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התנצלות המחבר
הביבליוגרפיה הנוכחית על יהדות צפון-אפריקה ,השלישית במספר,
כוללת מעל  3,000ערכים .הביבליוגרפיה הוגהה שלוש פעמים ,אך לא
הוגהה בצורה מושלמת .ביבליוגרפיה זו שונה מקודמותיה  -לא נערכו לה
מפתחות בעברית ובלועזית.
בריאותי הרופפת גרמה להפסקת המלאכה בשלב זה של העריכה .אמנם,
כדי שעמל של שבע עשרה שנים בארץ ובחוץ לארץ ,באיסוף וברישום של
מראי מקומות – שעלולים ללכת לאיבוד ולהיעלם מעיני הקורא – לא
יהיה לשוא ,החלטתי להדפיס עותק אחד עבור ספריית מכון בן-צבי
לשימוש קהל המבקרים בה*.
Cas de force majeure.

אברהם הטל

ירושלים ,כסלו תשע"א

* הערה מאת הנהלת מכון בן-צבי:
אחר פטירתו של אברהם הטל ז"ל ,בכ"א אדר א' תשע"א ) ,(25.2.2011יזמה גב'
מטילדה א' טג'ר ,חברת הועד המנהל של המכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית,
עריכת הגהה נוספת של הביבליוגרפיה .היא נטלה על עצמה את עבודת ההגהה
בהתנדבות ,ואנו מודים לה על כך.
את חסרונם של המפתחות תמלא אפשרות החיפוש בקובץ ה PDF-שאנו מציגים
באינטרנט.

הקדמה
מאז הופעתה של הביבליוגרפיה המורחבת בשנת תשנ"ג ) ,(1993נוספו מאות
מחקרים ומקורות לתולדות יהודי צפון-אפריקה שנכתבו בארץ ומחוצה לה:
עבודות לתואר שני ושלישי וכמו כן עבודות סמינריוניות ,מחקרים ומאמרים.
כמו כן פורסמו מקורות חדשים מכתבי יד .ביבליוגרפיה זו מביאה אותם,
ומוסיפה פריטים ישנים יותר שנמצאו על ידי בשנים שחלפו מאז הפרסום
הקודם .מטבע הדברים עוסקים מאמרים רבים בנושאים חדשים ,מעלים
תובנות חדשות ברוח המחקר המודרני והפוסט-מודרני ויוצרים שדות מחקר
ושיח ההולך ומתחדש כל העת ,באופן המגלה פנים חדשות וצדדים בלתי ידועים
בקורותיה של יהדות צפון אפריקה .דומה כי עתה ,כאשר מספר העיולים הגיע
לשלושת אלפים ,הגיעה העת להוציא לאור את ההשלמות הללו.
ברי ,כי הביבליוגרפיה אינה שלמה ,למרות המאמץ הרב שהשקעתי באיתור
וברישום כל פריט אפשרי .כללתי בה כל פריט שראיתי או שידעתי על קיומו עד
לרגע הבאת הספר לדפוס.
הביבליוגרפיה מסודרת באותו סדר כקודמתה :מדור ראשון שעניינו צפון
אפריקה בכללה ,ואחריו מדורים מדורים לארצות השונות כסדרן ,ממזרח
למערב :לוב ,תוניסיה ,אלג'יריה ומרוקו .על המעיין לבחון אפוא גם את המדור
הכללי ,וגם את זה הפרטי ,המוקדש למדינה מסוימת.
בכל מדור מסודרים העיולים הביבליוגרפיים על פי סדר אלפביתי של שמות
המחברים ,תחילה בעברית ,אחר כך בלועזית ,ולבסוף אלו ששם מחברם אינו
ידוע והם מסודרים על פי תאריך הופעתם בדפוס .שמות המחברים וכותרי
הפרסומים הובאו כצורתם במקור .מסיבות טכניות לא כללתי ברשימה זו
כעשרים פריטים המוכרים לי בשפה הערבית.
עבודה זו לא היתה יכולה להתבצע בלא עידודם של עמיתי במכון בן-צבי,
ובראשם ראש המכון ,פרופ' יום-טוב עסיס וצוות ספריית המכון .חובה נעימה
היא לי להודות לגב' עירית אל-על ,שהקלידה בתבונה ובשקדנות את הכרטיסיות
הרבות שאגרתי במשך השנים ,ולחברי בעבודה ,מר יוחאי גואל ,על מסירותו ועל
עזרתו האדיבה.

א"ה ,ירושלים תשס"ט

Préface
En 1993 paraissait une édition refondue et élargie de ma bibliographie sur
les Juifs d'Afrique du Nord (12 + 672 + CIII p.). Depuis le nombre de
publications concernant les Juifs d'Afrique du Nord s'est considérablement
accru. Ce sont des travaux de fin d'études, de thèses de doctorat ou bien des
articles parus dans diverses revues et "hommages" scientifiques en Israël et à
l'étranger. Il y aussi des récentes recherches à partir de sources manuscrites,
de même que des références plus anciennes découvertes au cours des années
et qui ne figuraient pas dans l'ancienne publication. Il s'agit souvent de
documents apportant une connaissance nouvelle dans un domaine étudié
auparavant.
Il semble que le nombre de références ayant atteint plus de trois mille, il est
temps de les mettre à la disposition de l'étudiant et du chercheur.
Certes notre bibliographie est loin d'être complète et cela malgrè les efforts
soutenus de noter avec précision les sources dont nous avons pu prendre
connaissance dès leur parution.
À l'instar des précédentes bibliographies, la présente comprend un chapitre
"Afrique du Nord, général" suivit d'une division par pays allant de l'Est à
l'Ouest: Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Les références sont classées par
ordre alphabétique des auteurs, hébreu d’abord et langues européennes par la
suite. Pour des raisons techniques les références en langue arabe (une
vingtaine qui me sont connues) ne sont pas incluses dans la présente
bibliographie. Les livres et articles anonymes figurent quant à eux selon
l'ordre chronologique de leur parution originale à la fin de chaque division.
La présente bibliographie doit beaucoup aux encouragements de mes
collègues de la bibliothèque, de ceux de l'Institut Ben-Zvi et de son directeur
le Prof. Yom Tov Assis. Mme Irit El-Al a enregistré avec patience et
compétence mes fiches bibliographiques au fur et à mesure de leur rédaction.
Qu'elle en soit ici même remerciée.
Que mon collègue et ami Monsieur Yohaï Goell trouve ici toute ma
reconnaissance pour son dévouement et ses conseils judicieux.*
R.A.

Jérusalem, 2009

* Suite au décès de M. Robert Attal survenu le 25 février 2011 (21 Adar I
5771), Mathilde A. Tagger, membre du comité exécutif de l’Institut
International de Généalogie Juive, a procédé bénévolement à une nouvelle
révision de la bibliographie, ce dont nous la remercions de tout cœur.
Le résultat est un fichier au format PDF, consultable sur notre site Internet,
et qui permet de rechercher des chaînes de caractères, pour pallier à
l’absence d’un index.
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3032

Attal, Robert; Claude Sitbon: De Carthage… = Ariel, no. 105,

12

תיקונים והשלמות למהדורה השנייה
1998, pp. 17-27.
3092

Bénichou. Raymond: Le souvenir de Max Guedj. = In Jacques
Lazarus, Combattants de la Liberté. Paris, 1995, pp. 21-23.

3107

Bertholon, Lucien: Etude démographique... = In Louis Olivier. La
Tunisie. Paris, s.d. pp. 88-92.

3485

Hubac, Pierre = Pierre Sarrus

3653

Moati, Nine: Les Belles de Tunis. 2e édition. Tunis, 1999, 504 p.

3981

Tunis. Conseil… Souscriptions… Années 1922-1952.
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d’Index.
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Ariel, J.: Un document inédit... = In Robert Attal, Regards sur les
Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 77-86. [En partie].

4650

Attal, Robert [Fernand]. = …Les émeutes de Constantine. Paris,
2002, 218 p.

4652

Attali, Georges: Le mariage...= In Robert Attal, Regards sur les
Juifs d'Algérie. Paris, 1996 pp. 127-134.

4655

Ayoun, Maurice: 8 novembre 1942... = In Robert Attal, Regards
sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 101-105.

4708

Baillet, Pierre: Les rapatriés d'Algérie… = In Robert Attal,
Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 209-216.

4744

Belais, Abraham: Ode hébraïque... = In Robert Attal, Regards sur
les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 69-72.
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4761

Benichou, Jacques: Le camp… (Suite). Information Juive, no. 81,
janvier 1989, p. 13.

4848

Boyer, Pierre: Continuation... = In Robert Attal, Regards sur les
Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 29-32.

4880

Cantera Vaca, Don Pedro: Les Juifs d'Oran... = In Robert Attal,
Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 33-38.

5001

Daudet, Alphonse: Lettres de mon Moulin. = In Robert Attal,
Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 177-179.
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Fanon, Franz: La minorité... = In Robert Attal, Regards sur les
Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 117-120.
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Gennep, Arnold Van: En Algérie... = In Robert Attal, Regards sur
les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 151-157.
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Halphen, Achille Edmond: Recueil des lois... = Archives
Israélites, vol. 6, 1845, pp. 915-922. [Signé: R.]. = In Robert Attal,
Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 217-222.

5248

Kellner, Menachem Marc: Rabbi Shimon... = In his Dogma in
Medieval Jewish Thought; from Maimonides to Abrabanel.
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Lazarus, Jacques: L'Alyah Beth... = Information Juive, no. 169,
juin-juillet 1997, p. 13.
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Magdinier, Marcelle: La Kahena… Paris, 1996, 250 p.
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Nahon, Gérard: Le judaïsme... = In Robert Attal, Regards sur les
Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 9-28. [Sans les notes]
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Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 149-150.
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Rhaïs, Elissa: Les Juifs… = Paris, 1977, 240 p.; 1997, 333 p.
[Préface de Raoul Tabet]
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Tabet] Paris, 1995, 187 p.
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Sitbon, Claude: Un journal... = In Robert Attal, Regards sur les
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Touati, Emile: Le décret... = In Robert Attal, Regards sur les Juifs
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Regards sur les Juifs d'Algérie. Paris, 1996, pp. 201-207.
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Weill, Michel A.: Rapport... pp. 566-572.
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, יהודי מרוקו: נדפס שנית בתוך... אלף ואחד פתגמים: יששכר,עמי-בן
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6660

332 , ירושלים תש"ס, דוד… "קונטרס נהגו העם"… מהדורה ב,עובדיה
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7567 Assayag, Isaac J.: Tanger… 2e éd., Tanger 1981, 218 + 4 p.
7754 Bensabat, S.J.: Los judíos… = Los sefardíes del norte de
Marrueccos… Madrid, 2003, pp. 17-33
7765 (Voir aussi Tribune Juive no. 1006, 29 janvier-4 février 1988, p. 15)
8012 Colin, Georges S.: Un Juif marocain… [Jacob Tapiero]
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8043 Costedoat-Lamarque, Antoine
8167 Elmaleh, Amram
8222 Francisco Jesús Maria de San Juán… = San Juán del Puerto,
Francisco…
8405 Hess, Jean = Joseph Xavier Schull
8517 Klagsbald, Victor: L'art culturel... = In Victor Klagsbald. A l'ombre
de Dieu. Leuven, 1997, pp. 119-133. [Revu et augmenté]
8534 Kohn, Maria et non Kony, Maria.
8905 Moryoussef, Viviane… La cuisine juive marocaine… 2e édition,
Paris, 1995, 286 p.
9244 Sebban, Emile: Une école... (Voir aussi Les Cahiers de l'Alliance
Israélite Universelle, no. 14, juin 1996, pp. 27-28).
9290 Serels, Mitchell M.: Moroccan Jews... = In Del fuego; Sephardim and
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9601 Zafrani, Haïm: Mille ans de vie juive… Réimpression avec postface
sous le titre de "Deux mille ans…". Paris, 1999, 326 p.
9926 (Voir aussi la note du son frère [Robert Nakache]: Information Juive,
no. 129, septembre 1993, p. 13).
10051 Sawchuk, Laurence A…: [JSS] = Jewish Social Studies…

16

צפון-אפריקה – Afrique du Nord
1

אבישור ,יצחק :שבחי הרמב"ם; סיפורים עממיים בערבית יהודית ובערבית
מהמזרח ומצפון-אפריקה .ירושלים תשנ"ח 402 ,עמ'.

2

אברמסקי-בליי ,עירית :פנקס הקהילות; אנציקלופדיה של הישובים
היהודיים ...לוב; תוניסיה .ירושלים .יד ושם ,תשנ"ז ,יב  IX + 533 +עמ';
מהדורה ב ,תשנ"ז; מהדורה ג ,מתוקנת ,תשנ"ח.

3

אברמסקי-בליי ,עירית :ההנהגה היהודית בלוב ובתוניסיה בתקופת מלחמת
העולם השנייה .בשביל הזכרון ,גל' מס'  ,36אדר א-אדר ב ,תש"ס,
עמ' .60-55

4

אברמסקי-בליי ,עירית :הנצחת קהילות ישראל בלוב ובתוניסיה .שורשים
במזרח ,כרך ד ,1998 ,עמ' .182-156

5

אהרוני ,ש' :יהדות צפון אפריקה; תחקיר מספרי; עלית יהודי מרוקו
וטוניסיה ) .(31.12.68-1.1.68פאריס ,הסוכנות היהודית ,מחלקת העלייה
והקליטה ,המשרד המיוחד 59 ,1968 ,עמ'] .בשכפול[

6

אהרנסון ,רן :פקידי הברון רוטשילד ) .(1890-1882קתדרה ,מס'  ,74טבת
תשנ"ה] .יעקב בן שימול; חיים דוד :עמ'  ;163שלמה עבו :עמ' [175

7

אוחיון ,דליה :היחס למסורת ולדת בקרב העולים מצפון-אפריקה בשנות
ה -50בארצות מוצאם ובישראל .עבודה סמינריונית .חשמ"ד ,תשס"א? 42
עמ'

8

אורבך ,אפרים אלימלך :רשימות בימי מלחמה; יומנו של רב ארץ-ישראלי
בצבא הבריטי תש"ב-תש"ד ]...1944-1942 /תל-אביב[ תשס"ח 2 + 331 ,עמ'.

9

אזולאי ,אברהם :פרקים בתולדות יהודי צפון-אפריקה .חשמ"ד ]תשנ"ו[ 113
עמ'.

10

אילן ,נחם :דרשה ממצעת בהגדה של פסח; עיון בדוגמת הגדה מתוניס
מראשית המאה ה .20-בתוך :התרבות העממית ,קובץ מחקרים בעריכת ב"ז
קדר ,ירושלים תשנ"ו .עמ' .322-305

11

אילתי ,נפתלי :הרבנות והקהילות בצרפת ובצפון-אפריקה .ירושלים
תשס"ב 152 ,עמ'.

12

אלמאליח ,אברהם :מנהגי היהודים בצפון-אפריקה .הגלגל ,כרך א ,גל'  ,9יג
בחשון תש"ד ,עמ' .15
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13

אלמגור ,דן" :אנחנו כולנו רוצים לעלות"; שירי תנועות הנוער בצפון
אפריקה .כיוונים ,מס'  ,12-11תשנ"ח ,עמ' .74-63

14

אלקיים ,שלמה" :תרגומי" דצ"ך עד"ש בארה"ב בקהילות צפון-אפריקה.
בתוך :קול יעקב = ...אשל באר שבע ,כרך ח' תשס"ג ,עמ' .48-35

15

ארגון פעילי המחתרת ,ההעפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה .סידרה של
עשר חוברות ,ממחברים שונים ,ללא תאריכים ]בין השנים .[?1980-1960
 .1פעולות ה"מסגרת" במרוקו  14 ,1960-1958עמ' .2 .הקמת ה"מסגרת"
)המחתרת( פעולותיה בצפון אפריקה  20 ,1961-1955עמ' .3 .ההעפלה
וההנהגה במרוקו  22 ,1949-1943עמ' .4 .מבצע "יכין" ,מרוקו 1964-1961
)עליית  85,000יהודים( 22 ,עמ'" .5 .המסגרת" בתוניסיה 12 ,עמ' .6 .דו"ח
ועדת חקירה על טביעתה של הספינה "אגוז" ] [15עמ' .7 .חיים בן-שטרית,
פעילותו ב"מסגרת" במרוקו 11 ,עמ' .8 .התנועה הציונית במרוקו
 16 ,1964-1900עמ' .9 .פעילי ה"מסגרת" במרוקו מספרים 7 ,עמ'.10 .
הספינה "אגוז" ,תקופתה ונסיעתה האחרונה 35 ,עמ'.

16

ארנון ,ישי :התנועה הציונית הדתית; פעילותה בצפון אפריקה למען העלייה
של יהדות זו לישראל ) .(1956-1943אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,סיון
תשנ"ז ,יז  VII + 385 +עמ'.

17

בוחניק ,יוסף :ניבים ופתגמים מפי יהודי לוב וטוניסיה .ישראל ,תש"ס191 ,
עמ' .חלק ב ,ישראל ,תשס"ד 234 ,עמ'.

18

בנטוב ,חיים :הספרות הרבנית בצפון-אפריקה במאתיים וחמישים השנים
האחרונות .פעמים ,מס'  ,87-86חורף-אביב תשס"א ,עמ' .232-214

19

בנסימון ,דוריס :יהודי צפון-אפריקה בין צרפת לבין ישראל .בתוך :יהדות
צרפת ומדינת ישראל בעריכת ב' פינקוס וד' בנסימון ,שדה בוקר – פאריס
תשנ"ב ,עמ' .376-366

20

בן-דוד ,יהודה :ה"הגנה" באירופה] .תל-אביב[ תשנ"ה] .בצרפת ואפריקה
הצפונית :עמ' [368-361

21

בן יעקב ,מיכל :יהודי צפון-אפריקה בטבריה במאה התשע-עשרה והשפעתם על
בתי הכנסת הספרדיים בעיר .מטוב טבריה ,גל'  ,9אדר תשנ"ד ,עמ' .58-42

22

בן יעקב ,מיכל :העלייה מצפון אפריקה לארץ ישראל במאה ה 19-הלכה
למעשה .בתוך :ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח ...ירושלים ,משגב
ירושלים ,תשס"ב ,עמ' .317-289

23

בן יעקב ,מיכל :עולות לארץ-ישראל; דפוסי הגירה של נשים מצפון-אפריקה
לארץ-ישראל במאה התשע-עשרה .בתוך :העבריות החדשה; נשים ביישוב
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ובציונות בראי המגדר בעריכת מ' שילה ,ר' קרק ,ג' חזן-רוקם ,ירושלים
תשס"ב ,עמ' .83-63

24

בן יעקב ,מיכל :שינוי מקום – שינוי מעמד? עולות מצפון-אפריקה בארץ-
ישראל במאה התשע-עשרה .בתוך :אשה במזרח ,אשה ממזרח ...בעריכת
טובה כהן ושאול רגב .ירושלים תשס"ה ,עמ' .205-193

25

בן-יעקב ,מיכל :מפקדי מונטיפיורי וחקר היהודים באגן הים התיכון.
פעמים ,מס'  ,17אביב תשס"ו] .תרומת מפקדי מונטיפיורי לחקר יהודי צפון-
אפריקה :עמ' [145-140

26

בן-עמי ,עליה :עטור מצחך מתיבת התכשיטים של עדות ישראל .ירושלים,
] .2002טריפולי :מס'  ;16ג'רבה :מס'  ;20 ,19 ,17תוניסיה :מס' ;21 ,18
אלג'יריה :מס'  ;22מארוקו :מס' [29-23

27

בן ששון ,יצחק :יהודי המגרב תחת שלטון וישי; עדות מול מחקר .ירושלים,
קולג' טורו ,עבודת גמר ,סיון תשנ"ב 6 + 68 ,עמ'.

28

בר-אשר ,משה" :ערובה" ו"מעל" בערבית היהודית במערב .לשוננו ,שנה נז,
תשנ"ד ,עמ' .362-359

29

בר-אשר ,משה :מסורות ולשונות של יהודי צפון-אפריקה .ירושלים תשנ"ח,
ח  422 +עמ'.

30

בר-אשר ,משה :דמויות נועזות וחדשניות בקרב חכמי המערב )המגרב(.
בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים
תשס"ה ,עמ' .15-3

31

בר-אשר ,משה :לימוד המקרא בקהילות ישראל במגרב .בתוך :בין עבר
לערב ,כרך ד ,ספר יובל לכבוד פרופ' אמנון שילוח ,בעריכת יוסף טובי ,חיפה
תשס"ח ,עמ' .84-76

32

ומנהגות ,עיונים בלשונות,
בר-אשר ,משה :לשונות מסורות ִ
במסורות ,באורחות חיים וביצירות של היהודים במגרב ועיונים
בלשונות היהודים .ירושלים תש"ע 385 ,עמ'.

33

בר-אשר ,שלום :מספרד לצפון-אפריקה; יהודי ספרד ופורטוגל ופיזורם
לצפון-אפריקה .מים מדליו ,תשנ"ב ,עמ' .105-75

34

בר-אשר ,שלום :הנסיון הקשה של מגורשים ואנוסים מספרד ומפורטוגאל
במגרב )אלג'יריה ומרוקו( .שנה בשנה ,תשנ"ג ,עמ' .392-386

35

בר-אשר ,שלום :קווים לתולדות המחתרות וההעפלה מצפון-אפריקה .שנה
בשנה ,תשנ"ה ,עמ' .454-449
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36

בר-אשר ,שלום :הספרות הרבנית בצפון אפריקה; השתלשלות הספרות
הרבנית בשנים  ;1948-1700ביבליוגרפיה מוערת ליצירה הרוחנית של חכמי
צפון-אפריקה .ירושלים תשנ"ט 255 ,עמ'.

37

בר-אשר ,שלום :משנתם החברתית והמדינית של שניים מחכמי מרוקו
ותוניסיה .בתוך :קובץ הציונות הדתית מוקדש לזכרו של הרב ד"ר שלמה
יוסף בורג ,בעריכת שמחה רז .ירושלים תשס"א ,עמ' .358-354

38

בר-אשר ,שלום :הספרות הרבנית בצפון-אפריקה  .1948-1700פעמים ,מס'
 ,87-86חורף-אביב תשס"א ,עמ' .257-233

39

בר-אשר ,שלום :ארץ-ישראל בתורתם של רבני צפון-אפריקה וחכמיה
) .(1977-1830בתוך :ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים בעריכת
אביעזר רביצקי .ירושלים תשס"ה ,עמ' .232-210

40

בר-אשר ,שלום :פליטים יהודים מאירופה הנאצית בצפון-אפריקה .תעודה
מארכיון קאזס בן-עטר .פעמים ,מס'  ,115-114חורף-אביב תשס"ח )עמ'
.(262-257

41

ברק ,משה :אפריקה ,בשליחות תנועת "דרור" ...סמינר בירושלים ,מרוקו,
תוניסיה .1951-1950 ,חשמ"ד 129 ,עמ'.

42

בשן ,אליעזר :ממזרח שמש עד מבואו; פרקים בתולדות יהודי המגרב ,חברה
וכלכלה .לוד תשנ"ו ,יב  40 + 406 +עמ'.

43

בשן ,אליעזר :הורים וילדים בהגותם של חכמי צפון אפריקה .תל-אביב
תשס"ו [3] + 376 ,עמ'.

44

בשן ,אליעזר :אסופת מאמרים ומחקים בנושאי הפזורה היהודית בארצות
המזרח והמגרב .לוד תשס"ז LXIV + 487 .עמ'.

45

גדג' ,דוד" :בנימין השני" ,ספר מסעי ישראל ,המסע בצפון אפריקה] .תל-
אביב תשס"ז[ 31 ,עמ') .עבודה סמינריונית(.

46

גונן ,דיצה :חתונה לובית ,חינה פרסית וברית מילה מרוקאית .הצופה ,מוסף
לחג הסוכות תשנ"ג ,עמ' .25

47

גיל ,משה :בענייני ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה .קתדרה ,מס'
 ,70טבת תשנ"ד] .נספח :כתבים מן הגניזה; מכתב מארגון צדקה מירושלים
כנראה אל נהוראי בן נסים בפוסטאט :עמ' [56-49

48

גליק ,שמואל :מקורות לתולדות החינוך בישראל; שאלות ותשובות ...כרך
ד' ,ניו-יורק וירושלים תשס"ה] .צפון-אפריקה :עמ' .[264-179
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49

דוד ,אברהם :יהודי צפון-אפריקה בראי המחקר; תרומתו של אליעזר בשן
לחקר יהדות המגרב .פעמים ,מס'  ,116קיץ תשס"ח ,עמ' .159-157

50

דוד ,יונה :אוסף שירי קודש; כתב יד מספרד ומארצות המגרב מהמאה ה-
 …14תל-אביב תשנ"ז כ -200ד'.

51

דדון ,יצחק :אתחלתא היא; יחסים של גדולי ספרד ואשכנז לציונות
ולהקמת המדינה .ליקט וערך ...ב' חלקים .ירושלים תשס"ו] .צפון-אפריקה
ועוד מתוכן העניינים[.

52

דנה ,יוסף :עיונים לשוניים בפיוט עשרת הדברות בערבית-יהודית .דברי
הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות ,ירושלים ג'-י' בתמוז תשנ"ג,
חטיבה ד ,כרך א .ירושלים תשנ"ד ,עמ' .192-185

53

דשן ,שלמה :גוונים דתיים בתעמולת בחירות בקרב יוצאי צפון-אפריקה.
בתוך :החוויה הבין-תרבותית; מקראה באנתרופולוגיה בעריכת משה שוקד
ושלמה דשן .ירושלים ,תשנ"ח ,עמ' .112-101

54

הטל ,אברהם :כתבי-עת ועיתונים יהודיים בצפון-אפריקה .תל-אביב,1996 ,
 VIII + 168עמ'La Presse périodique juive d’Afrique du Nord .

55

הטל ,אברהם :העתונות היהודית בצפון אפריקה] .ירושליםca., 398 ,1990 ,
עמ'[ .כ"י מכון בן-צבי ,מס' ) .4736מתנת המחבר ב.(2007

56

הטל ,אברהם :אוסף קטעי עיתונות על יהודי צפון-אפריקה משנות ה 50-ועד
ימינו ] 6 .[2007כרכים .ירושלים ,ספריית מכון בן-צבי.

57

הירשנברגר ,פאני :שירת הנשים כמשקפת חברה ותרבות של יהודי
מרוקו .טללי אורות ,כרך טו ,תשס"ט ,עמ' .228-205

58

הראל ,חיה :קול קורא של הרצל אל יהודי צפון-אפריקה .כיוונים ,מס' 12-
 ,11תשנ"ח ,עמ' .81-75

59

ויינברג ,דוד :עם קליטת ההגירה מצפון-אפריקה .בתוך :צרפת ,בעריכת
אשר כהן ,ירושלים ,תשנ"ו ,עמ' .538-530

60

וינוגרד ,ישעיהו :אוצר הספר העברי .חלק ב .ירושלים תשנ"ד] .אלג'יר :עמ'
 ;23-22והראן :עמ'  ;189פאס :עמ'  ;499תוניס :עמ' [695

61

זרמתי ,זכריה :המדינה מן המערב; חכמי צפון-אפריקה ומדינת ישראל.
]ירושלים תשס"א[ 21 ,עמ'.

62

חזן ,אפרים :מספרד לצפון-אפריקה; השירה העברית במעבר .פעמים ,מס'
 ,59אביב תשנ"ד ,עמ' .64-52
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63

חזן ,אפרים :השירה העברית בצפון-אפריקה .ירושלים תשנ"הXII + 386 ,
עמ'.

64

חזן ,אפרים :דמות האישה בשירה ובפיוט בצפון אפריקה .מים מדליו,
תשנ"ט ,עמ' .123-113

65

חלמיש ,משה :הקבלה בשירת יהודי צפון-אפריקה .בקורת ופרשנות ,חוב'
 ,32חורף תשנ"ח ,עמ' .136-125

66

חלמיש ,משה :הקבלה בתפילה ,בהלכה ובמנהג .ירושלים תש"ס] .הקבלה
בשירת יהודי צפון-אפריקה; שירים לכבוד שמעון בר יוחאי בצפון-אפריקה:
עמ' [283-248

67

חלמיש ,משה :הקבלה בצפון אפריקה למן המאה הט"ז; סקירה היסטורית
ותרבותית .תל-אביב תשס"א 239 ,עמ'.

68

טואיטו ,נסים :בית"ר צפון-אפריקה; עדות ומעש .ירושלים תשס"ד160 ,
עמ'.

69

טואיטו ,יהודית )קולט( :דמותו של הרב בספרות יהודי צפון-אפריקאה
בשנים  .1996-1896בתוך :התחדשות ומסורה ...בעריכת משה אורפלי
ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .142-132

70

טובי ,יוסף :מצוות יישוב ארץ-ישראל בכתבי ההגות והפרשנות של חכמי
צפון-אפריקה .בתוך :ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים בעריכת
אביעזר רביצקי .ירושלים תשס"ה ,עמ' .209-184

71

ינון ,אביגיל :השלכותיה של תכנית רב-תרבותית ,הכוללת את העמקת
החינוך היהודי והמורשת התרבותית של העדות השונות ,על תפקודן
הלימודי וההישגי של תלמידים שהוריהם יוצאי צפון-אפריקה .בתוך:
התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה,
עמ' .228-205

72

יניב ,ברכה :מעשה חושב; התיק לספר תורה ותולדותיו .ירושלים תשנ"ח.
]צפון-אפריקה :עמ' .[126-108

73

יניב ,ברכה :רקמת נדבה; מלאכת ריקמה של נשים לבית הכנסת המזרחי
והצפון אפריקני .בתוך :אשה במזרח ,אשה ממזרח ...בעריכת טובה כהן
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הבריטי בירושלים י"ב כסלו תש"ז .5.12.1946 ,חמ"ד ,אפריל .1998
]על חיים גז ואליהו צבי :עמ' [56-50

577

זוהר ,צבי :אשרור דתי של הציונות כתנועה לאומית חילונית; פרק
במשנת הרב כלפון משה הכהן .ישראל ,מס'  ,2תשס"ג ,עמ' .125-107

578

זוהר ,צבי :אורח חיים ישראלי חילוני; מימוש "קבלת המצוות"
הנחוצה לגיור בר תוקף .עיון בפסיקתו של הרב משה הכהן .בתוך:
ספר זרכון לפרופ' זאב פלק ז"ל .בעריכת ו' הורביץ ,מ"ד הר ,י"ד
סילמן ,מ' קורינאלדי .ירושלים ,תשס"ה ,עמ' .353-333
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579

זיו ,יוסף :להתחיל מבראשית; שירת היהודים בג'רבה .תרגם יוסף
זיו .תל-אביב תשנ"ז 64 ,עמ'.

580

זיתון ,אדוארד אהרון :הספר של סבא ] .Le livre de Pépéישראל,
 140 ,[2002עמ'.

581

זלוטניק ,דב :על גירסה מיוחדת של רבנו חננאל .סיני ,שנה סב ,כרך
קכג ,תשרי-חשון תשנ"ט ,עמ' טז-כ.

582

חדאד ,אפרים :הדפוס הראשון בג'רבה .יום ליום ,17.12.1993 ,עמ' .8

583

חדאד ,אפרים :בכה וזעק על עידן החרבן .יום ליום ,9.12.1994 ,עמ'
] .18על ר' מכ'לוף עידאן[

584

חדאד ,אפרים ... :והקב"ה מקיים ...מלומד בנסים ...ר' שלום כהן...
יום ליום ,ט בתשרי תשנ"ה ,עמ' .13

585

חדאד ,אפרים :היזהרו בבני עניים ...ר' סאסי מעתוק כהן .יום ליום,
כט חשון ,תשנ"ה ,עמ' .10

586

חדאד ,אפרים :רבי חי טייב לא מת .יום ליום ,9.5.1996 ,עמ' .29-28

587

חדאד ,אפרים :מעיל שמואל; תולדות חייו ...של רבי שמואל עידאן
ז"ל .בני ברק ,תשס"ה 659 ,עמ'.

588

חורי ,שושן :אלומת-ישראל ,סבא קדישא ,רבנו חיים חורי זצ"ל .ידע
עם ,כרך כז ,תשס"א ,מס'  ,62-61עמ' .224-221

589

חזן ,אפרים :מורשתו השירית של פרג'י שוואט והשפעתה .פעמים,
מס'  ,74חורף תשנ"ח ,עמ' .18-9

590

חזן ,אפרים :השירה והפיוט; מחזור השנה ומעגל החיים .בתוך:
תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ה ,עמ' 226- ,140-129
.202

591

חזן ,אפרים :רבי משה כלפון הכהן ,תורה הנהגה וציונות .הצופה ,טז
מרחשון תשס"ז ).(18.11.2005

592

חזן ,אפרים :חקר מורשת יהדות תוניסיה; מגמות ויעדים בתחומי
הלשון ,הספרות ותשתיות המחקר .בתוך :תרשיש ,מחקרים ביהדות
תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ'
.25-11

593

חיון ,בונואה :מנאבל לנתניה; סיפור חיים] .נתניה תשמ"ו[ 64 ,עמ'+ .
עמ' בצרפתית.

65

תוניסיה -

Tunisie

594

חיון ,ויקטור :יהודי נאבל בזמן הכיבוש הגרמני :הימים האחרונים,
פעמים ,מס'  ,115-114חורף אביב תשס"ח ,עמ' .236-221

595

חיון ,ויקטור :משפחת קארילה מנאבל; היסטוריה משפחתית
קהילתית .בתוך :תרשיש ,מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה,
בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ' .91-75

596

חיים ,אברהם :תעודות מן האוסף של אליהו אלישר .ירושלים.1971 ,
]פרשת צוואת נסים שמאמא :מס' [129-126 ,49

597

חקק ,יוחאי :הכותל היה בידיו ]על הרב מאיר גץ[ .עיתון ירושלים,
מוסף ,כז באלול תשנ“ה ) ,(22.9.1995עמ' .45-44

598

טאיטו ,נסים :מדינת ישראל נגד יהודי תוניסיה .אמית ,נתניה ,מס'
 ,48-44שבט-אייר ,תשס"ו.

599

טאייב ,ז'אק" :כל ישראל חברים" בתוניסיה ) ;(1939-1878ארץ קשה,
פעילות פוריה .בטאון כי"ח ,מס'  ,4אלול תשנ"ז ,מע' .23-18

600

טג'ר ,מטילדה א :.מפתחות לספר "מלכי תרשיש" לר' בנימין רפאל
הכהן) .מהדורה מוגבלת( .ירושלים ,ספרית מכון בן-צבי ,תשנ"ד38 ,
עמ'.

601

טובי ,יוסף :מעשי צדיקים לעומת סיפורי עגבים; בחינה בספרות
הערבית-היהודית בתוניסיה .צפון ,ספר ה ,תשנ"ח ,עמ' .254-241

602

טובי ,יוסף; צביה טובי :מיתיזאציה של זמרת עממית; המסורות
שבעל-פה ובכתב של הזמרת היהודייה התוניסאית חביבה מסיכה.
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,מס' יט-כ ,תשנ"ז-ח ,עמ' .210-187

603

טובי ,יוסף; צביה טובי :הספרות הערבית-היהודית בתוניסיה )1950-
 .(1850ירושלים תש"ס 14 + 311 ,עמ'.

604

טובי ,יוסף :כתבים ציוניים של חכמי ג'רבה .מהות ,כרך כה ,חורף
תשס"ג ,עמ' .151-129

605

טובי ,יוסף :דת וציונות; יחס הקהילות היהודיות בארצות המזרח
לתנועה הציונית ולמפעל הציוני .בתוך :מאה שנות ציונות דתית ,כרך
ב' בעריכת א' שגיא וד' שוורץ .ירושלים תשס"ג] .ר' משה כ'לפון :עמ'
 ;158-154הרב אברהם הכהן :עמ' .[165-162

606

טובי ,יוסף :היחס לשפה העברית ולימודה בתוניסיה בשלהי המאה
התשע-עשרה ובמאה העשרים .בתוך :תרשיש ,מחקרים ביהדות
תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ'
.310-269
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607

טובי ,צביה; גלית חזן-רוקם :הרכיב העברי בפתגמי נשים יהודיות
מתוניסיה .בן עבר לערב ,ספר ב ,תשס"א ,עמ' .162-139

608

טובי צביה; גלית חזן-רוקם :בין קאבס לירושלים; שיח נשים בדרום
תוניסיה .בתוך :ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח ...ירושלים,
משגב ירושלים ,תשס"ב ,עמ' .285-275

609

טובי ,צביה :פתגמי נשים בדרום תוניסיה בהקשרם התרבותי.
ירושלים ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ב 123 ,עמ'] .עבודת גמר[

610

טובי ,צביה :צמח הפול בתרבות העממית של יהודי תוניסיה .מהות,
כרך כה ,חורף תשס"ג ,עמ' .161-153

611

טובי ,צביה ויוסף :היהודים בתיאטרון התוניסאי והיהודי .בתוך:
תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון ,ירושלים תשס"ה.201-193 ,

612

טובי ,צביה :הלבוש .בתוך :תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון .ירושלים
תשס"ה ,עמ' .240-235

613

טובי ,צביה :מלים עבריות וארמיות בלשון המוסלמים בתוניסיה.
בתוך :עבר וערב ,כרך ד ,ספר היובל לפרופ' אמנון שילוח ,בעריכת
יוסף טובי ,חיפה תשס"ח ,עמ' .232-223

614

טובי ,צביה :מעמד האישה היהודייה בדרום תוניסיה על פי הפתגמים
המהלכים בקהילת גאבס .בתוך :תרשיש ,מחקרים ביהדות תוניסיה
ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ' .342-331

615

טייב ,ז'אך :שכונת היהודים ומגוריהם; מסורת ,מודרנה .בתוך:
תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ה.234-227 ,

616

יובל ,תרצה :הצדיק מבאר שבע .ארץ וטבע ,גל'  ,51ספטמבר-
אוקטובר  ,1997עמ' ] .57-50חיים חורי[

617

ינון )פנטון( ,יוסף :החכם מרדכי נג'אר ,משכיל תוניסאי מהמאה
הי"ט .מהות ,כרך כה ,חורף תשס"ג ,עמ' .128-115

618

ינון ,יוסף :נוסח של מגילת סרגוסה בערבית תוניסאית .בתוך:
תרשיש ,מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח'
סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ' .108-93

619

יניב ,ברכה :השפעות מאיטליה ומצרפת על עיצוב תיקי ספר-תורה
בלוב ובתוניסיה .פעמים ,מס'  ,57סתיו תשנ"ד ,עמ' .113-82
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620

ירדני ,נאוה-שרה :עלייתם וקליטתם של יוצאי תוניסיה בישראל
בעשור הראשון למדינה; היסטוריה וזיכרון .רמת-גן ,אוניברסיטת בר-
אילן ,תשס"ה VII + 300 ,עמ'] .עבודת דוקטור[.

621

ירדני ,נאוה-שרה :יהודי תוניסיה בישראל; עדות ותיעוד .ישראל,
תשס"ט 1 + 303 ,עמ'.

622

נעים ,ירון :הרב כלפון משה הכהן מג'רבה ,בן שמרנות למדיניות .רמת
גן תשס"ט x + 280 ,עמ'] .עבודת דוקטור[

623

כהן ,בנימין רפאל :ספר האיש מרדכי; תולדות .תל-אביב תש"ן135 ,
עמ'] .מרדכי כמוס אמייס הכהן[

624

כהן ,הילדה :למען ציון לא אחשה; פרקים בתולדות ההנהגה הרוחנית
של יהדות תוניסיה; דמותו של הרב בן ציון הכהן זצ"ל על רקע בני
דורו .אשקלון תשנ"ח 25 + 263 ,עמ'.

625

כהן ,נסים; מאיר מאזוז :הרב רפאל כדיר צבאן .שנה בשנה ,תשנ"ו,
עמ' .504-501

626

כהן פרז ,חנה :מעגלים בכחול .ירושלים 80 ,2000 ,עמ'.

627

כהן ,שמואל :פרשת מי מריבה ושיטת רבנו חננאל .מגדים ,חוב' כ,
תשנ"ג ,עמ' .54-43

628

כהן ,שמעון :ליבו במזרח] .על ר' משה כלפון הכהן[ .בשבע.15.1.2004 ,

629

כ"ץ ,קציעה :מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלוש עדות
]בגדאד ,חלב וג'רבה[ .ירושלים תשנ"ד ,יז  121 +עמ'.

630

כרמי ,ז'אנין :מסע נגד הזרם; סיפור חייו של אלי כהן חדריה Elie
 Cohen-Hadriaמסופר על ידי בתו ,ז'אנין .חשמ"ד ]תשס"ה[ [1] + 74
עמ'.

631

כרמי ,ז'אנין :בין שלוש זהויות בתוניסיה הקולוניאלית .סיפור חייו
של אלי כהן-חדריה .ירושלים תשס"ט 147 ,עמ'  4 +עמ' Avant-
) proposבצרפתית(.

632

לבן ,ימימה :הטליתות הרקומות מהעיר תוניס .מהות ,מס' יב ,חורף
תשנ"ד ,עמ' .52-40

633

לבן ,ימימה :מנהגים הקשורים בכסא אליהו הנהוגים בקרב יהודי
דרום תוניסיה .רימונים ,מס'  ,5תשנ"ז ,עמ' .55-54

634

לבן ,ימימה :מעטפות לתיקי ספר תורה הנהוגות בקרב יהודי
תוניסיה .ירושלים ,1992 ,ג' חלקים 135 + 63 + 123 ,עמ'.
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635

לובלינר ,יוני :רבנים מהגליל פועלים להסרת החרם על השפה
הצרפתית בקהילת יהדות ג'רבה בתוניס .כל העמק והגליל.5.7.1996 ,

636

לוין ,יהודה :מתוניסיה לארגנטינה; החווה החקלאית בג'דיידה
והתיישבות קבוצה מבוגריה במאוריסיו .פעמים ,מס'  ,102-101סתיו-
חורף תשס"ה ,עמ' .62-39

637

לוין ,יעל :ראש חודש הבנות .קולך ,גל'  ,75כסלו תשס"ד ,עמ' .4-3

638

ליפשיץ ,יעקב הלוי :פירוש רבינו חננאל על מסכת סנהדרין מכתבי-
יד .מוריה ,שנה כב ,חוב' ח-ט ,תשנ"ט ,עמ' ג-טו.

639

לסקר ,מיכאל מנחם :היחסים בין ישראל לתוניסיה ,בשנות החמישים
והשישים של המאה העשרים .בתוך :תרשיש ,מחקרים ביהדות
תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ'
.190-149

640

מאזוז ,יהונתן :זרע ברך ה' .ספר-יוחסין למשפחת "מאזוז" .צפת,
תשנ"ט ,קפח עמ'.

641

מאזוז ,מאיר :שאלה מהרב משה חדאד מנאבל לרב אלפנדארי מצפת.
מהות ,כרך כה ,חורף תשס"ג ,עמ' .114-81

642

מאמו ,ראובן :עיון במחשבה הפדגוגית של ר' משה כלפון זצ"ל .מים
מדליו ,תשנ"ד ,עמ' .170-145

643

מאמו ,ראובן :לקט מדברי ר' משה כלפון הכהן זצ"ל על יחסו ללשון
הקודש; היבטים חינוכיים-לאומיים-ציוניים .מים מדליו ,תשנ"ה ,עמ'
.219-207

644

מאמו ,ראובן :מדינת ישראל בחזונו של רבי משה כלפון הכהן זצ"ל,
המאיר לארץ ,תשס"ב ,עמ' .44-27

645

מאמו ,ראובן :בנימין זאב הרצל בכתבי רבי משה כלפון הכהן זצ"ל,
בתוך :א' סטריקובסקי )עורך( דף לתרבות יהודית ,ירושלים תשס"ה,
עמ' .50-49

646

מאמו ,ראובן :קווים מנחים לתהליך הכשרת מורי הוראה במשנתו
החינוכית של הרב משה כלפון הכהן זצל .המאיר לארץ ,תשס"ו ,עמ'
.469-459

647

מאמו ,ראובן :שלושה עשר ניצוצי גאולה במשנתו של רבי משה כלפון
הכהן ,בתוך :שמעתין ,שנה מג ,מס'  ,163תשס"ו ,עמ' .175-168
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648

מימון ,משה :קצת שבחים של רבנו חיים ]חורי[ ...בתוך :ספר פניני
אור החיים לר' חיים בן עטר] .ישראל[ תשנ"ד ,עמ' ס-עז.

649

מלאכי ,מיכל" :צביה" ו"עאג'ב" מקוננים על מותם ...מהות ,מס' כא,
אביב תשנ"ט ,עמ' .187-119

650

מלאכי ,מיכל :המעמד החברתי-הדתי של עליות לקברי קדושים
וסיפורי קדושים בקרב יהודי תוניסיה מחוץ-לארץ ובארץ .בתוך:
התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים
תשס"ה ,עמ' .251-245

651

מלאכי ,מיכל; צבי מלאכי :רבי פרג'י שוואט ,המשורר הנודד
מתוניסיה .מהות ,כרך כה ,חורף תשס"ג ,עמ' .80-23

652

]מלאכי ,צבי[ :החוקרת מיכל מלאכי )שרף( ז"ל .מהות ,מס' כד ,קיץ
תשס"ב ,עמ' ] .19-11חתום :צ"מ[

653

מלאכי ,צבי :רשימת יצירות ספרותיות בערבית יהודית שנדפסו
בתוניסיה .חלקן מקוריות ורובן מתורגמות מעברית ,מערבית
ומצרפתית .מהות ,כרך כה ,חורף תשס"ג עמ' .202-175

654

מלאכי ,צבי :יצירות סאטיריות והומוריסטיות בערבית יהודית
בתוניסיה ,מהות ,כרך כה ,חורף תשס"ג ,עמ' .236-213

655

מלאכי ,ר' :האם ר' יעקב בן חיים ן' אדוניה התנצר? בצרון ,שנה כט,
חוב' ג ,טבת-שבט תשכ"ח ,(269) ,עמ' .165 ,161-160

656

מלכיאל ,דוד :יצירה וסוגיה בספרות ההלכה באיטליה בעת החדשה.
פעמים ,מס'  ,87-86חורף-אביב תשס"א] .צוואת נסים שמאמא :עמ'
[288-286

657

מסינג ,יהודה :החינוך היהודי בג'רבה בעידן של תמורות .1956-1881
באר-שבע תש"ן 303 + 2 .עמ'] .עבודת גמר באוניברסיטה העברית
בירושלים[

658

מצגר ,דוד :קטעים חדשים מפירושי רבנו חננאל למסכת פסחים.
מוריה ,שנה יז ,גל' יא-יב ,אייר תשנ"א ,עמ' ד-ח.

659

מצגר ,דוד :פירוש רבינו חננאל; סוטה ב ,א-ו ,א .מוריה ,שנה כג ,גל'
ו-ט ,אלול תש"ס ,עמ' ה-יג.

660

נעם ,שולמית :והאיש משה; קוים לדמותו של ר' משה הכהן דריהם.
ירושלים תשס"ב 208 ,עמ'.

661

נפתלי ,ה' :על מצב היהודים בתוניסיה .על המשמר.12.8.1958 ,
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662

נגר ,רבקה :ההנהגה הדתית בג'רבה ויחסה לתמורות הזמן )1945-
 .(1914רמת גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ח e + 356 ,עמודים
]עבודת דוקטור[.

663

סויסה ,משה :רוקדות עם השדים .מעריב ,סופשבוע ,5.1.1996 ,עמ'
.85 ,53-50

664

סולוביציק ,אליהו :על פירושי "רבנו חננאל בן חושיאל" לתלמוד.
מוריה ,שנה כא ,חוב' ג-ד ,תשנ"ז ,עמ' צג-קב.

665

סופר ,יעקב חיים :על פירוש רבנו חננאל ]בן חושיאל[ ז"ל לתלמוד.
צפונות ,שנה ה ,גל' א )יז( ,עמ' עה-עו.

666

סוריה ,אמנון :נתיבי השכלת יהדות תוניס ,שלב בתהליך התמערבותה
 .1899-1878באר-שבע תשנ"א ) 2 + 138 + 2 ,(1990עמ'.

667

סטבון ,דוד :קונטרס עלי הדס; אסיפת מנהגי הלכה של ק"ק תונס.
ירושלים תשס"ג ,רכ"ב עמ'.

668

סיטבון ,קלוד :רובר ]הטל[ ידידי .פעמים ,מס'  ,74חורף תשנ"ח ,עמ'
.8-5

669

סיטבון ,קלוד :שחרור תוניס בידי בעלות הברית 7 ,במאי :1943
מיומנו של אנדרה ז'יד ,פעמים ,מס'  ,115-114חורף אביב תשס"ח ,עמ'
.247-241

670

סמל ,נאוה :מוריס חביבאל מלמד לעוף .תל-אביב תש"ן 103 ,עמ'.

671

סעדון ,חיים :התנועה הציונית ומועצת הקהילה היהודית בתוניסיה
בין שתי מלחמות העולם .מקדם ומים ,ספר ו ,תשנ"ה ,עמ' .155-135

672

סעדון ,חיים :המקרה של תוניסיה .נוער בין שני עולמות… יד
טבנקין ,1995 ,עמ' .11-6

673

סעדון ,חיים :יהודי תוניסיה תחת הכיבוש הגרמני .בתוך :צרפת,
בעריכת אשר כהן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .379-368

674

סעדון ,חיים :עיצוב הזיכרון ההיסטורי של תקופת הכיבוש הגרמני
בתוניסיה; עיון נוסף ב"נציב המלח" של אלבר ממי .בשביל הזכרון,
גל'  ,25תשרי-חשון תשנ"ח ,עמ' .23-18

675

סעדון ,חיים :העליות הגדולות מארצות האסלאם; דפי מידע ומבחר
מקורות .תוניסיה .ירושלים תשנ"ח 35 ,עמ'.

676

סעדון ,חיים :שליחותו החינוכית של נחום ירושלמי לתוניסיה )1945-
 .(1938פעמים ,מס'  ,74חורף תשנ"ח ,עמ' .45-19
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677

סעדון ,חיים :המאבק על דמות החינוך היהודי בתוניסיה בשנים
 .1939-1878בתוך :חינוך והיסטוריה ,הקשרים תרבותיים ופוליטיים
בעריכת ר' פלדחי וע' אטקס .ירושלים תשנ"ט ,עמ' .328-305

678

סעדון ,חיים" :עלייה חופשית" מתוניסיה לישראל .בתוך :בגלוי
ובסתר ,העליות הגדולות מארצות האסלאם ) (1967-1948בעריכת
חיים סעדון .ירושלים תש"ס ,עמ' .110-95

679

סעדון ,חיים :בסבך נאמנויות ורצונות; יהודים ,תוניסאים וצרפתים
בתוניסיה  .1948מקדם ומים ,חוב' ז ,תש"ס ,עמ' .183-137

680

סעדון ,חיים :הרהורים על קליטת יהודי תוניסיה .בתוך :עדות  -עדות
לישראל בעריכת א' מזרחי וא' בן דוד .נתניה  ,2001עמ' .658-619

681

סעדון ,חיים :תוניס :הארץ ויהודיה; דמוגרפיה; היהודים בסביבתם;
היהודים בכלכלת הארץ; ארגון הקהילה; החינוך; העיתונות;
היהודים בפעילות הפוליטית והחברתית; הציונות; עמ' 158- ,98-9
 .183-171 ,141בתוך :תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון .ירושלים
תשס"ה.

682

סעדון ,חיים :הקהילה היהודית בצפאקץ במלחמת העולם השנייה,
פעמים ,מס'  ,115-114חורף אביב תשס"ח ,עמ' .54-13

683

סעדון ,חיים :המחלקה הצרפתית של הקרן הקיימת לישראל
ומעורבותה בפעילות הציונית בתוניסיה בשנים  .1939-1926בתוך:
תרשיש ,מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח'
סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ' .237-191

684

עודה ,צביח :שטר מכירת שפחה משנת  1114לספה"נ ,בתוך :תרשיש,
מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח' סעדון ,רמת
גן תשס"ט ,עמ' .44-39

685

עזריאלי ,יהודה :העולה מן המדבר; אהרון אוזן במאבק לשילוב בין-
עדתי .חמ"ד ]ישראל[ תשנ"ה 164 ,עמ'  28 +עמ' צילומים.

686

עמאר ,משה :הספרות הרבנית .בתוך :תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .116-99

687

עמאר ,משה :ספריית הישיבה "עץ חיים"; אספקלריה לעולמם
הרוחני של החכמים בתוניס בשלהי המאה התשע-עשרה .בתוך:
תרשיש ,מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה ,בעריכת א' חזן וח'
סעדון ,רמת גן תשס"ט ,עמ' .146-109
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688

עמנואל ,שמחה :שריד חדש מספר מגילת סתרים לרב נסים גאון .ספר
היובל לרב מרדכי ברויאר .אסופת מאמרים במדעי היהדות .כרך ב.
ירושלים תשנ"ב ,עמ' .535-551

689

פלורסהיים ,יואל :דברי הערוך שמקורם בר"ח ובגאונים הנמצאים
גם בפירוש רש"י לתלמוד .סיני ,שנה נד ,כרך קח ,תשנ"א ,עמ' רלב-
רלז.

690

פלסר ,רבקה :החיים היהודיים בירושלים במאה התשע-עשרה;
תעודות מעזבון אליהו אלישר .תערוכה .ירושלים ,תמוז תשנ"ז.
]פרשת צוואת הגביר נסים שמאמא :עמ' [17-14

691

פלסר ,רבקה :ירושתו של השר שמאמא .עת-מול ,כרך כב ,גל' ,(134) 6
אלול תשנ"ז ,עמ' .18-17

692

פרטוק ,דניאל :סיפורי עם מג'רבה.באר שבע 27 ,1996 ,עמ'.

693

אלפאל וליסמין; מדינת פרחי הפאל
ֶ
פרי )פריאנטי( ,יוסףְ :בּלאד
והיסמין; תולדות יהדות תוניסיה .קדומים תשס"ו 231 ,עמ'.

694

פריד ,נתן :מנהגים לא ידועים בתפלה .צפונות ,שנה ה ,גל' ב )יח(,
תשנ"ג] .נוסחי "ארשת שפתנו" לבני ג'רבה וקוג'ין :עמ' עה-עו[

695

פריד ,ש' :יהודי טוניסיה עדיין חוששים להתבטא .הצפה.29.7.1996 ,

696

פרץ ,חנה :ספר אחרון הגאונים בתוניסיה; תולדות חייו של מרן
הגאון האמיתי ר' מצליח מאזוז; חלק א .בני-ברק תשנ"ו 324 ,עמ'.
חלק ב ,ג'רבה וחכמיה ,בני ברק תש"ס 404 ,עמ'.

697

פרץ-רובין ,פסקל :המטבח .בתוך :תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .250-241

698

]צור ,ירון[ :המאפיה של קאיד יהודי ]בתוניס[ .ארץ וטבע ,יולי-
אוגוסט  ,1994עמ' ] .58-55הקאד יהודה שמאמא ואברהם שמלא[

699

צור ,ירון :יהדות תוניס .כתב יצחק אברהמי .בית-ברל 38 ,1994 ,עמ'.

700

צור ,ירון :חקירת הלוויות; יהודי במעבר לשלטון קולוניאלי .ציון,
שנה סו ,תשס"א ,עמ' .102-73

701

צור ,ירון :יהודי תוניסיה ומשבר מלחמת העולם השנייה .יד ושם ,גל'
 ,27קיץ תשס"ב ,עמ' .13-12

702

צור ,ירון :הרהורים של חוקר זר על ספרותם של יהודי תוניסיה.
שורשים במזרח ,כרך ה ,תשס"ג ,עמ' .228-210
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703

צור ,ירון :סיפור תרבות; יהודי תוניסיה וארצות מוסלמיות אחרות.
ירושלים תשס"ג 121 ,עמ'.

704

צרפתי ,גד בן-עמי" :חשבון האבק" .לשוננו ,כרך סא ,תשנ"ח ,עמ'
.312-311

705

קריספיל ,ניסים :מסע לג'רבה האי הפלאי .מעריב ,מוסף לשבת ,יד
בחשון תשנ"ד ,עמ' .18-16

706

רובנר ,ג'יי :עיונים ביחסו של ר' נתן מרומי בעל הערוך אל פירוש
רבינו חננאל לתלמוד הבבלי .דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר
למדעי היהדות ,ירושלים ג-י בתמוז תשנ"ג ,חטיבה ג ,כרך א ,ירושלים
תשנ"ד ,עמ' .197-191

707

רובנר ,ג'יי :הראיות למהדורה קדומה של פירוש רב חננאל בן חושיאל
מקירואן לבבלי בבא מציעאProceedings of American Academy .
for Jewish Research, vol. 60, 1994, (Hebrew Section) pp. 31.84

708

רוזן-לפידות ,אפרת :ארץ הולדת ומולדת; מביזרט מערבה .ירושלים,
האוניברסיטה העברית XII + 432 + 15 ,2004 ,עמ'.

709

רועה ,אולגה :מטעמי תוניסיה שאילן אהב .משפחת רועה] .חולון[
 173 ,2006עמ'.

710

רפאלי ,ברוך] :על ר' שלום כהן מזרזיס[ .יום-ליום ,תשרי תשנ"ה ,עמ' .13

711

שביד ,אליעזר :הפילוסופים הגדולים שלנו.תל-אביב] .1999 ,ר' יצחק
בן שלמה ישראלי :עמ' [57-53

712

שבתאי ,מלכה :בזכות רחל אימי; סיפורן של סלת אל-גטאר ,רחל
סיס ופולט בוקובזה .חמ"ד ]ישראל[ יוני  17 ,1999עמ'.

713

]שוורץ ,שמעון[ :רבי יצחק לומברוזו זלה"ה; בעל "זרע יצחק" מרבני
תוניס .קובץ בית אהרן וישראל ,שנה יז ,גליון ו )קב( ,אב-אלול
תשס"ב ,עמ' ה-יא.

714

שוראקי ,יעל :קהילה עתיקה ,אי קסום ,הווה רגוע] .ג'רבה[ .הצופה,
השבוע ,ל' בשבט תשס"א ,עמ' .15-12

715

שי ,נעמה :הפן הסמיוטי במסגרת עיצובו ועיטורו של שער ההגדה
מתוניס – מתרי"ד עד תשי"ז .ירושלים ,האוניברסיטה העברית ,יוני
 44 ,1995עמ' ]עבודה סמינריונית[
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716

שי ,נעמה :מימד הזמן ומימד המרחב בשבעים סיפורי עם מפי יהודי
טוניסיה .ירושלים ,האוניברסיטה העברית ,יוני  43 ,1996עמ'] .עבודה
סמינריונית[

717

שידלובי ,פנינה :שירתו של רבי יוסף הכהן טנוג'י "שירת מרים"
ודמות הנשים המקראיות בו .רמת-גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ב,
 4 + 8 + 107 + 7עמ'] .עבודת מוסמך[

718

שיטרית ,יוסף :התגבשותה של לשון העיתונות הערבית-יהודית
בתוניס בסוף המאה הי"ט .בתוך :מחקרים בלשון העברית ובלשונות
היהודים מוגשים לשלמה מורג בעריכת מ' בר-אשר .ירושלים תשנ"ו,
עמ' .538-523

719

שיטרית ,יוסף :שימושים משכילים ביסודות עבריים בעיתונות
הערבית-יהודית של תוניס בסוף המאה ה .19-בתוך :שערי לשון,
מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג ,י' ברואיר ,כרך
ג ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .416-397

720

שילוח ,אמנון :היבטים בחיי המוסיקה של יהודי תוניסיה בעת
החדשה .בתוך :ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח ...ירושלים,
משגב ירושלים ,תשס"ב ,עמ' .611-601

721

שילוח ,אמנון :המוסיקה .בתוך :תוניסיה ,בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .192-184

722

שלום ,סילבן :כאן נולדתי .הארץ ,יד תשרי תשנ"ז ) ,(27.9.1996עמ'
.59-58

723

שלי-ניומן ,אסתר :בית הספר כציון דרך בחיי קשישות תוניסאיות.
בתוך :אשה במזרח ,אשה ממזרח ...בעריכת טובה כהן ושאול רגב.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .248-233

724

שליטר ,מרגרטה :ה"בריתות" בתשובות של רב שרירא גאון לאנשי
קירואן .דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,כרך יא ,ג .1 ,ירושלים
תשנ"ד ,עמ' .184-177

725

שפיגל ,מירה :קריאת התורה במסורת יהודי ג'רבה .בתוך :לב שמוע,
ספר יובל לאביגדור הרצוג ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .169-128דוכן ,כרך
ט"ז.

726

שפיגל ,מירה :תבניות עומק מלודיות בארמית המזרחית בספרות
תימן וג'רבה .בתוך :בין עבר לערך ,כרך ד ,ספר יובל לכבוד פרופ'
אמנון שילוח ,בעריכת יוסף טובי ,חיפה תשס"ח ,עמ' .104-85
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727

שפרן ,היידי :מעשה פסיפס ...בית הכנסת התוניסאי בעכו .ארץ וטבע,
גל'  ,73מאי-יוני  ,2001עמ' .52-47

728

שרון ,אורי :הסנדק מתוניס .דבר ,16.9.1994 ,עמ' .8-6
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תעודה ,ספר יט ,תשס"ג ,עמ' .168-157

1227

חזן ,אפרים :חמישה שירי חול למנדיל בן אברהם אביזמרה .פרקי
שירה ,מס' ג ,2003 ,עמ'  = .145-133אפריון ,גל'  ,2004 ,85עמ' .55-49

1228

חזן ,אפרים :אהבת תורה ומתן תורה בפיוט .מנדיל אבי זמרה .בתוך:
לאות זיכרון ...ספר זיכרון לאהרן מירסי בעריכת א' חזן ויוסף יהלום.
ירושלים תשס"ז ,עמ' .396-379

118

אלג'יריה -

Algérie

1229

חזן ,אפרים :עיצוב 'הקץ המתמשך' בפיוטי מנדיל אבי זמרה איש
אלג'יר .מסורת הפיוט ,ספר ד ,תשס"ח ,עמ' .168-153

1230

חזן ,אפרים :השירה העברית באלג'יריה ,מהדורה מדעית בצירוף
מבואות ,הערות וביאורים .לוד ,תשס"ט] + 393 ,ט[ עמ'.

1231

טואיטו ,דניאל :על קהילת והראן )אלג'יריה( ורבניה .זכור לאברהם,
תשנ"ז-ח ,עמ' קלח-קמד.

1232

כהן ,דוד :מסורת או מודרניות; הרפורמיזם של כי"ח בתלמודי תורה
באלג'יריה ) .(1920-1939מקדם ומים ,ספר ו ,תשנ"ה ,עמ' .134-105

1233

כהן ,דוד :ההשלכות של המהפכה הצרפתית על יהודי אלג'יריה במאה
הי"ט .שורשים במזרח ,כרך ד ,1998 ,עמ' .103-91

1234

כהן ,דוד" :הוועד היהודי האלג'יראי למחקרים חברתיים" מול
האנטישמיות באלג'יריה ) ;(1939-1936עיון בפנקס הוועד .פעמים ,מס'
 ,91אביב תשס"ב ,עמ' .104-79

1235

כהן ,רפאל :תשבץ זהב; סקירת כל כתבי היד של חיבורי ר' שמעון בן
צמח דוראן בעולם .ירושלים 36 ,2001 ,עמ'.

1236

כרוז ,יעקב :האיש בעל שני הכובעים; זכרונותיו של בכיר במוסד.
]תל-אביב[ תשס"ב] .בשליחות המוסד לעלייה ב' :עמ' [77-58

1237

לסקר ,מיכאל מ' :ה"מוסד" והדו-קיום המוסלמי-היהודי באלג'יריה
הקולוניאלית; פרשת קונסטנטין  13-12במאי  .1956פעמים ,מס' ,75
אביב תשנ"ח ,עמ' .143-129

1238

מועלם ,יצחק :בין מדיניות-חוץ ישראלית ובין מדיניות-חוץ יהודית;
יציאת יהודי אלג'יריה בשנים  .1962-1958בתוך :התחדשות
ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירשולם תשס"ה ,עמ'
.244-229

1239

מרציאנו ,אליהו :הגאון והמקובל האלהי הרב דוד הכהן סקלי .בתוך:
ספר קרן לדוד ,לר' דוד כהן סקלי ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .11-6

1240

מרציאנו ,אליהו :ספר מלכי ישורון; תולדות החכמים וראשי עם
קודש זצ"ל מאלג'יריה מימות רבותינו הגאונים ז"ל ועד דורנו ורשימת
חיבוריהם שראו אור בדפוס .כולל "שבחי חכמי אלג'יריה" זיע"א.
ירושלים תש"ס 318 ,עמ'.

1241

ניצן ,יוסף; משה יעקובי :הגאונים והראשונים .ירושלים ,חש"ד
]תשנ"ו[] .ספרות ההלכה בצפון-אפריקה :עמ' [175-173
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1242

סבג ,שמעון :משלי-עם ומקביליהם .פתגמים ומשלים עממיים של
יהודי ספרד וצפון-אפריקה ומקביליהם במקורות היהודיים וחכמי
העולם .ירושלים תש"ס 134 ,עמ'.

1243

סובל ,משה :קטעי תשובות חדשות ונוסחי שו"ת הרשב"ש .מוריה,
כרך כ ,חוב' א-ב ,תשנ"ה ,עמ' ח-טו.

1244

סטיווי חזן ,מרים :לנטוע שמיים; הרב אברהם חזן ,מפעל חייו של רב
ומחנך .ירושלים תשס"ז 448 ,עמ'.

1245

סעדון ,חיים :העליות הגדולות מארצות האסלאם; דפי מידע ומבחר
מקורות .אלג'יריה .ירושלים תשנ"ח 24 ,עמ'.

1246

סרוסי ,אדוין; אריק קרסנטי :לחקר המוסיקה הליטורגית של יהודי
אלג'יריה .פעמים ,מס'  ,91אביב תשס"ב ,עמ' .50-31

1247

עמאר ,משה :העיר תלמסאן ,הקהילה היהודית ,חכמיה ויצירותיהם.
בתוך :ספר דבר יוסף לר' יוסף בה"ר משה אלאשקר .לוד ,תשנ"ז ,עמ'
.36-5

1248

עמינֹח ,נֹח :שו"ת ר' יוסף ששפורטש בכתב יד ששון  .612דברי
הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות ,ירושלים ג-י בתמוז
תשנ"ג ,חטיבה ג ,כרך א .ירושלים תשנ"ד ,עמ' .212-205

1249

עמינֹח ,נֹח :ר' יוסף ששפורטש חכם ודיין במלכות תלמסאן וספר
תשובותיו .תל-אביב 452 ,1994 ,עמ'.

1250

עמינֹח ,נֹח :תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן
הזה .אור המזרח ,כרך מב ,תשנ"ד ,עמ' .126-108

1251

עמינֹח ,נֹח" :קונדריס" ו"נוסח עדויות" מהרשב"ש ]ר' שלמה בן
שמעון דוראן[ בהיתר יבמה )באלג'יר בשנת  .(1447סיני ,שנה נט ,כרך
קיז ,כסלו-טבת תשנ"ו ,עמ' צז-קט.

1252

עמינֹח ,נֹח :הפולמוס בין הרשב"ש ]ר' שלמה בן שמעון דוראן[ והחכם
ר' משה שניאור מבגיאה .סיני ,שנה ס ,כרך קיט ,תשרי-חשון תשנ"ז,
עמ' עו-צג.

1253

עמינֹח ,נֹח :הרשב"ש ]ר' שלמה בן שמעון דוראן[ והחכם ר' אבא מארי
אבן כספי ,מו"מ בכתב באלג'יר .סיני ,שנה ס ,כרך קכ ,ניסן-תמוז
תשנ"ז ,עמ' צה-קד.

1254

עמינֹח ,נֹח :קהל ֵתנֵס וחכמיו .ספונות ,סדרה חדשה ,ספר ז )כב(,
תשנ"ט ,עמ' .82-49
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1255

עמינֹח ,נֹח :הערות לספר שו"ת הרשב"ש ]ר' שלמה בן שמעון דוראן[
בדף בדפוס ובכתב יד .אסופות קרית ספר ,מוסף לכרך סח ,תשנ"ח
]תש"ס[ ,עמ' .125-111

1256

עמינֹח ,נֹח :קהל קונסטנטין וחכמיו בתקופת הריב"ש ]ר ,יצחק בר
ששת[ ...ספר רפאל ...לזכרו של י' רפאל בעריכת י' א' הלוי מובשוביץ.
ירושלים תש"ס ,עמ' שע-שצז.

1257

עמינֹח ,נֹח :אלג'יר עיר ההוראה בימי הריב"ש ]ר' יצחק בר ששת[
והרשב"ץ ]רר' שמעון בן צמח דוראן[ )במאה החמש עשרה( .סיני ,כרך
קלד ,ניסן-אלול תשס"ד ,עמ' צב-קלג.

1258

עמינֹח ,נֹח :אלג'יר עיר ההוראה בימי הריב"ש ]ר' יצחק בר ששת[
והרשב"ץ ]ר ,שמעון בן צמח דוראן[ )במאה החמש עשרה( .סיני ,כרך
קלד ,ניסן-אלול תשס"ד ,עמ' צב-קלג.

1259

פלס ,ישראל מ'; יואל קטן :בענין שנת פטירתו של הרשב"ץ דוראן.
סיני ,שנה נט ,כרך קיז ,שבט-אדר תשנ"ו ,עמ' רסא-רסו.

1260

פלסר ,רבקה :הסדרת תשלום תרומות בקהילת תלמסאן .1791 ,על
ספרים ואנשים ,מס'  ,8אדר תשנ"ד ,עמ' .19

1261

פלסר ,רבקה :נסיון ליישב יהודים מרוסיה באלג'יריה בשנת  .1846על
ספרים ואנשים ,מס'  ,10סיון תשנ"ו ,עמ' .26-25

1262

פלסר ,רבקה :אלטאראס ]יצחק יעקב[ מבקש ליישב  30,000יהודים
מרוסיה באלג'יריה]במאה ה .[19-עת-מול ,כרך כב ,גל'  ,(131) 3אדר ב
תשנ"ז ,עמ' .19-18

1263

פריד ,נתן :מנהגים לא ידועים בתפלה; קידוש על הכוס לפדיון הבן,
מנהג אלג'יר .ישורון ,ספר ג ,תשנ"ז ,עמ' תרה-תרט.

1264

צבאן ,אליהו בן עמראן :ויקח עמרם; מסורת יהוד מזאב .חשמ"ד
]תשנ"ד?[ קמב  25 +עמ' של תמונות.

1265

צבאן ,אליהו :אכילת חגבים בג'רדאיה )אלג'יריה( .בתוך :זהר עמר,
הארבה ואכילתו במסורת ישראל ,רמת-גן תשנ"ט ,עמ' .15

1266

קטן ,יואל :שלוש תשובות חדשות של הרשב"ץ ]דוראן[ ,מוריה ,כרך
יט ,חוב' ז-ט ,תשנ"ד ,עמ' יב-טז.

1267

קטן ,יואל :נסיון שנכשל להדפסת ספר התשב"ץ ,מוריה ,מס' כא ,ז-ט,
תשנ"ח ,עמ' קי-קיט.
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1268

קטן ,יואל :מבוא לספר התשב"ץ ...חלק א' ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' 59-
.20

1269

קלנר ,מנחם :תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים.
ירושלים] .1991 ,שמעון בן צמח דוראן :עמ' [88-70

1270

רבינוביץ ,מיכל :יסוד ישיבת "חיים וחסד" )סדריה ותקנותיה( .מזרח
ומערב ,כרך ב ,תרפ"ט ,עמ' .325-317

1271

רוזנק ,אבינועם :בין אשכנז לצפון אפריקה; הלכה ,מטא-הלכה וחינוך
בכתביו של הרב אברהם חזן .פעמים ,מס'  ,109תשס"ז ,עמ' .124-95

1272

רונן ,יהודית :אלג'יר .כפר סבא 31 ,1992 ,עמ'] .כולל "יהודי אלג'יריה
מאת שלום בר אשר :עמ' [31-19

1273

שדה ,מרטין :חייו ופולחנו של הרב סידי פרג' חלימי כאבן בוחן
לניתוח תופעת הערצה בקדושים באלג'יריה .אוניברסיטת חיפה ,2003
 [7] + 265עמ'] .עבודת גמר[

1274

שילוח ,אמנון :פעילותם של מוסיקאים יהודים במוסיקה הקלסית
האלג'ירית ובסוגות שהסתעפו ממנה .פעמים ,מס'  ,91אביב תשס"ב,
עמ' .64-51

1275

שלוש ,אביתר :חיפוש שורשי משפחת שלוש באלג'יריה ...שרשרת
הדורות ,כרך כב ,אייר תשס"ח ,עמ' .7-3

1276

שמש ,אברהם אופיר :סחר בקופים בימי הביניים; תשובת ר' שמעון
דוראן; תעודה לסחר של יהודי אלג'יר בקופים .סיני ,שנה סו כךר
קלא ,טבת-אדר ב תשס"ג ,עמ' קלה-קמ.

1277

שרביט ,יוסף :הרב יוסף גנאסיא .חמ"ד ]קרית ארבע[ ,תש"ס 32 ,עמ'.

1278

שרביט ,יוסף :מארץ האיים לארץ ישראל; יהודי אלג'יריה ומדינת
ישראל תש"ח-תשנ"ח] .קרית ארבע[ ,תשס"ב 60 ,עמ'.

1279

שרביט ,יוסף :קהילת יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל ,תש"ח-תשנ"ח
) .(1998-1948בתוך :עדות – עדות לישראל ...בעריכת א' מזרחי וא' בן-
דוד ,ירושלים תשס"א ,עמ' ] .105-53נתניה[ ,תשס"ה 60 ,עמ'.

1280

שרביט ,יוסף :מורשתו התרבותית של הרב יהודה לאון אשכנזי
)"מניטו"( .פעמים ,מס'  ,91אביב תשס"ב ,עמ' .122-105

1281

שרביט ,יוסף :הרב חיים בלייח ) (1919-1832רבה של תלמסאן וחכמי
ארץ ישראל .מהות ,כרך כה ,תשס"ג ,עמ' .174-163
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1282

שרביט ,יוסף :צרפת בגליל במאה התשע-עשרה על פי התכתובת
הקונסולרית של משפחת עבו .קתדרה ,מס'  ,108תמוז תשס"ג ,עמ'
.104-75

1283

שרביט ,יוסף :הרב יוסף גנאסיא; דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה
הצרפתית ) .(1962-1879בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה
אורפלי ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .96-89

3026

שרביט ,יוסף :תולדות יהודי אלג'יריה בעידן הצרפתי ,1962-1830
ישראל ,תש"ע 204 ,עמ'.

1284

ששפורטש ,יצחק :הרואה מהמבורג ...פוסק הדור ופארו רבינו יעקב
ששפורטש; מסכת חייו ופועלו הכביר לעמו .תפרח תשנ"ד[21] + 384 ,
עמ'.

1285

תירוש-בקר ,עפרה :שרח לפיוט "מי כמוך" לרבי יהודה הלוי בערבית
יהודית מאלג'יריה .מסורות ,כרך יג-יד ,תשס"ז ,עמ' .369-315
ספרים ומאמרים בלי שם המחבר

1286

רבי ישועה לאלום זצ"ל ) .(1950-1901בתוך :ספר ליקוטי אהרון לר' ישועה
ללום .ירושלים תשס"ב ,עמ' .12-7

1287

זכר לאברהם לזכרו של ...ר' אברהם ב"ר מכלוף חזן ז"ל .חשמ"ד
]ירושלים תשס"ג[ ,יז  15 +עמ' בצרפתיתZekhor Le-Avraham à la .
.mémoire du Grand Rabbin Albert-Abraham Hazan

Abbas, F.: Du décret Crémieux au décret Sarraut. Bulletin de la
Fédération des Sociétés Juives d’Algérie, no. 50, février 1939, pp.
4-5.

1288

Abensur, Philip: Numérisation des actes d’état civil d’Algérie au
Centre des Archives d’Outre-mer. Etsi, no. 22, septembre 2003, pp.
6-7.

1289

Abensur-Hazan, Laurence: Exemple d’apport des Archives de
l’Alliance Israélite Universelle à l’histoire des Communautés
juives d’Algérie. Etsi, vol. 5, no. 19, décembre 2002, pp. 8-12.

1290

Abensur-Hazan, Laurence: La famille Cansino. De Séville à
Oran; itinéraire d’une famille d’interprètes royaux. Etsi, no. 22,
septembre 2003, pp. 8-13 (Voir no. 23, décembre 2003, p. 7).
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1292

Abensur-Hazan,
Laurence:
Archives
concernant
Communautés d’Algérie. Etsi, no. 26, septembre 2004, p. 13.

1293

Abensur-Hazan, Laurence: Quelques données sur la
Communauté juive de Miliana (Algérie) à la fin du 19e et au début
du 20e siècle. Etsi, no. 28, mars 2005, pp. 3-9.

1294

Abensur-Hazan, Laurence: Une élection consistoriale contestée à
Constantine en 1880. Etsi, no. 33, juin 2006, pp. 8-9. {Voir
commmentaire : Tagger, Mathilde Andrée: A propos des élections
de 1880 à Constantine]

1295

Abensur-Hazan, Laurence: Rechercher ses ancêtres juifs. Paris,
2006, 80 p.

1296

Abensur-Hazan, Laurence: À la recherche d'une famille séfarade
d'Oran à Alexandrie. Etsi, no. 41, juin 2008, pp. 9-13.

1297

Aboulker, José: Alger, 8 novembre 1942. Le Monde Juif, no. 152,
septembre-décembre 1994, pp. 146-153.

1298

Akriche-Sarfati, Madeleine: La cacahuète. Récit. Paris, 1991, 30
p.

1299

Alger. Consistoire Israélite. Comité local de l’Alliance à Alger.
Souscription publique en faveur des Israélites victimes des
événements de Russie. Alger, mars 1906.

1300

Allouche, Jean-Luc: L’espoir de Rabat à Constantine. Libération,
29 juillet 1999.

1301

Allouche-Benayoun, Joëlle: Mémoires juives et acculturation à la
France; à propos de femmes juives d'Algérie. Traces, no. 9-10,
1984, pp. 54-47.

1302

Allouche-Benayoun, Joëlle: Une histoire d’intégration; les Juifs
d’Algérie et la France. Les Nouveaux Cahiers, no. 116, Printemps
1994, pp. 69-76.

1303

Allouche-Benayoun, Joëlle; Doris Bensimon: Les Juifs
d'Algérie. Mémoires et identités plurielles. Paris, 1998, 439 p.

1304

Allouche-Benayoun, Joëlle: La place des femmes juives dans le
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אלבו ,דן :שלושה סיפורי נסים של הצדיק הקדוש ר' עמרים בן דיוואן.
ברית ,מס'  ,25תשס"ו ,עמ' .125-118

1699

אלבז ,רוברט :האפוס המשפחתי של מרסל בנאבו; סיפור בחבלי לידה
תמידיים .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו ,עמ' .265-253

1700

אלדר ,אילן :משנתו הדקדוקית של ר' יהודה חיוג' הספרדי .לשוננו,
שנה נד ,תשנ"א ,עמ' .181-169

1701

אלדר ,אילן :המוקר הערבי של התוספות ל"כתאב אלתנקעט"
)="ספר הנקוד"( ליהודה חיוג' .מחקרים בלשון ,ספר ח ,תשס"א ,עמ'
.181-141

1702

אלדר ,שלום :כתיבת ציון הקבר לרבי יוסף כנאפו זיע"א בעיר מוגדור.
בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .218-206

1703

אלדר ,שלום :שירת ר' שמואל אלבז; מבוא ופרקים ממהדורה
מדעית .רמת-גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ד 13 + 332 ,עמ'.
]עבודת דוקטור[

1704

אלדר ,שלמה :רשיות לקדיש מאת ר' שמואל אלבאז ור' יוסף כנאפו.
בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ'
.153-145

1705

אלהרר ,איציק :סיפור האחים לינה ומוזס אלהרר ממוגדור.
 .1900/2000ברית ,מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .54-52

1706

אלול ,יוחנן :ספר אורה של ירושלים; פרקים ממסכת היין ...של
מרן ...שלום משאש ,ירושלים תשס"ו 480 ,עמ'.

1707

אלוש ,צבי :סיפורו של המופלא של הרנטגן ,הרב יעקב ישראל
איפרגאן .ישראל ,תשס"ד 175 ,עמ'.
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1708

אלחרר ,אליהו :ביאור וסיכום הלכות תפילה בפיוט מתוך ספר
"תהלה לדוד" להגאון מוהר"ר דוד בן חסין זלה"ה .אור המערב ,שנה
ג ,תשנ"א ,חוב' ח ,עמ' .69-63

1709

אלחרר ,אליהו :קונטרס אמונת חכמים; רבי דוד ומשה .חשמ"ד
]תשס"ב[ לב עמ'.

1710

אלכסלסי ,שמעון :צמיחתה של הקהילה היהודית בפאס ומקומה
בהיסטוריה של היהדות .חמ"ד ,תשס"ג 7 + 191 ,עמ'.

1711

אלכסנדר ,תמר; יעקב בן-טולילה :למשמעותם של שמות פרטיים
בפתגמים מן החכתיה .מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,מס' יט-כ,
תשנ"ז-ח ,עמ' .186-149

1712

אלכסנדר ,תמר; יעקב בן-טולילה" :תן ליהודי אצבע ייקח את כל
היד" קשרים לשוניים ותרבותיים בין פתגמים היספאניים וחכיתיים.
לאדינאר ,חוב' ב ,תשס"א ,עמ' .58-37

1713

אלכסנדר-פריזר ,תמר; יעקב בן-טולילה :מילה בשעתה – זהב
מעלתה ,הפתגם הספרדי-יהודי בצפון מרוקו ,ירושלים תשס"ח+ 221 ,
 *432עמ'(La palabra en su hora es oro; el refrán judeo- .
).español del Norte de Marruecos

1714

אלמאליח ,אברהם :הרה"ג רפאל אהרון בן-שמעון ז"ל .דואר היום,
כח בחשון תרפ"ט.

1715

אלמאליח ,אברהם :ד"ר אברהם אבושדיד .דואר היום ,שנה ג ,ט
באדר תרצ"א.

1716

אלמוזנינו ,אלברט :יהדות מוגדור בזמן מלחמת העולם השנייה.
ברית ,מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .26

1717

אלמוזנינו ,דוד :ארמונות ובוסתנים .בנימינה 128 ,2004 ,עמ'.

1718

אלמליח ,יצחק :ואדזמן ,עיר קדושה למוסלמים וליהודים בצפון
מרוקו] .חדרה[ תשס"ח 393 ,עמ'.

1719

אלנקוה ,אוריה חנניה :סאלי וחכמיה; כולל קונטרס עוטר אור
וקונטרס אור המרפ"א לר' רפאל אלנקוה .ירושלים תשס"ד+ 17 ,
רצא  35 +עמ'.

1720

אלנקוה ,יוסף ב"ר חיים :המלאך רפאל ]אנקאווא[ .חשמ"ד ]נוה
דקלים תשס"ד[ 160 ,עמ'.
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1721

אלפי ,יוסי :הסיפור הברברי) .שירים( .אפיריון ,מס'  ,71חש"ד ],[2001
עמ' .9-7

1722

אלפסי ,אבויה-יעקב :מהווי יהודי מרוקו ,נתיב-הל"ה25 ,10.1.1988 ,
עמ'] .בשכפול[

1723

אלקבץ ,אמנון :הפולמוס בשנת התס"ד בין ר' יעקב אבן צור מפאס
לבין ר' שמואל אזאווי מסאלי .ברית ,מס'  ,25אביב תשס"ו ,עמ' 54-
.48

1724

אלקבץ ,אמנון :הגאויות והשטפונות בעיר צפרו "לתמלאת די צפרו".
ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .88-77

1725

אלקבץ ,מסעוד :מורי ורבי הרב דוד בן עטר זצ"ל .ברית ,מס' ,19
אביב  ,2001עמ' .23-17

1726

אלקיים ,מרדכי 40 :שנות ישוב יהודי בעזה ,באר שבע והקמת חוות
רוחמה .חמ"ד ]רמת-גן[ תשנ"ה ) IX + 430 ,(1994עמ'.

1727

אלקיים ,שלמה :הפיוטים "על הדקדוק" לר' דוד אלקיים .מסורות,
כרך ז ,תשנ"ג ,עמ' .42-25

1728

אלקיים ,שלמה :ענייני לשון בהגהות הסידור לר' כליפה בן מלכא.
דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,ירושלים ג'-י' בתמוז תשנ"ג,
חטיבה ד ,כרך א .ירושלים תשנ"ד ,עמ' .206-201

1729

אלקיים ,שלמה :לשון לירית בפיוטי ר' דוד אלקיים .שי להדסה...
בעריכת יעקב בן-טולילה .תשנ"ז ,עמ' .137-117

1730

אלקיים ,שלמה :ספר סדר פסח; תפילות החג ,הגדה של פסח ,צ'היר
מתוך מחזור פאס כ"י יו"ל לראשונה עפ"י כ"י יחיד… לוד ,תשנ"ט,
 + 20נא  14 +עמ'.

1731

אלקיים ,שלמה :נוסח התפילה שלבני מרוקו על פי ספר "כף נקי" לר'
כליפה בן מלכא .פעמים ,מס'  ,78תשנ"ט ,עמ' .72-61

1732

אלקיים ,שלמה :רשימת הפרסומים של פרופ' משה בר-אשר.
ירושלים תשנ"ט 24 ,עמ'.

1733

אלקיים ,שלמה :שירתו של ר' יעקב אבוחצירא .חמדעת ,ספר ב,
תשנ"ט ,עמ' .31-7

1734

אלקיים ,שלמה :לשונו העברית של רבי יוסף כנאפו .בתוך :יכי"ן ,ר'
יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .120-101
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1735

אלקיים ,שלמה :שיר תודה על בתי הכנסת של אגאדיר ושאר ערי
הסוס "שחזרו ליישובן" .ברית  ,21אביב תשס"ג ,עמ' .49-44

1736

אלקיים ,שלמה :הפיוט "כל הנשמה תהלל מעשי יה" לר' סלימאן בן
דוד חמו .ברית ,מס'  ,24קיץ תשס"ה ,עמ' .10-4

1737

אלקיים ,שלמה :התחייה הלאומית בשירת ר' דוד אלקיים .ברית,
מס'  ,25אביב תשס"ו ,עמ' .47-42

1738

אלקיים ,שלמה :ובכן העניים והאביונים מבקשים מאיח; פיוט...
לרבי כליפא בן מלכא .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .90-86

1739

אמוזג ,אהרן :על שיקמים ,צמחים הידרופונים ועשבי בר; מחשבות
על שורשים בעקבות מסע למרוקו  .Place Verdunברית ,מס' 98 ,16
] ,[19עמ' .40-36

1740

אמוזג ,אהרון :בני אמוזיג; מקורות וקורות… ברית ,מס'  ,23אביב
תשס"ב ,עמ' ].[51-38

1741

אמר ,אריאלה :בתי הכנסת ,תשמישי קדושה ומצוות .בתוך :מרוקו
בעריכת חיים סעדון; ירושלים תשס"ד ,עמ' .288-273

1742

אסולין ,משה :קווים לפועלו של אהרון נחמיאס ז"ל .ברית ,מס' ,22
תשס"ד ,עמ' .66-65

1743

אסף ,דוד" :שאינו מאמין בגדולי הדור"; המאבק החסידי על כבודו
של ספר "אור החיים" ומשמעותו ההיסטורית .בתוך :מחקרי
החסידות בעריכת ע' אטקס ,ד' אסף ,י' דן .ירושלים תשנ"ט ,עמ' 149-
.125

1744

אסרף ,רובר :יהודי מרוקו; תקופת המלך מוחמד ה.5-תל-אביב,
 352 ,1997עמ'.

1745

אפריגן ,א'; אליעזר אביטל :קובץ לזכרו .באר-שבע ,כ בסיוון תש"ל,
 65עמ'] .בשכפול[

1746

אקון ,נטלי; דורון יעקב :רשימת הפרסומים של משה בר-אשר .בתוך:
שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג; י'
ברואיר ,כרך ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ' כט-נב.

1747

ארנון ,דנצ'ו :כובעים בראש .תל-אביב תשנ"ה] .הכובע של הבאבא
>סאלי< :עמ' [127-134

1748

בהט ,יעקב :המרכיב העברי בערבית כתובה של יהודי מרוקו.
ירושלים תשס"ב 532 ,עמ'.
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1749

בהרוזי ,ניצה :הלבוש .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון; ירושלים
תשס"ד ,עמ' .300-289

1750

בוארון ,זבולון :גירושי ספרד ושמד פורטוגל; השתקפותם בביאורי ר'
אברהם סבע; "צרור המור" לתורה ו"אשכול הכופר" למגילת רות
ואסתר .ירושלים תשנ"ד 170 ,עמ'.

1751

בוארון ,זבולון :עיונים בפרשנותו של ר' אברהם סבע .תל-אביב,
תשס"ה ) 477 ,(2004עמ'.

1752

בוגנים ,מירה :איליג'] ,[Illigכפר מולדתי .ברית ,מס'  ,17אביב
 ,[19]99עמ' .22-13

1753

בוטבול ,שמואל :חלקה ההירואי של הציונות המרוקנית .תרגמה
לעברית מרים עוזיאל .תשמ"ד )ירושלים תש"ל 22 [-עמ'  22 +עמ'
בצרפתית] .בשכפול[

1754

בזיז ,אורנא :הכל צפוי והרשות נתונה .הברית ,מס'  ,20אביב ,2002
עמ' ] .34-32על רעידה האדמה באגדיר[

1755

בזיז ,אורנא :פליט בלגי במרוקו בשנים  ,1942-1940פעמים ,מס' 115-
 ,114חורף אביב תשס"ח ,עמ' .255-249

1756

בזיז ,אורנא :הגדת אגדיר ,העיר ושברה .ירושלים תשס"ח1 + 312 ,
עמ'.

1757

בטיטו-פריד ,מרב" :תגידו לאחותי שתבוא לקחת אותי מפה".
מעריב ,סופשבוע .14.7.2006 ,עמ' ] .20-16על הסלקציה{.

1758

בטיטו ,מרב :אחי הנה אתה .מעריב ,סופשבוע ,13.7.07 ,עמ' 64-62
]על הצלקציה[.

1759

ביבאס ,רפאל :תשמישי הקדושה של משפחת ביבאס מואזאן .ברית,
מס'  ,23אביב תשס"ב ,עמ' ].[17-16

1760

ביטון ,אלי :מסע בזמן במרוקו ובאטלס .ישראל 278 ,2006 ,עמ'.

1761

ביטון ,אליהו :נתיבות המערב; מנהגי מרוקו .ירושלים תשנ"ח+ 292 ,
] [61עמ'.

1762

ביטון ,ארז :חתונה מרוקאית .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' 569-
.567

1763

ביטון ,דוד :הדין ,השכל והזמן; הרב יוסף משאש פוסק בעידן של
תמורות .ירושלים תשס"ה 124 ,דפים.
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1764

בילו ,יורם :חידוש פולחני קדושים בישראל; תרומת יוצאי מרוקו.
בתוך אל קברי צדיקים ,עליות לקברים והילולות בישראל בעריכת
רבקה גונן .ירושלים  ,1998עמ' .45-27

1765

בילו ,יורם :פולחן ומקום קדוש בדת האזרחית העממית בישראל.
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,מס' יט-כ ,תשנ"ז-ח ,עמ' .84-65

1766

בילו ,יורם; איל בן-ארי :קדוש בצומתי משמעויות; על מיסתיפיקציה
של הבאבא סאלי .בתוך :מיתוס וזיכרון… בעריכת דוד אוחנה,
ורוברט ס' ויסטריך .תל-אביב תשנ"ז ,עמ' .303-290

1767

בילו ,יורם :חקר התרבות העממית בעידן הפוסטמודרני; סיפור אישי.
תיאוריה וביקורת ,מס'  ,1997 ,10עמ' .54-37

1768

בילו ,יורם :חלומות ומשאלות של הקדוש .בתוך :החוויה הבין-
תרבותית; מקראה באנתרופולוגיה בעריכת מ' שוקד וש' דשן.
ירושלים תשנ"ח ,עמ' .110-77

1769

בילו ,יורם :שושביני הקדושים; חולמים ,מרפאות וצדיקים בספר
העירוני בישראל .ירושלים תשס"ה 311 ,עמ'.

1770

בילו ,יורם :ריפוי בכתיבה; תיעוד פגישה טיפולית .פעמים ,מס' ,110
חורף תשס"ז ,עמ' .84-79

1771

בלאו ,יהושע :אצלנו באנדלוס ,אצלנו במגרב; )למה התכוון הרמב"ם
כשדיבר על מנהג או ביטוי הרווח "אצלנו"( .מסורות ,כרך ז ,תשנ"ג,
עמ' .50-43

1772

בנאבו ,מרסל :ממכנאס לאוליפו; תחנות במסע .מקדם ומים ,ספר ט,
תשס"ו ,עמ' .252-249

1773

בנז'מין ,חיה :אורות בהרי האטלס; מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן
במוזיאון ישראל .ירושלים 158 ,2002 ,עמ'] .כולל תוניסיה ואלג'יריה[

1774

בנטוב ,חיים :תולדות יצחק לרבי יצחק הצרפתי הנגיד בפאס...
יוצאים לאור בפעם הראשונה ...ירושלים תשנ"ו] .מבוא ותולדות
המחבר :עמ' טו-מו[

1775

בנטוב ,חיים :אבות ראשונים ]משפחת טולידאנו[ בתוך :פי חכמים…
יוצאים לאור ע"י ח' בנטוב וח' טולידאנו ,לוד תש"ס ,עמ' .49-10

1776

בניהו ,מאיר :מפעולות משה מונטיפיורי להגנת יהודי מארוקו.
אסופות ,ספר טו ,תשס"ג ,עמ' קפט-רפה.
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1777

בן-אבו ,דוד :מבוא לספר "צוף דבש" ,פירוש על חמישה חומשי תורה
של הרה"ג הרב וידאל הצרפתי .מורשת יעקב ,ספר ד ,תש"ן ,עמ' 67-
.59

1778

בן דוד ,סעדיה :מקצת מילי קטיני קורות חייו של רבינו ההר"ג ראובן
ב"ר שמעון בן דוד זצ"ל .אור המערב ,שנה ג ,תשנ"א ,חוב' ח ,עמ' 80-
.73

1779

בן-המוזג ,חיים :באנית המעפילים "יהודה הלוי") .סיפור של מעפיל
בלתי לגללי מגלות מרוקו לארץ-ישראל( .נתניה 176 ,1998 ,עמ'.

1780

בן הראש ,משה :מפתחות לתטואן .רומן .תל-אביב1 + 142 ,1999 ,
עמ'.

1781

בן-חיים ,ח' :בארץ הברברים; סיפורים מחיי היהודים במאגרב
הקיצוני .תל-אביב 142 ,1999 ,עמ'.

1782

בן-חיים ,זאב :חברי וידידי פרופסור בר-אשר .בתוך :שערי לשון,
מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג; י' ברואיר ,כרך
א ,ירושלים תשס"ח ,עמ' טו-טז.

1783

בן-חיים ,ח' :סיפורים מן הסמטא .תל-אביב תשס"ד 136 ,עמ'.

1784

בן טולילה ,יוסף :התפזרותה של קהילת תיטואן במרוקו הספרדית
במאה העשרים .טורו קולג' ,השלוחה בישראל ,עבודת גמר,16.11.99 ,
 104עמ'  17 +נספחים  2 +עמ'.

1785

בן-טולילה ,יעקב :מסורת תטואן המשתקפת בשני ספרי לימוד
לעברית שנכתבו בשנות העשרים .מסורות ,כרך ח ,תשנ"ד ,עמ' 194-
.161

1786

בן-טולילה ,יעקב :המבול שהיה בתיטואן וסיפורים אחרים;
כרוניקות שנרשמו בספרדית יהודית מצפון-אפריקה .בתוך :שערי
לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג; י'
ברואיר ,כרך ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .277-259

1787

בן-יעקב ,מיכל :עלייתם והתיישבותם של היהודים המערבים בארץ-
ישראל במאה הי"ט .בתוך טקס הענקת פרסים וכנס עיוני ביום שלישי
ה' בכסלו תשנ"ו ...שהתקיים באולם הישיבות של קרן קימת
לישראל ...ירושלים תשנ"ו ,עמ' .33-21

1788

בן יעקב ,מיכל :התיישבותם של היהודים המערביים בירושלים.
בתוך :שכונות בירושלים .תרומתם של יהודי המזרח להתפתחות העיר
בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשנ"ו ,עמ' .77-58
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1789

בן יעקב ,מיכל :עלייתם והתיישבותם של היהודים המערביים )יהודי
צפון אפריקה( בארץ-ישראל במאה הי"ט .ירושלים ,האוניברסיטה
העברית ,תשס"א XXIX + 422 ,עמ'] .עבודת דוקטור[

1790

בן ישאי ,ישראל :ארפוד עיירה יהודית במרוקו .ברית ,מס'  ,26אביב
תשס"ז ,עמ' .55-46

1791

בן-מלכא ,משה חיים :החינוך העברי במרוקו .עם וספר ,אב תש"ז,
עמ' .26-24

1792

בן-נון ,יגאל :בין אופוריה לאכזבה; הקהילה היהודית אחרי עצמאות
מרוקו .גשר ,מס'  ,148חורף תשס"ד ,עמ' .59-45

1793

בן-נון ,יגאל :הקהילה היהודית במרוקו העצמאית; יחסיה עם
השלטונות ,עם ישראל ועם הארגונים היהודים העולמיים )1967-
 .Univesité Paris VIII .(1954חשמ"ד ]? 519 [2006עמ'.

1794

בן-נון ,יגאל :מאבק הקהילה היהודית בגילויים אנטי-יהודיים
בעיתונות המרוקנית בשנים  .1963-1962קשר ,מס'  ,36סתיו ,2007
עמ' .130-123

1795

בן-נון ,יגאל :בחינה מחודשת של סוגיית הסלקציה של העולים ערב
עצמאותה של מרוקו .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .108-102

1796

המימוּ ָנה ,פעמים .מס'
בן-נון ,יגאל :על מקורותיה הראשוניים של ִ
 ,117סתיו תשס"ט ,עמ' .166-141

1797

בן נעים ,חיים :שער פתח דודי ,לימוד התורה לפי ר' יוסף כנאפו.
בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ'
.87-80

1798

בן סימון ,דניאל :נשיכה צרפתית; סיפורה של חרדה יהודית .תל-
אביב 225 ,2007 ,עמ'.

1799

בן סמחון ,אהרן :אם למקרא ואם למסורת ...נערך ע"י אליהו פרץ.
אשדוד ,תשס"א ]תולדות המשפחה ורבניה :עמ' יט-ל[

1800

בן-עמי ,יששכר :צדיקי מרוקו ונפלאותיהם .ירושלים תשנ"ה432 ,
עמ'.

1801

בן-עמי ,יששכר :תפוח ההריון; סיפורי-עם מפי יהודי מרוקו.
ירושלים תש"ס ,ח  288 +עמ'.

1802

בן-עמי ,יששכר :הפרח המחייה מתים; סיפור-עם מפי יהודי מרוקו.
ירושלים תש"ס ,ח  285 +עמ'.
164

מארוקו -

Maroc

1803

בן-עמי ,יששכר :אלף פתגם ופתגם מפי יהודי מרוקו .ירושלים
תשנ"ו ,י  206 +עמ'.

1804

בן-עמי ,שלמה :נוסטלגיה דו-סטרית ,מוסף הארץ ,20.10.1995 ,עמ'
.28-24

1805

בן-שמחון ,גבריאל :ייסורים ללא גאולה .פנים ,מס'  ,4פברואר ,1998
עמ' .21-18

1806

בן-שמחון ,גבריאל :הולכת עם כמון וחוזרת עם זעתר; רשמי מסע
במרוקו  .1998-99פנים ,מס'  ,11סתיו  ,1999עמ' .11-3

1807

בן שמחון ,גבריאל :הולכת עם כמון חוזרת עם זעתר; סיפורי אהבה
מרוקאית .תל-אביב 157 ,2002 ,עמ'.

1808

בן שמחון ,רפאל :יהדות מרוקו; הווי ומסורת במחזור החיים .לוד
תשנ"ד ,כד  544 +עמ'.

1809

בן שמחון ,רפאל :יהדות המגרב; מסורות ומנהגים במחזור השנה.
ירושלים תשנ"ח 499 ,עמ'.

1810

בן-ששון ,מנחם :דברים לזכר ידידה כלפון-סטילמן .פעמים ,נס' ,76
קיץ תשנ"ח ,עמ' .8-5

1811

בסל ,נאסר' :כתאב אלנתף' והשלמת תורת הדקדוק של יהודה חיוג'.
תעודה ,ספר ט ,תשנ"ה ,עמ' .142-131

1812

בסל ,נאסר :מניצני האסכולה הספרדית בפרשנות המקרא; קטעים
מפירוש שמואל א' לרבי יהודה חיוג' .פעמים ,מס'  ,68קיץ תשנ"ו ,עמ'
.78-68

1813

בסל ,נאסר :זכרי תחביר ב"כתאב אלנתף" לרבי יהודה חיוג' כמפגש
תרבותי ערבי-עברי .בתוך :בין עבר לערב… בעריכת יוסף טובי .תל-
אביב תשנ"ח ,עמ' .111-95

1814

בסל ,נאסר :כתאב אלנתף לר' יהודה חיוג'; מהדורה ביקורתית.
ירושלים תשס"א XIV + 343 ,עמ'.

1815

בר ,שלמה :הברירה הטבעית  .Habrira Hativ’itתל-אביב ,חש"ס,
] [28עמ'.

1816

בר-אשר ,אבישי :מה נשתנה הלילה הזה מליל ְתּ ַראנְ ת נוֹף? הגדה די
יט ֵליר ממרוקו ,פעמים ,מס'  ,115-114חורף אביב תשס"ח ,עמ' 196-
ִה ְ
.137
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1817

בר-אשר ,מאיר מ' :שקיעים מוסלמיים בלשון של יהודי מרוקו.
בתוך :שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש'
פסברג; י' ברואיר ,כרך ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .293-278

1818

בר-אשר ,משה :עיונים במסירות של שרח "לשון לימודים" לרבי
רפאל בירדוגו .מסורות ,כרך ז ,תשנ"ג ,עמ' .76-51

1819

בר-אשר ,משה :על מקורותיו של שרח "לשון לימודים" .מסורות,
כרך ח ,תשנ"ד ,עמ' .11-1

1820

בר-אשר ,משה :הכתיב והניקוד בפסוקי המקרא בכתבי-היד של
"לשון לימודים" .מחקרים בלשון ,ספר ז ,תשנ"ו ,עמ' .57-31

1821

בר-אשר ,משה :תיקון פסח בתאפילאלת שבמארוקו .הצופה ,יד
בניסן תש"ס ,עמ' .5-4

1822

בר-אשר ,משה :תיקון פסח מתאפילאלת שבמארוקו .שנה בשנה ,כרך
מא ,תשס"א ,עמ' .161-147

1823

בר-אשר ,משה :לשון לימודים לרבי רפאל בירדוגו .ירושלים תשס"ב,
ג' כרכים; כו  X + 537 +עמ'; כא  258 +עמ'; יד  598 +עמ'.

1824

בר-אשר ,משה :על יצירתו של רבי רפאל בירדוגו .פעמים ,מס' ,91
אביב תשס"ב ,עמ' .187-181

1825

בר-אשר ,משה :הערות אחדות על העברית בראי הערבית בכתבים של
חכמי המגרב .העברית ואחיותיה ,כרך ב-ג ,תשס"ב-ג ,עמ' .180-171

1826

בר-אשר ,משה :הגדות בירדוגו וטולידאנו .הצופה ,גל' חג הפסח יד
בניסן תשס"ד ,עמ' .9-8

1827

בר-אשר ,משה :חיים זעפרני ז"ל .פעמים ,מס'  ,99-98סתיו-חורף
תשס"ד ,עמ' .353-352

1828

בר-אשר ,משה :על כתיבתו העברית של רבי סעדיה אבן דנאן
הראשון .פעמים ,מס'  ,102-101סתיו-חורף תשס"ה ,עמ' .197-187

1829

בר-אשר ,משה :מסורות מקבילות של השרח שבעל פה במגרב
וגלגוליהן .מסורות ,כרך יג-יד ,תשס"ז ,עמ' .73-59

1830

בר-אשר ,שלום :יהודי הסהרה והאטלס בעידן התמורות ,קהילת
מידלת ) .(1948-1934מים מדליו ,תשנ"ה ,עמ' .148-133

1831

בר-אשר ,שלום :מנהיגות של רבי יעקב אביחצירא כדוגמה להנהגת
הציבור ביהדות צפון-אפריקה וארצות המזרח .מים מדליו ,תשנ"ז,
עמ' .155-141
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1832

בר-אשר ,שלום :ישן וחדש; ר' יוסף כנאפו )יכי"ן( במוגדור )1900-
 .(1824בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד
תשס"ב ,עמ' .18-11

1833

בר-אשר ,שלום :החתונה היהודית במרוקו= .ברית ,תשרי תשס"ד,
עמ'  .8-6ידע עם ,כרך ל-לא ,מס'  ,66-65תשס"ו ,עמ' .146-143

1834

בר-אשר ,שלום :רב ומשכיל בזמנו; ר' דוד דנינו מקזבלנקה בשנות
השלושים והארבעים של המאה העשרים .בתוך :התחדשות ומסורת...
בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .46-31

1835

בר-אשר ,שלום :כתב יד של הגדה של פסח ממרוקו )עיון ראשון(.
בתוך :שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש'
פסברג; י' ברואיר ,כרך ב ,ירושלים תשס"ח ,עמ' ] .303-294מספר רץ
מוטעה

1836

בר-חן ,אלי :חרם יהודי מרוקו על גרמניה הנאצית ,1939-1933
פעמים ,מס'  ,115-114חורף אביב תשס"ח ,עמ' .220-197

1837

בר מוחא ,יוסי; דני דוד :קדושים בע"מ; משפחת אבו-חצירא ,אגדה
ומציאות .אור-יהודה ,תשנ"ו ) 207 ,(1995עמ'.

1838

בר-תקוה ,בנימין :חזות הגאולה בפיוט העברי במרוקו .אפריון ,מס'
 ,27-26אביב  ,1993עמ' .54-49

1839

בר-תקוה ,בנימין" :אזהרות מש"ה" ,שולחן ערוך מפיוט במפעלו של
ר' משה אבן-צור .יצירה ותולדות בקהילות ישראל בספרד ובמזרח.
ירושלים תשנ"ד ,עמ' .115-103

1840

בר-תקוה ,בנימין; דוד אליהו )אנדרה( אלבאז :תפילה לדוד; אזהרת
רבי דוד בן חסין ,מהדורה מדעית… Revue Européenne d'Etudes
 ,Hébraïques, no. Hors-Série, 2000עג עמ'  68 +עמ' בצרפתית:
.David ben Hassine, Azarot

1841

בראונשוויג ,גלאדיס :משפחת בראונשוויג .בטאון כי"ח ,מס' ,11
חשוון תשס"א ,עמ' .28-22

1842

ברגמן ,רונן :כמה שווה יהודי מרוקאי .מוסף הארץ ,22.8.1997 ,עמ'
.26 ,24-23

1843

ברויאר ,מרדכי] :על משה בר-אשר[ .בתוך :שערי לשון ,מחקרים
בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג; י' ברואיר ,כרך ב,
ירושלים תשס"ח ,עמ' יז-כא.
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1844

ברזילי ,אברהם :הפיראט היהודי ]שמואל פאלצ'י[ .מעריב סוף שבוע,
 ,6.2.1998עמ' .45-44

1845

ברזלי ,צבי :מאורעות וואדי-סאליב; ראשיתו של מפנה .חיפה,1997 ,
 128עמ'.

1846

ברית יוצאי מרוקו .הוועידה השלישית .תל-אביב ,כ"ג-כ"ד באדר ב
תשמ"ד 42 ,עמ'.

1847

ברק ,אפי :מידת השלום לפי הרב יוסף כנאפו; פרשנות לפי ספר "זך
ונקי" .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו ,אשדוד
תשס"ב.173-166 ,

1848

בשן ,אליעזר :תעודות חדשות על פגיעות בחיי הדת של יהודי מארוקו
בשליש האחרון של המאה הי"ט .פעמים ,מס'  ,63אביב תשנ"ה ,עמ'
.85-65

1849

בשן ,אליעזר :יהודים בתפקידים דיפלומטיים ביחסי מרוקו ובריטניה
בימי הסולטאן מחמד אבן עבדאללה ) .(1790-1757מקדם ומים ,ספר
ו ,תשנ"ה ,עמ' .56-35

1850

בשן ,אליעזר :מקורות חיצוניים על יהודי צפרו מן המאה ה .19-סיני,
שנה נט ,כרך קיז ,שבט-אדר תשנ"ו ,עמ' קסז-רעג.

1851

בשן ,אליעזר :בתי הדין ומועצת הרבנים במרוקו תש"ז-תשט"ו.
מחניים ,מס'  ,13אלול תשנ"ו ,עמ' .269-260

1852

בשן ,אליעזר :עלילה על יהודי באנתיפה שבמארוקו ).(1881-1880
אסופות למדעי היהדות ,ספר יא ,תשנ"ח ,עמ' רמה-רסב[Antifa, .
]Atlas

1853

בשן ,אליעזר :רבי יוסף אלמליח; דיין ,סוחר ,דיפולומט ואיש ציבור
במוגדור )אצווירה( .ברית ,מס'  ,16אביב  ,[19] 98עמ' .8-5

1854

בשן ,אליעזר :היהודים במרוקו במאה ה 19-והמיסיון האנגליקני .תל-
אביב תשנ"ט 204 ,עמ'.

1855

בשן ,אליעזר :המאבק של שמירת יהודה היהודי של קהילת מוגדור
)אצווירה( .ברית ,מס'  ,17אביב  ,[19]99עמ' ] .63-61יהודה קוריאט[

1856

בשן ,אליעזר :היחס לחילונים בארץ ישראל על פי תשובת הרב יעקב
משה טולידנו .בתוך :קובץ הציונות הדתית בעריכת שמחה רז.
ירושלים תשנ"ט ,עמ' .86-80
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1857

בשן ,אליעזר :ראובן אלמאליח ,נשיא קהילת מוגדור )אצווירה(
ופעילותו הציבורית .ברית ,מס'  ,18אביב  ,2000עמ' .30-28

1858

בשן ,אליעזר :קהילת גיברלטר ,חכמיה ,יצירותיהם וקשריהם עם
חכמי מרוקו .ספר רפאל… לזכרו של ד"ר יצחק רפאל ,בעריכת יוסף
אליהו הלוי מובשוביץ .ירושלים תש"ס ,עמ' עג-צב = .סיני ,שנה סב,
כרכים קכג-קכד.

1859

בשן ,אליעזר :יהדות מרוקו ,עברה ותרבותה .תל-אביב409 ,2000 ,
עמ'.

1860

בשן ,אליעזר :יחסם של חכמי מרוקו לאמונות עממיות .בתוך :קובץ
הציונות הדתית מוקדש לזכרו של הרב ד"ר שלמה יוסף בורג ,בעריכת
שמחה רז .ירושלים תשס"א ,עמ' .353-336

1861

בשן ,אליעזר :סטלה קורקוס מחנכת דגולה ופעילה בחיי הציבור
במוגדור )אצווירה( .ברית ,מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .6-5

1862

בשן ,אליעזר :הסכמת הרבנים במרוקו לחינוך ממוסד של בנות.
בתוך :קובץ הציונות הדתית מקדש לכבודו של ד"ר ורהפטיג ,בעריכת
שמחה רז .ירושלים תשס"ב ,עמ' .148-143

1863

בשן ,אליעזר :תעודה על דרישה לקבל מזון לעניים יהודים כמו
למוסלמים במוגדור )אצווירה( .ברית ,מס'  ,20אביב  ,2002עמ' .24-22

1864

בשן ,אליעזר :פסק דין של חכמי ירושלים בשנת תר"כ בקשר לרכוש
יהודי במרוקו בתוך :הנתיבי חסד ואמת ,ספר השנה של חברה קדישא
בתל-אביב יפו והמחוז .תשס"ב ,עמ' .105-104

1865

בשן ,אליעזר :רבי יוסף בן משה כנאפו )(1901-1823
במוגדור)אצווירה(; הרקע המדיני והחברתי לתקופתו .בתוך :יכי"ן ,ר'
יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו ,אשדוד תשס"ב ,עמ' .192-177

1866

בשן ,אליעזר :יהודי פאס תרל"ג-תר"ס ) (1900-1873על פי תעודות
חדשות .אסופות ,ספר טו ,תשס"ג ,עמ' א-קסח.

1867

בשן ,אליעזר :חיוב יהודים במרוקו לחלוץ נעליהם בצאתם מהמלאח
ובעוברם ליד מסגד .אסופות ,ספר טו ,תשס"ג ,עמ' קסט-קפח.

1868

בשן ,אליעזר :חלקם של עמרם אלמאליח ושל הרב יוסף אלמאליח
בסיוע ליהודי מוגדור )אצווירה( ב .1845ברית  ,21אביב תשס"ג ,עמ'
.30-28

1869

בשן ,אליעזר :היהודים בתקופה הקדם-קולוניאלית .בתוך :מרוקו
בעריכת חיים סעדון; ירושלים תשס"ד ,עמ' .46-23
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1870

בשן ,אליעזר :מכתביהן של אלמנות יהודים שהועסקו בשירות
הידפלומטי הבריטי במרוקו במאה הי"ט .ממזרח וממערב ,ספר ז,
תשס"ד ,עמ' .84-73

1871

בשן ,אליעזר :קהילת אספי )סאפי( במהלך הדורות לפי מקורות
עבריים ולועזיים .ברית ,מס'  ,22תשס"ד ,עמ' .54-47

1872

בשן ,אליעזר :קהילת ואזאן ועברה .ברית ,מס'  ,23אביב תשס"ה ,עמ'
].[23-18

1873

בשן ,אליעזר :נשים יהודיות במרוקו; דמותן בראי מכתבים מן השנים
 .1905-1733ירושלים תשס"ה 266 ,עמ'.

1874

בשן ,אליעזר :ר' מרדכי בן יוסף בנג'ו ) ,(1917-1825רבה של טנג'יר;
בין השמרנות לקדימה .בתוך :הישן יתחדש והחדש יתקדש ...אסופה
לזכרו של מאיר איילי ,בעריכת י' פרידלנדר ,ע' שביט ,וא' שגיא .תל-
אביב תשס"ה ,עמ' .254-242

1875

בשן ,אליעזר :חברת "אם הבנים" במרוקו .בתוך :אשה במזרח ,אשה
ממזרח ...בעריכת טובה כהן ושאול רגב .ירושלים ,תשס"ה ,עמ' 139-
.129

1876

בשן ,אליעזר :נשות חיל יהודיות במרוקו מגירוש ספרד עד המאה
העשרים .תל אביב תשס"ד 249 ,עמ'.

1877

בשן ,אליעזר :קהילת דבדו ,ברית  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .17-3

1878

בשן ,אליעזר :רופאים יהודים במרוקו .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח,
עמ' .76-59

1879

בשן ,אליעזר :משה מונטיפיורי ויהודי מרוקו ,על פי תעודות חדשות
מן השנים  .1885-1845ירושלים ,תשס"ט 2 + 357 ,עמ'.

1880

בשן ,אליעזר :תעודות חדשות על סוליכה ממרוקו .פעמים ,מס' ,117
סתיו תשס"ט ,עמ' .176-167

1881

גארב ,יוני :מגיה ומיסטיקה; בין צפון-אפריקה וארץ ישראל .פעמים,
מס'  ,85סתיו תש"ס ,עמ' .130-112

1882

גבאי ,יוסף :בחינות ספרותיות ב"משכיל שיר הידידות" אזהרות ר'
משה אבן צור .רמת-גן ,אוניברסיטת בר אילן ,תשס"הXIII + 335 ,
עמ'] .עבודת דוקטור[

1883

גבאי ,יוסף :השיבוץ המקראי באזהרות משכיל שיר הידידות לר' משה
אבן צור .פעמים ,מס'  ,117סתיו תשס"ט ,עמ' .139-101
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1884

גבאי ,משה :לוויה של צדיק במרוקו .משואות ,מס'  ,5תשרי תשנ"ט,
עמ' .17

1885

גבאי ,משה :עלייה ארצה ושליחות באלג'יריה .ברית ,מס'  ,23אביב
תשס"ה ,עמ' .88-82

1886

גברא ,משה :השפעת ספר הלכות הרי"ף על יהודי תימן .הגיגי גבעה,
מס' ז ,תשנ"ט ,עמ' .32-25

1887

גובר ,רבקה :אל משואות לכיש .תל-אביב תשכ"א] .על רבקה בן-
טולילה :עמ'  = .[146-139ספר המופת ...בעריכת מ' בר-זהור .תל-
אביב ,תשמ"ח ,עמ' .[71-68

1888

]גולדברג ,אנדרי[ :יהדות מרוקו וכי"ח; בתי הספר של ה,Bled-
בטאון כי"ח ,מס'  ,2כסלו תשנ"ז ,עמ' .18-16

1889

גולדמינץ ,אברהם יעקב :תשובה מהחכם רבינו אפרים אלנקאווה
בעניין היבמה מתאזה .מוריה ,שנה כח ,טבת תשס"ח ,עמ' ח-כא.

1890

גולדמן ,דודי :ג'וזף ]מלול[ הברברי .ידיעות אחרונות ,8.10.1995 ,עמ'
.45-42

1891

גורן ,אילנה :הסיפור שלא סופר ]על ספינת אגוז[ .אמצע נתניה,
 ,5.2.1999עמ' .77-74

1892

גימאני ,אהרן :פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף
אלמאליח .בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים
חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .63-47

1893

גלוסקא ,יצחק :ציוני פתיחה מתודולוגיים ולשוניים ב"אור החיים"
לרבי חיים בן-עטר .בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי
ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .115-99

1894

גראו ,ענבר :יהודי מרוקו בזמן מלחמת העולם השנייה .הוד-השרון,
תשמ"ט 61 ,עמ'.

1895

גרשון ,יצחק :התנצרות יהודים מצפון מרוקו במאה התשע-עשרה.
דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות .חטיבה ב ,כרך ב.
ירושלים תשנ"ד ,עמ' .142-135

1896

גרשון ,יצחק :יהודי רודוס ויוון כפליטים במרוקו בתקופת מלחמת
העולם השנייה .לא נשכח ,מס'  ,9תשנ"ד ,עמ' .16-13
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1897

גרשון ,יצחק :תיטואן ,קהילה היספנית על אדמת מרוקו .תרבות
יהדות ספרד ,ספר הקונגרס הבינלאומי הראשון ,תל-אביב יט-כב
בתמוז תשנ"א ...בעריכת א' דורון] .תל-אביב[ תשנ"ד ,עמ' .122-115

1898

גרשון ,יצחק :פזורת יהודי צפון מרוקו ו"הרוח של תיטואן" .מקדם
ומים ,ספר ו ,תשנ"ה ,עמ' .70-57

1899

דהאן ,אלי :קורות משפחת דהאן-סיידוף כפי שסופרו לגברי נבו בשנת
 2004על ידי המספר אלי דהאן .ירושלים 48 ,2004 ,עמ'.

1900

דהאן כלב ,הנרייט :חקר המגזרים בסוציולוגיה הישראלית;
המרוקאים כ"מקרה" של המקרה .פעמים ,מס'  ,108קיץ תשס"ו ,עמ'
.126-87

1901

דהן ,חנניה :לכסיקון עברית-מוגרבית בשפת הדיבור של יהודי מרוקו.
רמת-גן 148 ,1997 ,עמ'.

1902

דהן ,חנניה :עין רואה ואוזן שומעת; סיפורים מחיי יהודי מרוקו
אותם ראיתי ושמעתי .חמ"ד ]תל-אביב[ ,תשנ"ח 206 ,עמ'.

1903

דהן ,פול :אוסף פול דהן ,האוסף הפרטי הגדול בעולם לספרים
ומסמכים של יהודי מרוקו .ברית ,מס'  ,26אביב תשס"ז ,עמ' .74-68

1904

דומיניץ ,יהודה :עליית יהודי מרוקו  ;1971-1962תחקיר כללי ליובל
העשור .ירושלים ,סיוון תשל"ג 148 ,עמ'] .בשכפול[

1905

דורון ,דויד :על תרגום שלושה ספרי מקרא לערבית בהולנד בידי יהודי
ממראכש; מסורת ושינוי; דברי מבוא ועיון בכתיב ובפונוטיקה .בתוך:
מסורת ושינוי בתרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים ...בעריכת
יהושע בלאו ודויד דורון .ירושלים תש"ס ,עמ' .118-103

1906

דותן ,אהרן :בלשנות ובלשנות משווה בימי הביניים; עיון בסוגיה
ממשנתו של יהודה חיוג' .תעודה ,ספר ט ,תשנ"ה ,עמ' .130-117

1907

דלויה ,רפאל משה :קובץ זוכר ברית אבות על מנהגי אבותינו
שבמרוקו .ישראל ,תשס"ד 96 ,עמ'.

1908

דלקרואה ,איז'ן :חתונה יהודית במרוקו .מקדם ומים ,ספר ח,
תשס"ג ,עמ' .399-397

1909

דרעי ,יהודה :החתונה היהודית בקהילות כפריות .מנהגי החתונה
באיגיל נ-יוגו .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .558-553

1910

הארוס ,אליאס :בלב הרי האטלס )תצלומים( .בעריכת שרה הראל
חושון .תל-אביב ,בית התפוצות 31 ,1999 ,עמ'  31 +עמ' בצרפתית.
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כולל" :היהודים של אליאס הארוס" מאת גבריאל בן שמחון ,עמ' 11-
" ;10יהודים במחוזות הברברים" מאת דניאל ג' שרוטר ,עמ' .16-13
.Juifs parmi les Berbères
1911

הדר ,גילה :החתונה היהודית בצפון מרוקו .מקדם ומים ,ספר ח,
תשס"ג ,עמ' .350-307

1912

הוטנר ,יהושע" :ספר הנר" לרבנו זכריה ב"ר יהודה אגמאתי ז"ל.
ספר הזכרון ...רבי יצחק ידידיה פרנקל ...ירושלים תשנ"ב ,עמ' רנז-
רעא.

1913

הופשטיין ,אבנר :יהדות הג'ונגל ]אמזונס[.ידיעות אחרונות 7 ,ימים,
י"ח בתמוז תשס"ו ,עמ' .30-24

1914

הטל ,אברהם :העיתונות היהודית במארוקו .פעמים ,מס'  ,57סתיו
תשנ"ד ,עמ'  = .131-125העיתונות שלנו ,מס'  ,12תשנ"ד ,עמ' .52-50

1915

הירשנברגר ,פאני :בחינות ספרותיות בשירת הנשים בערבית-יהודית
של יהודי מארוקו .רמת גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ז+ 344 + 5 ,
 Vעמ'] .עבודת דוקטור[.

1916

הכהן ,שלמה :תוואריך פאס )יומן פאס( תרל"ט-תרפ"א .תורגם
מערבית מרוקאית ע"י חנניה דהן ) .(1976חשמ"ד 64 ,עמ'] .במכונת
כתיבה .במכון בן-צבי ,ירושלים[

1917

הכהן ,שמעון :החסד שבשעבוד .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו...
בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .159-157

1918

הלד ,מיכל :עיון ראשון בתרגום ספרדי-יהודי לשיר השירים במרוקו.
מסורות ,כרך יג-יד ,תשס"ז ,עמ' .88-75

1919

הלוי ,חיים דוד :רבנו חיים בן-עטר זצוק"ל בעל רוח-הקודש.
משואות ,מס'  ,3תשרי תשנ"ח ,עמ' .4

1920

הלוי ,יוסף :המביט לארץ ותרעד; שתי קינות ושיר מודרני בעקבות
רעש אדמה באגאדיר בשנת תש"ך .יצירה ותולדות בקהילות ישראל
בספרד ובמזרח בעריכת תמר אלכסנדר ועוד ..ירושלים תשנ"ד ,עמ'
.212-195

1921

הלוי ,ישר :אתרוגי מרוקו הבאים מאסאדס – דומדיר שבאזור
תארודנת .מנשסתר תשנ"ו מט  39 +עמ' בצרפתיתLes etroguim du .
.Maroc

1922

הלל ,אברהם :תולדות הרב משה בן אברהם מאימראן .בתוך :חידושי
רבינו משה מאימראן; מסכת פסחים .ירושים תשס"ב ,עמ' .40-15
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1923

הלל ,הגר :מלחמת העיתונים היהודים במרוקו Avenir ] ;1940-1932
 .[Illustré; Union Marocaineקשר ,מס'  ,20נובמבר  ,1996עמ' 56-
.48

1924

הלל ,הגר :אמנציפציה ואינטגראציה במצב קולוניאלי; העיתונים
בקזבלנקה .שורשים במזרח ,כרך ה ,תשס"ג ,עמ' .261-242

1925

הלל ,הגר :העיתונות היהודית .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .186-171

1926

הצרפתי ,וידאל :קהילת פאס ומשפחת הצרפתי ,ברית ,מס'  ,25אביב
תשס"ו ,עמ' .69-61

1927

הקר ,יוסף :יהודים מגרבים במצרים ובירושלים בסוף התקופה
הממלוכית .בתוך :עטרה לחיים; מחקרים בספרות התלמודית
והרבנית לכבוד פרופ' חיים זלמן דימיטרובסקי… ירושלים תש"ס,
עמ' .603-573

1928

הראל ,איסר :סוד העלייה ממרוקו .ברית יוצאי מרוקו ,תשנ"ה ,עמ'
.17-7

1929

הראל ,איסר :ארגון ההעפלה והעלייה ממרוקו .מקדם ומים ,חוב' ז,
תש"ס.376-371 ,

1930

הרדן ,דוד :ממונטווידאו לירושלים .ירושלים תשנ"ו] .שליחות בצפון-
אפריקה :עמ' [112-105

1931

וולר ,סטיבן :לדרך שימושו של הרי"ף במקורות התלמוד הבבלי.
שנתון המשפט העברי ,ספר יח-יט ,תשנ"ב-תשנ"ה ,עמ' .214-199

1932

וחד ,עלי :משנתו הלשונית של ר"י חיוג' מבעד למונחיו במקורם
הערבי ובתרגומם העברי )כולל מילון קונקורדנציוני( .חיפה ,1994 ,ז +
 299עמ'.

1933

ויזגאן ,חנניא :רבי משה ויזגאן זצ"ל .ברית ,מס'  ,17אביב  ,[19]99עמ'
.50-45

1934

וייס ,יפעת :ואדי סאליב ,הנוכח והנפקד .תל-אביב  206 ,2007עמ'.

1935

וינברגר ,יהודה ליב" :התפתחות האדם" בשירת משה דרעי הקאראי.
הדאר ,שנה  ,76חוב' כב ,תשנ"ח ,עמ' .19-18

1936

ויס ,יצחק ישעיה :שרידים מפירוש רבינו פרחיה לרי"ף יבמות.
צפונות ,שנה ג ,תשנ"א ,חוב' ב ,עמ'' ז-טו; חוב' ג ,עמ' ד-ז; חוב' ד ,עמ'
ד-ז.
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1937

וסרפל ,רחל :הנידה כסמל זהות וכמשאב כוחני; אצל נשים יוצאי
מרוקו באחד ממושבי הארץ .בתוך :משפחות בישראל ,בעריכת ל'
שמגר-הנדלמן ור' בר-יוסף .ירושלים תשנ"א ,עמ' .255-239

1938

וסרפל ,רחל :פוריות וקהילה; טקס הסרט הלבן והסרט הירוק במושב
של יוצאי מרוקו .אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות… בעריכת
יעל עצמון .ירושלים תשנ"ה ,עמ' .271-259

1939

ועקנין ,שמעון :יוסף הצדיק ממוגדור )אצווירה( .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף
כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .206-204

1940

וקנין ,יצחק :המימונה ומנהגי העדות באסרו חג .חשמ"ד ]תל-אביב
תשס"ה[ 48 ,עמ'.

1941

זהרי ,מנחם :מדקדקים וחיבוריהם בפירושי רש"י .ירושלים תשנ"ד.
]רש"י ודונש בן לברט; "תשובות דונש" בפירושי רש"י :עמ' [240-177

1942

זוהר ,צבי :כל העוסקת בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה; הרב יוסף
משאש על זכות האשה להתמסר לתלמוד תורה .פעמים ,מס'  ,82חורף
תש"ס ,עמ' .162-150

1943

זוהר ,צבי :גלות וציונות מדינית על-פי השקפת עולם ספרדית; עיון
בתשובה הלכתית של רבי יעקב משה טולידאנו .בתוך :מאה שנות
ציונות דתית ,כרך א' בעריכת א' שגיא וד' שוורץ .ירושלים תשס"ג,
עמ' .202-179

1944

זינגער ,אברהם :תמונה מחיי היהודים יושבי ארץ מאראקא .תלפיות,
תרנ"ה עמ' .57-50

1945

זנדני ,גדעון :שמואל סומבל ,דיפלומט יהודי במארוקו במחצית
השנייה של המאה ה .18-רמת-גן ,אוניברסיטת בר-אילן .תשנ"ד+ [5] ,
 [2] + 281עמ'] .עבודת גמר )[(.M.A

1946

זעפרני ,חיים :הרה"ג ר' מסעוד אלקבץ זצ"ל .ברית ,מס'  ,19אביב
 ,2001עמ' .16-13

1947

חבצלת ,אברהם יוסף :פירוש רש"י שנדפס סביב הרי"ף .מוריה ,כרך
יט ,חוב' א-ב ,תשנ"ג ,עמ' קו-קטז.

1948

חדאד ,אפרים :בזכות רבי עמרם ]בן דיואן[ .יום ליום ,13.8.1998 ,עמ'
.37-36

1949

חזן ,אפרים :חריזה ומבטא בשירת רבי דוד חסין .מסורות ,כרך ז,
תשנ"ג ,עמ' .85-77
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1950

חזן ,אפרים :עמק התמרים אשר בתאפיללת ,מרוקו; בפיוט עברי לר'
דוד חסין ,בן המאה הי"ח .על אתר ,גל' א ,טבת תשנ"ו ,עמ' .107-99

1951

חזן ,אפרים; אורי שרביט :מעמדו של ה"רפין" בספרות ובמוסיקה על
פי שירת הבקשות של יהודי מרוקו .בקורת ופרשנות ,חוב'  ,32חורף
תשנ"ח ,עמ' .206-187

1952

חזן ,אפרים; דוד אליהו )אנדרה( אלבאז :קובץ שירתו של רבי דוד
חסין זצ"ל פייטנה של יהדות מרוקו .לוד תשנ"ט 193 + 759 ,עמ'
בצרפתית.

1953

חזן ,אפרים :הנהגה ומנהיגות בשירתו של דוד חסין .בתוך :התחדשות
ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חסן .ירושלים תשס"ה ,עמ'
.131-116

1954

חזן ,אפרים :לשון וסגנון בקובץ האגרות של רבי יעקב אבן צור .בתוך:
שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג ,י'
ברויאר ,כרך א ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .313-305

1955

חזן ,עוזיאל :מבחן החלב .תל-אביב תשנ"ז 332 ,1996-עמ'] .רומאן[

1956

חזן ,עוזיאל :כקליפת אגוז; מחזה בשלוש מערכות .ירושלים תשנ"ח,
 104עמ'.

1957

חזן ,עוזיאל :שכונת מחנה ישראל; השכונה הראשונה מחוץ לחומות
ירושלים שהוקמה ביזמת יחידים .ירושלים תשס"א 64 ,עמ'.

1958

חזן ,עוזיאל :בוא אלי לאימילשיל .תל-אביב ,תשס"ו 192 ,עמ'.

1959

חיטין-משיח ,רחל; תמר לביא :חידושי לשון "מוגדשים" בשירת רבי
רפאל אהרן מונסיניגו .מסורות ,כרך יג-יד ,תשס"ז ,עמ' .124-105

1960

חלמיש ,משה :יצירותיו הדרשניות ]של ר' יוסף כנאפו[ .בתוך :יכי"ן,
ר' יוסף כנפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .24-19

1961

חלמיש ,משה :לשאלת יחסי ר' משה אלבאז והאר"י .דעת ,חוב' 52-
 ,50תשס"ג ,עמ' .518-515

1962

חסין ,ז'ולייט :לעיצוב דמותה של גיבורת תרבות על פי טקסטים;
הרוגת המלכות סול חאגוייל ממרוקו .בתוך :אשה במזרח ,אשה
ממזרח ...בעריכת טובה כהן ושאול רגב .ירושלים תשס"ה ,עמ' .53-35

1963

חסין ,ז'ולייט :הוויות ה"אחר" )המוסלמי( בכתבים של מרסל בנבו.
בתוך :התחדשות ומסורות ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .131-125
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1964

חסין ,ז'ולייט :כתיבת "אוליסנית" וחיפוש הזמן האבוד ביצירתו של
מרסל בנאבו .מקדם ומים ,סוף ט ,תשס"ו ,עמ' .279-267

1965

חסין ,ז'ולייט :דיון בגלגולות של ז'נר הקצידה בשירה העברית
המודרנית ובכתיבתו של ארז ביטון; הקצידה של סול השואל .בתוך:
שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א' ממן ,ש' פסברג ,י'
ברואיר ,כרך ג ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .343-334

1966

חקק ,בלפור :שירי העיוורון של ארז ביטון .עלון למורה לספרות ,מס'
 ,17תשנ"ח ,עמ' .70-68

1967

טג'ר ,מטילדה א' :מפתחות לספר "מלכי רבנן" לר' יוסף בן נאיים.
)מהדורה ניסויית( .ירושלים ,ספריית מכון בן-צבי ,תשנ"ה 71 ,עמ'.

1968

טג'ר ,מטילדה א' :מוגדור ,זכרונות ילדות .ברית ,מס'  ,23אביב
תשס"ה ,עמ' ].[91-89

1969

טהון ,דלית :רימונים לספר תורה ממרוקו .רימונים ,מס'  ,4תשנ"ה,
עמ' .27-20

1970

טובי ,יוסף :יצירתו הפייטנית של יעקב בר דונש .פעמים ,מס' ,59
אביב תשנ"ד ,עמ' .51-35

1971

טובי ,יוסף :הפרק השישי ב"טב אלנפוס" לר' יוסף אבן עקנין .בתוך:
לראש יוסף ,מחקרים בחכמת ישראל ,תשורת הוקרה לרב יוסף
קאפח ,בעריכת י' טובי .ירושלים תשנ"ה ,עמ' .342-311

1972

טובי ,יוסף :מסמך עברי על קופת הצדקה של קרקעות העניים
מארכיון אלצראף .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו ,עמ' .76-47

1973

טויטו ,חזוניאל :על הפיוט "עת שערי רצון" לרבי יהודה שמואל אבן
עבאס .תלפיות ,ספר י ,תשנ"ח ,עמ' .421-406

1974

טולידאנו ,אסתר :עוד יוסף חי; לזכר הרב יוסף טולידאנו זצ"ל;
שלושים לפטירתו .חמ"ד ,אייר תשנ"ג 80 ,עמ'.

1975

טולידאנו ,חביב :חביב ונחמד ,רשימות ,כתובות ויומן מסע לא"י
מאת… יוצא לאור ע"י משה עמאר .בתוך :פי חכמים… יוצאים לאור
ע"י ח' טולידאנו וח' בנטוב .לוד תש"ס 92 ,עמ' ]בסוף הספר הנ"ל[

1976

טולידאנו ,חיים )הנרי( :חינוך תורני בקהילת מכנאס במחצית
הראשונה של המאה העשרים .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו ,עמ' 371-
.329
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1977

טולידאנו ,יעקב טל :אילן היוחסין של דניאל טולידאנו] .רמת-גן[,
 56] + 310 ,1999עמ' אילנות משפחה[

1978

טולידאנו ,יעקב טל :ההיסטוריה של משפחת טולידאנו .שרשרת
הדורות ,כרך טו ,מס'  ,1סתיו-חורף  ,2000עמ' .6-3

1979

טולדאנו ,יעקב טל :משפחת טולידאנו; אילנות יוחסין ותולדות בני
המשפחה מאמצע המאה התלת-עשרי ועד ימינו .רמת-גן ,תשס"ח418 ,
 38 +דפים )אילנות(.

1980

טולידאנו ,יצחק :מקנס ירושלים דמרוקו .חמ"ד ,תשנ"ה 249 ,עמ'.

1981

טולידאנו ,שלמה :דברי שלום ואמת .ירושלים תשס"ב 338 ,עמ'.

1982

טולדנו ,יוסף :יהודי מרוקו .ירושלים תשמ"ו 23 ,עמ'.

1983

טוריאל ,עופר :קהילות ישראל; מבוא למוסיקה יהודית .מרוקו.
תש"ס 103 ,עמ'.

1984

טייכר ,י' ל' :זיוף ספרותי במאה הי"ג; מאמר תחיית המתים של
הרמב"ם .מלילה ,כרך א ,תש"ד ,עמ' .92-81

1985

טרגרונה בורס ,יהודית :על "מאמר על החלקים בתורה" לר' סעדיה
אבן דנאן .ברית עברית עולמית ,כנס  ,8תשנ"ב ,עמ' .58-55

1986

יובל ,תרצה :בתי כנסת במרוקו .ארץ וטבע ,יולי-אוגוסט  ,1994עמ'
.50-43

1987

יודלוב ,יצחק" :מקדש מלך" מאת ר' שלום בוזגלו ,קופוסט וסדילקוב
תק"ע-תקפ"א .קרית ספר ,כרך סג ,תש"נ-תשנ"א ,עמ' .682-679

1988

יורמן ,עדה :התגובה החברתית לאירועי ואדי סאליב .דברי הקונגרס
העולמי השנים-עשר למדעי היהדות ...חטיבה ה' החברה היהודית בת-
זמננו .ירושלים תשס"א ,עמ' .120-111

1989

יעקבזן ,חנוך; דינה רינגר :מפוני ואדי סאליב ושכניהם החדשים.
חיפה ,מוסד הטכניון למחקר ופיתוח 16 + 31 + 5 ,1974 ,עמ'.
]בשכפול[

1990

כהן ,אבינועם :אור המערב; רבי רפאל אנקאווה זצ"ל ,גאונה
ותפארתה של יהדות מארוקו .המודיע ,יד תשרי תשנ"ו ,עמ' ל-לא.

1991

כהן ,איתן :המרוקאים ,הנגטיב של האשכנזים; על ההתנגשות בן
ה"מרוקאיות" האישית לבין הפורמליות ה"אשכנזית" .תל-אביב
 123 ,2002עמ'.
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1992

כהן ,דוד :מסמכים ]ממוגדור[ )אצווירה( .ברית ,מס'  ,18אביב ,2000
עמ' .43-42

1993

כהן ,דוד :מנהיגים ציונים דוברי ספרדית בקזבלנקה .שורשים במזרח,
כרך ה ,תשס"ג ,עמ' .267-262

1994

כהן ,דוד :כתב העת "ברית" .ברית ,מס'  ,26אביב תשס"ז ,עמ' 102-
.91

1995

כהן ,מנחם :תמורות מוסיקליות בין מוגדור )אצווירה( למאראכש.
ברית ,מס'  ,24קיץ תשס"ה ,עמ' .48-50

1996

כהן ,משה :ההקדמות הדקדוקיות לספר השורשים של רבי סעדיה בן-
מימון אבן-דנאן; בלשן ,משורר והיסטוריון בתקופת גירוש ספרד.
ירושלים תשס"א 284 ,עמ'.

1997

כהן ,משה :שיר השירים בתרגום ערבי-יהודי ,מפרש לרבי דוד אוחיון.
בתוך :עבר לערב ,כרך ד ,ספר היובל לפרופ' אמנון שילוח ,בעריכת
יוסף טובי ,חיפה תשס"ח ,עמ' .245-233

1998

כהן ,רפאל :המקובל האלהי ר' משה חלואה ,מהדורה ביקורתית על
פי כתב יד ייחודי .ירושלים תשס"ט [12] + 1115 ,עמ'.

1999

כהן ,רפאל :מעשה הנערה סוליקא הצדקת מטאנג'יר .ירושלים
תשס"ט ,סט 4 + 34 ,עמ'

2000

כהן ,רפאל כליפה :הספר והדפוס העברי במוגדור )אצווירה( .ברית,
סמ'  ,18אביב  ,2000עמ' .39-37

2001

כהן ,רפאל כליפה :פעילות המיסיון במוגדור )אצווירה( .ברית ,מס'
 ,2002 ,20עמ' .42-38

2002

כהן ,רפאל כליפה :דוד לוי-יולי הסנאטור היהודי הראשון בהרה"ב
בנו של יליד מוגאדור )אצווירה( ..ברית ,מע'  ,22אביב תשס"ד ,עמ'
.68-67

2003

כהן ,רפאל כליפה :רבני מוגדור )אצווירה( היושבים על מדין .ברית,
מס'  ,24קיץ תשס"ה ,עמ' .54-51

2004

כנאפו ,יוסף :ספר מעט מים ,מתוך פרק הפתיחה .בתוך :יכי"ן ,ר'
יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו ,אשדוד תשס"ב ,עמ' .269-238

2005

כנאפו ,מכ'לוף :פתגמים ומשלים בערבית מרוקאית .ברית ,מ'  ,13איב
 ,[19]95עמ' .45-49
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2006

כנאפו ,מכ'לוף :מעשי ילדותי  .1905-1900ברית ,מס'  ,18אביב ,2000
עמ' .27-21

2007

כנפו ,אריאל :חלומות התגלות אצל האבות ויהודי מרוקו בישראל.
ברית ,מס'  ,[19] 98 ,16עמ' .46-41

2008

כנפו ,אריאל" :ברית" ,המשמעויות הסוציו-תרבותיות של עיתון דו-
לשוני בקרב יהודי מרוקו הפרנקופוניים בישראל .ברית ,נס'  ,17אביב
 ,[19]99עמ' .43-33

2009

כנפו ,אריאל :תורה ,צדקה וענווה  -עולמו הערכי של רבי יוסף
]כנאפו[ .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .אשדוד
תשס"ב ,עמ' .98-88

2010

כנפו ,אשר :הנשרפים; פרק מרומן של נשרפי אופרן .ברית ,מס' ,11
פסח תשנ"ג ,עמ'  ;21-15מס'  ,12אביב תשנ"ד ,עמ'  ;78-74מס' ,13
אביב  ,[19]95עמ' .31-25

2011

כנפו ,אשר :רשמים מביקור במוגדור )אצווירה( ,אב תשנ"ה .ברית,
מס'  ,1996 ,14עמ' .48-44

2012

כנפו ,אשר; יוסף כנפו :נוסח המצבה של רבי יוסף כנאפו זיע"א.
ברית ,מס'  ,15אביב  ,[19]97עמ' .61-59

2013

כנפו ,אשר :רבי יעקב אדרעי זצ"ל .ברית ,עמ'  ,16אביב  ,1998עמ' 35-
.34

2014

כנפו ,אשר :ידידי ,נעים זמירות ישראל ,רבי מאיר עמר נ"י .ברית,
מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .71-65

2015

כנפו ,אשר :התינוק מאופראן .רומן .תל-אביב 9 + 199 ,2000 ,עמ'.

2016

כנפו ,אשר :גלגולו של מכתב או איך קבלתי מכתב מרבי יוסף כנאפו
זצ"ל? ברית ,מס'  ,20אביב  ,2002עמ' .37-35

2017

כנפו ,אשר :יכי"ן ,רבי יוסף כנאפו ,משנתו החינוכית-ערכית.
ירושלים ,ניסן תשס"ב 284 ,עמ'.

2018

כנפו ,אשר :ראיון עם רבי יוסף כנאפו זיע"א .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף
כנאפו בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .203-193

2019

כנפו ,אשר :יעקב יגו חיון ז"ל .ברית ,מס'  ,23אביב תשס"ה ,עמ'
].[102-100

2020

כנפו ,אשר :בחזרה לאופראן .ברית ,מס'  ,25תשס"ו ,עמ' .148-139
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2021

כנפו ,אשר )זעיד( :חברת לביא .ברית ,מס'  ,24קיץ תשס"ה ,עמ' 107-
.61

2022

כנפו ,אשר :הפייטן השתקן ומספר הסיפורים; רומן .תל אביב,2006 ,
 3 + 317עמ'.

2023

כנפו ,אשר :החומר של רבי דוד בוזגלו .ברית ,מס'  ,26תשס"ז ,עמ'
.83-75

2024

כנפו ,דוד :ארון הספרים של זקני -רבי יוסף כנאפו זצ"ל .ברית ,מס'
 ,18אביב  ,2000עמ' .36-31

2025

כנפו ,דוד :מאה שנה להסתלקותו של רבי יוסף כנאפו זיע"א .ברית,
מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .48-47

2026

כנפו ,דוד :ר' יוסף כנאפו זצ"ל מנחיל הקבלה והחסידות .בתוך :יכי"ן
)ר' יוסף כנאפו( ,בעריכת אשר כנפו .אשדוד תשס"ב ,עמ' .52-35

2027

כנפו ,דוד :שפתו וסגנון כתיבתו של רבי יוסף כנאפו זצ"ל .בתוך:
יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .ירושלים תשס"ב ,עמ' 135-
.121

2028

כנפו ,דוד :מעשיות הבעש"ט ב"חסדי אבות" ליכי"ן )רבי יוסף כנאפו
זצ"ל(; מה בין המקור ב"קבלה חסידות" ל"חסדי אבות" של יכי"ן.
ברית ,מס'  ,25אביב תשס"ו ,עמ' .83-70

2029

כנפו ,דוד :דברים לזכרה של רחל כנפו .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח,
עמ' .137-132

2030

כנפו ,חי :מספרי המעשיות .ברית ,מס'  ,19אביב  ,2001עמ' .64-60

2031

כנפו ]קנפו[ ,מאיר :הספינה "אגוז" תקופתה ונסיעתה האחרונה.
נתניה ,חש"ד 35 ,[?1993] ,עמ'.

2032

כ"ץ ,שרה :עוד על חיי יצחק אבן-כ'לפון וקשריו עם שמואל הנגיד.
ביקורת ופרשנות ,מס'  ,28תשנ"ב ,עמ' .49-31

2033

לביא ,תמר :בחינות ספרותיות ב"נאות מדבר" לרבי רפאל אהרן
מונסוניגו .רמת גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ג 365 ,עמ'] .עבודת
דוקטור[

2034

לביא ,תמר :רבי רפאל אהרן מונסוניגו ,האיש ושירתו .פעמים ,מס'
 ,104תשס"ה ,עמ' .111-97

2035

לביא ,תמר :איגרת קיבוץ מחורזת מאת ר' ידידיה מונסוניגו )מרוקו
 .(1868-1800מהות ,מס' לב ,קיץ תשס"ח .עמ' .39-33
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2036

לבל ,מנחם :לפירושו של הר"ן על הרי"ף .שמעתין ,מס' ,116-115
תשנ"ד ,עמ' .169-129

2037

לוי ,אנדרה :למרוקו ובחזרה; היבטים אתניים של נסיעות יהודים
יוצאי מרוקו לארץ הולדתם .ירושלים ,תשמ"ט 159 ,עמ'.

2038

לוי ,אנדרה :יהודים בקרב המוסלמים; תפיסות ותגובות בקשר לקץ
ההיסטוריה של יהודי קזבלנקה .ירושלים ,האוניברסיטה העברית.
תשנ"ה 432 ,עמ'] .עבודת דוקטור[

2039

לוין ,יעל :קומונת הנשים בסאלי ,מרוקו .קולך ,גל'  ,78אדר תשס"ד,
עמ' .5-4

2040

לונדון ,ירון :פה ושם בגולה הדהויה .ידיעות אחרונות 7 ,ימים ,מס'
 ,1765ו בכסלו תשנ"ח ,עמ' ] .40-39 ,37 ,34 ,32על רובר אסראף[

2041

לונדון ,ירון :סלקציה ,באין מילה אחרת .ידיעות אחרונות 7 ,ימים,
 ,6.9.1998עמ' .24-16

2042

לופו ,יעקב" :הצלת יהדות מאראקא לתורה"; הוצאת תלמידים
ממרוקו לישיבות ליטאיות אחר השואה .פעמים ,מס'  ,80קיץ תשנ"ט,
עמ' .128-112

2043

לופו ,יעקב :ההשפעה הליטאית על עולם התורה במרוקו מתחילת
המאה העשרים ועד לעליית ש"ס .כיוונים חדשים ,מס'  ,2ניסן תש"ס,
עמ' .73-61

2044

לנזמן ,משה :רבי אלעזר והקדושה החילונית בישראל; הרהורים על
משמעויות חברתיות .בתוך :עין טובה… בעריכת נחם אילן .תל-אביב
תשנ"ט ,עמ' .387-371

2045

לסקר ,מיכאל מ' :העלייה החשאית ממארוקו; מדיניות השלטונות
כמרכיב ביחסי יהודים-מוסלמים  .1961-1956פעמים ,מס'  ,63אביב
תשנ"ה ,עמ' .159-132

2046

לסקר ,מיכאל מ' :מדינת ישראל ויהודי מרוקו בסבך הפוליטיקה
המרוקאית  .1960-1955מיכאל ,כרך יד ,תשנ"ז ,עמ' רמה-רפ.

2047

לסקר ,מיכאל מ' :העליות הגדולות מארצות האסלאם; דפי מידע
ומבחר מקורות .מרוקו .ירושלים תשנ"ח 38 ,עמ'.

2048

לסקר ,מיכאל מ'" :קדימה"; ממרוקו לישראל ) .(1956-1949בתוך:
בגלוי ובסתר ,העליות הגדולות מארצות האסלאם )(1967-1948
בעריכת חיים סעדון .ירושלים תש"ס ,עמ' .94-79
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2049

לסקר ,מיכאל מ' :עלייה חשאית ופעילות מחתרתית .בתוך :בגלוי
ובסתר ,העליות הגדולות מארצות האסלאם ) (1967-1948בעריכת
חיים סעדון .ירושלים תש"ס ,עמ' .170-155

2050

לסקר ,מיכאל מ' :יהודי "אל-מהדי"; מהדי בן-ברכה ותומכיו
היהודים במרוקו במהלך המאבק לעצמאות ובעידן הקולוניזציה.
מקדם ומים ,חוב' ז ,תש"ס ,עמ' .324-307

2051

לסקר ,מיכאל מ' :העדה המרוקאית בישראל; אתגרי קליטה
ותמורות חברתיות משנות החמישים עד לשנות התשעים .בתוך :עדות
– עדות לישראל… בעריכת א' מזרחי וא' בן-דוד .ירושלים תשס"ב,
עמ' .508-492

2052

לסקר ,מיכאל מ' :החינוך .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .142-129

2053

לסקר ,מיכאל מ' :ההנהגה היהודית במרוקו מאמצע שנות החמישים
ועד שלהי שנות השבעים; משברים בין-קהילתיים ואתגרים פוליטיים
וחברתיים .בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים
חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .79-64

2054

לסקר ,מיכאל מ' :יהודים מקומיים ופליטים יהודים במרוקו
הצרפתית ובתוניסיה במלחמת העולם השנייה .פעמים ,מס' ,115-114
חורף אביב תשס"ח ,עמ' .105-55

2055

לסרי ,יעקב :על כנפי הדמיון; ממיטב סיפורי העם במרוקו .ישראל,
 183 ,2004עמ'.

2056

מאירי ,א' :פער בל יכופר] .על עלייתם של יהודי מרוקו[ .המודיע,
 ,4.10.1998עמ' כ-כב.

2057

מאירי ,ברוך :מסאפי לצפת; אהרון נחמיאס .תל-אביב תשס"ה208 ,
עמ'.

2058

מאמו ,ראובן :עקרונות אחדים ממשנתו החינוכית של ר' יוסף כנאפו.
בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו .ירושלים תשס"ב,
עמ' .79-55

2059

מאמאן ,רפאל :ספר עם ר"ם; תולדות משפחת מאמאן מק"ק צפרו.
ירושלים תשס"ו ,טז  577 +עמ'  32 +עמ' בצרפתית.

2060

מורג ,שלמה :מחלוקת מנחם ודונש ותהליך התחייה העברית בספרד.
פעמים ,מס'  ,56קיץ תשנ"ג ,עמ' .19-4
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2061

מזרחי ,בברלי :החינוך העקיף ,ניעות מוגבלת והדור השני של מהגרות
ממרוקו; מקרה של סייעת וגננת .בתוך :ישראל והמודרניות ,למשה
ליסק ביובלו ...תל-אביב תשס"ו ,עמ' .481-461

2062

מיטל ,יורם :אתרים יהודיים במצרים .ירושלים תשנ"ה] .יעקב
אביחצירא וקברו בדמנהור :עמ' [153-147

2063

מייזליש ,שאול :בבא סאלי; חיים ומופתים ]בלווית תמונות רבות[.
]קרית גת[ תשנ"ו 101 ,עמ'.

2064

מיכלין ,מנחם; יהודה סולומון; משה מילנר :מקומות קדושים וקברי
צדיקים בארץ-ישראל] .תל-אביב[ תשנ"ו] .רבי חיים בן עטר :עמ' 51-
 ;50רבי ישראל אבו חצירא :עמ' [193

2065

מימרן ,ישראל :נטילת ידים לסעודה ותפילת הפרנסה במרוקו .אור
המערב ,שנה ג ,תשנ"א ,חוב' ח ,עמ' .60-47

2066

מלאכי )שרף( ,מיכל :חן יוסף; רבי יוסף המערבי מתוניסיה; קורות
חייו ונפלאותיו .לוד תשנ"ח [12] + 108 ,עמ'.

2067

מלאכי ,צבי :מסמך אנגלי על יהודים במרוקו ב) -1729משה בן עטר
ושלמה נחמיאס ביומנו של דיפלומט אנגלי( .מהות ,חוב' יט ,תשנ"ז,
עמ' .11-7

2068

מלול ,מאיר :השושבין בטקס הנישואין במרוקו; עיון במקורותיו של
מוסד חברתי עתיק יומין .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .305-281

2069

מלחי ,ירמיהו :פירושי רש"י לברכות שב"ספר הנר" לר' זכריה
אגמתי .עלי ספר ,חוב' יז ,תשנ"ג ,עמ' .95-85

2070

ממן ,אהרן :השרח המוגרבי למקרא .פעמים ,מס'  ,83אביב תש"ס,
עמ' .56-48

2071

ממן ,אהרן :השפה .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון .ירושלים
תשס"ד ,עמ' .154-143

2072

ממן ,יוסף" :קרעי-גלות"; שינויים בתפיסת חשיבות בית הקברות
במעבר ממרוקו לישראל כביטוי לשימור או לשינוי זהות תרבותית;
מבט רב דורי על קהילת בת-עמי .אוניברסיטת חיפה ,עבודת גמר בחוג
לחינוך 4 + 261 ,1993 .עמ'.

2073

מנור ,דן :ארץ-ישראל בהגותם של חכמי מרוקו ה ;-18ר' חיים בן עטר
ור' רפאל בירדוגו .בתוך ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה
בעריכת אביעזר רביצקי .ירושלים תשנ"ח ,עמ' .380-359
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2074

מנור ,דן :ר' משה בן מיימון )אלבז(; פרשנות קבלית ומקורותיה.
קבלה ,מס'  ,7תשס"ב ,עמ' ] .223-199ראה :משה חלמיש ,דעת ,מס'
 ,52-50תשס"ג ,עמ' [518-515

2075

מנור ,דן :הגאולה בכתבי ר' אברהם סבע .שורשים במזרח ,כרך ה,
תשס"ג ,עמ' .45-29

2076

מנור ,דן" :רעידת אדמה באגדיר" לארז ביטון .ברית ,מס'  ,22אביב
תשס"ד ,עמ' .45-42

2077

מנור ,דן :אחות קטנה ,קהילת אגאדיר ,זיכרונות ורשמים מימי ילדות
ונעורים .ברית ,מס'  ,24קיץ תשס"ה ,עמ' .47-39

2078

מנור ,דן :האישה בספרות העיון של חכמי מרוקו .ברית ,מס'  ,25אביב
תשס"ו ,עמ' .60-55

2079

מנור ,דן :ההשגחה ,הנס והטבע במשנתו הפילוסופית של ר' אהרן אבן
חיים .מקדם ומים ,ספר ט ,עמ' .35-17

2080

מנור ,דן :העדה המרוקית – זהות דהויה ,ברית ,מס'  ,26איב תשס"ז,
עמ' .90-84

2081

מעוז ,יעקב; יהורם מזור :עיון בפיוט "עת שערי רצון" לר' יהודה בן
שמואל אבן עבאס .מחקרי חג ,מס'  ,6תשנ"ה ,עמ' .69-56

2082

מקובר ,ח' :חכמי מרוקו; חלק שני; סיפורים מחייהם של גדולי
האומה שחיו במרוקו .ירושלים תשנ"ה 272 ,עמ'.

2083

מקובר ,ח' :מעשה נסים וקורותיהם של משפחת הצדיק המולב"ן רבי
חיים פינטו .ירושלים תשס"ג 244 ,עמ'.

2084

מרינסקי ,אריה; משה ליכטמן :באור ובסתר .ירושלים] .1993 ,ירייה
אחת בוואדי סאליב :עמ' [81-41

2085

מרכוס ,חנונה :מילון מרוקאית יהודית .ישראל 784 ,2008 ,עמ'.

2086

מרציאנו ,אליהו רפאל :יחס דבדו החדש; תולדותיה של קהילת דבדו
ויחוס משפחותיה ...אבני קדש ,תולדות בתי העלמין ,של קהילת
דבדו ...ירושלים תשנ"ז 97 + 236 ,עמ'.

2087

מרציאנו ,אליהו רפאל :המימונה; חג הברכה ,הפיוס וקירוב הלבבות.
חשמ"ד ]ירושלים תשס"ב[  14עמ'.

2088

משאש ,יוסף :תפארת בנים אבותם; סיפור יחוס משפחת משאש
לדורותם .בתוך ספר נשמת חיים לר' חיים משאש .ירושלים תשנ"ו,
עמ' רז-רנו  16 +עמ' בצרפתית.
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2089

משיח ,רחל; תמר לביא :זרקא מקף שופר הולך סגולתא; לוח הזרקא
נוסח ספרד בפיוט מאת ר' רפאל אהרן מונסוניגו .לשוננו ,כרך סא,
תשנ"ח ,עמ' .71-61

2090

נגאל ,גדליה :מחקרי מערב ומזרח .ירושלים תשס"א] .שבחי ר' חיים
בן עטר :עמ' [120-99

2091

נזרי ,מאיר :קינה ומקרא; השיבוץ המקראי ב"קול בוכים" למשורר
הרב רפאל משה אלבאז .מסורת הפיוט ,ספר ג ,תשס"ב ,עמ' .182-157

2092

נזרי ,מאיר :תכניות חדשות בשירה העברית במרוקו במאות הי"ט-
הכ' בהשבעת ה"מלחון" .בין עבר לערב ,כרך ג ,תשס"ד ,עמ' .143-121

2093

נזרי ,מאיר :מנהגי החתונה בקהילת ארפוד .מקדם ומים ,ספר ח,
תשס"ג ,עמ' .392-351

2094

נזרי ,מאיר :הויכוח בין האיש והאשה במקאמה ה -21לר' יהודה
אלחריזי ובשירה העברית במרוקו .ברית ,מס'  ,22אביב תשס"ד ,עמ'
.41-10

2095

נזרי ,מאיר :חתונת השבת וישראל בשירי שבת על פי "יגל יעקב" לר'
יעקב אביחצירא ויוצאי ירכו ומקורות .ברית ,מס'  ,24קיץ תשס"ה,
עמ' .34-11

2096

נזרי ,מאיר :טכס הכנסת הילד ל"חדר" ו"חופת הנערים" הנלווית לו
בקהילת תאפילאלת )סג'למאסא ואגפיה בהשוואה לקהילות אחרות(.
מהות ,מס' כח ,קיץ תשס"ד ,עמ' .110-59

2097

נזרי ,מאיר :חגיגות בר מצוה בקהילות ארפוד תאפילאלת
)סג'למאסא( וההדרה של פיוט ודרוש לבר מצוה מאת ר' סעדיה
אביחצירא .ברית ,מס'  ,25אביב תשס"ו ,עמ' .41-22

2098

נזרי ,מאיר :תיאורי כלולות אלגוריים בתחומי קינות לנפטרים
למשוררי פאס ומכנאס .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו ,עמ' .182-147

2099

נזרי ,מאיר :קשרים תמטיים בין שירי ההגות והטבע העבריים
במרוקו במאות הי"ט והכ' למקורות לחניהם במלחון .בתוך :בין עבר
לערך ,כרך ד ,ספר יובל לכבוד פרופ' אמנון שילוח ,בעריכת יוסף טובי,
חיפה תשס"ח ,עמ' .113-105

2100

ניר ,יואל :אריה דרעי; העלייה ,המשבר ,הכאב .תל-אביב543 ,1999 ,
עמ'.

2101

נצר ,ניסן" :וי"ו טפל בפתרון נופל"; מחלוקת עקרונית שבין דונש
למנחם ורישומה לאחרים .סיני ,כרך קי ,ניסן-אייר תשנ"ב ,עמ' סג-עג.
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]ראה גם שם ,כרך קיא ,שבט-אדר תשנ"ג ,עמ' ריז-רכג .מאמרו של
אליעזר שלוסברג[
2102

סאנז-בדיליוס ,אנחל :המבוא הדקדוקי )בעברית( למילונו של סעדיה
אבן דנאן .ברית עברית עולמית ,כנס  ,8תשנ"ב ,עמ' .38-33

2103

סויסה ,משה :וזרח השמש .עיתון ירושלים )מוסף( ,יד באדר תשנ"ד,
עמ' ] .21-18על הרב שלום משאש[

2104

סופר ,יעקב חיים :שו"ת הרי"ף; הלכות הרי"ף על מסכת נדרים.
צפונות ,שנה ב ,תש"ן ,גל' ד )ז( ,עמ' עד-עז.

2105

סחיש ,ירון :ואדי סאליב; התיקים הגנוזים .ירושלים ,1.7.1994 ,עמ'
.28-24

2106

סטרומזה ,שרה :ראשיתו של פולמוס הרמב"ם במזרח; איגרת
ההשתקה על אודות תחיית המתים ליוסף אבן שמעון; המקור
העברי… עם מבוא ,תרגום ופירוש .ירושלים תשנ"טXVII + 174 ,
עמ'.

2107

סיון ,דניאל :שינויים בנוסח המקרא בדיוניו הדידקטיים של ר' יהודה
חיוג' .בתוך :קול יעקב = ...אשל באר שבע ,כרך ח תשס"ג ,עמ' 304-
.297

2108

סיון ,דניאל :שורשי ל"א בכתבי יהודה חיוג' .בתוך :בעריכת ד' סיון,
דוד טלשיר וח' כהן .באר שבע ,תשמ"ט ,עמ' .359-347

2109

סמט ,אלחנן :מחלוקת ב"ש וב"ה בסוכה קטנה ובסוכה גדולה; בירור
שיטת הרי"ף והרמב"ם .כתלנו ,תש"ן ,עמ' .69-50

2110

סעדון ,חיים :המרכיב הפלשתיני בהתפרצויות אלימות בין יהודים
לבין מוסלמים בארצות האסלאם .פעמים ,מס'  ,63אביב תשנ"ה ,עמ'
.131-86

2111

סעדון ,חיים :היהודים במרוקו העצמאית .בתוך :מרוקו בעריכת
חיים סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .97-92

2112

סעדון ,חיים :הציונות .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון .ירושלים
תשס"ד ,עמ' .108-93

2113

סעדון ,חיים :עליית יהודי מרוקו; שלבים ומאפיינים .בתוך :מרוקו
בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .128-109

2114

סעדון ,חיים; יהושע פרנקל :פולחן הקדושים .בתוך :מרוקו בעריכת
חיים סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .272-257
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2115

עובדיה ,דוד :שאלות ותשובות נתן דויד .ירושלים תשנ"ו"] .קובץ נהגו
העם" הכולל מנהגים ,דינים ותקנות של ק"ק צפרו ,מרוקו :עמ' ש-
תמד[

2116

עובדיה ,יעקב; מאיר בירדוגו :שלחן ערוך ...על הלכות שחיטה עם
אוצרות הפוסקים; לקט שאלות ותשובות מחכמי מרוקו .תשמ"ד
]חיפה תשנ"ה[ + 16 ,צא עמ'.

2117

עובדיה ,משה :הרב יעקב משה טולידאנו ותרמתו להיסטוריוגרפיה
היהודי .רמת-גן ,אוניברסיטת בר-אילן .תשס"ד 145 ,עמ'.

2118

עובדיה ,משה :מפאס לחבל התלייה בשער יפו בירושלים
) .(30.06.1916ברית ,מס'  ,23אביב תשס"ה ,עמ' ]] .[57-52משה מלל
ויוסף אמוזיג[

2119

עובדיה ,משה :תעודה :הרב דוד כנאפו ) (1937-1863וישיבת גן דלבנון
בירושלים .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .96-91

2120

עובדיה ,משה :לתולדות דמויות מערביות בירושלים :תולדותיו של
אבן עזרא יוחנן מבני המערבים-מוגרבים בירושלים .ברית ,מס' ,27
אביב תשס"ח ,עמ' .101-97

2121

עטיה ,מאיר אלעזר :אל מעין בעדן; קורות חייו ונפלאותיו של… רבי
עמרם בן דיוואן… בצירוף דברי ימי קהילת יהודי וואזן .חדרה
תשנ"ז 302 ,עמ'.

2122

עטר-בוטבול ,אסתר :רשמים מואזאן  .1953-1952ברית ,מס' ,23
אביב תשס"ה ,עמ' ].[32-31

2123

עילם-אמזלג ,אבי עילם :הפיוט העברי המושר במגרב והשיר הערבי,
נקודות מפגש בתוך בין עבר לערב ,כרך ד ,ספר היובל לכבוד פרופ'
אמנון שילוח ,בעריכת יוסף טובי ,חיפה ,תשס"ח ,עמ' .125-114

2124

עילם-אמזלג ,אבי עילם :לחנים ומבנים מלודיים צרפתיים בשירת
יהודי מרוקו .פעמים ,מס'  ,117סתיו תשס"ט ,עמ' .36-7

2125

עמאר ,מורי מרדכי :תקנות חכמי מכנאס; מופיע לראשונה על פי כתב
יד ,ליקט ,העתיק ,תרגם ,ערך והוסיף הערות וביאורים ...ירושלים
תשנ"ו + 72 ,תצו עמ'.

2126

עמאר ,משה :הרבנים למשפחת מונסונייגו .אור המערב ,שנה ג,
תשנ"א ,חוב' ח ,עמ' .12-11
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2127

עמאר ,משה :שלש אגרות בדבר התקנה האוסרת בניית בתי כנסת
חדשים בתיטוואן ]מאת רבי יצחק בן ואליד[ .מוריה ,שנה יח ,גל' ז-ח
)ריא-ריב( תמוז תשנ"ב ,עמ' נד-נח.

2128

עמאר ,משה :הרב יעקב מזרחי קווים לתולדותיו וליצירתו .בתוך:
זרח יעקב ליעקב מזרחי .לוד תשנ"ד ,עמ' .20-9

2129

עמאר ,משה :קווים לדמותו של הרה"ג רבי משה מרצייאנו זצ"ל.
בתוך :מורשת משה לר' משה מרצייאנו .לוד תשנ"ח ,עמ' .34-19

2130

עמאר ,משה] :על ר' יצחק ב"ר אברהם הכהן[ .בתוך :גנת ביתן לר'
יצחק ב"ר אברהם הכהן… ההדיר… משה חלמיש .לוד תשנ"ח ,עמ'
ח-יב.

2131

עמאר ,משה :קווים לדמותו וליצירתו של הרה"ג וכו' רבי יהושע
מונסונייגו זצ"ל .בתוך :נשמת חיים לר' יהושע מונסונייגו .לוד
תשנ"ט ,עמ' ] .24-14כולל גם על ידידיה בהרה"ג רפאל מונסונייגו ,עמ'
 16-2של "מנחת זכרון" לנ"ל] .ראה גם ספר "קופת הרוכלים" לר'
ידידיה מונסונייגו ,שם ,תשנ"ד ,עמ' כט-נד[.

2132

עמאר ,משה :על הרבנות במארוקו במאה העשרים .בתוך :זכור
לאברהם ,קובץ תורני ,תשנ"ט ,עמ' תנב-תנה.

2133

עמאר ,משה :ר' דוד צבאח ,תקופתו ויצירתו .מקדם ומים ,חוב' ז,
תש"ס ,עמ' .98-61

2134

עמאר ,משה :קווים לתולדות רבינו המחבר ]ר' יעיש קריספין[ .בתוך:
סידור לימודי ה' של ר' יעיש קריספין ,קרית ביאליק תש"ס ,עמ' 36-
.13

2135

עמאר ,משה :הסכמות לספר "מעט צרי" להגר"י כנאפו זצ"ל .בתוך:
יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר כנפו ,ירושלים תשס"ב ,עמ' 237-
.225

2136

עמאר ,משה :סדר נישואין ונוסח הכתובה אצל יהודי מרוקו מהמאה
השש עשרה ואילך .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .184-107

2137

עמאר ,משה :הספרות הרבנית .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .170-155

2138

עמאר ,משה :רבי שלום משאש; קווים לדמותו ,ליצירתו ולשיטת
הפסקה שלו .ברית יוצאי מרוק ,ניסן תשס"ד ,עמ' .27-25

2139

עמאר ,משה :אלף שנות עליה ממרוקו לארץ-ישראל .רמת-גן,
אוניברסיטת בר-אילן ,אייר תשס"ד 16 ,עמ'.
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2140

עמאר ,משה :ראש השנה ומנהגים של יהודי מרוקו .ברית יוצאי
מרוקו ,תשרי תשס"ד ,עמ' .21-20

2141

עמאר ,משה :לתולדות רבי יהודה אבן-עטר וחיבורו "מנחת יהודה".
בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .170-143

2142

עמאר ,משה :תקנות מכנאס וזיקתן לתקנות פאס .מקדם ומים ,ספר
ט ,תשס"ו ,עמ' .209-185

2143

עמאר ,משה :חכמי דבדו במאה העשרים .ברית ,מס'  ,26אביב
תשס"ז ,עמ' .23-18

2144

עמאר ,משה :האירוסין והשידוכין בתקנות ובפסיקה של חכמי מרוקו
מהמאה הט"ז ואילך .ממזרח וממערב ,ספר ח ,תשס"ח ,עמ' .160-113

2145

עמאר ,משה :אחת מתשובות חכמי מראכש במאה הי"ג בדבר
התחייבויות בני זוג בשעת שידוכין .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ'
.38-32

2146

עמנואל ,יצחק-משה :מה רוצים ומי אתם הפנתרים השחורים .חולון,
מאי  32 ,1971עמ'.

2147

עסיס ,יום-טוב :דיפלומאטים יהודים מאראגוניה בארצות האסלאם
) .(1327-1213ספונות ,סדרה חדשה ,ספר ג )יח( ,תשמ"ה ,עמ' .34-11

2148

פאר ,שי :ממרוקו יצאה תורה .השבוע בירושלם ,מאי  ,2004עמ' 17-
.16

2149

פוגל ,דב ישראל :חשיבותו של פירוש רש"י על הרי"ף בבירור נוסח
פירוש רש"י לגמרא .בתוך רש"י; עיונים ביצירתו בעריכת צ' א'
שטיינפלד .רמת-גן תשנ"ג ,עמ' .145-137

2150

פוזיילוב ,גיורא :חכמי יהודי מצרים .ירושלים תשנ"ח] .רבי רפאל
אהרן בן שמעון :עמ' [260-219

2151

פוזיילוב ,גיורא :לתולדות הקשרים בין יהודים מצפון-אפריקה
ליהודי בוכרה ,תקנ"ג-תרע"ד ) .(1914-1793בתוך :התחדשות
ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ'
.266-252

2152

פינטו אבקסיס ,נינה :הומור הכינויים בקרב יהודי טיטואן דוברי
החכיתייה; זהות פרטית מול זהות קולקטיבית .ירושלים תשס"ז506 ,
 XVI +עמ'.
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2153

פיק ,שלמה זאב :פירוש על הרי"ף מסכת יבמות – כ"י פריז  .314עלי
ספר ,מס' יט ,תשס"א ,עמ' .48-43

2154

פלד ,אילה :עליית יהודי מרוקו בשבי הסלקציה .חמ"ד ,דצמבר ,1993
 15 + 74עמ'] .בשכפול[

2155

פלדמן ,אריה לב :הלכות הרי"ף למסכת בבא בתרא ,פרק ראשון ושני.
סיני ,שנה נט ,כרך קיח ,ניסן-אייר תשנ"ו ,עמ' א-יז.

2156

פרי ,סמדר :הקומוניסט האחרון במרוקו] .אברהם צרפתי[ .ידיעות
אחרונות 7 ,ימים ,כא בשבט תש"ס.

2157

פריד ,ש' :תורה חוזרת על יהודי מרוקו .יתד השבוע ,25.9.1998 ,עמ'
.32-25

2158

פריד ,ש' :המחאה הדהדה בואדי ]סאליב[ .טור שבועי ,ה בשבט
תשנ"ט ,עמ' .23-22

2159

פרידמן ,מרדכי עקיבא :הערה בדבר מקום חיבור הסידור של ר'
שלמה בר' נתן .אסופת קרית ספר ,מוסף לכרך סח ,תשנ"ח ]תש"ס[,
עמ' .154-151

2160

פרידמן ,שמא יהודה :מתוספות הרשב"ם לרי"ף ,סדר נשים ומסכת
חולין יוצאים לאור ע"י ...קובץ על יד ,ספר ח )יח( ,תשל"ו ,עמ'
.226-187

2161

פרנקל ,אריה :פרס הרב יעקב משה טולידאנו זצ"ל לספרות תורנית-
הלכתית .תל-אביב תשל"ח ,לה עמ'.

2162

פרנקל ,יהושע :היהודים במרוקו בראשית המאה העשרים; שינויים
פוליטים ,רציפות של דימויים .מקדם ומים ,חוב' ז ,תש"ס ,עמ'
.119-99

2163

פרנקל ,יהושע :תעודות מסחריות ומשפטיות מאוסף משפחת
]א[צראף מפאס; מקור היסטורי חדש לקורות היהודים תושבי פאס
בסוף המאה ה 19-ובראשית המאה ה .20-מקדם ומים ,ספר ט,
תשס"ו ,עמ' .92-77

2164

פרץ ,קרלוס; פאולט בנצה" :אל החופש"; ממעמקי עולם התחתון של
מרוקו .תל-אביב 184 ,1998 ,עמ'.

2165

פרץ-רובין ,פסקל :המטבח .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .308-301
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2166

צבר ,שלום :טקס בר-המצווה במסורת ובאמנות של עדות ישראל.
רימונים ,מס' ] .1997 ,5תיקי תפלין וטלית במרוקו :עמ' [77-73

2167

צבר ,שלום :מעגל החיים .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .236-227

2168

צבר ,שלום :כתובה מהודרת מקהילת אצווירא ,מרוקו ;1898 ,מעשה
ידי האמן ר' דוד אלקיים ,גדול אמני הכתובה באצווירא )מוגדור(.
ברית ,מס'  ,25אביב תשס"ו ,עמ' .21-18

2169

צוקר ,שאול :צידוק הדין כספרות נחמה ביצירת רב יוסף אבן עקנין.
לראש יוסף ,מחקרים בחכמת ישראל...בעריכת יוסף טובי .ירושלים
תשנ"ה ,עמ' .310-305

2170

צוקר ,שלמה :מוצאו המזרחי של סידור ר' שלמה בר' נתן וייחוסו
המוטעה לצפון אפריקה .קרית ספר ,כרך סד ,תשנ"ב-ג ,עמ' .746-737
]בשיתוף אפרים ווסט[

2171

צור ,ירון :הנסיך הדיפלומט והעיסקה .הארץ] .18.11.1994 ,חסן מלך
מארוקו[

2172

צור ,ירון :הגורם הדתי במיפגש בין הציונות לבין יהודי הכפרים בהרי
האטלס .בתוך :ציונות ודת בעריכת ש' אלמוג ,י' ריינהרץ ,א' שפירא.
ירושלים תשנ"ד ,עמ' .405-385

2173

צור ,ירון; הגר הלל :יהודי צפון-אפריקה במאות ה 19-וה ;20-יהודי
קזבלנקה; עיונים במודרניזציה של הנהגה יהודית בתפוצה
קולוניאלית .תל-אביב ,האוניברסיטה הפתוחה ,תשנ"ו 350 ,עמ'.

2174

צור ,ירון :אימת הקרנבל – "המרוקנים" והתמורה בבעיה העדתית
בישראל הצעירה .אלפיים ,קובץ  ,19תש"ס ,עמ' .164-126

2175

צור ,ירון :קהילה קרועה; יהודי מרוקו והלאומיות  .1954-1943תל-
אביב תשס"ב 520 ,עמ'.

2176

צור ,ירון :היהודים בתקופה הקולוניאלית .בתוך :מרוקו בעריכת
חיים סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .76-47

2177

קדוש ,דוד :פרטיזן במוגדור )אצווירה( .ברית ,מס'  ,18אביב ,2000
עמ' .14-8

2178

קולה ,דב :מגריצע באהבה .רמת-גן תשנ"ז] .הצנחן ואהבת חייו :עמ'
[171-112

192

מארוקו -

Maroc

2179

קורצוייל ,מרים :שושלות משפחות התשואל .קיבוץ ברור חיל,1994 ,
 37עמ'  33 +עמ' בצרפתית.

2180

קורקוס ,סידני ש' :משפחת קורקוס; ספרד ,מרוקו ,ירושלים.
שרשרת הדורות ,כרך יד ,מס'  ,2חורף  ,2000עמ' .9-3

2181

קורקוס ,סידני שלמה :משפחת קורקוס במוגדור .ברית ,מס' ,20
אביב  ,2002עמ' .21-6

2182

קורקוס ,סידני שלמה :בית הספר האנגלי לבנות במוגדור לאור גילוי
מסמכים בלתי ידועים עד כה .ברית מס'  ,21אביב תשס"ג ,עמ' .43-31

2183

קורקוס ,סידני ש' :ישועה קורקוס ובני המשפחה במראכש ,ברית,
מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .46-39

2184

קורקוס ,סידני :זיכרונותיה של דודה קוריאט ,ברית ,מס'  ,27אביב
תשס"ח ,עמ' .115-113

2185

קינן ,יצחק :מבט ראשון של אהבה .חמ"ד ,תשנ"ח 191 ,עמ'.

2186

קיציס ,גרשון :בין שורש וענף; על יחסי אבות ובנים )פרק ממשנתו
החינוכית של בעל "אור החיים"( .ניב המדרשיה ,כרך כד-כה ,תשנ"ג,
עמ' .244-209

2187

קנאפו ,דן :סיפור על המחתרת היהודית במרוקו .ברית ,מס'  ,25אביב
תשס"ו ,עמ' .95-84

2188

קנטי ,אליאס :קולות מראקש; רשימות מסע .ירושלים תש"ס] .ביקור
במלאח; משפחת דהאן :עמ' [69-36

2189

קנפו ,יצחק :רבי דוד אלקיים .ברית ,מס'  ,21אביב  ,2002עמ' .63-57

2190

קנפו ,מאיר )רמון( :שש שנים בשירות "המוסד" במרוקו .מקדם
ומים ,חוב' ז ,תש"ס ,עמ' .399-377

2191

קנפו ,מאיר :המחתרת היהודית במרוקו; מבצעי "המסגרת" הרשת
החשאית של יהודי מרוקו ) (1964-1955הכישלונות וההצלחות.
ישראל ,תשס"א 511 ,עמ'.

2192

קריספיל ,נסים :מצבות קדושות במרוקו .ברית מס'  ,21אביב
תשס"ג ,עמ' .27-23

2193

קריספיל ,נסים :דבדו ,רשמי מסע .ברית ,מס'  ,26אביב תשס"ז ,עמ'
.25-24
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2194

רבוא ,ישי :מנהגי התפילה של יהדות מרוקו .ברית ,מס'  ,17אביב
 ,[19]99עמ' .57-53

2195

רובינשטיין ,שמעון :מבט על הקהילה היהודית בעזה ).(1870-1929
ירושלים 110 ,1995 ,עמ'.

2196

רובינשטיין ,שמעון :מלחה"ע הראשונה – שעתם הקשה והיפה של
"החרות" ושל עורכו חיים בן-עטר .האומה ,מס'  ,121תשנ"ו ,עמ'
.74-48

2197

רובינשטיין ,שמעון :ואף על פי כן; משה מלל ויוסף אמוזיג הינם
'הרוגי המלכות הראשונים' ,במאה העשרים ]בישוב ארץ ישראל[.
ירושלים 124 ,2000 ,עמ'.

2198

רוזנברג ,ישראל :בענין חצי נזק צרורות .מעליות ,שנה כ ,תשנ"ט ,עמ'
.212-208

2199

ריבוח ,פיבי :מאכלים ממוגדור ]אצווירה[ .ברית ,מס'  ,20איב ,2002
עמ' .84-82

2200

ריגל ,חנוך :אביר יעקב; יריעת תולדות חייהם ...של האדמו"רים
לשושלת בית אביחצירא .נהריה ,חש"ד ]תשס"ד[ 596 ,עמ'.

2201

ריוודיה ,דניאל :ספרד והיהודים הארגנטינים במרוקו .1914-1890
שורשים במזרח ,כרך ד ,1998 ,עמ' .121-113

2202

ריז'יק ,מיכאל :מבחר סקירות ודברי הערכה של חיבוריו של משה
בר-אשר .בתוך :שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית ...בעריכת א'
ממן ,ש' פסברג ,י' ברואיר ,כרך ג ,ירושלים תשס"ח ,עמ' נג-נו.

2203

רוימי ,שוש :רבי יוסף ,מעיל העלייה ממארכש .ברית ,מס'  ,27אביב
תשס"ח ,עמ' .52-47

2204

ריין ,רענן :ספרד של פרנקו והיהודים יוצאי ספרד במדינות ערב,
 .1970-1956גשר ,מס'  ,131שנה מא ,קיץ תשנ"ה] .ספרד והיציאה
ההמונית של יהודי מרוקו :עמ' [75-73

2205

רפאל ,שמואל :יעקב מ' חסן ז"ל .פעמים ,מס'  ,107אביב תשס"ו ,עמ'
.163-159

2206

רצהבי ,יהודה :מעמד יהודי מארוקו במאה הי"ג .פעמים ,מס' ,63
אביב תשנ"ה ,עמ' .64

2207

שבט ,עזרא :לימוד המשנה בין רבותינו הראשונים; על פי הממצאים
בפירושים סביב הלכות הרי"ף .עלי ספר ,מס' יט ,תשס"א ,עמ' .67-49
194

מארוקו -

Maroc

2208

שבט ,עזרא דניאל :מחקרי מבוא במפרשי הרי"ף .ירושלים,
האוניברסיטה העברית ,תשנ"ה ,ג כרכים] .עבודת דוקטור[

2209

שביט ,אוריה :מיתוס מארוקאי ]אברהם צרפתי[ .מוסף הארץ,
 ,30.3.2001עמ' .24-18

2210

שוורץ ,דב' :מהרסים'' ,תלמודיים' ואנשי החוכמה; עמדתו ודרשנותו
של ר' יהודה בן שמואל אבן עבאס .תרביץ ,שנה סב ,תשנ"ג ,עמ' 615-
.585

2211

שוורץ ,דב :לחקר אופי הפולמוס נגד הפילוסופיה בימי הביניים;
"יאיר נתיב" לר' יהודה בן שמואל אבן עבאס .דברי הקונגרס העולמי
האחד-עשר למדעי היהדות ,חטיבה ג ,כרך ב .ירושלים תשנ"ד ,עמ'
.76-71

2212

שוורץ ,דב" :מעל הטבע" ו"מעל השכל"; עיונים מחודשים במשנתו
של ר' אברהם סבע .פעמים ,מס'  ,62חורף תשנ"ה ,עמ' .148-132

2213

שוקד ,משה :התרופפותם של קשרי השארות בקרב יוצאי מרוקו.
בתוך :החוויה הבין-תרבותית; מקראה באנתרופולוגיה בעריכת משה
שוקד ושלמה דשן .ירושלים תשנ"ח ,עמ' .342-328

2214

שוקד ,משה :קבר הצדיק וזכות-אבות בראי התקופה .סוציולוגיה
ישראלית ,כרך א ,מס'  ,1תשנ"ט ,עמ' .53-39

2215

שור ,אברהם אביש :תעודות נוספות לשליחותם של רבי אברהם
אזולאי ורבי אשר אשכנזי מטבריה .קובץ בית אהרן וישראל ,שנה ז,
תשנ"ב ,חוב' ד ,עמ' קלג-קמ; חוב' ח ,עמ' קלז-קמה.

2216

שורץ ,יעל :הילולת הבבא סאלי בנתיבות .בתוך אל קברי צדיקים,
עליות לקברים והילולות בישראל בעריכת רבקה גונן .ירושלים ,1998
עמ' .73-63

2217

שחרור ,ציפי :יצחק טמיר :מימון פחימה הוא הרב הראשי לצה"ל.
]גד נבון[ .שערי רצון מוסף של "רחוב ראשי" לכינוס "שורשים"
) ,(4.8.1983-24.7.1983עמ' .23-22

2218

שטובר ,שמעון :ספר דברי יוסף לר' יוסף ב"ר יצחק סמברי .ירושלים
תשנ"ד] .סמואל אלמגרבי ,סיפורו של מתאסלם :עמ' [150-146

2219

שטובר ,שמעון :מבית הדין היהודי אל בית הדין השרעי; הסכסוך בין
המסתערבים והמגרבים בקהיר במאה השש-עשרה .מחקרים בערבית
ובתרבות האסלאם ,ספר א ,תשס"א ,עמ' .128-107
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2220

שטרית ,אלישבע :מעמד האישה היהודייה במרוקו ,תמורות
ושינויים .ברית יוצאי מרוקו ,תשרי תשס"ד ,עמ' .25-24

2221

שטרית ,אלישבע :התמודדות של הנהגת מראכש נוכח המשבר
הכלכלי והחברתי בשנים  .1907-1904בתוך :התחדשות ומסורת...
בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן .ירושלים תשס"ה ,עמ' .88-80

2222

שטרית ,אלישבע :החתירה להשתחררות האשה היהודייה במראכש,
תמורות בין השנים  .1939-1901בתוך :אשה במזרח ,אשה ממזרח...
בעריכת טובה כהן ושאול רגב .ירושלים תשס"ה ,עמ' .161-141

2223

שטרית ,אלישבע :מראכש ואגדיר; על הקשרים והיחסים שבין יהודי
העיר ליהודי המחוז .ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .31-9

2224

שטרית ,נהוראי מ' :המוסתערב הראשון במרוקו .ברית יוצאי מרוקו,
תשנ"ה ,עמ' .22-20

2225

שטרית ,נהוראי מ' :מסלול הציונות במרוקו עבר במוסדות החינוך.
אפריון ,מס'  ,94תשס"ה ,עמ' .9-5

2226

שטרית ,נהוראי מ' :הפיוט "יגדל" מקורותיו ונוסח יהודי מרוקו .ידע
עם ,מס'  ,68-67תשס"ח ,עמ' .173-165

2227

שטרן ,שי :תנועת "דרור" במרוקו בשנים  ;1956-1947התארגנות,
עלייה והגשמה במדינת ישראל .עבודת גמר סדנת אורט "כרמים".
ישראל ,פברואר  137 ,2005עמ'.

2228

שי-כתריאלי ,נעמה :מחזור השנה .בתוך :מרוקו בעריכת חיים
סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .256-237

2229

שיטרית ,יוסף :חתן וכלה בשירת יהודי מרוקו ...מסכת באומר
ובצליל בנויה על פיוטים ושירים ערביים-יהודיים מסורתיים משירת
יהודי מרוקו .אוניברסיטת חיפה ,חשון תשמ"ב 14 ,עמ'] .בשכפול[

2230

שיטרית ,יוסף :השירה הערבית-יהודית שבכתב בצפון-אפריקה;
עיונים פואטיים ,לשוניים ותרבותיים .ירושלים ,תשנ"ד 4 + 401 ,עמ'.

2231

שיטרית ,יוסף :השירה העברית במרוקו כשירה קהילתית וכשירה
משיחית .מקדם ומים ,ספר ו ,תשנ"ה ,עמ' .233-159

2232

שיטרית ,יוסף :האמירה הפתגמית כאמירה על-טקסטואלית :הצצה
לפתגמים של יהודי מרוקו .מסורות ,כרך ט-יא ,תשנ"ז ,עמ' .577-557

2233

שיטרית ,יוסף :פיוט ושירה ביהדות מרוקו; אסופת מחקרים על
שירים ועל משוררים .ירושלים תשנ"ט ,טז  442 +עמ'.
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2234

שיטרית ,יוסף :להקת צפון-מערב תמלא התכנית פיוט ושירה ,אסף
תרגם וערך ....חיפה תשנ"ט 50 ,עמ'.

2235

שיטרית ,יוסף :ארץ ישראל בשירת יהודי מרוקו של המאה העשרים.
מקדם ומים ,ספר ז ,תש"ס ,עמ' .59-15

2236

שיטרית ,יוסף ]ואחרים[ :החתונה היהודית המסורתית במרוקו;
פרקי עיון ותיעוד .חיפה תשס"ג XV + 608 ,עמ') .מקדם ומים ,ספר
ח(] .פירוט המאמרים לפי שמות המחברים ברשימה זאת[

2237

שיטרית ,יוסף :החתונה היהודית המסורתית במרוקו מסה חברתית-
תרבותית .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .103-19

2238

שיטרית ,יוסף :שירי חתונה עבריים וערביים-יהודיים מקהילות
שונות במרוקו .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .281-185

2239

שיטרית ,יוסף :מנהגי חתונה בדבדו .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג,
עמ' .565-559

2240

שיטרית ,יוסף :טקסי החינה בחתונה היהודית במרוקו והתחדשותם
בישראל .מקדם ומים ,ספר ח ,תשס"ג ,עמ' .608-571

2241

שיטרית ,יוסף :השירה העברית והערבית-יהודית .בתוך :מרוקו
בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ד ,עמ' .204-187

2242

שיטרית ,יוסף :התיאטרון היהודי; פרק בנפתולי המודרניזציה של
יהודי מרוקו .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ד,
עמ' .226-213

2243

שיטרית ,יוסף :אמירה נוסחאית ושיח; פתגמים ונוסחאות עם
יסודות עבריים בשיח הערבית-היהודית של יהודי תארודאנת .העברית
ואחיותיה ,כרך ב-ג ,תשס"ב-ג ,עמ' .290-255

2244

שיטרית ,יוסף :נוסחאות ופתגמים דיגלוסיים; שילוב היסודות
העבריים בשיח הנוסחאי של יהודי תארודאנת .העברית ואחיותיה,
כרך ד ,תשס"ה ,עמ' .294-247

2245

שיטרית ,יוסף :מערכים פורפו-פונטיים בערבית היהודית של מכנאס;
אקדמות לתיאור הלהג וטקסטים נרטיביים מוערים .מקדם ומים,
ספר ט ,תשס"ו ,עמ' .247-211

2246

שיטרית ,יוסף :החינוך היהודי במכנאס במאה ה 20-על פי מסמכי
כי"ח .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו ,עמ' .319-283
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2247

שיטרית ,יוסף :שני שירי מטרוז על פרעות מולמי יזיד ביהודי מרוקו
) ,(1790-2בתוך בין עבר לערב ,כרך ד ,ספר היובל לכבוד פרופ' אמנון
שילוח ,בעריכת יוסף טובי ,חיפה ,תשס"ח ,עמ' .141-126

2248

שילוח ,אמנון :המוסיקה .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון.
ירושלים תשס"ד ,עמ' .212-205

2249

שלוסברג ,אליעזר :שקיעים מפירושו של ר' אברהם סבע על מסכת
אבות בתוך פירושו לתורה .עלי ספר ,חוב' יז ,תשנ"ג ,עמ' .124-113

2250

שליט ,דוד" :זה היה גן עדן" .מוסף הארץ ,6.10.1995 ,עמ' .38 ,36-35

2251

שמלה ,אלית :פרשת ִתי ֶנ ִגיר :1944-1943 ,אנטישמיות בצבא הצרפתי
בתגובה על שחרור מרוקו על ידי האמריקנים ,פעמים ,מס' ,115-114
חורף אביב תשס"ח ,עמ' .135-107

2252

שנהר ,עליזה :על אגדות הקודש של יהודי מארוקו .בתוך :קובץ
הציונות הדתית במלאת מאה שנה ליסוד "המזרחי" בעריכת שמחה
רז .ירושלים תשס"ב ,עמ' .516-503

2253

שרביט ,אורי :יצירתיות מוסיקלית; פתיחות ככלי לטיפוח המורשת.
בתוך :התחדשות ומסורת ...בעריכת משה אורפלי ואפרים חזן.
ירושלים תשס"ה ,עמ' .183-179

2254

שרביט ,יוסף הנוער בעלייה; תנועת "שרל נטר" במרוקו; מנהיגות
יהודית ,ציונית ודתית בשעות מבחן  .1956-1929תל-אביב תשס"ד,
 230עמ'.

2255

שרוטר ,דניאל; יוסף שיטרית :הרפורמות במוסדות היהודיים
במרוקו בראשית השלטון הקולוניאלי; השיקולים ,הכיוונים
והנימוקים ) .(1919-1912מקדם ומים ,ספר ו ,תשנ"ה ,עמ' .103-71

2256

שרעבי ,רחל :חג המימונה; מהפריפריה אל המרכז .תל-אביב
תשס"ט 206 ,עמ'  4 +דפים.

2257

תא-שמע ,ישראל מ' :רבי יהודי אלמדארי ,פירוש שחיטת חולין רבתי
ובראשו מאמר שיטותיו של רבי יהודה אלמדארי על הרי"ף .ירושלים
תשנ"ג ,קלה עמ'.

2258

תא-שמע ,ישראל מ' :פירוש רש"י-רי"ף ופירוש רש"י-רא"ש .בתוך:
רש"י; עיונים ביצירתו בעריכת צ"א שטיינפלד .רמת-גן ,תשנ"ג ,עמ'
.220-209

2259

תא-שמע ,ישראל; שמעון שטובר :מפירושיו של הרב יצחק אבן גיאת
למסכת בבא-מציעא .קובץ עח על יד ספר י )כ( ,תשמ"ב ,עמ' .72-57
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2260

תאג'ורי ,ראובן :החתונה היהודית בסאלי .מקדם ומים ,ספר ח,
תשס"ג ,עמ' .461-439

2261

תדגי ,יוסף :יהודי מרוקו והציונות .בתוך :יהדות צרפת ומדינת
ישראל בעריכת ב' פינקוס וד' בנסימון .שדה בוקר ופאריס תשנ"ב ,עמ'
.321-299

2262

תדגי ,יוסף :מחזור בערבית-יהודית מערבית .מסורות ,כרך ח ,תשנ"ד,
עמ' .160-91

2263

תדגי ,יוסף :משקעים עבריים בלשון הנשים במרוקו .דברי הקונגרס
העולמי האחד-עשר למדעי היהדות ,ירושלים ,חטיבה ד ,כרך א.
ירושלים תשנ"ד ,עמ' .200-193

2264

תדגי ,יוסף :הספר והדפוס העברי בפאס .ירושלים תשנ"דVII + 208 ,
עמ'.

2265

תדגי ,יוסף :ביטויים עבריים שלא כפשוטם בערבית-יהודית של
המערב .בתוך :מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים
לשלמה מורג בעריכת מ' בר-אשר .ירושלים תשנ"ו ,עמ' .552-539

2266

תדגי ,יוסף :בית העלמין היהודי בפאס .מקדם ומים ,ספר ט ,תשס"ו,
עמ' .147-93

2267

תדגי ,יוסף :שילובן של אותיות האל"ף-בי"ת העברי בערבית היהודית
של צפון-אפריקה ,בתוך :ברית עברית עולמית ,כנס יא ,כנס הלסינקי,
תשנ"ד .ירושלים תשנ"ז ,עמ' .106-91

2268

תדגי ,יוסף :תרגומי התפילות מעברית לערבית יהודית מאת שמואל
מלכא ,מסוררות ,כרך יג-יד ,עמ' .314-279

2269

תדגי ,יוסף :דרשות בערבית יהודית מגרבית לרבי רפאל בוטבול;
עיונים בלשון ובסגנון .בתוך :שערי לשון ,מחקרים בלשון העברית...
בעריכת א' ממן ,ש' פסברג ,י' ברואיר ,כרך ג ,ירושלים תשס"ח ,עמ'
.434-417

2270

תדגי ,יוסף" :עת שערי רצון" לר' יהודה עבאס בערבית-יהודית מצפון
אפריקה .בתוך בין עבר לערב ,כרך ד ,ספר היובל לכבוד פרופ' אמנון
שילוח ,בעריכת יוסף טובי ,חיפה ,תשס"ח ,עמ' .158-142

2271

תורג'מן ,רפאל :מסורת הלשון של התפילות בסידור "מנחת ערב"
לרבנו יוסף כנאפו זיע"א .בתוך :יכי"ן ,ר' יוסף כנאפו ...בעריכת אשר
כנפו .ירושלים תשס"ב ,עמ' .144-137
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תנעמי ,זכריה :בוסתנו של "אור החיים" הקדוש .מורשתנו ,מס' יד,
תש"ס ,עמ' .107-69
ספרים ומחברים בלי שם המחבר

2273

איסטורייה די לוס ג'ודייוס אין איל מארוקו .איל סול ,5639 ,עמ' ,3-1
.27-26

2274

ריגלאמינטו די לה כונטה ריפריסינטאטיוה .טאנכיר 7 ,אדר .5651 ,10
 VIIIעמ'.

2275

יהודי מארוקו מאשימים .פנים אל פנים ,ג' שבט תשכ"א ),(20.1.61
עמ' .16 ,11-10

2276

תשע שנים מתוך אלפיים; שליחותה של ישראל בגולת מרוקו בשנים
 .1964-1955מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית והמוסד ...אפריל
 248 ,1964עמ  50 +עמ' בערך.

2277

מהווי יהודי מרוקו .דימונה ,ביה"ס הממלכתי-יוספטל ,חמש"ד
] 31 ,[?1972דפים] .בשכפול[.

2278

הרב אברהם יצחק מויאל זלה"ה .קובץ מאמרים לזכרו .בת-ים,
תש"מ 79 ,עמ'.

2279

רשימת ספרי ספריית הרב רבי יוסף בן נאים זצ"ל .עיר פאס במרוקו.
חשמ"ד 47 ,עמ'] .במכונת כתיבה; בספרייה הלאומית ,ירושלים[.
]הרשימה כוללת  953ספרים[

2280

חלום יעקב; קובץ מאמרים לזכרו של יעקב דהן ז"ל .חמ"ד ,אייר
תשמ"ה 70 ,עמ'.

2281

הילולת בבא סאלי תשמ"ח .ד' שבט תשמ"ח  .1988חשמ"ד ]תל-אביב
תשמ"ח[ 72 ,עמ'.

2282

בית אבא; ספר המשפחה של משפחות קליין ומגדל וענפיהן .הרצליה
תשנ"ב] .ברוך בינדיגר עמ' [79-77

2283

כתבי היד של חכמי ומקובלי משפחת טולידנו; מכנאס וטנג'יר .בתוך:
]קטלוג[ יודאיקה-ירושלים; מכירה פומבית בירושלים ביום כג' טבת
תשנ"ד ) ,(6.1.1994מס' .364-339

2284

 130שנים של בנין ירושלים .יום ליום ,9.12.1994 ,עמ' ] .23-22על ועד
עדת המערבים בירושלים[
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2285

יצירה ותולדות בקהילות ישראל בספרד ובמזרח ,ירושלים תשנ"ד.
]תרגום אלסוסאני ופירושו לתהלים :עמ' [24-23

2286

"והאיש משה"; קווים לדמותו ופועלו של הצדיק רבי משה אהרון
פינטו זצ"ל .חשמ"ד 78 ,עמ'.

2287

מפלגות יוצאי מרוקו; הפרק השני .המחנה החרדי ,גל'  ,713יא בשבט
תשנ"ה ,עמ' .11-10

2288

לזכרם של סבא ]יעיש[ יחיא ]אוחנה[ ז"ל וסבתא כוכבה ]איטו[ ז"ל.
חשמ"ד ]ירושלים תשנ"ה[  14עמ'.

2289

קהילות יהודי מרוקו; שורשים ומסורת .ירושלים תשנ"ו 77 ,עמ'.

2290

]על רבי שלמה כנאפו זצ"ל[ .ברית ,מס'  ,1996 ,14עמ' .29-5

2291

איש צדיק היה; במלאת שנה להסתלקותו של הרהגה"צ הרב יהודה
שטרית ...יבנה ,חש"ד ]תשנ"ו[ 16 ,עמ'.

2292

סידנא באבא סאלי זיע"א; הילולא בסימן הילולה ה 12-של באבא
סאלי .נתיבות תשנ"ו ,יותר מ 50-דפים.

2293

נתיבותיה – שלום; תולדות חייו ,הנהגותיו ושבחי הצדיק רבינו שלום
איפרגן זצוק"ל .נתיבות תשנ"ז ,מו עמ'.

2294

ביצחק יקרא .יצחק לוי; טז ניסן תש"ח – טז אלול תשנ"ד .תשנ"ז,
 256עמ'.

2295

תולדות הרב אליהו הצרפתי .בתוך :ס' קול אליהו ,חידושים… לר'
אליהו הצרפתי ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  = .35-9ס' אדרת אליהו ,לנ"ל,
שם ,תשנ"ז ,עמ'  = ;31-9נער בוכה ,לנ"ל ,שם ,תש"ס ,עמ' .26-11

2296

המימונה ,מסורת ומנהגיה ,תשמ"ד ,תנועת ביחד ]תשנ"ח[ 48 ,עמ'.

2297

משה בן אבו ) (Maurice Ben Abbouאיש מוגדור )אצווירה( .ברית,
מס'  ,16אביב  ,[19] 98עמ' .23-21

2298

בתי הכנסת במוגדור )אצווירה ושליחי הציבור האחרונים שכיהנו
בהם .ברית ,מס'  ,17אביב  ,[19]99עמ' .52-51

2299

הפנתרים השחורים .בית ספר לצילום .מוסררה ,ירושלים.1999 .
]קטלוג של תמונות[.

2300

עם ישראל ויוצאי מרוקו בעולם מצדיעים ומנציחים באהבה את זכר
המלך חסן  .IIירושלים ]תשנ"ט [24 ,עמ'] .עברית וצרפתית[
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2301

קוים לדמותו של ר' יוסף מור יוסף .בתוך :ספר תהלות ליוסף לר'
יוסף מור יוסף .ירושלים ,תשס"ב ,עמ' .23-7

2302

תמונות מחיי היהודים במרוקו .תערוכת ציורים נודדת .ציור ועריכה
אלישבע שטרית .נס-ציונה ,חש"ד ] 7 ,[2002עמ'.

2303

החתונה היהודית בטנג'יר ,בתיטואן במאה ה .19-מקדם ומים ,ספר ח,
תשס"ג .עמ' ] 511-463 ,437-401בפאס,סאלי,מוגדור ,תרודאנט
ממחברים שונים[

2304

התינוק מאופראן .חוברת הפעלות מבוססת על ספרו של אשר כנפו.
בעריכת אורית חרמון .חשמ"ד ]תשס"ג[  42עמ'.

2305

אלוח תאריכים .בתוך :מרוקו בעריכת חיים סעדון .ירושלים תשס"ד,
עמ' .316-309

2306

פאס; אלף שנות יצירה ...כנס בינלאומי ...תקציר הרצאות .רמת-גן,
אוניברסיטת בר-אילן ,אייר תשס"ד 66 ,עמ'.

2307

קרן מילגות .הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו וחברת "אלבר".
חשמ"ד ]תשס"ד 40 ,עמ'[

2308

ביצוע שירת הבקשות בנוסח יהודי מרוקו .חשמ"ד ]ירושלים ,מכון בן-
צבי ,תשס"ה[  14עמ'.

2309

סיכום דיון בנושא יהדות מרוקו ופזרותה .לשכת נשיא המדינה.
ירושלים ,תשרי תשס"ו 47 ,עמ'.

2310

אדרעי; סיפור שורשים בעריכת דלית מילשטיין .תל-אביב 256 ,1997
עמ'.

2311

ענק השירה האנדלוסית ,סמי אל מוג'רבי ,ר' שלמה אמזלא אינני,
ברית ,מס'  ,27אביב תשס"ח ,עמ' .8-4

2312

ברית; כתב העת של יהודי מרוקו; מוסף מיוחד למשפחה] .כנאפו[.
פסח תשס"ט 80 ,עמ'.
Abécassis, Armand: Rue des Synagogues. Paris, 2008, 366 p.
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2006, pp. 3-5.

2326

Abensur, Philip: Les Juifs de Safi secourus après l'inondation de
1901. Etsi, no. 36, mars 2007, pp. 10-12.

2327

Abensur, Philip: Les Juifs de Chonen (Maroc) en 1877. Etsi, no.
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2329

Abensur-Hazan, Laurence: L'assassinat de Victor Darmon,
consul d'Espagne, en 1844 à Mazagan, Etsi, no. 40, mars 2008, pp.
12-14.

2330

Abensur-Hazan, Laurence: Israélites assassinés dans la région de
Fez au 19ème siècle. Etsi, no. 43, décembre 2008, pp. 10-11.

2331

Abitbol, Michel: Colonialisme et relations judéo-musulmanes. In
Relations judéo-musulmanes au Maroc, perceptions et réalités,
ouvrage collectif dirigé par Michel Abitbol. Paris, 1997, pp. 149167.

2332

Abitbol, Michel: Les commerçants du Roi, tujjar al-Sultan; une
élite économique judéo-marocaine au XIXe siècle. (Lettres du
Makhzen, traduites et annotées). Paris, 1998, 270 p.

2333

Abitbol, Michel: L’Afrique du Nord et le sauvetage des réfugiés
juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale; l’échec de la solution
du camp de Fédala. In Présence juive au Maroc; Hommage à Haïm
Zafrani. ed. Nicole S. Serfatay et Joseph Tedghi. Saint-Denis,
2004, pp. 37-49.
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Acoca Trigano, Hélène: Quand la mémoire vient aux déracinés;
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septembre 2005, pp. 12-13.
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