
ֹ:בֹליפסקראבידֹ 

ֹתשע"ז-תשמ"אפרסומיםֹ

ֹספרים:

:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתֹ,עבודתֹגמרֹלתוארֹשני,ֹ'פנים אל פנים'בץ ועיון בק . שלום:*. הסימבוליקה בשירת שֹ

ֹ.ל"זאילן,ֹתש-בר

אילן,ֹ-:ֹאוניברסיטתֹברגן-רמתֹלתוארֹשלישי,ֹעבודתֹגמר,ֹתש"א-תמורות פואטיות בשירת ש. שלום. תרפ"ב**.ֹ

ֹ.דתשמ"

ֹ(.ודיםעמ152ֹ)ֹב"תשמ,ֹרנסנס:ֹחיפהֹ,הסימבוליקה בשירתו :ם בין תבל וסמל: ש. שלוםאד.1ֹ

:ֹספריתֹאביב-תל,ֹה השלישית לסימבוליזםיתש"א: מאקספרסיוניזם נוסח העלי-שירת ש. שלום, תרפ"ב.2ֹ

ֹ.ֹ(ודיםעמ293ֹ)ֹ,ֹתשנ"ב)פואטיקהֹוביקורת(ֹפועלים

המרכזֹלמורשתֹבןֹוחיפהֹֹאוניברסיטת:ֹושדהֹבוקרֹחיפהֹ,ל"דתש-לעמל יולד: שירת אברהם ברוידס תרע"ט .3

ֹ(.ודיםעמ333ֹ)ֹאוניברסיטתֹבןֹגוריוןֹבנגב,ֹתש"סשעלֹידֹֹגוריון

4ֹ ֹירושליםשירת יצחק עוגן: אקולוגיה ספרותית בשנות השלושים והארבעים בארץ ישראל. ֹמאגנס,ֹ, :

ֹ(.ודיםעמ317ֹוניברסיטהֹהעברית,ֹתשס"וֹ)הא

ֹ,שילר-ר כחול: שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקרשיר אדום שי.5ֹ

ֹ(.ודיםעמ298ֹ)ֹע"תש,ֹאילן-ברֹאוניברסיטת:ֹגן-רמת

ֹ(.עמודים281ֹ,ֹתשע"הֹ)אילן-ברגן:ֹאוניברסיטתֹ-רמת, א' מחשבות על עגנון.6ֹ

ֹבדפוס(.'ֹעמ380ֹ,ֹתשע"זֹ)אילן-ברגן:ֹאוניברסיטתֹ-רמת,ֹ. מחשבות על עגנון ב'7

ֹאילן,ֹתשע"זֹ)בהכנהֹלדפוס(.-גן:ֹאוניברסיטתֹבר-,ֹרמתלוגיה של ספרותואק.8ֹ

ֹ
ֹמהדיר:

קרןֹישראלֹמץֹוהמכוןֹהלאומיֹ'גנזים'ֹע"שֹאשרֹאביב:ֹ-ניוֹיורקֹותל)מבואֹעריכהֹוהערות(,ֹֹאגרות יצחק למדן.1ֹֹ

ֹ.(עמ'487ֹ)תשנ"חֹֹברש,

2ֹ ֹ-)כתבֹיומן יצחק למדן. ֹ'גנזים'יד :13456/196)ֹ ֹמדעיתֹ, ֹבהתקנה ֹסייע ֹליפסקר; ב ֹאביד  ֹוהערות: ֹמבוא ההדרה,
ֹ.(עמודים605ֹ,ֹתשע"הֹ)אילן-גן:ֹאוניברסיטתֹבר-ובהערות:ֹאיתמרֹדרורי,ֹרמת

ֹ
ֹ

ֹעריכהֹומבואותֹ
ֹ
ֹברוךֹקורצווילֹתרס"ז1 ֹעריכתֹהתערוכהֹוכתיבתֹהקטלוג:ֹאבידבֹ: תערוכה במלאת עשר שנים למותותשל"ב-. ,

ֹ.ֹלֹבשיתוףֹעםֹהמחלקהֹלספרותֹעברית,ֹתשמ"גיויומכוןֹקורצֹגןֹ:-ליפסקר,ֹרמת

,ֹ(161;15-7:ֹעמ'ֹאבידבֹליפסקרֹ:)עריכהֹומבואֹפורת של שנות העשרים בארץ ישראליהסלובנשטיין,ֹ-.ֹניליֹסדן2
ֹ.א"תשנ,ֹפועליםֹספרית:ֹאביב-תל

:ֹאבידבֹליפסקרֹומבואֹעריכה;ֹגדעון כצנלסון, גולף הכלים של הכוסף: מסות על שירת אורי צבי גרינברג.3ֹ
ֹ.1993ֹ:ֹירוןֹגולן,ֹאביב-תל;ֹמלבה"ד:ֹאסנתֹלחמיֹבהשתתפותֹיצחקֹשרפזון,ֹ(29-9)עמ'ֹ

4ֹ ֹסדן. ֹֹ, אהרן ראובני: מונוגרפיה;לובנשטיין-נילי ֹליפסקר ֹאבידב ֹמבוא: 20-9ֹ)עמ' ֹספריתֹפועלים,ֹאביב-תל(, :
ֹתשנ"ד.ֹ

:ֹרשפים,ֹאביב-תל)זכרונות,ֹמסותֹומכתבים(;ֹעריכה:ֹאבידבֹליפסקר,ֹ חיים הופנונג: (1992-1912וה )וחיים ותק. 5
ֹ.(ודיםעמ224ֹ)ֹתשנ"ו



ֹי6 ֹ]עם ֹורֹואב. ֹאֹ,[ סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודיקושלבסקיֹלהאלשטיין ֹ,ג-כרכים
ֹ.תשע"ג-האילן,ֹתשס"-אוניברסיטתֹברֹגן:-רמת

ֹאילן,-אוניברסיטתֹברגן:ֹ-רמתֹ,ג-כרכיםֹאֹ,ם בסיפורת היהודיתמעשה סיפור: מחקרי []עםֹרלהֹקושלבסקיֹ.7
ֹ.תשע"ג,-תשס"ו

ֹ,אילן-אוניברסיטתֹברגן:ֹ-רמת,ֹ[ רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג: מחקרים ותעודותמונזון-]עםֹתמרֹוולף .8
ֹעמ'(.310ֹ)2007ֹ

ֹ,לשירהֹקשבֹ:אביב-תלֹ,ליפסקרֹאבידבֹדבר:-אחריתֹ;1977-2007ֹ,רקתה של הבדידות: שירים, שטרנפלדֹצביקהֹ.9

ֹ.ח"תשס

ֹ:אביב-תלֹ(לויתןֹעמוסֹעורך:ֹ;ֹליפסקרֹאבידבֹ:מבוא)2006ֹ – 1972כל העונות: מבחר שירים ֹעריידי,ֹנעיםֹ.10

ֹֹ.ע"תשֹ,גוונים

אילןֹומכוןֹ-אוניברסיטתֹברגןֹוירושלים:ֹ-רמת,ֹקריאות בכתבי אהרון אפלפלד עשרים וארבע]עםֹאביֹשגיא[,ֹֹֹֹ.11

ֹ.א"עוםֹהרטמן,ֹתששל

ֹ.ע"זֹ]בדפוס[תשֹאילן,-אוניברסיטתֹברגן:ֹ-רמתכרךֹד,ֹ,ֹמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית.12ֹ

ֹתשע"זֹ]בדפוס[ֹאילן,-אוניברסיטתֹברגן:ֹ-רמתכרךֹד,ֹֹ,סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי.13ֹ

14ֹ ֹוולף. ֹתמר ֹרמתהעשרים והשלושים: מחקרים ותעודותאורי צבי גרינברג בשנות ֹ[מונזון-]עם גן:ֹ-,
ֹאילןֹ]בדפוס[.-אוניברסיטתֹבר

15ֹ .[Together with: Nathanael Riemer and Michal Szulz], PaRDeS: Zeitschrift der 

Verneinigung für Jüdische Studien E.V: Jesus in den jüdischen Kulturen des 19. Und 20. 

Jahrhunderts (2015) Heft 21, Universitätsverlag Potsdam. 

ֹ

ֹמאמריםֹבכתביֹעתֹובספרים:

 .47-41)ניסןֹתשמ"א(,ֹֹעמ'11-10ֹֹֹחשי-יל, ע'שלוםֹבשירֹ'יקיצה'ֹלש.חוזרתֹקריאהֹֹ:אילנותֹמקיצים' .1

 .278-274ֹ(,ֹעמ'ֹתשמ"א)ֹגנֹמאזניםֹ,'בעקבותֹספרוֹהחדשֹשלֹהללֹברזלֹ:הזיקהֹוייחודֹבסיפורתֹההוו' .2

ֹהרחוקֹ'המוצא'' .3 ֹהעבר ֹבראי ֹהסיפורֹ:לברנר ֹשל ֹארכיטיפית ֹכתשתית ֹהמדבר ֹועלילות ֹמצרים ֹשיח-עליֹ,'יציאת

 .87-74)תשמ"ב(,ֹעמ'16-15ֹֹ

14-13ֹכרךֹד,ֹחוב'ֹֹןביצרו, ''עלֹסףֹהמדבר'ֹיוסףֹבשירי-עלֹתפיסתוֹהפיוטיתֹשלֹראובןֹבןֹכרוןֹהנוהר:ילחזותֹבז' .4

 .112-104)אביבֹתשמ"ב(,ֹעמ'ֹ

ֹהמת''  .5 ֹֹ':אפקהניגון ֹנוסח ֹשינויי ֹשל ֹהפואטית ֹמגמתם ֹשלועל ֹש. ֹשל ֹהמוקדמת ֹבשירתו  ביקורת ,'םועריכה

 .42-29(,ֹעמ'1982ֹֹר)דצמבֹאילן-אוניברסיטתֹבר18ֹֹ: כתב עת ופרשנות

 .80-70)סתיוֹתשמ"ד(,ֹעמ'20-19ֹֹֹשיח-עלי ,')מציאותֹומבדה(ֹנר-'ארץֹרחוקה'ֹליצחקֹבן' .6

 .186-172(,ֹעמ'ֹתשמ"ד)20-19ֹֹשיח-עלי,ֹ')תבנית,ֹסמלֹומשמעות(ֹה'ֹלדןֹסרי'עוגיותֹהמלחֹשלֹסבתאֹסולטנֹעל' .7

,ֹ(תשמ"דאביבֹ)22-21ֹֹשיח-עלי ,''אלגביש',ֹבספרוֹ'חלוםֹבונציה':ֹעלֹשירוֹשלֹש.ֹשלוםֹירֹאחדשֹ–שתיֹתמונותֹ' .8
 ֹ.105-93ֹעמ'

 .32-17)אביבֹתשמ"ה(,ֹעמ'25-24ֹֹחוב'ֹֹ,כרךֹו'ֹןביצרו,ֹ'עו'שבעֹרשויות'ֹלאמירֹגלבשירתֹמבנהֹומשמעותֹב' .9

ֹשלום:' .10 ֹש. ֹבשירת ֹהמסתורין ֹהתפענחות ֹשיריםֹטופסי ֹבשלושה ֹמיסטיים ֹ'היבטים ,ֹ ֹחבתוך: ֹויוש' ֹהם אלשטייןֹ'
ֹתשמ"-אוניברסיטתֹברֹ:גן-רמת,שלום ש' מסתורין: עיונים ליובלו של המשוררו, שירה (עורכים) וֹאילן,

 .109-89,ֹעמ'1985ֹ

 .174-167)תשמ"ה(,ֹעמ'23ֹֹֹשיח-עליֹ,'אפלפלדֹקריאהֹבשתיֹיצירותֹשלֹא.ֹ:ץֹהגומא'מ'תורֹהפלאות'ֹאלֹ'אר' .11

 .257ֹ)תשמ"ה(,ֹעמ'23ֹ,ֹשיחעליֹ,ֹמאתֹזיסקינדֹכרמל(ֹ'טלליםֹוסופות')עלֹֹ'המליםֹוהשתילים' .12



 .325-316(,ֹעמ'1986ֹ)מאי18ֹֹֹסימן קריאה,ֹ'נר-יצחקֹבןמאתֹ'פרוטוקול'ֹבֹ:ֹזמןֹועלילההיסטוריהֹכתמונתֹמצב' .13

ֹומגדל' .14 ֹחומה ֹלימי ֹעד ֹהעמק ֹוהשלושיםמיישוב ֹהעשרים ֹשנות ֹבשירת ֹהמרחב ֹבעיצוב ֹתמורות ֹהֹזהותֹ,':

 .61-51,ֹעמ'ֹ(ח"תשמ)

ֹשלֹהשירֹהמיסטי' .15 ֹוסגנונו ֹקריאהֹבשירֹלשונו ֹאיבהֹמוומג': ֹאני ֹ)סתיו24ֹֹחשי-ליעֹ,'מאתֹאמירהֹהסֹ'שהיטתי

 .191-181(,ֹעמ'ֹזתשמ"

כרךֹט',ֹחוב'ֹֹביצרון,ֹ'יסודֹבשירהֹובביקורתֹשלֹשמעוןֹהלקין-עקרוןֹ–הראייהֹהסינאופטיתֹיורק:ֹ-ירושלים,ֹניו' .16

 .28-20)חורףֹתשמ"ח(,ֹעמ'38-37ֹֹ

ֹהשיר' .17 ֹולשון ֹפואטיקה ֹושורשוֹ:הגות, ֹ ֹשלום ֹבשירתֹש' ֹאחד ֹסגנוני ֹמאפיין ֹ'על ֹגורדוןגֹעיון ומעש, ֹמכללת ,ֹ

 .115-95)תשמ"ח(,ֹעמ'ֹ

 .15-14(,ֹעמ'1988ֹ)105ֹֹ: לספרות ולתרבות77, עתון 'הלאֹכמהפכֹ–ספרותֹכהמשךֹ' .18

: שנתון אגודת צפון ,'ישראל-ובארץֹבאירופהֹהעבריתֹבספרותֹבוחןֹמקרי:ֹוכאופנהֹפואטיֹכצופןֹספרֹעיצוב' .19

 .151-139עמ'ֹ(ֹט"תשמ)ֹא הסופרים בחיפה

ֹמדוייקת?' .20 ֹשירה ֹובשירהֹמהי ֹבבקורת ֹנורמה ֹשל ֹרמֹ:עקבותיה ֹשל ֹבפואמה ֹקריאה ֹדיצני ֹאשהֹ'י ֹכמו ֹאוהב ים

 .124-115)חורףֹתשמ"ט(,ֹעמ'26ֹֹֹשיח-ליעֹ,''אוהבתֹכמוֹים

ֹ(,ֹעמ'1989)4-3ֹ,ֹדסֹמאזנים ,''נתיבותֹלנשמתֹהאדם'ערכיותֹשלֹסגידהֹוהתבטלותֹבשיריֹ-ש.ֹשלוםֹוביאליק:ֹדו' .21

96. 

)יוני10-9ֹֹסדֹֹמאזנים ,'גותישלוםֹוריקעהֹההֹ.עלֹתפניתֹאחתֹבריטוריקהֹשלֹשירתֹשֹ:קולֹההמוןֹושירתֹהיחיד' .22

 .110-105(,ֹעמ'1990ֹ

ֹהיש' .23 ֹאל ֹההתאיינות ֹבשירי: ֹיסוד ֹש-טופס ֹשל ֹ'שלוםֹ.התפילה ֹ: כתב עת למחשבה מדיניתבתינ , חברה ,

 .53-50עמ'ֹֹ(,1990)יולי4-3ֹֹ ותרבות

ֹֹוטופיהא-אנטי' .24 ֹומגבֹ–ישראלית ֹבןהז'אנר ֹליצחק ֹבאים ֹ'מלאכים ֹ)28-27ֹֹשיח-עליֹ,נר'-לותיו: עמ'ֹתש"ן(,

151-143. 

 .32-31ֹ(,ֹעמ'1991ֹ)8-7ֹֹ,סהֹמאזנים ,'מיהֹבמחקרֹדליהֹרביקוביץזהבֹואלכי' .25

(,1991ֹ)58-57ֹ,ֹכהעם -ידע ,לספרותֹעםֹישראל:ֹמינשרֹפרוגרמטי'אנציקלופדיהֹתימטולוגיתֹ'ֹ]עםֹיואבֹאלשטיין[ .26

 .170-166עמ'ֹ

ֹבעטלירס'רתֹשלֹהמסג-לשאלתֹמקורותיוֹשלֹסיפורֹ–ֹ'הכלהֹושבעתֹהקבצנים' .27 ֹ'מעשהֹמהז' מחקרי ירושלים ,

 .248-229(,ֹעמ'ֹתשנ"ב-תשנ"א)ֹהאוניברסיטהֹהעברית, יד-בפולקלור יהודי יג

(,ֹעמ'1991ֹֹ)תשנ"ב30-29ֹֹשיח-עלי ,ֹ'שבתאיֹֹעקב'סוףֹדבר'ֹלילֹספוזיציהֹשקאקריאהֹבהיכןֹהדבריםֹבאמת?ֹ' .28

74-61. 

ֹהראייהֹאתֹמקצרתֹשאינהֹבמשקפתֹניבטֹמה' .29  למחקר דפיםֹ,'בארוןֹדבורהֹבסיפוריֹהריאליסטיֹחבירהת?

 .284-271ֹֹ,ֹעמ'ֹ(ב"תשנ)ֹ,ֹאוניברסיטתֹחיפה8ֹבספרות

30. 'ֹ ֹמיסטית ֹֹואקסטטיתחניכה ֹ)ֹ''קדושה'של ֹ'קאטארינה' ֹהנובלה ֹשל ֹהלגנדרי ֹרקעה ֹעל ֹאפלפלדֹ.אשל אפס (,

 .98-87עמ'ֹֹ,(1992)1ֹֹ: כתב עת לספרותשתיים

ֹלב' .31 ֹהערב? ֹאת ֹלהצית ֹכיצד ֹהשיר ֹבטיוטות ֹכתיבה ֹ...'טי ֹבהתלקח ֹשלוםֹ'ערב שנתון אגודת צפון: , 'לש.

 ֹֹ.154-139ֹ)תשנ"ג(,ֹעמ'ֹֹכרךֹבֹהסופרים



ֹהזיהֹ' .32 ֹויזהרֹ–צמרותֹשל ֹקמחי ֹבארון, ֹגנסין, ֹבלשונםֹשל ֹאימפרסיוניסטי ֹ'סגנון עת -בקורת ופרשנות: כתב,

ֹ.142-121ןֹתשנ"ג(,ֹעמ'ֹו)סיוֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר29ֹ, לשון היסטוריה ואסתטיקהלספרות

33. 'ֹ ֹלשילובֹשירה, ֹ'סאהֹואמנותֹחזותיתֹבאלבאטרפובליציסטיקהמוזהֹהעשירית:ֹמושגֹפרוגרמטי חוליות: דפים ,

 .147-124(,ֹעמ'1993ֹ)ֹ,ֹאוניברסיטתֹחיפה1ֹלמחקר ספרות יידיש ותרבותה

34. 'ֹ ֹבפואמה ֹקריאה ֹהחומר: ֹאל'רוח ֹפלדת ֹמהנדס ֹשל ֹהחלודה ֹמפני : כתב עת למחשבה נתיבֹ,''חלד-הפחד

 .81-79(,ֹעמ'1993ֹ)ֹ(34)5ֹֹחברה ותרבות,ֹמדינית

, לשון עת לספרות-בקורת ופרשנות: כתב ,'קוויֹיסודֹ–תימטולוגיהֹשלֹספרותֹעםֹישראלֹ']עםֹיואבֹאלשטיין[ֹ .35

 .14-7)אלולֹתשנ"ד(,ֹעמ'ֹֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר30ֹהיסטוריה ואסתטיקה

ֹשטיח-שטיח' .36 ֹתימה-חיים, ֹהעבריתֹמוות: ֹולשירה ֹהאירופית ֹלשירה ֹבמעברה ֹ'נאראטיבית : בקורת ופרשנות,

 ֹ.217-197עמ'ֹ)אלולֹתשנ"ד(,ֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר30ֹספרותהעת לחקר -כתב

 (.1993בדצמבר1ֹֹ:ֹספריםֹ)הארץ'Agnon's Art of Indirectionֹדבֹ-'ביןֹלשוןֹלחלום:ֹעלֹספרהֹשלֹניצהֹבן .37

ֹ''ירושליםֹטירהֹנמה'ויעקבֹשטיינהרדט:ֹחמישיםֹוחמשֹשניםֹלהופעותֹֹש'ֹשלוםֹ–הזועקיםֹבאיןֹהגהֹ' .38 מחקרי ,

 ֹ.305-279ֹ)תשנ"ה(,ֹעמ'ֹֹ,ֹהאוניברסיטהֹהעבריתטוֹירושלים בספרות עברית

)תשנ"ה(,ֹעמ'ֹֹגֹשנתון אגודת הסופריםצפון: , 'חדשים-הבטיםֹישניםֹ–...ֹוהכלֹקולֹיעקב:ֹשירתֹיעקבֹאורלנדֹ ' .39

150-133. 

,ֹבתוך:ֹניצהֹבןֹדבֹ)עורכת(,ֹ'למשמעותוֹשלֹמדרשֹסמויֹבמרֹמאניֹחֹמהמאניםֹובמהֹנזכרֹא"בֹיהושע?מהֹנשתכ' .40

 ֹ.269-247תשנ"ה,ֹעמ'ֹ ,הקיבוץֹהמאוחד:ֹאביב-תלֹ,: קובץ מחקריםבכיוון הנגדי

41. 'The Albatrosses of Young Yiddish Poetry: an Idea and its Visual Realization in Uri Zvi 

Greenberg’s 'Albatros'', Prooftexts 15, 1 (1995) pp. 89-108. 

42. [with Yoav Elstein] 'The Homogeneous Series in the Literature of the Jewish People: A 

Thematological Methodology", in: Frank Trommler (ed.),  Thematics Rreconsidered: 

Essays in Honor of Horst S. Daemmric, Amsterdam: Rodopi, 1995, pp. 87-116. 

 ֹ.152-135(,ֹעמ'1996-1995ֹ)4ֹֹשנתון אגודת הסופריםצפון: ,ֹ)עלֹשירתֹמשהֹסרטל(ֹ'טסֹשלֹזהבֹמלאֹעפר' .43

 נתיב: כתב עת למחשבה מדינית,,ֹפאחר'ֹועלֹשמעוןֹפרס(-תל)עלֹיעקבֹאורלנד,ֹעלֹ'יוםֹֹ'המשוררֹהשירֹוהשר' .44

 .71-64(,ֹעמ'1996ֹ)ֹ(48)1ֹ חברה ותרבות

45. 'ֹ ֹממגנצא ֹהגדול ֹשמעון ֹלר' ֹהאירה ֹשלא ֹאלחנןֹֹ–האספקלריא ֹבסיפור ֹאקספוזיציונית ֹמוטיפמה ֹשל לפשרה

,ֹאוניברסיטתֹחיפה3ֹֹֹֹחוליות: דפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה,ֹ'(1602)באזל,ֹֹךהאפיפיורֹשבמעשהֹבו

 .53-33(,ֹעמ'1996ֹ)

46. [with Yoav Elstein] 'Joseph who Honors the Sabbath: A Thematological Test Case', Fabula 

37, 1-2 (1996), pp. 87-112. 

 .325-321)תשנ"ז(,ֹעמ'37ֹֹֹמדעי היהדות, 'שנותֹהצמיחהֹשלֹברדיצ'בסקי:ֹעלֹספרוֹשלֹאבנרֹהולצמן' .47

ֹהגאוני' .48 ֹהעידן ֹניצהֹבןהספרותֹשל ֹספרהֹשל ֹעל :-ֹ ֹ'אהבותֹלאֹמאושרות', ֹ)כהארץדב ֹמוסףֹספרים "בֹבאלולֹ,

 .(תשנ"ז

 .5-3(,ֹעמ'1997ֹ)ֹ(5אֹ)עֹמאזנים: ירחון לספרות, פרסֹביאליקֹתשנ"זֹליעקבֹאורלנד:ֹאלםֹשרופיםֹמפחד-נופי' .49



(,1997ֹ)ֹ(10אֹ)עֹמאזנים: ירחון לספרות,ֹ'עשריםֹשנהֹלעירֹהאובותֹ,ביןֹשתיֹערים:ֹארבעיםֹשנהֹלעירֹהיונה' .50

 .30-26עמ'ֹ

עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות ,ֹ'דֹ)תשריֹתרפ"ז(ֹושומריֹחומותיההעוב-'הועידהֹהאדומה'ֹשלֹהנוער' .51

 .504-487ֹ(,ֹעמ'1997)ֹגוריון-,ֹאוניברסיטתֹבןֹגוריוןֹומכוןֹלמורשתֹבן7ֹהציונות, הישוב ומדינת ישראל

ליות: חו,ֹ'לספרותֹיידישֹחדשהֹ'מעשהֹבוך'לדרכיֹהעברתוֹשלֹסיפורֹמןֹה:ֹארונוֹשלֹרבֹעמרם']עםֹיוסףֹבמברגר[ֹ .52

 .140-121(,ֹעמ'1997ֹ)ֹ,ֹאוניברסיטתֹחיפה4ֹדפים למחקר ספרות יידיש ותרבותה

53. ֹ ,ֹכרךֹג:ֹאישים,ֹהעלייה השנייהֹ)עורכים(,ֹישראלֹברטל,ֹזאבֹצחור,ֹיהושעֹקניאלבתוך:ֹֹ,(ערך)'דבורהֹבארון'

 .39-35,ֹעמ'ֹ[1997]ֹתשנ"חֹירושלים:ֹידֹבןֹצבי,

 עלי שלום:,ֹ'אשכנז-:ֹהערהֹלסיפורֹאחדֹמחוגֹחסידיסיפורֹקידושֹהשםֹספרותיֹמכונןֹשלהשקפתֹעולםֹכיסודֹ' .54

 ֹ.56-51ֹ,ֹעמ'[1997]ֹח"אילן,ֹתשנ-גן:ֹאוניברסיטתֹבר-רמתֹ,תורה, הגות, אמונה; לזכר יפת שלום

ֹחרש' .55 ֹבן ֹמתיא ֹשל ֹחברתי'נסיונו ֹלטלוס ֹמיתי ֹטלוס ֹבין ֹתימה :'ֹ ,20-19ֹֹמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,

 .363-345(,ֹעמ'1998-1997ֹ)הֹהעבריתֹהאוניברסיט

 .65-64(,ֹעמ'1998ֹ)ֹ(9)72ֹֹמאזנים: ירחון לספרות,ֹ:ֹעלֹשירתֹרמיֹדיצני'החולֹוהחוליֹהלאומי' .56

(,ֹעמ'1998ֹ)5ֹֹשנתון אגודת הסופריםצפון: ,ֹ'עיוניםֹפואטיים'ֹמאתֹגדיֹפישמןֹ–קריאהֹראשונהֹבקובץֹ'יצחקֹ' .57

94-89. 

ֹארץֹישראלֹב' .58 ֹ'שירתֹיעקבֹאורלנדמולדתֹהרימון: ֹבתוך: ,ֹ ֹאופקֹ)עורכת(, מולדת הרימון: ארץ ישראל רותי

ֹבציורי שמואל בונה ובשירת יעקב אורלנד ֹהפתוח, ֹהמוזיאון ֹתפן: ,1999ֹ ֹעמ' ֹבאנגלית)95-83ֹ, ֹנוסח :ֹ

"'Homeland of the Pomegranate: Eretz-Israel in the Verse of Ya’acov Orland', in: Ruthi Ofek (ed.), 

Homeland of the Pomegranate: Eretz-Israel in the Painting of Shmuel Bonneh and the Poetry of 

Yaacov Orland, Tefen: The Open Museum, 1999, pp. 114-104)ֹ. 

ֹמאזנים: ירחון לספרותֹ,'כלֹאשרֹאהבתי'וֹ'סיפורֹחיים'עלֹספריוֹשלֹאהרןֹאפלפלדֹֹ:שתיֹבבואותֹ,מעשהֹאחד' .59

 .25-22(,ֹעמ'1999ֹ)תש"ס,ֹֹ(3)74ֹ

דפים למחקר ,ֹ'ביטויֹחזותיֹוביטויֹמילוליֹבשירתֹהחלוציםֹובשירתֹהעמלֹ–שפתֹהצלליותֹשלֹהשירֹהפרולטריֹ' .60

 .145-117(,ֹעמ'2000-1999ֹ),ֹאוניברסיטתֹחיפה12ֹֹֹבספרות

והֹשמירֹוזיֹ:,ֹבתוך'א"בֹיהושעשלֹֹ'מסעֹאלֹתוםֹהאלף'סטוריה,ֹפרוזהֹריאליסטיתֹושירהֹבעלֹהיֹ–האמןֹבסדנתוֹ' .61

ֹ ,ֹאל תום האלף' ע'מס עיונים ברומן של א"ב יהושע :מסות אל תום  האלףֹ(,עורכות)ואביבהֹדורון

 .115-97,ֹֹעמ'1999ֹֹהקיבוץֹהמאוחד,:ֹאביב-תל

ֹו' .62  המתכונת (,עורך)ֹוייסֹהלל:ֹבתוך,ֹולטֹויטמןֹוהאקספרסיוניזםֹהגרמניהגלמודיםֹהגדולים:ֹאוריֹצביֹגרינברג,

 .441-405ֹֹֹֹ'ֹעמ,ֹס"תש,ֹאילן-ברֹאוניברסיטת:ֹגן-רמת,ֹגרינברג צבי אורי בשירת ועיונים מחקרים: והדמות

 .202-193(,ֹעמ'2000ֹ)6ֹֹֹשנתון אגודת הסופריםצפון: ,ֹ'עלֹשירתֹאליעזרֹכגן:ֹבירכתֹהשיכחהֹהסולחת' .63

אידיאולוגייםֹכמחולליֹתמורותֹבכלליֹהכינוןֹשלֹקידושֹהשםֹבאספקלריהֹשלֹהספרותֹהעבריתֹלדורותיה:ֹמשבריםֹ' .64

ספרות וחברה בתרבות העברית ֹאל,ֹיגאלֹשוורץֹותמרֹס'ֹהסֹ)עורכים(,-,ֹבתוך:ֹיהודיתֹבר''קידושֹהשם'סיפורֹ

 ֹֹֹ.454-440ֹ,ֹעמ'2000ֹברקֹוירושלים:ֹהקיבוץֹהמאוחדֹוכתר,ֹ-,ֹבניהחדשה: מאמרים מוגשים לגרשון שקד

65. 'Book Design and Typography as a Poetic Manifesto: The Tradition of Jewish Text Design and its 

Effect on Poets in the Land of Israel During the 1920’s and 1930’s', in: Dov Landau, Gideon 



Shunami and Yaffa Wolfman (eds.), Studies in Comparative Literature, Ramat Gan: Bar-Ilan 

University, 2001, pp.103-121. 

66. 'A Commitment to an Ancient Covenant: Biblical Sights and Biblical Language in the Poetry of 

Ya’acov Orland', Trumah 10 (2001), pp. 81-98. 

67. 'How One Becomes a Perfect Saddik: A Comparative Study of 'Nathan of the Radiance' and 'The 

Story of Joseph the Gardener of Ashkelon and His Wife', Fabula 42, 3-4 (2001), pp. 243-262  

ֹ:ֹעיוןֹהשוואתיֹביןֹלמערבֹשינוייםֹבמעברֹתימותֹממזרח?ֹטיפולוגיהֹשלֹ'צדיקֹגמור'כיצדֹנעשיןֹ':ֹ[ֹנוסחֹעברי]

גן:ֹאוניברסיטתֹ-רמתא,ֹֹרים בסיפורת היהודיתמחק: מעשה סיפור ,'שתיֹתימות,ֹנתןֹדצוציתא,ֹהחלוקֹהמבהיק

 .212-193ֹעמ'ֹ,ֹאילן-בר

ֹטובה:ֹבתוך,ֹ'בפרוחֹהמצבות:ֹדימוייםֹמילולייםֹוחזותייםֹשלֹירושליםֹבשפתֹהשירֹוהציורֹשלֹאלזהֹלאסקרֹשילר' .68

 דיללימו רנרט אינגבורג מרכז: גן-רמת, ודת חברה, מגדר: בירושלים אשהֹ(,עורכים)ֹשוורץֹויהושעֹכהן

 .157-143ֹ'ֹעמ,ֹב"תשס,ֹאילן-ברֹאוניברסיטת,ֹירושלים

41-38ֹ(,ֹעמ'2002ֹ)ֹ(2)76ֹֹמאזנים: ירחון לספרות ,שחררתֹלא"בֹיהושע'עלֹהכלהֹהמ:ֹגבולותֹחירותֹללאֹגבול' .69

 (.19-9(,ֹעמ'2002ֹ)47ֹֹעלי שיח,ֹ'גבולותֹשלֹחירותֹללאֹגבול')נדפסֹשנית:ֹ

,3ֹֹֹעת לחקר הספרות העברית-מכאן: כתב,ֹ'האקולוגיֹעלֹהספרותֹהשיחֹעלֹהרפובליקהֹהספרותיתֹוהשיח' .70

 .32-5ֹ(,ֹעמ'2002ֹ)גוריוןֹ-אוניברסיטתֹבן

,ֹ'14.5.2003אילן,ֹ-באוניברסיטתֹברדבריםֹשנאמרוֹבטקסֹהענקתֹפרסֹניומןֹלנעמיֹשמרֹמיֹשמר:ֹהפזמוןֹשלֹנע' .71

 .127-126(:2004ֹ)17ֹ,100ֹ,ֹֹנתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות

ֹקוטלרמן[ .72 ֹבוריס ֹשבאסטוניה'ֹ]עם ֹבטרטו ֹהיהודי ֹהפולקלור ֹ'ארכיון חוליות: דפים למחקר ספרות יידיש ,

 .314-299(,ֹעמ'2004ֹ)ֹ,ֹאוניברסיטתֹחיפה8ֹותרבותה

73. ֹ ֹיסודֹבתימטולוגיהֹשלֹספרותֹעםֹישראל']עםֹיואבֹאלשטיין[, ֹאבידבֹליפסקרֹורלהֹ'קווי ֹיואבֹאלשטיין, ֹבתוך: ,

ֹ :ֹאוניברסיטתֹגן-רמתא,כרךֹֹ,אנציקלופדיה של הסיפור היהודיסיפור עוקב סיפור:  )עורכים(,קושלבסקי

 .51-25ֹ,ֹתשס"ה,ֹעמ'ֹאילן-בר

74. ֹ ֹאבידבֹליפסקרֹורלהֹ'תימטיתֹסדרהֹשלֹלבחינתה:ֹשבתֹמוקירֹיוסף']עםֹיואבֹאלשטיין[, ֹבתוך:ֹיואבֹאלשטיין, ,

ֹ ֹ)עורכים(, ֹכרךֹדיה של הסיפור היהודיאנציקלופסיפור עוקב סיפור: קושלבסקי :ֹאוניברסיטתֹגן-רמתא,,

 .78-53ֹ,ֹתשס"ה,ֹעמ'ֹאילן-בר

ֹהצדיקבֹתנודותֹ–ֹלצדיקֹזרועֹאור' .75 ֹהילת ֹשל ֹהאיקוני ֹקעיצוב ֹשל ֹבגלגולה ֹעיון ֹסדרותֹ: ֹבארבע ונפיגורציה

אנציקלופדיה סיפור עוקב סיפור: ,ֹבתוך:ֹיואבֹאלשטיין,ֹאבידבֹליפסקרֹורלהֹקושלבסקיֹ)עורכים(,ֹ'תימטיות

 .134-105ֹ,ֹעמ'ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתא,כרךֹֹ,של הסיפור היהודי

76. ֹ ֹ'האפיפיורֹהיהודי']עםֹיוסףֹבמברגר[, ֹ)עורכים(, ֹורלהֹקושלבסקי ֹאבידבֹליפסקר ֹיואבֹאלשטיין, ֹבתוך: סיפור ,

 .361-351ֹעמ'ֹס"ה,ֹתש,ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתא,כרךֹֹ,אנציקלופדיה של הסיפור היהודיעוקב סיפור: 

סיפור ,ֹבתוך:ֹיואבֹאלשטיין,ֹאבידבֹליפסקרֹורלהֹקושלבסקיֹ)עורכים(,ֹ'ארונוֹשלֹרבֹעמרם']עםֹיוסףֹבמברגר[,ֹ .77

 .373-363ֹעמ'ֹֹתשס"ה,ֹ,אילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתא,כרךֹֹ,אנציקלופדיה של הסיפור היהודיעוקב סיפור: 

ֹאהרן' .78 ֹשל ֹבסיפורת ֹתרבותית ֹאקולוגיה ֹ'אפלפלדֹהסדק: ,5ֹֹעת לחקר הספרות העברית-מכאן: כתב,

:ֹבותיתֹיהודיתֹבסביבהֹאסימילטוריתאקולוגיהֹתרֹ:הסדק')נוסחֹמורחב:19-11ֹֹ(,ֹעמ'2005ֹ)ֹגוריון-אוניברסיטתֹבן

ֹאפלפלד ֹֹ,'הסיפורתֹשלֹאהרון הישן יתחדש והחדש ֹ(,עורכים)ֹשגיאֹביאושביטֹֹעוזיֹ,פרידלנדרהודהֹיבתוך:



,ֹתשס"ההקיבוץֹהמאוחד,ֹ:ֹאביב-תל,ֹות, תרבות ויהדות; אסופה לזכרו של מאיר אייליעל זה –יתקדש 

 .(346-328עמ'ֹ

ֹעלֹהספרות' .79 ֹאקומיתולוגיהֹוהשיחֹהביקורתי ֹאקואתיקה, ֹ'מהֹזהֹ'נקי'?:ֹאקולוגיה, ֹבתוך: ֹ)עורך(,ֹ, אבנרֹהולצמן

ֹנורית גוברין ספרממרכזים למרכז:  ֹאביב-תל, ֹהעב: ֹהספרות ֹלחקר ֹכץ ֹמכון ,ֹאביב-תלֹיברסיטתאונברית

 .422-412ֹ'עמתשס"ה,ֹ

80. 'Barriere: zone di confine nella geografia etica di A.B. Yehoshua', in: Emanuela Trevisan Semi 

(ed.), Leggere Yehoshua (Proceedings of the 'Convegno su sguardi incrociati su A. B. Yehoshua', 

held in Venice, 2005), Torino: Einaudi, 2006, pp.149-158 [in Italian] (English version: 'Barriers: 

liminal thresholds in A.B. Yehoshua’s ethical geography': Democratic Culture 11 (2009), pp. 

169-181). 

ֹואנכים .81 ֹ)'ריחות ֹהספר' ֹאלשטייןֹ(:בפתח ֹי' ֹשל ֹבכתיבתו ֹממדים ֹ'שני ֹבתוך: ֹל, ֹקושלבסקיֹאבידב ֹורלה יפסקר

ֹכרךמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית )עורכים(, ֹרמתאֹ, ֹאוניברסיטתֹבר-, ֹ-גן: ֹתשס"ואילן, עמ'ֹ,

12-9. 

נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, ,ֹ'מסרקותֹשלֹזהב:ֹעלֹמפעלהֹהספרותיֹשלֹדליהֹרביקוביץֹבשירהֹהעברית' .82

 .102-99(,ֹעמ'2006ֹ)19ֹ,108ֹ,ֹֹחברה ותרבות

ֹימינומס' .83 ֹועד ֹאירופה ֹבמזרח ֹהדפוס ֹמראשית ֹהיהודי ֹהספר ֹשל ֹוהאיור ֹהעיצוב ֹ'ורת חוליות: דפים למחקר ,

 .289-275ֹֹ(,ֹעמ'2006ֹ)ֹ,ֹאוניברסיטתֹחיפה10ֹספרות יידיש ותרבותה

 צבי לאורי הנהר רחובותֹ(,עורכים)ֹמונזון-וולףֹותמרֹליפסקרֹאבידב:ֹבתוךֹֹ,'הערהֹלפתחֹהקובץֹ–לוחֹבמבואֹ' .84

 .12-9'ֹעמאילן,ֹתשס"ז,ֹ-:ֹאוניברסיטתֹברגן-רמת,: מחקרים ותעודותגרינברג

ֹו'הקברֹביער'ֹ' .85 ֹ'לאוריֹצביֹגרינברגפחדֹהקורותֹרודף:ֹעדותֹועדיםֹב'גבעתֹהגוויותֹבשלג' ֹליפסקרֹאבידבבתוך:ֹ,

ֹגן-רמת,גרינברג: מחקרים ותעודות צבי לאורי הנהר רחובותֹ(,עורכים)ֹמונזון-וולףֹותמר אוניברסיטתֹ:

 .158-135'ֹעמאילן,ֹתשס"ז,ֹ-בר

המאמריםֹוהפרוזהֹ)חלקֹא(ֹֹהערהֹלכרךֹ–מיפויֹהסבלֹהיהודיֹֹלפרויקטמגילתֹהימיםֹשלֹאצ"ג:ֹמהכרתֹהישותֹ' .86

,ֹרגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון ,ֹבתוך:ֹחנןֹחברֹ)עורך(,'בכתביו

 ֹ.355-341ֹס"ז,ֹעמ'ֹירושלים:ֹמוסדֹביאליק,ֹתש

 .116-107ֹֹ(,ֹעמ'2007ֹ)11ֹֹתרבות דמוקרטית,ֹ'ספרֹבגיאוגרפיהֹהאתיתֹשלֹא"בֹיהושע-מחסומים:ֹאזורי' .87

 .29-3ֹֹ(,ֹעמ'2007ֹ)תשס"ח,22ֹֹֹמחקרי ירושלים בספרות עברית,ֹ'המרד?ֹנרטיבֹהיסטוריוגרפיֹמומצא' .88

 :כוחו של סיפורגינסברגֹ)עורכות(,ֹ-יצחקֹועידיתֹפינטל-בר,ֹבתוך:ֹחיהֹ'אפריםֹאלנקוהֹוהאריה'ֹ'עיוןֹבסיפורֹ'ר' .89

 .116-112ֹ,ֹחיפה:ֹאוניברסיטתֹחיפה,ֹתשס"ח,ֹעמ'ֹספר היובל לאסע"י

90.  'Born from Myth into History: Reading 'The Hunt' by Aharon Appelfeld', in: Karen Shawn and 

Keren Goldfradֹ(eds.), The Call of Memory: Learning about the Holocaust through Narrative – a 

Teacher’s Guide, Teaneck, NJ: Ben Yehuda Press, 2008, pp. 17-22. 

91. 'ֹ ֹעגנון ֹש"י ֹשל ֹבסיפורו ֹרדומה ֹומאגיה ֹבעירנו'טרנסגרסיה ֹשהיו ֹחכמים ֹתלמידי עת -אלפיים: כתבֹ'',שני

 .148-133(,ֹעמ'2008ֹ)32ֹֹבינתחומי לעיון, הגות וספרות

92. 'ֹ ֹמבשורה ֹבורחת ֹהמכרה'ֹ–אשה ֹו'עבודת ֹפרסיאוס ֹשל ֹ'המגן עת בינתחומי לעיון, הגות -אלפיים: כתב,

 .269-260(,ֹעמ'2008ֹ)33ֹ,ֹוספרות



ֹואספקלריע' .93 ֹעמוד ֹגרינברגגול, ֹצבי ֹאורי ֹשל ֹהמאוחרת ֹבשירתו ֹהגותית ֹסימבוליקה :'ֹ ֹ)עורך(,ֹ, ֹחבר ֹחנן בתוך:

,ֹעמ'2008ֹ,ֹירושלים:ֹמוסדֹביאליק,ֹתשס"טֹת אורי צבי גרינברגממתכת השכל חצוב: קובץ מחקרים ביציר

120-78. 

ֹאלבק .94 ֹרחל ֹ'ֹגדרון[-]עם ְלָיאֹ–גניזין ֹטַּ ֲֹהִויָנא ד ֹ'כַּ ֹא: ֹשלֹ:חלק ֹופואטיקה ֹמיסטית ֹאוריֹלשון ֹבשירת צביֹֹחשרה

ירושלים:ֹ,ֹממתכת השכל חצוב: קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברגבתוך:ֹחנןֹחברֹ)עורך(,ֹֹ,'גרינברג'

 .244-224ֹמ'ֹ,ֹע2008מוסדֹביאליק,ֹתשס"טֹ

ֹגרינברג'ֹ–גניזיןֹ' גדרון[-]עםֹרחלֹאלבק .95 ,ֹ'חלקֹב:ֹ'גניזיןֹאלףֹהיכליןֹדכסיפין:ֹמפתחֹלספרֹהזוהרֹשלֹאוריֹצבי

ירושלים:ֹמוסדֹֹ,ממתכת השכל חצוב: קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברגבתוך:ֹחנןֹחברֹ)עורך(,ֹ

 .292-245,ֹעמ'2008ֹטֹביאליק,ֹתשס"

96. 'Hebrew and Yiddish Book Design and Illustration from the Beginning of Printing to the Present in 

Eastern Europe', The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 2008, 

pp. 213-218. 

ֹדצוציתא' .97 ֹ'נתן ֹאלש, ֹיואב ֹבתוך: ֹ)עורכים(, ֹקושלבסקי ֹורלה ֹליפסקר ֹאבידב סיפור עוקב סיפור: טיין,

 .232-215עמ'ֹ,ֹט,ֹתשס"אילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמת,בכרךֹ ,אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

סיפור עוקב סיפור: בתוך:ֹיואבֹאלשטיין,ֹאבידבֹליפסקרֹורלהֹקושלבסקיֹ)עורכים(,ֹ,ֹ'ניסיונוֹשלֹמתיאֹבןֹחרש' .98

 .290-275,ֹעמ'ֹט,ֹתשס"אילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמת,בֹכרך, ה של הסיפור היהודיאנציקלופדי

ֹהגנן(' .99 ֹ)יוסף ֹהמבהיק ֹ'החלוק ֹ)עורכים(,, ֹקושלבסקי ֹורלה ֹליפסקר ֹאבידב ֹאלשטיין, ֹיואב סיפור עוקב  בתוך:

 .301-291,ֹעמ'ֹט,ֹתשס"אילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמת,בכרךֹֹ,אנציקלופדיה של הסיפור היהודיסיפור: 

100. 'Die Teilnahme Uri Zvi Greenbergs am Berliner Diskurs in den 1920er Jahren: 

Seinsverständnis, neue Sachlichkeit und die Hermeneutik des Subjekts im Gedicht 'Im sechsten 

Jahrtausen' aus dem Band 'Große Furcht und ein Mond', in: Anat Feinberg (ed.), Rück-Blick auf 

Deutschland; Ansichten hebräischsprachiger Autoren, München: Text+Kritik, 2009, pp. 27-49. 

דים:ֹיעקבֹשבתאיֹשווגר,ֹמכשףֹהשבטֹממעונותֹהעוב-פנומנולוגיהֹשלֹקריאהֹביקורתית:ֹעלֹספרהֹשלֹחנהֹסוקר' .101

 .334-329(,ֹעמ'2009ֹ)תש"עֹֹיטהֹהעברית,ֹהאוניברסכגֹמחקרי ירושלים בספרות עברית,ֹבתרבותֹהישראלית

(,2010ֹ)ֹ,ֹמכוןֹשלוםֹהרטמן2ֹראשיתֹ,'הזעםֹעודֹלאֹנדם'עדֹלֹ'מכוותֹהאור'מחשבתֹהגוףֹשלֹאהרוןֹאפלפלד:ֹמ' .102

 ֹ.288-271עמ'ֹ

דבֹוזיווהֹשמירֹ)עורכים(,ֹ-י,ֹניצהֹבן',ֹבתוך:ֹאמירֹבנבג'לֹמשאביֹאנוש'גרסאותֹלוחשותֹב'שליחותוֹשלֹהממונהֹע' .103

 .355-345ֹ,ֹעמ'2010ֹ:ֹהקיבוץֹהמאוחד,ֹאביב-תל,ֹטים מצטלבים: עיונים ביצירת א"ב יהושעמב

104. 'Brenner, Joseph Hayim' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), 

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), vol. 4, Berlin: Walter de Gruyter, 2012, pp. 

465-467. 

105. 'Grinberg, Uri Tsevi' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of 

the Bible and Its Reception (EBR), vol. 10, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, pp. 959-961. 

106. 'Goldberg, Lea' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of the 

Bible and Its Reception (EBR), vol. 10, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, pp. 527-528. 



107. 'Gilboa Amir' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of the 

Bible and Its Reception (EBR), vol. 10, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, pp. 265-267. 

108. 'Hazaz, Haim' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of the 

Bible and Its Reception (EBR), vol. 11, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, pp. 436-438. 

109. 'Frishman, David' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of 

the Bible and Its Reception (EBR), Berlin: Walter de Gruyter, [in print]. 

110. ' Lamdan, Yitzhak' (entry), in: Allison, Jr., Dale C. Walfish, B. D. et al. (ed.), Encyclopedia of 

the Bible and Its Reception (EBR), Berlin: Walter de Gruyter, [in print]. 

ֹולמטפיזיקהֹלהיסטוריהֹממיתוסֹ–ֹהיהודיםֹשנאת' .111 ֹ''קאטרינה'ֹובנובלהֹ'מצוד'ֹבסיפורֹקריאה: ֹא . בידבֹבתוך:

וירושלים:ֹאוניברסיטתֹֹןג-רמת,אפלפלד אהרן בכתבי קריאות וארבע עשריםֹ(,עורכים)שגיאֹֹביואֹליפסקר

 .284-261ֹומכוןֹשלוםֹהרטמן,ֹתשע"א,ֹעמ'ֹֹאילן-בר

(,2011ֹ)352ֹֹ:ֹלספרותֹולתרבות77עתון ,ֹ'וֹשלֹסםֹרקובר,ֹכלאֹהמשאלותעלֹספרֹהאסתטיקהֹשלֹמשחקֹההיגיון:' .112

 .14עמ'ֹ

ֹלחקר יצירת עגנוןי אלקטרונעין גימל: כתב עת ,ֹ''שניֹתלמידיֹחכמיםֹשהיוֹבעירנו'הלומדיםֹבצינה:ֹעודֹעלֹ' .113

 ֹֹ.71-57ֹ(,ֹעמ'2011ֹ)ֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר1

ֹצמחוני?' .114 ֹגרוסמן ֹדויד ֹמובן ֹבאיזה ֹאו ֹוהכתב ֹאוניברסיטת2ֹֹאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה ,'הדיבור ,

 ֹ.221-211(,ֹעמ'2012ֹ)ֹאביב-תל

 :ֹמוסףֹ'שבת'ֹ)ד'ֹבטבתֹתשע"ב(.ֹמקור ראשון'קינתֹהגלותֹוהגלגול:ֹעלֹֹ'נופלֹמחוץֹלזמן'ֹמאתֹדודֹגרוסמן',ֹֹ .115

ֹיוסלֹ' .116 ֹומהדורת ֹעגנון ֹלש"י ֹדגים' ֹ'מזל ֹיעקבֹשטיינהרט. ֹומהדורת ֹעליו ֹהמדרשים ֹיונה, ֹספר ֹהדג: ֹבמעי השגחה

(,ֹעמ'2012ֹ)ֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר2ֹלחקר יצירת עגנוןאלקטרוני עין גימל: כתב עת ,ֹ'ב(-ברגנרֹ)חלקיםֹא

92-46ֹ. 

ֹבבר' .117 ֹציוני ֹהרץ, ֹושליחותבנימין ֹמו"לות ֹשל ֹוהחלטה, ֹהיסוס ֹשל ֹהטרוטופיה ֹובווינה: ֹחזןֹ'לין ֹאפרים ֹבתוך: ,

ֹ הוצאתֹֹ:גן-רמת,יהודית דישון' מחברות ליהודית: קובץ מחקרים מוגש לפרופושמואלֹרפאלֹ)עורכים(,

 ֹ.39-17,ֹעמ'2012ֹ,ֹֹאילן-בראוניברסיטתֹ

118. ֹֹ ֹ]נוסח ֹבמעט ֹבאנגלית[שונה :'Berlin Heterotopia of Hesitation and Decisiveness: The Case of 

Benjamin Harz Verlag Berlin-Vienna – 100 Years to Its Foundation", in: Nathanael Riemer (ed.),  

Jewish Lifeworlds and Jewish Thought: Festschrift Presented to Karl E. Grözinger on His 70th 

Birthday, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, pp. 223-238.) 

ֹדג' .119 ֹ''השגחהֹבבטן ֹשלֹהשגחהֹאלוהיתחלקֹא:ֹֹ:מזלֹדגים'ֹלשמואלֹיוסףֹעגנון, ֹוחזותי ֹסיפורי ֹדימוי ספרֹיונהֹ;

ֹלחקר יצירת עגנוןאלקטרוני עין גימל: כתב עת ,ֹ'והמדרשיםֹעליוֹומהדורתֹיעקבֹשטיינהרדטֹופרנצסקהֹברוך

 ֹֹ.68-46ֹ(,ֹעמ'2012ֹ)תשע"ג,ֹֹאילן-,ֹאוניברסיטתֹבר2

עין  ",'מזלֹדגים'ֹלש"יֹעגנוןֹומהדורתֹיוסלֹברגנרֹ;חלקֹבֹ:ֹהגועלֹמהממשיֹוהייאושֹמהייצוגי,ֹשגחהֹבבטןֹדג'הֹ .120

 .92-69עמ'ֹ(,2012ֹ)תשע"ג,2ֹֹֹגימל: כתב עת לחקר יצירת עגנון

 טייןֹואבידבֹליפסקרֹ)עורכים(,בתוך:ֹיואבֹאלש ,'ראובן,ֹמתניהֹוראובןֹהלבלרֹ'מעשהֹרֹהנדוןֹלמוותֹביוםֹחתונתו:' .121

,ֹתשע"ג,ֹעמ'ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתג,כרךֹֹ,היהודי הסיפור של אנציקלופדיהסיפור עוקב סיפור: 

235-211ֹ. 



 אנציקלופדיה :סיפור עוקב סיפור,ֹבתוך:ֹיואבֹאלשטייןֹואבידבֹליפסקרֹ)עורכים(,ֹ'גלותֹהצדיקֹשהכניעֹארי' .122

 .277-263ֹ,ֹתשע"ג,ֹעמ'ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-תרמ,כרךֹגהיהודי,  הסיפור של

ֹ)עורכים(,ֹבתוך:ֹ,'מפנתרֹאריֹמצילֹהחסידֹשמואלֹר'' .123 ֹליפסקר ֹואבידב ֹאלשטיין  :סיפור עוקב סיפור יואב

 ֹֹ.288-279,ֹתשע"ג,ֹעמ'ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתֹג,כרךֹֹ,היהודי הסיפור של אנציקלופדיה

 של אנציקלופדיה :סיפור עוקב סיפוריואבֹאלשטייןֹואבידבֹליפסקרֹ)עורכים(,ֹֹבתוך:,ֹ'אריאל/הפרושֹוהארי' .124

 ֹ.304-289,ֹתשע"ג,ֹעמ'ֹאילן-בר:ֹאוניברסיטתֹגן-רמתג,כרךֹֹ,היהודי הסיפור

ֹכרכיהֹהראשוניםֹשלֹֹ–ֹהסיפורֹהיהודי' .125 ,ֹ'האנציקלופדיהֹשלֹהסיפורֹהיהודי'פנומנולוגיהֹשלֹז'אנר:ֹהערהֹלשני

גן:ֹ-ג,ֹרמתכרךֹֹ,מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודיתפסקרֹורלהֹקושלבסקיֹ)עורכים(,ֹבתוך:ֹאבידבֹלי

 .36-27ֹ,ֹעמ'ֹתשע"גאילן,ֹ-אוניברסיטתֹבר
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ֹממ' .130 ֹרטרוספקטיבה: ֹיהושע ֹמצביםא"ב ֹשל ֹלאתיקה ֹרוע ֹשל ֹ'טאפיזיקה עת לחקר הספרות -במכאן: כת,

 .326-311ֹֹ(,ֹעמ'2014ֹ)ֹגוריון-,ֹאוניברסיטתֹבן14ֹהעברית

131. ֹ ֹ)עורכים(, ֹשוורץ ֹויגאל ֹסתוי ֹלקסיקון הקשרים לסופרים ישראליםזיסי ֹדבירֹ-ובארֹאביב-תל, שבע:

ֹ-ואוניברסיטתֹבן ֹ)עמ' ֹאורלנד ֹיעקב ֹערכים: ֹתשע"ד, 51-50ֹגוריון, ֹאברהםֹברוידסֹ)עמ' ;)208(ֹ ֹדיצני ֹרמי עמ'ֹ(;

316-315ֹ ֹ)עמ' ֹהס ֹאמירה ;)361-360ֹ ֹ)עמ' ֹויס ֹהלל ;)302ֹ ֹ)עמ' ֹלמדן ֹיצחק ;)556-554ֹ ֹ)עמ'ֹ-דן(; ֹסרי בניה

חנהֹקרונפלדֹ(;815-814ֹ(;ֹגדעוןֹקצנלסוןֹ)עמ'788-785ֹ(;ֹֹברוךֹקורצוויילֹ)עמ'679ֹיצחקֹעוגןֹ)עמ'ֹ(;674-673ֹ

 (.880-879ֹוםֹ)עמ'ֹ(;ֹשיןֹ)שפירא(ֹשל880-879מרדכיֹשלוֹ)עמ'ֹ(;819-818ֹ)עמ'ֹ

 

132. 'The Legend of Worms in the Works of S.Y. Agnon: From Ashkenaz to Poland and the Land of 

Israel", in: Karl E. Grözinger (ed.), Jüdische Kultur in den SchUM-Städten; Literatur - Musik - 

Theater, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014, pp. 199-214. 

ֹ

עת לחקר הספרות -מכאן: כתב'כתיבתֹהמקוםֹברומניםֹ'מעגלות'ֹו'השערֹנעול'ֹלדודֹמלץ',ֹ,ֹנתנאל[ֹעםֹלילך] .133

 .30-7עמ'ֹֹֹ,(2016)ֹגוריון-,ֹאוניברסיטתֹבןטזֹהעברית



צפיֹֹ'ֹבתוך:ֹטובהֹרוזן,ֹניליֹאריהֹספיר,משלמהֹבוברֹלמרטיןֹבובר:ֹעלֹשתיֹתפישותֹשלֹקדמוניּותֹהטקסטֹהיהודי'ֹ .134

ֹ ֹ ֹדודֹרוטמן, ֹספר היובל לעלי יסיף :אסיף ליסיףזבה, כ"ז:ֹמחקריםֹשלֹביה"סֹליהדותֹע"שֹחייםֹֹתעודה,

 רוזנברג,ֹתשנ"ו.ֹ]בדפוס[.

135. 二人のブーバー、ソロモンとマルティン ユダヤ教テクストの権威付け：再文脈化

から新しい取り組みへ   

מעשהֹסיפורֹרך(ֹ'ייסודֹבוטשאטש:ֹמופת,ֹקדושהֹואשמהֹבעירֹומלואהֹמאתֹש"יֹעגנון,ֹבתוך:ֹאבידבֹליפסקרֹ)יו .136

 אילןֹ]בדפוס[.ֹ-גן:ֹאוניברסיטתֹבר-ד'ֹ,ֹרמתֹמחקריםֹבסיפורתֹהיהודית
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ֹאילן,ֹתשע"ז.-גן:ֹאוניברסיטתֹבר-,ֹרמתהרטוריקה של המניפסטים בשנות השמוניםנהֹאריאל:ֹ.ֹנ10
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ֹעורךֹראשיֹבכתביֹעתֹספרותיים:

ֹח.-,ֹאגודתֹהסופריםֹבחיפהֹובצפון,ֹכרכיםֹוצפון, שנתון לספרות 

ֹ.47-38ֹאילן,ֹחוברותֹ-,ֹאוניברסיטתֹברביקורת ופרשנות, כתב עת בינתחומי לספרות ולתרבות
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