ליו״ר המערך עמד
.1 ע׳ ,1972 אפריל 27 אייר, י״ג מר,

 בחירת :הכנסת מפנקס יצחק. שור, 1939
 אייר, י״ג המשמר, על ליו״ר. המועמד

.2 ע׳ ,1972 אפריל 27

 :וחשאית״ אישית ״בחירה : צדוק 1940
סטו עם בפגישה דבריו על )דיווח
 על בר־אילן באוניברסיטת דנטים
 כמועמד ישעיהו י׳ בחירת אודות

הכנ יו״ר לתפקיד העבודה מפלגת
 אפריל 28 אייר, י״ד הארץ, סת(.
.3 ע׳ ,1972

 דבר, ומהוגן. תקיף יו״ר דניאל. כלוך, 1941
.16 ,9 ע׳ ,1972 אפריל 28 אייר, י״ד

יש עם מיוחד ראיון שלמה. שמגר, 1942
 לכהונת המערך מועמד ישעיהו, ראל

 על נלחם "אינני :הכנסת יושב־ראש
שמו לדברים הולך אני ;כוח עמדות
 י״ד אחרונות, ידיעות אותי". שכים
.3 ע׳ ,1972 אפריל 28 אייר,

 בישראל דיברו הכל שלמה. נקדימון, 1943
 את שאל לא איש אך - ישעיהו
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 בחירת של הקלעים מאחורי ;פיו...
 ידיעות הכנסת. ליושב־ראש המועמד

 ,1972 אפריל 28 אייר, י״ד אחרונות,
,18 ,4 ע׳

בחי להבטיח המערך "על :בן־פורת 1944
יש ;הכנסת( )כיו״ר ישעיהו״ רת

 רק חייב אהיה אבחר "אם : עיהו
 ט״ז דבר, הכנסת". כבוד בשמירת

.2 ע׳ ,1972 אפריל 30 אייר,

 בחירת אחר מיד —להעבודה מזכ״ל 1945
 30 אייר, ט״ז מעריב, הכנסת. יו״ר

.5 ע׳ ,1972 אפריל

בהצ תימנע גח״ל סיעת מתי. גולן, 1946
 הכנסת. יו״ר ישעיהו לבחירת בעה

.2 ע׳ ,1972 מאי 2 אייר, י״ח הארץ,

 ידלין באהרן לתמוך בעבודה נטיה 1947
)במ המפלגה למזכ״ל יחיד כמועמד

 י״ח מעריב, ישעיהו(. י׳ של קומו
.7 ע׳ ,1972 מאי 2 אייר,

 הבא. ג׳ ביום ייבחר הכנסת יו״ר 1948
.2 ע׳ ,1972 מאי 3 אייר, י״ט הארץ,

 רק ;מעוותים אנוש יחסי מתי. גולן, 1949
 נודע ההצבעה לפני מספר ימים

 י״ס הארץ, מועמדותו. דבר לישעיהו
.13 ע׳ ,1972 מאי 3 אייר,

 )מכתב :אי־הכושר שיא יוסף. כהן, 1950
 למאמרו בתגובה "הארץ" למערכת

 ועקרון־ישעיהו" "היו״ר מרכוס י׳ של
 אפריל 25 אייר, י״א מיום (1926 )מם׳
1972.  ,1972 מאי 3 אייר, י״ט הארץ, (

.24 ע׳

 ח״כ ;צנעא נוסח ילדות אריה. ארד, 1951
 לתפקיד המועמד ישעיהו, ישראל

 אישיים זכרונות מספר —הכנסת יו״ר
 גל׳ כו, כרך כמחנה, בתימן. מילדותו

,1972 מאי 3 אייר, )י״ט 32  ע׳ (
13 -12.



 ביום הכנסת ביו״ר ייבחר ישעיהו י׳ 1952
 המשמר. של תימנע. גח״ל —הבא ג׳

.2 ע׳ ,1972 מאי 3 אייר, י״ט

 :כולה המפלגה של מועמד נתן. נכו, 1953
 כמועמד ישעיהו י׳ של הבחרו )עם

 53 מם׳ אות, הכנסת(. יו״ר לתפקיד
.11 ע׳ <,1972 מאי 4 אייר, )כ׳

)מכ :הכנסת יו״ר בבחירת שיקולים 1954
 גבריאל מאת "הארץ" למערכת תבים
 כ״א הארץ, קליבנסקי(. ואליעזר פרגן
.28 ע׳ ,1972 מאי 5 אייר,

 יתמכו ומק״י רק״ח אגו״י, ל״ע, 1955

אייר, כ״ד ,מעריב ישעיהו. בבחירת
.7 ע׳ ,1972 מאי 8

 הכנסת. יו״ר היום ייבחר ישעיהו 1956
 ,1972 מאי 9 אייר, כ״ה הארץ,

.2 ע׳

 יו״ר לתפקיד היום ייבחר ישעיהו 1957
 ,1972 מאי 9 אייר, כ״ה דכר, הכנסת.

.2 ע׳

 גדול ברוב היום ייבחר ישעיהו י׳ 1958
אייר, כ״ה המשטר, על הכנסת. ליו״ר

.6 ע׳ ,1972 מאי 9

 דכר, הכנסת. ליו״ר נבחר ישעיהו י׳ 1959
.2 ע׳ ,1972 מאי 10 אייר, כ״ו

 הראשונה בהודעתו יהושע. כיצור, 1960
 לבית ישעיהו י׳ בישר הכנסת כיו״ר

 מעריב, ונוסעיו. המטוס שחרור על
 .7 ע׳ ,1972 מאי 10 אייר, כ״ו

.794 מם׳ גם ראה

"מע מערבת )מאמר :ישעיהו ישראל 1961
לתפ ישעיהו י׳ בחירת בעקבות ריב"
אייר, כ״ו מעריב, הכנסת(. יו״ר קיד

.8 ע׳ ,1972 מאי 10

הכג־ ליו״ר גדול ברוב נבחר ישעיהו 1962
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מאי 10 אייר, כ״ו המשמר, על סת.
ע׳ ,1972 8.

G oodm an, H irsh. Y esh a 1962 ־ א  
ya h u  e lected  K n esset S pea־  
ker. JERUSALEM POST, May 
10, 1972, P. 12.

 על הכנסת. ליו״ר ברכה :זרקור 1963
.3 ע׳ ,1972 מאי 11 אייר, כ״ז המשמר,

 :קרבן להיות צריך אינו ישעיהו 1964
 מ׳ מאת "הארץ" למערכת )מכתבים

ר ועובד מודיאנו עוז היב בעקבות בז־
הכנ יו״ר לתפקיד ישעיהו י׳ של חרו

 ,1972 מאי 12 אייר, כ״ח הארץ, סת(.
.26 ע׳

W* א1964 allfish. Asher. Israel Y e 
shayahu־ , m em b er  for Y e 

m en . JEWISH CHRONICLE, 
.12,1972 M ay

 ההרגשה להעמיק "יש :ישעיהו 1965
 )דיווח :מפריעים״ המפלגה שמוסדות

 העבודה למפלגת פרידה מכתב על
 סיון, א׳ דכר, הכנסת(. כיו״ר בהבחרו

.3 ע׳ ,1972 מאי 14

 במכתב- ישעיהו שלמה. נקדימון, 1966
 — האיחוד ״תהליכי :כמזכ״ל פרידה

 אחרונות, ידיעות ויוזמה". תנופה ללא
.8 ע׳ ,1972 מאי 14 סיון, א׳

 להנהיג רוצה ישעיהו יהושע. כיצור, 1967
 ד׳ מעריב, העבודה. בסדרי שינויים

.3 ע׳ ,1972 מאי 17 סיון,

 שעת !הכנסת מפנקס יצחק. שור, 1968
 17 סיון, ד׳ המשמר, על השאילתות.

.2 ע׳ ,1972 מאי

יש של ...כשלוגו אלכרט. אוחיון, 1969
 "במערכה" למערכת )מכתב : עיהו

 ישעיהו ישראל של הבחרו על בתגובה

שנה במערכה. הכנסת(. יו״ר לתפקיד

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 מאי 18 סיון, )ה׳ (135) 3 גל׳ יב,
1972, .17 ע׳ (

השאיל בתחום רפורמה מציע ישעיהו 1970
 מאי 18 פיון, ה׳ דבר, בכנסת. תות
.3 ע׳ ,1972

 ישראל עם קפה ספל דב. גולדשטיין, 1971
פצ לי "גרמו :הכנסת יו״ר ישעיהו,

שבו ולילות, ימים דם". שותתי עים
 ,1972 מאי 18 סיון, ה׳ ״מעריב״, עון
.55 ,11—10 ע׳

 יושב־ עם פנים אל פנים שלום. מורג, 1972
כני עם ישעיהו ישראל הכנסת ראש
 זירה היא "הכנסת :לתפקידו סתו
 י׳ עם )ראיון :המפלגות״ כל של

 )ה׳ 627 גל׳ פנים, אל פנים ישעיהו(.
7 ע׳ (,1972 מאי 18 תשל״ב, סיון - 6.

 מבקשים ברוסיה לא־יהודים אסירים 2 1973
 ישראל: מדינת של כבוד אזרחות

 ישראל הכנסת, יו"ר אל פניה )על
 יוני 15 תמוז, ג׳ מעריב, ישעיהו(.

.3 ע׳ ,1972

 לשני כבוד אזרחות להעניק קוראים 1974
 כפיה במחנות הכלואים לא־יהודים

 לי׳ עצומה על )דיווח :בברה״מ
 15 תמוז, ג׳ המשמר, על ישעיהו(.

.2 ע׳ ,1972 יוני

 )כמזכ״ל :ישעיהו ירושת דן. כסלו, 1975
 תמוז, ח׳ הארץ, העבודה(. מפלגת

.13 ע׳ ,1972 יוני 20

"אר ילד... כשהייתי שלומית. כהן, 1976
 ישראל מספר בתימן", הפגנה גנתי

 דבר הכנסת. ראש יושב ישעיהו,
 תמוז )כ״א 43 גל׳ מב, כרך לילדים,

,1972 יולי 3 .1294 ע׳ (

 הצהרת על דיון תובעים דניאל. דגן, 1977
 בכנסת". רוב יש "למערך כי ישעיהו
 ,1972 יולי 10 תמוז, כ״ח מעריב,

.12 ע׳

 ברדיו. דבריו את מסביר הכנסת יו״ר 1978
.2 ע׳ ,1972 יולי 11 תמוז, כ״ט הארץ,

הכנ בנשיאות רוב "למערך :ישעיהו 1979
 ,1972 יולי 11 תמוז, כ״ט דבר, סת".

.2 ע׳

 ז" הסוף יהיה "מה יהושע. כיצור, 1980
 והדרא־ הארוד ביום בכנסת שאלו
 על הכנסת ישיבת על )דיווח :מאטי
 "מיהו בסוגיית השבות חוק תיקון

 ישעיהו י׳ של והשתתפותו יהודי",
 יולי 17 אב, ו׳ מעריב, בישיבה(.

.13 ע׳ ,1972

 ועקרונות היו״ר התקנון, מתי. גולן, 1981
פולי לצרכים התקנון ניצול ;הכנסת

 יולי 18 אב, ז׳ הארץ, טיים-מסוכן.
.12 ע׳ ,1972

 בהתאם - הקטעים ״מחיקת :ישעיהו 1982
 ,1972 יולי 24 אב, ■י״ג הארץ, לתקנון״.

.6 ע׳

 לפרלמנטריזם מכון להקים הצעה 1983
 י׳ דברי על )דיווח :ברקת ע״ש

 הכתבים עם צהרים בארוחת ישעיהו
 26 אב, ט״ו הארץ, הפרלמנטריים(.

.7 ע׳ ,1972 יולי

 )דיווח :הטייח :אילת ועד ממטולה 1984
 המושב את ישעיהו י׳ של סיכומו על

 הסופרים באזני הכנסת של השנתי
 מעריב, העתוגים(. של הפרלמנטריים

.20 ע׳ ,1972 יולי 28 אב, י״ז
.804 מס׳ גם ראה

 והפרח —משמעת הפרות מתי. גולן, 1985
הב בעקביות מפר ישעיהו ;תקנון
 בכהונתו באובייקטיביות לנהוג טחתו
 16 אלול, ו׳ הארץ, הכנסת. כיו״ר

.3 ע׳ ,1972 אוגוסט

 :מזעיקים בברה״ט יהודיים מדענים 1986
 לגיוס קוראים בריה״ם "שלטונות

 לישראל": לעלות שביקשו יהודים
יו״ר אל שהגיע מכתב על )דיווח
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או 22 אלול, י״ב מעריב, הכנסת(.
.TZ 3 ,1972 גוסט

 לדכא ממשיכה "סוריה :הכנסת יו״ר 1987
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח : היהודים״

שנער סוריה עולי עם הזדהות בעצרת

 5 אלול, כ״ו הארץ, בחיפה(. כה
.2 ,ע ,1972 ספטמבר

 יהודי עם להזדהות קורא ישעיהו 1988
 ספטמבר 5 אלול, כ״ו מעריה, סוריה.

.2 ע׳ ,1972

תשל״ג
 ליושב-ראש שהיה האורג עופר. שער, 1389

 הארץ ישעיהו(. י׳ עם )ראיון :הכנסת
 2 תשרי, )ד׳ 5 גל׳ תשל״ג, שלנו,

,1972 אוקטובר .30 ,24 ע׳ (

 אתמול נפגש ישעיהו י׳ הכנסת יו״ר 1990
 של הלאומית האסיפה יו״ר עם בכנסת
 מעריב, )תמונה(. :העילית וולטה

.12 ע׳ ,1972 אוקטובר 11 חשון, ג׳

 : לחורף רכבך הכן : פנים כל על זאב. 1991
 עובר הכנסת אוטובוס )קריקטורה.

 של הסגריר ימי לקראת שיפוצים
 שבועי, מוסף הארץ, החורף(. מושב

,464) 7 גל׳  אוקטובר 20 חשון, )י״ב (
1972, .15 ע׳ (

 מבית קשישים עם הכנסת יו״ר פגישת 1992
 במשכן שביקרו מנשה" "שער אבות

 כסלו, ג׳ מעריב, )תמונה(. הכנסת:
.3 ע׳ ,1972 נובמבר 9

 על מתלונן ישעיהו יהושע. כיצור, 1993
 "גבתי כי טענתו בגלל תמיר ש׳

 על מצדו מתלונן תמיר וש׳ שיקר",
 14 כסלו, ח׳ מעריב, החקלאות. שר

.6 ע׳ ,1972 נובמבר

 בתלונת הדיון נדחה מתי. גולן, 1994
 על תמיר ובתלונת תמיר על ישעיהו

 15 כסלו, ט׳ הארץ, החקלאות. שר
.7 ע׳ ,1972 נובמבר

 )מאמר :הכנסת ליו״ר פסולים מגיעים 1995
 הארץ, תמיר-גבתי(. בפרשת מערכת

.11 ע׳ ,1972 נובמבר 15 כסלו, ט׳

 חגיגית ישיבה החרימו יוסף. ולטר, 1996
 הכנסת יו״ר לכבוד חדרה עירית של

 ההסתדרות". נציגי הזמנת אי "בגלל
 ,1972 נובמבר 17 כסלו, י״א מעריב,

.4 ע׳

 של היפוכה הם "דבריך יוסף. ולטר, 1997
 חדרה עירית ראש סגן טוען האמת"
 הפועלים מועצת למזכיר במכתב

 יו״ר לכבוד עירוני טכס שהחרים
נובמ 20 כסלו, י״ד מעריב, הכנסת.

.22 ע׳ ,1972 בר

 הסתיימה תמיר נגד ישעיהו תלונת 1998
 נובמבר 22 כסלו, ט״ז הארץ, בפשרה.

.9 ע׳ ,1972

 לקיים סרב הכנסת יו״ר מתי. נולן, 1999
 בהשבתת לדון )כדי מיוחד מושב

 כסלו, כ״ה הארץ, האזרחית(. התעופה
.2 ע׳ ,1972 דצמבר 1

.2008,814 מס׳ גם ראה

 והתרבות( החינוך )שר לאלון משלחת 2000
 הישראלית: לאופרה סיוע תובעת
 הכנסת, יו״ר עומד המשלחת )בראש

 1 כסלו, כ״ה הארץ, ישעיהו(. י׳
.3 ע׳ ,1972 דצמבר

 הכנסת. ליו״ר נמסר מודיעין לפיד 2001
 ,1972 דצמבר 5 כסלו, כ״ט האר״ו.

.9 ע׳
.815 מס׳ גם ראה

 זכרונות מעלה ישעיהו יהושע. כיצור, 2002
ד.כנ־ ישיבת על )דיווח :ביאליק על
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 להולדתו שנה מאה מלאת לציון סת
 י״ד ביום (818 )מם׳ ביאליק ח״נ של

 ט״ו מעריב. (.1972 דצמבר 19 טבת,
.4 ע׳ ,1972 דצמבר 20 טבת,

 להאיץ ניסה "ישעיהו שלמה. נקדימון, 2003
 ח״כ הבהירות". בשיטת השינוי קבלת

 בקיעים לגרום נועד "הדבר ארליך:
 טבת, כ׳ אחרונות, ידיעות בגח״ל".

.4 ע׳ ,1972 דצמבר 25

 וסדרי ישעיהו :שמעתי ראיתי רחץ. 2004
 דצמבר 26 טבת, כ״א הארץ, הכנסת.

.20 ע׳ ,1972

מע )מאמר :פרלמנטרי בלתי סירוב 2005
 על ישעיהו י׳ בגנות "הארץ" רכת

 מפלגת עם הכנסת כיו״ר הזדהותו
 דצמבר 28 טבת, כ״ג הארץ, השלטון(.

.9 ע׳ ,1972

מל :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 2006
הגי הגדולים" 2ב״ הקטנים" 8״ חמת

 הצעות ב׳ ביום ;מכריע לשלב עה
דצמ 28 טבת, כ״ג מעריב, אי-אמון.

.4 ע׳ ,1972 בר

 :הכנסת מפנקס בצלאל. עמיקם, 2007
 הדיון )בעקבות הפרלמנטרי: המרי

 על באדר-עופר(. חוק על בכנסת
 ,1973 ינואר 2 טבת, כ״ח המשמר,

.2 ע׳

 לסייע קוראת הציבורית המועצה 2008
 המועצה )אודות :הישראלית לאופרה

 למען ■ישעיהו י׳ בראשות הציבורית
 שבט, ב׳ הארץ, הישראלית(. האופרה

.3 ע׳ ,1973 ינואר 5
.2016 מס׳ ראה תגובה

 והיו״ר הבא הנשיא גבריאל. שמרסמן, 2009
 של התמנותו אפשרות )על :הנוכחי
המדי נשיא לתפקיד ישעיהו ישראל

 ,1973 ינואר 9 שבס, ו׳ מעריב, נה(.
.15 ע׳

 את בירך ישעיהו גבריאל. שמרן, 2010
 חג־ לרגל בערבית המוסלמים ראשי

 ינואר 9 שבט, ו׳ המשמר, על הקורבן.
.2 ע׳ ,1973

שאיל על ישיבו שרים יהושע. טירה, 2011
4 תוך תות - רוי מכינים ;שבועות 3
 על )דיווח :בשאילתות הדיון על זיה

 עתו- עם בפגישה ישעיהו י׳ דברי
 ינואר 11 שבט, ח׳ הארץ, נאים(.

.3 ע׳ ,1973

 דעתי שיקול לפי פועל "אני :ישעיהו 2012
מפ עם קשר מכל עצמי ומונע בלבד

הכת עם פגישה על )דיווח לגתי":
 שבט, ח׳ דבר, הפרלמנטריים(. בים

.3 ע׳ ,1973 יגואר 11

 הופיעו הח״כים כאשר גדעון. רייכר, 2013
קצ ובמכנסים בסנדלים לישיבה

 של מפגש אודות )דיווח : רים...
 אחרונות, ידיעות הח״כים(. ותיקי

.3 ע׳ ,1973 ינואר 11 שבט, ח׳
.823 מס׳ גם ראה

 הכנסת. מתנת :שמעתי ראיתי רח׳ן. 2014
 ,1973 ינואר 21 שבט, י״ח הארץ,

.20 ע׳

 2000 :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 2015
 כ״א מעריב, הכ״ד. בחגיגת פלוס
.4 ע׳ ,1973 ינואר 24 שבט,
.825 מס׳ גם ראה

 האירופי" "המעגל שבירת שלום. כהן, 2016
 "מעריב" למערכת )מכתב הסגור:
"ה שטרסמן ג׳ של כתבתו בעקבות

 (2009 )מם׳ הנוכחי״ והיו״ר הבא נשיא
.1973 ינואר 9 שבט, ו׳ מיום  מעריב, (
.5 ע׳ ,1973 ינואר 24 שבט, כ״א

 הכנסת ראש יושב :רדיו יוסי. כיילין, 2017
 הרדיו תכנית על )ביקורת כמחליט.

 ישעיהו ישראל עם המחליט" "אדוני
 אשר אשד וחגי נחמיאס אלי בעריכת
 שבם, כ״ב דבר, צה״ל(. בגלי שודרה

.7 ע׳ ,1973 ינואר 25
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 עיון יום על )דיווח :בכנסת תלמידים 2018
והפר החברתי המשטר על בכנסת

 יו״ר בהשתתפות בישראל למנטרי
 כ״ז המשמר, של ישעיהו(. י׳ הכנסת,

.2 ע׳ ,1973 ינואר 30 שבט,

 ה־ :הכנסת במשכן יהושע. כישור, 2019
 מידע להמציא חייב אינו "שר :יו״ר

 22 א׳, אדר כ׳ מעריכ, לח״כים״.
.4 ע׳ ,1973 פברואר

 )מאמר : הממשלה מטעם הכנסת יו״ר 2020
 23 א׳, אדר כ״א הארץ, מערכת(.

.13 ע׳ ,1973 פברואר

 אירוח )על :בכנסת שכולים הורים 2021
הכנ יושב־ראש ע״י שכולים הורים

 פברואר 26 א׳, אדר כ״ד מעריב, סת(.
.2 ע׳ ,1973

ודב דין )על :ומתחכם - מגדף ח״כ 2022
 שמואל וח״כ ישעיהו י׳ בין רים

 אדר כ״ה מעריכ, ככנסת(. מיקוניס
.3 ע׳ ,1973 פברואר 27 א׳,

 "שאילתה להנהיג יציע הכנסת יו״ר 2023
כ׳, אדר י׳ המשמר, סל דחופה".

.8 ע׳ ,1973 מארם 14

טלווי שידורי :שמעתי ראיתי רו״ן. 2024
כ׳, אדר י״א הארץ, מהכנסת. זיה

.16 ע׳ ,1973 מארם 15

 והעתונות "הכנסת :ישעיהו גיל. טדן, 2025
 בטקס דיבר ;זו״ את זו משלימות

 2ל־ סביסלוצקי ע״ש הפרס חלוקת
 אחרונות, ידיעות פרלמנטריים. כתבים

.13 ע׳ ,1973 מארס 15 ב׳, אדר י״א

הקט הסיעות בקשת דחה הכנסת יו״ר 2026
- בחוק הדיון )לדחיית נות ר ד א  ב

 ב׳ אדר כ״ח המשמר, על עופר(.
.1 ע׳ ,1973 אפריל 1

 סביב תחיקתית פעילות מתי. גולן, 2027
 של החורף מושב מאפייני ;הבחירות

 אפריל 13 ניסן, י״א הארץ, הכנסת.
.17 ע׳ ,1973

 לא היום "גם :בכנסת יהושע. טירה, 2028
 שעל יהודים שנאת של התנועה פסה

 )דיווח :השואה״ התאפשרה רקעה
 המיוחדת בישיבה ישעיהו י׳ דברי על
 למרד שנה 30 במלאת הכנסת של

 ביום שהתקיימה (833 )מם׳ הגיטאות
 הארץ, (.1973 אפריל 29 ניסן, כ״ז
.3 ע׳ ,1973 אפריל 30 ניסן, כ״ח

תס בהחלט לנו "יש יהושע. כיצור, 2029
ם גיטו ביך ל עו ל -ו ה ש ר  נעקור לא ו

 י׳ דברי על )דיווח מקרבנו": אותו
 הכנסת של המיוחדת בישיבה ישעיהו

 )מס׳ הגיטאות למרד שנה 30 לציון
 29 ניסן, ב״ז ביום שהתקיימה (833

 30 ניסן, כ״ח מעריב, (.1973 אפריל
.6 ע׳ ,1973 אפריל

יב הכנסת משלחות יהושע. כיצור, 2030
 ואוסטריה הולנד באיטליה, ביוני קרו

 ז׳ מעריב, ישעיהו(. י׳ )בראשות
.12 ע׳ ,1973 מאי 9 אייר,

 ״117 סעיף ״מהומת יהושע. כיצור, 2031
 בחירות בעניין התרוצצות גורמת

 כ״א מעריב, ערים. ראשי של ישירות
.4 ע׳ ,1973 מאי 23 אייר,

ירו יום חגגה הכנסת יהושע. כיצור, 2032
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח : שלים

שהת (843 מס׳1 החגיגית בישיבה
 מאי 30 אייר, כ״ח ביום קיימה

1973.  מאי 31 אייר, כ״ט מעריב, (
.4 ע׳ ,1973

 י׳ )בראשות הכנסת של משלחת 2033
ה א צ הו(-י עי ש  הארץ, לאוסטריה. י

.4 ע׳ ,1973 יוני 12 סיון, י״ב

שי בשבח קרייסקי עמנואל. אונגר, 2034
 על )דיווח :ישראל עם הפעולה תוף

קאנצלר עם בפגישה ישעיהו דברי
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 מעריכ, קרייסקי(. ברונו אוססריה,
.1 ע׳ ,1973 יוני 17 סיון, י״ז

 כ״א דכר, מאוסטריה. חזר ישעיהו 2035
.2 ע׳ ,1973 יוני 21 סיון,

"ישעיהו :לביקורת למוסד אלפרם 2036
העבו מפלגת במזכ״ל כהונתו בעת )

 וארצי ורבה את להכניס הורה דה(
 יוני 26 סמן, כ״ו הארץ, לוועה״ם״.

.7 ע׳ ,1973

 חלקם תורמים "הגרוזינים :ישעיהו 2037
 דבריו על )דיווח :הארץ״ לבניית
 גרוזיני(. צייר בתערוכת בביקור
.7 ע׳ ,1973 יולי 15 תמוז, ט״ו הארץ,

 )יעקב( על אסר ישעיהו מתי. גולן, 2038
 בפני להופיע עירוני ו)יצחק( ניצן

 17 תמוז. י״ז הארץ, הכלכלה. ועדת
.3 ע׳ ,1973 יולי

השאיל במוסד שינויים מציע ישעיהו 2039
 .1973 יולי 18 תמוז, י״ח הארץ, תות.

.6 ע׳

 בין קשים דברים חילופי מתי. גולן, 2040
 סניף הכנסת "האם :לישעיהו שכטרמן

 18 תמוז, י״ח הארץ, המערך?״. של
.6 ע׳ ,1973 מלי

 מערכת(. )מאמר :ישעיהו המ״ר 2041
 .11 ע׳ ,1973 יולי 18 תמוז, י״ח הארץ,
.2045 מס׳ ראה תגובה

קרגמז "ח״כ :ישעיהו לי׳ הסוהרים 2042

 י״ט מעריב, הכנסת". בסוהר פגע
.12 ע׳ ,1973 יולי 19 תמוז,

 יו״ר ;הממשלה שליח מתי. גולן, 2043
 הארץ, הבית. תקנות את מפר הכנסת

.11 ע׳ ,1973 יולי 23 תמוז, כ״ג

 המפלגות "על :ישעיהו מתי. גולן, 2044
 לעבודתן מתקציבן חלק להפריש

 הנעילה ישיבת על )דיווח בכנסת":
.849 )סם׳ השביעית הכנסת של ) ) 

.3 ע׳ .1973 יולי 26 תמוז, כ״ו הארץ.

 :הכלכלה ועדת סמכויות יזהר. הררי, 2045
 בעקבות "הארץ" למערכת )מכתב
 )מס׳ ישעיהו" "היו״ר המערכת מאמר

 18 תמוז, י״ח ביום שפורסמו (2041
 יולי 26 תמוז, כ״ו הארץ, (.1973 מלי
.16 ע׳ ,1973

"הכנ :ישעיהו המ״ר יהושע. כיצור, 2046
 גומי׳ ׳חותם היתה לא השביעית סת

 נעילה דברי על )דיווח לממשלה":
תמוז, כ״ה ביום נשא אותם (849 )מם׳

תמוז, כ״ו מעריכ, (.1973 יולי 25
.4 ע׳ ,1973 יולי 26

 עירניח היתה הפעם "הכנסת :ישעיהו 2047
 ברדיו(. דבריו על )דיווח :מתר״
.16 ע׳ ,1973 מלי 29 תמוז, כ״ט הארץ,

 )דיווח :תימן״ ״בואי בכנס הנשיא 2048
 הארץ, בכנס(. ישעיהו י׳ דברי על

.8 ע׳ ,1973 ספטמבר 19 אלול, כ״ב

ומזל״ד
 יידחו לכנסת הבחירות משה. מייזלס, 2049

 על )דיווח :נובמבר לסוף זה בשלב
 את להסדיר כדי הכנסת יו״ר פעולות

 מם מלחמת עקב הבחירות דחיית

 מעריכ, חוקית(. מבחינה הכיפורים
 .12 ע׳ ,1973 אוקטובר 14 תשרי, י״ח

שמריהו(. מ. :)חתום

 ליו״ד שלום ש. הסופר רפאל. אלדור, 2050
 הרעיל בסגסת וילנר "נאום :הכנסת

 ו׳ מעריב, הרבה". לבבות בשקרמ
.15 ע׳ .1973 נובמבר 1 חשון,

 )דיווח :חירום בעת הכנסת תפקיד 2051
שבח ליל בתכנית ישעיהו י׳ דברי על
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 חשון, ט׳ ,מעריב צה״ל(. גלי של
.9 טור ,6 ע׳ ,1973 נובמבר 4

 מיוחד ממשלתי גוף יעקב. העליון, 2052
 )דיווח : ונעדרים שבויים בעניני יטפל

 הפעולה לועד ישעיהו י׳ דברי על
 חשון, ס׳ מעריב, השבויים(. למען

.7 ע׳ ,1973 נובמבר 4

 להחלפת ההסכם מממשת לא מצרים 2053
 פניית על )דיווח :פצועים שבויים

 בתי־מחוקקים לראשי הכנסת יו״ר
 נובמבר 5 חשון, י׳ מעריב, בנידון(.

.3 ע׳ ,1973

 ישעיהו. אצל השבויים קרובי משלחת 2054
 ,1973 נובמבר 14 חשוו, י״ט הארץ,

.3 ע׳

 לשעבר המשפטים שר י״ש. שפירא, 2055
 - שוממה ״הכנסת :מגיב שפירא י״ש

 מיוחדת". לישיבה דרישה כשאין
 ,1973 נובמבר 30 כסלו, ה׳ מעריב,

.4 ע׳
.866-863 מס׳ גם ראה

 נעדרים משפחות בני אבישי. אמיר, 2056
 פגישה דרשו —בכנסת שמשות ניפצו

 30 כסלו, ה׳ מעריב, מאיר. גב׳ עם
.6 ע׳ ,1973 נובמבר

 בן- מות על אבלים ומוסדות אישים 2057
 "גדול :הכנסת ״ר יו ... ;גוריון

 דצמבר 2 כסלו, ז׳ מעריב, הדור״.
.9 ע׳ ,1973

 יו״ר את מאשים הליכוד דן. מרנלית, 2058
 ישעיהו >הממשלה בהעדפת הכנסת
 האופוזיציה. יוזמות שקיפח מכחיש
 ,1973 דצמבר 18 □סלו, כ״ג הארץ,

.7 ע׳

 שיחייב מצב להיווצר "עלול :ישעיהו 2059
 על )דיווח :השמינית״ הכנסת פיזור
 הארץ, צה״ל(. בגלי בראיון דבריו

.3 ע׳ ,1974 ינואר 6 טבת, י״ב

 חדשות". בחירות "ייתכנו :ישעיהו 2060
 ,1974 ינואר 6 טבת, י״ב המשמר, על
.2 ע׳

המר "מעשה מתחיל יהושע. כיצור, 2061
וב בנשיאות יהיו מי ;בכנסת כבה"

 ישעיהו י׳ מועמדות )על : וערות
מע הכנסת(. כיו״ר נוספת לקדנציה

.4 ע׳ ,1974 ינואר 13 טבת, י״ט ריב,

 יו״ר לתפקיד מועמד מוזכר נבון 2062
 הארץ, ישעיהו(. י׳ )במקום הכנסת

.1 ע׳ ,1974 ינואר 17 טבת, כ״ג

 ב״לוז" לבחור למערך מציע ארליך 2063
 טבת, כ״ג הארץ, הכנסת. ליו״ר חדש

.1 ע׳ ,1974 יגואר 17

הקו במו״ם התקדמות משה. מייזלס, 2064
 המפד״ל המערך, ראשי בין אליציוני

 המגעים על )דיווח :התורתית והחזית
 לקדנציה ישעיהו י׳ בחירת בענין

 ינואר 17 טבת, כ׳יג מעריב, נוספת(.
.1 ע׳ ,1974

 ליו״ר כמועמד בישעיהו כחר המערך 2065
 ינואר 18 טבת, כ״ד הארץ, הכנסת.

.2 ע׳ ,1974

 ישעיהו בי׳ בחר המערך דן. פתיר, 2066
 דבר, הכנסת. יו״ר לתפקיד כמועמד

.2 ע׳ ,1974 ינואר 18 טבת, כ״ד

 — ישעיהו ישראל ח״כ משה. מייזלם, 2067
 הכנסת. יו״ר לתפקיד המערך מועמד
 ,1974 ינואר 18 טבת, ב״ד מעריב,

.16 ע׳
שמריהו(. מ. :)חתום

 יו״ר ובחירת הח״כים השבעת מחר 2068
 ינואר 20 טבת, כ״ו הארץ, הכנסת.

.1 ע׳ ,1974

"הא מערכת )מאמר :ישעיהו ושוב 2069
 לקדנציה ישעיהו י׳ בחירת עם רץ"

 כ״ו הארץ, הכנסת(. כיו״ר גוססת
.9 ע׳ ,1974 ינואר 20 טבת,
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 מועמד־ יציע הליכוד רפאל. אלדור, 2070
 הכנסת יו״ר לתפקיד לישעיהו נגדי

 ינואר 20 טבת, כ״ו מעריב, השמינית.
1974, V4 ׳.

 הגברת החברים. זקן אליהו. עמיקם, 2071
 הכנסת. ישיבת אחה״צ תנהל מאיר,

 ינואר 21 טבת, כ״ז אחרונות, ידיעות
.6 ע׳ ,1974

 המושב פתח הנשיא יהושע. טירה, 2072
 — ישעיהו ;8ה־ הכנסת של הראשון

 22 טבת, כ״ח הארץ, הכנסת. יו״ר
.3 ,1 ע׳ ,1974 ינואר

 בפתיחת חגיגית אוירה דניאל. בלוף, 2073
 ישעיהו ישראל ... ;הכנסת מושב
 שנייה... לכהונה הכנסת, ליו״ר נבחר
 ע׳ ,1974 ינואר 22 טבת, כ״ח דבר,

1, 2.

 השמינית הכנסת אליהו. עמיקם, 2074
 לכם "צפויות הראשונה; בישיבתה

 ... למדינה״ וגורליות קשות שנים 4
 ראש כיושב נבחר ישעיהו ישראל ח״כ

 טבת, כ״ח אחרונות, ידיעות הבית...
.5 ע׳ ,1974 ינואר 22

 פטיש נקישות 3ב־ רפאל. אלדור, 2075
 הראשונה הישיבה את הנשיא פתח
 ישעיהו י׳ ... ;השמינית הכנסת של

 טבת, כ״ח מעריב, כיושב־ראש. נבחר
.7 ע׳ ,1974 ינואר 22

השמי הכנסת נפתחה דליה. שחורי, 2076
 המשמר, על יו״ר. - ישעיהו י׳ - נית
.2 ,1 ע׳ ,1974 ינואר 22 טבת, כ״ח

 שיטפל פרלמנטרי גוף להקים מוצע 2077
הש משפחות ועד :השבויים בנושא
 הכנסת יו״ר עם זה בענין נועד בויים
 31 שבט, ח׳ מעריב, הסיעות. ונציגי
.3 ע׳ ,1974 ינואר

 מערכת )מאמר :הכנסת יו״ר סגני 2078
 ליו״ר סגנים בחירת כזכות "מעריב"

[1 3 7]

 פברואר 5 שבט, י״ג מעריב, הכנסת(.
.5 ע׳ ,1974

 יו״ר סגני נבחרו ;לישעיהו הקלה 2079
 פברואר 5 שבט, י״ג מעריב, הכנסת.

.7 ע׳ ,1974

 ׳■׳אנו :אלוני ח״כ משה. מייזלס, 2080
טור אנו אין אך המו״ט מן פורשים

 בישעיהו. התמיכה ;הדלת״ את קים
 ,1974 פברואר 6 שבט, י״ד מעריב,

.18 ע׳

הר הכנסת-מועצת ליו״ר במכתב 2081
 לשם ההלכה לפי — ״גיור : בנות

 היהודי", העם של טהרתו שמירת
 ,1974 פברואר 11 שבט, י״ט הארץ,

.5 ע׳

מקו דיון סדר להנהיג יבקש ישעיהו 2082
,1974 מארס 10 אדר, ט״ז הארץ, צי•

•5 , 3Z

 :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 2083
 דברי על )דיווח :עמי״ נחמו ״נחמו,
 הכנסת יו״ר מפי צה״ל לחללי אזכרה

 שנערכה (878 )מס׳ מיוחדת בישיבה
.1974 מארם 11 אדר, י״ז ביום ) 

 ,1974 מארם 12 אדר, י״ה מעריב,
.4 ע׳

 בניה( )א׳ האוסטרי הפרלמנט יו״ר 2084
 י״ח המשמר, על הכנסת. יו״ר אורח
.1 ע׳ ,1974 מארם 12 אדר,

האינטר משלחת עם נועדה מאיר ג׳ 2085
 על )דיווח :הסוציאליסטי נציונל

 המשלחת עם בפגישה ישעיהו י׳ דברי
 מארם 15 אדר, כ״א הארץ, בכנסת(.

.2 ע׳ ,1974

 דיווח קרייסקי איננה. דוימשקרון, 2086
 עם לשלום שואף "סאדאת לגולדה:

 ברורים"; חוזים על מבוסם ישראל
 י׳ דברי על )דיווח :ישעיהו אזהרת
הסוצ־ האינטרנציונל לחברי ישעיזע

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 מארם 15 אדר, כ״א מעריב, יליסטי(.
.3 ע׳ ,1974

 בריה״ם שלטונות יהושע. ביצור, 2087
 היציאה אשרות מספר את הגדילו

 )דיווח : ממוסקווה מכתב ; ליהודים
 מיהודים ישעיהו י׳ שקיבל מכתב על

 מארם 26 ניסן, ג׳ מעריב, במוסקווה(.
.1 ע׳ ,1974

 )מיתב :דחיפות מהי צפורה. עפרי, 2088
 ב״הארץ" ידיעה בעקבות למערכת

.1974 מארס 13 מיום  ניסן, ,ה הארץ, (
.20 ע׳ ,1974 מארם 28

 "הכנסת :ישעיהו יהושע. כיצור, 2089
 : קרית־שמונה״ עם קבוע קשר תקיים
 בקרית- הכנסת יו״ר ביקור על )דיווח

 אפריל 22 ניסן, ל׳ מעריב, שמונה(.
.4 ע׳ ,1974

 שמונה. בקרית ביקר הכנסת יו״ר 2090
 ,1974 אפריל 22 גיסן, ל׳ המשמר, על
.6 ע׳

 :זועמת הליכוד סיעת יהושע. כיצור, 2091
 הכנסת זומנה לא דרישתה, למרות
 אייר, א׳ מעריב, פגרה. של לדיון

.4 ע׳ ,1974 אפריל 23

 מעריב, ב׳- ביום מיוחד למושב הכנסת 2092
.1 ע׳ ,1974 אפריל 24 אייר, ב׳

 לראשי פנים קבלת ערך הכנסת יו״ר 2093
 אפריל 30 אייר, ח׳ דבר, תימן, יוצאי
.6 ע׳ ,1974

 פסל שוב ישעיהו אליעזר. לוין, 2094
 הארץ, רבין. הרצאות בענין שאילתה

,3 ע׳ ,1974 מאי 15 אייר, כ״ג

 "ייחקרו :הכנסת יו״ר יוסף. וקסמן, 2095
׳מחד על מעלות תושבי של תלונות

 ביקור על )דיווח במחוניים׳": לים
 הפיגוע לאחר במעלות הכנסת יר״ר

 אייר, כ״ז מעריב, בעיירה(. החבלני
.7 ע׳ ,1974 מאי 19

 הרסו נזעמים צעירים יהודה. אריאל, 2096
 ;מעלות מועצת לבנין הכניסה קיר

 בדרישותיהם. טיפול מבטיח ישעיהו
.3 ע׳ ,1974 מאי 19 אייר, כ״ז הארץ,

 הודיעה ;מהכנסת פורשת גולדה 2097
 הארץ, בארץ". לסייר "רצוני :ליו״ר

.1 ע׳ ,1974 יוני 4 סיון, י״ד

 גזבר לבחירתו קיסר לי׳ מסיבה 2098
 י׳ דברי על )דיווח :ההסתדרות

 סיון, ט״ו דבר, במסיבה(. ישעיהו
.9 ע׳ ,1974 יוני 5

 לישראל התפטרות מכתב שלחה גולדה 2099
 ,1974 יוני 6 סיון, ס״ז הארץ, ישעיהו.

.6 ע׳

 נגד למחאה — אריק נגד ממחאה 2100
הצעי המשמרת של )מחאה : ישעיוע

 בירושלים העבודה מפלגת של רה
 סיון, כ״ב מעריב, ישעיהו(. י׳ נגד

.16 ע׳ ,1974 יוני 12

המש של פניה קיבל לא הכנסת יו״ר 2101
 13 סיון, כ״ג מעריב, הצעירה. מרת
.7 ע׳ ,1974 יוגי

 - היום התורן לחצי המדינה דגל 2102
 )דיווח :ארגנטינה באבל כהשתתפות

הכנ יו״ר ששיגר תנחומים מברק על
 פרון(. דומינגו חואן גנרל מות על סת

.16 ע׳ .1974 יולי 4 תמוז, י״ד מעריב,

)או :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 2103
 אהוד וח״כ ישעיהו י׳ בין ויכוח דות

 יולי 9 תמוז, י״ט מעריב, אולמרט(.
.4 ע׳ ,1974

 אין יעוץ לשרותי :מעריב שיחות 2104
בתק לקצץ ישעיהו י׳ )הצעת :כסף
 כ״ה מעריב, בכנסת(. הסיעות ציב

.14 ע׳ ,1974 יולי 15 תמוז,

 אהדה מביעים פרלמנטים מנהיגי 2105
לה: לעזור דרך ומחפשים לישראל
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 הכנסת יו״ר אצל מסיבה על )דיווח
 מדינות 12מ־ פרלמנט חברי 120ל־

 יולי 22 אב, ג׳ מעריב, באירופה(.
.4 ע׳ ,1974

 הכנסת וישיבת הופיעו לא הנואמים 2106
 מעריב, הכנסת(. יו״ר )ע״י הופסקה

.7 ע׳ ,1974 אוגוסט 13 אב, כ״ה

 על )דיווח :לפגרה יצאה הכנסת 2107
 המושב לסיום הכנסת יו״ר דברי

 )מס׳ השמינית הכנסת של הראשון
.1974 אוגוסט 15 אב, כ״ז ביום (900 ) 

 ,1974 אוגוסט 16 אב, כ״ח הארץ,
.1 ע׳

 של העבודה סידורי יהושע. כיצור, 2108
 הצרכים. על עוד עונים אינם הכנסת
 ,1974 אוגוסט 22 אלול, ד׳ מעריב,

.16 ע׳

 בקליטת הכנסת תדון הפגרה אחרי 2109
 הכנסת, יו״ר דברי על )דיווח :עליה

 מטעם משלחת לחברי ישעיהו, י׳
 העולים ארגוני של התיאום ועדת

ספ 3 אלול, ט״ז מעריב, מברה״ט(.
.1 ע׳ ,1974 טמבר

 ביקר בראון סרג׳נט יהושע. כיצור, 2110
 נשאר עייף, היה ה״צ׳יף" בכנסת;
 כוכבי ביקור על )דיווח ;במלונו
 מעריב, בכנסת(. "איירונסייד" הסדרה

.3 ע׳ ,1974 ספטמבר 6 אלול, י״ס

 לכנסת ׳"עוול :לרבינוביץ ישעיהו 2111
 אלול, כ״ח , האו המדינה״. ולמבקר

.8 ע׳ ,1974 ספטמבר 15

בתק לקצץ אפשרות "אין :ישעיהו 2112
 על )דיווח :השנה״ הכנסת של ציבה
 יהושע האוצר, שר אל שנשלח מכתב

 15 אלול, כ״ח מעריב, רבינוביץ(.
.4 ע׳ ,1974 ספטמבר

 בתשובה רבינוביץ( )י׳ האוצר שר 2113
 הממונה "פניית :הכנסת יו״ר למכתב

 הכנסת אל גפני( )א׳ התקציבים על
 כ״ט מעריב, בלבד". בקשה היתר,
.63 ע׳ ,1974 ספטמבר 16 אלול,

 של במכתב מעשה אברהם. קושניר, 2114
ספ 22 תשרי, ו׳ דבר, הכנסת. יו״ר

.8 ע׳ ,1974 טמבר

 הכנסת. בתקציב לקצץ יציע ישעיהו 2115
 ,1974 ספטמבר 23 תשרי, ז׳ הארץ,

.3 ע׳

 ;הנבחרים לבית כסף עוזי. כנזימן, 2116
 היוצר מנופח מוסד היא הכנסת גם

 חליפת )על חזקה: ובעלי אינטרסים
 רבינוביץ י׳ האוצר, שר בין המכתבים

 ח׳ הארץ, ישעיוע(. י׳ הכנסת, ויו״ר
.9 ע׳ ,1974 ספטמבר 24 תשרי,

 הכספים בועדת מחלוקת עוזי. בנזימן, 2117
 הכנסת. של תקציבה קיצוץ בעניין
 ,1974 ספטמבר 25 תשרי, ט׳ הארץ,

.8 ע׳

 מאיר גולדה את ארח הכנסת יו״ר 2118
 תשרי, י״ח הארץ, הכנסת. בסוכת

.3 ע׳ ,1974 אוקטובר 4

 הכנסת. בסוכת כבוד אורחת - גולדה 2119
 ,1974 אוקטובר 4 תשרי, י״ז מעריב,

.11 ע׳

 מיליון רבע תובעת לישנסקי בתיה 2120
הכנ יו״ר כי בטענה )פיצויים לירות

הת לפיו הסכם הפר ישעיהו, י׳ סת,
 הכנסת בשביל להכין הפסלת חייבה
 ישראל(. מערכות חללי לזכר תבליט
 ,1974 אוקטובר 16 תשרי, ל׳ הארץ,

.3 ע׳

 - בממשלה ״אשה :פסקה האקדמיה 2121
יש י׳ ששלח מכתב )אודות :שרה״
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 סע העברית(. ללשון לאקדמיה עיהו
 ,1974 אוקטובר 23 חשון, ז׳ ריב,

.12 ע׳

 חוללה בכנסת שתערך חגיגית סעודה 2122
 ביו ויכוח )על : הכנסת בוועדת סערה

 לבין כץ אברהם וח״כ שריד יוסי ח״כ
 30 חשון, י״ד מעריב, הכנסת(. יו״ר

.12 ע׳ ,1974 אוקטובר

 קיימה הכנסת :בכנסת יהושע. מירה, 2123
 להולדת 100 לציון מיוחדת ישיבה
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :וייצמן

שהת המיוחדת בישיבה (912 )מס׳
 נובמבר 4 חשון, י״ט ביום קיימה

 נובמבר 5 חשון, כ׳ הארץ, (.1974
.3 ע׳ ,1974

הדוג : בפעולה הכנסת עוזי. בנזימן, 2124
 הארץ, הנבחרים. של האישית מא
.9 ע׳ ,1974 נובמבר 17 כסלו, ג׳

 ח״כים נוכחות להגברת יעשה ׳ישעיהו 2125
דצמבר 4 כסלו., כ׳ הארץ, בכנסת.

.3 ע׳ ,1974

 הארץ הדיינים. סדרי לשיפור פעולה 2126
.5 ע׳ ,1974 דצמבר 12 כסלו, כ״ח

 :המדינה״ נשיא ״מועצת יציע ישעיהו 2127
 העתונות במועדון דבריו על )דיווח
 22 טבת, ח׳ הארץ, סוקולוב(. בבית

.7 ע׳ ,1974 דצמבר

׳מוע את להקים "אציע :הכנסת יו״ר 2128
 על )דיווח :" המדינה׳ נשיא צת

 העתונות במועדון ישעיהו י׳ דברי
 טבת. ח׳ מעריב, סוקולוב(. בבית

.6 ע׳ ,1974 דצמבר 22

 !ותשובות שאלות יהושע. כיציר, 2129
 "מועצת :הכנסת יו״ר ישעיהו, ישראל
 :לכנסת״ חוקים להחזיר תוכל הנשיא

ינואר 2 סבת., י״ט מעריב, )ראיון(.
.13 ע׳ ,1975

 למסור מסרב ישעיהו אמנוו. ברזילי, 2130
 הארץ, הכנסת. עובדי עם ההסכם סרטי

.3 ע׳ ,1975 ינואר 3 טבת, כ׳

 ישעיהו על ביקורת דניאל. בלוד, 2131
 שהתיר )על בכנסת המערך בסיעת
 איש של היום לסדר הצעה הגשת
 בשבועון שפורסם מאמר נגד הרות
 כ״ה דבר, והקבוצים(. הקבוצות אהוד
.2 ע׳ ,1975 ינואר 8 טבת,

 יהודים של עצומה קיבל הכנסת יו״ר 2132
 ארץ־ לאי־חלוקת )הקוראת משיקאגו
 ינואר 15 שבט, ג׳ מעריב, ישראל(.

.11 ע׳ ,1975

 ה- :להמליץ הוסכם עוזי. כנזימן, 2133
 הכנסת. יו״ר לעבר יקודו ח״כים
.3 ע׳ ,1975 יגואר 22 שבס, י׳ הארץ,

 ישתחוו שהח״כים מבקש ישעיהו 2134
 ,1975 ינואר 22 שבט, י׳ דבר, ליו״ר.

.1 ע׳

 יו״ר התערבות מבקש הכנסת יו״ר 2135
נב החרמת )בעגין ההודי הפרלמנט

 בטנים־ העולם באליפות ישראל חרת
 ינואר 23 שבט, י״א הארץ, שולחן(.

.9 ע׳ ,1975

 לעמיתו פנה הכנסת יו״ר גד. ליאור, 2136
 ישראל לשיתוף שיתערב כדי ההודי

מע בטנים־שולחן. העולם באליפות
.8 ע׳ ,1975 ינואר 23 שבט, י״א ריב,

 )מאמר : ישתחווה ולא יכרע לא הח״כ 2137
 י׳ הצעת בעקבות "דבר" מערכת

 ינואר 23 שבט, י״א דבר, ישעיהו(.
.7 ע׳ ,1975

 צ׳או :הכנסת מפנקס יצחק. שור, 2138
 לקוד ההצעה )בעקבות לישעיהו:

 המשמר, על הכנסת(. יו״ר דוכן לעבר
.2 ע׳ ,1975 ינואר 23 שבט, י״א

 :נכבדה...)ז( כנסת משה. שמיר, 2139
הכג- יו״ר בימת לעבר הקידה )אודות
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 ינואר 24 שבס, י״ב מעריב, סת(.
.15 ע׳ ,1975

 יום הכנסת חוגגת עצים בנטיעת 2140
 ינואר 27 שבט. ט״ו מעריב, הולדתה.

.4 צ׳ ,1975

 את חייב ביהמ״ש יהודית. קנולר, 2141
 קיסר, ;ל״י אלף 20 לשלם ישעיהו
 חברה על-יז* נתבעו וישעיהו עובדיה

 תימן". "מצאי עבור במה שהקימה
 ,1975 ינואר 31 שבט, י״ט הארץ,

.3 ע׳

 והמעמד הכבוד הקידה, משה. רוזטי, 2142
 ,1975 ינואר י״ט מעריב, הכנסת. של
.17 ע׳

 - הנכים משלחת קיבל הכנסת יו״ר 2143
 המשמר על בכוח. פוזרה הפגנתם

.2 ע׳ ,1975 פברואר 5 שבט, כ״ד

עבו דרכי מדוכת על )ח״כ(. י. מדין, 2144
 למערכת )מכתב הכנסת: של דתה

 רוזטי מ׳ של כתבתו בעקבות "מעריב"
 ינואר 13 שבט, י״ט מיום (2142 )מם׳
1975.  פברואר 11 שבט. ל׳ מעריב, (
.18 ע׳ ,1975

 א׳ הארץ, לאיל״ן. תרם הכנסת מ״ר 2145
.7 ע׳ ,1975 פברואר 12 אדר,

 להצמיד מציע זיידל אמנוז. ברזילי, 2146
 חב׳ מנכ״לי של לזה ח״כים שכר

 הארץ, ישעיהו. תשובת ממשלתיות;
.6 ע׳ ,1975 פברואר 16 אדר, ה׳

 בית להקמת "התנגדות :ישעיהו י׳ 2147
 דברמ על )דיווח לחוקה": משפט
 המשמר, על .בתל-אביב( ברנר בבית

.2 ע׳ ,1975 פברואר 16 אדר, ו׳

 פסל הכנסת מ״ר אברהם. סנפירי, 2148
 "כרטיס על נוף( עקיבא )של שאילתה

 אדר, כ״ב מעריב, אגד. של טיסה"
.4 ע׳ ,1975 מארס 5

הוג חתימות אלף 620 יהושע. כיצור, 2149
 על ויתור )נגד הכנסת ליו״ר שו

 אדר. כ״ח מעריב, ושומרון(. יהודה
.4 ע׳ ,1975 מארס 11

 ;לפגרה - הכנסת יהושע. כיצור, 2150
 )דיווח :מידות לטוהר קורא ישעיהו

 החורף כנס לסמם ישעיהו י׳ דברי על
 במם שהתקיימה (929 )מס׳ הכנסת של
.1975 מארם 20 ניסן, ח׳  מעריב, (
.4 ע׳ ,1975 מארס 21 ניסן, ט׳

 בעיני הממשלה יצחק. לוי הירושלמי, 2151
 ישראל עם )ראיון :לשעבר שרים

 ולילות, ימים בנטוב(. ומרדכי ישעיהו
 אפריל 4 ניסן, כ״ג מעריב, שבועון

9 ע׳ ,1975 - 8, 28.

 נגד דיבר הכנסת יו״ר יהושע. כיצור, 2152
מה "התפעלו האמריקנים לחצים;

 הכנסת במשכן מסיבה )על : נוף"
 מעריב, הקונגרס(. חברי למשלחת

.4 ע׳ ,1975 אפריל 8 ניסן, כ״ז

 :המצוקה ולא האמונה מסי. כיילין, 2153
 "אוש־ הטלביזיה תכנית על )ביקורת

 ישראל של בהשתתפותו פיזאי"
 כ״ד ביום שודרה אשר ישעיהו,

 כ״ט דבר, (.1975 אפריל 5 ניסן,
,1975 אפריל 10 ניסז, .11 ע׳ (

 את מפר "ישעיהו :אולמרס ח״כ 2154
 13 אייר, ב׳ הארץ, הכנסת״. תקנון
.2 ע׳ ,1975 אפריל

הרפור בענין לקרגמן משיב ישעיהו 2155
 אייר, ב׳ הארץ, ח״כים. ומשכורות מה
.3 ע׳ ,1975 אפריל 13

למי שנה 30 :בכנסת יהושע. מידה, 2156
 י׳ דברי על )דיווח :הנאצים גור

 הכנסת של הממחדת בישיבה ישעיהו
 כ״ו ביום התקיימה אשר (936 )מס׳
.1975 מאי 7 אייר,  אייר, כ״ז הארץ, (

.5 ע׳ ,1975 מאי 8
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 30 הגיש הליכוד יהושע. כיצור, 2157
 הכג- את לכנס סרב ישעיהו ;חתימות

 ,1975 אפריל־ 13 אייר, ב׳ מעריב, סת.
.4 ע׳

 פאר- לכתבים סביסלוצקי פרם חולק 2158
 הפרם חלוקת על )דיווח :למנטריים

 מ־ ביצור ליהושע הכנסת יו״ר ע״י
 המשמר"(. מ״על שור ויצחק "מעריב"

.4 ע׳ ,1975 מאי 7 אייר, כ״ו מעריב,

 חברי של משלחת איננה. דוימשקרון, 2159
 תבקר ישעיהו( י׳ )בראשות כנסת

 ט״ו מעריב, ביוני. — גרמניה במערב
.4 ע׳ ,1975 מאי 25 סיון,

 האחזקה בענף באי־סדרים הטיפול 2160
 מעריב, למשטרה. נמסר הכנסת של
.4 ע׳ ,1975 מאי 27 סיון, י״ז

 לארונות המכרז "פרשת :הכנסת יו״ר 2161
 מעריב, המשטרה". לטיפול —ספרים

.4 ע׳ ,1975 מאי 28 סיון, י״ח

 את מראיין לביא אריה אריה. לביא, 2162
 להכניס מתכונן "אני :הכנסת יו״ר

ובל משפם הבית". בעבודת רפורמה
.1975 יוני 4) 38 מם׳ בלה, )

 ישעיהו( י׳ )בראשות הכנסת משלחת 2163
 4 סיון, כ״ה דבר, לגרמניה. יצאה

.3 ע׳ ,1975 יוני

 יצאה הכנסת משלחת אהרון. פריאל, 21,54
 מעריב, בגרמניה. ולהסברה לביקור

.4 ע׳ ,1975 יוני 4 סיון, כ״ה

 דבר, של. וולטר עם נפגש ישעיהו 2165
.2 ע׳ ,1975 יוני 6 סיון, כ״ז

 מערב נשיא אצל הכנסת משלחת 2166
 יוני 6 סיון, כ״ז מעריב, גרמניה.

.2 זג׳ ,1975

 להחזרת ארגון הוקם אברהם. תירוש, 2167
ערב ארצות יוצאי היהודים זכויות
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 כ״ח מעריב, ישעיהו(. י־ )בהשתתפות
.12 ע׳ ,1975 יולי 7 תמוז,

 ישיבות לשניים לפצל מציע ישעיהו 2168
 ,1975 יולי 9 אב, א׳ הארץ, הכנסת.

.4 ע׳

 אישרה הכספים ועדת יהושע. ביצור, 2169
 ;וטלפון רכב החזקת סעיפי סופית

 את שיכנע רבינוביץ( )י׳ האוצר שר
 סופי לאישור מחר לכנסה הכנסת יו״ר
 יולי 9 אב, א׳ מעריב, הרפורמה. של

.11 ע׳ ,1975

 מיוחדים פרישה תנאי מבקש ישעיהו 2170
 ,1975 יולי 15 אב, ז׳ הארץ, לנהגו.

.2 ע׳

 לנהגו להעניק מבקש הכנסת יו״ר 2171
 15 אב, ז׳ מעריב, מוגדלים. פיצויים

.2 ע׳ ,1975 יולי

 ה־ על תחול "הרפורמה :ישעיהו 2172
 ,1975 יולי 15 אב, ז׳ הארץ, ח״כים״.

.3 ע׳

 )דיווח :מחייבת... הנטרליות :שיחות 2173
 בישראל, ארה״ב שגריר ביקור על

 י״ג מעריב, בכנסת(. טון, מלקולם
.17 ע׳ ,1975 יולי 21 אב,

סגו יחידי אינם "הח״כים :ישעיהו 2174
 בוחריהם כבוד הוא כבודם אבל - לה

 ב־ דבריו על )דיווח :כולו״ והעם
הפר הכתבים לכבוד ארוחת־צהרים

 יולי 30 אב, כ״ב דבר, למנטריים(.
.2 ע׳ ,1975

יש ישראל :בכנסת יהושע. נזירה, 2175
הכנ של הקיץ מושב סיום עם עיהו,

רבי טעונים בתקציב "הדיונים : סת
 דבריו על )דיווח :מרחיקת־לכת״ זיה

 ביום שהתקיימה (944 )מס׳ בישיבה
.1975 יולי 30 אב, כ״ב  כ״ג הארץ, (
.4 ע׳ ,1975 יולי 31 אב,

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 ;לפגרה יצאה הכנסת יהושע. כיצור, 2176
 על )דיווח :מיוחדים כנסים צפויים

 המושב סיום עם ישעיהו י׳ דברי
ש (944 )מס׳ הכנסת של השנתי
 יולי 30 אב, כ״ב ביום נאמרו

1975.  ,1975 יולי 31 אב. כ״ג טעריכ, (
.4 ע׳

 הליכוד הצעת על מגיב הכנסת יו״ר 2177
 19 אלול. י״ב הארץ, הסגרה. להפסיק
.2 ע׳ ,1975 אוגוסט

 )מאמר ? הפגנה - השמפניה אחר 2178
ספ 2 אלול, כ״ו משרים, מערכת(.

.5 ע׳ ,1975 טמבר

תשל״ו
האו שהגישה החתימות 30 למרות 2179

 השבוע לכנס מסרב ישעיהו - פוזיציה
ושי חיטוי עבודות "בגלל הכנסת את

 תשרי, ה׳ מעריב, במשכן". פוצים
.4 ע׳ ,1975 ספטמבר 10

 ז״ל "ספיר :ישעיהו מרדכי. אלקן, 2180
אח רדף הכבוד אך — הכבוד מן ברח
 ספיר לפנחס אזכרה על )דיווח : ריו"

 י׳ בהשתתפות בכפר־סבא שהתקיימה
ספ 11 תשרי, ו׳ מעריב, ישעיהו(.

.11 ע׳ ,1975 טמבר
.951 מס׳ גם ראה

 בנוהלי דיון דורש ;נעלב ישעיהו 2181
 י״ג הארץ, בפגרה. הכנסת כינוס

3 ע׳ ,1975 ספטמבר 18 תשרי,

 לאר־ יסע מי :הכנסת נוסח תחרות 2182
 ספטמבר 30 תשרי, כ״ה הארץ, ז ה״ב
.3 ע׳ ,1975

 "מי :אלוני לשולמית הכנסת יו״ר 2183
 דכר, נרטב". —בגשם ללכת שבוחר

 .3 ע׳ ,1975 ספטמבר 30 תשרי, כ״ה
.2184 ,954 מס׳ גם ראה

ודיק דמוקרטיה על מיכאל. הרפזי, 2184
 סופר מאת לידיעה )תגובה טטורה:

 הכנסת "יו״ר מפלגות לעניני "דבר"
 ללכת שבוחר ׳מי אלוני: לשולמית

״ טב׳ ר ם-נ ש  מיום (2183 )מס׳ בג
 אוקטובר 8 חשון, ג׳ דבר, (.30.9.1975

.7 ע׳ ,1975
.2186,954 '0מ גם ראה

 מול הכנסת אשכול. ויוסף יוש הלוי, א2184
 ישראל הכנסת, יו״ר ;הקהל דעת

 ל״במחנה" מיוחד בראיון ישעיהו,
 של החורף מושב פתיחת לקראת
 אוקטובר 15 חשון, י׳ כמחנה, הכנסת.

7 ע׳ ,1975 - 6, 23.

 רוצה הכנסת יו״ר חיים. איזק, 2185
 דכר, ישעיהו(. י׳ עם )ראיון :בייעול

.13 ע׳ ,1975 אוקטובר 17 חשון, י״ב

 הכנסת יו״ר אמר מה שולמית. אלוני, 2186
 למערכת )מכתב אלוני: לשולמית
 )מם׳ ישעיהו י׳ של מכתבו בעקבות

.1975 אוקטובר 12 מיום (954  דכר, (
 .20 ע׳ ,1975 אוקטובר 17 חשון, י״ב
.2184 ,2183 מס׳ גם ראה

 :ששון״ ״אוסף בעל עם פגישה היום 2187
 אוסף השארת נסיונות על )דיווח
 ישעיהו(. י׳ על-ידי בישראל ששון

 ,1975 אוקטובר 22 חשון, י״ז מעריכ,
.12 ע׳

 לסא־ כתשובה ישעיהו דן. מרגלית, 2188
 ישעיהו י׳ יציאת בגנות )מאמר :דאת

 לסנאט הכנסת משלחת בראש לארה״ב
 23 חשון, י״ח הארץ, ארה״ב(. של

.9 ע׳ ,1975 אוקטובר

מע )מאמר :הזקנה המשלחת ביקור 2189
 הכנסת משלחת הרכב בגנות רכת

 של לסנאט ישעיהו י׳ בראשות
אוק 24 חשון, י״ט הארץ, ארה״ב(.

.13 ע׳ ,1975 טובר
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 לוושינג־ הכנסת משלחת עוזי. כנזימן, 2190
 הארץ, מורד. עם להפגש עשויה טון

.2 ע׳ ,1975 אוקטובר 30 חשון, כ״ה

 מערכת )מאמר :מתגלחת לא מישלחת 2191
 משלחת בראש ישעיהו י׳ הצבת בגגות

 חשון, ב״ו הארץ, לארה״ב(. הכנסת
.13 ע׳ ,1975 אוקטובר 31

 )מכתב :שרים נסיעות מימון י. גולן, 2192
 ישעיהו י׳ נסיעת בגנות למערכת

 לארה״ב(. הכנסת משלחת בראש
 ,1975 אוקטובר 31 חשון, כ״ו הארץ,

.24 ע׳

 ישעיהו נשלח "מדוע :הכהן דוד 2193
 מעריכ, אנגלית". יודע אינו אם לחו״ל

־4 ע׳ ,1975 נובמבר 2 חשון, כ״ח

 רבין עם בירר ישעיהו עוזי. כנזיטן, 2194
 ;לארה״ב המשלחת פרשת ואלון
 ביטול ושקל נבון מהערות נפגע

 נובמבר 5 כסלו, א׳ הארץ, הנסיעה.
.1 ע׳ ,1975

 מערבת )מאמר :הרשימה את לפתוח 2195
 לארה״ב(. המשלחת הרכב בגנות
 ,1975 נובמבר 5 כסלו, א׳ הארץ,

.11 ע׳

 המשלחת על הטענות דוחה ישעיהו 2196
 נובמבר 6 כסלו, ב׳ הארץ, לארה״ב.

.5 ע׳ ,1975

 לאר־ הכנסת משלחת א. כן־טיור, 2197
 )מכתב :הצמרת לניכור דוגמה - ה״ב

 הכנסת משלחת הרכב בגנות למערכת
 נובמבר 6 כסלו, ב׳ הארץ, לארה״ב(.

.16 ע׳ ,1975

 לארה״ב א׳ ביום תצא הכנסת משלחת 2198
 6 כסלו, ב׳ דבר, הקונגרס. כאורחת
.3 ע׳ ,1975 נובמבר

"המש :הכנסת יו״ר יהושע. כיצור, 2199
 מעריב, מכובדת". — לארה״ב לחת

,4 ע׳ ,1975 נובמבר 6 כסלו, ב׳
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 סובה מיונית הסברה מיכאל. אם», 2200
 הכללת בענין הפולמוס )על :ביותר

הקונ אל הכנסת במשלחת ישעיהו י׳
 7 כסלו, ג׳ דכר, האמריקאי(. גרס

.20 ע׳ ,1975 נובמבר

 יו״ר של שורשיותו שטחה. אדליד, 2201
 )מכתב :מארחיו את הרשימה הכנסת

 אי על הפולמוס בעקבות למערכת
האנ בשפה ישעיהו י׳ של שליטתו

 לארה״ב(. במשלחת והכללתו גלית
.12 ע׳ ,1975 נובמבר 9 כסלו, ה׳ דכר,

 באר- לביקור יצאה הכנסת משלחת 2202
נובמ 10 כסלו, ו׳ הארץ, צות־הברית.

.5 ע׳ ,1975 בר

 פורד. עם היום תיפגש הכנסת משלחת 2203
 ,1975 נובמבר 11 כסלו, ד הארץ,

.2 ,1 ע׳

 מה יודע "איני :לישעיהו קיסינג׳ר 2204
 טעריכ, במזה״ת". הבא הצעד יהיה

.3 ע׳ ,1975 נובמבר 11 כסלו, ז׳

 תנופת את "נקיים :לח״כים פורד 2205
 הגיש הכנסת יו״ר ;במזה״ת״ השלום

 י״ח טעריכ, תימנית. חנוכיה :שי לו
.15 ,1 ע׳ ,1975 נובמבר 12 כסלו,

 מרוצה הכנסת משלחת דן. מרגלית, 2206
 נובמבר 13 כסלו, ט׳ הארץ, מעצמה.

.3 ע׳ ,1975

 השי )אודות :מנורות שתי :שיחות 2207
 פורד(. לנשיא ישעיהו י׳ שהגיש
 ,1975 נובמבר 13 כסלו, ט׳ מעריכ,

.21 ע׳

 של אזרחות־כבוד אשר. ודלפיש, 2208
 כסלו, י״ב דכר, הכנסת. ליו״ר שיקגו

.2 ע׳ ,1975 נובמבר 16

הכנ לועדת "בעיה" יהושע. כיצור, 2209
 )בעקבות ז למ״מ מ״מ יהיה מי : סת

 ויציאת בארה״ב ישעיהו י׳ ביקור
לצר- בן־פורת, מרדכי מקומו, ממלא

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 נובמבר 19 כסלו.. ט״ו מעריב, פת(.
.5 ע׳ ,1975

דו :הכנסת במשכן יהושע. כישור, 2210
 ישיבת ל״פיצוץ" גרם מילולי קרב

 הפרעה )אודות :שעה לחצי הכנסת
 הכנסת ליו״ר כהן גאולה ח״כ של

 כסלו, כ״ח מעריב, הישיבה(. בעת
.4 ע׳ ,1975 דצמבר 2

בע —הכנסת ויו״ר )קציר( הנשיא 2211
 ח מעריב, סאחארוב. לכבוד צרת

.3 ע׳ ,1975 דצמבר 10 טבת,

 סד- להעסיק "אציע יהושע. כיצור, 2212
 אומר כנסת" חברות להרחקת רניות

 הרחיק לא מדוע כשנשאל הכנסת יו״ר
 טבת, י״ג מעריב, כהן. גאולה ח״כ את
.4 ע׳ ,1975 דצמבר 17

 הופיעו לא ציון אסירי שאימצו ח״כים 2213
 י׳ דברי על )דיווח האימוץ: לטכס

לכ בכנסת שהתקיים בטקס ישעיהו
 מעריב, מבריה״מ(. עליה פעילי בוד

.4 ע׳ ,1975 דצמבר 24 טבת, כ׳

 - ישעיהו לפני להתנצל סירובה בגלל 2214
בהנ לבירור נתבעה כהן גאולה ח״כ
 28 טבת, כ״ד מעריב, הליכוד. הלת

.4 ע׳ ,1975 דצמבר

 תלונות ועדת מציע ישעיהו ישראל 2215
דצמבר 31 טבת, כ״ז מעריב, בכנסת.

4 מ׳ ,1975

 הכנסת חברי "פעילות :הכנסת יו״ר 2216
דב על )דיווח :רצויה״ לבית מחוץ

 ברדיו(. השבועי" "הטור בתכנית ריו
 ,1976 ינואר 18 שבס, ט״ז המשמר, על
.2 ע׳

ההו "יום במסיבת יהושע. כיצור, 2217
"יש :ישעיהו - לכנסת הכ״ז לדת
 הדמוקרטיות המדינות 28 בין ראל

ינואר 20 שבט, י״ח מעריב, בעולם״.
.16 ע׳ ,1976
.967 מם׳ ראה

 על הכנסת. ליו״ר מכתב שלח פורד 2218
 ,1976 ינואר 20 שבט, י״ח המשמר,

.1 ע׳

לשי הצעות :בכנסת יהושע. טירה, 2219
 י״ט הארץ, הכנסת. בעבודת פורים
.8 ע׳ ,1976 ינואר 21 שבס,
.968 מם׳ ראה

כנ כחברי - סטודנטים עמום. חנוך, 2220
 בכנסת סטודנטים ביקור )על : סת

 א׳ מעריב, ישעיהו(. י׳ עם ופגישה
.32 ע׳ ,1976 פברואר 2 א׳, אדר

 מה־ היה ז״ל "לבון :בכנסת ישעיהו 2221
 אדר ה׳ מעריב, שבמנהיגים". אריות

.4 ע׳ ,1976 פברואר 3 א׳,
.973 מס׳ ראה

 הצעת נגד הח״כים מגיים ישעיהו 2222
 אדר י״ז דבר, חקיקה". :יסוד ״חוק

.2 ,1 ע׳ ,1976 פברואר 18 א׳,

 על להגן יצא ישעיהו גדעון. רייכר, 2223
 )על :הכנסת״ של וסמכותה ״מעמדה
 שיאפשר החקיקה חוק נגד פעילותו

 בית בפני הכנסת חוקי על לערער
 אחרונות, ידיעות העליון(. המשפט

.5 ע׳ ,1976 פברואר 18 א, אדר י״ז

 חוקתי בי״ד :מציע המשפטים שר 2224
לה ישעיהו י׳ התנגדות )על :עליון
 המשטר, על חקיקה(. :יסוד חוק צעת

.1 ע׳ ,1976 פברואר 18 א׳, אדר י״ז

 לשלול לח״כים פונה הכנסת יו״ר 2225
 אדר י״ז מעריב, חקיקה". : יסוד ״חוק

.4 ע׳ ,1976 פברואר 18 א׳,

 :וישעיהו צדוק בין :מעריב יומן 2226
חקי :יסוד חוק על מערכת )מאמר

 פברואר 18 א׳, אדר י״ז מעריב, קה(.
.5 ע׳ ,1976

 אבל... נכבדה, כגסת ישראל. לנדרס, 2227
הקיקה"(. :יסוד ״חוק הצעת )בעקבות
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 ,1976 פברואר 19 א׳, אדר י״ח דבר,
.7 ע׳

לת הראויה דעה הרצל. רוזנבלום, 2228
 בזכות מערכת )מאמר לב: שומת

החקי חוק נגד ישעיהו י׳ של מאבקו
 א/ אדר י״ח אחרונות, ידיעות קה(.

.2 ע׳ ,1976 פברואר 19

 על שיפוטית ביקורת יורם. ארידור, 2229
 סביב הפולמוס )בעקבות החוקרים:

 אחרונות, ידיעות חקיקה(. :יסוד חוק
.11 ע׳ ,1976 פברואר 19 א׳, אדר י״ח

 ובית הכנסת בין מאבק שכח. וייס, 2230
 י׳ של המאבק )על :העליון המשפט
 ידיעות חקיקה(. :יסוד בחוק ישעיהו

 פברואר 19 א׳, אדר י״ח אחרונות,
.11 ע׳ ,1976

 ל״אמות- עיניים א. יהושע גלבוע, 2231
 :יסוד חוק פולמוס )בעקבות :מידה״

 19 א׳, אדר י״ח מעריב, חקיקה(.
.5 ע׳ ,1976 פברואר

 )על :החוקה עליונות רפל. בדקן, 2232
 :יסוד חוק להצעת ישעיהו י׳ התנגדות
 א׳, אדר י״ח המשמר, על חקיקה(.

.3 ע׳ ,1976 פברואר 19

 לצדוק. אשר החוקים חוק יונה. כהן, 2233
 ,1976 פברואר 20 א׳, אדר י״ט הצופה,

.7 ע׳

 אודות : ציונות של פירושה :שיחות 2234
 נערים לשני ישעיהו י׳ שנתן )ראיון
 כ״ג מעריב, נאות־מרדכי(. מקבוץ

.23 ע׳ ,1976 פברואר 24 א׳, אדר

 נגד להצביע ישעיהו פניית נגד ל״ע 2235
 אדר כ״ו הארץ, חקיקה. :יסוד חוק
.3 ע׳ ,1976 פברואר 27 א׳,

 החוקים. לחוק רעוע יסוד נתן. ריבון, 2236
 .1976 פברואר 27 א׳, אדר כ״ו הארץ,

.14 ע׳

 מערכת לסגוד כוונה מכחיש ישעיהו 2237
 א׳, אדר כ״ם הארץ, הכנסת". "דברי

.3 ע׳ ,1976 מארס 1

 "תוקם :ישעיהו י׳ היו״ר הצעת לפי 2238
 נגד בתלונות לדיון אתיקה ועדת
/ אדר א׳ דבר, הכנסת". חברי  ב

.2 ע׳ ,1976 מארם 3

 דין בית : הכנסת מפנקס יצחק. שור, 2239
 להקמת ישעיהו י׳ )הצעת :לח״כים

 המשמר, על לח״כים(. אתיקה ועדת
.2 ע׳ ,1976 מארס 3 ב׳, אדר א׳

 הארץ, בכנסת. ביקרו מאקויה אנשי 2240
.5 ע׳ ,1976 מארס 4 כ׳, אדר ב׳

 לאלן אדום שטיח יהושע. כהנא, 2241
 ;הצרפתי הסנאט נשיא בא ;פואר
 מחסידי אחד — ״האורח :הכנסת יו״ר

ב/ אדר ט״ז מעריב, העולם". אומות
.4 ע׳ ,1976 מארס 18

 אוהב היו״ר :אילת עד ממטולה 2242
 יו״ר בין פגישה )אודות :שוטרות
 שביקרו משטרה קצינות לבין הכנסת
ב׳, אדר י״ז מעריב, הכנסת(. במשכן

.29 ע׳ ,1976 מארס 19

 — בחו״ל היורדים ״רבבות :ישעיהו 2243
 דבריו על )דיווח עולים": מרתיעים

 י״ט דבר, בתל־אביב(. ברנר בבית
.11 ע׳ ,1976 מארס 21 ב׳, אדר

 "הירידה :ישעיהו י׳ הכנסת יו״ר 2244
 דבריו על )דיווח :למדינה״ אסון

 אדר י״ט המשמר, על ברנר(. בבית
.2 ע׳ ,1976 מארם 21 כ׳,

החו רוח את נושמת "ישראל :פואר 2245
 ישעיהו י׳ פגישת על )דיווח פש":
 ב׳, אדר כ״א מעריב, פואר(. ואלן

.3 ע׳ ,1976 מארס 23
.978 מס׳ גם ראה

)של גומלין ביקור :ומעשים אנשים 2246
[146]



 הבונדסטאג יו״ר רנגר, אנה־־מרי גב׳
 24 ב׳. אדר כ״ב מעריב, הגרמני(.

.2 ע׳ ,1976 מארם

 לשפיטת בי״ד הקמת נגד הרוב 2247
 ישעיהו(. י׳ הצעת )לפי :ח״כים

 ,1976 מארס 28 ב׳. אדר כ״ו מעריב,
.4 ע׳

 דניאל הנשיא :בכנסת יהושע. טירה, 2248
 תתמוך ריקה "קוסטה :בכנסת אודובר

 מברך. ישעיהו ;הרף״ ללא בישראל
 ,1976 מארם 31 ב׳, אדר כ״ט הארץ,

.8 ע׳
.979 מם׳ גם ראה

 לתנ״ך. הכ״ד הארצי הכנס נפתה 2249
.4 ע׳ ,1976 אפריל 6 ניסו, ו׳ הארץ,

 בשם ההפקעות מצדיק ישעיהו י׳ 2250
 דבריו על )דיווח תנ״כיות: זכויות

 ל־ הרביעי הארצי הכינוס בפתיחת
 אפריל 6 ניסן, ו׳ המשמר, על תנ״ך(.

.6 ע׳ ,1976
.981 מם׳ גם ראה

 קוסמה נשיא :טובה בחברה סנאית. 2251
 )דיווח :המיובלות בידיו גאה ריקה

 נשיא עם הכנסת יו״ר פגישת על
 מעריב, אודובר(. דניאל ריקה, קוסטה

.29 ע׳ ,1976 אפריל 6 ניסן, ו־

 בי- האם :מחלוקת יהושע. כיצור, 2252
 בי״ד גם לשמש צריך העליון המ״ש
 הסימפוזיון על )דיווח :ז לחוקה
 ברקת ראובן הכנסת יו״ר של לזכרו
 אפריל 27 ניסן, כ״ז מעריב, ז״ל(.
.4 ע׳ ,1976
.982 מס׳ ראה

 מינהל על בקורת יפעיל ישעיהו 2253
 אפריל 29 ניסן, כ״ט הארץ, הכנסת.

.6 ע׳ ,1976

התרג מארה״ב עתונאית עמוס. לבב, 2254
המשואות: מהדלקת דמעות עד שה

 על המשואות הדלקת טקס על )דיווח
 בהשתתפות העצמאות ביום הרצל הר
 מאי 6 אייר, ו׳ מעריב, ישעיהו(. י׳

 3 ע׳ ,1976
.984 מס׳ ראה

 :הכנסת יו״ר על רוגזת המפד״ל 2255
 לשכתו. את עזבה מטעמה משלחת
 ,5 ע׳ ,1976 מאי 20 אייר, כ׳ הארץ,

.1 טור

 כ״ה הארץ, לנורווגיה. — הכנסת יו״ר 2256
.10 ע׳ ,1976 מאי 25 אייר,

 בנורבגיה. לביקור — הכנסת יו״ר 2257
.3 ע׳ ,1976 מאי 25 אייר, כ״ה דבר,

 אייר, כ״ה מעריב, בנורווגיה. ישעיהו 2258
.3 ע׳ ,1976 מאי 25

 )אודות :מקורית מתנה :שיחות 2259
 הארץ מפרי ריחניים מלונים עשרה

 הפרלמנט ליו״ר הכנסת יו״ר שהביא
 מאי 27 אייר, כ״ז מעריב, הנורבגי(.

.21 ע׳ ,1976

 לראש מרבין שדר מסר הכנסת יו״ר 2260
 סירן, ב׳ הארץ, נורבגיה. ממשלת

.2 ע׳ ,1976 מאי 31

מע באוסלו. שדר :ומעשים אנשים 2261
.2 ע׳ ,1976 מאי 31 סיון, ב׳ ריב,

חלו על )דיווח : הידוע הנדיב פרסי 2262
 הכנסת, יו״ר בהשתתפות פרסים קת
 מאי 31 סיון, ב׳ מעריב, ישעיהו(. י׳

.25 ע׳ ,1976
.987 מם׳ גם ראה

 י״ב דבר, מנורבגיה. חזר הכנסת יו״ר 2263
.3 ע׳ ,1976 יוני 10 סיון,

 על )דיתח :בכנסת יהושע. טירה, 2264
 הארץ, בנורבגיה(. ישעיהו י׳ ביקור

.9 ע׳ ,1976 יוני 15 סיון, י״ז
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 נמסרה ההזמנה :ומעשים אנשים 2265
הממ ראש ששיגר )הזמנה :באוסלו

 יו״ר באמצעות רבין, יצחק שלה,
ממ לראש ישעיהו, ישראל הכנסת,

 סיון, י״ז מעריב, נורבגיה(, שלת
.2 ע׳ ,1976 יוני 15

 רגע :הכנסת במשכן יהושע. כיצור, 2266
בכנ הישיבה על )דיווח :עברית של
 21 ביום שנערכה (988 )מס׳ סת

.1976 יוני  22 סיון, כ״ד מעריב, (
.4 ע׳ ,1976 יוני

 )חויותיו :מנורווגיה דוגמה :שיחות 2267
 בנורבגיה(. מביקורו ישעיהו י׳ של

,23 ע׳ ,1976 יוני 22 סיון, כ״ד מעריב,

 :העץ ראש של השני הצד :שיחות 2268
 התלתלים" "בעל המחזה העלאת )על

 של ו׳ כתות ע״י ישעיהו ישראל מאת
 הרמב״ז הדתי הממלכתי הספר בית

 יולי 1 תמוז, ג׳ מעריב, העין(. בראש
.21 ע׳ ,1976
.1050 מס׳ גם ראה

 ציינה הכנסת :בכנסת יהושע. פירה, 2269
 דברי על )דיווח :לארה׳/ב שנה 200

 )מס׳ הכנסת בישיבת ■ישעיהו י׳
991. )  יולי 13 תמוז, ט״ו הארץ, (

.8 ,1 ע׳ ,1976

 :הולדת ליום שי :ומעשים אנשים 2270
 בין־ יצחק של הולדתו ליום )ברכה
 מעריב, הכנסת(. דוכן מעל אהרון

 .2 ע׳ ,1976 יולי 20 תמוז, כ״ב
.992 מס׳ גם ראה

 בכנסת. הנחשים מאורת יוסי. ינאי, 2271
 21 אב, )א׳ 2031 מם׳ הזה, העולם

,1976 יולי .21 ע׳ (

 מזווית ליפני. ויהודה עירית דוברם, 2272
 על )דיווח :הכנסת יו״ר עם אחרת
 יולי 27 ביום שתשודר רדיו תכנית

1976.  ,1976 יולי 22 תמוז, כ״ד הארץ, (
.14 ע׳

 הפרלפנס נשיאת יהושע. כיצור, 2273
 נדבך מוסיף שלי ביקור "כל בבון:
 רנגר אנמרי גב׳ לישראל"; בטחון
)כאו : בישראל רשמי לביקור הגיעה

 דיווח ישעיהו. י׳ הכנסת, יו״ר רחת
 תמוד כ״ט מעריב, בטקס(. דבריו על
.4 ע׳ ,1976 יולי 27

 :לגבורות אצ״ג :ומעשים אנשים 2274
 כהן גאולה לח״כ ישעיהו י׳ )הודעת

הו יום את לציין הכנסת החלטת על
 גרינברג(. צבי אורי של 80ה־ לדתו

.2 ע׳ ,1976 יולי 28 אב, א׳ מעריב,

הכנ של הפנימי המבקר פיטר ישעיהו 2275
 ,1976 אוגוסט 11 אב, ט״ו הארץ, סת.

.1 ע׳

 בראיון הכנסת יו״ר יהושע. כיצור, 2276
 עוררו המבקר "דו״חות ל״מעריב":

 ולא היה לא מאחוריהן ~~ סערות
 המבקר אזניה, ברוך ד״ר כלום";
 א׳. ביום לתפקידו ייכנס החדש,
 ,1976 אוגוסט 11 אב, ט״ו מעריב,

.3 ע׳

 מערכת )מאמר :מוצלח לא מינוי 2277
 להפקיד אזניה ברוך מינוי בגנות

 יו״ר ע״י הכנסת של הפנימי המבקר
 אוגוסט 12 אב, ט״ז הארץ, הבית(.

.9 ע׳ ,1976

 ספרותית פעילות מתאר הכנסת יו״ר 2278
 י״ז הארץ, תימן. יוצאי של עניפה

.5 ע׳ ,1976 אוגוסט 13 אב,
.2313 מם׳ —לידיעה תגובה ראה

 :לישעיהו אולמרט שלמה. נקדימון, 2279
 ;כיו״ר״ סמכותך את לרעה ״ניצלת

 מבקר הדחת על חריף מכתב שיגר
המ על "הטלתי :ישעיהו —;הכנסת

 — ולאוזניים לעיניים לי להיות בקר
 לפורענות". מקור לי נעשה והוא

 אוגוסט 16 אב, כ׳ אחרונות, ידיעות
.7 ע׳ ,1976
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 מעריב, חסינותו. להסיר מוכן אולמרט 2280
.1 ע׳ ,1976 אוגוסט 18 אב, כ״ב

 ;מבוהלים״ חרג ״היו״ר :אולמרס ח״כ 2281
 ; שקרים״ מפיץ ״אולמרט :ישעיהו

 לקצין נוספת עבודה תשלום רקע על
 הכנסת. עובדי חופשות ודו״ח הכנסת
 ,1976 אוגוסט 18 אב, כ״ב מעריב,

.4 ע׳

המ בעניין כשורה "נהגתי :ישעיהו 2282
 רברבן". אולמרט ;והביקורת בקר

 ,1976 אוגוסט 19 אב, כ״ג הארץ,
.8 ע׳

 דוחה ; רפש״ עלי ״שופכים :ישעיהו 2283
 אב, כ״ג דבר, אולמרט. ח״כ האשמות

.3 ע׳ ,1976 אוגוסט 19

מס "היו״ר :אולמרט גדעון. דייכר, 2284
 "שופכים :ישעיהו ;מסמכים״ תיר
 אב, כ״ג אחרונות, ידיעות רפש". עלי

.4 ע׳ ,1976 אוגוסט 19

מע )מאמר :פרלמנטריים נימוסים 2285
 י׳ של ההתבטאות סגנון בגנות רכת

 הארץ, אולמרט(. אהוד וח״כ ישעיהו
.9 ע׳ ,1976 אוגוסט 19 אב, כ״ג

 אפנה לא "ואני :ומעשים אנשים 2286
 לח״כ ישעיהו ישראל )תשובת :אליו״

חסי על לוותר נכונותו על אולמרט
 אוגוסט 19 אב, כ״ג מעריב, נותו(.

.2 ע׳ ,1976

 עובדי :קבעה ועדה יוסף. וקסמן, 2287
 המזכיר בבית עבודות ביצעו הכנסת

 לפי נעשו שהעבודות הוכח "לא אולם
 כ״ג מעריב, לורך". מר של בקשתו

.4 ע׳ ,1976 אוגוסט 19 אב,

 "אני :ישעיהו היו״ר יוסף. וקסמן, 2288
 :אולמרט ח״כ ;דו״ח״ שום מעלים לא

 מעריב, גנוזים". דו״חוח עוד "יש
.15 ,4 ע׳ ,1976 אוגוסט 19 אב, כ״ג

 )מאמר :הבית כבוד ;מעריב יומן 2289
 הכנסת(. מבקר פרשת בענין מערכת
 ,1976 אוגוסט 19 אב, כ״ג מעריב,

.5 ע׳

 מבקר ליברמן, שמעון משה. טייזלס, 2290
 במחלוקת ה״אשם" שפוטר, הכנסת

 :אולמרט לח״כ הכנסת יו״ר בין
 לדבר רצה שלא כמעט "ישעיהו

 הדו״ת את שמסרתי אחרי — אתי
 אב, כ״ג מעריב, הראשון". הפלילי

.18 ,ע ,1976 אוגוסט 19

 ורב- שחצן "אולמרם :הכנסת יו״ר 2291
 מסתיר "ישעיהו :אולמרט ;רבן״
 על לכאורה". פלילי אופי בעל מידע

 ,1976 אוגוסט 19 אב, כ״ג המשמר,
.8 ע׳

 ממצאיו עיקר מאשר המדינה מבקר 2292
 :אולמרט ח״כ ;הכנסת מבקר של

 של לעמדתו ביחס שאלות "נותרו
 20 אב, כ״ד הארץ, הכנסת״. יו״ר

.3 ,ע ,1976 אוגוסט

 עמדה ;מסתבך היו״ר עוזי. כנזימן, 2293
 בענין ישעיהו ישראל של מוזרה

 כ״ד הארץ, בכנסת. הפנימי המבקר
.14 ,ע ,1976 אוגוסט 20 אב,

 מבקר "דו״ח :אולמרט יוסף. וקסמן, 2294
 מינהל על הרשעה כתב —המדינה
 לא הכנסת "יו״ר :קובע ;הכנסת״

 על ;מסקנות מהסקת להתחמק יוכל
 הצבר־ שפרשת לדאוג ישעיהו ישראל

 תיחקר הכנסת קצין של חופשות
 אוגוסט 20 אב, כ״ד מעריב, במלואה״.

.4 ע׳ ,1976

 )בעקבות :׳־שעיהו שיטת יוסף. לפיד, 2295
 מעריב, הכנסת(. מבקר פטורי פרשת

.17 ע׳ ,1976 אוגוסט 20 אב, כ״ד

 ובכל - בפגרה הכנסת יוסף. וקסמן, 2296
 מעריב, ציבורית. סערה במרכז זאת
.20 ע׳ ,1976 אוגוסט 20 אב, כ״ד
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בתד הפגיעה על צער מביע ישעיהו 2297
בתכ דבריו על )דיווח : הכנסת מית
 כ״ו הארץ, בטלויזיה(. "השבוע" נית
.3 ע׳ ,1976 אוגוסט 22 אב,

 להעביר מישעיהו תובע אולמרט ח״כ 2298
 אב, כ״ו מעריב, למשטרה. הממצאים

.4 ע׳ ,1976 אוגוסט 22

 הפנימי המבקר דו״חות ימסור ישעיהו 2299
 23 אב, כ״ז הארץ, הכנסת. לוועדת
.1 ע׳ ,1976 אוגוסט

 על ערעור :הכנסת מבקר דו״חות בין 2300
 הארץ, היו״ר. דירת שיפוץ הוצאות

.1 ע׳ ,1976 אוגוסט 24 אב, כ״ח

 של הגנוזים הדו״חות עוזי. כנזימן, 2301
 24 אב, כ״ב הארץ, הכנסת. מבקר

.6 ,3 ע׳ ,1976 אוגוסט

 של הביקורת דו״ח ע״פ יופף. וקסמן, 2302
 התחזוקה על "הממונה הכנסת מבקר

 ל״י". אלף 42 כדין שלא קיבל בכנסת
 ,1976 אוגוסט 24 אב. כ״ח מעריב,

.16 ע׳

 אזניה ממינוי הכנסת בועדת הסתייגות 2303
 לא אזניה "בינתיים ישעיהו. ;כמבקר

 25 אב, כ״ט הארץ, לתפקידו״. נכנם
.3 ע׳ ,1976 אוגוסט

 :כבוד יש למי דורון. רוזנכלום, 2304
ממל אישים של בכבודם פגיעה )על

 ישעיהו(. י׳ גם בינהם בכירים, כתיים
 ,1976 אוגוסט 25 אב, כ״ט הארץ,

.9 ע׳

 הגנוזים "הדו״חות יהושע. כיצור.. 2305
 יו״ר הבטיח המדינה" למבקר יועברו
 מעריב. הכנסת. ועדת לחברי הכנסת

.4 ,ע ,1976 אוגוסט 25 אב, כ״ט

 )מאמר :רפורמה טעון הכנסת ניהול 2306
 אוגוסט 26 אב, ל׳ הארץ, מערכת(.

.9 ע׳ ,1976

 כך :לדבר מי עם יש אלי. טייכר, 2307
 הארץ, חבר־כנסת. בעיני נראה זה
.12 ע׳ ,1976 אוגוסט 27 אלול, א׳

והיו״ר. המבקר פרשת עוזי. כנזימן, 2308
 א׳ הארץ, ראשיות. דמויות ארבע א.

.12 ע׳ ,1976 אוגוסט 27 אלול,
הבי ;דינו שנחרץ מבלי נרדף ב.

 כהן, ראובן על ומימצאיה קורת
 ג׳ הארץ, התחזוקה. על הממונה

.9 ע׳ ,1976 אוגוסט 29 אלול,
 ;ליברמן שמעון — הסערה מחולל ג.

 תחושת אחוז הפנימי המבקר
או 30 אלול, ד׳ הארץ, שליחות.

.9 ע׳ ,1976 גוסט
 ישעיהו. של המוזרה התנהגותו ד.

 ,1976 אוגוסט 31 אלול, ה׳ הארץ,
.9 ע׳

 אול־ —הכנסת מבקר פולמוס נמשך 2309
 מידע מסר הכנסת ראש "יושב :מרס

 המזכיר :ישעיהו ;לוועדה מוטעה
 31 אלול, ה׳ הארץ, בדו״חות. טיפל

.3 ע׳ ,1976 אוגוסט

 מצדדים הח״כיבו רוב יהושע. ביצור, 2310
 מכרז לפי הכנסת מבקר בבחירת

 אוגוסט 31 אלול, ה׳ מעריב, פנימי.
.4 ע׳ ,1976

מע )מאמר :עוז לאזור ישעיהו על 2311
לכנ פנימי מבקר מינוי בענין רכת
 ,1976 ספטמבר 1 אלול, ו׳ הארץ, סת(.

.9 ע׳

 ישעיהו הכנסת יו״ר חיים. חצורי, 2312
 למערכת )מכתב :זמנית לפרוש צריך

 פנימי מבקר מינוי פרשת בעקבות
 ספטמבר 1 אלול, ו׳ הארץ, לכנסת(.

.16 ע׳ ,1976

 התביישו לא תימן יוצאי מאיר. לוי. 2313
 בעקבות למערכת )מכתב : בשיריהם

 הכנסת ב״הארץ״-״יו״ר הידיעה
 של ענפה ספרותית פעילות מתאר
י״ז ביום שפורסמה תימן", יוצאי
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.2278 מס׳- 1976 אוגוסט 13 אב. ) 
 ,1976 ספטמבר 1 אלול, ו׳ הארץ,

.16 ע׳

להת ישעיהו ישראל על ־3יעק הלר, 2314
פר בעקבות למערכת )מכתב : פטר
 הכנסת(. של הפנימי המבקר שת

 ,1976 ספטמבר 2 אלול, ז׳ הארץ,
.16 ע׳

 "נחשול מול ישעיהו שלמה. גינוסר, 2315
 המבקר פרשת )בעקבות :סילופים״

 דבר, וסיפוריו(. הכנסת של הפנימי
.10 ע׳ ,1976 ספטמבר 3 אלול, ח׳

 המבקר מישרת על ויתר אזגיה 2316
 ספטמבר 6 אלול, י״א הארץ, הפנימי.

.8 ע׳ ,1976

 ברוך של מינויו בוטל יהושע. כיצור, 2317
 הכנסת. למבקר מכרז יפורסם ; אזניה

 ,1976 ספטמבר 6 אלול, י״א טעריר,
.4 ע׳

 אגרנט שמעון לד״ר פרידה מסיבת 2318
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :בכנסת

 ספטמבר 7 אלול, י״ב הארץ, בטקס(.
.3 ע׳ ,1976
.995 מס׳ גם ראה

 אגרנט לד״ר חייב "העם עמוס. לכה, 2319
הטראו לרפא שעזר על —גדול חוב
 שנערך פרידה סקס על )דיווח : מה"

 לגימלאות(. צאתו עם אגרנט לשופט
 ,1976 ספטמבר 7 אלול, י״ב מעריב,

.3 ע׳
.995 מם׳ גם ראה

 סטודנטים משלחת קיבל הכנסת יו״ר 2320
 אלול, י״ב הארץ, הלימוד. שכר בעניין

.4 ע׳ ,1976 ספטמבר 7

צע - באוניברסיטאות הלימוד שכר 2321
 בגנות מערכת )מאמר : מיותרים דים

 שכר בענין הכנסת "ר יו התערבות
 ספטמבר 8 אלול, י״ג הארץ, הלימוד(.

.9 ע׳ ,1976

 העסיק הכנסת יו״ר עוזי. כנזימן, 2322
 ח״כ ;הפרסיים לצרכיו כנסת עובדי

 המדינה מבקר בדיקת תובע אולמרט
 אלול, כ״ב הארץ, נענה. ישעיהו וח״כ

.2 ,1 ע׳ ,1976 ספטמבר 17

 יו״ר נגד תלונה יבדוק הכנסת מבקר 2323
 של עובדים ניצול )בדבר :הכנסת
 הפרסי בביתו עבודות לביצוע הכנסת

ספ 19 אלול, כ״ד מעריכ, בחולון(.
.11 ע׳ ,1976 טמבר

 כעורך ישעיהו :טובה בחברה סגאית. 2324
 בשם מוסיקלית הצגה )אודות :הצגה

 בשכונת שהועלתה שבזי" "אהבת
 ישעיהו(. י׳ של בעזרתו התקוה
 ,1976 ספטמבר 20 אלול, כ״ה מעריב,

.25 ע׳

תשל׳א
 על מיותרת התקפה שמואל. קורץ, 2325

בעק למערכת )מכתב : הכנסת יו״ר
 יו״ר על אולמרס א׳ התקפות בות

ספ 27 תשרי, ג׳ מעריב, הכנסת(.
.23 ע׳ ,1976 טמבר

 גרינברג. א״צ אצל ביקר הכנסת יו״ר 2326
 ,1976 אוקטובר 12 תשרי, י״ח הארץ,

.8 ע׳
.999 מס׳ גם ראה

 עושה אתה "מה מרדכי. ארציאלי. 2327
 בן־גוריון של בתו שאלה ז" כאן

הכנ יו״ר את בךגוריון-לשם( )רננה
 90ה־ ההולדת יום לציון בטקס סת
אוק 13 תשרי, י״ט הארץ, ב״ג. של

.10 ע׳ ,1976 טובר

 אותך מחייב זה "אין :ומעשים אנשים 2328
 ראש שהגיש מתנה )אודות :לעשן״
ליו״ר שת. הלאום ברלין, עירית
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 אוק- 21 תשרי, כ״ז מעריב, הכנסת(.
.2 ע׳ ,1976 סובר

 הכנסת., ליו״ד בדו״ה יהושע. כיצור, 2329
לק "יש : נבגצאל - ישעידע ישראל

הבחי ועדת של מעמדה בחוק בוע
 אוקטובר 2י חשון, ג׳ מעריב, רות".

.6 ע׳ ,1976

 מתחילה האירופאי הפרלמנט משלחת 2330
 דברים על )דיו־ח :הכנסת עם דיוניה
 ישעיהו י׳ שערד פנים בקבלה שנשאו

 האירופי(. הפרלמנט חברי למשלחת
 ,1976 נובמבר 3 חשון, י׳ מעריב,

.6 ע׳

 שער דרך "לא :ומעשים אנשים 2331
 שערך הפנים קבלת על )דיווח :זה״...
האי הפרלמנט נשיא ספינלה, ג׳ורג׳

 ישעיהו(. ישראל הכנסת, ליו״ר רופי
 ,1976 נובמבר 4 חשון, י״א מעריב,

.2 ע׳
.1000 ,מס גם ראה

 )דיווח :חולון...״ רק ״לא :שיחות 2332
 יו״ר ע״י חולון תושבי 400 אירוח על

 ט״ו מעריב, ישעיהו(. י׳ הכנסת,
.22 ע׳ ,1976 נובמבר 8 חשון,

התחיי את למלא נתבעת הממשלה 2333
 בין פגישה )אודות בכנסת: בותה
 יצחק הממשלה, וראש הכנסת יו״ר

 דצמבר 5 כסלו, י״ג מעריב, רבין(.
.4 ע׳ ,1976

 — איסאליאנו פורום אגודת חברי 2334
 י׳ דברי על )דיווח הכנסת: אורחי

 למשלחת(. הפנים בקבלת ישעיהו
 ,1976 דצמבר 7 כסלו, ט״ו הארץ,

.2 ע׳
.1006 '0מ ראה

 ל״שולוון יסבו האיטלקי הסנאט חברי 2335
 כסלו, ט״ו מעריב, ח״כים. עם עגול"

־3 ע׳ ,1976 דצמבר 7

 הארץ, לכנסת. הובא מודיעין לפיד 2336
.110 ע׳ ,1976 דצמבר 20 כסלו, כ״ח

קול כשחקן הכנסת יו״ר יגאל. לוטן, 2337
הס בעקבות למערכת )מכתב נוע:
 של בסרט להופיע ישעיהו י׳ כמת

 22 טבת, א׳ הארץ, גולן(. מנחם
.14 ע׳ ,1976 דצמבר

הפר תאוות :טלוויזיה הדה. בושם, 2338
 אישים הופעת בגנות )מאמר : סומת

 טבת, ב׳ הארץ, בסרטים(. ממלכתיים
.16 ע׳ ,1976 דצמבר 23

 ביזה הכנסת "יו״ר :ומעשים אנשים 2339
 של מחאה מכתב )על :הכנסת״ את

 מעריב, ישעיהו(. לישראל קורפו ח״כ
.2 ע׳ ,1976 דצמבר 23 טבת, ב׳

בקוב הכנסת ליו״ר פנתה הרליץ ח״כ 2340
 טבת, ז׳ מעריב, ארידור. ח״כ נגד לנה

.4 ע׳ ,1976 דצמבר 28

 הכנסת ליו״ר מחאה יהושע. ביצור, 2341
 )תלונו־ :ב״ירידה״ הדיון דחיית על

 הרליץ(. ואסתר כהן גאולה של תיהן
.4 ע׳ ,1977 ינואר 10 טבת, כ־ מעריב,

 — הכוס הרמת :ומעשים אנשים 2342
 ארוחת על )דיווח המתח: והורדת
 שערך הכנסת יו״ר בהשתתפות פרידה
 ג׳ייקובסון בישראל, נורבגיה שגריר
 הפרלמנט של החוץ ועדת לחברי

מע במזה״ת(. לסיור שבאו הנורבגי
 .2 ע׳ ,1977 ינואר 17 טבת, כ״ז ריב,
.1011 מס׳ גם ראה

 רק דיבר האורח :ומעשים אנשים 2343
 יו״ר בין פגישה )אודות קוריאנית:

 קוריאה, מדרום פרלמנט וציר הכנסת
 3 שבט, ט״ו מעריב, סון(. האנק ין

.2 ע׳ ,1977 פברואר

ישרא טכנולוגיה :ומעשים אגשים 2344
 פגישה על )דיווח ערבי: ונפט לית
למדע הוועדה ראש ווארן, קנת בין
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 האירופאי הפרלמנט של וטכנולוגיה
 שבט, כ״א מעדיי, הכנסת(. ויו״ר

.2 ע׳ ,1977 פברואר 9

 של מהכלא מכתב אכי. כמלהיים, 2345
 צער מביע ; ידלין לאהרון ידלין אשר

 שמות מזכיר ;לו שגרם הסבל על
 כ״ט מעריב, אליאב. ישעיהו, : חדשים
.2 ,1 ע׳ ,1977 פברואר 17 שבט,

 :אמין את יגנה מי :ומעשים אנשים 2346
 וח״כ ישעיהו י׳ ביז דעות חילוקי )על
 רצח גינוי על מהליכוד תמיר יוסף
 ה׳ מעריב, באוגנדה(. בלוד דורה
.2 ע׳ ,1977 פברואר 23 אדר,

נש הפריבילגיה :ומעשים אנשים 2347
 לדואר הכנסת יו״ר )הודעת : ללה

 הכנסת חברי זכות שלילת על ישראל
הבחי לפני דואר דברי חינם לשלוח

 23 אדר, ה׳ מעריב, לכנסת(. רות
.2 ע׳ ,1977 פברואר

 חילופי נגד היו״ר :ומעשים אנשים 2348
 בליכוד גברי חילופי )בעקבות :סגניו

 וש״ז פרץ יצחק קשת, ב״צ חה״ב של
פב 23 אדר, ה׳ מעריב, אברהמוב(.

.2 ע׳ ,1977 רואר

 אירופה מועצת יו״ר יהושע. כהנא, 2349
 ביקור )אודות :בארץ לביקור מגיע
 הכנסת(. יו״ר כאורח צ׳רניץ קארל

 ,1977 פברואר 27 אדר, ם׳ מעריב,
.3 ע׳

העבו במפלגת :מספרת אפרד מידה 2350
 )על :נוסף... לעימות נערכים דה

 ברעם ומשה ישעיהו י׳ בין מאבק
 ידיעות הבאה(. הכנסת יו״ר לתפקיד

 ,1977 מארס 29 ניסן, י׳ אחרונות,
.24 ע׳

 קורא החינוך שר ראובן. כן־צכי, 2351
 :מורשתה לטפח המזרח ליהדות
 בכנס ישעיהו י׳ דברי על )דיווח
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 האיסלאם וארצות ספרד יהדות לחקר
 מעריב, חיפה(. באוניברסיטת שנערך

.6 ע׳ ,11977 מארם 30 ניסן, י״א

 )דיווח : לשלום סיכוי על הכנסת יו״ר 2352
 יהדות לחקר הכנס לבאי ברכתו על

 שהתקיים האיסלאם וארצות ספרד
 י״ב הארץ, חיפה(. באוניברסיטת

.4 ע׳ ,1977 מארס 31 ניסן,

 לא וישעיהו גלילי אמנון. ברזילי, 2353
 ניסן, כ׳ הארץ, הבאה. בכנסת יהיו

.2 ע׳ ,1977 אפריל 8

 בהצבעה גדולה הפתעה משה. מייזלם, 2354
 :העבודה מפלגת במרכז חשאית

 אנקוריון, ורטמן, גלילי, ישעיהו,
 בכנסת. יהיו לא וחלפון קורן לוין,

.3 ע׳ ,1977 אפריל 8 ניסן, כ׳ מעריב,

 בחר העבודה מרכז אמנון. ברזילי, 2355
 ;הממשלה לראשות כמועמד פרס את

 כ״ג הארץ, נואש. אמר לא ישעיהו
.2 ,1 ע׳ ,1977 אפריל 11 ניסן,

 : ראש היושב פרידת : ומעשים אנשים 2356
 מהכנסת ישעיהו י׳ פרידת על )דיווח

 במשך יו״ר היותו לאחר (1026 )מס׳
 18 ניסן, ל׳ מעריב, שנים(. חמש

.2 ע׳ ,1977 אפריל

 8ה־ מהכנסת נפרד ישעיהו ישראל 2357
 )דיווח :ובגעגועים״ בכאב ב״צער,

 ביום (1026 )מס׳ בכנסת דבריו על
.1977 אפריל 19 אייר, א׳  ב׳ דבר, (

.2 ע׳ ,1977 אפריל 20 אייר,

 בצער, נפרד "אני :ישעיהו ישראל 2358
 מעריב, מהכנסת". ובגעגועים בכאב

.2 ע׳ ,1977 אפריל 20 אייר, ב׳

 :הכנסת מן נפרד ישעיהו ישראל 2359
 הזה". הבית כבוד על שימרו "אנא,

 ,1977 אפריל 20 אייר, ב׳ המשמר, על
.24 ע׳



 ישיבה :והדוכן הפטיש בין יוגה. כהן, 2360
ע )אתמול תועלת חסרת מיוהדת כ

 מהכנסת. נפרד ישעיהו היו״ר ; סת(
 .1977 אפריל 20 אייר, ב׳ הצופה,

.2 ע׳
.1026 מם׳ גם ראה

 לדיון רצופות ישיבות 8 קבע ישעיהו 2361
 ז׳ הארץ, הבחירות. שיטת בשינוי

.8 ע׳ ,1977 אפריל 25 אייר,

 אותות חמישה :אילת עד ממטולה 2362
 הכנסת יו״ר של פגישה )על :ואות

 האותות"(. חמשת "מועדון חברי עם
 ,1977 אפריל 29 אייר, י״א מעריב,

.27 ע׳

 האגודה של כבוד נשיא ישעיהו ח״כ 2363
 11 אייר, כ״ג מעריב, לפרלמנטריזם.

.6 ע׳ ,1977 מאי

 ח״כים 160ל־ תעודות יהושע. כיצור, 2364
 טקס )על :מהזירה״ סופית ש״פרשו

 ישעיהו, יי׳ על־ידי התעודות הענקת
 31 סיון, י״ד מעריב, הכנסת(. יו״ר
.15 ע׳ ,1977 מאי

 "יהדות הספר על )בקורת פנחס. רז, 2365
 ישעיהו י׳ בעריכת (17 )מם׳ תימן״
 לעניני ירחון תמורות: טובי(. ויוסף

 תשל״ז. איייר-סיון וחברה, מדיניות
4 ע׳ ,1977 יוני 9 -4 8.

 ח״כים־לשעבר 193 יהושע. כיצור, 2366
 שכיהנו המאשרות תעודות קיבלו
 ׳מי בקרב "לפחות הנבחרים בבית
 ;שלו״ הרוב על המערך שומר שהיו׳

 קבוע מועדון להקים מציע ישעיהו
 סיון, ט״ז מעריב, לשעבר... ח״כים של

.19 ע׳ ,1977 יוני 2

 דבר, הכנסת. מעובדי נפרד ישעיהו י׳ 2367
.2 ע׳ ,1977 יוני 9 סיון, כ״ג

 : קובל ישעיהו ישראל יהושע. ביצור, 2368
 יו״ר ;אונם״ במלוא ותיקים ״סולקו
הפר מהכתבים אתמול נפרד הכנסת

 מפלגת על ביקורת מתח ; למנטריים
 ומאבקים מרפקים "דחיפות : העבודה
 המערכה". מן דעתה הסיחו אישיים
.6 ע׳ ,19י77 יוני 9 סיון, כ״ג מעריב,

 הייקי הדיוק :טובה בחברה סנאית. 2369
 פרידה מסיבות )אודות :ישעיהו של
 הכנסת(. כיו״ר מתפקידו ישעיהו לי׳

.32 ע׳ ,1977 יוגי 13 סיון, כ״ז מעריב,

 העתו־ במועצת חדשים ציבור אישי 2370
 מעריב, ישעיהו(. י׳ גם )ביניהם :נות

.11 ע׳ ,1977 יולי 17 אב, ב׳

- פרום׳ 2371 ר רו העבו של ראשי מדען ד
 :תגובות״ ״צוות בחרה המפלגה ; דה

התגו לצוות ישעיהו י׳ בחירת )על
 אוגוסט 7 אב, כ״ג מעריב, בות(.

.4 ע׳ ,1977

תשל״ח
 עצמות להעלות איה. אורנשטיין, 2372

עו ב ת - בזי  בראש עצרת משתתפי ש
 ישעיהו י׳ דברי על )דיווח :העין

ספ 29 תשרי, י״ז מעריב, בעצרת(.
.6 ע׳ ,1977 טמבר

 חברותו )על :עברית לחינוך אגודה 2373
 ט״ו הארץ, באגודה(. ישעיהו י׳ של

.3 ע׳ ,1977 אוקטובר 27 חשוז,

 יקציב לירות אלף 100 יחיאל. לימור, 2374
 ח )יריע :לרבין לשכה עבור האוצר

 תקציב לאשר האוצר הענות אי על
 ישעיהו(. לישראל לשכה לאחזקת

 ,1977 אוקטובר 27 חשון, ט״ו מעריב,
.6 ע׳

 )עם :ישעיהו ישראל לכבוד מסיבה 2375
— בעתם״ ״דברים דבריו׳ קובץ צאת
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.10 מס׳  דצמבו 18 מבת, ח׳ דכר, (
.3 ע׳ ,1977

 תחקיו )כתבת :היקר ישעיהו מר 2376

בירו ישעיהו י׳ של השרד דירת על
 )ה׳ 2119 מס׳ הזה, העולם שלים(.

,1978 אפריל 12 ניסן,  ,27 ע׳ (
30. 36.

 ישעיהו ישראל ז מי על אומרים מה 2377
 כמשפחה, ציבורית. בפעילות ממשיד

.2 ע׳ תשל״ט(, )כסלו 0001 מם׳ גל׳

 קשה. מצבו — נותח ישעיהו ישראל 2378
.4 ע׳ ,1979 מאי 24 אייר, כ״ז הארץ,

 קשה. ומצבו אושפז ישעיהו ישראל 2379
.1 ע׳ .1979 מאי 24 אייר, כ״ז דכר,

 דכר, ישעיוע. י׳ של מצבו הוחמר 2380
.1 ע׳ ,1979 מאי 31 סיון, ה׳

 דכר, חמור. במצב ישעיהו ישראל 2381
.1 ע׳ ,1979 יוני 3 סיון, ח׳

 להיות מוסיף ישעיהו ישראל מצב 2382
 ,1979 יוני 6 סיון, י״א הארץ, חמור•

.5 ע׳

 י״א דכר, ישעיהו. במצב רבה החמרה 2383
.2 ע׳ ,1979 יוני 6 סיון,

 ישעיהו. ישראל של במצבו הרעה 2384
.1 ע׳ ,1979 יוני 12 סיון, י״ז דכר,

 ישעיהו. ישראל של במצבו הרעה 2385
.12 ע׳ ,1979 יוני 12 סיון, י״ז הארץ,

 כ׳ דכר, לבלינסון. הועבר ישעיהו 2386
.2 ע׳ ,1979 יוני 15 סיון,

 ישעיהו ישראל של "מצבו :קופ״ח 2387
 יוני 17 סיון, כ״ב הארץ, מאד״. קשה
.5 ע׳ ,1979

 דכר, ישעיהו. אצל נוספת החמרה 2388
.2 ע׳ ,1979 יוני 17 סיון, כ״ב

 יושב־ראש הודעת יצחק. שמיר, 2?89
 יושב־ראש של פטירתו על הכנסת
 :״ל1■ ישעיהו י׳ לשעבר, הכנסת

 20 סיון, כ״ה ביום הכנסת )בישיבת
.1979 יוני  ,86 כרד הכנסת, דכרי (

.3147 ע׳ ל״ב, חוברת

לש הכנסת יו״ר ישעיהו ישראל מת 2390
 ,1979 יוני 21 סיון, כ״ו הארץ, עבר.

.2 ,1 ע׳

 בטקס היום ייקבר ישעיהו ישראל 2391
 סיון, כ״ו דכר, בירושלים. ממלכתי

.2 ,1 ע׳ ,1979 יוני 21

 למנוחות. אחה״צ יובא ישעיהו ישראל 2392
.1 ע׳ ,1979 יוני 21 סיון, כ״ו מעריכ,

 יו״ר לשעבר ישעיהו, ישראל מת 2393
 21 סיון, כ״ו המשמר, על הכנסת.

.2 ,1 ע׳ ,1979 יוני

 - ז״ל ישעיהו ישראל שלמה. שמגר, 2394
 ליושב־ שהיה מתימן ישיבה תלמיד

 כ״ו אחרונות, ידיעות הכנסת. ראש
.39 ,10 ע׳ ,1979 יוני 21 סיון,

הקס "מרבד מארגן — ישעיהו ישראל 2395
 שנפטר לשעבר הכנסת יו״ר על : מים"

יוני 21 סיון, כ״ו מעריכ, השבוע.
.17 ע׳ ,1979

 למנוחות הובא ז״ל ישעיהו ישראל 2396
 הרצל. בהר האומה גדולי בחלקת
.3 ע׳ ,1979 יוני 22 סיון, כ״ז הארץ,

בירו הממלכתית הלווייה בטקסי 2397
ישעיהו חיי "מסכת : הנשיא - שלים

[155 ו



 דבר, דורנו". תולדות את מסמלת
.2 ע׳ ,1979 יוני 22 סיון, כ״ז

 ב״ז מעריב.. למנוחות. הובא ישעיהו 2398
.3 ע׳ ,1979 יוני 22 סיון,

 על למנוחות. הובא ישעיהו ישראל 2399
 ע׳ ,1979 יוני 22 סיון, כ״ז המשטר,

19.

ליש אזכרה ערכה המרכזת הוועדה 2400
 25 סיון, ל׳ מעריב, ישעיהו. ראל
.15 ע׳ ,1979 יוני

 זכרו עם התייחדה המרכזת הוועדה 2401
 תמוז, א׳ דבר, ישעיהו. ישראל של
.3 ע׳ ,1979 יוני 26

 הכנסת ליושב־ראש באזכרה דברים 2402
 יו״ר מפי ו״ל ישעיהו ישראל לשעבר
 הממשלה, ראש שמיר, יצחק הכנסת,

 בישיבת פרס שמעון וח״כ בגין מנחם
.1979 יוני 27 תמוז, כ׳ ביום הכנסת ) 

 ל״ג, חוברה ,86 כרך הכנסת, דברי
.3224-3221 ע׳

 שבעה :ישעיהו ישראל יצחק. נכון, 2403
 ,1979 יוני 27 תמוז, ב׳ דבר, למותו.

.8 ע׳

 שבעה :ישעיהו ישראל יוסוי. צדוק, 2404
 ,1979 יוני 27 תמוז, ב׳ דבר, למותו.

.8 ע׳

 )על :לפרוטוקול מחוץ אורי. אכנרי, 2405
 העולם ישעיהו(. ישראל של מותו
 יוני 27 תמוז, )ב׳ 2182 מס׳ הזה,
.35 ע׳ (,1979

 ישראל לזכר בכנסת ישיבת־אבל 2406
 ,1979 יוני 28 תמוז, ג׳ דבר, ישעיהו.

.3 ע׳
.2402 מס׳ גם ראה

 על וסימפטיה. תה גבריאל. שטרן, 2407
.3 ע׳ ,1979 יוני 28 תמוז, ג׳ המשמר,

 :ישעיהו ישראל זכריה. הוורדי, 2408
 תמוז, ג׳ המשמר, על למותו. שבעה

.5 ע׳ ,1979 יוני 28

 יו״ר שהיה מי ישעיהו ישראל נפטר 2409
 )ד׳ לא גל׳ ,58 שנה הדאר, הכנסת.

,1979 יוני 29 תמוז, .515 ע׳ (

2410. O b it u a r y : I s r a e l  Y e s h a y a h u 
THE JEWISH CHRONICLE, 

n 29, 1979 תשל״ס, o . 5749 (J u n e 
.12 .p תמוז )ד׳

 ישראל של לזכרו חיים. אושרי, 2411
 תמוז אפיקים, ז״ל. שרעבי ישעיהו

.18 ע׳ ,1979 יולי תשל״ט,

 ידידות על הגולל סתימת יוסר. קאפח, 2412
 ורצופה. כנה שנים, וחמש חמשים של

 .1979 יולי תשל״ט, תמוז אפיהים,
.15-14 ע׳

 וד״ר ישעיהו ישראל פנחס. אילון, 2413
 כפיר, לזכרם. דברים - בר-אילן ט׳

(.1979 )יולי 24 מס׳

 ;ישעיהו ישראל :נעדרים לזכר 2414
 שנה בעולם, ספרדיות קהילות : הדים

.16 ע׳ (,1979 )יולי 40 מס׳ ה,

 — ז״ל ישעיהו ישראל משה. גיורא, 2415
במע מפלגה. עסקני בין ההומניסט

 )תמוז 223 גל׳ י״ט. שנה רכה,
.29 ,11 ע׳ (,1979 יולי תשל״ט,

תל ישעיהו ׳ישראל יונה. כן־אמיתי. 2416
 יולי 10 תמוז. ט״ו הצופה, חכם. מיד

.4 ע׳ ,1979

 של לדמותו קוים אברהם. עובדיה, 2417
 ז״ל. ישעיהו ישראל הכנסת יו״ר

 מבטון, קרית של המקומי השבועון
.1979 יולי 20 תמוז, כ״ה

 :ישעיהו ישראל שמעוז. אכיזמר, 2418
 22 תמוז, כ״ז דבר, למותו. שלושים

.8 ע׳ ,1979 יולי
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 שלושים :עמל שנות 50 דוד. עדיה, 2419
 כ״ז דכר, ישעיהו. ישראל של למותו
.8 ע׳ ,1979 יולי 22 תמוז,

 ישעיהו ישראל תמונת מעל הלוט הוסר 2420
 יולי 23 תמוז, כ״ח הארץ, בכנסת.

.4 ע׳ ,1979

 ישעיהו י׳ של תמונתו מעל הלוט הוסר 2421
 כ״ה דבר, למותו. 30 במלאת בכנסת
.3 ע׳ ,1979 יולי 23 תמוז,

 ישראל של לפטירתו 30 במלאת 2422
 הפועל הועד בבית נערכה ז״ל ישעיהו

 הארץ, למנוח. אזכרה ההסתדרות של
.5 ע׳ ,1979 יולי 23 תמוז, כ״ח

 ישעיהו י׳ תמונת מעל הלוט הוסר 2423
 תמוז, כ״ח מעריב, הכנסת. במשכן

.4 ע׳ ,1979 יולי 23

 י׳ של למותו בשלושים אזכרה 2424
 תמוז, כ״ה המשמר, על ישעיהו.

.8 ע׳ ,1979 יולי 23

 - ז״ל ישעיהו ישראל יוסף. שער, 2425
 ידיעות למותו. שלושים :ומנהיג אדם

 ,1979 מלי 23 תמוז, כ״ח אחרונות,
.37 ,23 ע׳

 של לפטירתו שלושים חיים. מרגלית, 2426
 כ״ט המשמר, על ישעיהו. ישראל

.7 ,ע ,1979 יולי 24 תמוז,

 עיון — חדשים ספרים יעשב. שרת, 2427

ה "בעל —ישעיהו ישראל ראשון:
 י׳ של ספרו על )בקורת תלתלים":

שעיהו-מס׳  אב, י׳ מעריב, (.11 י
.41 ע׳ ,1979 אוגוסט 3

 )דברי :הסתלקותו עם גיסים. יושע, 2428
מו לשילוב המרכז מנהל מאת מבוא
 החינוך במשרד יהדות־המזרח רשת

 ישראל של לזכרו בקובץ והתרבות
 ישראל (.2456 מם׳ —ז״ל ישעיהו
.3 ע׳ ז״ל, ישעיהו

 )דברי :המחנך אל אפרים. רוקח, 2429
 יסודי לחינוך הוועדה יו״ר מאת מבוא

לזכ בקובץ והתרבות החינוך במשרד
 מס׳ —ז״ל ישעיהו ישראל של רו

.3; ע׳ ז״ל, ישעיהו ישראל (.2456

 ידידות על הגולל סתימת יוסף. קאפח, 2430
 ישראל ורצופה. כנה — שנים נ״ה של

6 ע׳ ז״ל, ישעיהו - 4.
 ראה — ב״אפיקים״ לראשונה פורסם

.2412 מס׳ גם

 חינוכיים אמצעים עדה. הרצכרג, 2431
אמ )אודות :נבחרת אישיות להכרת

 להכרת ולימודיים חינוכיים צעים
 ומורשתה תימן יהדות תולדות והוראת

 ישראל של חייו הכרת באמצעות
 ע׳ ז״ל, ישעיהו ישראל ישעיהו(.

7—8.

ומנ חבר — ישראל יאיר. עוז-ארי, 2432
 הכנסת. לראשות שקדים מקילוף : היג

.11—9 ע׳ ד׳ל, ישעיהו ישראל

תש״ם
 לזכר לימוד ספר יצא עמום. פדורד, 2433

 הופעת על )דיווח :ישעיהו ישראל
ש ישעיהו "ישראל הקובץ אי ״ל-  ז
 י״ב הארץ, (.2456 מם׳ צנעא״. קהילת
.5 ע׳ ,1979 אוקטובר 3 תשרי,

 ישעיהו "ישראל הספר על )סקירה
 (.2456 מם׳ ׳, צנעא קהילת איש — ז״ל

 ,1979 אוקטובר 5 תשרי, י״ד מעריב,
.41 ע׳

 אדם — ישעיהו ישראל יוסף. שער, 2435
 ע׳ )תש״ם(, 6 מס׳ תהודה, ומנהיג.

.51י-50
 עיון — חדשים ספרים חיים. נגיד, 2434

:מיבחר — ישעיהו ישראל :ראשון
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 :התלתלים ״בעל טרדכי. יצהרי, 2436
 ז״ל(. ישעיהו ישראל של )לזכרו
.85 ע׳ )תש״ם(, 6 מס׳ תהודה,

 מס׳ כעיר. ישעיהו. ישראל ע״ש עצים 2437
,1980 )ינואר 27 .3 ע׳ (

 בחולון חדש ספר בית קריאת סכם 2438
ירו ביום ז״ל ישעיהו ישראל ע״ש
 תש״ם, )סיון 29 מס׳ כפיר, ם.שלי
,1980 מאי .8 ע׳ (

המש על ישעיהו. ישראל ע״ש בי״ם 2439

 ,7 ע׳ ,1980 מאי 12 אייר, כ״ו טר,
.1 טור

 יושב- של זכרו העלאת פנחס. שינמן, 2440
 ישעיהו ישראל לשעבר הכנסת ראש

 סיון, )כ״ה לפטירתו שנה במלאת
.1980 יוני 9  ,89 כרך הכנסת, דכרי (

.3225 ע׳ כט, חוברת

— ישעיהו ישראל ישראל. תרגמו. 2441

 סיון, כ״ה המשמר, של למותו. שנה
.6 ע׳ ,1980 יוני 9

 ישראל של זכרו העלתה הכנסת 2442
 ,1980 יוני 11 סיון, כ״ז דכר, ישעיהו.

.2 ע׳
.2440 מס׳ גם ראה

 )שנה ישעיהו ישראל יוסף. ששי, 2443
 ,1980 יוני 19 תמוז, ה׳ דכר, למותו(.

.8 ע׳

 : בכנסת״ מקרתיזם ״ניצני :אבן אבא 2444
 לזכרו עיון בערב דברים על )דיווח

 של הפועל הועד בבית ישעיהו י׳ של
בדמו "הכנסת בנושא ההסתדרות

 תמוז, ם׳ הארץ, הישראלית"(. קרטיה
.3 ע׳ ,1980 יוני 23

 :ישעיהו ישראל של לזכרו עיון ערב 2445
 בבית שנערך עיון ערב על )דיווח

 דכר, ההסתדרות(. של הפועל הועד
.3 ע׳ ,1980 יוני 23 תמוז, ט׳

רנשמ״א

 :דו־נואס יוסף אגדת ירדנה. הדס, 2446
 התלתלים", "בעל הספר על )בקורת

ס׳ י׳ מאת מ הו- שעי .11 י  ספרות (

 חוברת שביעית, שנה ונוער, ילדים
 ספטמבר תשמ״א, )תשרי )כ״ה( א

1980, .41—39 ע׳ (

ובלכסיקונים באנציקלופדיות ערכים

 / וכוניו הישוב לחלוצי אנציקלופדיה 2447
 ספרית :תל־אביב - תדהר. דוד מאת

 ע׳ ד׳, כרך .1971-1947 ראשונים,
.4120 ע׳ יב, כרך ; 1972—1971

 בעריכת / תשמ״ו ישראל ומי, מי 2448
 :תל-אביב - שרגא. ועמיאל דגן פרץ

.440 ע׳ .1955 תשט״ו ממוט, ס׳

בע / 1966תשכ׳׳ו- כישראל אישים 2449
 המכון :ירושלים - אבנון. אלף ריכת

.148 ע׳ .1966 בישראל, לאור להוצאה

 בעריכת / 1971-72 כישראל וטי טי 2450
 - )בנדיטר(. בן ויצחק גרינברג משה

 ע׳ .1972 ברונפמן־-כהן, תל-אביב:
121.
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 משה בעריכת / 1973 כישראל ומי מי 2451
 תל־ —)בנדיסר(. בן ויצחק גרינברג

.142 ע׳ .1973 ברונפמז-כהן, :אביב

 משה בעריכת / 1975 כישראל ומי טי 2452
 תל־ —)בנדיטר( בן ויצחק גרינברג

.139 ע׳ .1975 ברונפמז-כהן, :אביב

 משה בעריכת / 1977 כישראל ומי מי 2453
 תל־ - )בנדיטר(. בן ויצחק גרינברג

.140 ע׳ .1977 ברונפמן-כהן, :אביב

 :ירושלים — השמינית. ככנסת ומי מי 2454
 ע׳ .1975 תשל״ה שבט הכנסת,
66-65.

ישעיהו של לכבודו ספרים

 לקט יהודה. מטה אזורית מועצה 2455
 האיזו־ הסוכה אורח לכבוד :לסוכות

יש ישראל מר הכנסת יו״ר ריח
כפר הו.- תשל״ג. סוכות זכריה, עי

 קהילת איש :ז״ל ישעיהו ישראל 2456
 גמליאלי, נסים —המערכת / צנעא
 יאיר הרצברג, עדה גרייצר, דינה

 :ירושלים — רוקח. אפרים עוזארי,
 המזכירות והתרבות, החינוך משרד

וה יסודי לחינוך הוועדה הפדגוגית,
 מנחם- המזרח, יהדות לשילוב מרכז

ע׳. 112 תשל״ט. אב,
 על-אודות קטעים חמישה כולל הספר

 מאמרים ושמונה ז״ל ישעיהו ישראל
עטו. מפרי וספורים

 רשימת מופיעה 112-111 בעמודים
 ומאמרים ספרים הכוללת מקורות

עטו. מסרי
,1025 ,950 ,949 ,803 מס׳ גם ראה

1036, 1048.
ה על בקורת א  ,2433 מס׳ הספר-ר

2434.

 עלילות :תימן יציאת עזרא. כהן, 2457
 לעלייה ומאבקה תימן יהדות מחיי

 תש״ם כהן, ע׳ :רמלה — לישראל.
ע׳. 270 .1980

 שראל ר׳ של לזכרו מוקדש וה "ספר
ז״ל". שרעבי ישעיהו

 ודיון עיון דברי :ישעיהו ישראל ספר 2458
 / וממשל תחיקה פרלמנטריזם, בבעיות

הישרא האגודה על-ידי לאור יוצא
ירו — הפרלמנטריזם. לבעיות לית

 ע׳. ח׳ ,xxx ,230 התשמ״ב. שלים,
 ישעיהו, ישראל של לזכרו "קובץ

 ה־ באייר מכ״ה הכנסת יושב־ראש
התשל״ז". בסיוז כ״ז עד תשל״ב

.1460 מס׳ ראה —

ישעיהו ישראל על הערכות
אלפבית( סדר )לפי

 )עם הממשלה: בשערי ישעיהו ישראל - ארורה לגולה ״הקץ שמעון. אביזמר,
 הדואר( לשר התמנותו שליחותו )על :מעדן מכתב - זאת״

.1219 מס׳ ראה - לעדן( ישעיהו י׳ של
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למותר שלושים - ישעיהו ישראל -
 2418 מס׳ ראה 

מסי )עם :לפרוטוקול מחוץ אורי. אבנרי,
 .2405 מם׳ ראה - ישעיהו( ישראל רת
 )תגובה המלחמה: דמי ישעיהו. אברך,

בדורו"( "יואב ישעיהו י׳ של למאמרו
 .1404 מם׳ ראה -

)תגו : ושפטים״ ״משפט על יצחק. אולשן,
ישעיהו( י׳ מאת זה בשם למאמר בה

 .1399 מס׳ ראה -
ישעיהו ישראל של לזכרו חיים. אושרי..

.2411 מס׳ ראה - ז״ל שרעבי
 )מכתבים :ומדינה דת שולמית. אלוני,

 .1910 מם׳ ראה - ישעיהו( לישראל
מז ישעיהו ישראל :חדש מזכיר אמונים.
 .1814 מס׳ ראה — העבודה. מפלגת כיר

 :ביותר טובה מיונית הסברה מיכאל. אסף,
 ישעיהו י׳ הכללת בענין הפולמוס )על

האמ הקונגרס אל הכנסת במשלחת
.2200 מס׳ ראה - ריקאי(

החוק על שיפוטית ביקורת יורם. ארידור,
 הצעת סביב הפולמוס )בעקבות : רים

 י׳ התנגד לו חקיקה" :יסוד ״חוק
.2229 מם׳ ראה — ישעיהו(

 ישעיזע ישראל דברים: בשולי א. ארליך,
.1459 מס׳ ראה - הדתי והעובד

 :שר — ישעיהו ישראל : הפרק על -
הדואר( לשר התמנותו )בעקבות

 .1480 מס׳ ראה -
ומי השבטים "בעית :ליום מיום ״הארץ״

 מאמר בעקבות מערכת )מאמר : זוגם"
 ב־ שפורסם ישעיהו י׳ מאת זה בשם

.1229 מס׳ ראה - ״הדור״(
בעק מערכת )מאמר :ישעיהו פרשת -

 יו״ר מסגנות ישעיהו י׳ התפטרות בות
לממשלה( אי־צירופו על במחאה הכנסת

.1300 מס׳ ראה -
ובעית ישעיהו ישראל מר :ליום מיום -

מא בעקבות מערכת )מאמר :התימנים
 ויצר הסילוף "חוש ישעיהו י׳ של מר

.1322 מם׳ ראה - ההתנשאות״(
מע )מאמר :עדתיים שרים :ליום מיום -

 ישעיהו י׳ של התמנותו בעקבות רכת
•1435 מס׳ ראה — הדואר( לשר

במפ בולשביקיות נסיות :ליום מיום -
 בענין מערכת )מאמר העבודה: לגת
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המס העתונות על ישעיהו י׳ התבטאות
המפלגה במזכירות חרית

.1607 מס׳ ראה —
מע )מאמר :מתאימה בלתי מועמדות -

 ישעיהו י׳ מינוי אפשרות נגד רכת
.1735 מס׳ ראה — הכנסת( יו״ר לתפקיד

ב מערכת )מאמר :מפוקפקת הכרעה -
מפ כמועמד ישעיהו י׳ בחירת עקבות

הכנסת( יו״ר לתפקיד העבודה לגת
.1930 מס׳ ראה —

 )מאמר :הכנסת ליו״ר פסולים מניעים -
גבתי(—תמיר פרשת על מערכת

.1995 מס׳ ראה —
מע )מאמר :פרלמנטרי בלתי סירוב -

 כיו״ר הזדהותו על ישעיהו י׳ בגנות רכת
השלטון( מפלגת עם הכנסת

.2005 מס׳ ראה —
)מאמר :הממשלה מטעם הכנסת יו״ר -

.2020 מם׳ ראה — מערכת(
מערכת( )מאמר :ישעיהו היו״ר -

.2041 מם׳ ראה —
 הב־ עם מערכת )מאמר :ישעיהו ושוב -

הכנסת( כיו״ר נוספת לקדנציה חרו
.2069 מס׳ ראה —

מערכת )מאמר :הזקנה המשלחת ביקור -
 לסנאט הכנסת משלחת הרכב בגנות

 ישראל בראשות ארצות־הברית של
.2189 מם׳ ראה — ישעיהו(

 מערכת )מאמר :מוצלחת לא משלחת -
לארה״ב( הכנסת משלחת הרכב כגנות

.2191 מס׳ ראה —
 מערכת )מאמר :הרשימה אח לפתוח -

 המשלחת חברי הרכב את לשנות הקורא
ארה״ב( של לסנאט הכנסת של

.2195 מס׳ ראה —
 בגנות מערכת )מאמר : מוצלח לא מינוי -

 ישעיהו י׳ על־ידי אזניה ברוך מינוי
הכנסת( של הפנימי המבקר לתפקיד

.2277 מס׳ ראה —
 מערכת )מאמר :פרלמנטריים נימוסים -

 ישעיהו י׳ של ההתבטאות סגנון בגנות
.2285 מס׳ ראה - אולמרס( אהוד וח״כ

 )מאמר :רפורמה טעון הכנסת ניהול -
 המבקר פיטורי פרשת בעקבות מערכת
ישעיהו( י׳ על־ידי הכנסת של הפנימי

.2306 מם׳ ראה —



 מערכת )מאמר עוז: לאזור ישעיהו על -
לכנסת( פנימי מבקר מינוי בעניז

.2311 מס׳ ראה —
 צעדים - באוניברסיטאות הלימוד שכר -

התער בגנות מערכת )מאמר : מיותרים
 הלימוד שכר בענין הכנסת יו״ר בות

.2321 מם׳ ראה באוניברסיטאות(
 ליו״ר בכנסת באזכרה דברים מנחם. בגין,

ישעיהו ישראל לשעבר, הכנסת
 .2402 מם׳ ראה —

שהיו המראיינים : המקלט ליד הדה. בושם,
 "בית־אבי" התכנית על בקורת :לזרא

 .1398 מם׳ ראה — ישעיהו( ישראל עם
 הכנסת ראש יושב :רדיו יוסי. ביילין,

 הרדיו תכנית על )ביקורת :כמחליט
ישעיהו( ישראל עם המחליט" "אדוני

.2017 מס׳ ראה —
תכ על בקורת :המצוקה ולא האמונה -

 בהשתתפותו "אושפיזאי" הטלויזיה נית
.2153 מם׳ ראה — ישעיהו( ישראל של
 הב־ )עם :ומהוגן תקיף יו״ר דניאל. בלוך,

 ה״מערך" כמועמד ישעיהו י׳ של חרו

 .1941 מס׳ ראה - הכנסת( יו״ר לתפקיד
יש ישראל :״המערכה״ יומן במערכה.

"העבודה" של הכללי המזכיר עיהו
 .1841 מס׳ ראה —

תלמיד ישעיהו ישראל יונה. בן־אמיתי,
ל הכנסת יו״ר של מותו )עם :חכם

.2416 מס׳ ראה - שעבר(
 )תגובה :ליהויריב תשובה דוד. בז-גוריון,

 "יהוי־ בחתימת ישעיהו י׳ של למאמרו
ב א "יו - " ב בדורו"( רי

.1403 מס׳ ראה —
גריון,  ראשונה: קריאה עם עמנואל. בן־

יש י׳ )בעריכת קובץ — ״שבות־תימן״
.1209 מס׳ ראה — צדוק( ואהרן עיהו

 1968ב־ ישעיהו ישראל מרדכי. בן־פורת,
ב־ .1572 מם׳ ראה — .1959ו
 גם ;הנבחרים לבית כסף עוזי. בנזימן,

אינטר היוצר מנופח מוסד היא הכנסת
 מכתבים חליפת )על :חזקה ובעלי סים
הכנסת( ויושב־ראש האוצר שר בין

.2116 מס׳ ראה —
 ישראל של מוזרה עמדה ;מסתבך היו״ר -

בכנסת הפנימי המבקר בענין ישעיהו
.2293 מס׳ ראה —
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הכנסת מבקר של הגנוזים הדו״חות -

.2301 מס׳ ראה —
אר בת )סדרה :והיו״ר המבקר פרשת -

 הפנימי המבקר פרשת על מאמרים בעה
.2308 מס׳ ראה — הכנסת( של

 :הגוש״ ו״אנשי ה״גוש״ מאיר. בראלי,
 ׳אנשי " ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה

המתגוששים"( מול הגוש׳

.1391 מס׳ ראה —
למאמרו )תגובה : דעות לא — עובדות -

 עדיין חלפו לא "האם ישעיהו י׳ של

.1392 מס׳ ראה - ו״( ה׳גוש׳ סיוטי
 התנגדות )על :החוקה עליונות רפל. ברקן,
חקיקה( :יסוד חוק להצעת ישעיהו י׳

 .2232 מס׳ ראה —
"דבר" עורך של דבריו יהודה. גוטהלף,
 בעקבות הפועלית העתונות על בדיון

ה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ דברי
המסחרית. העתונות על עבודה

 .1643 מס׳ ראה —
הכנ ועקרונות היו״ר התקנון, מתי. גולן,

 — פוליטיים לצרכים התקנון ניצול ; סת

.1981 מם׳ ראה - מסוכן
יש ;תקנון והפרת — משמעת הפרות -

 לנהוג הבטחתו בעקביות מפר עיהו
הכנסת. כיו״ר בכהונתו באובייקטיביות

.1985 מס׳ ראה —
את מפר הכנסת יו״ר :הממשלה שליח -

.2043 מס׳ ראה — הבית תקנות
ההו —ז״ל ישעיהו ישראל משה. גיורא,

מפלגה עסקני בין מניסט
 .2415 מם׳ ראה —

סילו "נחשול מול ישעיהו שלמה. גינוסר,
 הפנימי המבקר פרשת )בעקבות : פים
 .2315 מס׳ ראה - ופיטוריו( הכנסת של
 :ל״אמות־מידה״ עיניים א. יהושע גלבוע,

חקיקה"( :יסוד ״חוק פולמוס )בעקבות
 .2231 מס׳ ראה —

התמ )עם כרכה לישראל א. משה גלבוע,
ישראל( בממשלת הדואר לשר נותו

 .1470 מס׳ ראה —
ל מנשביקיות הערות שלמה. גרודזנסקי,

 דברי )על :ישעיהו השר של בולשביזם
 העבודה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳

המסחרית( העתונות על
.1630 מס׳ ראה



 )כעקבות : תיקונים לכמה תיקונים כמה -
ה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ דברי

המסחרית( העתונות על עבודה
 .1640 מס׳ ראה —

- תימן ״שבות :חדשים ספרים דבר.
 ישראל כעריכת הקובץ )על :קובץ״

.1209 מס׳ ראה - פנדוק( ואהרן ישעיהו
 מערכת )מאמר :העתונות חופש להגנת -

 במזכירות ישעיהו י׳ דברי בעקבות
המסחרית( העתונות על העבודה מפלגת

.1608 מס׳ ראה —
מערכת )מאמר :הכנסת ליו״ר המועמד -

 לתפקיד כמועמד ישעיהו י׳ בחירת עם
.1933 מס׳ ראה — הכנסת( יו״ר

 )מאמר :ישתחווה ולא ׳יכרע לא הח״כ -
 שה־ ישעיהו י׳ הצעת בעקבות מערכת
 הכנסת יו״ר בימת לעבר יקורו ח״כים

המליאה( לאולם כניסתם עם
 .2146 מס׳ ראה —

ישעיהו. ישראל :נעדרים לזכר הדים.
 .2414 מס׳ ראה -

)בקורת : דו־נואס יוסף אגדת ירדנה. הדס,
התלתלים"( "בעל הספר על

 .2446 מס׳ ראה -
ישעיהו-שבעה ישראל זכריה. הוורדי,

.2408 מס׳ ראה - למותו.
 להכרת חינוכיים אמצעים עדה. הרצברג,

חינו אמצעים )אודות :נבחרת אישיות
 תולדות והוראת להכרת ולימודיים כיים

 הכרת באמצעות ומורשתה תימן יהדות
ישעיהו( ישראל של חייו

 .2431 מס׳ ראה -

המשפט ובית הכנסת בין מאבק שבח. וייס,
 ישעיהו י׳ של המאבק )בעקבות :העליון
חקיקה"( :יסוד ב״חוק

 .2230 מם׳ ראה -

:כספרים קריאה רשמי ישראל. זמורה,
 ואהרן ישעיזד י׳ )בעריכת תימן" "שבות

.1212 מס׳ ראה — צדוק

 של "ב״ג החדשות: מאחורי יוסף. חריף,
!״ ״לא :אמר התימנים״

 .1303 מס׳ ראה —
ופירושיה המחאה התפטרות מרדכי. טביב,

)בעק :למקטרגים תשובה - המסולפים
מפגנות ישעיהו י׳ של התפטרותו בות

לממשלה( אי־צירופו על הכנסת יו״ר
 .1325 מס׳ ראה -

)בעק אמת: עתונות-מאזן ■יונה. יגול,
 מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ דברי בות

המסחרית( העתונות על העבודה
.1637 מס׳ ראה -

 )בעקבות :העתונות״ לחופש ״סכנה -
ה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ דברי

המסחרית( העתונות על עבודה
 .1651 מס׳ ראה -

יהודי כל את ארצה יעלו אחרונות. ידיעות
 :רעיון הוגים בארץ תימן יהודי !תימן
 גלות את ביותר הקרוב בזמן לחסל

 "שבות הקובץ הופעת )בעקבות תימן:
 ישראל בעריכת —13 מס׳ - תימן״

.1210 מס׳ ראה — צדוק( ואהרן ישעיהו
הרצל. רוזנבלום, גם: ראה -

 י׳ דברי )בעקבות :ו...אריג עתון יוסטוס.
 על העבודה מפלגת במזכירות ישעיהו

 .1648 מס׳ ראה - המסחרית( העתונות
 מבוא )דברי :הסתלקותו עם ניסים. יושע,

ז״ל( ישעיהו ישראל של לזכרו לקובץ
 .2428 מס׳ ראה -

על "מגינה מסחרית עתונות אורי. יזהר,
 ישעיהו י׳ דברי )בעקבות :הדמוקרטיה״

 העתונות על העבודה מפלגת במזכירות
.1645 מס׳ ראה - המסחרית(

 י׳ טענות :ה״שסר״ יכובד יוסף. יזרעאלי,
 ראשי של ישירה בחירה על ישעיהו

 למאמרו )תגובה :חם״ ״כפור הן ערים
 ראשי לבחירת "שיטה ישעיהו י׳ של

 .1410 מס׳ ראה - המקומיות׳( הרשויות

 )לזכרו התלתלים": "בעל מרדכי. יצהרי,
 .2436 מס׳ ראה — ישעיהו( ישראל של

חו- בעל עדתי מנהיג א. ישראלי, ר  כו
הת ועם :ישעיהו־שרעבי ישראל השר

ישראל( בממשלת הדואר כשר מנותו
 .1475 מס׳ ראה -

:לצדוק אשר החוקים חוק ■יונה. כהן,
ש חקיקה" :״חוק־יסוד הצעת )בענין

והת צדוק חיים המשפטים שר הציע
 להצעה ישעיהו י׳ הכנסת. יו״ר נגדות

.2233 מם׳ ראה - זו(
 "מתימן :ורשימות הערות ישראל. כהן,

בערי־ ,12 מם׳ הקובץ, )על : - לציון״
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גרידי( ושמעון ישעיהו ישראל כת
.1200 מס׳ ראה —

:ותפקידים שרים חילופי :הימים מפרקי —
 שר לתפקיד ישעיהו י׳ מינוי )על

.1444 מס׳ ראה הדואר(
 דברי )על :רעדי תרבות : הימים מפרקי -

 העבודה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳
המסחרית( העתונות על

 .1638 מם׳ ראה —
ח״כ של צרופו על בכנסת דיון הכנסת.

לממשלה. ישעיהו־שרעבי ישראל
.1443 מס׳ ראה —

 לשעבר, הכנסת ליושב־ראש אזכרה —
.2402 מס׳ ראה - ז״ל ישעיהו ישראל

 לשעבר, הכנסת יו״ר של זכרו העלאת -
לפטירתו שנה במלאת ישעיהו, י׳

 .2440 מס׳ ראה —
אזהרה אות —ישעיהו משבר חביב. כנען,

 ישעיהו י׳ התפטרות )בעקבות :למפא״י
 על במחאה הכנסת יו״ר סגן מתפקיד

בממשלה( כשר אי־מינויו
 .1312 מם׳ ראה —

— שרעבי ישעיהו ישראל נפתלי. לביא,
 .1434 מס׳ ראה - ראשון. תימני שר

 :היסוד״ ל״מז טענות על עליזה. לבגברג,
 "מה ישעיהו י׳ של למאמריהם )תגובה

" רוצה רןז ה א  "מה מנדל ומאיר בן־
ז"( ישעיהו ישראל רוצה

 .1407 מס׳ ראה —
ושאפתנות עדתיים צרכים אליעזר. ליבנה,

 ישעיהו י׳ התפטרות )בעקבות :אישית
 על במחאה הכנסת יו״ר סגן מתפקיד

בממשלה( לשר אי־מינויו
 .1313 מם׳ ראה —

מערכת )מאמר :המשולש הלוח למרחב.
 במזכירות ישעיהו י׳ דברי בעקבות

המסחרית( העתונוח על העבודה מפלגת
 .1621 מס׳ ראה —

אבל... נכבדה, כנסת ישראל. לנדרס,
חקיקה"( :יסוד ״חוק הצעת )בעקבות

 .2227 מס׳ ראה —
;בעתונות ואי־תלות תלות יוסף. לפיד,

 שחיקת ותהליכי ישעיהו" "פולמוס
הת )בעקבות :בישראל הדמוקרטיה

 מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ בטאות
.1695 מס׳ ראה — העתונות( על העבודה

פיטורי פרשת )בעקבות :ישעיהו שיטת -
 י׳ ע״י הכנסת של הפנימי המבקר

.2295 מס׳ ראה - ישעיהו(
 :ז ישעיהו ישראל רוצה מה מאיר. מנדל,

 "מה ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה

הרן רוצה  .1405 מס׳ ראה - ז״ בן־א
 ... ישראל גבורות ימלל מי דידי. מנוסי,

 .1883 מס׳ ראה - )פליטון( :ז ישעיהו
 :מיותר משבר :״מעריב״ יומן מעריב.

 י׳ התפטרות בעקבות מערכת )מאמר
במ הכנסת יו״ר סגן מתפקיד ישעיהו

לממשלה( אי־צירופו על חאה

.1304 מס׳ ראה -
בממ חילופי־הגברי :״מעריב״ יומן -

 י׳ מינוי עם מערכת )מאמר : שלה
.1442 מם׳ ראה - הדואר( לשר ישעיהו

 מערכת )מאמר : דואר בול לא זה עתון -
מפ במזכירות ישעיהו י׳ דברי בעקבות

המסחרית( העתונות על העבודה לגת
.1606 מם׳ ראה -

 בעקבות מערכת )מאמר : 1 עתונות מס -
 על המפלגה במזכירות ישעיהו י׳ דברי

.1668 מם׳ ראה — המסחרית( העתונות
עם מערכת )מאמר :החדש המזכ״ל -

 מפלגת למזכ״ל ישעיהו י׳ של התמנותו
.1830 מם׳ ראה — העבודה(

למו בחירתו )עם : המועמד - ישעיהו -
הכנסת( יו״ר לתפקיד ה״מערך" עמד

.1936 מס׳ ראה -
בעק מערכת )מאמר :ישעיהו ישראל -

 יו״ר לתפקיד ישעיהו י׳ בחירת בות
.1961 מם׳ ראה — הכנסת(

)מא :וישעיהו צדוק בין : מעריב יומן -
 :יסוד ״חוק הצעת בעקבות מערכת מר

 המשפטים שר בין והויכוח חקיקה"
החוק( בעניו הכנסת יו״ר לבין

.2226 מם׳ ראה -
מע )מאמר :הבית כבוד :מעריב יומן -

הפני המבקר פיטורי פרשת בענין רכת
הבית( יו״ר ע״י הכנסת של מי

.2289 מס׳ ראה -
הקס ׳"מרבד מארגן —ישעיהו ישראל -

 שנפטר לשעבר הכנסת יו״ר על : מים"
.2395 מם׳ ראה - השבוע.

 :לסאדאת כתשובה ישעיהו דן. מרגלית,
בראש ישעיהו י׳ יציאת בגנות )מאמר
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 ארצות־ של לסנאט הכנסת משלחת
.2188 מס׳ ראה - הברית(

יש של לפטירתו שלושים חיים. מרגלית..
.2426 מס׳ ראה - ישעיהו. ראל
; ב״פראבדה" רוצים העסקנים יואל. מרקוס,

 אימפרית להקים נסיונות ונעשים נעשו
 התבטאות )בעקבות :״מטעם״ עתונים

המסחרית( העתונות על ישעיהו י׳
.1624 מס׳ ראה -

לליברלי לצפות אין ;ישעיהו המזכיר -
העבודה מפלגת מוסדות של זציה

.1823 מס׳ ראה -
הכנסת טובת ;ועקרון־ישעיהו היו״ר -

 יו״ר בבחירת מפלגתיים שיקולים או
.1926 מס׳ ראה — הכנסת.

 )עם :כולה המפלגה של מועמד נתן. נבו,
 מפלגת כמועמד ישעיהו י׳ של הבחרו

הכנסת( יו״ר לתפקיד העבודה
 .1953 מס׳ ראה -

למותו שבעה :ישעיהו ישראל יצחק. נבון,
 .2403 מס׳ ראה -

)ב :אשמים הדוורים לא אליהו. סלפטר,
הדוורים( שביתת עקבות

 .1726 מס׳ ראה -
;הוגן לא באמת זה :המקלט ליד ב. עברון,

 על )בקורת :בעצם מסכימים, כולם
בהשתת נגד" —"בעד הרדיות תכנית

 .1244 מם׳ ראה — ישעיהו( ישראל פות
 יו״ר של לדמותו קוים אברהם. עובדיה,

ז״ל. ישעיהו ישראל הכנסת
 .2417 מס׳ ראה -

:ומנהיג חבר - ישראל יאיר. עוז־ארי,
הכנסת. לראשות שקדים מקילוף

 .2432 מס׳ ראה -
על )תחקיר : היקר ישעיהו מר הזה. העולם

בירושלים( ישעיהו י׳ של דירתו
 .2376 מס׳ ראה -

:ז ערים בראשי יבחר מי אברהם. עופר,
 ישעיהו י׳ של לרשימתו תגובה )מאמר

ראשי-עיר"( של ישירה בחירה "נגד
 .1578 מם׳ ראה -

סמי —העתונות לחופש מאבק המשמר. על
 דברי בעקבות מערכת )מאמר :מכאן

 העבודה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳
המסחרית( העתונות על

.1626 מם׳ ראה -
[1 6 4]

 "פוטי-פיביש" ידליןז א׳ או ישעיהו י׳ -
העבודה מפלגת למזב״לות במירוץ

.1809 מס׳ ראה -
 :העבודה למפלגת חדש מזכ״ל :זרקור -

 ישעיהו י׳ בחירת עם מערכת )מאמר
העבודה( מפלגת מזכ״ל לתפקיד

.1831 מם׳ ראה —
 )מאמר :הכנסת ליו״ר ברכה :זרקור -

 ליושב ישעיהו י׳ בחירת עם מערכת
.1963 מם׳ ראה — הכנסת( ראש

 העתונות שלפני המשימה יעקב. עמית,
 ישעיהו י׳ דברי )בעקבות :האידיאית
העתונות( על העבודה מפלגת במזכירות

 .1627 מס׳ ראה —
צדז: לאחוד הדרך ז. פלר, )תגובה כי

 רוצה "מה ישעיהו י׳ של למאמריהם
 רוצה "מה מנדל ומאיר ז", אהרן בן

.1406 מס. ראה - ז״( ישעיהו ישראל
 ציבורית בבעלות העתונות יצחק. פניגר,

 י׳ דברי )בעקבות דרכים: בפרשת
 העתונות על המפלגה במזכירות ישעיהו

.1646 מם׳ ראה - המסחרית(
 ? הדואר שר באמת נלחם במי טדי. פרוים,

 העתונות על ישעיהו י׳ דברי )בעקבות
.1682 מס׳ ראה - המסחרית(

 בחולון "השלושה" לשכת עדנה. פרלברג,
 )עם ישעיהו ישראל האח את מברכת

ישראל( בממשלת הדואר לשר התמנותו
 .1506 מס׳ ראה —

ליושב־ראש באזכרה דברים שמעון. פרס,
 ז״ל. ישעיהו ישראל לשעבר, הכנסת

למותו. שבעה במלאת בכנסת שנערכה
 .2402 מם׳ ראה -

יש של הישנות־הדשות הפנים דן. פתיר,
מפ מזכ״ל הבחרו )עם :ישעיהו ראל
 .1825 מם׳ ראה - העבודה( לגת

 למותו שלושים ;עמל שנות 50 דוד. צדוק,
 .2419 מם׳ ראה - ישעיהו ישראל של
למותו. שבעה :ישעיהו ישראל יוסף. צדוק,

 .2404 מס׳ ראה -
של ידידות על הגולל סתימת יוסף. קאפח,

ורצופה כנה — שנים נ״ה
 .2430 ,2412 מם׳ ראה -

 הקובץ )על תימן: שבט שבות מ. קורא,
 ואהרן ישעיהו י׳ בעריכת תימן" "שבות
.1213 מם׳ ראה - צדוק(



)על :בתוכנר השבטיות תחוסל כיצד -
 ישעיהו י׳ בעריכת תימן" "שבות הקובץ
.1214 מס׳ ראה - צדוק( ואהרן

 יו״ר של במכתב מעשה אברהם. קושניר,
 רבינוביץ י׳ האוצר )לשר :הכנסת
הכנסת( תקציב קיצוץ בענין

 .2114 מס׳ ראה -
דה־גול וחזון ישעיהו חזון עמוס. קינן,

 .1679 מס׳ ראה -
להצטרפותו ישעיהו ישראל פנחס. קפרא,

(1967) •ישראל בממשלת הדואר כשר
.1433 מס׳ ראה -

מפלגת כמזכיר להבחרו ישעיהו ישראל -
.1821 מס׳ ראה — (1971) העבודה

ה ישראל ישראל. קרגמן, שנ - הו עי ש  י
.2441 מם׳ ראה — למותו

 זכרונות ל... מאזינים הנכם מיכאל. קשיב,
 אבי" "בית התכנית על )בקורת :תימן

 .1397 מס׳ ראה — ישעיהו( ישראל עם
ישעיהו. חזון מקשת: חץ סילבי. קשת,

.1385 מס׳ ראה -
ישעיהו חזון :קשת מסילבי חץ -

.1415 מם׳ ראה -
לד ישעיהודופולוס, :קשת מסילבי חץ -

.1629 מס׳ ראה - הביתה
 האוריינטליות מפני פחד מנשה. רבינא,

 ישעיהו י׳ של למאמרו )תגובה שלנו
"( ה׳אוריינסליות׳ ופחד ה׳איכות׳ "בצל

 .1223 מם׳ ראה -
של והמעמד הכבוד הקידה, משה. רוזטי,

 ישעיהו י׳ הצעת )בעקבות :הכנסת
שב־ בימת לעבר לקוד הכנסת( ראש מ

 .2142 מס׳ ראה -
)על :ז כבוד יש למי דורון. רוזנבלום,
 ממלכתיים אישים של בכבודם פגיעה

ישעיהו( ישראל גם ביניהם בכירים,

 .2304 מס׳ ראה -
)מאמר :הנביא ישעיהו הרצל. רוזנבלום,

דב בעקבות אחרונות" "ידיעות מערכת
המסחרית( העתונות על ישעיהו י׳ רי

.1605 מם׳ ראה -
 "ידיעות מערכת )מאמר :ישעיהו י׳ -

 כמועמד ישעיהו י׳ בחירת עם אחרונות"
הכנסת( יו״ר לתפקיד המערך

.1934 מס׳ ראה -
מע )מאמר :לב לתשומת הראויה דעה -

 מאבקו בזכות אחרונות" "ידיעות רכת
 "חוק הצעת נגד ישעיהו ישראל של

 .2228 מם׳ ראה — חקיקה״( :יסוד
- ההשתקה ברית יעקב. רוזנטל, ז  לו

המו שאילתות פסילת )בענין :ישעיהו
ישעיהו( ישראל אל פנות

 .1691 מס׳ ראה -
)בעק :בישעיהו... פרק שלום. רוזנפלד,

 יו״ר מסגנות ישעיהו י׳ התפטרות בות
.1308 מם׳ ראה - הכנסת(

 מבוא )דברי :המחנך אל אפרים. רוקח,
 במשרד יסודי לחינוך הוועדה יו״ר מאת

 של לזכרו בקובץ והתרבות החינוך
 .2429 מס׳ ראה - ז״ל( ישעיהו ישראל

 תימן" "יהדות הספר על )בקורת פנחס. רז,
טובי( ויוסף ישעיהו י׳ בעריכת

 .2365 מס׳ ראה -
)על :החוקים לחוק רעוע יסוד נתן. ריבון,

 :יסוד ״חוק להצעת ישעיהו י׳ התנגדות
.2236 מם׳ ראה - חקיקה״(

 )בעקבות :״דבר״ של היפוכו נתן. רענן,
ה מפלגת במזכירות ישעיהו י׳ דברי

המסחרית( העתונות על עבודה

.1693 מם׳ ראה -
ישעיהו ישראל ;בא ומזכ״ל הולך מזכ״ל -

 .1836 מס׳ ראה -
יושב־ראש של זכרו העלאת פנחס. שינמן,

 במלאת ישעיהו ישראל לשעבר הכנסת
בכנסת( )דברים :לפטירתו שנה

 .2440 מם׳ ראה -
תלמיד — ז״ל ישעיהו ישראל שלמה. שמגר,

הכנסת ליושב־ראש שהיה מתימן ישיבה
 .2394 מם׳ ראה -

על הכנסת יושב־ראש הודעת יצחק. שמיר,
 לשעבר, הכנסת יושב־ראש של פטירתו
הכנסת( )בישיבת :ז״ל ישעיהו ישראל

.2389 מס׳ ראה -
הכנסת ראש ליושב באזכרה דברים -

 במלאת ז״ל ישעיהו ישראל לשעבר,
.2402 מס׳ ראה - למותו שבעה

 )בעקבות :נכבדה...)ז( כנסת משה. שמיר,
 הכנסת יו״ר בימת לעבר הקידה הצעת
ישעיהו( י׳ הציע אותה

 .2139 מס׳ ראה -
העתו־ )על — ישעיהו חזון שמואל. שניצר,
.1632 מם׳ ראה - המסחרית( נות
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ם ישעיהו ישראל יוסף. שער, ד א ״ל-  ז
3:ומנהיג למותו 0

.2435 ,2425 מם׳ ראה —
למותו( )שנה ישעיהו ישראל -

 .2443 מס׳ ראה —
ישראל של היפה שעתו עמיר. שפירא,

 מפלגת מזכ״ל בחירתו )עם :ישעיהו
.1834 מס׳ ראה - העבודה(

:ראשון עיון — חדשים ספרים יעקב. שרת,
 :התלתלים״ ״בעל - ■ישעיהו ישראל

ישעיהו( י׳ של ספרו של )סקירה
.2427 מס׳ ראה —

ראיונות

יש העבודה מזכ״ל עם מיוחד ראיון אות.
 והזהות ההשראה "נחדש :ישעיהו ראל

.1852 מס׳ ראה — המפלגתית״
 קו "למתוח החדש; התשבץ אריה. ארד,

 ישעיהו ישראל עם )ראיון :העבר״ על
.1510 מס׳ ראה - ואחרים(

 ישעיהו, ישראל ח״כ :צנעא נוסח ילדות —
 מספר הכנסת, יו״ר לתפקיד המועמד
בתימן. מילדותו אישיים זכרונות

 .1951 מס׳ ראה —
ישראל :ותשובות שאלות יהושע. ביצור,

 הנשיא "מועצת :הכנסת יו״ר ישעיהו,
)ראיון( :לכנסת״ חוקים להחזיר תוכל

.2129 מס׳ ראה —
 :ל״מעריב״ בראיון הכנסת יו״ר —

ת- עוררו המבקר "דו״חות רו ע מ ס
כלום" ולא היה לא אחוריהן

 .2276 מס׳ ראה —
"האשכנזים : וערב שתי ישעיהו. בן־פורת,

 התימנים" חשבון על לספרדים מוותרים
ישעיהו. ישראל שרעבי ח״כ מאשים

 .1306 מס׳ ראה —
)ראיון :ישעיהו״ ״פרשת יצחק. בצלאל,
 כשר אי־הכללתו בעקבות ישעיהו י׳ עם

 .1321 מס׳ ראה - ישראל( בממשלת
 לי היו "לא הדואר: שר נחום. ברנע,

 עם )ראיון :לביא״ י׳ עם דעות חלוקי
.1543 מס׳ ראה — הדואר( שר

והלחצים הדואר :הדואר שר עם ראיון —
.1731 מס׳ ראה - למיניהם

 ישראל עם השבוע ראיון רפאל. בשן,
 נכללתי לא "מדוע : הדואר שר ישעיהו,
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 .1768 מם׳ ראה — החדשה״ בממשלה
 ישראל עם קפה ספל דב. גולדשטיין,
 פצעים לי "גרמו :הכנסת יו״ר ישעיהו,
 ישעיהו ישראל עם )ראיון : דם״ שותתי

הכנסת( ליושב־ראש מינויו עם
 .1971 מס׳ ראה -

חברים בממשלה "אין שלמה. גינוסר,
 הדואר שר עם )שיחה ׳עדתיים׳":

.1449 מס׳ ראה - החדש(
 ל- רפ״י בין אמת לאיחוד "הצעה דבר.

 השר עם שיחה :ברצון״ תתקבל מפא״י
 .1509 מס׳ ראה - ישעיהו ישראל

ייב חשאית בהצבעה לראשונה דניאל. דגן,
 עם )ראיונוח :העבודה מזכ״ל היום חר
יש מועמד ידלין(. ואהרן ישעיהו י׳

כולם" עם הוגנים "יחסים :ישעיהו ראל
 .1812 מם׳ ראה -

דרוש האם :עימות יצחק. לוי הירושלמי,
 י׳ בין )עימות :ז בעיר ראשי רב

נמיר( ומרדכי ישעיהו
.1779 מס׳ ראה -

 )ראיון :לשעבר שרים בעיני הממשלה -
בנטוב( ומרדכי ישעיהו ישראל עם

 .2151 מס׳ ראה -
דעת מול "הכנסת אשכול. ויוסף יוש הלוי,

 ישעיהו, ישראל הכנסת, יו״ר הקהל"
 פתיחת לקראת ל״במחנה" מיוחד בראיון
הכנסת של החורף מושב

 א.2184 מס׳ ראה -
 של "ב״ג :החדשות מאחורי יוסף. חריף,

!״ ״לא : אמר התימנים״
.1303 מס׳ ראה -



יש עם )ראיון :חדש שר :להכיר נא -
לממשלה( כניסתו עם ישעיהו ראל

.1432 מס׳ ראה —
..16 כן ״כשהייתי עמיחי. ישראלי,  עם : .
 בדרך יתומים בארבעה עמוס חמור

 שר של )סיפורו :לארץ־ישראל״
א.1563 מס׳ ראה - הדואר(

 "ארגנתי ילד... כשהייתי שלומית. כהן,
 ישעיהו, ישראל מספר בתימן", הפגנה

 .1976 מם׳ ראה - הכנסת ראש יושב

 עבודה מזכ״ל ישעיהו ישראל רן. כסלו,
 בעיות להדחיק "אין :ל״הארץ" בראיון

.1835 מס׳ ראה - עדתיות״
 יו״ר את מראיין לביא אריה אריה. לביא,

 רפורמה להכניס מתכונן "אני :הכנסת
 .2162 מם׳ ראה — הבית״ בעבודת

 להב יהודה השבוע: שיחת יהודה. להב,
המז ישעיהו, ישראל חה״כ אח מראיין

היש העבודה מפלגת של הכללי כיר
 ה־ על־פי — העבודה ״מפלגת : ראלית

.1874 מס׳ ראה — הציפיות״

 יושב־ראש עם פנים אל פנים שלום. מורג,
לתפ כניסתו עם ישעיהו ישראל הכנסת

המפ כל של זירה היא "הכנסת : קידו
.1972 מס׳ ראה — לגות"

 "בדיקת העבודה: מזכ״ל משה. מייזלם,
 :המפלגה״ של מעניינה אינה חטאים
ישעיהו( ישראל עם )ראיון

.1884 מם׳ ראה —
 — ריקה המפלגה ״קופת :ישעיהו ח״כ —

 :הלוואה״ חודש כל לקחת נאלצים אנו
ישעיהו( ישראל עם )ראיון

.1914 מס׳ ראה —

 ישראל ח״כ את מארח "מעריב" מעריב.
וסב הרבני המימסד "סמכות :ישעיהו

הקראים" היהודים לות
 .1784 מס׳ ראה —

האחרונים- הממשלה ימי דן. מרגלית,
 : ממשלה״ ישיבות עוד ״צריך :ישעיהו
ישעיהו( ישראל השר עם )ראיון

.1751 מס׳ ראה —

לרב בחירות ושמה תסבוכת יואל. מרקום,
ישעיהו( י׳ עם )ראיון : נות

 .1378 מס׳ ראה —
הבדיחות-קנאה "מקור שלמה. נקדימון,

 המתמנה ישעיהו, ישראל ;ושנאה״
לער הנסיון כי סבור, הדואר, שר היום

 עלול המדינה בראשי האמון את ער
 מנהיג בכל האמון לערעור לגרום
)ראיון( :בעתיד שיבוא

.1438 מם׳ ראה -

 אומר גדול...", יריד היא "המפלגה -
ישעיהו ישראל העבודה, מזכ״ל

 .1875 מס׳ ראה -
ישעיהו, ישראל הדואר, שר טוביה. סולמי,

ל״אפיקים" מיוחד בראיון
.1523 מס׳ ראה -

 ישראל עם "למרחב" ראיון רם. עברון,
 ומחברי מהדוורים "רבים :ישעיהו

האישיים" מידידי הם הוועד
.1732 מם׳ ראה -

 ביותר החשוב המאורע מה המשמר". "על
 ישראל )ח״כ : ? העצמאות שנות 24ב־

המשיבים( בין ישעיהו
.1921 מס׳ ראה -

:חושבים רגע דן. פתיר, יש עם )ראיון !
ואחרים( ישעיהו ראל

.1790 מס׳ ראה -
 להבטחת המדינה של מימון "דרוש -

ישעיהו( י׳ עם )שיחה :המפלגות״ קיום
.1909 מם׳ ראה -

 לכתב עוגה הדואר שר גדעון. רייכר,
 הטלפונים "מחיר :אחרונות״ ״ידיעות

 שר עם )ראיון :■עממי״ להיות צריך
.1555 מס׳ ראה — ישעיהו( י׳ הדואר,

 מר מודה ריתוק", מצווי התלהבתי "לא -
 צודקות "דרישות :ומבטיח ישעיהו,

.1733 מם׳ ראה - )ראיון( : יתמלאו״

 :ישעיהו השר את מראיין ״רמזור״ רמזור.
מדינאי" לא —מלחמה איש "דיין

.1675 מס׳ ראה -
"רמזור" מערכת ;למפלגה חדש מזכיר -

 מפלגת של החדש מזכירה את מראיינת
 שנכנס ישעיהו ישראל החבר העבודה,
.1849 מס׳ ראה - 23.6.71 ב־ לתפקידו

 הדואר, שר עם מיוחד ראיון שלמה. שמגר,
 בשל קשה "נכוויתי :ישעיהו ישראל

 על דבריו בעקבות )ראיון העזתי...":
.1631 מס׳ ראה — המסחרית( העתונות

מועמד ישעיהו, ישראל עם מיוחד ראיון -
[ 167]

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 :הכנסת יושב־ראש לכהונת המערך
 הולך אני ; כוח עמדות על נלחם ״אינני

אותי" שמושכים לדברים
 .11942 מס׳ ראה -

ליושב־ראש שהיה האורג עופר. שער.

ישעיהו( י׳ עם )ראיון :הכנסת
 .1989 מס׳ ראה -

 ישראל עם... שיחה אברהם. תירוש,
 צורך "יש :הכנסת יו״ר סגן ישעיהו,

.1420 מם׳ ראה — תימני״ בשר
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 מפתחות
אנשים שמות מפתח

 453 לביב אבו־רוכן,

 1774 מ. אבי־עמי,
 2418,1795 .1460,1219 שמעוו אביזמר,
 1803 ישעיהו אביעם,

 2444 ,1400 ,654 אבא אבן,
2449 אלף אבבון,
 ה(, )ג, 701 )ג(, 692 )ג(, 687 אורי אבנרי,

 יב(, )ד, 716 )ד(, 709 ג(, )ב, 703
 )ו(, 736 )יא(, 735 )טו(, 732 )א(, 718
 כא(, יז, ז, )ה, 751 יי(, )ח, 744 )ח(, 739
777, 1686, 1688, 1704, 2405.

2348 זלמן שלמה אברהמוב,
 1404 ,1403 ,648 ,646 ישעיהו אברך,
 2350 מירה אברך,
 949 ,17 גרשון אגרון,

 גרשון אגרון, ראה גרשון אגרונובסקי,
 2319 ,2318 ,995 שמעון אגרנט,

 1259 אליהו אגרס,
 2251,2248,979 קירום דניאל אודובר,

 83 זכריה אוזלי,
1969 אלברט אוחיון,

 —2281 ,2279 ,2154 ,2103 אהוד אולמרט,
2286, 2288, 2290 -2292, 2294, 2298, 
2309, 2322, 2325
 1399 יצחק אולשן,
 2034 עמנואל אונגר,

 971 יהודה איסר אונטרמן,
 1699 ,1698 אריה אופיר,

 211 מרדכי אורן,
 798 שרגא אורן,

 2372 איה אורנשטין,
 1590 עדה אושפיז,
 2411 חיים אושרי,
IT 2276, 2277, 2303, 2316 אזניה, U, 

2317
 966-964 בבה אידלסון,

 2185 חיים איזק,
 1284 .418 אדולף איכמן,
 183 עמוס אילון,
2413 ,834 פנחס אילון,

 958 קרל אלברט,
 1345 צבי אלגת,

 2075 ,2070 ,2050 רפאל אלדור,
 2194 ,2000 יגאל אלון,

,790 )ב(, 751 )ה(, 744 שולמית אלוני,

954, 1910, 2080, 2183, 2184, 2186 
 2345 ,1798 ,1794 לובה אריה אליאב,
 )טו( 751 )א(, 740 ניטים אליעד,
 1327 ,1314 ,311 אליהו אלישר,

 690 אברהם אלמאליח,
 1609 ,899 .585 ,579 ,540 יוסף אלמוגי,
 2036 אורי אלפרט,

 יחיא קאפח, ראה יחיא אלקאפח,
 2180 מרדכי אלקן,

 ישראל כהן, : ראה אלשי״ך
 496 רפאל אלשיך,

 2056 אבישי אמיר,
 2200 מיכאל אסף,

 1353 ,1352,555,448 עמי אסף,
 924 ,922 יוסף אפרתי,

703 )ז(, 689 שושנה ארבלי־אלמוזלינו,
 )ד(, 722 )ב(, 718 יא(, )ט, 716 )א(,
 )ה(, 740 )א(, 735 )יד(, 732 )יב(, 729
)ד( 754 יג(, )ו, 744

574 מאיר ארגוב,
1951,1510 אריה ארד,
 )ג(, 718 ה(, )ד, 692 )ז(, 687 ראובן ארזי,
טז( )ד, 751 ו(, )ה, 722

801 האר״י
 2096 יהודה אריאל,

 2340 ,2229 יורם ארידור,
 1480 ,1459 א. ארליך,
 2201,2063 ,2003 שמחה ארליך,

 1489 )ח(, 689 משה אורם,
 1609 ,583 זלמן ארן,

 2036 צבי ארצי,
 2327 מרדכי ארציאלי,

 א2184 יוסף אשכול,
 ,741 ,595 ,594 ,585 ,561 ,559 לוי אשכול,
1382, 1423, 1424, 1440, 1518, 1655
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 1368 ,572 ב.ט.
 1474 ת״זז בבלי,
 2402 ,1609 מנחם בגין,

 1781 חיים בדיחי,
 458 יהודה בדיחי,
 א136 בעמי בדיחי.
 1239 ,305 דוד בהרל,

 1317 בנימיו בוסאני,
 ב()718 ג׳ורג׳ בורבה,

 1609 ,1249 ,379 יוסף בורג,
 762 ,25 יהודה בורלא,
 2338 .1398 הדה בושם,

 2345 אבי בטלהיים,
 355 ,820 ,818 ,535 נחמן חיים ביאליק,

2002
2153 .2017 ,1885 ׳יוסי ביילין,
,1655 ,1583 ,1363 ,1359 יהושע ביצור,
1672, 1716, 1869, 1871, 1927, 1929,
1937, 1960, 1967, 1980, 1993, 2002,
2006, 2015, 2019, 2032-2029, 2046, 
2061, 2083, 2087, 2089, 2091, 2103, 
2108, 2110, 2129, 2149, 2150, 2152,
2157, 2158, 2169, 2176, 2199, 2209,
2210, 2212, 2217, 2252, 2266, 2273,
2276, 1305,: 2310, 2317, 2329, 2341,
2364, 2366, 2368

 2346 דורה בלוד,
 2131,2073 ,194,1 ,1923 דניאל בלוד,

 2453-2450 יצחק )בנדיטר(, בן
 1667 ק. בן־אברהם,

 ,1405 ,1346 ,992 ,655 ,645 יצחק בן־אהרן,
1406, 1844, 1845, 1905, 2270 

 2416 יונה בן־אמיתי,
 1642 ה. בן־ברוך,

 ,461 ,448 ,330 ,168 ,149 דוד בין־גוריון,
481, 559, 563, 623, 675, 867, 868, 872, 
913, 1003, 1217, 1289, 1298, 1299, 1325, 

1334, 1335, 1358, 1401—1403, 1499, 
2057, 2327

 2327 רננה )לשם(, בן־גוריון
 1211 עמנואל בן־גריון,

 1324 ישראל בן־דוד,
425 דוד בן־הרוש,

2433 ,1580 ,1457 O W  , T i m
 2197 א. בן־מיור,
1964 עובד בן־עוזר,

1306 ישעיהו כךפורת,
 ,1889 ,1572 ,720 )ד(, 688 מרדכי בן־פורת,

1890, 1894, 1944, 2209
 ,1024 ,524 ,523 ,358 ,213 יצחק בן־צבי,
1351 

 2351 ראובן בן־צבי,
 ,2190 .2133 ,2124 ,2117 ,2116 עוזי בנזימן,
2194, 2293, 2301, 2308, 2322 
 2151 ,448 מרדכי בנטוב,

 2084 ,811 אנטון בניה,
 1321 יצחק בצלאל,

 573 ,565 ישראל בר־יהודה,
 789 חיים בר־לב,
 1320 אברהם )תעיזי(, בר־עוז
 1392 ,1391 ,614 מאיר בראלי,
 ,2353 ,2146 ,2130 ,1793 אמנון ברזילי,
2355 
 1696 ,1609 ישראל ברזילי,

 1552 ,1540 אליהו ברמן,
 1731 ,1543 נחום ברנע,

 1018 פרץ ברנשטיין,
 2350 ,1685 משה ברעם,

 790 יצחק ברקאי,
 917 קורנליום ברקהוביר,

 2232 ,1450 רפל ברקן,
 ,1414 .1388 ,1025 ,835 ,792 ראובן ברקת,
1761, 1983, 2252 

 1768 רפאל בשן,

 1998 ,1995-1993 חיים גבתי,
 613 ,585 ,576 עקיבא גוברין,

 1649 ,1644 ,1643 יהודה גוטהלף,
 1595 א. גולדברג,

 1004 ,998 אהרן גולדשטיין,
 1971 ,1579 דב גולדשטיין,

 1671 אלי גולדשמידט,
 1399 ,620 גולן,
 1569 יהודה גולן,
 )ד(, 740 )ו(, 739 )ד(, 736 יצחק גולן,

 2192 )יב(, 744
 2337 מנחם גולן,
 ,1949 ,1946 ,1931 ,1922 ,1736 מתי מלן,

1981, 1985, 1994, 1999, 2027, 2038, 
2040, 2043, 2044 
 1633 חיים גולני,

824 לינתן ג׳ונסון,
[1 7 0 J

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 )יב( 735 מתילדה גז,
 1864 אברהם גיבלבר,

 2415 משה גיורא,
 2315 ,1449 שלמה גיבוסר,

 2342 ג׳יקובסון
ה־ לואי גירנגו,  1023 ד
 2231 א. יהושע גלבוע,
 1470 א. משה גלבוע.

 873 ,424 זכריה גלוסקא,
 2354 ,2353 ,677 ישראל גלילי,

 450 דוד גלעדי,
 2456 ,1052 בנימין נסים גמליאלי,

 1015 מוחמד ג׳עברי,
 2113 ארנון גפני,

 1640 ,1630 שלמה גרודזנסקי,
יח(, )י, 751 יב(, )יא, 744 )י(, 739 גרוס,
 )ג( 754

 916 מאיר יעקב גרי,
 1200 ,45 ,12 שמעון גרידי,

 2456 עדה גרייצר,
 2326 ,2274 ,999 צבי אורי גרינברג,
 2453-2450 משה גרינברג,

 1001 ,996 צבי גרשוני,

 ,1812 ,1802 ,1800 ,1799 ,1787 דניאל דגן,
1819, 1826, 1854, 1864, 1868, 1977 

 2449 פרץ דגן,
 1413 ,672 עמום דגני,
 11 רענן דהרי,

 101 א. דובקין,
 1642 פ, אברהם דוד,

 דוד זכאי, :ראה ז. דויד,
 2159 ,2086 אינגה דויטשקרון,

 1737 זכריה דורי,
 1053 ,26 שלמה דורי,
 ,1690 ,1676 ,1675 ,1358 ,581 משה דיין,

1887, 1894 
ציון דינור,  847 ,846 בז־

 1051 סעדיה דמארי,
1633 ישראל דרגוב,

 ישראל כהן, :ראה ה.ה.
 )ג( 688 גדעון האוזנר,

 2446 ירדנה הדס,
 2408 זכריה הוורדי,

1357 ,1356 ,554 דן הורוביץ,

 1567 ,1040 ,955 א,842 ,829 ,717 חיים הזז,
 2151 ,1895 ,1779 יצחק לוי הירושלמי,

 2193 דוד הכהן,
 1054 ,18 ,14 )לולו( אליהו הכרמלי,

 1014 בנימין הלוי,
 א2184 יוש הלוי,
 496 יצחק יחיא הלוי,
 2314 יעקב הלר,
 1869 זבולון המר,

 יעקב מהלה, :ראה מהלל העדני,
 2052 יעקב העליון,
 )ב(, 732 )ב(, 696 )א(, 687 רות הקטין,
 )א( 739

 1416 שרגא הר־גיל,
 1620 א. הראל,
ציון הראל,  807 בן־

 2341 ,2340 אסתר הרליץ,
 1847 דנקה הרניש,
 2184 ,954 מיכאל הרפזי,

 2456 ,2431 עדה הרצברג,
 444 זאב בנימין הרצל,

 857 ,856 אברהם הרצפלד,
 2045 ,563 יזהר הררי,

 2208 א,1964 אשר וולפיש,
 2344 קנת וורן,
 1633 ר. וייס,
 2230 שבח וייס,

 226 ,218 לייבלה וייספיש,
 2050 )ד(, 701 )א(, 692 מאיר וילנר,

 1861 הרולד וילסון,
 1522 גדעון וינגרט,

 2123,912 ,911,208 חיים ויצמן,
 1663 מיכה ויתקון,

 1997 ,1996 יוסף ולטר,
 ,2296 ,2294 ,2288 ,2287 ,2095 יוסף וקסמן,
2302 

 2036 אהרון ורבה,
 )ג(, 729 יד(, )ח, 716 אברהם ורדיגר,

 כ( )יח, 751 )ג(, 739 )ח(, 735 )ג(, 732

 1609,662 זרח ורהססיג,
 )א( 722 משה ורטמן,

 1991 ,1564 זאב.
 ישראל. זמורה, :ראה י. זה,

)ב( 739 )ו(, 692 פריג׳א זוארץ,
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עזיז זועבי,  881 ,8ד6 )א(, 754 עבדול־
 2146 ,1901 ,1899 הלל זיידל,

 1376 משה זילברג,
 1740 בע״מ טרנספורט זילברשטיין

 TH 26, 1792, 1795 זכאי,
 1212 ישראל זמורה,

 1068 ע. זמיר,
1785 מ. זקס,

497 עובד חאזי,
 )יג( 751 ד(,1 736 )יא(, 732 אמיל חביבי,

 26 י. חבשוש,
 941 מיכאל חזני..

 1840 יעקב חלפון,
 2220 עמוס חנוך,

 2312 חיים חצורי,
 1767 ח. חרבונה,

1323 אברהם ח׳רבי,
1707 ,1447 ,1432 ,1303 יוסף חריף,

 949 ,496 ,143 ,29 ,17 אברהם טביב,
 1325 ,1045 ,234 ,127 ,125 מרדכי טביב,

 א798 יצחק טבנקין,
 822 א,700 ,95 שלמה טבעוני,

 1471,1469 שבתאי טבת,
 2365 ,1055 ,17 יוסף טובי,
)ז(, 729 )ז(, 692 )ו(, 687 תופיק טובי,
)ז( 739

 1252 משה יעקב טולידאנו,
 2173 מלקולם טון,

 910 סנשס ניקסו טורנסו,
)ג(, 709 )ד(, 703 )א(, 696 אברהם טיאר,
 ז(, )ב, 722 )ו(, 718 יג(, )ב, 716
 -י(, ט, )ז, 735 )ד(, 732 ט(, )ו, 729
-ג, 736 א יא(, ט, ח, )ה, 739 ז(, )
 יב(, ז, ד, )ב, 744 ו(, ה, ג, )ב, 740
 ,1680 ,1672 יט(, יח, יד, ט, ח, )א, 751

1681, 1684, 1704
 2307 אלי טייכר,
,2072 ,2028 ,2011 ,1791 יהושע טירה,

2123, 2156, 2175, 2219, 2248, 2264, 
2269

 ,496 ,468 ,199 ,187 ,25 שמואל יבנאלי,
1202, 1231

1651 ,1637 יונה יגול,

ד(, 739 )ה(, 735 )ב(, 701 מנחם יריד, ( 
יח( )יב, 751
 ,1812 ,1811 ,1809 ,1802 ,1801 אהרן ידלין,

1918, 1947, 2345 
 2345 אשר ידלין,

 1765 יהודה יהודאי,
 963 הלוי יהודה

1775 אוריינטלי״ ״יהודי
 ישעיהו אברך, : ראה ״יואב״

 2144 יהודה יודין,
 1648 יוסטוס

 515 דב יוסף,
 522 גיורא יוספטל,

 2428 ניסים יושע,
 1645 אורי יזהר,

 1410 יוסף יזרעאלי
 1478 מרדכי ילון,
 2271 יוסי ינאי,
 1859 ,1858 מאיר יערי,
 1857 אביעד יפה,
 1361 ח. יפת,

 2436 ,1050 מרדכי יצהרי,
 יצחק שור, : ראה יצחק
 יצחק שור, :ראה ש. יצחק

 1849 נורית ירדני,
 1736 נתן יריב,

 1475 א. ישראלי,
א1563 עמיחי ישראלי,

 ,2212 ,2210 יג(, )יא, 729 גאולה כהן,
2214, 2274, 2341

 2360 ,2233 ,1056,18 יונה כהן,
 1950 יוסף כהן,
 1638 ,1444 ,1200 ,770 ישראל כהן,
 1633 מאיר כהן,
 928 מנחם כהן,
 2457 ,1057 עזרא כהן,
 )ב( 2308 ,2302 ראובן כהן,
 2016 ,1778 ,776 שלום כהן,
 1976 שלומית כהן,

 )א(, 701 )ט(, 687 שלמה כהן־צידון,
 )כב( 751 )ז(, 732 )א(, 729 )יג(, 716

 2349 ,2241 יהושע כהנא,
 201 סעדיה כובאשי,

 1312 ,1305 חביב כנען,
1357 ,1356 יונה כסה,
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 ,1872 ,1853 ,1835 ,1815 ,1796 רן כסלו,
1886, 1888, 1908, 1975

1058 )מסורי( מישאל ,,כסם
2122 אברהם כץ,
)א( 689 )ה(, 687 יעקב כץ,

93 ברל כצנלסון,
 רחל שזר, :ראה רחל כצנלסון־שזר,

1609 משה כרמל,

0 2254, 2319 לבב, W
2221 ,1639 ,973 ,970 פנחס לבון,
2162 אריה לביא,
 ,1531-1529,705 ה(, )ג, 703 ישעיהו לביא,

1534, 1543-1540, 1545, 1546, 1587, 
1591, 1722, 1729-1727
 ,1417 ,1388 .1358 ,1344 ,1343 נפתלי לביא,

1434
 1752 ,1729 ,1546 ,1540 צבי לביא,
 1727 ,1722 ,1591 יגאל לביב,

 1407 עליזה לבנברג,
1719 ש. לדרמן,

1874 יהודה להב,
 ,870 ,817 א,816 ,816 ,604 ,432 קדיש לוז,

1018, 1674, 1677, 1680, 1681, 1684, 
1691

2337 יגאל לוטן,
)ב(, 709 )ג(, 689 דניאל־יצחק לוי,

 )ד(, 736 )ד(, 735 )ג(, 722 )ה(, 716
)יב( 744

2313 ,1772 ,28 ,26 ,25 מאיר לוי,
1330 משה מאיר לוי,

2094 אליעזר לוין,
1658 דב לוין,
 )לולו( אליהו הכרמלי, :ראה אליהו לולו,

 ראה: אשכנזי שלמה בן יצחק לוריא,
האר״י

2287 נתנאל לורד,
ט(, )ח. 739 )ב(, 688 שלמה לורנץ,
1704 )טו(, 744

2136 גד ליאור,
1322 ,1313 ,488 אליעזר ליבנה,

 ,2289 ,2282 ,2276 ,2275 שמעון ליברמן,
2290, 2292, 2293, 2295, 2301, 2308 
 2272 יהודה ליטני,
 1785 ישעיהו ליכס,

2374 יחיאל לימור,

1755 אריה לינדנבאום,
2120 בתיה לישנסקי,

1723 אלי לנדאו,
2227 ישראל לנדרס,

2295 ,1695 ,1311 יוסף לסיד,
 בן־גוריון ראה: )בן־גוריון( רננה לשם,

רננה )לשם(,
641 יעקב לשצ׳ינסקי,

 ,742 ,609 ,585 ,544 ,169 גולדה מאיר,
743, 783, 789, 806, 827, 875, 904, 

1371, 1414, 1742, 2056, 2071, 2085, 
2097, 2099, 2118, 2119
1750 ברוך מאירי,

 גולדה מאיר, :ראה גולדה מאירסון,
 יהודה בדיחי, :ראה שוכר מארי

117 יעקב מהלה,
1964 ,1666 מ. מודיאנו,

1972 שלום מורג,
857 אליהו מזור,

1650 יעקב מזרחי,
,1431 ,1424 ,1422 ,1369 משה מייזלס,
,1762 ,1761 ,1647 ,1635 ,1622 ,1574
,1833 ,1819 ,1798 ,175*4 ,1789 ,1786
,1889 ,1887 ,1884 ,1876 ,1859 ,1856
,1914 ,1913 ,1911 ,1906 ,1894 ,1892
,2064 ,2049 ,1924 ,1920 ,1918 ,1917

2354 ,2290 ,2080 ,2067
1669 מנחם מיכלסון,
)ה(, 703 )א(, 688 שמואל מיקונים,

)ה(, 732 ה(, )ד, 718 )יג(, 716 )ו(, 709
2022 )ו(, 751
1407 ,1406 ,1405 ,651 מאיר מנדל,
1408 יהושע מנוח,

1883 ,1618 דידי מנוסי,
,2188 ,2058 ,1763 ,1751 ,1742 דן מרגלית,

2206
2426 חיים מרגלית,
580 אליהו מרידור,
,1823,1811,1624 ,1378 ,1301 יואל מרקוס,
1926, 1950

1705 ״משקיף״

1730 נ.ק.
1772 ק. נאמן,

1953 נתן נבו,
,1926 ,1923 ,1922 ,1920-1918 יצחק נבון,
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,2391 ,2194 ,2062 ,1937 ,1935 ,1931
2403

 2329 ארנסט נבנצאל,
 2434 חיים נגיד,

 1849 אמנון נויבך,
 2148 ,1014 עקיבא נוף,

 526 מרדכי נורוק,
 )ו( 716 אליאס נח׳לה,

 997 יהודה ניני,
 2038 יעקב ניצן,

 1247 יעקב ניצני,
 851,485 נחום ניר,

 1779,930 ,923 מרדכי נמיר,
 ,1653 ,1603 ,1544 ,1438 שלמה נקדימון,

1676, 1817, 1818, 1875, 1943, 1966, 
2003, 2279

 2025 גיל סדן,
 1523 טוביה סולמי,

 2343 האנק ין סון,
 1427 ,1329 יחזקאל סופר,
 1331 ר. סוקר,

 763 חנוך סורוקה,
 2211 אנדריי סחרוב,
 1726 .1547 אליהו סלפטר,

 2369 ,2324 ,2251 סנאית
 1371 משה סנה,

 709 )ו(, 689 )ד(, 687 טובה סנהדראי,
 )א( 744 )ז(, 716 ז(, )ה,

 2148 אברהם סנפירי,
 2331,1000 ג׳ורג׳ ספינאלה,

1609 יוסף ספיר,
 ,951 ,947 ,789 ,682 ,638 ,585 פנחס ספיר,

1604, 1622, 1811, 1844, 1845, 1879, 
2180

 1060 רחל סרי,
1319 שלום סרי,

 1244 ב. עברון,
 1732 ,1563 רם עברון,

 ב41 יחיאל עדאקי,
 2417 אברהם עובדיה,

 2456 ,2432 ,1737 יאיר עוז־ארי,
 1019 )יא(, 751 ה(, )ד, 689 ברוך עוזיאל,

 ,1916 ,1578 ,1012 ,1009 אברהם עופר,
1918

 1903,1896 תהילה עופר,
 2038 יצחק עירוני,
 2074 ,2071 אליהו עמיקם,

 16217 יעקב עמית,
 1061 יצחק ענבי,
 2088 צפורה עפרי,

 201 מ. עץ־חיים,

 1904 נחמן פביאן,
 2245 ,2241,978 אלן פואר,
ב60 אהרן פולק,

D10,2207 ,2205 ,2203 ,961 ,959 ג׳רלד ־, 
2218

 1861 ,1860 יוסף פינקלסטון,
 983 ,932 עוזי פינרמן,

)יב(, 732 )ה(, 729 י(, )ג, 716 נתן פלד,
ב(, 754 ( 1898, 1901, 1902 
 1412 ז. פלר,

 1646 יצחק פניגר,
 1954 גבריאל פרגן,

 1682,737 טדי פרוים,
 2102 דומינגו חואן פרון,

 2164 אהרון פריאל,
 1506 עליזה פרלברג,

 457 פסח צבי פרנק,
 2402,2355 שמעון פרם,
 2348,1005 יצחק פרץ,
 1764 עמרם פרת,

 ,1909 ,1867 ,1825 ,1816 ,1790 דן פתיר,
2066

 )ב( 689 רות צברי,
 1214-1209,103 ,96 ,13 אהרון צדוק,
 2419 דוד צדוק,
 2233,2226,2224 ,1940 חיים צדוק,
 2404,1263,1062,408 ,407 יוסף צדוק,
 1332 ,495 משה צדוק,
 )ט( 735 אבינועם צובא,

 1771 יוסף צוריאל,
 1690 חיים צוריה,
 1063 ששון צנעני,
 1464—1461 טוביה צ׳סלר,

2349 ,1020 קרל צ׳רניץ,

 901 רנה קאסן,
,1295 .1065 ,748 ,495 ,16 יוסף קאפח,
1318, 1331, 1332, 1345, 2412, 2430
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 496 ,98 ,13 ימיה קאפח,
 1609 משה קול,

 1477 אפרים קופלמן,
 1214,1213 ,103 מ. קורא,
 1773 עמרם מאיר קורה,

מו,  2339 חיים קו
 2325 שמואל קורץ,

 2114 אברהם קושגיר,
 1679,1619 )י(, 744 עמום קינן,

 2204 הנרי קיסינג׳ר,
 2141 ,2098,1250,1066 ישראל קיסר,

 1954 אליעזר קליבנסקי,
 574 פיצג׳רלד ג׳ון קנדי,

 2141 יהודית קגולר,
 1224 שבתי קפלן,

 1821 ,1433,1067 פנחס קפרא,
 2211,2074—2072.842 אפרים קציר,

 ,2155 ,2042 א,1034 ,576 ישראל קרגמן,
2441

 2086 ,2034 ברונו קרייסקי,
 1397 מיכאל קשיב,
ציון קשת,  2348 ,1005 בן־
1629 ,1415 ,1385 סילבי קשת,

 ,2094 ,1010 ,893-892 ,886 יצחק רבין,
2194, 2260, 2265, 2333
 1223 מנשה רבינא,

 2169 ,2117-2111 יהושע רבינוביץ,
 1465 יאיר רגב,

 2272 עירית רוברט,
 2144 ,2142 משה רוזטי,

 353 פנחס רוזן,
 813 שלמה רוזן,

 2304 דורון רוזנבלום,
 2228,1934,1605 הרצל רוזנבלום,

 271 ישראל־שלמה רוזנברג,
 ,1691 ,1570 ,1299 יעקב־ג׳ימם רוזנטל,
1698, 1699

 1319 .1308 שלום רוזנפלד,
״ן  ,1665 ,1663 ,1659 ,1658 ,1656 ,1336 ת

1689, 1692, 1702, 1717, 1741, 1760, 
1865, 2004, 2014, 2024 

 2456 ,2429 אפרים רוקח,
 401 ישראל רוקח,

 2365 פנחס רז,
ב(, 692 אסתר רזיאל־נאור,  )ז( 718 )

 2236 ,1354 נתן ריבון,
 ,2223,2013,1935 ,1733 ,1555 גדעון רייכר,
2284 
 1616 אלימלך רימלט,

מרי ,13U)־  2273 ,2246 ,993 או־
 1849 ,1836,1693,1625 נתן רענן,

 1399,620 יצחק רפאל,
 1230 ,197 יהודה רצהבי,

 1755 מרק שאגל,
 528 אבנר שאקי,
 ,1230 ,950 ,793 ,791 ,197 ,17 שלום שבזי,

2324, 2372 
 508,448 יוסל׳ה שוכמכר,
 744 )ז(, 740 )ג(, 735 אליעזר שוסטק,

 )יד(
 )ב( 729 יוסף שופמן,

 ,2138 ,1968 ,1939 ,1489 ,1454 יצחק שור,
2158, 2239 
 1526 אדוארד שורט,
 )ה( 736 ,725 שמואל שורש,

 1518 ,909 ,906 ,905 ,842 זלמן שזר,
 953 ,946 רחל שזר,

 1369 בנימין שחורי,
 2076 דליה שחורי,

 1427 ,1269 ,686 ,666 ,665 בכור שטרית,
 2407 ,2010 גבריאל שטרן,
 יג(, )א, 732 )י(, 729 מרדכי־חיים שטרן,
 923 )ג(, 751 )ג(, 744

 2009 גבריאל שטרסמן,
 שבתאי טבת, : ראה טית שין

 2440 פנחס שינמן,
 2328 קלאוס שיץ,

 2040 אברהם שכסרמן,
 2166 ,2165 ולסר של,

 2050 ש. שלום,
 841 אברהם שלונסקי,

 1453 שמואל שלים,
 1324 בגי שליטא,

 אלפרד שרמו, :ראה אלף שם,

 732 )ח(, 718 )א(, 709 ויקסור שם־טוב,
 1704 )ח(, 739 י(, )ט,

 1659 י. שמאי,
 2394 ,1942 ,1631 שלמה שמגר,
 1413,668 א. שמיר,
2402 ,2389 יצחק שמיר,
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2139 משה שמיר,
 משה מייזלס, :ראה מ. שמריהו,
1632 שמואל שניצר,

 2443,2435 ,2425 יוסף שער,
1989 עופר שער,

,866-863 ,661 ,658 שמשון יעקב שפירא,
1609, 2055

1249,379 חיים משה שפירא,
1671 ע. שפירא,
1842 ,1834 עמיר שפירא,

 1255-1253 ,399 ,398 יוסף שפרינצק,
2448 עמיאל שרגא,
853 גרהרד שרדר,
2122 ,1849 יוסי שריד.
1865 אלפרד שרמן,
1609,1414 זאב שרף,
2427 יעקב שרת.

1255,12531,1018,322 משה שרת,
 ,1436 ,1431 ,1429 ,1366 ,659 אליהו ששון,

1439—1441

2447 דוד תדהר,
2167 ,1420 אברהם תירוש,
)ח( 687 אמה תלמי,
 ח(, )ד, 729 )ט(, 718 )ב(, 687 יוסף תמיר,
2346 )ט(, 744 )ב(, 735 ח(, )ו, 732
 )ו(, 735 )א(, 716 ,657 שמואל תמיר,
1998 ,1995-1993 ,1014 )ה(, 754

1633 ש. תרשיש,
A m is h a i'M a is e ls , Z iv a  1069 
f r i e d ,  M ik sa  א1837 
G o o d m a n  H ir sh א1962 
H a r m o r , Z v i 1834א
W a llf ish . A sh e r א1964, 2208 

שאים הנו

 ,1628 ,1612 העתונאים של הארצי האגוד
1634, 1641
830 הבין־פרלמנטרי האגוד

 הפרלמנטריזם לבעיות הישראלית האגודה
837-835, 887, 934, 956, 969, 982, 2363, 

2458.
 2373 עברית לחינוך אגודה

 925 החייל למען האגודה
 1537 העבריים הסופרים אגודת
 1628 בתל־אביב העתונאים אגודת

 990 אוגנדה
 )ז( 739 אל־פחם אום

 1788 ,1783 אומבודסמן
,921 ,680 ,576 ,393 המאוחדות האומות
1418, 1419, 1421

 926 בן־גוריון אוניברסיטת
 )ג( 689 תל־אביב אוניברסיטת

 2035—2033,2030,811 אוסטריה
2187 ששוך ״אוסף

 2008,2000,814 הישראלית האופרה
)ד( 688 יהודה אור

 1888,1886 ,788,785 )כתב־עת( ״אות״
 708 ,609 העבודה״ ״אחדות

 2110 טלביזיה( )סדרת "איירונסייד"
2145 איל״ן

 )יא(
 יב(, ס, )ו, 735 )ד(, 709 אילת

 2086 ,2085 הסוציאליסטי אינטרנציונל
 1481 אליכין

 84 .43 אלישיב
 1296 אמירים

 943-942 אמסטרדם
 920 הלטינית אמריקה
 1285 ,1250,385-382 אפריקה

 1724,1723,1719-1718 צה״ל נכי ארגון
 1284 ,910 ארגנטינה
 3*5—382 אריתריאה

7 ,991 ,961—958 ,931 הברית ארצות
2152, 2182, 2208-2188 
 )ד( 718 אשקלון

 679 אשתמוע
869 אתונה
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)יב( 732 .951 באר־שבע
)ב(, 692 )ז(, 689 )ט(, 687 ובולאות בולים
ב(, )א, 735 )י(, 722 )א(, 703 )די(, 701
 ,1524 ,1518 ,1504 ,1478 ,1453 )יג(, 744

1755, 1764
980 החופשיים״ ״הבונים
,155 ,112 ,77 ,76 ,49 ,8 ,4 ,3 בחירות

156, 171, 172, 173, 179, 180, 292,
295, 355, 392, 424, 425, 428^431, 

467-464, 470, 471, 617, 622, 731,
757, 758, 760, 767, 859, 871, 882, 986, 

1013, 1016, 1022, 1030, 1033, 1412, 
1662, 2049
 ,660 ,417 ,395 ,154 לראשי־ערים בחירות

721, 726, 1246, 1267, 1410, 1568, 1578- 
1580, 2031

 1398 ,1397 רדיו( )תכנית ״בית־אבי״
575 בית־ברל

504 )חולון( ״אבי־דוד״ הכנסת בית
 ,942 )אמסטרדאם( הפורטוגזי הכנסת בית

943
1521,1520 לבזק הספר בית
,942 והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

943
1575 ,1506 ,723 "בני־ברית"

505 בני־ברק
 598 ,597 ,516 ״בני־ישראל״

 )א( 718 )ו(, 689 הדואר בנק
1025 המדינה בקורת

190 בריאות
 1865,1861,1860,1526 בריטניה

975 בריסל
,1973 ,1861,1860 ,975 ,810 המועצות ברית

1974, 1986

2B, 106, 1216 גאולים
 )ז( 751 )ט(, 744 )ז(, 709 גבעתיים
974 גואטמלה

1611 ,676 חרות־ליברלים גוש
)יז( 751 גרופית
 ,2159 ,1390 ,1041 ,993 ,853 ,607 גרמניה

 ,607 ,355 ישראל עם יחסים ; 2166-2163
)ג( 688

399 )נושא( הכנסת דברי
 שירותי דואר, סוכנויות דואר, )בתי דואר

 ה(, ד, )ב, 689 ב(, )א, 688 וכו־■( דואר
 716 ג(, )ב, 709 )א(, 701 )א(, 696
 )ב. 729 ה(, ב, )א, 722 יג(, ח, )ב,

 735 טו(, יא, ט, )ו, 732 יג(, י, ה-ז,
 ט(, ו, ג, )א, 739 ג(, )א, 736 )יא(,

 751 ט-יב(, )ז, 744 ז(, ו, ג, )ב, 740
 ,761 ג(, )א, 754 יח(, י, ט, ו, ד, )ג,

1554, 1565, 1566, 1576, 1577, 1723, 
2347.
הדואר". "בנק : גם ראה

80 לדור״ ״דור
)יג( 751 )ו(, 716 חנא דיר

952 דרוזים
 ,217 ,201 ,196 ,195 ,137 ,4 ומדינה דת

227, 248, 274, 280, 281, 284, 303, 311,
331, 379, 391, 428, 430, 440, 459, 470,
471, 492, 494, 502, 518, 520, 547, 548,

552-550, 560-557, 562, 538, 590, 591,
603, 622, 634, 635, 667, 697, 699, 700,
757, 766, 775-774, 780, 786, 790, 1035, 

1235, 1243, 1248, 1249, 1251, 1259,
1288, 1291, 1292, 1339, 1370, 1381,
1416, 1747, 1777, 1779, 1784, 1843,
1847, 1848, 1910, 1980, 2081, 2126

338 )בית־חולים( הדסה
 ,1450 ,1415 ,1385 ,1308 ,24 וסטירה הומור

1469, 1564, 1618, 1619, 1629, 1679, 
1782, 1883, 1991
677 ,618 ,279 הסברה

 ,48 ,42 ,28 ,22 ,20 ,19 ,14 ,1 ההסתדרות
62, 66-64, 74-70, 76, 79, 80, 85, 87, 

101, 179, 180, 182, 209, 213, 265, 285, 
606, 629-627, 631, 671, 673, 714, 719, 
879, 880, 1031, 1206-1201, 1218, 1251, 

1259, 1278, 1387, 1409, 1652, 1747, 
1793, 1803, 1839, 2098, 2400, 2401, 
2422, 2445, 2446

 800 אמריקה ציוני הסתדרות
,29׳ ,24 בארץ־ישראל התימנים התאחדות

 1387 ,1206-1201 ,606 ,172 ,109 ,46 א,40
,216 ,215 ,205 ,192 ,185 ,178 התיישבות

223, 242, 244, 264, 277, 448, 1207, 
1216

 1473 הרצליה
862 התנדבות
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1990 העילית וולסה
 ,1316 ,1315 )ירושלים( התימנית העדה ועד

1466
2329 ,859 המרכזית הבחירות ועדת
העו במחנות החנון• בעניני החקירה ועדת
15 (1950) לים

 839 לתנ״ד העולמית היהודית הועידה
 1002 המתקדמת היהדות ועידת
 896 הדתי העובד ועידת
919 בונדס״ ״ישראל ועידת

42 יעקב זכרון

566 חבאן
 לצרכי הגרעיני המדע לפיתוח החברה
531 שלום

385-382 חבש
883 חג־הפסח

1997 .1996 ,42 חדרה
63 ,22 ״חוגים״

 ,1476 ,834 )ז(, 732 ,268 ,261 ,250 חולון
2332

907 עברי ומשפט חוק
375 1958תשי״ח- התעסוקה, ארגון חוק
 2026 ,2007 ,2006 ,2003 "באדר־עופר" חוק
,196 1952תשי״ב- הרבניים, בתי־הדין חוק

198, 303
 346 ..300 1955תשס״ז- המשפט, בתי חוק
 —תשכ״ב טבע, ושמורות לאומיים גנים חוק

1962 530
1003 1976—תשל״ז בן־גוריון, דוד חוק
(,4 מס׳ )תיקון הלאומי הביטוח חוק

1268 ,420 1959תשי״ט-
(,6 מס׳ )תיקון הלאומי הביטוח חוק

482 1961תשכ״א-
 מפתח( בדמי )שכירות הדייר הגנת חוק

513
336 1956תשי״ז- השכר, הגנת חוק
260 ,259 1954תשי״ד- הדיינים, חוק
539 האחידים החוזים חוק
 וט־ סלפון )התקנת תשלומים החזרת חוק

724 1968תשכ״ח- לקס(,
203 1952תשי״ב- החניכות, חוק
435 1958תשי״ח- הירושה, חוק
 חקלאית, להתיישבות המועמדים חוק

215 1953תשי״ג-

 —תשכ״ב הכנסת, דיוני של הרציפות חוק
1961 484

 מיוחדת(, )הסמכה המקומיות הרשויות חוק
1241,335 ,323 1956תשט״ז-

 שונות(, )הוראות המקומיות הרשויות חוק
1267 ,417 1959תשי״ט-

 1970תש״ל- (,2 מס׳ )תיקון השבות חוק
765

321 1956תשם״ז- השמות, חוק
1034 הכנסת חברי חסינות חוק
,2235 2233—2222 ,982 חקיקה :יסוד חוק

2236, 2252
777,776,392 הכנסת :יסוד חוק
539 ,538 המדינה נשיא :יסוד חוק
1953תשי״ג- חזירים, גידול לאיסור חוק

217
1961תשכ״ב- חזיר, גידול לאיסור חוק

492, 494, 502
 תשי״ד- שעה(, )הוראת חובה לימוד חוק

1953 235
 הרשויות חוק :ראה חזיר גידול לריסון חוק

 תשי״ז- מיוחדת(, )הסמכה המקומיות
1956

 שחיטה עסק, בתי של הכשרות לשמירת חוק
559 ,557 1963תשכ״ג- וסחורות,

 שוטרים(, )תקיפת עונשין דיני לתיקון חוק
184 1952—תשי״ב

 נישואין(, )ריבוי עונשין דיני לתיקון חוק
361 ,359 1957—תשי״ז

 (,7 )מס׳ הדואר בתי פקודת לתיקון חוק
702 1967תשכ״ז-

,16 )מס׳ העיריות פקודת לתיקון חוק )
402 1959—תשי״ט

,17 )מס׳ העיריות פקודת לתיקון חוק ) 
409 1959—תשי״ט

)הוראת הראשית הרבנות מועצת חוק
460 ,459 1961תשכ״א- שעה(,

 )בחירות(, הראשית הרבנות מועצת חוק
1350 ,1349,548 1963—תשכ״ג

 678 האוכלוסין מירשם חוק
 529 מקרקעין שבח מס חוק
בתי־דין )שיפוט וגירושין נישואין חוק

227 1953תשי״ג- רבניים(,
 203 1952תשי״ב- הנוער, עבודת חוק
 214 1952תשי״ג- נשים, עבודת חוק
500 פיטורין פיצויי חוק
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 (,2 מס׳ )תיקון לכנסת הבוחרים פנקס חוק
402 1959תשי״ט-

541 1963—תשכ״ג גיל.. קביעת חוק
 ,556 1963תשכ״ג- השידור. רשות חוק

559, 1355
תשי״ט- בפתח־תקוה, חקלאית רשות חוק

1959 418
 מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק

394 1958—תשי״ם כספים(, ומגבית
319 1956—תשט״ז הסעד, שירותי חוק
664,170 והמנוחה העבודה שעות חוק
: הכספים לשנת התקציב חוק

1951/52 181
1952/53 189
1953/54 225, 228, 229
1954/55 247, 248, 1233, 1235
1955/56 273, 275, 279, 281
1956/57 308, 309, 312, 313
1957/58 342, 343, 346, 1242
1958/59 366—368
1960/61 442, 445—447, 449, 1282
1961/62 460
1962/63 505, 506, 514, 518, 520, 1339
1963/64 534, 537, 539, 543, 545, 546
1964/65 557, 579, 585
1965/66 600
1966/67 636, 638, 639, 643, 644, 682
1970/71 768, 769

,507 ,274 הדתיים השירותים תקציב חוק
547, 550, 1349
,282 ,265 ,235 ,160 ,58 ,55 ,15 חינוך
346, 441, 442, 448, 463, 512, 519, 532,
536, 545, 546, 572, 575, 583, 587, 608, 
624, 650, 711, 1271, 1282
,1551 ,1549 ,1266 ז(,—)ה 729 ,416 חיפה

799 הטכניון ; 1851,1850
 ,590 ,320 ,314 ,273 )מפלגה( ״חירות״

663, 1273, 1277
)ז( 689 ״החלוץ״

268 )בית־חרושת( ״חמת״
2336 ,2001,815 חנוכה
533 ,456 ,438 חקיקה

 התיישבות :גם ראה : 581 חקלאות

918 בשבט ט״ו
,233 ,231 ,230 ,176 א,134 ,10 א.8 הכנסת )ה(,740 )ה(, 736 )ח(, 729 טלביזיה
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751 (TO, ,)2153 ,1760 ,1750 ,1692 יז 
 )יב( 732 ,536 ,532 לימודית טלביזיה

1216,106 ,61,28 טלמון
ח(, ב, )א, 687 ,261 טלפון  ד(. )א, 688 ו-
(, )א, 692 ח(, ג, )א, 689 ז -  701 ג

ד(,  ,712 ה-ז(, )א, 709 )ב(, 703 )ב-
ד(, י, ס, )א-ז, 716 ,713  718 יב-י
 ,725 ,724 (,1 ו, ג, )ב, 722 ח(, ו, )ד,
-י, )א-ה, 732 יב(, יא, ט, )א, 729  יג, ז
 ז(, ו, ד, )ב, 736 ח(, ז, )ד, 735 יד(,
 744 ד(, )א, 740 ח(, ז, ה, ב, )א, 739

יא ח, ז, ה, ב, )א, 751 סו(, )א-ה,
ה(, 754 יט(, טו, ב- ( 1455, 1456, 1479, 

1483, 1484, 1488, 1495-1493, 1497,
1498, 1502-1500, 1511, 1519, 1527,
1528, 1533, 1538, 1548, 1555, 1559—
1563, 1585, 1586, 1590, 1592, 1594,
1599, 1700, 1703, 1704, 1706, 1710—
1712, 1715, 1756

 מברקים :דאה טלפרינטר
מברקים :ראה טלקס

1528 ״טלרד״
 ,891 ,890 ,884 ,869 ,805 ,795 ,794 טרור

895, 914, 939, 940, 990, 1960, 2089, 
2090, 2095, 2096

42 יבנאל
 803 ,17 בן־צבי יצחק יד

 1264 ,413 ,411 יהדות
 2132 הברית ארצות יהודי
 2167 ,1988,1987,844 ערב ארצות יהודי
812 בריטניה יהודי
,1861,1860 ,975 ,810 המועצות ברית יהודי

1973, 1974, 1986, 2087, 2109, 2213.
 ,1027 ,984 ,933 ,885 ,838 העצמאות יום

1573, 1921, 2254
,1920-1915 ,1913-1912 הכנסת יו״ר

1922—1946, 1948—1964, 2076-2064 
)יב( 729 יטבתה

 יא(, )ט, 739 )א(, 709 ,637 ירושלים
 ,981 ,955 ,940 ,843 )ו(, 751 )יא(, 744

1029, 1511, 1517, 2032
919 בונדס״ ״ישראל

 2250 ,2249,981 ,927 לתנ״ך הארצי הכנס
962 ישראל לאחדות ירושלים כנם

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 ,245 א,242 ,240 ,239 ,238 ,236 א,234
249, 252, 253, 258, 263, 266, 269, 
271—273, 275, 279, 283, 290-288, 296— 
 ,310 א, 308 ,308-306 ,304 ,301 ,299
314, 318, 320, 322, 324, 326, 332 334, 
337, 339—342, 344, 345, 356-347, 358, 
360, 362, 366-364, 370, 378-376, 380, 
381, 389-387, 397, 398, 400, 403, 410, 
412. 415, 419, 434-432, 439-436, 444- 
 ,464י־460 ,456 ,455 ,452י-450 ,448 ,446
469, 472, 474, 480, 483, 485, 486, 

491-489, 493, 494, 501-498, 503, 505, 
510-508, 513, 515, 517, 519, 520, 521, 

524, 525, 527, 529, 531, 533, 534, 536,
537, 539, 540, 544-542, 546, 549, 551,
553, 554, 559, 561, 563. 570, 573, 574,

579-576, 583-581, 585, 589, 590, 592, 
593, 595, 600, 601, 604, 609-607, 611,
613, 616, 623, 626, 632, 633, 640-636,
642, 644, 649, 650, 656, 657, 661, 662,
666, 667, 669, 670, 674, 682-676, 768,
769, 794, 804, 809, 823, 825, £32 840,
849, 860, 866-863, 871, 874, 882, 883,
886, 888, 889, 892, 898, 900, 902, 909,
918, 929, 944, 945, 948, 952, 957—958, 
960, 969-967, 972, 980, 985, 986, 988, 
994, 1005, 1010, 1013, 1014, 1017, 1022, 

1026, 1030, 1032, 1034, 1037, 1044, 
1242, 1253, 1255, 1371, 1373, 1389, 
1408, 1443, 1485, 1588, 1593, 1617, 
1701, 1715, 1716, 1776, 1778, 1791, 
1792, 1795, 1871, 1967, 1968, 1970, 
1972, 1982-1977, 1984, 1985, 1990— 
1995, 1998, 1999, 2002—2007, 2011- 
2015, 2033-2018, 2038—2047, 2049— 
2051, 2055, 2058, 2061, 2079-2064, 

2084-2082, 2088, 2091, 2092, 2094, 
2097, 2099, 2103—2108, 2111—2.117,
2122—2125, 2130, 2131, 2133, 2134, 

2140-2137, 2142, 2144, 2147, 2148, 
2150, 2157-2154, 2166-2159, 2168, 
2169, 2172, 2174—2177, 2179, 2181, 
 ,2212 ,2210-2188 ,2185 א,2184 ,2182
2214—2217, 2219, 2221—2233, 2235— 
2240, 2248-2245, 2252, 2253, 2255, 
2264, 2266, 2269—2271, 2275—2277,

,2323 ,2322 ,2317—2314 ,2312—2279 
,2340 ,2336—2333 ,2331—2329 ,2325 
,2364 ,2362-2356 ,2348 ,2347 ,2341 
,2421 ,2420 ,2406 ,2402 ,2367-2366 

2458 ,2454.,2443 ,2441 ,2424 ,2423
 ,184 ,181 ,177 ,160 :בכנסת נאומים

185, 189, 196, 198, 203, 214, 215, 217,
219, 225, 227, 228, 229. 235, 242, 247,
248, 254, 259, 270, 274, .281, 300, 303,
309, 312, 313, 319, 321, 323, 325, 335,
336, 342, 343, 346, 349, 359, 361, 367,
368, 375, 379, 394-392, 399, 401, 402, 
409, 411, 416—418, 420, 435, 441, 442, 
446, 447, 449, 453, 454, 457, 459, 482,
484, 492, 502, 506, 507. 514, 518, 528,
530, 532, 538, 541, 545, 547, 548, 550,
556, 557, 565, 577, 580, 584, 588, 594,
596, 598, 599, 604, 610, 624, 630, 639,
641, 643, 654, 658, 659, 664, 665, 684,

690-687, 692, 696-694, 703-701, 709, 
716, 718, 722, 724, 725, 729-727, 732, 
735, 736, 739, 740, 743, 744, 747, 751, 
753, 754, 768, 776, 777, 783, 789, 794— 
798, 807-1304, 813-1309, 819-817, 824- 
830, 832, 833, 844-840, 846, 847, 849, 

863-857, 869-867, 871, 878-874, 881— 
884, 886, 895-888, 902-897, 906, 908- 
910, 912, 914, 924-916, 928, 929, 932, 
935—941, 944, 947, 948, 952, 957, 964, 
965, 967, 968, 975-970, 980-978, 985, 
986, 988, 994-990, 996. 998- 1001, 

1003—1007, 1009—1014, 1016, 1017,
1019—1022, 1026, 1028—1030 

 ,216 ,195 ,190 ,188 ,167 שאילתות:
218, 226, 250, 261, 262, 268, 311, 331,
338, 369, 374, 414, 591, 689-687, 692,
696, 701, 703, 709, 716, 718, 722, 729,
732, 735, 736, 739, 740, 744, 751, 754,

1479, 1488, 1489, 1534, 1654, 1670, 
1674, 1677, 1680, 1681, 1686-1684, 
1688, 1691, 1698, 1699, 1704
 61 ישראל״ ״כנסת

 784 כסר־יאסיף
 939 יובל כסר
 1207 עטא כפר
ה( )ג, 735 מציון כפר
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)יח( 751 )ד(, 736 לוד
1041 לונדון
 2177 ,2091,2070 )מפלגה( ליכוד

 ,2121 ,988 ,854 .188 ,132 לשון־עברית
2266

,1322 ,1304 ,1300 ,1229 מאמרי־מערכת
1435, 1442, 1541, 1608-1605, 1621,
1626, 1668, 1735, 1830, 1831, 1881,
1930, 1933, 1934, 1936, 1961, 1995,
2005, 2020, 2041, 2069, 2078, 2137,
2178, 2189, 2191, 2195, 2226, 2228,
2277, 2285, 2289, 2306, 2311, 2321 

 2240 יפנית( )כת מאקויה
352 ,351,334 ,333 קדש מבצע
 :גם ראה ;2111 ,1242 ,342 המדינה מבקר

המדינה בקורת
 )ג, 729 ,724 )ג(, 701 )ג(, 688 מברקים

)ד( 739 ה(, )ג, 735 ס(,
42 מולדת

 2362 האותות״ חמשת ״מועדון
 1349 ,1348 ,1347 ,1342 ,195 דתיות מועצות

 2349 ,1021 ,1020 ,826 מועצת־אירופה
 א 134 המדינה מועצת
2370 העתונות מועצת

 2129-2127 המדינה״ נשיא ״מועצת
 א41 יהודה מחנה
 16 בן־צבי מכון

805 מינכן
 ,784 ,572 ,408 ,407 ,207 למערכת מכתבים

866-864, 1230, 1247, 1263, 1314, 1317, 
1319, 1320, 1324, 1330, 1408, 1412,
1413, 1477, 1522, 1595, 1620, 1633,
1642, 1650, 1658, 1659, 1663, 1666,
1667, 1671, 1690, 1698, 1699, 1705,
1736, 1737, 1740, 1765, 1767, 1772— 
1774, 1781, 1785, 1950, 1954, 1964,
1969, 2045, 2088, 2144, 2192, 2197,
2201, 2312, 2313, 2314, 2325, 2337
 ,894 ,878 ,861 ,858 הכפורים יום מלחמת
2049, 2051—2054, 2056
 ,749 ,723 ,706 ,704 הימים ששת מלחמת

796, 843, 1029, 1507, 1508, 1518, 1575 
678 ,503 צבאי ממשל

 1407 ,1405 ,645 היסוד״ ״מן
1692 מנרה

592 הון רווחי על מס
211 ,191 )כתב־עת( מסלול

 )ז(, 692 )א(, 688 ,576 ,485 ,404 מעוטים
 )ז(, 739 )ט-יא(, 732 )ח(, 718 )ג(, 701
 ,1846 ,1806 ,1573 ,1290 ,784 )יג(, 751

2010
 ,1503 ,1395 ,617 ,613 )מפלגה( ״מערך״

1922, 1924, 1925, 1929-1927, 1931, 
1932, 1935, 1936, 1938, 1942, 1944, 
1977—1979, 2064—2067

 ,1342 )מפד״ל( לאומית הדתית המפלגה
1348

475 הליברלית המפלגה
 2235 ,1906 העצמאית הליברלית המפלגה
 )מק״י( הישראלית הקומוניסטית המפלגה

1897
 1865 ,1861 ,1860 הבריטית העבודה מפלגת
 ,730 ,708 ,8 הישראלית העבודה מפלגת
771, 779, 780, 782, 1039, 1539, 1544, 

1568, 1574, 1579, 1580, 1601—1604, 
1607, 1610, 1611, 1613, 1622, 1635, 
1636, 1643, 1647, 1653, 1662-1660, 
1759, 1786, 1787, 1789, 1794, 1796— 
1802, 1804—1827, 1837-1830, 1841,
1842, 1844, 1845, 1847—1861, 1864- 
1866, 1870, 1872, 1874—1882, 1884, 
1885, 1887, 1894-1889, 1896, 1898- 
1904, 1909-1906, 1911—1918, 1930,
1943, 1945, 1947, 1949, 1953, 1965, 
1966, 1975, 2036, 2100, 2101, 2350, 

2355-2353, 2368, 2371
 ארץ־ישראל פועלי מפלגת גם ראה
,4 ,3 )מפא״י( ארץ־ישראל פועלי מפלגת

30, 51, 82, 92, 140, 144, 162, 164, 179, 
180, 221, 317, 329, 372, 373, 386, 396,
428, 430, 431, 440, 456, 466, 470, 471,
473, 476, 477, 525, 564, 569-567, 571,
587, 593, 614, 634, 635, 668, 672, 698.
708, 760-757, 1208, 1247, 1248, 1254, 

1255, 1257, 1260, 1262. 1265, 1272— 
1277, 1279, 1280, 1284, 1285, 1287,

1292-1289, 1294, 1305, 1307, 1309, 
1311, 1312, 1338, 1340, 1342, 1343,
1344, 1347, 1348, 1363—1365, 1367,
1370, 1377, 1381-1379, 1383, 1384,
1386, 1388, 1394-1390, 1400, 1411,
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,1503 ,1472 ,1428 ,1417 ,1414 ,1413 
1509
 הישראלית העבודה מפלגת : גם ראה
 ,784 )מפ״ם( מאוחדת פועלים מפלגת

1898-1896
2096 ,2095 ,891 מעלות
 1707 מצדה

 )ב( 696 משאבי־שדה
220 ישראל משטרת ,219 ,207, 515 

907 עברי משפט
 —694 ,692 ,689-687 ,7—5 הדואר משרד
696, 703-701, 708, 712, 716, 718, 722, 
724, 725, 729-727, 732, 735, 736, 739, 
740, 744, 747, 751, 756-753, 761, 1429— 

1431, 1451, 1452, 1457, 1516-1512, 
1542, 1543, 1545—1547, 1552—1554,
1556, 1557, 1559, 1584-1581, 1588, 
1701, 1715, 1716

 )יד(, 744 )ה(, 687 הדואר הנדסת מחלקת
1490, 1712-1710
 ,551 ,520 ,518 ,449 ,367 הדתות משרד
558, 1252, 1339
644 ,643 החוץ משרד
 ,447 ,441 ,346 ,25 והתרבות החינוך משרד
545, 546, 583, 608, 650
581 החקלאות משרד
 ,1422 ,666 ,665 ,514 ,3-13 המשטרה משרד

1426-1424, 1431
ישראל משטרת :גם ראה
661 המשפטים משרד ,658 
 442 העבודה משרד
 368 הפנים משרד
 579 הפיתוח משרד
 573 התחבורה משרד
 543,513 הממשלה ראש משרד

)די וטקסים עצרות־עם באסיפות, נאומים
 ,1251 ,1248 ,1243 ,1208 ,1204 ווח(

1262-1256, 1265, 1230-1272, 1284,
,1379 ,1370 ,1294 ,1292-1289 ,1285 
,1396-13SB ,1390 ,1387 ,1386 ,1384 
,1486-1482 ,1456 ,1455 ,1419-1417  
,1511 ,1508 ,1507 ,1505 ,1503-1491  
,1532 ,15:281—1524 ,1521-1519 ,1517 
,1563-1556 ,1554 ,1536 ,1535 ,1533 
,1597 ,1589 ,1586 ,1585 ,1573 ,1571 
,1657 ,1653 ,1652 ,1604—1600 ,1598

,1683 ,1673 ,1669 ,1664 ,1661 ,1660
,1738 ,1721 ,1720 ,1712־ -1708 ,1706

,1818 ,1817 ,1758-1756 ,1747 ,1746
,1839 ,1838 ,1829-1827 ,1824--1822

,1897 ,1896 ,1891 ,1850 ,1848-1843
,2060 .2059 ,2048 ,2047 ,1988 ,1987
,2127 ,2109 ,2098 ,2095 ,2086 ,2085

2372 ,2244 ,2243 ,2147 ,2128

)ד( 692 נגבה
58 נהלל

)ד.( 732 נהריה
8 ,21 העובד הנוער 8 ,8 7 ,3 2, 9 5 ,9 4

 ,2265—2263 ,2261-2256 ,1011 נורבגיה
2267, 2342
1206 נחליאל

 819 ניקראגואה
 )ו( 722 עילית נצרת
,768 ,639 ,577 ,446 ,342 המדינה נשיא
769, 842, 1242
1903 ,921 א, 60 נשים

746 ,745 נתניה

1239 ,305 היהודית הסוכנות
1905 בונה סולל

 1988 ,1987 סוריה
 ויג( 751 )ו(, 716 סח׳נין

 2321—2320 סטודנטים
679 סמוע

 2136 ,2135 ,1856 ,1855 )ב(, 718 ספורט
,13 ,12 ,11 ישעיהו ישראל של ספורים

,78 ,69 ,68 ב,54 א,54 ,50 א,48 ,40 ,20
85, 88, 99, 116, 121, 124, 147, 158, 

427, 685, 1050-1047

,214 ,203 ,170 ,169 ,167 ותעסוקה עבודה
224, 254, 270, 271, 375, 621, 1384, 1494,

1496
,103 ,95 ,92 ,82 ,76 ,!56 ,51 ,14 ,1 HTW

א,129 ,126 ,119 ,115 ,111 ,110 ,107
135, 152, 169, 175, 194, 205, 291,
,442 ,425 ,424 ,416 ,372 א,343 ,328
568, 599, 602, 605, 606, 617, 624,
704, 706, 903, 976, 977, 1247, 1266, 

1272, 1282, 1287, 1306, 1309, 1311, 
1313, 1314, 1323, 1326, 1327, 1336,
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,1449 ,1427 ,1382 ,1368 ,1367 ,1354
,1780 ,1775-1772 ,1475 ,1474 ,1465
,2351 ,1838 ,1835 ,11829-1827 ,1781

.2352
,949 ,136 ,129 ,123 ,118 ,59 ,19 ,17 עדן

1218—1222
1480 ,1459 ,896 הדתי העובד
 ,194 ,188 ,169 ,167 ,160 א,88 ,15 עולים
 ,1234 ,1232 ,1203 ,903 ,714 א,265 ,207

1652, 1896, 1898—1902, 2037, 2109 
)ו( 732 יהב עין

77 חדשה״ ״עליה
 821 ספרים( )הוצאת ״עם־עובד״

207 חפר עמק
 "הפרשה" : ראה הביש״ ״עסק

292 עפולה
)יג( 751 )יא(, 732 )ו(, 716 עראבה
)א( 754 )י(, 732 ערערה
,734 ,559 ,556 ,554 ,317 ,289 עתונות

 ,1356 ,969 ,788 ,785 ,737 )י(, 735
1357, 1601—1651, 1653—1668, 1670— 
1682, 1684—1691, 1693, 1695, 1698, 
1699, 1705, 1730, 1863-1862, 1866— 
1868, 1886, 1888, 1983, 1984, 2025, 
2174, 2368

357 המזרחי הפועל
770 )כתביעת( הצעיר הפועל

 2335-2334 ,1006 האיטלקי״ ״הפורום
383 פלשים
)ו( 716 פסוטה

 הפסח חג :ראה פסח
211 פראג

 2331 ,2330 ,1000 ,917 האירופאי הפרלמנט
־887 ,852 ,850 ,836 א,234 פרלמנטריזם

897, 898, 910, 934, 945, 956, 968, 969, 
982, 1037, 2458

987 ,915 ,802 רוטשילד פרס
563 ,269 ״הפרשה״

418 ,405 א,41 תקוה פתח

 ,2077 ,1028 ,894 ,878 ,861 ,858 צה״ל
2083

)יד( 744 ,338 צפת
,1590 ,1548 ,1023 ,978 ,596-594 צרפת

1592, 1594, 1599, 2241, 2245

937 האירופאית הכלכלית הקהילה
269 קהיר

938 ,797 קולומביה
 ,845 ,422 ,421 העולמי היהודי הקונגרס

1269, 1270
115,114 ,113 הכ״ב הציוני הקונגרס
 174 הכ״ג הציוני הקונגרס
 1240,316 הכ״ד הציוני הקונגרס

 2251,2248 ,978 ,828 ריקה קוסמה
 2343 הדרומית קוריאה

 75 בתל־אביב התימנים הפועלים קלוב
1784 קראים

,2089 ,1278 ,884 )יד(, 732 שמונה קרית
2090

,1306 ,1303 ישעיהו ישראל עם ראיונות
,1449 ,1438 ,1432 ,1420 ,1378 ,1321

א,1563 ,1555 ,1543 ,1523 ,1510 ,1509
,1768 ,1751 ,1733-1731 ,1675 ,1631
,1849 ,1835 ,1812 ,1790 ,1784 ,1779
,1914 ,1909 ,1884 ,1875 ,1874 ,1852
,1976 ,1972 ,1971 ,1951 ,1942 ,1921
2276 א,2184 ,2162 ,2151 ,2129 ,1989

2268 ,1278 ,211 העין ראש
948 ,902 השנה ראש

)ג( 722 לציון ראשון
,1252 ,548 ,460 ,459 ,280 הראשית הרבנות
1288, 1342, 1349, 1350, 1362-1359,
1369, 1374—1378

)ח(, 744 יב(, )ו, 735 )ד(, 709 ב,41 רדיו
1491, 1492, 1701
)די( 692 רוחמה
831 בינלאומי רוטרי
869 רומא

1224 ג(, )ב, 709 רחובות
914 ריחגיה
)ד( 701 רמת־גן

ו( )א, 739 הגולן רמת
355 הפיתוח רשות
559,556 השידור רשות

 784 )רק״ח( חדשה קומוניסטית רשימה
,642 ,623 )רפ״י( ישראל פועלי רשימת

708, 752, 1396-1393, 1401, 1402, 1499,
1509

,755 כב(, )כ, 751 וסבלים דוורים שביתת
756, 1595, 1596, 1725, 1726, 1731-
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—1752 ,1749 ,1748 ,1745-1742 ,1733
1754
 2156 ,2029 ,2028 ,936 ,833 השואה
 935 שווייץ

 1270 ,1269 שטוקהולם
 1042 ,1038 שלום
895 )קבוץ( שמיר
 921 הבינלאומית האישה שנת

354 הבטחון שרותי

 250 תחבורה
 א376 ב,6פ תיאטרון

 1341,1008 ,211,129,128 תימן
39 ,17 ,16 ,13 ,12 ,9 ,8 ,3 ,2 תימנים -19,

,53 ,52 ,49 ,46-43 ב,41 א,41 ,41 א,40
,75-61 ב, א,60 ,58 ,57 ,55 ב,54 א,54
78, 79, 81, 9 1 -8 3, 93, 94, 96, 97, 

100, 106-102, 108, 109, 113-112, 116—

—138 ,136 .134 ,133 ,123-122 ,118 
—164 ,162-161 ,159 ,157 ,156 ,153 ,151 
,200 ,197 ,193 ,192 ,183 ,180 ,179 ,165
,371 ,278 ,276 ,255 ,244 ,211 ,205 ,202
,621 ,617 ,615 ,606 ,565 ,512 ,408—405
,1051-1046 ,1036 ,1008 ,997 ,803 ,778
,1232 ,1224 ,1222—1217 ,1215-1201
,1318-1315 ,1260 ,1258 ,1238 ,1234
,1387 ,1372 ,1341 ,1337 ,1334 ,1322
,2278 ,2093 ,1574 ,1472 ,1398-1396

2313

 )ב(, 701 )ד(, 489 ,401 ,250 ,154 תל-אביב
 כ, טז, יב, )ט, 751 )יב(, 744 )ט(, 718

1205 )ד(, 754 כב(,

1039 המושבים תנועת

1281 ,981 ,927 ,746 ,745 תנ״ך

ותעסוקה עבודה :ראה תעסוקה

 והפירסומים העת כתבי־ ונים, עת ה
זו בביבליוגרפיה המוזכרים

 )חולון(. "אבי־דוד" הכנסת בית אגודת
 (1962 )תשכ״ב, ומעשי כספי וחשבון דין
504
 התימנים, לעניני המרכזית הועדה / אגרת

 של הכללית ההסתדרות הפועל, הועד
19 בארץ־ישראל העבריים העובדים

 תש״א. אב ח׳ —תימן. שבות ועדת אגרת
73 )תל־אביב(

 בתל־אביב העתונאים אגודת / לחבר אגרת
1928

 התימנים התאחדות מרכז / לחבר אגרת
 תש״ו, )סמן הפועל הועד ישראל, בארץ

109 (1946 יוגי
כ״ז שבות אגרת מז.-  תש״א, אלול תי

 75 ,74 )תל־אביב( .1941 ספטמבר 19
 255 )תל־אביב( אומר

265 )תל־אביב( אורות
 ,820 ,792 ,790 ,788-785 )תל־אביב( ת1א

1836, 1852, 1885, 1910, 1953

 הנערים מחיי ורשימות דברים לקט : אחים
העו הנוער בהסתדרות המזרח עדות בני
)תל־אביב( בד
88,87 (1944 )תש״ד א׳ חוב׳ -
95 ,94 )תש״ה( ב׳ חוב׳ -

 דער פון וואכנבלאט :קעמסער אידישער
 אמעריקע פון ארגאניזאציע ציון פועלי

391
 )תל־ )צ.ס.( ציון פועלי —עולמי איחוד

119 אביב(
 תש״א, ניסן י״׳ב —תימן. שבות אלומות

 69 ,20 )תל־אביב( .1941 אפריל 10
 במפלגת הדתיים החוגים בטאון :אמונים

.471 ,470 )תל־אביב( ארץ־ישראל פועלי
476, 477, 634, 635, 685, 780, 1814 
)תל־ תש״א. שבט ט״ז — תימן. שבות אמרי

67 אביב(
 ,1523,1051 ,1046 ,746 )תל־אביב( אפיקים
2411, 2412
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 מפלגת חברי האקדמאים בטאון :אקדמות
782 )תל־אביב( ואוהדיה העבודה

197 )תל־אביב( הארץ ,183, 207, 291, 458,
,1232 ,1230 ,1229 ,1220 .865 ,488 ,473
,1253 ,1247 ,1246 ,1244 ,1243 ,1241
,1281 ,1274 ,1271 ,1269 ,1258 ,1255
,1309 ,1305 ,1300 ,1299 ,1297—1294
-1 3 2 6 ,1324,—1322 ,1316 ,1314—1312
,1344- ־1342 ,133<>—1336 ,1333 ,1328
,1358 ,1357 ,1355 ,1354 ,1352-1346
,1377 ,1375-1371 ,1367—1364 ,1361
—1394 ,1389 ,1388 ,138 5  ,1382 ,1381
,1417 ,1415 ,1414 ,1402 ,1398 ,1396
—1434 ,1429 ,1428 ,1425 ,1421 ,1418
,1455 ,1453 ,1451 ,1445 ,1439 ,1436
,1483 ,1479 ,1469 ,1465 ,1462 ,1457
,1497 ,1493 ,1491 ,1490 ,1488-1486
—1517 ,1512 ,1511 ,1507 ,1505 ,1502
,1532 ,1530 ,1528 ,1527 ,1522 ,1520
,1554 ,1552 ,1547 ,1545 ,1535 ,1534
,1573 ,1570 ,1565 ,1564 ,1560 ,1556
,1591 ,1590 ,1587 ,1585 ,1581 ,1580
,1609 ,1607 ,1601 ,1599 ,1597•—1594
,1633 ,1629 ,1624 ,1617 ,1616 ,1610
,1654 ,1650 ,1644 ,1642 ,1641 ,1636
,1671 ,1670 ,1666-1663 ,1660-1656
—1684 ,1681 ,1680 ,1678 ,1677 ,1674
-1 6 9 8 ,1696 ,1694 ,1692—1689 ,1686
,1713 ,1710 ,1708 ,1704-1702 ,1700
,1727 ,1726 ,1722 ,1720 ,1717 ,1715
,1751 ,1748 ,1746-1738 ,1736—1734
,1764 ,1763 ,1760 ,1759 ,1756 ,1753
,1796 ,1793 ,1791 ,1778—1776 ,1769
,1815 ,1811 ,1810 ,1807 ,1804 ,1801
,1846 ,1835 ,1832 ,1828 ,1823 ,1822
,1866 ,1865 ,1862 ,1858 ,1855 ,1853
,1888 ,1886 ,1881- ־1879 ,1877 ,187.2
,1926 ,1925 ,1922 ,1908 ,1904 ,1897
-1 9 4 8 ,1946 ,1940 ,1931 ,1930 ,1928
,1978 ,1975 ,1964 ,1956 ,1954 ,1950
,1994 ,1991 ,1987 ,1985 ,1983—1981
,2008 ,2005 ,2004 ,2001-1998 ,1995
,2028 ,2027 ,2024 ,2020 ,2014 ,2011
,2047 ,2045-2043 ,2041-2036 ,2033
,2063 ,2062 ,2059 ,2058 ,2054 ,2048
,2082 ,2081 ,2072 ,2069 ,2068 ,2065

,2099 ,2097 ,2096 ,2094 ,2088 ,2085
—2123 ,2120 ,2118-2115 ,2111 ,2107
,2145 ,2141 ,2135 ,2133 ,2130 ,2127
,2172 ,2170 ,2168 ,2156-2154 ,2146
,2192--2188 ,2182 ,2181 ,2177 ,2175
,2219 ,2206 ,2203 ,2202 ,2197—2194
,2253 ,2249 ,2248 ,2240 ,2237-2235
,:272 ,2269 ,2264 ,2260 ,2256 ,2255
,2292 ,2285 ,2282 ,2278 ,2277 ,2275
,2304 ,2303 ,2301־ ־2299 ,2297 ,2293
,2318 ,2316 ,2314־ -2311 ,2309-2306
-2 3 3 6 ,2334 ,2327 ,2326 ,2322-2320

,2373 ,2361 ,2355 ,2353—2352 ,2338
,2396 ,2390 ,2387 ,2385 ,2382 ,2378

2420, 2422, 2433, 2444
1989 )תל־אביב( הארץ־שלנו

 המשמרת / הצעיר הדור בטאון אשמרת:
 ארץ־ישראל פועלי למפלגת הצעירה

 .125 ,124 ,121 ,120 ,116 )תל־אביב(
128

שב ולמיזוג גלויות לקבוץ :בדרך
שוז ח ם.-  ,110 ,14 )תל־אביב( תש״ז טי

111
העו / ותרבות חברה לבעיות קובץ :בדרך
 תשכ״ה )תל־אביב, גוטהלף יהודה—רר

1965) 603
606 )תל־אביב( בהסתדרות

 )תשל״ח( מתימן העליה חגיגת :תימן בואי
1036
1360 ,1263 ,408 )תל־אביב( הבוקר
137,133 ,122,117 בטרם

981 מקרא בית
א2184 ,1951 במחנה
963 גדנ״ע במחנה
 .89 ,81 ,78 ב,60 ,60 ,44 ,40 ,33 במעלה

107, 497, 1213
 ,1335 ,1334 ,1331-1329 ,781 במערכה

1427, 1474, 1475, 1705, 1774, 1775, 
1841, 1969, 2415

2377 במשפחה
32 ,21 תימן בסערות

1049-1047 ,11 התלתלים בעל
 המזרח, עדות בני קול :המערכה בתוך

 תש״ד, אב ח׳ —תימן. ושבי ספרדים
91 )תל־אביב( 1944 אפריל 28
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 138 )תל־אביב( קייס גאלדענע די
385 האומה חיי לשאלות רבעון :גשר

,43 ב,41 א,41 א,40 ,39 )תל־אביב( דבר
49, 50, 5 7 -5 ,93 א,88 ,84 ,83 ,76 ,2

—152 ,132-129 ,127 ׳123 ,115 ,108 ,103
.291 ,267 ,264 ,244 ,237 ,221 ,175 ,155
,372 ,352 ,351 ,328 ,305 ,295 ,292
,475 ,473 ,465 ,430 , 407 ,384־ -382
,568 ,564 ,552 ,515 ,522 ,511 ,495 ,487
,646 ,645 ,631 ,628 ,620 ,619 ,614 ,572
,668 ,663 ,660 ,655 ,652 .651 ,649 ,648
,708 ,706 ,704 ,700-697 ,686 ,683 ,672
,737 ,734 .731 ,730 ,726 ,720 ,714 ,712
.764 ,760-756 .752 ,749 ,748 ,741 ,738
.854 ,852 .850 ,848 ,822 ,775—771 ,767
,1031 ,954 .953 ,945 .880 ,872 ,866 
,1045-1041 ,1039-1037 ,1034 ,1033
—1214 ,1212 ,1211 ,1209-1203 ,1201
,1235 ,1233 ,1227- ־1225 .1223 ,1219
,1251- 1248 ,1245 ,1242 ,1240-1238
-1264 ,1262-1259 ,1257 ,1256 ,1254
,1282 ,1280-1275 ,1273 ,1272 ,1268
,1310 ,1301 ,1292--1288 ,1285 ,1284
,1362 ,1341 ,1340 ,1332 ,1325 ,1315
,1384 ,1379 ,1378 ,1376 ,1370 ,1368
-1403 ,1399 ,1393—1390 ,1387 ,1386
,1437 .1430 ,1419 ,1413 ,1412 ,1410
,1459 ,1458 ,1456 ,1449 ,1446 ,1440
,1476 ,1473-1470 ,1467 .1466 ,1463
,1492 ,1485 ,1484 ,1482 ,1481 ,1478
-1508 ,1503 ,1500 ,1499 ,1496 ,1494
,1529 ,1525 ,1524 ,1521 ,1515 ,1510
,1542 ,1539 ,1538 ,1536 ,1533 ,1531
,1568-1566 .1562 ,1557 ,1550 ,1549 ,1543
,1588 ,1582 ,1577—1575 ,1572 ,1571
,1611 ,1608 ,1602 ,1600 ,1598 ,1593
,1640 ,1639 .1637 .1634 ,1630 .1625
,1667 ,1651 .1649 ,1646 ,1645 ,1643
,1701 ,1697 ,1687 ,1683 ,1682 ,1673
,1731 .1730 ,1721 ,1714 ,1712 ,1709
,1767--1765 ,1758 .1755 .1747 ,1737
,1824 ,1816 ,1797 ,1795 ,1792 ,1776
,1850 ,1847 ,1844 ,1838 ,1829 ,1825
,1902 ,1899 ,1898 ,1891 .1873 ,1867
.1941 .1933 ,1932 ,1923 ,1912 ,1909

.1979 ,1970 ,1965 ,1959 ,1957 .1944
,2093 ,2073 ,2066 ,2035 ,2017 ,2012
.2153 ,2137 ,2134 ,2131 ,2114 ,2098
,2198 ,2186-2183 ,2174 ,2165 ,2163
,2238 ,2227 rm. ,2208 ,2201 ,2200
,2357 ,2315 ,2283 ,2263 ,2257 ,2243
,2384 ,2383 ,2381־ -2379 ,2375 ,2367
,2403 ,2401 ,2397 ,2391 ,2388 ,2386
,2442 ,2421 ,2419 ,2418 ,2406 ,2404

2445 ,2443
 516 )תל־אביב( הפועלת דבר
 1790 השבוע דבר
 834 המקומי השלטון דבר

 134 דבר־ירושלים
 א60 לגולה דבר
 1976,90 א,48 ,41 לילדים דבר

 ,177 ,167 ,160 )ירושלים( דברי־הכנסת
181, 184, 185, 190-188, 192, 195, 196, 
203. 219-214, 229-225, 235, 242. 247, 
248, 250, 254, 259, 261, 262, 268, 270, 
274, 281, 300, 303, 309, 313-311, 319, 
321, 323, 325, 331, 335. 336, 338, 342, 
343, 346, 349, 359, 361, 369-367, 374, 
375, 379, 394-392, 399, 401, 402, 409, 
411, 414, 418-416, 420, 435, 441, 442. 
446, 447, 449, 453, 454. 457, 459, 482,
484, 492, 502, 506, 507, 528, 530, 532,
538, 541, 545, 547, 548, 550, 556, 557.
565, 577, 580, 584, 588, 591, 594, 598,
599, 605, 610. 624, 630, 639. 641, 643,
654, 658, 659, 664, 665, 684, 690-687,
692, 696-694, 703-701, 709, 716. 718, 
722, 724, 725, 729-727, 732. 735. 736, 
739, 740, 743, 744, 747. 751. 753, 754, 
765, 768, 776, 777, 783, 789, 798-794, 

807-804, 813-809, 816—819, 830-824, 
832, 833, 844-840, 846. 847. 849, 857— 
863, 869-867, 871, 878-874, 884-881. 
886, 895-888, 902-898, 906, 910-908. 
912—914, 924-916, 928, 929, 932, 935— 
941, 944, 947, 948, 952, 957, 964, 965, 
967. 968, 975-970, 980-978, 985, 986, 
988, 994-990, 996, 1001-998, 1003— 

1007, 1014-1009, 1016, 1017, 1019— 
1022, 1026, 1030-1078, 1443, 2389, 
2402, 2440
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,802-799 ,797-796 .794 ,10 בעתם דברים
804, 808, 811, 812, 816-814, 818. 821,
823, 825, 829, 832, 833, 838, 839, 841- 
843, 845, 847, 843, 851, 853, 856, 858, 
862, 868, 870, 874, 881, 885, 891, 893, 
894, 898-896, 900, 904, 905, 907, 910— 
913, 915, 919-917, 921, 931-925, 933, 
935, 936, 941, 942, 944, 946, 947, 951, 
955, 958, 959, 962. 968-965, 973, 975, 
978. 979, 981, 983, 9134, 987—989, 991, 
993, 995, 1002-999, 1006, 1007, 1011, 

1012, 1015, 1017, 1018, 1027-1021 
 761,710 ,691 )ירושלים( דואר

ההסתדרות של מבטאה כלי שבועון :הדואר
2409 )ניו־יורק( באמריקה העברית

194,139 )תל־אביב( הדור
 31 תש״א, אייר ד׳ —תימן. שבות הגיגי

70 )תל־אביב( 1941 אפריל
)ירו הספרדית ליהדות בטאון : המזרח הד

104 שלים(
)ירושלים( בעולם ספרדיות קהילות :הדים
903, 943, 2414 

 1065 ,16 תימן הליכות
אלשיך רפאל לחרב זכרון קובץ הראל:

496 תשכ״ב( )תל־אביב, ז״ל

 — שני כגם ההסתדרות. של הששית הועידה
 101 (1945 )תל־אביב. דיונים פרוטוקול

פרו — ההסתדרות של העשירית הועידה
 )תל-אביב, הדיונים של מלא טוקול

627 (1966 תשכ״ו
 — ההסתדרות של השתים־עשרה הועידה

 (1974 )תל־אביב, הדיונים פרוטוקול
879

 העליה לסיום שנה 20 :מתימן העליה חג
 778 (1970 תשל״א )ירושלים, מתימן

 118 ,114 )תל־אביב( הערב חדשות
 19 תש״א, כסלו י״ט —תימן. שבות חוגי

63 ,22 )תל־אביב( 1940 דצמבר
ההסתד של הפועל הועד גבטאון החודש
232 ■אביב( )תל רות(

 )תל־אביב( המשמר" "על שבועון :חותם
1842

1551 פועלי־חיפה( )מועצת העובדת חיפה

1397 )תל־אביב( חרות
 1506 הגדולה הלשכה ברית, בני ידיעון

 ,1306 ,1210 )תל-אביב( אחרונות ידיעות
1438, 1477, 1544, 1555, 1603, 1605,

1620-1618, 1631, 1653, 1676, 1679,
1733, 1773, 1817, 1818, 1870, 1875,
1883, 1934, 1935, 1942, 1943, 1966,
2003, 2013, 2025, 2071, 2074, 2223,

2230-2228, 2279, 2284, 2350, 2394,
2425
 )תל־אביב( בגרמנית( )עתון חדשות ידיעות
א1454
 תש״ג, כסלו כ״ה —תימן. שבות ידיעות

79 )תל־אביב( 1942 דצמבר 4
ב שבות ידיעות -י״ מן.  תש״ד, תשרי תי

85 )תל־אביב( 1943 אוקטובר 11
 בעריכת / ועיון מחקר פרקי :תימן יהדות

 )ירושלים, טובי ויוסף ישעיהו ישראל
950 ,949 ,803 ,17 (1975 תשל״ו

1612 )תל־אביב( היום
 r שעל המזרח עולי לעניני הועדה יומן

48 ,42 )תל־אביב( הפועל הועד
ל הציונית והתנועה ציון חיבת של יחסן

 )ירושלים, ניני יהודה / מתימן עליה
997 (1976 תשל״ז

 אלגע־ פאר ווכעננבלאט : פאסט ■ידישע די
 )מלבורן, אינטערעסן יידישער מיינע

126 אוסטרליה(
136 )תל־אביב( התיכון המזרח ילקוט
 )תל־אביב( "מעריב" שבועון : ולילות ימים

1971, 2151
)ירו צנעא קהילת איש ישעיהו, ישראל

 ,1025 ,950 ,949 ,803 תשל״ט( שלים,
1036, 1048, 2432-2428, 2456.

 פועלי מפלגת של הבחירות מסות כינוס
 אפריל 5 תשכ״א, ניסן י״ט ארץ־ישראל,

564 )תל־אביב( 1961
 )חולון( ופרסום למידעימקומי עתון כפיר:
2438 ,2437 ״2413

 לקראת מפא״י מטעם תעמולה דף :לבוחר
 428 )תל־אביב( הרביעית לכנסת הבחירות

 ,1613 ,1563 ,1321 ,708 )תל-אביב( למרחב
1621, 1661, 1732

23 )תל-אביב( השעה לצרך
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 א842 )תל־אביב( מאזנים
 24 )תל־אביב( ודחופים מבוהלים
 א798 א,700 )עידחרוד( מבפנים

 1035 .1032 )תל־אביב( מגוון
 187 א,129 )תל־אביב( מולד
 אחה״ע־ מסא״י, של האיחוד לועידת מוסף

 תשכ״ח, טבת כ׳ )תל־אביב, רפ״י פוע״צ,
708 (1968 ינואר 21

 (1943 )תל־אביב, מ״ט ההסתדרות מועצת
80

תשכ״ו )תל־אביב, פ׳ ההסתדרות מועצת
1966) 671, 673
תשכ״ח )תל־אביב, פ״א ההסתדרות מועצת
1968) 719
 בנושא עיון יום :המזרח יהדות מורשת

 תשל״ו, )ירושלים, המזרח יהדות מורשת
1976) 976, 977
 / ומחקרים עיונים :תימן יהודי מורשת
 1008 תשל״ז( )ירושלים, טובי יוסף ערך
 566 א,343 לישראל( ההגנה )צבא מחניים

102 מלחמתנו
 ערך / ותרבות מורשת פרקי : ומים ממזרח
566 תשל״ח( )תל־אביב, ריפל יואל

 פנחס מאת / רחובות ובשעריים תימן מני
1821,1433 )רחובות( קפרא

 ,170-168 .166 ,163 ,25 )ירושלים( מסלול
 211 ,200 ,191 .182 ,178 ,176 ־174 ־173

,755 ,721 ,705 .478 )תל־אביב( מעריב
864 1040, 1252, 1283, 1287, 1293, 1298,

-1 3 1 7  ,1311 ,1308 ,1307 ,1304-1.302
,1369 ,1363 ,1359 ,1353 ,1345 ,1320
,1426 .1434—1422 ,1416 ,1411 ,1380
,1468 ,1461 ,1447 ,1442 ,1432 ,1431
,1540 ,1537 ,1526 ,1513 ,1504 ,1495
,1574 ,1569 ,1558 ,1553 ,1546 ,1541
,1606 ,1604 ,1592 ,1583 ,1579 ,1578
,1647 ,1635 ,1632 ,1622 ,1615 ,1614
,1669 ,1668 ,1662 ,1655 ,1652 ,1648
,1716 ,1711 ,1707 ,1706 ,1695 ,1672
,1749 ,1729 ,1728 ,1723 ,1719 ,1718
,1762 ,1761 ,1757 ,1754 ,1752 ,1750
,1794 ,1789-1779 ,1772-1770 ,1768
,1806 ,1805 ,1803 ,1802 ,1800-1798
,1833 ,1830 ,1826 ,1819 ,1812 ,1808
,1854 ,1851 ,1848 ,1845 ,1840 ,1839
,1864 ,1863 ,1861- ־1859 .1857 ,1856

,1882 ,1878 ,1876 .1871 ,1869 ,1868
—18941 ,1892 ,1890 ,1889 ,1887 ,1884
,1911 ,1907־ -1905 ,1903 ,1901 ,1896
,1927 ,1924 ,1920-1917 ,1915—1913
,1955 ,1947 ,1945 ,1937 ,1936 ,1929
,1980 ,1977 ,1973 ,1967 ,1961 ,1960
,1993 ,1992 ,1990 ,1988 ,1986 ,1984
,2015 ,2009 ,2006 ,2002 ,1997 ,1996
,2032-2029 ,2022 ,2021 ,2019 ,2016
,2057--2055 ,2053-2049 ,2042 ,2034
—2077 ,2075 ,2070 ,2067 ,2064 ,2061
,2091 ,2089 ,2087 ,2086 ,2083 ,2080
,2110-2108 ,2106-2100 ,2095 ,2092
,2128 ,2122 ,2121 ,2119 ,2113 ,2112
,2142 ,2140 ,2139 ,2136 ,2132 ,2129
,2161--2157 ,2152 ,2150-2148 ,2144
,2173 ,2171 ,2169 ,2167 ,2166 ,2164
,2199 ־2193 ,2187 ,2180-2178 ,2176
,2217 ,2215-2209 ,2207 ,2205 ,2204
,2234 ,22־11 ־2226 ,2225 ,2221 ,2220
,2252 ,2251 ,2247—2 4 5 ,2242 ,2241
—2265 ,2262 ,2264 ,2259 ,2258 ,2254
,2280 ,2276 ,2274 ,2273 ,2270 ,2268
,2298 ,2296-2294 ,2290-2286 ,2281
-2 3 2 3 ,2319 ,2317 ,2310 .23105 ,2302
,2349-2339 ,2335 .23331—2328 ,2325
,2364- 2362 ,2358 ,2356 ,2354 ,2351
,235(5 ,2392 ,2374 ,2372—2368 ,2366

2434 ,24ט!7 ,2123 ,2400 .2398
א1563 )תל־אביב( לנוער מעריב

 ל״דבר" מוסף - ועיון אמנות לספרות, משא
855 ,793 )תל־אביב(

אר של הקוערס אורחת הכנסת משלחת
 תשל״ו, כסלו )ירושלים, הברית צות

961 (1975 נובמבר ,960
פו למפלגת הצעירה המשמרת :משמרת

 112 )תל־אביב( ארץ־ישראל עלי
 2162 )תל־אביב( וכלכלה משפט
 ישראל בעריכת / קובץ לציון: מתימן

 )תל־אביב, גרידי ושמעון ישעיהו
1200 ,53 ,47 ,46 ,45 ,12 תרצ״ח(

)תל-אביב( תש״א אב י׳ - תימן. שבות ניב
64, 65
התאח של התרבות ועדת הוצאת / ניבנו

59 )תל־אביב( בא״י ״צעירי־עדן״ דות
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 )תל־ תש״א שבט ל׳ — תימן. שבות נתיבי
68 אביב(

 ברקת ראובן של לזכרו קובץ :ברקת ספר
 )ירושלים, הכנסת יושב־ראש שהיה מי

 ,969 ,956 ,934 ,887 ,837-835 תשל״ז(
982, 1059

 )תל־ תש״ט העתונאים, של השנה ספר
א.134 אביב(

 גלום־ זכריה מאת / תימן יהודי למען ספר
 873 (1973 תשל״ד )ירושלים, קא

2446 ונוער ילדים ספרות

 הכרמלי אליהו מאת / השחר עלות עד
 ,18 (1977 תשל״ח )ירושלים, )לולו(

1054
 1480 )וזל־אביב( הדתי העובד
 2405 ,2376 ,2271 )תל־אביב( הזה העולם

3 תימן עורי 8 ,3 7 ,3 6 ,3 5 ,2 6 
 1025 המדינה בבקורת עיונים

 א376 בעין עין
 ,1221 ,784 ,713 )תל־אביב( המשמר על

1222, 1224, 1234, 1383, 1441, 1448,
1450, 1452, 1454, 1464, 1489, 1498,
1501, 1514, 1516, 1548, 1559, 1561,
1584, 1586, 1589, 1626, 1627, 1688,
1724, 1725, 1809, 1813, 1820, 1827,
1831, 1834, 1843, 1893, 1900, 1916,
1921, 1938, 1939, 1952, 1958, 1962,
1963, 1968, 1974, 2007, 2010, 2018,
2023, 2026, 2060, 2076, 2084, 2090,
21138, 2143, 2147, 2216, 2218, 2224,
2232, 2239, 2244, 2250, 2291, 2359,
2393, 2399, 2407, 2408, 2424, 2426,
2439, 2441

 העשור לציון חגיגות :נשרים כנפי על
 (1959 )פתח־תקוה, תימן יהודי לעלית

405
791 תשל״ב( )ירושלים, שבזי יום עצרת

 א,242 א,234 )תל־אביב( ציון און פאלק
א.308 א,265

 א816 )תל־אביב( פאלקסבלאט
,86 ,77 ,58 ,51 )תל־אביב( הצעיר הפועל
105, 106, 186, 220, 230, 231, 233, 234, 
236, 241-238, 243, 245, 246, 249, 251-
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—271 ,269 ,266 ,263 ,260 ,258-256 ,253 
,286 ,285 ,283 ,280 ,279 ,276 ,275 ,273 
,302 ,301 ,299-296 ,294 ,293 ,290-287  
,318 ,317 ,315 ,314 ,310 ,308-306 ,304 
-3 3 2  ,330 ,329 ,327 ,326 ,324 ,322 ,320 
,348 ,347 ,345 ,344 ,341—339 ,337 ,334 
,370 ,366 ,362 ,360 ,358-354 ,353 ,350 
-3 8 6  ,381 ,380 ,378—376 ,373 ,371 
,410 ,406 ,404 ,403 ,400 ,398-395 ,390 
-4 3 1  ,429 ,425 ,422 ,419 ,415 ,413 ,412

 .452-450 ,448 ,445-443 ,440י־436 ,434
455, 456, 464-460, 469-467, 472, 474, 

481-479, 483, 485, 486, 491-489, 493, 
494, 501-498, 503, 505, 510-508, 512, 
513, 515, 517, 519, 520, 521, 527-523, 
529, 531, 533, 5:34, 536, 537, 539, 540, 

544-542, 546, 549, 551, 555-553, 558— 
563, 567, 571-569, 576-573, 578, 579, 

583-581, 587-585, 589, 590, 592, 593, 
597-595, 602-600, 604, 609-607,
613-611, 616, 618, 622, 623, 625, 626, 

629, 632, 633, 638-636, 640, 642, 644, 
647, 650, 653, 656, 657, 661, 662, 666, 
667, 669, 670, 682-674, 693, 707, 715, 
717 , 723, 733, 742, 745, 750, 762, 763, 
766, 769, 770, 1200, 1202, 1356, 1400, 

1401, 1444, 1460, 1638
1972 )תל־אביב( פגים אל פנים

 ,2133 ,1623 ,1420 ,1334 )תל־אביב( חצופה
2360, 2416

 השואה על ומראות תעודות אגרות, :צרור
1064 תש״ח( )תל־אביב, ולאחריה בעדן

1874 ,1837 )תל־אביב( העם קול
 במחנה ישראל ארץ פועלי מפלגת קול

 )תל־אביב, המזרח וארצות תימן עולי
180 ,179 תשי״ב( כסלו

 )תל־ תש״א שבט תימן.-א׳ שבות קול
66 אביב(
 סטי־ וחשבון דין :הכ״ב הציוני הקונגרס
113 )ירושלים( נוגרפי
 סטי־ וחשבון דין :הכ״ד הציוני הקונגרס
316 תשי״ז( )ירושלים, נוגרפי

 )תל־ ארץ־ישראל פועלי מפלגת / קונטרס
92 ,82 אביב(



 בעריכת / תשל״ה—תשל״ג ומעשים קורות
ל הכללי הועד :)ירושלים טובי יוסף

 497 תשל״ו( בירושלים, התימנים קהילת
היהו נציגי כינוס של הסטיגוגרמה קיצור
בירו התיכון המזרח ארצות יוצאי דים

.18.11.1948) תש״ט חשוז ט״ז שלים, ) 
135 תש״ט( )ירושלים,

 קרן על להסברה ידיעות :הדרך ראשית
 שמעון בעריכת / ומטרותיה המילגות

 (1970 יוני תש״ל, סיון )ירושלים, גרידי
711
 )חולון, ישראל 199 אזור בינלאומי, רוטרי

1973) 831
אביב( רמזור תל־ ( 779, 1675, 1693, 1849 

 2417 קרית־טבעון של המקומי השבועון
 )תל- התימנים העובדים עתון :תימן שבות

34 חרצ״ה( חשון אביב, ,27
 ל־ הועדה מזכירות הוצאת / תימן שבות

 )תל- הפועל הועד שע״י התימנים עניני
61 תש״א( חשון אביב, ,28, 62

 לדפוס והובא הוכן / קובץ :תימן שבות
תל־ צדוק אהרן ישעיהו, ישראל ידי על ( 

99 ,13 תש״ה( אביב, -96, 103
 סיון י׳ — תימן. שבות תלמי : שבילים

 72 ,71 )תל-אביב( 1941 יוני 5 תש״א,
 אחרונות" "ידיעות מוסף ימים: שבעה
אחרונות ידיעות :ראה
היהודים לעניני פעמי חד עלון :השופר

אביב, ובחו״ל בארץ התימנים תל־  ערב )
31,29 תרצ״ב( השנה ראש

אביב( תימן יוצאי שלוחות תל־ ( 30, 140— 
151, 158-156, 161, 162, 164, 165, 171, 
172, 192, 193, 198, 199, 201, 202, 204, 
205, 206, 213-208, 222—224, 277, 278, 
282, 284, 423, 424, 426, 427, 615, 617, 
621, 1228, 1231, 1236, 1237, 1270
 עיון ספרות, לדברי תש״ד "דבר" שנתון

אביב, וסקירה 100 תש״ה( )תל־
 עיון ספרות, לדברי תשי״ב "דבר" שנתון

אביב, סקירה 159 תשי״א( )תל־

ותר חברה לטיפוח האגודה בטאון :תהודה
 2436 ,2435 ,1050 )נתניה( בישראל בות

וחברה מדיניות לעניני ירחון תמורות:

2365
T h e  J e r u s a le m  P o s t  1962 א1432, א  
T h e  J e w is h  C h r o n ic le  ,א1964 ,1286 

2410
T h e  J e w is h  P o s t  s e e יידישע די :  

פאסט
S o c ia l is t  A f fa ir s ;  S o c ia l is t  I n te r  ־

n a t io n a l in fo r m a t io n א1834 
U j K e le t א1837 
W o r ld  J e w is h  C o n g r e ss . P le n a r y  

A s s e m b ly  (4 t h : 1959: s t o c k  ״
h o lm )  P r o c e e d in g s . — G e n e v a : 
W .J .C ., 1959 421
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 ובקורות ספרות דברי
ישעיהו ישראל שכתב

141 )שיר( ספרו אבותנו
2324 )מחזה( שבזי אהבת

א54 התקוה איש
99 ,11 התלתלים בעל ,13, 1050.1047 

50 בת־תימן
49 חנוכה דמעות

1049,427 ,11 גאולים דרך
 69 ,68,20 התימנים מכרם זמירות
 "סעדיה גם )ראה 1047 ,11 היתום חלקיה

היתום"(
116 תימן במשכנות חתונות

ב54 הסבל יעקב
121 שתול כעץ

158 124 חיל אל מחיל
685 ,88 ,78 ניגונים
 "חלקיה גם )ראה 47 ,40 ,12 היתום סעדיה

היתום"(
69 ,20 הפלפל מוכר סעדיה
א48 המשכן עלית
427 מעללים צרור

68 קבקבים
685 גלויות קיבוץ

בקורות

 234 עפר״ של ״דרך מרדכי. טביב,
 127,125 השדה״ ״כעשב מרדכי. טביב,

 822 האילם״ ״בית שלמה. טבעוני,
 התימנים׳ מכרם "נער שלמה. טבעוני,

א700

199 ,187 לתימן״ ״מסע שמואל. יבגאלי, -
117 ותימן״ עדן ״בין יעקב. מהלה, -
ב60 אהבה" כמות "עזה אהרן. פולק, -
 ,495 ,16 תימן״ ׳״הליכות יוסף. קאפח, -

1295, 1318, 1331, 1332, 1345

 שבהם ומאורעות פרשיות
ישעיהו ישראל מעורב היה

 מסגנות ישעיהו ישראל התפטרות איום
 אי־צירופו על כמחאה הכנסת יושב־ראש

 —i960) 1297 דצמבר—)נובמבר לממשלה
1317, 1330-1319, 1333—1335

 הדואר שר לתפקיד ישעיהו ישראל מינוי
 —1422 (1967 ינואר —1966 )דצמבר

1454

 הלא• העתונות את ישעיהו ישראל התקפת
 (1969 יוני —1968 )דצמבר מפלגתית

 ,1668—1653 ,1651—1601 )י(, 735 ,734
1670—1682, 1684—1691, 1693, 1695,
1698, 1699, 1705, 1730
 העבודה מפלגת כמזכ״ל ישעיהו ישראל
1837-1796 ,1794 (1971 )מאי
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פטי כעקבות הכנסת יו״ר לתפקיד בחירתו
 (1972 )אפריל ז״ל ברקת ראובן של רתו

1912—1913, 1920-1915, 1946-1922,
1948—1964
 על ישעיהו, ישראל הכנסת, יו״ר הצעת

 בימת לעבר הכנסת חברי קידת נוהל
 -2137 ,2134 ,2133 (1975 )ינואר היו״ר

2139, 2142, 2144
 בראש ישעיהו ישראל עמידת עקב הפולמוס

 )ספסם* לארצות־זוזברית הכנסת משלחת

 ,2197—2188 ,2182 (1975 נובמבר—כר
2199—2201
 נ<976 ספטמבר—)יולי הכנסת מבקר פרשת

2271, 2277-2275, 2312-2279, 2314— 
2317, 2322, 2323, 2325

 ישראל לכבוד הערכה ודברי הספדים
 ,2389 (1979 )יוני מותו לאחר ישעיהו

2394, 2395, 2397, 2405-2402. 2408, 
2419-2411, 2425, 2426, 2435, 2436, 

2440, 2441, 2443

ישעיהו ישראל של כינויי־עט

475 חתום( )לא
141 אבי־נעמה

עו״ש :ראה בו״ש
523 ,491 הצעיר( )=הפועל ה.ה.
1064 ,403 ,179 ,24 ,19 י.י.

י. ישי, :ראה ישי י.

י. קואליציונר, : ראה קואליציונר י.

45 ש־י. י.

י. תמימי, ראה: תמימי י.
 698 ,672 ,668 ,648 ,646 ,171 ,156 יהויריב

,78 ,75 ,73 ,71 ,66 ,64 ב,41 א,40 ייש״י

,120  ,118 ,116 ,112 ,95 ,89 ,88 ,85
,147 ,146 ,140 ,139 ,132 ,131 ,130 ,129

427 ,165 ,161 ,157 ,151
621 י. ישי,
50 ישע

 125 ,68 ,67 ,37 ,36 ,35 ,32 ,21 ישראל
 ,211 ,208 ,205 ׳שלוחות׳( )=ןןורך עו״ש
213, 222

625 י. קואליציונר,
652 תמימי

683 י. תמימי,
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