
ביבליוגרפית רשימה
ד׳ל גרינץ י״מ פרוס׳ כתבי של

ספרים א.

תשי״ז. ירושלים יהודית, ספר .1
תשי״ח. אביב תל העתיקה, המצרית הספרות מבחר .2
תשי׳׳ח. ירושלים כז(, מבוא)עיונים דברי - משלי ספר על .3
מבראשית. הוצאת תשכ״ח, ירושלים מבוא, פרקי משלי, ספר .4
תשכ״ט. ירושלים המקרא, בקדמוניות מחקרים - דורות מוצאי .5
תשכ״ט. ירושלים שני, בית בתולדות פרקים .6
תשל״ב. אביב תל המקרא, ספרי בהתהוות שיעורים - המקרא מבואי .7
תשל״ה. ירושלים העתיקה, מצרים מספרות ומשלים מזמורים ספורים, .8
תשל״ט. ירושלים במקרא, מחקרים .9

)בדפוס(. מגנם הוצאת בראשית, לספר מבוא .10

ספרים תרגומי כ.

 י.מ. והערות מבוא הוסיף ,1953 ירושלים הנצרות, ועד האבן מתקופת אולברייט, א.ו. .1
גרינץ.

ג, ישראל, עם של ודתית חברתית היסטוריה ברון, ש. .2 תשט״ו-י״ז. תל״אביב, א-
.1948 תש״ט אביב תל שחרור, צבאות קרוק, י. .3

מחר,רים ג.

תרצ״ב. ניסן ההד, הארץ/ וכיבוש מצרים יציאת זמן ׳בירור .1
תרצ״ב. סיון ומערב, מזרח יהודית/ ספר - שושן מגילת אחרונים: לכתובים ׳ציונים .2
תרצ׳׳ד. כסלו ההד, בגלתים׳, ישראל ׳מלחמת .3
תרצ״ז. תשרי העולם, שלמה/ של ספרו ׳קהלת .4
 יבנה, וגיחון(/ פישון והנהרות החוילה ארץ של )מקומה הזהב שם אשר החוילה ׳ארץ .5

.58- 36 )תרצ״ט(, א ספר
ע. ב, יבנה המונותיאיסטית(, והדת משה האיש פרוינד: ז. של )לספרו ׳משה .6 מג-
 נד״סא; ז)תש״א(, סיני טורטשינר(, י.נ. מאת לכיש״ ״תעודות לכיש)לספר ׳כתובות .7

ידידיה״מרגלית(. בן י.מ. )חתום: פט-צה ח)תש״א(
.168-163 טז)תש״ה(, תרביץ, עילמים/ ״עאמים״, - והעמלקים ׳העוים .8
 לוי )בעריכת שור מ. לזכר מדעי קובץ הים/ חוף של והפלשתים בגרר ׳הפלשתים .9

.111-96 תש״ה, יורק ניו ווים(, וא. גינצבורג
.42-32 יז)תש״ו(, תרביץ בכתובות/ הראשונים הפלשתים ׳עליית .10

363
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 כא סיני, העי(/ של ומקומה א״תל של זיהוייה )לקביעת און בית עם אשר ׳העי .11
ריט-רכח. יא-יב, חוברות )תש׳׳ז(,

 ,16-1 יב)תש״ז(, ציון, החשמונאים/ שלפני בתקופה הישוב לתולדות נברכתא, ׳ערי .12
99.

 סיון היובל, גליון הדאר, עליו(/ והשפעות )מקורות בלאומיות העם אחד של ׳שיטתו .13
)תש״ז(.

.64 יט)תש״ח(, תרביץ, בכתובות/ הראשונים הפלשתים ׳עליית .14
תש״ח. ניסן רדאר, וסטכר/ ׳פפירוס .15
 להלכה ושעורן חמת״ ו״לבוא ״לגבולותיה״, כנען״ ״ארץ )מובן היעוד ׳ארץ .16

.64-63 י-יא)תש״ט(, אמריקה, יהודי של השנה ספר ולמעשה(/
ב-יז. כד)תש״ט(, סיני (,י/ בראשית )בם׳ מצרים ׳בני .17
קלה-קנא. ט-י, חוברות כז)תש״י(, סיני י׳(/ בראשית ארם״)בם׳ ו״בני ׳ארם .18
 בתמוז ט״ו תש״י; בכסלו כ״ה הדאר, ואילך״, ״מכאן והספרים פשחה מעין ׳המגילות .19

תש״י.
 ים ל״מגילות והערות בירורים )סיכומים, ין0)א( בית - איסיים - היחד ׳אנשי .20

יא-מג. ,עמ למתשי״ג(, סיני, המלח״(/
. 10.2.1956 הארץ קומראן/ מחורבת הכיפורים ליום העבודה ׳סדר .21
.11.5.1956 הארץ הכוהנים/ צדוק ׳בני .22
 א׳(, המקרא לחקר החברה )פרסומי אורבך ספר המצריות/ בכתובות ״׳אשר״ .23

.54-43 תשט״ו,
.75-69 )תשט״ז(, ב מקרא בית ודבה״י׳/ שמואל בסיפרי דוד חיי ׳תיאור .24
 (,,ג המקרא לחקר החברה )פרסומי דים שמואל ספר שם/ בני של המוצא ארץ ׳על .25

.80-59 תשי״ח,
.144-125 תשי״ט, אשכולות, שני/ בית ימי בסוף והדיבור הספר כלשון ׳עברית .26
ץ ״עלוקה״/ ׳משלי .27 בי ר .139-135 )תשי״ט(, כח ת
.140-124 )תשי״ח-תשי״ט(, כג-כד ציון הגדולה/ הכהונה בתולדות ׳פרשיות .28
.566- 564 (,1959 יז)נובמבר מולד יהודית/ בספר היסודי המוטיב של ׳למקורו .29
.25.12.1959 הארץ נודע/ בלתי גדול כהן ׳יהועזר .30
תשכ״א. תשרי הדאר, ציון/ שיבת בתקופת והתפשטות ׳מרחב .31
 תשכ״א(, )כסלו נ״ב מחנים, החשמונאים/ שלפני בתקופה החיצונית ׳הספרות .32

54-49.
ט. תשכ״א, קויפמן, ליחזקאל היובל ספר היעוד/ ארץ של הדרומי״מערבי ׳גבולה .33 ז-י
 כו ציון, ישראל(׳, עם הגבעונים ברית של ההסטוריות )מדותיה הגבעונים ׳ברית .34

.84-69 )תשכ״א(,
.30-19 תשכ״א, הגנוזות, במגילות מחקרים ויוצריה/ זמנה וחושך, אור ׳מגילת .35
9 לב, בדברים הנוסח שנויי של לקומראן)למקום אוגרית ׳בין .36  ד אשכולות (׳,43 ,8-

.161-146 )תשכ״ב(,
.151-123 תשכ״ג, אלבק, ספר פרס/ בתקופת העברית ׳הספרות .37
. 102-92 תשכ״ד, לדוד, עז העברים/ ׳ארץ .38
.71-43 תשכ״ה, סגל, ספר א׳/ ׳שופטים .39
.17-1 לא)תשכ״ו(, ציון הדם/ על תאכלו ׳לא .40
.16-3 )תשכ״ו(, כח מקרא בית דברים/ וספר יאשיהו של הריפורמה על ׳הסיפור .41
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.17-12 ל)תשכ״ו( לשוננו הטבחים/ שר ׳פוטיפר .42
 משלי/, למאמר והשמטות תיקונים .269-243 )תשכ״ט(, לג לשוננו, שלמה׳, ׳משלי .43

.160-159 לד)תש״ל(, לשוננו שלמה״,
.26-24 )תשכ״ח(, לב מקרא בית לאדום׳, שלמה גלות הגלותם ׳על .44
.301-291 תשכ״ח, ניסן ולירושלים, והבעלות/ השם ישראל״ ׳״ארץ .45
 יוסף ספר השופטים(, שמתקופת תהלים בם׳ ההסטוריים )למזמורים פ׳ ׳מזמור .46

.61-45 תש״ל, ברסלבי,
 .138-136 )תשל״א(, מה מקרא בית היסטורית״דמיונית/ ׳גיאוגרפיה .47
.80 - 79 )תשל״א(, לה לשוננו ולוחית/ ׳ער׳ לעניין ׳עוד א.47
.182-125 לז)תשל״ב(, ציון ונחמיה/ ׳זרובבל .48
 היהדות, למדעי החמישי העולמי הקונגרס דברי בראשית/ ספר של וקדמותו ׳יחודו .49

.17-10 תשל״ב,
כג. )תשל״ד(, עה סיני הסטורי/ פירוש - המבתר מגבעת ׳הכתובות .50 כ-
תשל״ה. אייר האומה הביתה/ החשמונאים אחרון של האחרונה ׳דרכו .51
.126-109 )תשל״ו(, מא ציון, בישראל/ הראשונה ׳הרפורמה .52
 ;181-164 ,20-5 )תשל״ה(, לט לשוננו כהנים״,׳ ב״תורת קדומים ׳מונחים .53

.32-5 מ)תשל״ו(,
.68-57 תשל״ו, ישראל, הצבי הברית/ ספר ׳קדמות .54

‘Hebrew as the Spoken and Written Language in the Last Days of the 55 
Second Temple’, JBL  LXXIX (I960), 32-47.
‘Yehoezer Unknown High Priest”, JOR L(1960), 338-345. 56
‘Ai which is beside Beth־Awen\ Biblica, 42 (1961), 201-216. .57
‘On the Original Home of the Semites’ JNES XX1> (1962), 186-206. .58 
‘The Treaty of Joshua with the Gebeonites’, JAOS 86 (1966), 113-126. .59 
‘Do not eat on the Blood’ י Annual o f  the Swedish Theological Institute viii .60 
(1970-1971), 78-105.
‘Some Observations on the “High-Place” in the History of Israel’, VT .61 
XXVII (1977), 11-113.
‘Die Manner des Jahad-Essenef, Sonderdruck aus “Zur Josephus- .62 
Forschung”, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, ss. 
294-336.

ומאמרים מסות ד.

תרצ׳׳ט. בניסן, י״ד הצופה, חם/ בני ׳באדמת .1
 בניסן, י״ח הדאר, והערכתו(, וההיסטורי הארכיאולוגי )החומר במצרים ׳ישראל .2

ת״ש.
תש״א. בכסלו, כ׳ הצופה, ,,יהודית ספר של ההיסטורי ׳ערכו .3
תש״א. בכסלו, כ׳׳ז במישור, יהודית׳, ספר של החיבור ׳זמן .4
תש״ו. בניסן, י״א הדאר, )סקירה(׳, המצרית ׳הספרות .5
 חנוכה, הדאר, החשמונאים(׳, שלפני התקופה להבנת )סיכומים למתיונים העם ׳בין .6

תש״ז.
תש״ח. בכסלו, כ״ט הדאר, יהודית׳, למעשה יהודית ׳מספר .7
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 בתמוז, ו,,ט הדאר, הגנוזות(׳, למגילות בקשר צייטלין ש. )לפרום. כהלכה ׳תשובה .8
תש״י.

2.4.1954 הארץ זה(, בענין קרסל לג. תשובה )דברי זיופיה ועל המסורה ׳על .9
תשי״ז. תשרי, הארץ, יהודית׳, וספר טוביה ׳ספר .10
תשכ״א. מחנים טוביה׳, ׳ספר .11
25.11.1960 תשכ״א, בכסלו, ו׳ דבר, בעברית׳, אתיופיה ׳אין .12
.6.7.1967 מעריב, למעשה׳, מחזון ישראל, ׳ארץ .13
.31-17 תשל״ד, העדה, על איש קובץ המקראית׳, בהשקפה האידיאלית ״ההנהגה .14
תשל״א. באייר, י״ט הארץ, זאת ישראל׳, לארץ מצרים בין ׳הגבול .15
.227-223 )תשל״ג(, מאזנים ייבץ(׳, ש. לפרופ׳ )תשובה למקרא החדש ׳למבוא .16

שעה עניני ה.

תש״א. אדר הסטודנט, ניב שלום״׳, ״ברית של שרשיה ׳על .1
תש״ב. בשבט, כ״ה במישור, ישראל׳, באלהי ׳המלחמה א. במהלכו: ׳הנאציזם .2

תשמ״ב. באדר, ג׳ ׳האלילות/ ב.
.14.3.1958 הארץ הגבר/ קריאת ׳עם .3
.374 - 368 תשכ״ד, טבת האומה, העם׳, לאחד אנטיתזה - קויפמן ׳יחזקאל .4
 תשכ״ד(, )תמוז האומה בפולין(׳, העברי הנער בעיני )ז׳בוטינסקי ראשונים ׳רשמים .5

139-135.
.116-114 )תשכ״ה(, האומה הגדולים/ ׳בימים .6
.10.4.66 הארץ תש״ח׳, במצור בירושלים הסטודנטים ׳במעון .7
.207-201 תשכ״ו(, )טבת האומה היורד/ ׳הצבר .8
.121-114 תשכ״ו(, )תמוז הישראלי/האומה והגלגול הצבר ׳על .9

.15.7.66 היום לז׳בוטינסקי(, ל״חמשתם״ אסור?)משהו ׳מדוע .10
.30.4.67 הארץ צפונות/ וחושפי רבינו משה של ׳הגינוסייד .11
.19.7.67 הצופה, לעשות/ ׳עת .12
תשכ״ח. בניסן כז הארץ, חלקה/ ׳מפה .13
.15.6..67 הארץ ציון/ ׳שיבת .14
9.6.67 הארץ בידם/ ישראל ׳תשעות .15
.3.7.67 מעריב גדה/ ולא ואפרים יהודה ׳הר .16
. 23.7.67 הארץ להתישבות/ ׳מהתנדבות . 17
.14.8.67 הארץ וסברו/ ׳מונח .18
.8.5.68 מעריב השרים׳, גם ׳שייהנו .19
.30.4.69 הארץ ראפה/ ׳עין .20
.429 - 424 (,1969 )מאי האומה לאסימון/ זהב של ׳משופר .21
.295-289 תשכ״ח(, )טבת האומה לארצו/ עם ׳בין .22
.13.11.69 מעריב בשבת/ טלויזיה במקום לימוד ׳חוגי .23
.4.10.70 מעריב דברים/ ׳מרבה .24
.89-84 )תשל״א( האומה וכוכבים/ ׳עפר .25
.21.12.73 הארץ זאת חשובה/ נקודה של קטנה ׳השמטה .26
.25 12.73 הארץ כניעה/ ׳מתנת .27
.149-143 )תשל״ג(, האומה תהו/ שנות ׳שש .28
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.27.9.74 הארץ זאת יבואו/ לא הם׳ .29
.31.10.74 מעריב חמד, עין לא - הראשון ׳השם .30
,27.11.74 מעריב, שיחור/ עד ישראל ׳ארץ .31
.26.10.75 שבע/ באר באוניברסיטת אשדוד ׳רוח .32
תשל״ה. בתשרי, י״א הארץ, זאת אהרן/ בן ׳מסורת .33

בהורת דברי ו.

תרצ״ח. הדאר ׳(/,לביש ״כתובות של האנגלית לכיש)להוצאה ׳מכתבי .1
ניר(. ג. )חתום שכ-שכב )תרצ״ט(, ד סיני )בקורת(/ ׳יבנה .2
ת״ש. באייר, כ״ב במישור, שור(׳, א. של העברי )לתרגומו היהודים ׳קדמוניות .3
בטבת,תש״א. י״ג הדאר, שור(, א. של העברי )לתרגומו הרודוטום ׳עם .4
 א/ באדר כ״ח הדאר, א. :,ליכטנשטיין( ד״ר של ישראל)לספרו ימי בדברי ׳שעורים .5

תש״ג. בסיון, כ״ב הצופה, ב. ת״ש.
 באלול, ח׳ במישור, לברקלי(׳, השלם הפעלים )לוח הלשון בדקדוק שימושי ׳ספר .6

תש״ב.
תש״ג. בניסן, א׳ הצופה, קלוזנר(/ פרופ. של )ל״פתשגן״ ׳עמוס .7
תש״ג. הצופה סגל/ למ״צ עברי אנגלי ׳מילון .8
בתמוז,תש״ה. כ׳ במישור, לברקלי(/ השמות )לוח שמות ׳לוח .9

 הועתק תש״ד; באלול, כ״ז הדאר, הישראלית/ בהיסטוריה קלוזנר של ׳משנתו .10
תש״ה. שבט ל״דרום״,

 הקדמון(, המזרח חוקי קורנגרין: פ. של )לספרו משה ותורת הקדמון המזרח ׳חוקי .11
תש״ה. במרחשון, י״ז הדאר,

 חוב׳ תש״ה, ועתיקותיה, א״י לחקירת החברה ידיעות התורה/ חוק בחקר חדש ׳ספר .12
ד. - ג

תש״ו. א/ באדר ב׳ במישור, אמריקה/ ליהודי השנה ׳ספר .13
תש״ז. אב במנחם ט״ז הצופה, תש״ז/ אמריקה ליהודי השנה ׳ספר .14
תש״ח. טבת, כ׳ הדאר, פרס(/ ישראל)לי. ארץ של ׳אנציקלופדיה .15
 בחשון, כ״א הדאר, קליין(/ ש. לפרופ׳ הגליל וארץ יהודה )ארץ בארצו ׳ישראל .16

תש״ו.
פסח(. תש״ח)גליון ניסן הצופה, שרון(׳, א. של ספרו הגבול)על עברי ׳משני .17
 בטבת, ב׳ העולם, כבוד(׳, זר מ. של )לפירושו חדש בביאור ונחמיה עזרא ׳הספרים .18

תש״י. בטבת, ט״ז תש״י:
 תש״י; בשבט, א׳ העולם, קורנגרין(/ לפ. צבאיות )מושבות בנכר ישראל ׳צבאות .19

תש״י. בכסלו, י״ח הדאר, תש״י; בשבט, ט״ו
.4.9.1953 הארץ, נאור(/ למ. והארץ )המקרא התנ״ך של בגיאוגרפיה ׳ספר .20
.43-39 תשי״ג, קיץ בחינות, הקדמוני/ ׳המשל .21
.95-85 תשי״ד, סתיו, בחינות סירה/ בן ׳ספר .22
 הארץ״(/ כיבוש על המקראי ״הסיפור קויפמן י. של )לספרו מצרים עולי כיבוש ׳על .23

.16.4.1954 הארץ,
.30.7.1954 הארץ, למקרא/ ׳פירושים .24
.5.8.1955 הארץ, וילנאי(/ ז. של )לאטלס במקרא ׳הארץ .25
הדאר, תשי״ח; תשרי מולד, הגנוזות״(, ״המגילות שני)על בית מימי בראשית ׳אגדת .26
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י.,,תש בשבט, י״ז
ח.,/תשי בשבט, י״ז הדאר, ,,שני בית מימי דאגדתא ׳ספרי .27
.63-58 ה)תש״ך(,,/ל ספר, קרית (,,קולג דרופסי מהדורת טוביה טוביה)ם׳ ספר ׳על .28
הארץ. פיקר(/ ש. מאת אישי בין במדע כבוד )פרקי חדשה ארץ דרך ׳מסכת .29
גר(. י.מ. )חתום 5.1.1962 הארץ, ,,פיקר( ש. של בארץ)לספרו ׳התפילה .30
 תשכ״ג(, )תמוז האומה ידין(׳, י. של )לספרו המקרא בארצות המלחמה תורת ׳על .31

152-147.
 האומה תורה(׳, חומשי חמשה על שד״ל )פירוש ומתוקן מקוצר - לתורה ׳שד״ל .32

.141-136 תשכ״ו(, )תמוז
 מ, ספר קרית (׳,1962) ירושלים קויפמן, יחזקאל בידי מבואר שופטים ׳ספר .33

146-139.

ואישים הערכות ז.

תרצ״ח. באייר, י״ט הצופה, א׳(, העולם״, אומות זדרצקי)״מחסידי ׳טדיאוש .1
תרצ״ח. באב, י״ט הצופה, (,,ב העולם״, אומות הרפורד)״מחסידי ׳טריוורס .2
תרצ״ט. בטבת, כ״ב הצופה, (׳,,ג העולם״, אומות )״מחסידי סמאטס כריסטיאן ׳יאן .3
תרצ״ט. בטבת, ט״ו הצופה, (,,ד ,,,העולם אומות וודג׳ווד)״מחסידי קלמנט ׳יאשיה .4
תרצ״ט. בשבט, כ״ח הצופה, ,,ה׳( העולם״ אומות )״מחסידי אוליפנט לורנס ׳סיר .5
תרצ״ט. באייר, י״ז הצופה, ו(׳, העולם״, אומות )״מחסידי סיידבותם ׳הרברט .6
תרצ״ט. חשון הצופה, ז׳(, העולם״, אומות פאלייר)״מחסידי ׳אימה .7
תרצ״ח. אב, במנחם א׳ הצופה, ,,שור מ. פרום׳ הדור: ׳מדברי .8
תרצ״ט. באלול, כ״ו הצופה, ,,מדעית( עבודה שנות קליין)שלושים שמואל ׳פרום׳ .9

תרצ״ט. בכסלו, ט׳ הדאר, ומפעלו/ יהודה א.ש. ׳פרופ׳ .10
ת״ש. במיון, כ״ט הדאר, בציונות/ נורדוי ׳מכס .11
תש״ב. בשבט, י״ט הצופה, ההיסטוריון/ יעבץ ׳זאב .12
תש״ה. באלול, א׳ הדאר, הפובליציסט/ צייטלין הלל ׳על .13
.a .9 1945 העולם קליין(/ ישראל)ש. pא של ׳חוקרה .14
.14.3.58 הארץ תש״י, - הצופה תשרי, ההד, בגולה״, הקורא בעיני וערכו ׳״ההד״ .15
.95 - 89 א/ מבוע המקרא/ חוקר קאסוטו ׳מ.ד. .16
.6.7.1962 חרות אחימאיר(, )א. והמוכיח ׳הלמדן .17
רדום. מפר ומוצאו(/ הי״ד קירשנבוים עזרא אלעזר ר׳ ומשפחתו)הרב ׳איש .18
.40-39 תשי״ז, תמוז מולם, ופירושיו(׳, מגל פרופ המשתחררת)על המקרא ׳פרשנות .19
5 יג)תשכ״ב(, מקרא בית לתנ״ך/ והחוקרים המורים ׳זקן .20 -3.
.286-283 תשכ״ו, שבט חמד, שדה המקרא/ כחוקר ׳זיידמן .21

ערכים: / עכרית אנציקלופדיה ח.

 אררט ארם. שבטי מפת נהרים. ארם הברית. ארון ופמידואפיגרפיה. אפוקריפא אפור. אמן.
 בהיסטון. ו.ג. באודיסין אחבעל. אשרה. אשמנעזר. אשמון. אשכנז. (,א הרי א/• )ארץ
 בית האמוראים(. תקופת סוף עד הגולה מזמן היהודי )הישוב בבל בוטה. פ.א.

 והתנין בל בל״מראדך. בכורים. בכורה. בכור. ושני(. ראשון בית בימי )העבודה המקדש.
גרר. ועיבל. גרזים ובעמים. בישראל הדם גאולת במה. בלצוני. בעור. בן בלעם בבבל.
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 השארת הרפורד. המן. הימן. המדי. דריוש דריוש. המלך. דוד דניאל. )ספר( דברים. )ספר(
 )ספרי( הכושי. חנוך ספר חבקוק. חגי. זכריה. ויקרא. וידוי. התגלות. השגחה. הנפש.

 עוזיאל. בן יונתן סירא. בן ספר יובלות. )סדרה( יהודית. ספר טוביה. .,וב א׳ חשמונאים
 יהודים החיצון. עזרא יפת. ובני יפת ישראל. עם יהויכין. )זיגמונד(. שלמה ימפל יוסף

חיצוניים. ספרים - ישראל על שם של גלגולו

מקראית אנציקלופדיה
ג׳(. )כרך העמים לוח (.,ב )כרך יהודית ספר א(. אלישה)כרך

 ז״ל סוליאלי בעריכת מקראי לקסיקון
ויפת. חם שם בני

יודאיקה אנציקלופדיה
 ספר שלמה, חכמת ב/ החשמונאים א/ החשמונאים היובלות, ספר חנוך, ספר יהודית, ספר

 סוריא(, )של אפוקליפסה ברוך, אשכנז, הימן, ארמניה, ופסידואפיגרפיה, אפוקריפא טוביה,
הנפש. השארת

בעתונות תרגום ט.

תש׳׳ח. ניסן הדאר, ממצרית, תרגום ,,אחים בשני ׳מעשה .1
ה.,,תש בסיון, כ״ז הדאר, ממצרית, תרגום מלך, בבן ׳מעשה .2
ה.,/תש פסח ערב הדאר, ממצרית, תרגום והחרטומים/ חופו ׳המלך .3
.9.6.1955 הארץ ממצרית, תרגום ושקר/ אמת בין ׳ריב .4
.17-5 תש״ז, סיון למועד, מיידיש, תרגום אנסקי/ לש. גרים ׳בין .5
תש״ז. תשרי זרעים, אופטושו/ לי. שנה עשרה ׳שלוש .6
תשכ״ד. באדר, ח׳ הצופה, אנסקי׳, לש. שסבלו ׳שנים .7
.349 - 348 תשכ״ג(, )כסלו האומה קדומה(/ אני)ממצרית ׳משלי .8

ביבליוגרפיה י.
 מתוקנת: הוצאה תש״ה; א״י, לחקירת העברית החברה ידיעות צבי, בן יצחק כתבי

.16-1 לספריות, המדור בהוצאת

סיפורים יא.
תשי״ז. בתשרי ט״ז ״הצופה״, ה״חדר״(. )ממראות מצווה מלחמת


