
יג כרך ב״קסת" שנסקרו ספרים

)שי צורות מפסלים עננים :אגסי,מאיר
175 נ, רים(,

: אורן, .  )סיפורים(, וארץ שמים קוני י
168 נא,
 163 נא, )שירים(, מועד אדם :מרים אורן,

 189 מט, התליה, עמוד עד :יהודה אטלס,
 )שירים(, הכבד בזרם לבדו :אנדד אלדן,
164 נא,
 ליהודים ערבים בין היחסים : מיכאל אסף,

,1860—1948) בארץ־ישראל 183 נא, (
 )סיפורים(, הנהר אדני :אהרן אפלפלד,

169 נא,
188 מט, ואכזבותיה, הקידמה :רמון ארון,

 )שירים(, יום יום שעשועים :חיים כאר,
162 נא,

 והכ־ האסלאם הערבים, :א. א. בלאייב,
191 נב, )אנגלית(, הערבית ליפות

 נב, סאמלר, מר של כוכב־הלכת :סול בלו,
174

 חכמים ולשון מקרא לשון :אבא בנדויד,
190 נב, שני(, )חלק

)שי הגשם ציפור :צביה גינור, יוסף בן
182 נב, רים(,

 מט, )שירים(, גבוה לילה :אסף בן־נר,
183

175 נא, הממונה, :מיכאל בר־זוהר,
 172 נא, גבוהים, שמיים :אברהם ברטורא,

)זכרו־ בים כטיפה :מרים ברנשטיין־כהן,
180 גב, נות(,
 מלובלין, עושה־הנפלאות :יצחק בשביס,

167 נ,

 179 נב, פלד, אורי של מותו :שמאי גולן,

 לנדאו(: מ. )ויעקב ר. א. המילטון גיב,
 מט, הערבית, הספרות לתולדות מבוא

191
178 נא, כתבים, :שלמה גינוסר,

 ארמי־ בחצר היין פולמוס :בנימין גלאי,
xה־וו לום 182 מט, פיליס, מלך 7
181 נב, דודתי, עם מסעותי :גריהם גריז,

 ישראלד, ניניו, )ולידיה אברהם דורון,
)מק בישראל רווחה מדיניות פישרוף(:

187 נב, ראה(,

 והשירה, הפיוט תולדות :מ. א. הברמן,
192 מט,
 בארץ- הדו־לאומי הרעיון :לי סוזאן הטיס,

 נב, )אנגלית(, המנדט בתקופת ישראל
185

)שי העיר אצבעות בין :מנפרד יינקלר,
165 נא, רים(,

178 נ, בתימן, ומלחמה הפיכה :יעל ורד,

187 מט, )סיפור(, צלחה דרך פנחס: זק,

 מט, )שירים(, עזובה בהורה : יחיאל חזק,
187

174 נא, ובתו, שעשוע :שבתי טבת,
 185 מט, שירים, עוד :משה טבנקין,

 ראשונה, אהבה :סרגיביץ איבן טורגניב,
171 נא, באביב, פלגים

 השני", ב״רייך ונצרות יהדות : אוריאל טל,
164 נ,

174 נ, )מבחר(, שירים :שלמה טנאי,

189 נב, לשון, פרקי :חנוך ילון,

 )שירים חוליגן של וידויו סרגיי: יסגין,
166 נ, ופואמות(,

185 נא, ״פתח״, :אהוד יערי,

 הציונית באידיאולוגיה העיר :אריק כהן,
186 נב, )אנגלית(,
 איילון, בעמק וירח :עמליה כהנא-כרמון,

177 נב,
177 נ, אגין, מולה )עורכת(: יהודית כפרי,

 חייו אבן־עזרא, אברהם :ישראל לוין,

195 מט, ושירתו,
 190 מט, בקאהיר, שליחות :וולפגאנג לוץ,

 169 נ, וקרוב, מהיום רחוק : אריה ליפשיץ,
בש הכלכלית ההתפתחות : יעקב ליפשיץ,
,1967—1969) המוחזקים טחים 187 נ, (



 .ר .א ןוטלימה ,ביג ׳ר — .מ בקעי ,ואדנל
 ,ןוכיתה חרזמה לע קבאמה :באז ,ריוקל

180 ,נ

 םימל תחתמ איהה ץראב :הרימ ,ריאמ
166 ,אנ ,(םיריש)

 םירופיסו םיבלכהו בנגה :בי׳גנ ,זופחמ
178 ,נ ,םירחא

70 1 ,אנ ,תוידודצו תויומד :.י .מ ,ילכימ
79 1 ,אנ ,ח״מזר :ירוא ,ןייטשלימ
־כמו לחר יריש :(ךרוע) ירוא ,ןייטשלימ

194 ,טמ ,הדי־בתכב היבת
ופיס) תויברעמה תועבגה :ןבואר ,ןרימ

186 ,טמ ,(םיר
 ,ןושל ינוקיתב לפטו רקיע :בקעי ,רוצנמ

176 ,נ
176 ,בנ ,ןבלה תיבהמ רדש :ןד ,תילגרמ

 ,נ ,ארטסותרז רמא הכ :ךירדירפ ,השטינ
160

 םהרבא ,ןורוד ׳ר—(תכרוע) הידיל ,וינינ
80 1 ,אנ ,הבקסומב תוחילש :יכדרמ ,רימנ
173 ,נ ,םירחא םיריש רחא ןמז :ילא ,רצנ

 ,ןוכיתה חרזמה תיילע :.מ דראווה ,רכא6
1914— 193 ,בנ ,(תילגנא) 1942

 ,בולוקוס םוחנ יבא :ןאירול׳פ ,בולוקוס
177 ,אנ

182 ,אנ ,ינקירפאה רגתאה :ןנח ,רוניע

 ,נ ,תלוברעמה :ןיטנטסנוק ,יקסבוטסואפ
165

61 1 ,אנ ,(םיריש) לוגלג :ןד ,םיגפ
 ,.דיפסה שיא ,הנואילרוק ןוד :וירמ ,וזופ

173 ,אנ
בא ,ןורוד ׳ר—(תכרוע) הלארשי ,ףורשיפ

םהר

 ,(ףסאמ) תונויצה :(ךרוע) לאינד ,יפרא?
183 ,בנ

 ,נ ,(םיריש) רבדמב הפוח :אבא ,רנבוק
170

 ,םיחרופ םדוע םיסיריאה :ןועמש ,רינשוק
182 ,בנ

 ,טמ ,תומיעה ענמנ דיא :.פ טרבור ,ידנק
188

162 ,נ ,רלפק סנאהוי :רותרא ,רלטסק

 ,אנ ,(םיריש) םויה בורעב :יגב ,גרבנזור
167

 םלועה תא תנייזמ מ״הרב :ירוא ,ןנער
181 ,אג ,(תילגנא) ישילשה

82 1 ,טמ ,םירישה רפס : סחנפ ,הדש
 ,דרוסבאה לש היגולויצוסה :המלש ,םהוש

188 ,בנ
יס) ןטקה םיהולאה לש ותומ :דוד ,רחש

185 ,טמ ,(םירופ
 ,(םיריש) אבצה ןמ בש רענ :קחצי ,ולש

184 ,טמ
 ,(תילגנא) ג ךרכ ,ןוכיתה חרזמה ןותנש

182 ,אנ

168 ,נ ,סורוקיפאה :ןועדג ,זפלת
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