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 ,"בצרוף של ותוכן־חענינים מפתח
התשכ״ה תשרי־ניסן, נ״א, כרך כ״ו, שנה

א
30 ,28 ישראל", »אגודת

67

 73 אוגגליון,
 10 העם, אחד

העבודה", »אחדות

ר ד" הרב לכבוד היובל ספר
 152 אחיעבר,

שלמד" אידלברג,
 178 ווייס, אברהם

 והלאה 132 איסלאם
 101־92 איש־געמי,

 42 ישראל, ד״ר, אלדד,
ושר מדינאי — קורקוס ישועה אברהם, אלמאליח,

 212 מרוקו, שולטני בחצרות
 180 שמואל, פרום׳ אטלס,
 158־156 ם., ט. אליוט,

 184־183 ראובן, אלקלעי
 24 נתן, אלתרמן,

23 "אנטיגונה",
 114 קויפמן, יחזקאל לתולדות מ., ר. א.

יעקב עם הראשונה פגישתי זלמן, שגיאור אש,
 107 צוזמר,

5־2 לוי, אשכול,

28 משה, ביילינסון,
22 "הבימה",

התורה על חדש אנגלי תרגום פלטיאל, בירגבוים,
; 185 למבקר, תשובה ז 32 המסורת, ברוח
115 / ביהדות׳ המושגים "ספר ספרו על בקורת

41 אליהו, בית־צורי,
170 שפינתה, אגרת צבי, בלומברג,

ב
 15 ,11 דבורה, בארון,

5 מ-נחם, בגין,
40 מרטין, בובר,

231 בורגיבה,
 220 ,27 ,22 ,11 נ., ח. ביאליק,
181 ל., י. ביאלר,

חלק ובהווה", בעבר ובעמים,  בישראל עונשין,
177־175 שישי(,

ה
27 ״הגנה״,

41 אחד"(, )"בקולר חיים הזז,
46 42 היטלר,

181 ז., ח. פרופ׳ הירשברג,
227־226 ,193 ,72 ,79־ 78 יהודה, ר׳ הלוי,

 178 שמואל, ד״ר בלקין,
 59 נחום, בנארי,

 69־65 ,6־1 דוד, בן־גוריון,
95־93 ל., י. בן־דוד,
 על מאבק או ירושה סיכסוץ אהרון, בן־עמי,

 65 בן־גוריון(, פרשת של )הדיאלקטיקה ? מורשה
 96 מ., בן־עמי,
95 ש., בן־ציון,

הזמן: בעיות
 שלמה — ? בישראל חדש מערן־כוחות היקום

 — לחודש מחודש ! 1 )קאמיגקר(, נקדימון
 ? מורשה על מאבק או ירושת סיכסון־ ז עברי י.

 אהרון — בך־גוריון( פרשת של )הדיאלקטיקה
 — הנצרות אל היהדות יחס ן 65 כן־עמי,
 — והישיגיהן תקופות ן 70 פדרבוש, שמעון
 תביעותינו ן 80 שמואלי, אפרים לגבורה, מרפיון

 ; 120 בר־תקווה, ב. ~ המועצות ברית מממשלת
 גלבוע, א. יהושע — בגליל — ישראלי ״תייר״

 ד״ר — הרווחה בתקופת אמריקה יהודי ן 164
מישאל, י. — לחודש מחודש ן 196 שמואלי, א.

 184 אברהם, ברוידס,
 24 יוסף, בר־יוסף,

 גליליי"( )"גליליאו ברכט
186 חיים, ד״ר ברנדויין,

11 ח., י. ברבר,
181 שמעון, ד״ר ברנשטין,
51 ד., י. ברקוביץ,

 המועצות, ברית מממשלת תביעותינו ב., בר־תקווה,
129

 ג
 155 ,154 אב., גולדברג,
 119 צ., ב. גולדברג,
 22 לאה, גולדברג,

בישראל, המודרני העברי התיאטרון ישראל, גור,
22

 59 אבא, גורדון,
 164 בגליל, — ישראלי ״תייר״ א., יהושע גלבוע

 110 הפעלים, רב צוזמר, יעקב ג., מנחם בלן,
11 נ., א. גנסין,

ד
 31־27 דה־האן,
 211־209 אפרים, דוידזון,

 94 מ., מנחם דוליצקי,
 60 משה, דייווים,

 68 משה, דיין,
 234 שלמה, דיקמן,

"דיני ספרו על )בקורת פלטיאל )דיקשטין( דייקן

בקורת: ודברי הערכות
 17 הנעמי, משה — ומאמרו פוגל דוד על

 פוגל, דוד — הצעירה בספרותנו וסגנון לשון
 המסורת ברוח התורה על חדש. אנגלי תרגום ן 9

 המספר סתוי משה ; 32 בירנבוים, פלטיאל
צרפת תחיית j 50 ליף, חיים — הלשון וחוקר

 של ספרו )על דאטפת" "על ן 53 מישאל. י.
 עזר ספרי ן 55 מרתאן, אברהם — פלאי( משה

 )ליאו( ליב אריה ; 56 עב״ע, — החומש ללימוד
 בן צוזמר ליעקב ; 57 ל., ח. —ז״ל שפאל
 אברהם — לדמותו קווים — צוזמר יעקב :הצ״ו

 — צוזמר יעקב לר׳ איש־נעמי אגרת ן 91 גיומן,
 הדור, בעקבי : צוזמר יעקב ן 92 מלאכי, ר. א.

 יעקב עם פגישתי 5104 חורגין, א. גרשון
 צוזמר יעקב j 107 אש, זלמן שניאור — צוזמר

 צרור ן 110 גלן, ג. מ-נחם — הפעלים רב
 שרטוטים ן 112 טברסקי, אהרן — זכרונות
 פינקל, יצחק — ז״ל כ״ץ שמואל של לדמותו

 ק. י. — בירנבוים לפי חדש בו״ ״כל ן 113
 הילדים ספרות חלוץ ; 115 מיקלישאנסקי,

 — קיפניס( לוין של השבעים )ליובל הישראלית
 בארג פיינשטיין משה ? 117 טשרנוביץ, ימימה

 מלאכי, ר. א. — בניו־יורק העברית הסביבה
151 j דוד — אליוט ס. ם. של לדמותו קווים 

 צם — שפינוזה אגרות ז 156 קוסלביץ,
 משפטני מפעל של לסיומו ן 170 בלומברג,

 היובל ספר ! 175 מיקלישגסקי, ק. י. — חשוב
אידלברג, שלמה — ווייס אברהם ד״ר תרב לכבוד



 מרדכי — האחרת״ הארץ ״מן שירים 1178
 פלטיאל — למבקר תשובה ן 184 עובדיהו,

 של )מפינקסו למינו הצ״ו ן 185 בירנבוים,
 — דוידזון אפרים של לזכרו : שני פרק xישיש
 בליריקה היהודית הנקודה ן 209 צוזמר, יעקב

 ן 218 הרכבי, צ. — סובייטי יהודי משורר של
 — והמספר המשורר — ז״ל שפאן שלמה
220 שגיב,

 משורר של בליריקה היהודית הנקודה צבי, הרכבי,
218 סובייטי, יהודי

 שבעת לגידול הגיאוגרפי הרקע מנשה, הראל,
203 ישראל, בארץ המינים

ו
43 לורד, ודג׳וואוד,

179 יעקב, יחיאל ד״ר הרב וייבברג,
ואפר" עפר אנוש מה "ידידי ליב, יהודה וינברגר,

 של שירו על ן 78 הלוי, יהודה לר׳ פתיחה —
226 הלוי, יהודה ר׳

 ...(, לכבוד היובל )ספר אברהם ד״ר הרב ווייס,
182־178

163־159 ,31 ליאוסולד, וייס,
164 יוסף, וייץ,

42 חיים, וייצמן,
187 פליכס, ולטש,

ז
 80 ישראל, זאנגוויל,

28 זאב, ז׳בוטינסקי,
 31־30 ,28 הרב, זונגפלד,

6 )שיר(, שפעינו בשפעי יצחק, זילברשלג,

ואגרות תעודות ותולדות, זכרונות
חביב — דה־האן רצח תעלומת של פיענוחה

 שלמה — מוין לורד ופרשת י לח״ ן 27 כנען,
ומלחמת מלאדי ל״הרב מילואים ן 41 סינגר,

 ־נעמי איש אגרת ; 49 מינדל, ניסן ד״ר — ״1812
 פגישתי ; 92 מלאכי, ר. א. — צוזמר יעקב לר׳

 אש, זלמן שביאור — צוזמר יעקב עם הראשדנה
 ג. מנחם — הפעלים רב צוזמר, יעקב ; 107
 טברסקי, אהרן — זכרונות צרור ן 110 גלן,
 — ז״ל כ״ץ שמואל של לדמותו שרטוטים ן 112

 — קויפמן יחזקאל לתולדות ; 113 פינקל, יצחק
 הסביבה בארג פיינשטיין משה ן 114 מ., ר. א.

 דרך ן 151 מלאכי, ר. א. — בניו־יורק העברית
 מגליציה העילוי וייס, ליאופולד של המוזרה חייו

 של )מפינקסו למינו הצ״ו ז 159 כנען, חביב —
 — דוידזון אפרים של לזכרו : שני פרק ישיש(,

 מדינאי — קורקום ישועה ן 209 צוזמר, יעקב
 אברהם — מרוקו שולטני בחצרות ושר

219 אלמאליח,
180 י., ד״ר זנה,

ח
 הדור, בעקבי : צוזמר יעקב א., גרשון חורגין,

104
41 אליהו, חכים,

 57 ז״ל, שפאל )ליאו( ליב אריה ל. ח.
5 ״חרות״,

ט
112 זכרונות, צרור אהרן, טברסקי,

הישראלית, הילדים ספרות חלוץ ימימה, טשרנוביץ,
117

150־146 מתתיהו, בן יוסף
ליהודה חדש פיוט — עבדי! ידידי! דב, ירדן,

193 ?!, ]הלוי
74 ישו,

כ
 "תורה לאנגלית התורה תרגום על )בקורת כהנא,

40־32 ישרה״(,
 דה־האן, רצח תעלומת של פיענוחה חביב, כנען,
 וייס, ליאופולד של המוזרה חייו דר! ן 27

159 מגליציה, העילוי
114־113 שמואל, כ״ץ,

ל
4 פינחס, לבון,

94־93 ש., א. ליברמן,
 ספרות "חלוץ :ימימה )טשרגוביץ קיפגים לוין

השבעים(. ליובל הישראלית", הילדים
 50 הלשון, וחוקר המספר סתוי משה חיים, ליף,

 הנשיא, יהודה ,ר ש.ל צוואתו, מ., ביאליק לרנר,
14

מ
ישראל: וחכמת מדע

 לרנר, מ. ביאליק — הנשיא יהודה ר׳ של צוואתו
 ברוח התורה על חדש אנגלי תרגום ן 14

 היהדות יחס ן 32 בירנבוים, פלטיאל — המסורת
 מה "ידידי ? 70 פדרבוש, שמעון — הנצרות אל

 — הלוי יהודה לר׳ פתיחה ואפר״, עפר אנוש
 ־נעמי איש אגרת ; 78 וייבברגר, ליב יהודה

 יסוד ז 92 מלאכי, ר. א. — צוזמר יעקב לר׳
 ן 132 ריבלין, יואל יוסף — וערב בעבר ושורש
 בן יוסף של באספקלריה אסתר מגילת תקופת

 — עבדיך ידידי ן 146 רוגובין, חיים — מתתיהו
 ,♦ 193 ירדן, דב — 1? ]הלוי ליהודה חדש פיוט

 בארץ המינים שבעת לגידול הגיאוגרפי הרקע
 של טעמם על ;203 הראל, מנשה — ישראל

 — זו מצה ב( הגדול שבת א( :ומושגים מלים
231 מטלוב, יוסף
 94 בראנשטיין(, )מ. מבש״ן
 133 מוחמד,

 44־41 לורד, מוין,
 24 )״הקמצן״(, מולייר

 24 יגאל, מוסינזון,
 6 הפועל־המזרחי, — המזרחי

22 ״המטאטא״,
 : ומושגים מלים של טעמם על יוסף, מטלוב,

231 זו, מצה ב( הגדול שבת א(
26־22 יוסף, מילוא,
ומלחט? מלאדי ל״הרב מילואים גיסן, ד״ר מינדל,

49 ״,1812
 5 היסוד״, ״מן

בירנבויס, לפ. חדש בו" "כל ק., י. מיקלישנסקי,
175 חשוב, משפטני מפעל של לסיומו ; 115

לחודש, מחודש ; 53 צרפת תחיית י., מישאל,
228

233 למערכת, מכתב
צוזמר, יעקב לר׳ איש־־נעמי אגרת ר., א. מלאכי,
העברית הסביבה כארג ן פיינשטיין משח ן 92

 151 בניו־יורק,
 67 ,4 מפא״י,
 67 מפ״ם,

 217־212 מרוקו,
55 דאטפת״, ״על אברהם, מרתאן,

י
 233 ,186 ,119 ,58 ידיעות,

 21־14 הנשיא, יהודה ר׳
97 יהל״ל,

נ
230 ,228 נאצר,
 41 יוסף, נדבה,

57 מאכם, ד״ר נוסבוים,



 91 לדמותו, קווים — צוזמר יעקב אברהם, ביומן,
57 עמנואל, ד״ר גיומן,

7 ומאמרו, פוגל דוד על משה, הגעמי,
 מערך־כוחות היקום שלמה, )קאמיגקר(, נקדימון
1 ? בישוראל חדש

0
 183 מלונאי, בתור אלקלעי ראובן אברהם, סובל,

85 הלל, אבא סילבר,
 41 מוין, לורד ופרשת י לח״ שלמה, סינגר,

96 פרץ, סמולנסקין,
30 הרברט, סיר סמואל,

יפה: ספרות
 ; 6 זילברשלג, יצחק — )שיר( שפעים בשפעי
 יהודה ל!ר׳ פתיחה ואפר", עפר אנוש מה "ידידי
 הצ״ו ; 90 שלום, ש. )שיר( אין־אומר ן 78 הלוי,

 צוזמר, יעקב —־ ישיש( של )מפינקסו למינהו
 ליהודה חדש פיוט — עבדיך ידידי ; 101

193 4]הלוי?
60 במערכת, שנתקבלו ספרים
186 ה., סקלר,
52־50 משה, סתוי,

ע
56 החומש, ללימוד עזר ספרי עב״ע,
45 לחודש, מחודש י., עברי,

 184 האחרת״, הארץ ״מן ,שירים מרדכי, עובדיהו,
76 יעקב, רבי עמדין,

פ
 70 לנצרות, היהדות יחס שמעון, פדרבוש,

 ן 9 הצעירה, בספרותנו וסגנון לשון דוד, פוגל,
13־7

155־151 ,59 משה, פיינשטיין,
 כ״ץ שמואל של לדמותו שרטוטים יצחק, פיגקל,
113 ז״ל,
 55 דאטפת״(, ״על ספרו על )בקורת משה פלאי,
132 האלכסנדרוני, פילון

234 )פינלס(, י. ש. פנואלי,
41 ״המעש״(, ספרו )על ג׳ירולד פראנק,
87 רוברט, פרוסט,

154 א., ח. פרידלאנד,
84 ישראל, פרידלנדר,

95־94 ל., י. פרץ,
4 לבון״, ״פרשת

צ
 ישיש(, של )מפינקסו למינהו הצ״ו יעקב, צוזמר,
 דוידזון, אפרים של לזכרו :שני פרק : 101
112־91 הצ״ו, בן צחמר ליעקב ן 209
179 משה, פרופ׳ צוקר,

ישראל: וארץ ציונות
 שלמה — ? בישראל חדש מערן־כוחות היקום

 העברי התיאטרון : 1 )קאמיזנקר(, גקדימון
 פיענוחה : 22 גור, ישראל — בישראל המודרני

 ; 27 כנען, חביב — דה־האן רצח תעלומת של
 ן 41 סינגר, שלמה — מוין לורד ופרשת לח״י

 אהרן ? מורשה על מאבק או ירושה סיכסוך
 — בגליל — ישראלי ״תייר״ ,״ 65 בן־עמי,
 לגידול הגיאוגרפי הרקע ; 164 גלבוע, א. יהושע
 הראל, מנשה — ישראל בארץ המינים שבעת

203
 186 אהרן, צייטלין,
210 ל., י. צירלסון,

לו
244 )״הטירה״(, קאפקא

114 יחזקאל, קויפמאן,
 אליוט, ס. ט. של לדמותו קווים דוד, קוסלביץ,

156
77 אי״ה, ר׳ קוק,

217־212 יהושוע, קורקום,
97 יוסף, קלוזנר,

ר
186 ישעיה, ד״ר רביגוביץ,

60 אברהם, רגלסון,
 באספקלריה אסתר מגילת תקופת חיים, דוגובין,

146 מתתיהו, בן יוסף של
181 יהודה, ד״ר רוזנטאל,

132 וערב, בעבר ושורש יסוד יואל, יוסף ריבלין,
74־70 ,39 הרמב״ם,
75 הרמב״ן,

35 רש״י,

ש
 24 )״פיגמליון״(, ג״ב שאו,

 132 שד״ל,
 181 משה, ד״ר שולוואם,

 11 ג., שופמן,
 24 נתן, שחם,

 13 ,7 אליעזר, שטייגמן,
 219־218 מארק, שכטר,
 90 )שיר(, אין־אומר ש. שלום,

 13 ,7 אברהם, שלונסקי
 מרפיון ־— והישגיהן תקופות אפרים, שמואלי,

 הרווחה, בתקופת אמריקה יהודי ן 80 לגבורה,
 איגרות(, שפיגוזה, "ברוך ספרו על )בקורת .196
174־170
 24 ,23 משה, שמיר,

 52 דוד, שמעוני,
 186 אוטו, ד״ר שנייד,
 57 )ליאו(, ליב אריה שפאל,
 225־220 שלמה, שפאן,

 174־170 שפינתה,
24 עשר״(, השנים )״הלילה שקספיר

 ת
 26־22 הקאמרי, התיאטרון

 76 רבנו, תם
34־32 אוגקלום, תרגום


