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במערכת שנתקבלו סכרים
 דבר: ופתח עריכה ומשל. אגדה סיפורי יספר, כי יאמן עמנואל, בן־גריון,

עמי. 293 תשנ״א, לאור, הוצאה דביר דניאל. רנה איורים: כגן. צפורה

 יונתן. נתן בעריכת סידרה פועלים. ספרית שירים. קולד. יערה, דוד, בן
עבר. 62 תשנ״ב תל-אביב

 הקיבוץ הוצאת תוכניות, 34 ועוד בירובידדאן אוגנדה, אליהו, בנימיני,
עבר. 384.1990 תל־אביב הפועלים. ספרית הוצאת - המאוחד

 ופ'*פו מאת הקדמה עם ובספרות. בפולקלור מוסיבים גלגולי מנשה, גפן,
עבר. 306 תשנ״ב, ירושלים בע״מ, מס ראובן הוצאת גוי, דב

 שלמה ביצירת מחקר עיוני ואסורים, קתוחים פתוחים שרה, כץ,
עבר. 342 תשנ״ב, ירושלים, קוק, הרב מוסד הוצאת אבן־גבירול.

 הגולה גופי בין השלישית העליה סיפורי גופים, שגי בין אביבה, מהלו,
עם/ 212 .1991 ירושלים, בע״מ, מס ראובן הוצאת ארץ־ישראל. לנופי

 מגנס, י.ל. הוצאת הלבבות, לשירת הלבבות מחובות אהרן, מירסקי,
עמי. 307 תשנ״ב, ירושלים, העברית האוניברסיטה

 מבוא ישראל, בארץ העשרים שנות של הסיפורת סדן־לובנשטיין,
עבר 172 תשנ״א, הפועלים, ספריית ליפסקר, אבידב ועריכה,

 למחקרי הברמן מכק "חתקוח", בעל אימבר הרץ נפתלי יעקב, קבקוב,
עבו. 232 תשנ״א, לוד, ספרות,

 לאנגלית: תרגום דו-לשונית. מהדורה לילה, שירי אדית, קובנסקי,
עמי. 79 תשנ״ב, עקד, הוצאת קודיש, אדוארד

 על מסות אלתרמן, ביצירת המודרגיססית הפואמה צכי, ולח, זיוה שמיר,
 אופקי בר-אילן, אוניברסיטת הוצאת מצריים", מכות ו״שירי עניים" "שמחת

עמי. 248 תשנ״א, מחקר

 עורכים חיפה. אוניברסיטת של הספרים הוצאת ,7 בספרות, למחקר דפים
עבר. XVII 374 צורן. גבריאל לוריא, שלום כגן, צפורה יניב, שלמה

 כרך לה, הסמוכים והתחומים העברית הלשון לחקר כתב-עת לשוננו,
 ללשון האקדמיה הוצאת ■ העברית, הלשון שנת התש״ן, וארבעה, חמישים

עבר. 334 בלאו. יהושע העורך: ירושלים. העברית,

מחזורים העברית. ללשון האקדמיה הלשוך לשנת קובץ לעם. לשוננו
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עפו. דגג חתש״ן. - חתשמ״ס מ-מזג

דגי העורך: נ"□ כרך תשנ״ב, סתיו המאוחדת. הקיבוצית התנועה מבפנים,
הדרי.

.28 ואסתטיקה. היסטוריה לשון לספרות, כתב-עת ופרשנות. בקורת
מיס. ה׳ העורך: תשנ״ג סבת, בר-אילן. אוניברסיטת הוצאת

r--------------------------------------------------------------------------------------------ן-

I הלבבית ברכתנו טוב, מזל ברכת I

I ז״ל קפלן יוחנן יצחק דודנו בן של האהובים הנכדים ן
1 וכסלר ודניאל רחל 1

L______________________________________ I

י מרגרטן ד״ר לבית קפלן מיליסנס ליקירתנו
* לאה. ורעייתו אפריים יחיאל ע״ד לבנה

J נחמה יונה הורי
I ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה ויזכו רצון יהי
I ישראל, משה ומילדיהם ממנה נחת רוב וירבו טובים

I יוחנן ואברהם יהודית רבקה מרים, מאיר, חנה, יפה

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


