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מפ תח שמ ו ת מחבר ים
אביבי שמעון — במרכז ובשוליים 44/199
אביעם מרדכי — העד 7/151
אגמון ישראל — התנפצותו של חלום 30/200
אהרנסון רני — דרך היין 24/151
מה שקדם 8/162
האורות של הברון 27/168
אופנברך אדרי — אות באות עשויה 5/178
אורון מיכל — מבעל שד לבעל שם 10/170
אורן דורון — גלגולו של ארמון 22/187
מלחמה על הבית 1/193
אורן רות — גאולה ושיקופה 5/196
אטקס עמנואל — אור חדש 12/167
אידן רינה — מי חפץ בחפצי–בה? 24/184
שמירת טבע ופיתוח סביבתי 40/199
איילון איתן — וגג רעפים לו אדום 10/154
איילון יהודית — מלך הביצה 17/168
אילן יהודית — מקצה ועד קצה 14/200
אלבוחר שלמה — וקראת בשבת שי"ש 13/163
אלבוים אבישי — באישור האפיפיור ובהכשר הרב מטעם
4/189
אלבוים–דרור רחל — גן עדן ,גן האהבה ועמק רפאים 6/186
אלון–מוזס טל — שרידים מגני שלמה לא השאירה לנו
ההיסטוריה 18/171
אלטשולר מרדכי — יהודי ההרים 26/159
אלכסנדר גבריאל — המייסד הנשכח של קרן קימת
לישראל 1/196
אלמגור דן — מי ברגל מי ברכב 3/151
אלרואי גור — המהגרים 6/174
אמיר יואל — בים בׂשרון 26/173
האלבום 17/176
אקוורלים ,בירה ואירוח למופת ( 10/197עם שי פרקש)
אסף דוד — יצא מדתו או מדעתו? 11/165
למה למהר? 12/175
אפרתי נתן — חדשנות ואומץ בלשכת הראש"ל 16/187
ארבל אבי — על הדוב הסורי וסומית הגליל 14/196
ארבל מרדכי — גילה את אמריקה 30/152
אלדורדו 30/153
פליטי השואה בטרינידד 30/156
אריסטידס דה סוסה מנדס ,פורטוגל 29/157 1987
פרופסור אנריקה רודריגז פאבריגאט (30/159 )1976-1884
שרה — המלכה היהודייה של בולגריה 30/160
בית הכנסת הראשון באמריקות 28/163
יהודים בג'מאייקה 14/164
דיפלומטים מצילי יהודים 28/166
הבנות היהודיות מסוסואה 28/167
יהודים באיי הבתולה 18/169
קורסאו ,אי ואם בישראל 20/176
פדרו נונייס 23/178
קהילת סרייבו בבולי בוסניה–הרצגובינה 15/180

מטבעות רובינשטיין 12/190
ארבל רחל — כל מה שהפה הוגה אתה מוצא באודסה 14/161
ארקין יגאל — זיוף מנדטורי 12/195
אשד אלי — מה נורא כלוב זה ,בו שאג אריה 6/183
אשל חנן — האם מצדה נפלה רק בשנית? 12/152
יש חדש במדבר ( 4/163עם רועי פורת וגיא שטיבל)
באר חיים — מהו סוד הקסם? 25/152
בהט אבנר ונעמי — צעד תימני 10/153
בוכמן יעל — השחור השחור הזה 8/182
בורד עפר — אקדח וחרב ,אלון ונבל 20/198
ביליג יעקב — מים מתחת לארמון 5/187
בית–ינאי שלומית — בסוף מערב 37/178
בן אורן גרשון — עקבות ארמיים בשפת יהודי גרוזיה 14/191
בן אליהו אייל — בנות ציון 21/154
למי שייכים קברי המלכים? 9/187
בן טובים זלמן — כולו אומר כבוד 8/160
בן יעקב יוחנן — מן הגליל אל ההר 22/198
בן–נאה ירון — השר הנהדר יוסף 10/163
ואלו תנאי האישה הכשרה 7/164
קטון בשנים וגדול בפשעים 25/166
חתונה יוונית — 26/167
חיבת ציון על גדות הבוספורוס 28/176
אנשי העיר העצבנים והאכזרים 26/182
בן עזר אהוד — כיצד הברון הגיע בראשונה לזכרון 21/153
קלמניה שלי 24/163
בן שמאי חגי — לא לבני עלייה בלבד 4/161
בן ששון מנחם — פוך למצרים ,ספרים לירושלים 8/169
ספריות כבני אדם 10/189
בנג'מין חיה — אורות בהרי האטלס 14/172
בצלאל אהרן — מסע לירושת"ו התרפ"ט 14/183
בקי רות — אל תרמה את הכוכבים 26/152
אכזרית במעשיותה נפלאה במהותה 4/166
בר דורון — אש בוערת במירון 64/199
בר–און מרדכי — געגועים ל"דגל הדיו" 4/199
בר"ג דן — הארכאולוגית הראשונה 10/157
ברוך ג'ובנה — איטלקים ,ספרדים ,אשכנזים ואנוסים/
שמות משפחה של יהודי איטליה 31/192
ברוכי נחום — להתחיל (כמעט) מבראשית 24/199
ברונשטיין שלום — הגירה (אנטי)שמית :שינוי שמות
יהודים נוסח אמריקה 31/189
ברטל ישראל — הנביא 28/156
ברכה משה — סיפורו של נוטר במשמר הרכבות המנדטורי
30/195
ברלוביץ יפה — גם הן היו שם 4/162
ברם חן — היהודים הצ'רקסים 20/191
ברק סמדר — איך לומר זה בעברית 26/160
חשבנו לתכשיט את ארון הספרים 24/178
ברקאי הדר — החולה אחת ושתי פנים לה 28/196
ברקאי רינה — אדם שמח ועם הכרה ומחשבה יהודית 22/195

גביש דב — הציפור של צרפת מגיעה לירושלים 16/156
מצלמים מהשטח 24/165
המעופף היהודי אברמוביץ' 4/171
גביש חיה — סמואל ,ויצמן ,איפה אתם 6/173
גוברין פנחס — הארץ בה ינץ השקד ,התומר 16/179
גולדברג יוסי — ד"ר הרצל חי 12/176
גולדמן דני — גדרות של תקווה 14/153
גולני מוטי (ריאיון) — ציונות כפשוטה 2/184
גורן דותן — המקום הקדוש והנערץ נעשה עתה למרכז
ישוב יהודי חשוב 22/190
מקברי הסנהדרין לשכונת סנהדריה 26/193
גורן חיים — איש הציפורים מירושלים ( 10/151עם יוסי לשם)
המקום שבו האל עצמו פורט על נבל 4/167
הנסיך וה ...שטיח 8/177
גורן יובל — מי שלח פכית בושם למלכת מצרים? 25/156
(עם ישראל פינקלשטיין ונדב נאמן)
גורן תמיר — המצוין שבמלכי ערב 11/178
כספי יהודים לנזקקים ערבים 28/184
רישיום לבניין מסילת ברזל ( 2/185עם יאיר ספרן)
סמל לתפארת העיר בעתיד 20/188
גזית דן — מאבן יאיר ליישוב הנגב 20/192
גיא בתיה — על משמר הזיכרון 5/198
גילעת יעל — "כי מציון יצא יפי ואמנות ירושלים" 10/186
גלצר מיכאל — שחור על גבי לבן 28/188
גנחובסקי דב — מבומביי לירושלים 25/154
כש"ארץ ישראל" יצאה מן הסוגריים 20/159
קרן ירושלים הראשונה 28/165
החוט המשולש 9/167
אני בישלתי את האווז בירושלים 21/169
היספיקו מי הירדן לכל צורכי הנוצרים בעולם? 26/171
בגלל מס העסכריא 12/172
הגן הנעלם 28/179
עושים כסף 24/181
הכתובת /רבי שמואל סלנט ,ירושלים 12/187
כל קרן רחוב בירושלים מלאה ספרים 20/189
גפני ראובן — עד מאה ועשרים ציפורים 10/184
חלום אמנותי יישובי :שכונת נווה בצלאל 30/186
שכונות העמק הנעלמות 41/187
צומת ירושלמי 16/193
להפיץ אור נאמן על כל אורחות הארץ 6/200
גצוב נמרוד — בין שני עולמות ( 21/164עם עדנה שטרן)
גרוס ראובן — צ'מפיונים של ארץ ישראל 3/152
חדרה ,ועכשיו — הסרט! 14/168
גרוסמן אברהם — לו משפט הבכורה 18/181
גרוסמן חיים — מסטיק עברי איכה? 10/159
הלוואי והייתי חייל גיבור 9/161
דמות דיוקנו 11/176
דגל הדגלים 28/177
"הנה באה הרכבת"?! 14/185
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מרש ציוני בראשון לציון 26/190
שער אל אל ישראל 34/191
יחי החופש 26/195
גרינצוויג מיכאל — מים ואש מושכים כמו סוס 18/185
על קריות וגבעות 42/193
מדרך הדיליז'נס לכביש אגרה? 18/199
גריס זאב — "בשר על גבי גחלים" :הלכות שחיטה או ספר
בישול? 14/189
מגזר לאומי 14/199
גרפי דליה — יוסילי החלבן 27/180
גת שמעון — רמלה אלף רמלה בית 8/178
דוד אברהם — סעו ציונה 29/151
דוידסון איל — סוד המעיין הנעלם 6/184
דולב ערן — הפיקניק המלכותי ותוצאותיו הרות האסון 5/169
רופא נוסע לארץ הקודש 6/177
דיין דודו — ממשה עד משה 32/153
היד השחורה 32/153
נתניה בת 32/154 71
לא קם כמשה 32/154
בטווח צעקה 32/155
מניה שוחט 32/155
אנו בונים פה נמל 32/156
היזם הנעלם 32/156
שמואל הנציב 32/157
נחל עוז 32/157
מושבה בעקבות ג'ינגל 32/158
מניין בנות ליעקב? 32/158
פגישה גורלית 32/159
ערד ,פעם שנייה 32/159
ארתור רופין 32/160
ראתה את הנולד 32/161
רוחמה ואין בה רחמים 32/161
יש הורים לדגל 16/162
טלנובלה חלוצית 32/162
לילה לבן בראשון 32/162
שומר על הסוס 32/163
המעפילה הראשונה 32/163
יש תקווה ל"התקווה" 32/164
לבד מתוך הסערה 32/164
ארץ ישנה חדשה 32/165
אין איש בא 32/165
חנקין ,ההולך בגדולות 32/166
ויצמן ,גם מכון 32/166
מפגש לילה מסתורי 32/167
אלף נשיקות 32/167
בריכת בנימין 32/168
מפרץ בנימין 32/168
במבוכי העיר הלבנה 32/169
כמה זמני ה"זמני"? 32/169
המעטים שקבעו גבול 32/170
גיבור בעל כורחו 32/170
נתפקעה מכונת הבנזין 31/171
אשדוד? יש מקום כזה31/172 ?..
מסוציאליסט ברוסיה לרב בתימן 31/172
פוסידון 31/173
למה דווקא גורדון? 31/174
היום שבו קוצצה פלשתינה 31/175
ויהי אור 31/175
רמת השניים ומעלה החמישה 31/176
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היו הדברים מעולם 31/176
בית אשל תחתית 31/177
צאר מנחם 31/177
גדרה — לא רק נסים 31/178
כה אמר הברון 31/178
חיסול ממוקד נוסח 31/179 1923
עולי הגרדום הנשכחים 31/179
ארוכה הדרך לציונות 31/180
קשה הדרך לארץ ישראל 31/180
רצח וגם ירש 31/181
למוטור יש בית 31/181
ציונות ללא ציון? 31/182
בין חזית לעורף 31/182
יש משוגעים מצליחים 33/183
בין שני רחובות 34/184
ליל הרכבות הנשכח 33/185
 6,000פגזים ורכבת :שוד הפגזים הגדול 33/185
לבבות ,נסיכים ומלכים :ירושלים שבלב 50/187
נפילתו של מלך בתי המלון 34/188
קאטי אהובתי /מכתביו הסודיים של הגנרל בארקר 34/188
ביריה /1946 ,בזכות הנחישות 34/190
אחד מרבים /יוסף ויתקין 34/190
דרור מירה — זועקים חמס ( 28/160עם נירית שלו–כליפא)
הדד אלי — והאניה חשבה להשבר 20/175
הדר גילה — הזיארה הגדולה 26/177
הולנד שמואל — הדגה אשר אכלנו בפולין 16/173
טעם המן — הקוגל וגלגוליו 22/175
טועמיה חיים זכו 18/178
הולצמן אבנר — אנחנו המוהיקנים האחרונים 8/166
הורוביץ אלימלך — הזָקן של הרמח"ל 20/167
הורוביץ מנשה — בגינה הציבורית 14/156
הירדני תמר — עם שיש לו ספרות — לא מט ולא חנוט 32/183
ב' דקים מתחנת מסילת הברזל 32/185
בית נכות לידיעת הטבע 32/186
מי טבל בכנסיית יוחנן המטביל בעין כרם? 6/187
מה נהדר הבית הזה ,ומה רבו תועלותיו! 49/187
חתיכת פח ברזל מרוקע /מנפלאות הטעלעפהאן 32/188
בשורת ספרים של מוכר הספרים 34/189
העיר זאמרקאנד גדולה ורחבה מאוד 32/191
מלחמת העכברים 34/192
בין הארבעה ביולי ליום ירושלים 50/193
בואו לבית הפוטוגרפיה החדש 32/194
מי האלמוני שהציל את זמארין? 34/195
גינון עירוני מחוץ לעיר 34/196
כשארי הזקן מתחיל לנמנם 34/198
ותפרח החבצלת 42/200
הירש אריאלה — מדרש חוצות ירושלמי 44/187
הכהן אליהו — כמיתר ניתק 22/174
הכהן דוד — הכאב של שתי המולדות 8/154
הכהן מרדכי בן הלל — הכלה המכורה 13/162
הלחמי יוסף — כי מזרע היהודים הוא 16/167
הנדל גליה — על אריות קצינים ותלמידים 34/193
הראובני נגה — איפה חרובי 15/179
הרטל משה — האצטדיון של טבריה 22/166
הרציון נחומי — בין הרים ובין סלעים :על שירי רכבות
בזמר העברי 20/185
ממזרח וממערב מצפון ומים 33/187
הרשקוביץ מלכה — לחפש בנרות 20/160

וולף שמואל (סם) — האם הוכח זיהויה של ג ִ ָתי ִם? 30/166
וידריך שולה — בלדה לבלטה 16/170
נוחו עדן 24/176
ויטרבו אריאל — כפי שקוראים לזה — גטו — בנפרד
מהנוצרים 13/184
ויינבאום לורנס — הי ֶקים ( 14/154עם קולין מק'פרסון)
ויינשטיין רוני — מיניות בחברה של כבוד 6/195
וייס זאב — "אני ראיתי ציפורי בשלוותה" 51/199
ויץ יחיעם — על "דור הבנים" ונפתולי הפוליטיקה
הישראלית 61/199
ויצטום דוד — נהריאֶדה 12/169
ולפיש דב — מתנה על סף העולם הבא 18/154
האלבום 23/159
וכסלר בנימין זאב — בין שתי ערים ולאן נעלמה הרכבת?
10/185
החלוץ בבית הספרים 28/189
בין עבודה תמידית לעבודת התמיד 32/197
ורמן דרור — ממסילת הברזל למסילת הברז ( 22/182עם
יעקב ורמן ורון שפיר)
ו ַרמן יעקב — בידא לא בדה 7/155
ממסילת הברזל למסילת הברז ( 22/182עם דרור ורמן
ורון שפיר)

זוהר צבי — מנהג חדש בא למדינה 20/157
זיו יהודה — האם "אנדורה" שאול מעין דור? 19/151
ונתתי בריטי בתוכה 24/164
יצאו מן הברון 3/168
רפאים במושבה הגרמנית 28/170
דרך בורמה מי יודע? 4/175
שער הרצל 12/182
שאו ציונה נס ודגל 10/183
בן גוריון חוצב להבות בנגב 24/185
על אריות ונמרים 2/190
המלאך בלבן 20/193
מאין "בא עזרי" לגיא אוני? 8/195
וישאהו במוט בשנים 24/197
היש אוצר מתחת לגשר? 11/200
זלצר אסף — טנטורה /מושבה ליד מפעל 10/162
מבית מגורים למתחם מעבר גבול ( 29/178עם יורם תמיר)
האוצר לספרי תורה וחכמה 1/189
הצנור ישמש קשר בין מדינת ישראל לירושלים 38/193
(עם אסנת מרון)
ארץ פלגי המים 48/199
זנגלביץ' שלמה — מאה שנים ל"חלבייה" ( 24/158עם נירית
שלו–כליפא)
אמן האותיות העבריות 27/158
צעירים מלאי תקוות ו"אחד המכבים של זמננו" 14/186
זעירא מוטי — רועדת ולא מקור 9/174
ז"ק ישראל חיים — קדושה משפחתית (ז"ק) 31/188
חבֵר יעל — ריקודה הכחולה 8/173
ָ
חזון רז — סוסים עגלה ,כדורים וצפצפה 17/194
חיטובסקי דליה — דמויות מן החיים 16/151
חיספין גדליה — מי טמן מטמון מטבעות בחוסייפה? 2/188
חלמיש אביבה — גלגולו של חיבור 18/189
חמיצר דן — ה"נשר" לא נחת 6/171
חפר אליעוז — עדות העצמות העלומות 8/192
חריף חגי — בחר לך שם עברי 6/152
ספורט כשר 4/157
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טוראל שרה — גמלי הדואר אשר בצפת 16/169
טלמון שמריהו — הנה פטרוס 18/164
טרטקובר דוד — הביא את אירופה לתל אביב 15/160
טרייסר הלל — דמעות הנחמה הגדולה 20/165
יהב דן — קורותיה ופעילותה של תנועת "הבילויים
החדשים" 16/192
הוזים ומגשימים בארצות הברית 18/197
הי דרומה ,דייגים! 22/200
יוספוב משה — לא תמוש מתוך האוהל 24/191
ינון יעקב — בעיטת החמור של מוריץ שנברג 26/161
הציוני שנשכח 16/166
כבדווים נחיה ובעד עמנו נעמול ( 24/168עם משה רימר)
אחמד אבו לבן וחבריו חותמים על הסכם 1/192
בבתי ורשה הקמתי את ארגון השומר 12/198
ינקלביץ' אסתי — המצוק ב"נגב של הגליל" 58/199
ינקלביץ' טינה (עם לביא שי) — דיוקנו של "יקה" בן
העלייה השנייה 13/194
יעקבא מאירה — גם קריעת העבותות לא הועילה 20/170
בספרד ,במרוקו ובכפר סבא 30/184
חיים חדשים וגאולה 16/188
יעקבי רות — ספרי תורה על דרך המשי 17/191
יערי אברהם — דגלי המדפיסים 8/156
יפה אהרן — חלוצים בארץ הזהב 28/154
בוכה בחושבי על ציון 8/175
חלומות מורמוניים בארץ הקודש 20/184
ראשוני "המיסיונרים אל היהודים" במזרח 28/197

כהן הלל — היום האיום מכולם 8/193
כהן (מני) יונה — על תבלינים ופגזים 38/200
כהן נתן — הכלה הענייה ביותר 12/173
כהן עפר — שלושה רופאים ,נסיכה אחת וחבצלת 8/165
כהן רבקה — למולדתי הבאת אותי ( 14/166עם חנה עמית)
כהן–אורגד אילת הלל — עבר והווה במודיעין עיר העתיד
21/199
כהן–הטב קובי — תיירות נשכחת לחופי הים התיכון 37/199
כהנא בן ציון — הכל היה עונג גדול 25/194
כהנר לי — מביתר עילית ועד אלעד ( 28/199עם יוסף שלהב)
כץ איתמר — חלקת אלוהים קטנה ( 8/163עם רות קרק)
כץ יבין — הקריה שלא קמה 24/188
ארוחת בוקר ברמלה 6/197
כרמון אפרת — איל הנפט היהודי 20/161
כרמיאל בתיה — נשלחה לכבות שרפות 12/156
לב טלי — הנהגה מקומית במשבר ( 24/192עם ענת קדרון)
לביא רחלי — על הרצאות נודדות ופנס קסם ( 26/183עם
לביא שי)
לבנוני יהודה — ושוב אנחנו כאן מול השעון 8/172
מלאכת הרכבת לכבוד ולתפארת 7/185
לדני שאול — קטן אבל לבבי 10/164
סיכת השיירה לארץ ישראל28/181 1923 ,
לוי–אליהו דליה — אשה יהודית קוראת בצאינה וראינה
27/197
לוין איתמר — הספריות האבודות של יהודי אוסטריה 24/189
לוין דב — בין עולמות מתחלפים 39/200
לוין זאב — חקלאים ופועלים יהודים בערבות אוזבקיסטן
6/191
לוין יעל — דורשת יום וליל 8/190
לוין מנחם — עדשה קונסולרית 5/194
ליבמן נורית — מחוט ועד שרוך נעל 8/189

לימור אורה — תחת שמי ים התיכון 3/159
ליפשיץ עודד — סמל הכינוס מגואל בדם 26/178
לירן אלי — התיישבות ומלונאות במצוות האדמו"ר 13/197
לנג יוסי — מנוחה נכונה? 18/200
לרנאו עמרי — במזל דגים 17/175
לשם יוסי — איש הציפורים מירושלים ( 10/151עם חיים
גורן)
מאור משה — פתקאות תל אביב 13/180
מדזיני מירון — דיפלומטיה לוחמנית 12/193
מוצ'בסקי–שנפר אסתר — כל כבודו פנימה 20/151
מטרס חגית — יהי שמך עברי בארץ העברים 31/198
מיכלין אמנון — האמבילאנס לא הגיע 20/158
רוקח חלוץ בחדרה 24/161
דיפלומה רפואית בארץ ישראל 16/195
מיש יאיר — מזה עלול לצאת סקנדל גדול 24/175
מישורי אליק — שעטנז ישראלי 24/153
מלמד דוד — ונעבור לפרסומות ...העבריות הראשונות 27/185
שיווק פטריוטי 28/192
מן איזי — משידורי הרדיו ביריד המזרח ועד לרשת
המורשת 34/199
מן נדב — כבדו את זכרי בעבודה מאומצת 8/158
מנור–פרידמן תמי — האוצר 14/179
מנחם נחום — בין פטיש הלאומיות לסדן הציוני 21/196
מק'פרסון קולין — הי ֶקים ( 14/154עם לורנס ויינבאום)
מרגלית ליאת — בין הרים ובין סלעים ( 7/181עם רנה סיון)
מרון אסנת — הצנור ישמש קשר בין מדינת ישראל
לירושלים ( 38/193עם אסף זלצר)
מרזל שושנה–רוז — סיפורי בגדים 27/178
משגב טל — מ"השומר" ועד מגב 26/198
משה–סגל אבי — לא יאומן כי יסופר 9/171
משורר יעקב — דמיון פרוע 24/152
מטבע הנצחה שהוטבע לרגל הביקור של הקיסר הגרמני
וילהלם השני בירושלים בשנת 30/162 1898
מטבע הולנדי עם נוף ירושלים 31/164
מטבע יהודי פולני מהמאה ה–31/165 12
מדליית הניצחון של סידני סמית על נפוליאון בעכו1799 ,
29/166
מטבע בדווי 29/167
למינה של קיברין 30/168
תעמולה בירושלים הנצורה 31/169
גלגל המזלות על מטבע עכו 31/170
כיצד נרפא הרקולס מנשיכת ההידרה 29/171
הנוף הקדום של פניאס 30/172
מרחץ אפרודיטה בעכו 30/173
שלוש הגרציות 30/175
הלני מלכת חדיב — ההיית או חלמתי חלום 30/176
מטבעות הזהב המקוצצים של ירושלים הצלבנית 30/177
המטבע ושער טיטוס 30/178
ציפורי — עיר השלום 30/179
הצגה של קרב ימי ליד חמת גדר 30/180
ברכת דושרא על מטבע נבטי 30/181
מטבעות כמצע ליצירה 30/182
נאור לואיזה — על קבלה ,אמנות וראש הממשלה היהודי
הראשון 31/195
נאור מרדכי — חשמל בכפות ידיו 26/155
"הזקן מנהריים" — כיבוי אורות 6/159
לא נעזוב את חדרה 10/168
מוכרחים להיות שמח 22/171

"עסקי האוויר" של רוטנברג 28/172
מורדי האור 26/175
שמש החשמל 16/176
חסונים ,אמיצי לב וחדורי הכרה ציונית 1/198
נאמן נדב — מי שלח פכית בושם למלכת מצרים? 25/156
(עם יובל גורן וישראל פינקלשטיין)
ניסן שמואל — רופא חולים 19/156
נעם ורד — באה בשורה טובה ליהודים 22/173
נ ִצן יואב — שוליים שחורים 18/172
יידישע פיראטן 18/182
נצר אהוד — שיכורים ולא מיין 6/157
סגל–גזליוס בילי — גלגלי הסרטים של ההיסטוריה 28/194
סדן מיכל — כן ציור על גבעות שיח' אבריק 26/200
סטון מיכאל — מצבות מארץ אררט ( 6/154עם דוד עמית)
סטפנסקי יוסי — המבצר האבוד 19/173
סטרוויס ז'אן פייר — מלייב טולקובסקי לאריה לב :שמות
משתנים בתקופת המנדט הבריטי 30/191 ,32/190
סיון רנה — בין הרים ובין סלעים ( 7/181עם ליאת מרגלית)
סיטון שלמה — המאסף המאסף 14/159
סילבר–ברודי ויויאן — מתעדי החלום 27/162
סילמן קדיש יהודה — בשדות ארצנו בשרון הצפוני 26/163
כענבים במדבר מצאתי קלמניה 28/164
סילקו רחל — מרגלים מול גיבורי המולדת? 15/198
ספיר תחיה — בבתי אונגרין אשר מחוץ לעיר 24/157
ספרן יאיר — רישיום לבניין מסילת ברזל ( 2/185עם תמיר
גורן)
סקלי יפה — "ככה ייעשה לאיש" אשר הביל"ויים חפצים
ביקרו! 16/190
עופר יוסף — כתר הכתרים 4/156
עמית דוד — מצבות מארץ אררט ( 6/154עם מיכאל סטון)
תיאטרון ירושלים 16/159
ארמון רב תפארת 6/161
ארץ אמות המים 20/168
מה נשתנה 15/180
סוף המעשה במחשבה תחילה 3/181
עמית חנה — אבן מקיר תזעק 18/153
עתיקות חדשות 30/154
אייזן בטון 30/155
צייר החצר 16/157
אובליסק בקיסריה 30/157
למולדתי הבאת אותי ( 14/166עם רבקה כהן)
עקבות יהודיים באלבניה 4/173
רוזה רוזה 4/177
עמית טובי — הנדבן הנודע והכת הנסתרת 12/192
עמית עירית — הבתים של אולגה 27/169
עמר זהר — מציל הנפשות 11/166
חברים לרפואה 22/172
קרב תרנגולים 20/178
פֵרות ארצנו 4/179
מתיר העגונות מדמשק 16/180
ענזי מנשה — הגלימה של יבנאלי 26/174
אחים אחרים 18/183
פורת רועי — יש חדש במדבר ( 4/163עם חנן אשל וגיא
שטיבל)
פוזיילוב גיורא — השכונה המקובלת 2/191
פז יאיר — מחדשי הברית 11/179
"אשל אברהם" בירושלים 10/191
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פטריך יוסף — מי ייסד את קיסריה? 6/168
לך למדבר עם קירילוס 14/182
פיירברג חיים — דור מצוין 14/177
פינקלשטיין ישראל — מי שלח פכית בושם למלכת
מצרים? ( 25/156עם יובל גורן ונדב נאמן)
פישוף איריס — יש מזל לישראל 22/156
פלג אורית — תליון זכוכית מטבריה 29/182
פלג רות — בין מיתר לתל שבע 11/199
פלדמן ניר — יהודה המשוחררת 22/158
פרידהבר צבי — ואתם רוקדים 14/151
פרילוק ניצה — מתנדבות בכחול ובחאקי 17/177
פרנק אברהם — אדום (ולא כחול!) בין שלושה מטבעות
13/190
מאשכנז ועל פני כל הגלובוס 34/197
פרנקל מרים — רמב"ם בנעלי בית 4/180
פרקש שי — להחזיר את הצבע 16/165
אקוורלים ,בירה ואירוח למופת ( 10/197עם יואל אמיר)
פרת תומר — הסברה היא שלנו ,הגביע לא 28/153
צבר שלום — פוליטיקה בבית הכנסת 4/155
יום כיפור /בבית ובחוץ 4/158
צור מוקי — תמיד זרחה לי עין סיניה 3/154
נגן קתרוס 13/174
עמלי לא היה לשווא 18/174
צחור זאב — תמונה קבוצתית עם טורייה 4/174
צימרמן עקיבא — מבית הכנסת לאופרה ובחזרה 24/169
על גבול שני עולמות 23/180
צמרת צבי — האם "חבל על כל העבודה והעמל"?! 18/186
מיניאטורה של מערכת החינוך 7/199
קאולי שי — "החלוץ" על פני הים 3/195
קאופמן חיים — חבלי הלידה של הוועד האולימפי 8/152
אגודת הספורט הנעלמה 18/161
מי לימד את אתאתורּכ לשחק כדורגל? 12/188
ספורט לאלופים או לאֲלפים? 55/199
קאפח ,ר' יוסף — מעדן מלכים 7/153
קדר ב"ז — עכו בגדולתה 16/163
קדרון ענת — הנהגה מקומית במשבר ( 24/192עם טלי לב)
קלטר רז — תשובת המשקל 12/155
קמון עזריאל — בסערות תימן 3/153
קרויאנקר דוד — רחוב של ניגודים 18/152
קרק רות — חלקת אלוהים קטנה ( 8/163עם איתמר כץ)
ראב אסתר — שמעתי את המיית הריקנות של הארץ 12/157
רגב איל (ריאיון) — עלייתה ונפילתה של התנועה הצדוקית
2/183
רגב יואב — המושבה מצפה בראשיתה 22/183
רגב עופר — עלייתו ונפילתו של מלך הכרמל 24/160
כזוהר הרקיע 14/171
מיפו לירושלים 7/176
רובין ריכב (בוני) — מפת תבליט של ירושלים 29/173
רובינשטיין דני — ה"אצולה" הנשכחת 18/178
רוגל נקדימון — ורטהיימר הצעיר 20/155
רווה יסכה — ממחנה עולים לעיר ,ומשכחה לשימור
המורשת ( 31/199עם אבי ששון)
רוזן ברוך — שיר צלצל גמלת 20/180
רוזנברג–פרידמן ליאת — גואלות קרקע או "עזר כנגד"
הגואלים 26/196
רויטמן אדולפו — סוד ההיכל 4/172
רז אילה — כבושות במחוכיהן 24/162
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הרגליים כבר הקשיחו כסלעי ירושלים 14/174
רז גיא — משפחה אחרת 9/194
ריגלר מיכאל — העלייה השנייה 4/182
רייך רוני — מאשפות ירים אביון 6/170
נעים זמירות ישראל 25/179
מגלי בית הכנסת 13/180
אל המעיין 2/187
ריינר אלחנן — מגלב ועד דוקטר 29/158
למעלה מהמקום ,למעלה מהזמן 10/181
במסילה מהרמח"ל לשז"ר 32/189
אם כל חי 30/190
המדרון ,הערוץ וקו הרקיע 28/191
נוסח ארץ ישראל 32/192
מגלת העיר העתיקה 48/193
רבי ישראל בן רבי אדם 32/195
מפי ילדי הארץ 32/196
ולא יחרב מעין הספרות 32/198
"האם עלי לכתוב עוד על התועלת הגדולה של הספר
הזה?" 40/200
רימר משה — כבדווים נחיה ובעד עמנו נעמול ( 24/168עם
יעקב ינון)
שירת הים 3/170
רכב פועה — יחיד ומיוחד לבני הנעורים 7/189
רפל יואל — איש איש וקפקא שלו 22/155
רפפורט חנן — שמות ומשפחות בישראל 30/183
מה בין כוהנים לעורבים /משפחת רפפורט 33/184
על קמעות ותכשיטים זולים /מצ'צ'קס עד עגנון ,ומגליציה
לירושלים 48/187
מאוסטר ועד לופוליאנסקי 45/193
רשף רענן — צבע הצבר 9/179
שבא שלמה — גם את הדמעות אצרה הגניזה 16/152
על אהבת ההיסטוריה וארץ ישראל 3/200
שביט יעקב — עץ הלימון נתן ריחו 4/175
שביט לאה — מלון "קרית הרצל" בהרצליה :בית המלון
הראשון בשרון 29/190
שור אלירז — בית (יהודי) קטן בערבה 22/197
שורץ שפרה — מלחמת בתי החולים 4/160
שורץ–בארי אורה — מרבדים עשה לה 16/155
שחם דניאלה — בנג'מין דישראלי בארץ הקודש 21/179
שחר נתן — מ"יפה נוף" ל"ירושלים של ברזל" 22/193
גילו הגלילים גיבורי החיל 8/198
שטיבל גיא — יש חדש במדבר ( 4/163עם חנן אשל ורועי
פורת)
שטיינהרדט איסר (אינסיו) — עד קץ העולם 15/158
אי המטמון 24/172
בין בית דוד לבית ברגנסה 5/190
שטרן עדנה — בין שני עולמות ( 21/164עם נמרוד גצוב)
שי לביא — על הרצאות נודדות ופנס קסם ( 26/183עם
רחלי לביא)
דיוקנו של "יקה" בן העלייה השנייה ( 13/194עם טינה
ינקלביץ')
שייר עמרם — לורנס איש ערב — האיש והמיתוס 12/158
חיילים אלמונים 24/170
שילה גדעון — לא בעיה של שפה 19/166
צלילים של ציונות 21/177
שילה מרגלית — העולם הוא גלגל ענק להסתובב בו 3/164
שלהב יוסף — מביתר עילית ועד אלעד ( 28/199עם לי כהנר)
שלו–כליפא נירית — מאה שנים ל"חלבייה" ( 24/158עם
שלמה זנגלביץ)

זועקים חמס ( 28/160עם מירה דרור)
שפת הרחוב 14/170
האחות 28/174
שרביט שאינו מלכותי 17/185
ירושלים החדשה 1/186
מחוז געגוע וזיכרון 1/194
על יערות וחלומות 18/196
שלום זכי — דמדומים ירושלמיים 5/193
שלמון עירית — כרוניקה של מוות ידוע מראש 22/152
וילסון את וילסון 16/181
שמיר שמואל — עורכי הדין נגד כותבי הבקשות 19/195
שמש אברהם אופיר — קופים למכירה 24/167
מארבעס עד קמרדין 22/181
עד כמה גדול היה תוקף הבד"ץ בימים ההם 8/188
ועץ האקליפטוס טוב ורע 18/190
"שירתו מקובלת בשמים" או "דובר נבלה וכל ימיו שיכור"?
4/192
מגינת ורדים לשממת מדבר 10/196
שנהב חיים — פרשת לופז 8/170
שפיר רון — ממסילת הברזל למסילת הברז ( 22/182עם
דרור ורמן ויעקב ורמן)
שפירא דוד הלל — ספרי הקיוסקים 20/163
שפירא יונה — על גלגלים 20/162
שפנייר יוסי — ששה עשר מי יודע 30/193
הלילות האחרונים של "כפר עברי" 34/200
שפרבר דוד — ותפוח–לימון מוכן לה בעזרת נשים 4/165
שרביט יעקב — גורמה בעתלית 30/167
ששון אבי — מים בששון 14/178
רב אמן נשכח 2/197
ממחנה עולים לעיר ,ומשכחה לשימור המורשת 31/199
(עם יסכה רווה)
תג'ר מטילדה א' — איזהו גומל? 31/185
שם ,אגדה ,משפחה 31/194
תמיר יורם — מבית מגורים למתחם מעבר גבול 29/178
(עם אסף זלצר)
תשבי אריאל — על המפה 12/160

מפתח נושאים
ארץ ישראל

העת העתיקה — תקופת המקרא ,בית שני,
משנה ותלמוד
אביעם מרדכי — העד 7/151
אשל חנן — האם מצדה נפלה רק בשנית? 12/152
יש חדש במדבר ( 4/163עם רועי פורת וגיא שטיבל)
בן–אליהו אייל — למי שייכים קברי המלכים? 9/187
גורן יובל ,נאמן נדב ופינקלשטיין יובל — מי שלח פכית
בושם למלכת מצרים? 25/156
גפני ראובן — עד מאה ועשרים ציפורים 10/184
גצוב נמרוד ושטרן עדינה — בין שני עולמות 21/164
הדד אלי — והאניה חשבה להשבר 20/175
הירדני תמר — מי טבל בכנסיית יוחנן המטביל בעין כרם?
6/187
הרטל משה — האצטדיון של טבריה 22/166
הרשקוביץ מלכה — לחפש בנרות 20/160
וולף שמואל (סם) — האם הוכח זיהויה של ג ִ ָתי ִם? 30/166
וייס זאב — "אני ראיתי ציפורי בשלוותה" 51/199
חיספין גדליה — מי טמן מטמון מטבעות בחוסייפה? 2/188
לרנאו עמרי — במזל דגים 17/175

200
עת־מול

משורר יעקב — למינה של קיברין 30/168
תעמולה בירושלים הנצורה 31/169
גלגל המזלות על מטבע עכו 31/170
כיצד נרפא הרקולס מנשיכת ההידרה 29/171
הנוף הקדום של פניאס 30/172
מרחץ אפרודיטה בעכו 30/173
שלוש הגרציות 30/175
הלני מלכת חדיב — ההיית או חלמתי חלום 30/176
המטבע ושער טיטוס 30/178
ציפורי — עיר השלום 30/179
הצגה של קרב ימי ליד חמת גדר 30/180
ברכת דושרא על מטבע נבטי 30/181
נעם ורד — באה בשורה טובה ליהודים 22/173
נצר אהוד — שיכורים ולא מיין 6/157
עמית דוד — תיאטרון ירושלים 16/159
ארמון רב תפארת 6/161
ארץ אמות המים 20/168
עמית חנה — עתיקות חדשות 30/154
אייזן בטון 30/155
אובליסק בקיסריה 30/157
עמר זהר — פֵרות ארצנו 4/179
פטריך יוסף — מי ייסד את קיסריה? 6/168
לך למדבר עם קירילוס 14/182
פלג אורית — תליון זכוכית מטבריה 29/182
קלטר רז — תשובת המשקל 12/155
רגב איל (ריאיון) — עלייתה ונפילתה של התנועה הצדוקית
2/183
רויטמן אדולפו — סוד ההיכל 4/172
רייך רוני — מאשפות ירים אביון 6/170
שמש אברהם אופיר — מגינת ורדים לשממת מדבר 10/196
שרביט יעקב — גורמה בעתלית 30/167

ימי הביניים /התקופה הצלבנית ,הממלוכית
והעות'מאנית
ארבל מרדכי — גילה את אמריקה 30/152
בוכמן יעל — השחור השחור הזה 8/182
בן ששון מנחם — ספריות כבני אדם 10/189
בר דורון — אש בוערת במירון 64/199
גנחובסקי דב — קרן ירושלים הראשונה 28/165
בגלל מס העסכריא 12/172
גריס זאב — "בשר על גבי גחלים" /הלכות שחיטה או ספר
בישול? 14/189
גת שמעון — רמלה אלף רמלה בית 8/178
דוד אברהם — סעו ציונה 29/151
דולב ערן — הפיקניק המלכותי ותוצאותיו הרות האסון 5/169
רופא נוסע לארץ הקודש 6/177
דיין דודו — לא קם כמשה 32/154
זיו יהודה — על אריות ונמרים 2/190
מאין "בא עזרי" לגיא אוני? 8/195
כהן עפר — שלושה רופאים ,נסיכה אחת וחבצלת 8/165
לבנוני יהודה — ושוב אנחנו כאן מול השעון 8/172
משורר יעקב — מדליית הניצחון של סידני סמית על
נפוליאון בעכו29/166 1799 ,
מטבע בדווי 29/167
מטבעות הזהב המקוצצים של ירושלים הצלבנית 30/177
סטפנסקי יוסי — המבצר האבוד 19/173
עמר זהר — מציל הנפשות 11/166
חברים לרפואה 22/172
פֵרות ארצנו 4/179
מתיר העגונות מדמשק 16/180

קדר ב"ז — עכו בגדולתה 16/163
שבא שלמה — גם את הדמעות אצרה הגניזה 16/152
שמש אברהם אופיר — "שירתו מקובלת בשמים" או "דובר
נבלה וכל ימיו שיכור"? 4/192
המאה הי"ט
אהרנסון רן — מה שקדם 8/162
אורן רות — גאולה ושיקופה 5/196
איילון איתן — וגג רעפים לו אדום 10/154
אלכסנדר גבריאל — המייסד הנשכח של קרן קימת
לישראל 1/196
אמיר יואל — האלבום 17/176
אקוורלים ,בירה ואירוח למופת ( 10/197עם שי פרקש)
אפרתי נתן — חדשנות ואומץ בלשכת הראש"ל 16/187
ארבל אבי — על הדוב הסורי וסומית הגליל 14/196
אשד אלי — מה נורא כלוב זה ,בו שאג אריה 6/183
באר חיים — מהו סוד הקסם? 25/152
בן–נאה ירון — אנשי העיר העצבנים והאכזרים 26/182
בן עזר אהוד — כיצד הברון הגיע בראשונה לזכרון 21/153
ברלוביץ יפה — גם הן היו שם 4/162
גורן דותן — המקום הקדוש והנערץ נעשה עתה למרכז
ישוב יהודי חשוב 22/190
מקברי הסנהדרין לשכונת סנהדריה 26/193
גורן חיים — המקום שבו האל עצמו פורט על נבל 4/167
גנחובסקי דב — מבומביי לירושלים 25/154
הגן הנעלם 28/179
הכתובת /רבי שמואל סלנט ,ירושלים 12/187
גפני ראובן — שכונות העמק הנעלמות 41/187
גרוסמן חיים — מרש ציוני בראשון לציון 26/190
גרינצוויג מיכאל — מים ואש מושכים כמו סוס 18/185
גרפי דליה — יוסילי החלבן 27/180
דיין דודו — בטווח צעקה 32/155
מושבה בעקבות ג'ינגל 32/158
פגישה גורלית 32/159
יש הורים לדגל 16/162
טלנובלה חלוצית 32/162
לילה לבן בראשון 32/162
בריכת בנימין 32/168
גדרה — לא רק נסים 31/178
הירדני תמר — ב' דקים מתחנת מסילת הברזל 32/185
מה נהדר הבית הזה ,ומה רבו תועלותיו! 49/187
חתיכת פח ברזל מרוקע /מנפלאות הטעלעפהאן 32/188
בואו לבית הפוטוגרפיה החדש 32/194
מי האלמוני שהציל את זמארין? 34/195
גינון עירוני מחוץ לעיר 34/196
הכהן מרדכי בן הלל — הכלה המכורה 13/162
וידריך שולה — בלדה לבלטה 16/170
ולפיש דב — האלבום 23/159
ו ַרמן יעקב — בידא לא בדה 7/155
זיו יהודה — יצאו מן הברון 3/168
רפאים במושבה הגרמנית 28/170
וישאהו במוט בשנים 24/197
זלצר אסף — טנטורה /מושבה ליד מפעל 10/162
האוצר לספרי תורה וחכמה 1/189
טוראל שרה — גמלי הדואר אשר בצפת 16/169
ינון יעקב — בעיטת החמור של מוריץ שנברג 26/161
הציוני שנשכח 16/166
כבדווים נחיה ובעד עמנו נעמול ( 24/168עם משה רימר)
יעקבא מאירה — בספרד ,במרוקו ובכפר סבא 30/184
יפה אהרון — בוכה בחושבי על ציון 8/175

חלומות מורמוניים בארץ הקודש 20/184
ראשוני "המיסיונרים אל היהודים" במזרח 28/197
כץ יבין — ארוחת בוקר ברמלה 6/197
לבנוני יהודה — מלאכת הרכבת לכבוד ולתפארת 7/185
לוין מנחם — עדשה קונסולרית 5/194
מיכלין אמנון — דיפלומה רפואית בארץ ישראל 16/195
מלמד דוד — ונעבור לפרסומות ...העבריות הראשונות
27/185
מרגלית ליאת וסיון רנה — בין הרים ובין סלעים 7/181
משורר יעקב — דמיון פרוע 24/152
מטבע הנצחה שהוטבע לרגל הביקור של הקיסר הגרמני
וילהלם השני בירושלים בשנת 30/162 1898
נאור מרדכי — לא נעזוב את חדרה 10/168
ניסן שמואל — רופא חולים 19/156
סיטון שלמה — המאסף המאסף 14/159
סילבר–ברודי ויויאן — מתעדי החלום 27/162
פֵרות ארצנו 4/179
עמית טובי — הנדבן הנודע והכת הנסתרת 12/192
פוזיילוב גיורא — השכונה המקובלת 2/191
פז יאיר — "אשל אברהם" בירושלים 10/191
קרויאנקר דוד — רחוב של ניגודים 18/152
רובין ריכב (בוני) — מפת תבליט של ירושלים 29/173
רז אילה — כבושות במחוכיהן 24/162
רימר משה — שירת הים 3/170
שביט יעקב — עץ הלימון נתן ריחו 4/175
שורץ שפרה — מלחמת בתי החולים 4/160
שחם דניאלה — בנג'מין דישראלי בארץ הקודש 21/179
שייר עמרם — חיילים אלמונים 24/170
שילה מרגלית — העולם הוא גלגל ענק להסתובב בו 3/164
שלו–כליפא נירית — מחוז געגוע וזיכרון 1/194
שלמון עירית — כרוניקה של מוות ידוע מראש 22/152
וילסון את וילסון 16/181
שמש אברהם אופיר — עד כמה גדול היה תוקף הבד"ץ
בימים ההם 8/188
שפירא יונה — על גלגלים 20/162
ששון אבי — מים בששון 14/178
רב אמן נשכח 2/197
המאה הכ'
אביבי שמעון — במרכז ובשוליים 44/199
אהרנסון רני — דרך היין 24/151
האורות של הברון 27/168
אורן דורון — גלגולו של ארמון 22/187
מלחמה על הבית 1/193
אורן רות — גאולה ושיקופה 5/196
אידן רינה — מי חפץ בחפצי–בה? 24/184
שמירת טבע ופיתוח סביבתי 40/199
איילון איתן — וגג רעפים לו אדום 10/154
איילון יהודית — מלך הביצה 17/168
אלבוחר שלמה — וקראת בשבת שי"ש 13/163
אלבוים–דרור רחל — גן עדן ,גן האהבה ועמק רפאים 6/186
אלון–מוזס טל — שרידים מגני שלמה לא השאירה לנו
ההיסטוריה 18/171
אלכסנדר גבריאל — המייסד הנשכח של קרן קימת
לישראל 1/196
אלמגור דן — מי ברגל מי ברכב 3/151
אלרואי גור — המהגרים 6/174
אמיר יואל — בים בׂשרון 26/173
ארבל אבי — על הדוב הסורי וסומית הגליל 14/196
ארבל מרדכי — פרופסור אנריקה רודריגז פאבריגאט
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(30/159 )1976-1884
ארקין יגאל — זיוף מנדטורי 12/195
אשד אלי — מה נורא כלוב זה ,בו שאג אריה 6/183
בהט אבנר ונעמי — צעד תימני 10/153
בורד עפר — אקדח וחרב ,אלון ונבל 20/198
בית–ינאי שלומית — בסוף מערב 37/178
בן אליהו אייל — בנות ציון 21/154
בן טובים זלמן — כולו אומר כבוד 8/160
בן יעקב יוחנן — מן הגליל אל ההר 22/198
בן עזר אהוד — קלמניה שלי 24/163
בצלאל אהרן — מסע לירושת"ו התרפ"ט 14/183
בקי רות — אל תרמה את הכוכבים 26/152
בר דורון — אש בוערת במירון 64/199
בר–און מרדכי — געגועים ל"דגל הדיו" 4/199
בר"ג דן — הארכאולוגית הראשונה 10/157
ברוכי נחום — להתחיל (כמעט) מבראשית 24/199
ברטל ישראל — הנביא 28/156
ברכה משה — סיפורו של נוטר במשמר הרכבות המנדטורי
30/195
ברק סמדר — איך לומר זה בעברית 26/160
חשבנו לתכשיט את ארון הספרים 24/178
ברקאי הדר — החולה אחת ושתי פנים לה 28/196
גביש דב — הציפור של צרפת מגיעה לירושלים 16/156
מצלמים מהשטח 24/165
גוברין פנחס — הארץ בה ינץ השקד ,התומר 16/179
גולדברג יוסי — ד"ר הרצל חי 12/176
גולדמן דני — גדרות של תקווה 14/153
גולני מוטי — ציונות כפשוטה 2/184
גורן דותן — המקום הקדוש והנערץ נעשה עתה למרכז
ישוב יהודי חשוב 22/190
מקברי הסנהדרין לשכונת סנהדריה 26/193
גורן חיים ולשם יוסי — איש הציפורים מירושלים 10/151
גורן תמיר — המצוין שבמלכי ערב 11/178
כספי יהודים לנזקקים ערבים 28/184
רישיום לבניין מסילת ברזל ( 2/185עם יאיר ספרן)
סמל לתפארת העיר בעתיד 20/188
גזית דן — מאבן יאיר ליישוב הנגב 20/192
גיא בתיה — על משמר הזיכרון 5/198
גילעת יעל — "כי מציון יצא יפי ואמנות ירושלים" 10/186
גנחובסקי דב — כש"ארץ ישראל" יצאה מן הסוגריים 20/159
החוט המשולש 9/167
היספיקו מי הירדן לכל צורכי הנוצרים בעולם? 26/171
עושים כסף 24/181
"כל קרן רחוב שבירושלים מלאה ספרים" 20/189
גפני ראובן — חלום אמנותי יישובי /שכונת נווה בצלאל
30/186
שכונות העמק הנעלמות 41/187
צומת ירושלמי 16/193
גרוס ראובן — צ'מפיונים של ארץ ישראל 3/152
חדרה ,ועכשיו — הסרט! 14/168
גרוסמן חיים — מסטיק עברי איכה? 10/159
הלוואי והייתי חייל גיבור 9/161
דמות דיוקנו 11/176
"הנה באה הרכבת"?! 14/185
שער אל אל ישראל 34/191
יחי החופש 26/195
גרינצוויג מיכאל — מים ואש מושכים כמו סוס 18/185
על קריות וגבעות 42/193
מדרך הדיליז'נס לכביש אגרה? 18/199
דיין דודו — ממשה עד משה 32/153
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היד השחורה 32/153
נתניה בת 32/154 71
מניה שוחט 32/155
שמואל הנציב 32/157
נחל עוז 32/157
ערד ,פעם שנייה 32/159
ארתור רופין 32/160
ראתה את הנולד 32/161
רוחמה ואין בה רחמים 32/161
שומר על הסוס 32/163
המעפילה הראשונה 32/163
יש תקווה ל"התקווה" 32/164
לבד מתוך הסערה 32/164
ארץ ישנה חדשה 32/165
אין איש בא 32/165
מפגש לילה מסתורי 32/167
אלף נשיקות 32/167
מפרץ בנימין 32/168
במבוכי העיר הלבנה 32/169
כמה זמני ה"זמני"? 32/169
המעטים שקבעו גבול 32/170
גיבור בעל כורחו 32/170
נתפקעה מכונת הבנזין 31/171
אשדוד? יש מקום כזה31/172 ?..
מסוציאליסט ברוסיה לרב בתימן 31/172
פוסידון 31/173
למה דווקא גורדון? 31/174
היום שבו קוצצה פלשתינה 31/175
ויהי אור 31/175
רמת השניים ומעלה החמישה 31/176
היו הדברים מעולם 31/176
בית אשל תחתית 31/177
כה אמר הברון 31/178
חיסול ממוקד נוסח 31/179 1923
ארוכה הדרך לציונות 31/180
קשה הדרך לארץ ישראל 31/180
רצח וגם ירש 31/181
למוטור יש בית 31/181
ציונות ללא ציון? 31/182
בין חזית לעורף 31/182
יש משוגעים מצליחים 33/183
בין שני רחובות 34/184
ליל הרכבות הנשכח 33/185
 6,000פגזים ורכבת /שוד הפגזים הגדול 33/185
נפילתו של מלך בתי המלון 34/188
קאטי אהובתי /מכתביו הסודיים של הגנרל בארקר 34/188
ביריה /1946 ,בזכות הנחישות 34/190
אחד מרבים /יוסף ויתקין 34/190
דרור מירה ושלו–כליפא נירית — זועקים חמס 28/160
הורוביץ מנשה — בגינה הציבורית 14/156
הירדני תמר — בית נכות לידיעת הטבע 32/186
מי טבל בכנסיית יוחנן המטביל בעין כרם? 6/187
כשארי הזקן מתחיל לנמנם 34/198
הירש אריאלה — מדרש חוצות ירושלמי 44/187
הכהן אליהו — כמיתר ניתק 22/174
הכהן דוד — הכאב של שתי המולדות 8/154
הראובני נגה — איפה חרובי 15/179
הרציון נחומי — בין הרים ובין סלעים — על שירי רכבות
בזמר העברי 20/185
ממזרח וממערב מצפון ומים 33/178

וידריך שולה — נוחו עדן 24/176
ויינבאום לורנס ומק'פרסון קולין — הי ֶקים 14/154
ויץ יחיעם — על "דור הבנים" ונפתולי הפוליטיקה
הישראלית 61/199
ויצטום דוד — נהריאֶדה 12/169
וכסלר בנימין זאב — החלוץ בבית הספרים 28/189
בין עבודה תמידית לעבודת התמיד 32/197
ולפיש דב — האלבום 23/159
ו ַרמן יעקב ,ורמן דרור ושפיר רון — ממסילת הברזל
למסילת הברז 22/182
זיו יהודה — ונתתי בריטי בתוכה 24/164
יצאו מן הברון 3/168
רפאים במושבה הגרמנית 28/170
דרך בורמה מי יודע? 4/175
שער הרצל 12/182
שאו ציונה נס ודגל 10/183
בן גוריון חוצב להבות בנגב 24/185
המלאך בלבן 20/193
וישאהו במוט בשנים 24/197
היש אוצר מתחת לגשר? 11/200
זלצר אסף — ארץ פלגי המים 48/199
זלצר אסף ותמיר יורם — מבית מגורים למתחם מעבר
גבול 29/178
זלצר אסף ומרון אסנת — הצנור ישמש קשר בין מדינת
ישראל לירושלים 38/193
זנגלביץ' שלמה — אמן האותיות העבריות 27/158
צעירים מלאי תקוות ו"אחד המכבים של זמננו" 14/186
זעירא מוטי — רועדת ולא מקור 9/174
ָחבֵר יעל — ריקודה הכחולה 8/173
חזון רז — סוסים עגלה ,כדורים וצפצפה 17/194
חיטובסקי דליה — דמויות מן החיים 16/151
חלמיש אביבה — גלגולו של חיבור 18/189
חריף חגי — בחר לך שם עברי 6/152
ספורט כשר 4/157
טוראל שרה — גמלי הדואר אשר בצפת 16/169
טלמון שמריהו — הנה פטרוס 18/164
טרטקובר דוד — הביא את אירופה לתל אביב 15/160
טרייסר הלל — דמעות הנחמה הגדולה 20/165
יהב דן — הי דרומה ,דייגים! 22/200
ינון יעקב — בעיטת החמור של מוריץ שנברג 26/161
אחמד אבו לבן וחבריו חותמים על הסכם 1/192
בבתי ורשה הקמתי את ארגון השומר 12/198
כבדווים נחיה ובעד עמנו נעמול ( 24/168עם משה רימר)
ינקלביץ' טינה ושי לביא — דיוקנו של "יקה" בן העלייה
השנייה 13/194
יעקבא מאירה — גם קריעת העבותות לא הועילה 20/170
בספרד ,במרוקו ובכפר סבא 30/184
חיים חדשים וגאולה 16/188
כהן הלל — היום האיום מכולם 8/193
כהן רבקה ועמית חנה — למולדתי הבאת אותי 14/166
כהן–אורגד אילת הלל — עבר והווה במודיעין עיר העתיד
21/199
כהן–הטב קובי — תיירות נשכחת לחופי הים התיכון
37/199
כהן (מני) יונה — על תבלינים ופגזים 38/200
כהנא בן ציון — הכל היה עונג גדול 25/194
כץ איתמר וקרק רות — חלקת אלוהים קטנה 8/163
כץ יבין — הקריה שלא קמה 24/188
כרמיאל בתיה — נשלחה לכבות שריפות 12/156
לב טלי וקדרון ענת — הנהגה מקומית במשבר 24/192
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לביא רחלי ושי לביא — על הרצאות נודדות ופנס קסם
26/183
לדני שאול — סיכת השיירה לארץ ישראל28/181 1923 ,
לוי–אליהו דליה — אשה יהודית קוראת בצאינה וראינה
27/197
ליבמן נורית — מחוט ועד שרוך נעל 8/189
ליפשיץ עודד — סמל הכינוס מגואל בדם 26/178
לירן אלי — התיישבות ומלונאות במצוות האדמו"ר 13/197
לנג יוסי — מנוחה נכונה? 18/200
מאור משה — פתקאות תל אביב 13/180
מדזיני מירון — דיפלומטיה לוחמנית 12/193
מטרס חגית — יהי שמך עברי בארץ העברים 31/198
מיכלין אמנון — האמבילאנס לא הגיע 20/158
רוקח חלוץ בחדרה 24/161
מיש יאיר — מזה עלול לצאת סקנדל גדול 24/175
מישורי אליק — שעטנז ישראלי 24/153
מלמד דוד — שיווק פטריוטי 28/192
מן איזי — משידורי הרדיו ביריד המזרח ועד לרשת
המורשת 34/199
מן נדב — כבדו את זכרי בעבודה מאומצת 8/158
מנור–פרידמן תמי — האוצר 14/179
מרגלית ליאת וסיון רנה — בין הרים ובין סלעים 7/181
משגב טל — מ"השומר" ועד מגב 26/198
משה–סגל אבי — לא יאומן כי יסופר 9/171
נאור מרדכי — חשמל בכפות ידיו 26/155
"הזקן מנהריים" — כיבוי אורות 6/159
מוכרחים להיות שמח 22/171
"עסקי האוויר" של רוטנברג 28/172
מורדי האור 26/175
שמש החשמל 16/176
חסונים ,אמיצי לב וחדורי הכרה ציונית 1/198
נ ִצן יואב — שוליים שחורים 18/172
סגל–גזליוס בילי — גלגלי הסרטים של ההיסטוריה 28/194
סטרוויס ז'אן פייר — מלייב טולקובסקי לאריה לב :שמות
משתנים בתקופת המנדט הבריטי 30/191 ,32/190
סיטון שלמה — המאסף המאסף 14/159
סילמן קדיש יהודה — בשדות ארצנו בשרון הצפוני 26/163
כענבים במדבר מצאתי קלמניה 28/164
סילקו רחל — מרגלים מול גיבורי המולדת? 15/198
ספיר תחיה — בבתי אונגרין אשר מחוץ לעיר 24/157
סקלי יפה — "ככה ייעשה לאיש" אשר הביל"ויים חפצים
ביקרו! 16/190
עמית דוד — סוף המעשה במחשבה תחילה 3/181
עמית עירית — הבתים של אולגה 27/169
עמר זהר — פֵרות ארצנו 4/179
ענזי מנשה — הגלימה של יבנאלי 26/174
אחים אחרים 18/183
פז יאיר — מחדשי הברית 11/179
פיירברג חיים — דור מצוין 14/177
פלג רות — בין מיתר לתל שבע 11/199
פלדמן ניר — יהודה המשוחררת 22/158
פרילוק ניצה — מתנדבות בכחול ובחאקי 17/177
פרקש שי — להחזיר את הצבע 16/165
פרת תומר — הסברה היא שלנו ,הגביע לא 28/153
צור מוקי — תמיד זרחה לי עין סיניה 3/154
נגן קתרוס 13/174
עמלי לא היה לשווא 18/174
צחור זאב — תמונה קבוצתית עם טורייה 4/174
צימרמן עקיבא — מבית הכנסת לאופרה ובחזרה 24/169
צמרת צבי — האם "חבל על כל העבודה והעמל"?! 18/186

מיניאטורה של מערכת החינוך 7/199
קאולי שי — "החלוץ" על פני הים 3/195
קאופמן חיים — חבלי הלידה של הוועד האולימפי 8/152
אגודת הספורט הנעלמה 18/161
מי לימד את אתאתורכ לשחק כדורגל? 12/188
ספורט לאלופים או לאֲלפים? 55/199
קמון עזריאל — בסערות תימן 3/153
קרויאנקר דוד — רחוב של ניגודים 18/152
ראב אסתר — שמעתי את המיית הריקנות של הארץ
12/157
רגב יואב — המושבה מצפה בראשיתה 22/183
רגב עופר — עלייתו ונפילתו של מלך הכרמל 24/160
כזוהר הרקיע 14/171
רובינשטיין דני — ה"אצולה" הנשכחת 18/178
רוגל נקדימון — הפיל והבעיה היהודית 32/151
לא הולך בתלם 32/151
ההגדה לבית שטורמן 32/152
ליל י"א הנקודות 32/152
ורטהיימר הצעיר 20/155
רווה יסכה וששון אבי — ממחנה עולים לעיר ,ומשכחה
לשימור המורשת 31/199
רוזן ברוך — שיר צלצל גמלת 20/180
רוזנברג–פרידמן ליאת — גואלות קרקע או "עזר כנגד"
הגואלים 26/196
רז אילה — כבושות במחוכיהן 24/162
הרגליים כבר הקשיחו כסלעי ירושלים 14/174
רז גיא — משפחה אחרת 9/194
ריגלר מיכאל — העלייה השנייה 4/182
רייך רוני — מגלי בית הכנסת 13/180
ריינר אלחנן — למעלה מהמקום ,למעלה מהזמן 10/181
אם כל חי 30/190
מפי ילדי הארץ 32/196
ולא יחרב מעין הספרות 32/198
רכב פועה — יחיד ומיוחד לבני הנעורים 7/189
שביט לאה — מלון "קרית הרצל" בהרצליה /בית המלון
הראשון בשרון 29/190
שחר נתן — מ"יפה נוף" ל"ירושלים של ברזל" 22/193
גילו הגלילים גיבורי החיל 8/198
שילה גדעון — לא בעיה של שפה 19/166
צלילים של ציונות 21/177
שלהב יוסף וכהנר לי — מביתר עילית ועד אלעד 28/199
שלו–כליפא נירית — מאה שנים ל"חלבייה" ( 24/158עם
שלמה זנגלביץ')
שפת הרחוב 14/170
האחות 28/174
שרביט שאינו מלכותי 17/185
ירושלים החדשה 1/186
מחוז געגוע וזיכרון 1/194
על יערות וחלומות 18/196
שלום זכי — דמדומים ירושלמיים 5/193
שמיר שמואל — עורכי הדין נגד כותבי הבקשות 19/195
שמש אברהם אופיר — ועץ האקליפטוס טוב ורע 18/190
שפירא דוד הלל — ספרי הקיוסקים 20/163
שפירא יונה — על גלגלים 20/162
שפנייר יוסי — ששה עשר מי יודע 30/193
ששון אבי — רב אמן נשכח 2/197
(ללא מחבר) מקדש במדבר 22/186
(ללא מחבר) האגדה לבית שץ 26/186
(ללא מחבר) על שולחן העבודה של הדוקטור 21/194
(ללא מחבר) השומר שהיה לנשיא ירוק 25/198

ארכאולוגיה
אביעם מרדכי — העד 7/151
אשל חנן — האם מצדה נפלה רק בשנית? 12/152
אשל חנן  ,פורת רועי ושטיבל גיא — יש חדש במדבר 4/163
באר חיים — מהו סוד הקסם? 25/152
ביליג יעקב — מים מתחת לארמון 5/187
בן–אליהו אייל — למי שייכים קברי המלכים? 9/187
בר"ג דן — הארכאולוגית הראשונה 10/157
גורן דותן — מקברי הסנהדרין לשכונת סנהדריה 26/193
גורן יובל ,פינקלשטיין ישראל ונאמן נדב — מי שלח פכית
בושם למלכת מצרים? 25/156
גפני ראובן — עד מאה ועשרים ציפורים 10/184
גצוב נמרוד ושטרן עדנה — בין שני עולמות 21/164
דוידסון איל — סוד המעיין הנעלם 6/184
הדד אלי — והאניה חשבה להשבר 20/175
הירדני תמר — מי טבל בכנסיית יוחנן המטביל בעין כרם?
6/187
הרטל משה — האצטדיון של טבריה 22/166
הרשקוביץ מלכה — לחפש בנרות 20/160
וולף שמואל (סם) — האם הוכח זיהויה של ג ִ ָתי ִם? 30/166
וייס זאב — "אני ראיתי ציפורי בשלוותה" 51/199
זיו יהודה — על אריות ונמרים 2/190
חיספין גדליה — מי טמן מטמון מטבעות בחוסייפה? 2/188
לרנאו עמרי — במזל דגים 17/175
משורר יעקב — דמיון פרוע 24/152
מטבע בדווי 29/167
למינה של קיברין 30/168
תעמולה בירושלים הנצורה 31/169
גלגל המזלות על מטבע עכו 31/170
כיצד נרפא הרקולס מנשיכת ההידרה 29/171
הנוף הקדום של פניאס 30/172
מרחץ אפרודיטה בעכו 30/173
שלוש הגרציות 30/175
הלני מלכת חדיב — ההיית או חלמתי חלום 30/176
מטבעות הזהב המקוצצים של ירושלים הצלבנית 30/177
המטבע ושער טיטוס 30/178
ציפורי — עיר השלום 30/179
הצגה של קרב ימי ליד חמת גדר 30/180
ברכת דושרא על מטבע נבטי 30/181
נצר אהוד — שיכורים ולא מיין 6/157
סטפנסקי יוסי — המבצר האבוד 19/173
עמית דוד — תיאטרון ירושלים 16/159
ארמון רב תפארת 6/161
ארץ אמות המים 20/168
עמית חנה — אבן מקיר תזעק 18/153
עתיקות חדשות 30/154
אייזן בטון 30/155
אובליסק בקיסריה 30/157
עקבות יהודיים באלבניה 4/173
פטריך יוסף — מי ייסד את קיסריה? 6/168
לך למדבר עם קירילוס 14/182
פלג אורית — תליון זכוכית מטבריה 29/182
קלטר רז — תשובת המשקל 12/155
רגב איל (ריאיון) — עלייתה ונפילתה של התנועה הצדוקית
2/183
רויטמן אדולפו — סוד ההיכל 4/172
רייך רוני — מאשפות ירים אביון 6/170
מגלי בית הכנסת 13/180
אל המעיין 2/187
שלמון עירית — כרוניקה של מוות ידוע מראש 22/152
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וילסון את וילסון 16/181
שמש אברהם אופיר — מגינת ורדים לשממת מדבר 10/196
שרביט יעקב — גורמה בעתלית 30/167
שפנייר יוסי — הלילות האחרונים של כפר ערבי 34/200

ציונות
אביבי שמעון — במרכז ובשוליים 44/199
אגמון ישראל — התנפצותו של חלום 30/200
אורן רות — גאולה ושיקופה 5/196
אידן רינה — מי חפץ בחפצי–בה? 24/184
איילון יהודית — מלך הביצה 17/168
אלון–מוזס טל — שרידים מגני שלמה לא השאירה לנו
ההיסטוריה 18/171
אלכסנדר גבריאל — המייסד הנשכח של קרן קימת
לישראל 1/196
אלרואי גור — המהגרים 6/174
ארבל מרדכי — פרופסור אנריקה רודריגז פאבריגאט
(30/159 )1976-1884
בורד עפר — אקדח וחרב ,אלון ונבל 20/198
בן יעקב יוחנן — מן הגליל אל ההר 22/198
בצלאל אהרן — מסע לירושת"ו התרפ"ט 14/183
בר–און מרדכי — געגועים ל"דגל הדיו" 4/199
ברוכי נחום — להתחיל (כמעט) מבראשית 24/199
ברטל ישראל — הנביא 28/156
ברם חן — היהודים הצ'רקסים 20/191
ברקאי הדר — החולה אחת ושתי פנים לה 28/196
גביש חיה — סמואל ,ויצמן ,איפה אתם 6/173
גולדברג יוסי — ד"ר הרצל חי 12/176
גולני מוטי — ציונות כפשוטה 2/184
גורן דותן — המקום הקדוש והנערץ נעשה עתה למרכז
ישוב יהודי חשוב 22/190
גיא בתיה — על משמר הזיכרון 5/198
גנחובסקי דב — כש"ארץ ישראל" יצאה מן הסוגריים 20/159
גרוסמן חיים — מרש ציוני בראשון לציון 26/190
גרפי דליה — יוסילי החלבן 27/180
דיין דודו — ממשה עד משה 32/153
אנו בונים פה נמל 32/156
היזם הנעלם 32/156
שמואל הנציב 32/157
נחל עוז 32/157
ערד ,פעם שנייה 32/159
ארתור רופין 32/160
ראתה את הנולד 32/161
רוחמה ואין בה רחמים 32/161
יש הורים לדגל 16/162
טלנובלה חלוצית 32/162
לילה לבן בראשון 32/162
שומר על הסוס 32/163
המעפילה הראשונה 32/163
יש תקווה ל"התקווה" 32/164
לבד מתוך הסערה 32/164
ארץ ישנה חדשה 32/165
חנקין ,ההולך בגדולות 32/166
ויצמן ,גם מכון 32/166
מפגש לילה מסתורי 32/167
אלף נשיקות 32/167
בריכת בנימין 32/168
מפרץ בנימין 32/168
המעטים שקבעו גבול 32/170
גיבור בעל כורחו 32/170
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אשדוד? יש מקום כזה31/172 ?..
מסוציאליסט ברוסיה לרב בתימן 31/172
פוסידון 31/173
למה דווקא גורדון? 31/174
היום שבו קוצצה פלשתינה 31/175
ויהי אור 31/175
רמת השניים ומעלה החמישה 31/176
היו הדברים מעולם 31/176
בית אשל תחתית 31/177
צאר מנחם 31/177
גדרה — לא רק נסים 31/178
כה אמר הברון 31/178
ארוכה הדרך לציונות 31/180
קשה הדרך לארץ ישראל 31/180
ציונות ללא ציון? 31/182
בין חזית לעורף 31/182
בין שני רחובות 34/184
ביריה /1946 ,בזכות הנחישות 34/190
אחד מרבים /יוסף ויתקין 34/190
הירדני תמר — מי האלמוני שהציל את זמארין? 34/195
כשארי הזקן מתחיל לנמנם 34/198
הכהן אליהו — כמיתר ניתק 22/174
הכהן מרדכי בן הלל — הכלה המכורה 13/162
ויץ יחיעם — על "דור הבנים" ונפתולי הפוליטיקה
הישראלית 61/199
ויצטום דוד — נהריאֶדה 12/169
זיו יהודה — יצאו מן הברון 3/168
דרך בורמה מי יודע? 4/175
זעירא מוטי — רועדת ולא מקור 9/174
חלמיש אביבה — גלגולו של חיבור 18/189
יהב דן — קורותיה ופעילותה של תנועת "הבילויים
החדשים" 16/192
ינון יעקב — בעיטת החמור של מוריץ שנברג 26/161
הציוני שנשכח 16/166
בבתי ורשה הקמתי את ארגון השומר 12/198
ינון יעקב ורימר משה — כבדווים נחיה ובעד עמנו נעמול
24/168
יעקבא מאירה — גם קריעת העבותות לא הועילה 20/170
כהן רבקה ועמית חנה — למולדתי הבאת אותי 14/166
כץ יבין — הקריה שלא קמה 24/188
מיכלין אמנון — האמבילאנס לא הגיע 20/158
רוקח חלוץ בחדרה 24/161
מיש יאיר — מזה עלול לצאת סקנדל גדול 24/175
מנחם נחום — בין פטיש הלאומיות לסדן הציוני 21/196
נאור מרדכי — לא נעזוב את חדרה 10/168
מוכרחים להיות שמח 22/171
שמש החשמל 16/176
חסונים ,אמיצי לב וחדורי הכרה ציונית 1/198
סילקו רחל — מרגלים מול גיבורי המולדת? 15/198
סקלי יפה — "ככה ייעשה לאיש" אשר הביל"ויים חפצים
ביקרו! 16/190
עמית דוד — סוף המעשה במחשבה תחילה 3/181
ענזי מנשה — הגלימה של יבנאלי 26/174
פיירברג חיים — דור מצוין 14/177
פלג רות — בין מיתר לתל שבע 11/199
פרילוק ניצה — מתנדבות בכחול ובחאקי 17/177
צור מוקי — תמיד זרחה לי עין סיניה 3/154
עמלי לא היה לשווא 18/174
צחור זאב — תמונה קבוצתית עם טורייה 4/174
ראב אסתר — שמעתי את המיית הריקנות של הארץ 12/157

רגב יואב — המושבה מצפה בראשיתה 22/183
רגב עופר — כזוהר הרקיע 14/171
מיפו לירושלים 7/176
רוגל נקדימון — לא הולך בתלם 32/151
הפיל והבעיה היהודית 32/151
ליל י"א הנקודות 32/152
ורטהיימר הצעיר 20/155
רווה יסכה וששון אבי — ממחנה עולים לעיר ,ומשכחה
לשימור המורשת 31/199
רוזנברג–פרידמן ליאת — גואלות קרקע או "עזר כנגד"
הגואלים 26/196
רז אילה — כבושות במחוכיהן 24/162
הרגליים כבר הקשיחו כסלעי ירושלים 14/174
שילה גדעון — צלילים של ציונות 21/177
שלו–כליפא נירית — האחות 28/174
על יערות וחלומות 18/196
שמש אברהם אופיר — ועץ האקליפטוס טוב ורע 18/190

כלכלה ומסחר
אהרנסון רן — מה שקדם 8/162
איילון איתן — וגג רעפים לו אדום 10/154
אמיר יואל ופרקש שי — אקוורלים ,בירה ואירוח למופת
10/197
ארקין יגאל — זיוף מנדטורי 12/195
גזית דן — מאבן יאיר ליישוב הנגב 20/192
גנחובסקי דב — קרן ירושלים הראשונה 28/165
היספיקו מי הירדן לכל צורכי הנוצרים בעולם? 26/171
עושים כסף 24/181
הכתובת /רבי שמואל סלנט ,ירושלים 12/187
גרוסמן חיים — מסטיק עברי איכה? 10/159
דיין דודו — אנו בונים פה נמל 32/156
דרור מירה ושלו–כליפא נירית — זועקים חמס 28/160
ויטרבו אריאל — כפי שקוראים לזה — גטו — בנפרד
מהנוצרים 13/184
זלצר אסף — טנטורה :מושבה ליד מפעל 10/162
יפה אהרן — חלוצים בארץ הזהב 28/154
כהן–אורגד אילת הלל — עבר והווה במודיעין עיר העתיד
21/199
כרמון אפרת — איל הנפט היהודי 20/161
לדני שאול — קטן אבל לבבי 10/164
לוין זאב — חקלאים ופועלים יהודים בערבות אוזבקיסטן
6/191
לימור אורה — תחת שמי ים התיכון 3/159
לירן אלי — התיישבות ומלונאות במצוות האדמו"ר 13/197
מאור משה — פתקאות תל אביב 13/180
מלמד דוד — ונעבור לפרסומות ...העבריות הראשונות 27/185
שיווק פטריוטי 28/192
משורר יעקב — מטבע יהודי פולני מהמאה ה–31/165 12
נאור מרדכי — חשמל בכפות ידיו 26/155
"הזקן מנהריים" — כיבוי אורות 6/159
"עסקי האוויר" של רוטנברג 28/172
מורדי האור 26/175
שמש החשמל 16/176
נ ִצן יואב — יידישע פיראטן 18/182
פרת תומר — הסברה היא שלנו ,הגביע לא 28/153
קאולי שי — "החלוץ" על פני הים 3/195
קלטר רז — תשובת המשקל 12/155
רגב עופר — עלייתו ונפילתו של מלך הכרמל 24/160
רובין ריכב (בוני) — מפת תבליט של ירושלים 29/173
רוזן ברוך — שיר צלצל גמלת 20/180
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שביט לאה — מלון "קרית הרצל" בהרצליה :בית המלון
הראשון בשרון 29/190
שורץ–בארי אורה — מרבדים עשה לה 16/155
שמש אברהם אופיר — קופים למכירה 24/167
שפירא יונה — על גלגלים 20/162
תרבות ,ספרות ,אמנות ,לשון עברית ,חינוך
אופנברך אדרי — אות באות עשויה 5/178
אטקס עמנואל — אור חדש 12/167
אלבוחר שלמה — וקראת בשבת שי"ש 13/163
אלבוים אבישי — באישור האפיפיור ובהכשר הרב מטעם
4/189
אלבוים–דרור רחל — גן עדן ,גן האהבה ועמק רפאים
6/186
אלון–מוזס טל — שרידים מגני שלמה לא השאירה לנו
ההיסטוריה 18/171
אלמגור דן — מי ברגל מי ברכב 3/151
אמיר יואל — האלבום 17/176
אמיר יואל ופרקש שי — אקוורלים ,בירה ואירוח למופת
10/197
ארבל רחל — כל מה שהפה הוגה אתה מוצא באודסה 14/161
אשד אלי — מה נורא כלוב זה ,בו שאג אריה 6/183
בהט אבנר ונעמי — צעד תימני 10/153
בוכמן יעל — השחור השחור הזה 8/182
בורד עפר — אקדח וחרב ,אלון ונבל 20/198
בן אורן גרשון — עקבות ארמיים בשפת יהודי גרוזיה 14/191
בן נאה ירון — ואלו תנאי האישה הכשרה 7/164
חתונה יוונית 26/167
חיבת ציון על גדות הבוספורוס 28/176
בן שמאי חגי — לא לבני עלייה בלבד 4/161
בן ששון מנחם — פוך למצרים ,ספרים לירושלים 8/169
ספריות כבני אדם 10/189
בנג'מין חיה — אורות בהרי האטלס 14/172
בקי רות — אל תרמה את הכוכבים 26/152
בר דורון — אש בוערת במירון 64/199
ברוך ג'ובנה — איטלקים ,ספרדים ,אשכנזים ואנוסים/
שמות משפחה של יהודי איטליה 31/192
ברלוביץ יפה — גם הן היו שם 4/162
ברק סמדר — איך לומר זה בעברית 26/160
חשבנו לתכשיט את ארון הספרים 24/178
גביש דב — מצלמים מהשטח 24/165
גורן חיים — המקום שבו האל עצמו פורט על נבל 4/167
הנסיך וה ...שטיח 8/177
גיא בתיה — על משמר הזיכרון 5/198
גילעת יעל — "כי מציון יצא יפי ואמנות ירושלים" 10/186
גנחובסקי דב — כל קרן רחוב בירושלים מלאה סיפורים
20/189
גפני ראובן — להפיץ אור נאמן על כל אורחות הארץ 6/ 200
גרוס ראובן — צ'מפיונים של ארץ ישראל 3/152
חדרה ,ועכשיו — הסרט! 14/168
גרוסמן חיים — הלוואי והייתי חייל גיבור 9/161
דגל הדגלים 28/177
"הנה באה הרכבת"?! 14/185
שער אל אל ישראל 34/191
יחי החופש 26/195
גרינצוויג מיכאל — מים ואש מושכים כמו סוס 18/185
גריס זאב — "בשר על גבי גחלים" /הלכות שחיטה או ספר
בישול? 14/189
דיין דודו — אין איש בא 32/165
יש משוגעים מצליחים 33/183

הולנד שמואל — הדגה אשר אכלנו בפולין 16/173
טעם המן — הקוגל וגלגוליו 22/175
טועמיה חיים זכו 18/178
הורוביץ אלימלך — הזָקן של הרמח"ל 20/167
הירדני תמר — עם שיש לו ספרות — לא מט ולא חנוט
32/183
בית נכות לידיעת הטבע 32/186
מה נהדר הבית הזה ,ומה רבו תועלותיו! 49/187
בשורת ספרים של מוכר הספרים 34/189
מלחמת העכברים 34/192
בין הארבעה ביולי ליום ירושלים 50/193
בואו לבית הפוטוגרפיה החדש 32/194
ותפרח החבצלת 42/200
הירש אריאלה — מדרש חוצות ירושלמי 44/187
הכהן אליהו — כמיתר ניתק 22/174
הלחמי יוסף — כי מזרע היהודים הוא 16/167
הנדל גליה — על אריות קצינים ותלמידים 34/193
הראובני נגה — איפה חרובי 15/179
הרציון נחומי — בין הרים ובין סלעים — על שירי רכבות
בזמר העברי 20/185
ממזרח וממערב מצפון ומים 33/187
וידריך שולה — בלדה לבלטה 16/170
נוחו עדן 24/176
ויינשטיין רוני — מיניות בחברה של כבוד 6/195
וכסלר בנימין זאב — החלוץ בבית הספרים 28/189
בין עבודה תמידית לעבודת התמיד 32/197
ו ַרמן יעקב — בידא לא בדה 7/155
זוהר צבי — מנהג חדש בא למדינה 20/157
זיו יהודה — האם "אנדורה" שאול מעין דור? 19/151
שער הרצל 12/182
שאו ציונה נס ודגל 10/183
בן גוריון חוצב להבות בנגב 24/185
זלצר אסף — האוצר לספרי תורה וחכמה 1/189
זנגלביץ' שלמה — אמן האותיות העבריות 27/158
צעירים מלאי תקוות ו"אחד המכבים של זמננו" 14/186
זעירא מוטי — רועדת ולא מקור 9/174
ז"ק ישראל חיים — קדושה משפחתית (ז"ק) 31/188
ָחבֵר יעל — ריקודה הכחולה 8/173
חזון רז — סוסים עגלה ,כדורים וצפצפה 17/194
חיטובסקי דליה — דמויות מן החיים 16/151
חריף חגי — בחר לך שם עברי 6/152
ספורט כשר 4/157
טלמון שמריהו — הנה פטרוס 18/164
טרטקובר דוד — הביא את אירופה לתל אביב 15/160
טרייסר הלל — דמעות הנחמה הגדולה 20/165
יעקבי רות — ספרי תורה על דרך המשי 17/191
יערי אברהם — דגלי המדפיסים 8/156
כהן נתן — הכלה הענייה ביותר 12/173
כהן–הטב קובי — תיירות נשכחת לחופי הים התיכון 37/199
לביא רחלי ושי לביא — על הרצאות נודדות ופנס קסם
26/183
לבנוני יהודה — מלאכת הרכבת לכבוד ולתפארת 7/185
לוי–אליהו דליה — אשה יהודית קוראת בצאינה וראינה
27/197
לוין איתמר — הספריות האבודות של יהודי אוסטריה 24/189
לוין יעל — דורשת יום וליל 8/190
ליבמן נורית — מחוט ועד שרוך נעל 8/189
מטרס חגית — יהי שמך עברי בארץ העברים 31/198
מיכלין אמנון — רוקח חלוץ בחדרה 24/161
דיפלומה רפואית בארץ ישראל 16/195

מישורי אליק — שעטנז ישראלי 24/153
מלמד דוד — ונעבור לפרסומות ...העבריות הראשונות 27/185
שיווק פטריוטי 28/192
מן איזי — משידורי הרדיו ביריד המזרח ועד לרשת
המורשת 34/199
מנור–פרידמן תמי — האוצר 14/179
מרזל שושנה–רוז — סיפורי בגדים 27/178
נאור מרדכי — מוכרחים להיות שמח 22/171
נעם ורד — באה בשורה טובה ליהודים 22/173
סגל–גזליוס בילי — גלגלי הסרטים של ההיסטוריה 28/194
סדן מיכל — ּכַן ציור על גבעות שיח' אבריק 26/200
סיטון שלמה — המאסף המאסף 14/159
סילבר–ברודי ויויאן — מתעדי החלום 27/162
ספיר תחיה — בבתי אונגרין אשר מחוץ לעיר 24/157
עופר יוסף — כתר הכתרים 4/156
עמית חנה — רוזה רוזה 4/177
עמר זהר — קרב תרנגולים 20/178
פז יאיר — מחדשי הברית 11/179
פישוף איריס — יש מזל לישראל 22/156
פלדמן ניר — יהודה המשוחררת 22/158
פרידהבר צבי — ואתם רוקדים 14/151
פרנק אברהם — אדום (ולא כחול!) בין שלושה מטבעות
13/190
מאשכנז ועל פני כל הגלובוס 34/197
פרקש שי — להחזיר את הצבע 16/165
צבר שלום — פוליטיקה בבית הכנסת 4/155
יום כיפור /בבית ובחוץ 4/158
צור מוקי — נגן קתרוס 13/174
צימרמן עקיבא — מבית הכנסת לאופרה ובחזרה 24/169
על גבול שני עולמות 23/180
צמרת צבי — האם "חבל על כל העבודה והעמל"?! 18/186
מיניאטורה של מערכת החינוך 7/199
קאופמן חיים — חבלי הלידה של הוועד האולימפי 8/152
אגודת הספורט הנעלמה 18/161
מי לימד את אתאתורכ לשחק כדורגל? 12/188
ספורט לאלופים או לאֲלפים? 55/199
קאפח ,ר' יוסף — מעדן מלכים 7/153
רז אילה — כבושות במחוכיהן 24/162
רייך רוני — נעים זמירות ישראל 25/179
ריינר אלחנן — למעלה מהמקום ,למעלה מהזמן 10/181
במסילה מהרמח"ל לשז"ר 32/189
אם כל חי 30/190
המדרון ,הערוץ וקו הרקיע /מאיר בן אורי רושם את
ירושלים 28/191
נוסח ארץ ישראל 32/192
מגלת העיר העתיקה 48/193
רבי ישראל בן רבי אדם 32/195
מפי ילדי הארץ 32/196
ולא יחרב מעין הספרות 32/198
רכב פועה — יחיד ומיוחד לבני הנעורים 7/189
רפל יואל — איש איש וקפקא שלו 22/155
רפפורט חנן — על קמעות ותכשיטים זולים :מצ'צ'קס עד
עגנון ,ומגליציה לירושלים 48/187
מאוסטר ועד לופוליאנסקי 45/193
רשף רענן — צבע הצבר 9/179
שבא שלמה (ראיון) — על אהבת ההיסטוריה וארץ ישראל
3/200
שורץ–בארי אורה — מרבדים עשה לה 16/155
שחר נתן — מ"יפה נוף" ל"ירושלים של ברזל" 22/193
גילו הגלילים גיבורי החיל 8/198
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שטיינהרדט איסר (אינסיו) — עד קץ העולם 15/158
שילה מרגלית — העולם הוא גלגל ענק להסתובב בו 3/164
שלו–כליפא נירית — שפת הרחוב 14/170
האחות 28/174
ירושלים החדשה 1/186
מאה שנים ל"חלבייה" ( 24/158עם שלמה זנגלביץ')
שמש אברהם אופיר — מארבעס עד קמרדין 22/181
"שירתו מקובלת בשמים" או "דובר נבלה וכל ימיו שיכור"?
4/192
שפירא דוד הלל — ספרי הקיוסקים 20/163
שפרבר דוד — ותפוח–לימון מוכן לה בעזרת נשים 4/165
ששון אבי — רב אמן נשכח 2/197
תג'ר מטילדה א' — איזהו גומל? 31/185
תשבי אריאל — על המפה 12/160
(ללא מחבר) תוכי רב יופי 8/180
(ללא מחבר) מקדש במדבר 22/186
(ללא מחבר)האגדה לבית שץ 26/186
שואה
ארבל מרדכי — אריסטידס דה סוסה מנדס ,פורטוגל 1987
29/157
דיפלומטים מצילי יהודים 28/166
הבנות היהודיות מסוסואה 28/167
ריגלר מיכאל — העלייה השנייה 4/182
לוין איתמר — הספריות האבודות של יהודי אוסטריה 24/189
ברקאי רינה — אדם שמח ועם הכרה ומחשבה יהודית
22/195

תפוצות
אוסטריה/אוסטרו–הונגריה
עמית חנה — צייר החצר 16/157
רוזה רוזה 4/177
לוין איתמר — הספריות האבודות של יהודי אוסטריה
24/189
ברקאי רינה — אדם שמח ועם הכרה ומחשבה יהודית
22/195
אוקראינה
אטקס עמנואל — אור חדש 12/167
איטליה
פרידהבר צבי — ואתם רוקדים 14/151
הורוביץ אלימלך — הזָקן של הרמח"ל 20/167
ויטרבו אריאל — כפי שקוראים לזה — גטו — בנפרד
מהנוצרים 13/184
ברוך ג'ובנה — איטלקים ,ספרדים ,אשכנזים ואנוסים/
שמות משפחה של יהודי איטליה 31/192
ויינשטיין רוני — מיניות בחברה של כבוד 6/195
נאור לואיזה — על קבלה ,אמנות וראש הממשלה היהודי
הראשון 31/195
האיים הקריביים
ארבל מרדכי — פליטי השואה בטרינידד 30/156
יהודים בג'מאייקה 14/164
הבנות היהודיות מסוסואה 28/167
יהודים באיי הבתולה 18/169
קורסאו ,אי ואם בישראל 20/176
מטבעות רובינשטיין 12/190
אירופה
יערי אברהם — דגלי המדפיסים 8/156
צימרמן עקיבא — מבית הכנסת לאופרה ובחזרה 24/169
שפרבר דוד — ותפוח–לימון מוכן לה בעזרת נשים 4/165
עמר זהר — קרב תרנגולים 20/178
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מרזל שושנה–רוז — סיפורי בגדים 27/178
רפפורט חנן — מה בין כוהנים לעורבים /משפחת רפפורט
33/184
אלבוים אבישי — באישור האפיפיור ובהכשר הרב מטעם
4/189
גריס זאב — "בשר על גבי גחלים" /הלכות שחיטה או ספר
בישול? 14/189
אלבניה
עמית חנה — עקבות יהודיים באלבניה 4/173
אלג'יריה
שמש אברהם אופיר — קופים למכירה 24/167
אמריקה
ארבל מרדכי — גילה את אמריקה 30/152
בית הכנסת הראשון באמריקות 28/163
הגירה (אנטי)שמית /שינוי שמות יהודים נוסח אמריקה
31/189
ברונשטיין שלום — הגירה (אנטי)שמית :שינוי שמות
יהודים נוסח אמריקה 31/189
הירדני תמר — בין הארבעה ביולי ליום ירושלים 50/193
יהב דן — הוזים ומגשימים בארצות הברית 18/197
שור אלירז — בית (יהודי) קטן בערבה 22/197
אנגליה
שנהב חיים — פרשת לופז 8/170
אורון מיכל — מבעל שד לבעל שם 10/170
רייך רוני — נעים זמירות ישראל 25/179
אילן יהודית — מקצה עד קצה 14/200
ארגנטינה
גנחובסקי דב — אני בישלתי את האווז בירושלים 21/169
ארמניה
סטון מיכאל ועמית דוד — מצבות מארץ אררט 6/154
בבל
צבר שלום — פוליטיקה בבית הכנסת 4/155
בן–נאה ירון — קטון בשנים וגדול בפשעים 25/166
בן ששון מנחם — פוך למצרים ,ספרים לירושלים 8/169
דיין דודו — עולי הגרדום הנשכחים 31/179
ביזנטיון
שבא שלמה — גם את הדמעות אצרה הגניזה 16/152
בן–נאה ירון — ואלו תנאי האישה הכשרה 7/164
חיבת ציון על גדות הבוספורוס 28/176
ארצות הבלקן
ארבל מרדכי — שרה — המלכה היהודייה של בולגריה
30/160
קהילת סרייבו בבולי בוסניה–הרצגובינה 15/180
גרמניה
עמית חנה — אבן מקיר תזעק 18/153
גורן חיים — הנסיך וה ...שטיח 8/177
פרנק אברהם — אדום (ולא כחול!) בין שלושה מטבעות
13/190
צבר שלום — יום כיפור /בבית ובחוץ 4/158
דרום אפריקה
יפה אהרן — חלוצים בארץ הזהב 28/154
הודו
גנחובסקי דב — מבומביי לירושלים 25/154
גלצר מיכאל — שחור על גבי לבן 28/188
(ללא מחבר) תוכי רב יופי 8/180
הולנד
משורר יעקב — מטבע הולנדי עם נוף ירושלים 31/164
אופנברך אדרי — אות באות עשויה 5/178
יוון
בן נאה ירון — חתונה יוונית 26/167

הדר גילה — הזיארה הגדולה 26/177
כורדיסתאן
גביש חיה — סמואל ,ויצמן ,איפה אתם 6/173
שורץ–בארי אורה — מרבדים עשה לה 16/155
ליטא
חמיצר דן — ה"נשר" לא נחת 6/171
לוין דב — בין עולמות מתחלפים 39/200
מגרב
בנג'מין חיה — אורות בהרי האטלס 14/172
נ ִצן יואב — יידישע פיראטן 18/182
בן ששון מנחם — ספריות כבני אדם 10/189
תג'ר מטילדה — שם ,אגדה ,משפחה 31/194
מרכז אסיה וקווקז
אלטשולר מרדכי — יהודי ההרים 26/159
פוזיילוב גיורא — השכונה המקובלת 2/191
לוין זאב — חקלאים ופועלים יהודים בערבות אוזבקיסטן
6/191
בן אורן גרשון — עקבות ארמיים בשפת יהודי גרוזיה 14/191
יעקבי רות — ספרי תורה על דרך המשי 17/191
יוספוב משה — לא תמוש מתוך האוהל 24/191
ברם חן — היהודים הצ'רקסים 20/191
הירדני תמר — העיר זאמרקאנד גדולה ורחבה מאוד 32/191
מצרים
בן–נאה ירון — השר הנהדר יוסף 10/163
זוהר צבי — מנהג חדש בא למדינה 20/157
פרנקל מרים — רמב"ם בנעלי בית 4/180
סוריה
עופר יוסף — כתר הכתרים 4/156
עמר זהר — מתיר העגונות מדמשק 16/180
חפר אליעוז — עדות העצמות העלומות 8/192
מנחם נחום — בין פטיש הלאומיות לסדן הציוני 21/196
ספרד ופורטוגל
לימור אורה — תחת שמי ים התיכון 3/159
שטיינהרדט אינסיו — עד קץ העולם 15/158
אי המטמון 24/172
בין בית דוד לבית ברגנסה 5/190
ארבל מרדכי — פדרו נונייס 23/178
פולין
צבר שלום — יום כיפור /בבית ובחוץ 4/158
ריינר אלחנן — מגלב ועד דוקטר 29/158
משורר יעקב — מטבע יהודי פולני מהמאה ה–31/165 12
בקי רות — אכזרית במעשיותה נפלאה במהותה 4/166
כהן נתן — הכלה הענייה ביותר 12/173
הולנד שמואל — הדגה אשר אכלנו בפולין 16/173
צימרמן עקיבא — על גבול שני עולמות 23/180
וכסלר בנימין זאב — בין שתי ערים ולאן נעלמה הרכבת?
10/185
לוין יעל — דורשת יום וליל 8/190
צ'כיה
רפל יואל — איש איש וקפקא שלו 22/155
צרפת
ארבל מרדכי — אריסטידס דה סוסה מנדס ,פורטוגל 1987
29/157
הכהן דוד — הכאב של שתי המולדות 8/154
גרוסמן אברהם — לו משפט הבכורה 18/181
רומניה
ארבל מרדכי — אלדורדו 30/153
רוסיה
ארבל רחל — כל מה שהפה הוגה אתה מוצא באודסה
14/161
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כרמון אפרת — איל הנפט היהודי 20/161
אסף דוד — יצא מדתו או מדעתו? 11/165
למה למהר? 12/175
הולצמן אבנר — אנחנו המוהיקנים האחרונים 8/166
גביש דב — המעופף היהודי אברמוביץ' 4/171
יהב דן — קורותיה ופעילותה של תנועת "הבילויים
החדשים" 16/192
הוזים ומגשימים בארצות הברית 18/197
תימן
מוצ'בסקי–שנפר אסתר — כל כבודו פנימה 20/151
ענזי מנשה — הגלימה של יבנאלי 26/174
קאפח ,ר' יוסף — מעדן מלכים 7/153
קמון עזריאל — בסערות תימן 3/153

אישים ודמויות
אברמוביץ' וסיוֹולֹוד — 4/171
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