
359 מולד

 לנסקי. וחיים רודין אלישע העברים המשוררים על קריב
 המשורר על גם אסטור מיכאל מספר גידה יידה ולבל

מנדלשטם. אוסיפ הרוסי־היהודי
 הרוגי־ של ליצירתם המוקדש מדור מסיים החוברת את

 דר מרקיש, ברגלסון, של דברים בו מובאים המלכות.
 בעברית(, משלו אחדים שירים )גם הופשטיין נסתר,

וקולבאק. קוויטקו פפר, האריק,

הערה
 י׳ פירסם (456־454 עמ׳ )תשכ״ב, 159־158 חוב׳ ב״מולד"

 במדבר־יהו־ שנתגלו נחום, מפשר חדשים דפים שלושה ליכט
 :7 שורה שלישי בדף ושם א־יא. ג׳, לנחום מדרש הכולל דה,

 ונפרדה עצתם תאבד( )= תובד אשר החלקות ״דורשי
 פלוסר ד׳ (.1 אחת אות של בקריאתה בטחון )אין כנבותם"

 כנסתם. :אלגרו של הגהתו את מקבל (457 עם׳ )שם,
 )והחילוף כנוותם שהכוונה סבורה, בהערה, והמערכת,

 כנו־ "היינו פרבר־פרור( :ע״ד הוא הוא כנבותם־בנוותם,
זלזול". לשון והוא פיתם,

 עפ״י קמוצה!(, )הנו״ן כמותם הגהת לאשש ברצוני
 עס׳ הורוביץ־רבין, )מהד׳ א׳ פרשה בא, במכילתא הנאמר

 לבית לי אלך :אמר מרבו. שברח כהן לעבד ״משל ; (3
 :רבו א״ל אחרי. לבא יכול רבי שאין מקום הקברות

 ש״אולי המהדיר, מוסיף ובהערד" בך". כיוצא כניות לי יש
אוכספורד(. כ״י )עפ״י עוזרים" פירוש כמות, : צ״ל

 ב׳ שנה העברית הלשון לעניני קונטרסים ילון, ח• ור׳
 תרצ״ה, ו׳, תרביץ מלמד, ע״צ )גם .19-18 עט׳ )תרצ״ח(,

<113 עט׳
 )פתי־ באיכ״ר המובא המשל כנסתם. :אלגרו ולהגהת

 מלך של לעבדו "משל : (9 עמ׳ בובר, מהד׳ י׳. חתא
 רבו. הזמין ולא כנסיותיו בני כל והזמין סעודה שעשה

 כנסיותיו...", לבני עבדי אותי הישוה הלואי : המלך אמר
 ג׳, מ״ד, לישעיהו המכירי בילקוט גם בשינויים מובא,

 אותי הישוה הלואי כנאווזיו... בני כל "...והזמין :ושם
כנאווזי...". לבני עבדי

 בציטם וכן עוזרים, פירושם: בנוות,—כניות מכ״מ
דלעיל. נחום, מפשר

וים רפאל

החוברת בשולי
 מ. ד. של לזכרו עיון בערב שהושמעו דבריו בעקבות הוא אופנהימר בנימין ד״ר של מאמרו

תשכ״ב. טבת בי״ב בירושלים הלל בבית שנערך ע״ה קאסוטו
 אור. לראות העתיד ובתלמוד במקרא והדיג הדגים על ממחקרו חלק הוא נון מנדל של מאמרו
 כאן ונדפס בלונדון ב״אוקונטר" נתפרסם מכתבו נודע. צרפתי וסוציולוג סופר הוא ארון ריימון

המחבר. ברשות
 בכינוס שהושמעה הרצאה הוא הקודמת בחוברת דובנוב על מאהלו־ רפאל פרופ׳ של מאמרו

 בעריכת לאור לצאת העתיד דובנוב בספר ויכלל הישראלית ההיסטורית החברה של האחרון
שטיינברג. אהרן ד״ר

ניומן. מ. והיא למערכת למכתב החתימה נשמטה הקודמת בחוברת 'השמטה:
בתמוז. ט״ז המערכת בידי החוברת סיום

ברוידא אפרים העורך

 ביותר הטובה ם י טוו ה n n m ם
 פטובוזים סחםרים סיוצוח

 "שקם" סניפי חולים, קופת סניפי בכל להשיג
הצרכנים אגודות ובכל

Jmp חזליס

SCULAMATE - סונלמט
לסוכר תחליף

 הצנצנת מחיר טבליות, 250 בנות צנצנות
 קופת־ סניפי בכל להשיג אגורות, 65

הצרכנים ובאגודות שקם סניפי חולים,


