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 הוינאית באוניברסימה קיבלתי לפילוסופיה ר■ וק■ ו הד את

ר.1931 בשנת

^^xj־־Lvzvv^V ת צא ו ה ב לאור יצא ־ 1935 בשנת
 והופיעו שונות לשפות תורגמו והפילוסופיים הלוגיים מאפרי וינה(. ־•־■

 ועוד', באימליה פילוסופיה" די ב"ריווסמה ^^׳*׳^בהולנד, ן בירחו

 מאת הקדמה* )עם ללוגיסטיקה" "מבוא בס□ בעברית לוגיסמית חוברת גם

תרצ״ז. וינה, מירושלים(, ברגמן הוגו

)החל אפמוביצר ,הפרופ של
כעוזרו

בשנת

&£4יבפדגוגיון ולתלמוד לתנ״ך המנין
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למשל,

הוצאתי

פרופ׳

תנכיים, פילוסופיים, נושאים על מאמרים פירסמתי הזמן באותו
 ארץ־-ישראל. סופרי של ובמאספים ב"כ>סת" ב"מאזנים", ב"גליונות", ותלמודיים

"שלוה" התיכוןהספר בבית ולימדתי ארצה עליתי 1938 _בסנ_ת
 1950 שנת עד 1940 ומשנת/ בתל-אביב

הספרים בהרצאת

בהיפה, העבריהריאלי הספרבבית
מפרי הוצאת.יבחיפה הריאלי הספר ביתשל
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תלמוד פרקי למוד:

מדרש

מסנה ישמעאל;

לימדתי

 יפד1 רדא בראשית
 בשלשה מבחר לרפב״ם,

שעל למורי□ הפדרש בבית גם

תורה
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ב^ל-נ^יז•כרכים,

הווסת מיום הריאלי הספר בית יד

התיכוניים הספר בתי= עללמפקח נתמניתי 1951 בשנת
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 למורים . ה-.דר בית למנהל נתמניתי 1953 בשנת
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בחיפה ולגננות
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 מבוא
 ממדע

 סי?
 על

 פבוא
 ספר

 פרקי
 משנתו
מבוא

)תש״י(. לאגדה
 אגודת )הוצאת לאמונה

 כתבים מבחר קירקגור,
.)תשמ"ו( האגדה הוראת

)תשמ״ו(. לתלמוד
2)ב- לבתי-הספר האגדה

 (תשמ"ז)
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 תשי״ג(. דביר, ע״י הסופרים
כרוך, אילן תלמידי עם )יחד

.תשמ"ז( כרכים, בארבעה ואח"כ

 לכתי-הספר תלמוד
 ן ו רד ו ג א.ד. של

 )תשי״ח(. לסידור
 )הולך ^י^=^ב^»וז

"דביר". בהוצאת הנ״ל כל
נדפס( ו
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/ .. , )תסייד(. "מצפה" בהוצאת סינמכסים ועוד:
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 בכתבי ב"מולד", ב"מאזנים", ב"גליוגות",

ועוד׳ ב"כרמלית" החינוך(, משרד )של

 - וביהדות בפילוסופיה מאמרים ~1ור0"~

ובתרבות" ב"חינוך המקרא, לחקר החברה
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