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 בישראל המקרא לחקר החברה כתבי של כ"חכרך
 המדינה נשיא שזר, זלמן לרהמוגש
 מטעםמופיע

 ארה"ב פילדלפיה, יוניברסיטי,דרופסי
 בישראל המקרא לחקרהחברה
 לתנ"ך העולמית היהודיתהחברה
 של בגולה ולתרבות לחנוךהמחלקה

 העולמית הציוניתההסתדרות

 : הספר להוצאת הציבוריהועד
 בוקר שדה בן-גוריון,דוד

 פילדלפיה צייטלין, זלמן שניאורפרופ'
 פילדלפיה כקץ, י. אברהםפרופ'
 ירושלים ייביה שמואלפרופ'
 תל-אביב אהרוס, יוחקפרוש
 ירושלים גבריהו, חמ"יד"ר
 ירושלים לוריא,ב"צ
 ירושלים מהלמה י.ד"ר
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 הענייניםתוכן

 שזר זלמן ר' שללדמותו
 כרכהוברי בן-גוריוןדוד

 שזר לזלמן כבוד ד"ר תואר מתןמכס כ"ץ י.אברהם
 רובשוב ז. עם נעוריםימי שלוםגרשם
 ההורהות מידתעל ר~סנשסרייךנתן

 למורים מורה רובשובזלמן מהלמןו*ראל

 מקראותחקר

 כמדשה שפשוטה תיגהמקום, אייצוי יהווה/.י
 לוט אשת שלהיפוכה נוידב

 -'י-התגיפה מילגרוםיעקב
 הססורית-צבאית באבחנה העיכיבוש גיחון מרדכי'/ו
 בישראל  ימפיקסיוגיוו היתההאם וינגרין יעקבד
 משה בהנהגת ומלךשופט אברמסקי שמואל,/ו

 ביהודה והמאורעות הרואהחנני בן-שםישראל
 ויהושפט אסא בימי)

 והב ועכברי .זהבעפולו מרגלית עתניאלי-

-//י
 !.ן . . י.תדמור ' ב"צ.לוריא.-:

 והאריהארגב ילבין שמואלק
 - ו'ישעיה צבת מתתיהו,י

 השגי ישעיהו בנבואת האסכטולוגיהמימד עמיריהושע
 הסופר נריה בןברוך גבריהו חמ"י,י
 ישראל של הרוחנית והמטאמורפוזהירמיהו ותנפלד מ.ש
 נבואתו נראשית יחזקאלדממת קומלושיהודה*

 בנבואה ררכים שתי - והושעעמום אופגהחמרבנימין
הישראלית

 מהלים בספר אידיליה מזמורישבעה סליקם יהודה'/ן
/י

 איוב בטפר  המבחומהות ענת א, מ,
 הקסום במעגל קהלהחקר זר-כבוד מרדכי,ן

 עזרא בספר משפס=םעיתים כהן ה, חחם/. בטקראנגוכדנצר נבופלאסר- שושלת של וירידתה עלייתההדי לויגגר ש. ד.י

 וסגנון לימוןענייני
שזר גושן-גוטשטייןמשה "(
 דגפויה השאיהוגמי אבישזר pns1 'ו "זןע

 ביאליק בשירת וחזוןחזות מלצרפייבל העברי האגרןספר איווישמיה
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ארץ-ישראל
4.1,

",,"' 
'ויעותעיהיה11יםכצפוןארץ-ישראל אשחיר א. '/

 הי-א-וההבבמאה
 אל-קמר וירקהולת ו-ל נוסקני יוסד ,ו,(י1ן'(11גו.ר

 ראש ס?וו ואפייפ קישה יי ניעי,.יי היאל מנשה , לד, (,,1).ןן, %.(רן

 הבינים ימי וספרות מדרשתלמוד,
 שבבבלי והמשנה שבירושלמיהמשנה צייטלין זלמןשניאור
 הנגיזה מן ברכותממכת נ"ץ י.המאברהם

 וזומא רבה אליהו דני תנאסור בראנדהייהווה .. ,ו ,,ן-ווי
 שלמה ישעיהו שליוצר וטייבראלכסנדר

 שמו לספר ראכ"ע של הדחוקהפירוש וייער /,אשר ימ17 פ -נ ,],.(ו
 ראב"ע של פירושו אל ויחסוהרמכ"ן רבינוכיץ ר. )"ח11ם ו/ י ן ""

 עינים מאור ספר סביב מהלמן_/4שדאל

 שלא זכות משה ר' של שיריםשלשה הברמן מ,א. ,.י" . יי

 עיייןניפטו !1 .(,,ל.י
 יי,4,זן ' איימייפא ,,י%ןר:,1

 לועזימדור
-Oldthe of Word  the מן Reli~ion Gordon34. crrus 

698Testament
beiGottesepitehta und Gottesnamen Wildberger11. 

72870"272
Greekthe of 

~hslogy; 
18 Studies Fritschך]. Charls 

741Psalter 
Efect%ט : Motif: Wife-Sister The Hoenig3. Sidney 

752'Morning of Laws Tannaitic 0ס 

759MessiasPseudo der 2י), Sabatai SternArthur 

770ShazarFrend My 'ZeidinSolomon 
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 :המחברים

 ; באר-שבע הנגב, האוניברסיטה - אבישוריצחק
- אכרמסקישמואל  ; ובא-שבע הנגב, האוניברסיטה 
 ; ,"ל אדלמןרפאל
 ; תל-אביג אוניברסיטת - אופנהיימרבנימיו
 ; באר-שבע הנגב, האוניברסיטה - אלונינחמיה
 ; גן רמת בר-אילן, אונוברסיטה - אליצוריהודה
 ; ירושלים העברית, האוניברסיטה - אשתוהא.
 ; בוקר שדה - בז-גוריוןדוד

 ; תל-אביב 6440, ד. ת. - בן-שםישראל
- ברנדוהושע  ; ירושלים 44, צפניה רח' 
 ז"ל; ברסלבייוסף
 ; ירושלים המקרא, לחקר החברה - גבריהוהמ"י
 - גושן-גוטשטייןמשה

 ירושלים העברית, האוניברסיטה
 ; תל-אביב אוניברסיטת - גיחוןמרדכי

 ; ירושלים 15, עזה רח' - הברמן מ.א.
 ; ירגשלים העברית, האוניברסיטה - הראלמנשה
 ; תל-אביב 33, מלצ'ט רח' - וייזראשר
 ; ירושלים העברית, האוניגרסיטה - וייג"לדמשה
 ; דבלין של אוניברסיטה - וינגריזיעקב
 ; היקה 10, מאפו שדרות - זר-כבודמרשי
 ; תל-אביב אונינרסיטת - י,ביזשמואל
 ; ירושלים 36, טשרנהוובסקי רחוב - כהןחיים

 ; ארה"ב פילדלפיה, דרופסי, אוניברסיטה - כ"ץאברהם
 ; ירושלים ו, כצגלסון רח' - לוינגר ש.ד.

 ; ירושלים 11, הירשנברג רח' - לוריאב"צ
 ; ירישלים בית-הכרם, - מהלמןה

 מילגרוםיעקב
- 

 ; קליפורניה ברקלק
 ; ירושלים 7, ישעיטו דהוכ - מלצר פ.ש.

 ; רמת-ג; 10 מקדזנלד, רח' - מרגליתעתניאל
 ; ירושלים העברית, האוניברסיטה - נוידב
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 ; ירושלים 10, סמאטס רח' - עמיריהושע
- ענת א.מ.  ; טרדם-הנה 

 ; יר-אילן אוניברסיטה - פליקסיהודה
 ; ארה"ב סינסינטי, קולי, יזניזן היברו - צבתמתתיהו
 ; ארה"ב פילדלפיה, דרנפסי, אונוברסיטה - צייטלין זלמןשניאור
 ; רמת-גן בר-אילן, אוניברסיטה - קומלושיהודה
 ; ירושלים 34, קרן-היסוד רח' - דבינוביץ ר.היים
 ; ירושלים העברית, האוניברסיטה - רוטנשטרייךנתו

 ; בודפסט לרבנים, המדרש בית - שייבראלכסנדר
 ירושלים. העברית, האוניברסיטה - שלוםגרשם

Mass.Waltham, University, Brandeis Gordon, 11. Cyrus 

7/32ZUrich 133, Klosbachstrasse Wildberger, 11. 

 princeton, Fr~tsch, 7. Charles .4!.,י

New:-York.University, Yeshiva Hoenig, 8. Sidney 

 Ste~, Arthur ירושלים 8, בצלאלרהוב
Philadelphie.University, Dropsie Zeitlin, 5010ת0ש 
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