
אש שאול כתבי

ביבליוגראפית רשימה

1952
 —82 עט׳ תשי״ב, תמוז ,2 חוב׳ בחינות, עברית. במהדורה ז״ל גוטמן .1

85.

1954
Note on הנא. Vetus Testamentum, vol. 4, pp. 3052. 307־

1955
 ודר• מאמרים קורץ ומדע, דת גוטמן. יוליוס יצחק מגרמנית, תרגם .3

עמ׳. 322 תשט״ו, מגנם, הוצאת ירושלים, צאות.
Die Schocken-Grammatik. Israelitisches Wochenblatt (ZU- .4 
rich), no. 1, p. 14.
Zur Geschichte des alten Israel. Ibid. no. 8, p. 50. .5
Altneuhebraisch. Ibid., no. 11, p. 48. .6
Nochmals urn des medizinische Werk des Rambam, Ibid., .7 
no. 12, p. 44.
Du und die Bibel. Ibid., no. 13, p. 44. .8
JUdische Wissenschaft in England. Ibid., no. 20, p. 27. .9
Judentum und Judenstaat in traditioneller Sicht. Ibid., no. .10 
25, pp. 56־.
Schweizer Lyrik in Hebraisch. Ibid., no. 32, p. 31. .11
Deutsche ReisebUcher Uber das Heilige Land. Ibid., no. 34, .12
p. 27.
Schweizer Geistesleben in Israelischer WUrdigung. Ibid., .13 
no. 37, p. 39.
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Sumerische und akkadische Hymmen und Gebete. Ibid., no. .14 
37, p. 41.
Zur jiidischen Apologetik. Ibid., no. 41, p. 38. .15
Von jiidischer Wissenschaft in Amerika. Ibid., no. 42, pp. .16 
5-6.
Herzls “Selbstmord”. Ibid., no. 41, p. 38. .17

1956
 תשט״ו, א/ חוב׳ כ״א, תרביץ, הערות. שלוש —היחס" כת "לתולדות .18

.111—110 עט׳
Israel in der Sovietgeographie. Israelitisches Wochenblatt, .19 
no. 7, p. 3.
Heine in Jerusalem. Ibid., no .7, p. 25. .20
Lehre von Zion. Ibid., no. 33, p. 34. .21
“Einer aus dem Volke” (100 Geburstag von Achad Ha’• .22 
Am). Ibid., no. 34, pp. 3-4.

1957
.213—209 עמי תשי״ז, ד׳, חוב׳ כ״ו, תרביץ, והפטרות. פרשיות .23
.15 עמ׳ תשי״ז, גיסן ,13 מם׳ יד־ושם, ידיעות בגרונם. אירופה רוממות .24
 בתח־ אליזע. שדה וקיבוץ[ ז״ל• שמיר אליעזר של לזכרו קובץ עורך, .25

 עט׳ ההיסטורי". והרקע אומץ יוסף בספר "שינויים מאמרו, הקובץ
155—162.

א׳. כרך והגכורה, השואה כפרשיות מחקרים קוכץ ידייושם, עורך .26
.331—330 עמ׳ תשי״ז, ד׳, חוב׳ תרביץ, והפטרות״. ל״פרשיות נוספות .27

Der Heilige (Er sei gepriesen) Zur Geschichte einer nach- .28 
biblisch hebrdischen Gottesbezeichnung. Leiden, 1957, 86 pp.
Job XXXVI 5 in Tannaitic tradition. Vet us Testamentum, .29 
vol. 8, no. 2, pp. 190-191.
Europaproblem und Neo-Nazismus (“Nation Europa”). .30 
Israelitisches Wochenblatt, no. 6, pp. 29-30.
Die Mischna, Traktat Sota von Dr. Hans Bietenhard. Ibid., .31 
no. 6, p. 51.
Arnold Schonbergs “Fluchtling aus Warschau”.7Wd., no. .32 
10, p. 33.
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1958
 ב׳, כרך והגבורה, השואה כפרשיות מההרים ?וכץ יד־ושם, עורך, .33

תשי״ח.
 .83—71 ׳עמ שם, המכרעת(. השנה —1938) להשמדה הפליה בין .34

 Between Discrimination and Extermination (The באנגלית גם
Fateful Year 1938). Yad Vashem Studies, vol. 2, pp. 79־93.

 עט׳ תשי״ח, כ״ב, לשוננו, בעברית. ישר דיבור לפני —מלות על .35
53-48.

באפריל. 4 הארץ, הוא. ברוד הקדוש של שמותיו .36
Moshe Flinker und sein Volk. Israelitisches Wochenblatt. 37 
no. 52, pp. 34־.

1959
 יד־ושם, ידיעות ושם". "יו מראשות דינור פרום׳ של פרישתו עם .38

.11 עם׳ תשי״ט, ניסן ,19/20 מם׳
 ,17/18 מם׳ שם, שובל(. פנקס על לביקורת )תשובה פתוח הפנקס .39

.28 עט׳ תשי״ט, טבת
 ג׳, כרך והגבורה, השואה בפרשיות מחקרים קובץ יד־ושם, עורך, .40

תשי״ט.
 —742 ׳עמ ד׳, כרך החינוכית, האנציקלופדיה ונאצי. פאשיסטי חינוך .41

749.
 תשי״ט, ג׳, י׳, כרך עיון, מסות. ומאמינים, הוגים ברגמן: הוגו שמואל .42

.161—159 עט׳
 עט׳ תש״ד, (,136—135) י״ח מולד, בנאציזם. כאבן־פינה החינוך .43

(.56 מם. בגרמנית )גם 574—567
מרץ. 15 הארץ, שישים(. לו )במלאות לרבים מורה —סימון פרוס׳ .44
 Erinnerungen zum Gedenken an die Katastrophe des euro־ .45

.paischen Judentums. Israelitisches Wochenblatt, no. 18, pp
29־30.

Zunz, Explorer of Jewish Values (Review of Leopold .46 
Wallach, Liberty and Letters, The Thoughts of Leopold 
Zunz, and Nahum N. Glatzer (ed.) Leopold and Adelheid 
Zunz, An An Account in Letters, 1815-1855). The Jerusalem 
Post, November 11.
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1960
 ד׳, כרך והגבורה, השואה כפרשיות מחקרים קוכין יד־ושם, עורך, .47

תש״ך.
•312—311 עם׳ ,143 חוב׳ י״ח, כרך מולד, וחוקריו. צונץ ליפמן טוב יום .48
האוני ירושלים, לתרגיל. מקורות מכחד היהודים, נגד הנאצים חוק .49

תש״ד. זמננו, ליהדות החוג העברית, ברסיטה
 עמ׳ (,142—141) י״ח, כרך מולד, היהודים. והשמדת הס״ם מדינת .50

.175—169 עט׳
51. When East Meets West (Review of S. Adler-Rudel Ostjuden 

.15 Deutschland 1880-1940). The Jerusalem Post, January
52. Spiritual Defiance of Nazis (Review of Emst Simon, Aufbau 

.11 im Untergang) Ibid., March

1961
 G. Kisch and K. Roepke, Schriften zur Geschichte על ביקורת .53

der Juden ,467—462 עמ׳ תשכ״א, ל״ו, קרית־ספר.
 מולד, השואה(. תקופת של הגדרתה )על החורבן בתוך קידוש־החיים .54

 מס׳ וצרפתית באנגלית )גם .106—99 עט׳ תשכ״א (,154—153) י״ט
66.)

עמ׳ תשכ״א, (.159—158) י״ט כרד מולד, ז יהודי־נוצרי שיש היתכן .55
.480—479

Nationalpolitische Erziehung — ein Eckpfeiler des National* .56 
sozialismus. Internationales Jahrbuch, vol. VIII, pp. 125-136.

(.43 מס. בעברית )גם
Racialism Gone Rabid, Background to the Eichmann Trial. .57 
Israel., no. 6, pp. 14-16.
Path of Nazi Meteor (Review of William Shirer, The Rise .58 
and Fall of the Third Reich, A History of Nazi Germany), 
The Jerusa'em Post, April 6.
250 Years of Jewish History. (Review of Yitzhak F. Baer .59 
Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday). Ibid., 
August 25.
Sparks of Life (Review of Nathan Eck. Hatoim B'darkei .60 
Hamavet; Ota Kraus and Erich Kulka, Beith Haroshet
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L’mavet — Auschwitz). Ibid., September 19.
Goodwill, Misunderstanding (Review of Hans Jurgen .61 
Schultz, Juden, Christen, Deutsche). Ibid., October 20.

1962
 תרי״ד—תפ״ג ברלין קהילות פנקס בגרמנית, ומבוא הקדמה עורך, .62

.682 עמ׳ תשכ״ב, מם, ר. ירושלים, (.1854—1723)
 ולסמי־ לשיעורים מקורות הנזמים, של השמדה מדיניות על תעודות .63

זמננו. ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, נרים.
מקו ,1939—1938 כשנות הגרמנית החוץ למדיניות נכחדות תעודות .64

זמננו. ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, לסמינריון. רות
תשכ״ב. א׳, גליון כהר, הנאצית. האנטישמיות על אחדים דברים .65

The Dignity of the Destroyed, Towards a Definition of the .66 
Period of the Holocaust. Judaism, vol. 2, no. 11, pp. 99-111. 
L’Holocauste et la dignitd des victimes. Evi- : בצרפתית גם  
dences, vol. 14, no. 93, pp. 15 ־20. (54 מם. בעברית גם ).
En marge du probkme de 1’Allemagne nouvelle. Le Monde .67 
Juif, vol. 17, September-December, pp. 30-32.
Um der Vermogen der Naziopfer. Israelitisches Wochenblatt, .68 
no. 47, p. 52.
Review of Der Fischer Welt-Almanach. The Jerusalem .69 
Post, January 6.
Textbook of Nazism fails (Review of M. Lenski, Mi He’ela .IQ 
et Hitler Lashilton). Ibid., February 2.
Guide to Jews in Eastern Bloc (Review of Randolph L. .71 
Braham, Jews in the Communist World). Ibid., February 16.
A Note on two Conferences on European Jewry. The Jewish .72 
Journal of Sociology, vol. 4, no. 2. December, pp. 294296־.
End of German Jewry (Review of Zwi Asaria. Die Juden .73 
in Koln; Azriel Shohat, Im Hilufei Tekufot and Mordechai 
Eliav. Hahinuch Hayehudi be Germania bimei Hahaskalah 
Vehaemanzipatia). The Jerusalem Post, May 11.
Shall you Murder and also Inherit? (Review of C. I. Kapra- .74 
lik. Reclaiming the Nazi Loot). Ibid., July 6.
Rethinking “Jewish Unity” Concept (Review of E. Shmueli .75 
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(ed.), Bdayoth Ha’am Hayehudi Baz/nan Hazeh; Yakov 
Lestschinsky, Hapezurah Hayehudit and Hatefutzflh Haye- 
hud it) Ibid., August 24.
Robert Weltsch Birthday Volume (Review of Robert .76 
Weltsch zum 70 Geburstag von seinen Freunden). Ibid., 
August 24.

1963
 נאמרים. ?כין ילון, חגור פפר אברמסון( וש׳ קוסשר י׳ עם )יחד עורך .77

תשכ״ג. קרית־ספר, ירושלים,
 מחקרים קובץ יד־ושם הנאצים. מלשון דוגמאות כ״ה ומשמען מילים .78

 )גם .133—-109 עמ׳ תשכ״ג, ה׳ כרך והגבורה, השואה כפרשיות
(.100 מם. באנגלית

 ,11 נומ׳ ,12 יאר׳ ציון אין פולק פראבלעם. א אלם דערציונג ידישע .79
.128 מם. ובעברית 113 מס. בצרפתית גם .40—37 עט׳ תשכ״ג.

 תשב״ד, (186—185 )מס׳ כ״א מולד, כיצד?—גלות שנות אלפיים .80
.678—675 עמ׳

באפריל. 1 הארץ היהודים. נגד הנאצים לחקיקת אב תכנית .81
באוקטובר. 22 הארץ מהו. ידוע ם״ס .82
 ירושלים, לסמינריון. חומר הנאצים, כתקופת ובעיותיה היהודים הגירת .83

זמננו. ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה
“The Holocaust”. In: B. Mazar, M. Davis, Ch. H. Ben .84 
Sasson (eds.), The Illustrated History of the Jews. Jerusalem 
Publishing Institute, pp. 327 ־341. (96 מס׳ בעברית גם ).
Ein uberraschender und wichtiger Fund, lsraelitisches Wo- .85 
chenblatt, no. 40, p. 51.
Year Book (Review of Der Fischer Welt-Almanach 1963). .86
The Jerusalem Post, January 11.
Sought Fixed Laws in History (Review of Moshe Bok, Ha- .87 
derech Bat Ha’alpayim). Ibid., August 23.
A Friend of Refugees, In Memoriam Mrs. Anna Schwab. .88 
Ibid., August 28.
The Jews of Hamelin (Review of The Life of Glueckel of .89 
Hamelin (1646-1724), Autobiography). Ibid., September 13.
Diary of Life at Bergen-Belsen (Review of Hana Levi-Haas, .90
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Bergen-Belsen (1944-1945)). Ibid., September 27.
Tracing the Sad Fate of Algerian Jewry (Review of Michal .91 
Ansky, Yehudei Algeria, Crtmieux ad Hashichrur). Ibid., 
October 18.
Rahel Ben-Zvi’s Biography of Founder of Mikveh Israel .92 
(Review of Rahel Yannait Ben-Zvi, Eliahu Krause, Avi 
Hahinuch Hahakla Ba’aretz). Ibid., November 1.
Judophobie (Review of Karl Thieme, Judenfeindschaft, .93 
Darstellung und Analysen). Ibid., November 29.

1964
 (,198—197 )חוב׳ כ״ב כרך מולד, המודרני. הרב של לדמותו קוים .94

.719—717 עמי תשכ״ד,
 בתוך סביבו. והפולמוס ראשיתו—הצלה למדיניות גסיון ההעברה, .95

 זמננו" "יהדות כמדור שהושמעו הרצאות קופץ כדורנו, ישראל עם
 האוניברסיטה ירושלים, היהדות. למדעי השלישי העולמי כקונגרם
.349—330 עמ׳ תשכ״ד, העברית,

תול )עורכים(, ששון בן ר- וה. דייוויס מ. מזר, ב. :בתוך ״השואה״, .96
 .338—323 עט׳ בישראל, לאור להוצאה מכון ירושלים, היהודים, דות
(.84 מס׳ באנגלית )גם

 יהודה של במשנתו )עיונים המודרני היהודי לבעית כתשובה הציונות .97
 .445—438 עט׳ תשכ״ד, (,182—181) 4כ״ מולד, בלומנפלד(, קורט

 Kurt Blumenfeld on the Modern Jew and Zio- באנגלית גם
.nism.T/je Jewish Journal of Sociology, Vol. 6, no. 2, pp
(.112 מס׳ ביידיש )גם 232-242.

.46—34 ׳עמ תשכ״ד, 4ז חוב׳ ב׳, אמות, לודז׳. בגיטו גרמני .98
)בעב תשכ״ד. ואהרמן, ירושלים, פמכרגר, משפחת והקדמה, עריכה .99

ובאנגלית(. רית
Words and their Meanings, Twenty-five Examples of Nazi .100 
Idiom. Yad Vashem Studies, vol. 5, pp. 133-167. בעברית גם )

מס׳ 78).
Editor (together with Julius Gould). Jewish Life in Modern .101 
Britain, London, Routledge and Kegan Paul, 217 pp. [In 
this volume summary of his participation following Norman 
Cohen’s lecture “Trends in Anglo-Jewish Religious Life’’
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(pp. 55-56), and his paper, prepared jointly with Geoffrey 
Wigoder. *‘Oral History and its Potential Application” (pp.

155־164)1. (121 מס׳ מברית .)גם
Eine neue literarische Quelle Hitlers? Eine Methodologische .102 
Ueberlegung. Geschichte in Wissen und Unterricht, no. 8, 
pp. 487-493.
Monumenta Judaica, Zu den Publikationen anlasslich der .103 
Kolner Ausstellung. “M.B.” (Tel-Aviv), February 14.
S. Adler-Rudel. 70 Jahre. Israelitisches Wochenblatt, no. 27. .104 
p. 42.
Ungarn vor 20 Jahren. Ibid., no. 40, pp. 5-6 and no. 41, pp. .105 
15-17.
Jacob Robinson 75 Jahre. Ibid., no. 50, p. 13. .106
Guide to Opera (Review of Der Neue Opera Filhrer). The .107 
Jerusalem Post. February 2.
Tales of Horror (Review of Hermann Hesse, Marchen). .108 
Ibid., October 2.
Goethe Reprinted (Review of Goethe, Gedichte). Ibid., .109 
December 12.

1965
 ספר לכתי ישראל עם לתולדות אכלם ביעארט(. חיים עם )יחד .110

תל־אביב. תיכוניים
 ׳עמ תשכ״ה, (,202—201) כ״ג מולד, והנאצים. הקתולית הפנסיה .111

234—238.
 )די איד מאדערנעם פוגעם פראבלעם אופז ענטפער אן ווי ציוניזם .112

 תשכ״ה, השנה ראש קעמפער, אידישער בלומענפעלד(, קורט פח שיטה
(.97 מם׳ ואנגלית בעברית )גם .64—60 עמ׳

Quelques problemes de base de i’enseignement juif dans la .113 
Diaspora. In: La vie Juive dans I’Europe Contemporaire. 
Bruxelles, Centre National des Hautes Etudes Juives and 
Institute of Contemporary Jewry of the Hebrew University, 
pp. 141-151. (128 מס׳ בעברית וגם 79 מם׳ בייד*ש גם ).
Editor (with Jacob Robinson). Guide to Unpublished Ma- .114 
terials of the Holocaust Period, Specimen Pages. Jerusalem
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The Hebrew University and Yad Vashon Institute for the 
Study of the European Jewish Catastrophe, 84 pp.
Honest Look at Leeds Jewry (Review of Ernest Krausz, .115 
Leeds Jewry). The Jerusalem Post, June 23.
A Question of Value (Review of Gunther Lewry, The .116 
Catholic Church and Nazi Germany). Ibid., August 20.
Herzl’s Tragic Family (Review of Arthur Stem, Die gene- .117 
tisch Tragodie der Familie Theodor Herzl). Had., August 27.
Zunz, Man of Words and Action (Review of Nahum N. .118 
Glatzer, Leopold Zunz — Jude — Deutscher — Europaer).
Ibid., October 1.
Story of a Community (Review of Alexander Carlebach .119 
Adass Yeshurun of Cologne). Ibid., October 8.
German Titles (Review of Fritz Bauer (ed.). Wider stand .120 
gegen die Staatsgewalt; Hans Kuhner, Neues Papstlexikon;
Uwe Schultz (ed.), Das Grosse Spiel; Janheinz Jahn (ed.), 
Schwartze Ballade). Ibid., November 12.

1966
 כדורנו. וכעיותיהם חייהם כריטניה, יהודי גולד(, י. עם )יחד עורך .121

 231 תשכ״ו, זמננו, ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים
עט׳.

 "מגמות כהן מ. נ. של הרצאתו על בדיון השתתפותו תמצית ]בכרך
 עם בשותפות הרצאתו ; (70—67 ׳)עמ אנגליה״ יהודי של הדת בחיי

 (175—167 )עמ׳ בו״ השימוש ואפשרויות בעל־פה ״תיעוד ויגודר ג׳
 )גם ([.213—207 )עט׳ הפרקים״ בין אנגליה ״יהודי דבר ואחרית

(.101 מס׳ דבר( לאחרית )פרט באנגלית
 הנאצית, האנטישמיות של ומיכה הנאציזם צמיחת על נכחדות תעודות .122

ליה המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, ותרגיל. לשיעור מקורות
זמננו. דות

 מקורות (,1936—1933) הנאצים שלטון ראשית על נכחדות תעודות .123
 ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, ותרגיל. לשעור
זמננו.

Variant Reading in Medieval Hebrew Commentaries; R. .124 
Samuel ben Meir (Rashbam). Textus, vol. 5, pp. 8492־.
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Race Prejudice (Review of Werner J. Kahnman, Volker .125 
und Rassen im Urteil der Jugend). The Jerusalem Post, 
February 2.
Refugees’ Story of Haven in U. K. (Review of Karen Ger• .126 
shon (ed.) We came as Children). Ibid., August 12.

1967
W ,127. יד-ושם לשלטון. הנאצים עלות עד בגרמניה אנשישמיות תכניות  

באנגלית גם .100—73 עמ׳ והגבורה. השואה כפרשיות מחקרים
Designs for Anti-Jewish Policy in Germany up to the Nazi 

Rule. Yad Vashem Studies, vol. 6, pp. 83־120.
 ירושלים, כדורנו. ובעיותיהם הייהם המערבית, אירופה יהודי עורך, .128

 בכרך עבד. 240 תשכ״ז, זמננו, ליהדות המכון העברית, האוניברסיטה
 79 מס׳ ביידיש )גם (105—99 )עמ׳ בגולה״ היהודי ״החינוך הרצאתו

(.113 מס׳ ובצרפתית
 הקהילות כוועדי רציפות או ניתוק רבעסון, יעקב בתוך: בדיון דבריו .129

 שפרינצק, זמננו/מדור ליהדות המכון ירושלים, הנאצית, כתקופה
 ישראל עם לידיעת החוג )מפרסומי תשכ״ז העברית, האוניברסיטה

.17—14 ׳עמ המדינה(, נשיא בבית בתפוצות
45—43 עמ׳ תשכ״ז, ניסן ג׳, גיל׳ ז׳, כר׳ המעין, יששכר, השם הגיית .130
 מבחר (,1944—1936) ובמלחמה כמדיניות דרכיה—הנאצית גרמניה .131

ליה המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים ותרגיל. לשעור מקורות
זמננו. דות

Review of Zosa Szajkowski, Analysis Franco-Jewish Ga- .132 
zetteer 1939-1945, with an introduction to Jewish Problems 
in Writing the “History of Jews during World War II". 
American Jewish Historical Quarterly, vol. 54, no. 6, pp. 
479-483.
Bemerkungen zum Aufsatz; “Sendboten aus dem Heiligen .133 
Land”. Leo Baeck Institut Bulletin, vol. 10, no. 37. p. 89.

1968
 יד־ ,העיקריות ופעולותיו גרמניה״ יהודי של הארצי ״האיחוד הקמת .134

 עמ׳ תשכ״ח, ז׳, כר׳ והגכורה, השואה כפרשיות מחקרים קוכץ ישם,
The establishment of the “Reichs- :באנגלית גם •35—24 עפד
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versicherung der Judea” in Deutschland and its Main 
Activities. Yad Vashem Studies, vol. 7, pp. 19-38.
Quelques probldmes de recherches sur l’Holocaust. In: .135 
Schneersohn, Isaac (ed.) D’Auschwitz a Israel, vingt arts 
aprts a liberation. Paris, Centre de Documentation Juive 
Contemporaire, pp. 42.48־
באנטישמיות והמשתנה הקיים אטינגר, שמואל בתוך: בדיון דבריו .136  

האוניברסיטה שפרעצק, מדור / זמננו ליהדות המכון ירושלים, כדורנו,  
בתפוצות ישראל עם לידיעת החוג )מפרסומי תשכ״ח העברית,  

עמ׳ המדינה(, נשיא בבית 35—42.
Zum Gedanken. Dr. Eugen Mayer. “M.B.”, January 12. .137 
Das Neue Lexikon des Judentums. Ibid., March 1. .138

 יהודי. נכוה ספר כית וייצמן. וח. פייבל ב. בובר, מ. מגרמנית, תרגם .139
עמ׳. 76 תשכ״ח, מגנם, הוצאת ירושלים,

 ח׳, מורשת, ילקוט בראשיתו, הנאצי למשטר העולם יהודי תגובות .140
.126—118 עמ׳ תשכ״ח,

בפברואר. 12 הארץ, מאיר. אויגן דר׳ של לזכרו .141
 קארפי, ליאונה לאריה זכרון ספר על )בקורת איטליה יהודי מתולדות •142

 4 חוב׳ א׳, כרך מולד, באיטליה.(. היהודים לתולדות מחקרים קוכץ
.530—528 עמ׳ תשכ״ח, שבט־אדר (,214)

Y a-t-il une renaissance culturelie juive en Israel? In: Le .143 
Renouveau de la Culture Juive. Brussels, Editions de 1’Insti- 
tut de Sociologie de Universite Libre, Centre National des 
Hautes Etudes Juives et Institut de Judaisme Contempo- 
raire, Universite Hebraique de Jerusalem, pp. 35-50.

1969
הנא כגרמניה חלוצים מחתרת שברזנץ יצחק והערות. מבוא עם ערוד •144  

קצגל־ יצחק ע״ש הגיטאות לוחמי בית המאוחד, הקיבוץ הוצאת צית.  
Jizchak Schwersenz und Edith : בגרמנית גם תשכ״ט. סון,  
Wolff. “Judische Jugend im Untergrund”. Leo Baeck 
Institut Bulletin, vol. 12, no. 45.

 והמרד, השואה לחקר דפים אירופה. יהדות בחורבן המחקר מבעיות .145
 קצנלסון, יצחק ע״ש הגיטאות לוחמי בית א׳, מאסף שניה, סדרה

.18—10 ׳עמ תש״ל,
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 ןע5ר כספרד החדש היהודי הישוב ביינארט, חיים בתוך: בדיון דבריו .146
 שפרינצק, זמננו/מדור ליהדות המכון ירושלים, והערכה. מציאות

 ישראל עם לידיעת החוג )מפרסומי תשכ״ט העברית, האוניברסיטה
40—38 עמ׳ המדינה(, נשיא בבית בתפוצות

1970
Some observations on the Place of Sephardim in Modern .147 
Jewry, In: Jacob M. Hassan and others (eds.) Aetas del 
Primer Simposio de Estudios Sefardies. Madrid, Institute 
“Arias Montano” (Publicationes de Estudio Sefardies) no.
1. pp. 131140־.

1972
Joint Divisional Editor (until 1968) ot “The Holocaust”. .148 
Encyclopaedia Judaica. Entries on: Mordecai Anielewicz. 
vol. 3, cols. 23־; David Cohen, vol. 5, col. 668; Drancy, vol.
6, cols. 207208־; Philip Friedman, vol. 7. cols. 188189־; Her- 
schel Grynszpan. vol. 7, cols. 953954־.
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