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-15(, 2, ס"ט )מאזנים(. למכור או איך למכור וזאת היא התשובה. 1994יגיל, ר. ) .71

23. 

. ירושלים: מוסד קטלוג השישים של מוסד ביאליק(. 1995ידלין, א. ) .72

 ביאליק.   

( השפעתה של 1945-1977הוצאת ספרים 'מרדכי ניומן' )(.  1995יהב, א. ) .73

, חיבור לשם קבלת מוסמך הוצאת ספרים על התרבות ועל הספרות בא"י

 במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.

ים לדברי ימי העתונות בארץ בץ מאמרוקיודילוביץ, ד. )תרצ"ה/תרצ"ו(.  .74

ועד התערוכה לעתונות הארצי ישראלית במגרשי אביב: -. תלישראל

  . התערוכה בתל אביב

, תל אביב: זכרונות המוציא לאור שלמה שרברקאל, א.  )תשט"ו(. יזרע .75

 שרברק.

)ראיינה  אוטוביוגרפיה ספרותיתשני צידי הסף: (. 2000קסט, א. )-יעוז .76

 אביב: עקד. -חנה יעוז(. תל

לתולדותיה של  –עשות והפץ ספרים הרבה (. 1997יעקובוביץ, ב. ) .77

לשם קבלת תואר חיבור  "מרכז" בווארשה.-הוצאת הספרים "צנטרל"

מוסמך במדעי הרוח, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת ת"א 

 )בהנחיית נורית גוברין(. 

החברה : ירושלים)חלק  א'(.  הדפוס העברי בארצות המזרח(. 1937יערי, א. ) .78

 .יד האוניברסיטה העברית-להוצאת ספרים על
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: יםירושל (.'ב )חלק  הדפוס העברי בארצות המזרח(. 1950)יערי, א.  .79

 .יד האוניברסיטה העברית-החברה להוצאת ספרים על 

 , ב', ספרית פועלים: מרחביה. ספר השומר הצעיר  (1961) .יערי, מ .80

 אביב: ספריית פועלים. -. תלא. שלונסקי המשורר וזמנו(. 1966ב )"יפה,  א .81

-תל. 1904-1863 העיתונות העברית בארץ ישראל בשנים(. 1969) .ירדני, ג .82

 .ץ המאוחדהקיבו אביב: 

חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית . עיונים בספרות ילדים( 1983כהן א. ) .83

 . הספר לחינוך, המרכז לספרות ילדים

בחנותו של מוכר ספרים: חנויות ספרים יהודיות במזרח   (.2001כהן, ח. ) .84

. חיבור לשם קבלת תואר עשרה-אירופה במחצית השניה של המאה התשע

 גן.-אילן, רמת-וניברסיטת ברא שראל, מוסמך במחלקה לתולדות עם י

 המתווכים: אמצעי תקשורת ההמונים בישראל.(. 1994כספי ד, ולימור, י. ) .85

 עובד ומכון אשכול, האוניברסיטה העברית. -אביב: עם-תל

הוצאת ירושלים: . טבנקין מחנך חלוצים –אמת או אמונה  (. 1992) כפכפי א. .86

 . יד יצחק בן צבי

  אביב: עם עובד.-תל )כרך חמישי(.  אגרות ברל כצנלסון(. 1961) .כצנלסון ב .87

 . הוצאת שוקןאביב: -ירושלים ותל .ןחיי עגנו (. 1998. )לאור, ד .88

 ברק: הקיבוץ המאוחד.-. בניאנו כותבים אותך מולדת(. 1995לאור, י. ) .89

, כרך ב'. תולדות האוניברסיטה העברית)עורכת(.  (. 2005) לבסקי, ח. .90

 ירושלים: מאגנס.

דת ולאומיות בתנועה הציונית  מקבילים נפגשים:(. 1985לוז, א. ) .91

 אביב: עם עובד. -. תל1904-1882ה אירופה בראשית-זרחבמ

. מרחביה: ספר השומר הצעיר( )עורכים(. 1956לוי ד. ורוזנצווייג, י. ) .92

 ספרית פועלים.  הוצאת

 וחד.אביב: הקיבוץ המא-. תלהמצב הפוסט מודרני(. 1999ליאוטר, ז'.פ. ) .93

 אביב: רסלינג-תל, , כרך אהוגים מרכזיים בני זמננו 50(. 2003לכט, ג', ) .94
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היישוב היהודי  יבענייניהודה ועמדותיה -עיתונות א' בן(.  1993לנג, י. ) .95

חיבור לשם קבלת  (.1914-1884תרע"ה )-והתנועה הלאומית  בשנים תרמ"ה

 אילן.-"דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר

. תשל"ט-קטלוג שנת היובל, תרפ"ט(. 1979) [ת הספרים ע"שהוצא] מאגנס .96

 מאגנס. ירושלים:

 .13(, 2ס"ט ) מאזנים,(.  אני מוכר משמע אני קיים. 1994מגנט, ד. ) .97

 .  297-282: 1, סימן קריאה, חלק א' - (.  זכרונות בית עכשיו1972מוקד, ג. ) .98

 .342-329: 2,  הסימן קריאחלק ב',  -( זכרונות בית עכשיו 1973מוקד, ג. ) .99

  .11-9 :שנות פריצה( 25) 41/42 עכשיו(.  מאמר מערכת, 1980מוקד, ג. ) .100

 . 9-7: 50על הפרק(, עכשיו )עכשיו  עכשיו(.  מאמר מערכת, 1985מוקד, ג. ) .101

 . 9-7: 69/70  ,עכשיו(, עכשיו על הפרק) (.  מאמר מערכת2005מוקד, ג. ) .102

 .הקיבוץ המאוחד .ת"איש החרב", ואריאציו(.  1995מוקד, ג. ) .103

 עובד.-אביב: ספרית אפקים, עם-תל בודדים במועדם.א(. 1987מירון, ד. ) .104

 אביב: הקיבוץ המאוחד. -תל .אם לא תהיה ירושליםב(. 1987מירון, ד. )  .105

, הספר בישראלוהממשלה.  -(.  המולות העברית בארץ 1962ניומן, מ. ) .106

 .      5(: ד-ג רתחוב) כרך ג'

פרקי ספרות ומחקר לזכרה של רחל  –מזכרת (. 1972)  )ע.(. מ. ,ניומן .107

 אביב: ניומן.-. תלניומן

. חיבור מוספי הספרות ועיצוב התרבות הישראלית(. 1999נייגר, מ. ) .108

לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, 

 ירושלים.  

(. "כתבי הקודש של האדם החילוני: המוסף לספרות 2004נייגר, מ. ) .109

 .22-12: 27יטואל". פנים, כר

(. לספרים רק את החטא והשופטת: רשימות רבי המכר 2010נייגר, מ. ) .110

נבו, -לספרים בין "כמות" ל"איכות". בתוך: חקק, י., קסן, ל., וקרומר

. באר הכל מדיד: מבטים ביקורתיים על דירוג וכמותמ. )עורכים(. 

 גוריון.-שבע: אוניברסיטת בן
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(. החוויה המו"לית: בחינת תהליכי 2011נ. )נייגר, מ. עבדולייב,  .111

ההוצאה לאור של כתבי יד ספרותיים בספרים ובאתרי אינטרנט 

 .64-54 :41, קשרמנקודת מבטם של היוצרים. 

בתהליך התחייה  מעמדה של הלשון העברית (.1999ניר, ר. ) .112

תולדות היישוב היהודי בארץ בתוך: ז. שביט )עורכת(.  .הלאומית

: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית (. ירושלים39-31) ישראל

 הישראלית למדעים. 

 .3. ע. האחדות(. בניין קואופרטיבי. 14, פברואר, 1913סירקין, נ. ) .113

 ירושלים: כתר.  יונה וולך, ביוגרפיה.(. 1993סרנה, י. ) .114

 .ןתל אביב וירושלים: שוק .מעצמי אל עצמי .(2000) עגנון, ש"י. .115

ירושלים ותל . ש"ז שוקן/חילופי איגרות –י עגנון ש" (.2003) עגנון, ש"י. .116

 אביב: שוקן. 

  ירושלים: כתר. . (. סיפור על אהבה וחושך2002עוז, ע. ) .117

 . ירושלים: כתר. ישראלים, ברלין(. 2001זלצברגר, פ. )-עוז .118

. התגבשות משטר המנדט והנחות יסוד לבית הלאומי(. 1994עופר, פ. ) .119

  .ירושלים: מוסד ביאליק

. ירושלים: אברהם יוסף שטיבל –אהבת אי"ש (. 2001מיכלין, ד. ) עמיחי .120

 מוסד ביאליק. 

, הספר העברי(. "לתולדות המו"לות העברית", 1950-1951י. ) ,פוגרבינסקי .121

 נ"ז.-חוב' ל"ז

 אביב: רסלינג.-. תלהארכיאולוגיה של הידע(.  2005פוקו, מ. ) .122

 אביב: מסדה. -. תלחיים של ברכה(. 1984פלאי, ב. ) .123

 גיליון, פרוזהאוקטובר(.   ראיון עם פנחס שדה, -ספטמבר ,1983) פלאנץ ד. .124

69-68 .  

מבט אינטימי לעולם  –דברים שרציתי לגעת  .(2007פליסקין, ג. ) .125

 ידיעות אחרונות. המיניות העצמית של נשים.
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(. משקלו הסגולי של התרגום: על מקומה והשפעתה 2000פדן, י. )  .126

עת לספרות ילדים -עולם קטן: כתבת. של ספרות הילדים המיובא

 .  99-71 ,1. ונוער

ירושלים: מוסד  .קנון ספרותי ואידיאולוגיה לאומית(. 1992פרוש, א.  ) .127

 גוריון.-ביאליק ואוניברסיטת בן

נשים קוראות: יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח ( 2001פרוש, א. ) .128

 יקים(. אביב: עם עובד )אפ-. תלעשרה-אירופה במאה התשע

 19-פרנקל, י. )תשנ"ז(. התבוללות והישרדות בקרב יהודי אירופה המאה ה  .129

לקראת היסטוריוגרפיה חדשה, בתוך: י. רינהרץ, י. שלמון וג. שמעוני. 

. מרכז זלמן שז"ר לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות)עורכים(. 

 ואוניברסיטת ברנדייס.

 . ירושלים: מוסד ביאליק.קטלוג היובל –מוסד ביאליק (. 1985צור, י )  .130

 צבי ויד יערי.-. ירושלים: יד יצחק בןתנועת חיים-חזן(. 1997צחור ז. )  .131

אביב: מפעלים -. תלכתב העת המודרני הראשון -המאסף (. 1988צמריון, צ. )  .132

 אונברסיטאיים להוצאה לאור.

 .  ר. מס. ספר מסות קטנותקמחי, ד. )תרצ"ח(.   .133

אביב: זמורה ביתן )עמודים -. תלהלץ והצל(. 1994) בלום, ר.-קרטון .134

  לספרות עברית(.

הספריה  .ישראל-תולדות העתונות העברית בארץ )תשכ"ד(. קרסל, ג. .135

 . הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים

 –(. "הרומן הזעיר", ספרות פופולרית הונגרית 1999רוזנבאום ג. מ. )  .136

 . 107-88 :26 ,קשראביב. -מבודפשט לתל

 : תרבות, מו"לות, פוליטיקה.1939-1955ספריית פועלים (. 1998רושקין, נ. ) .137

 חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה )מנחה: דני גוטווין(. 

אביב וג'יהאד -מק'וורלד בתל –(. הגלובליזציה של ישראל 2005רם, א' ) .138

 אביב: רסלינג. -בירושלים. תל
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מקהילה ספרדית למרכז   הישוב היהודי ביפו בעת החדשה:  .(1996רם, ח. ) .139

 ירושלים: כרמל. יוני.צ

ישראלית -הפעולה התרבותית בתנועת העבודה הארץ(. 2001) .שביט, ז .140

. חיבור לשם קבלת תואר : ראשית ייצורה של הגמוניה תרבותית20 -בשנות ה

 לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.   וקטורד

אביב: -תל .1933-1910 ישראל-החיים הספרותיים בארץ(. 1983) .זשביט,  .141

 .מכון פורטר והקבוץ המאוחד

(. עלייתם ונפילתם של המרכזים הספרותיים באירופה 1994שביט, ז. ) .142

-422: 4, עיונים בתקומת ישראלובאמריקה והקמת המרכז הארצישראלי. 

477. 

ראל. בתוך: ז. (. התפתחות המו"לות העברית בארץ יש1999) .שביט, ז .143

(. 199-262עמ' שביט )עורכת(. תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל )

 ירושלים: מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

 מתרבות של שבט פרולטרי לתרבות פלורליסטית של עם.(. 2002) .שביט, ז .144

 אביב: עם עובד.-תל. 2001-1941 קטלוג כללי –"עם עובד" 

ספרות מקורית לעומת : (.  למלא את הארץ ספרים1977)שביט, י. . ושביט ז .145

המרכז הספרותי בארץ ישראל.  ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו של

 .68-45 :25, הספרות

( "לתולדות 'סיפור הפשע' העברי בארץ 1974שביט, ז. ושביט, י. ) .146

 . 73-30 :19-18, הספרותישראל, 

קאנונית", בתוך: שביט, ז. -הלא שביט, ז. )תשנ"ט(. "התפתחות הספרות  .147

בנייתה  ה הראשונה.יישראל מאז העלי-תולדות הישוב היהודי בארץ)עורכת(. 

 (. ירושלים: מוסד ביאליק.493-467של תרבות עברית )עמ' 

גורמים  – 1990-1910(. תולדות ההתקבלות של ראובני, 1992שוורץ י. ) .148

מבחר מאמרי  –ראובני אהרון ספרותיים. בתוך: י, שוורץ. )עורך(. -חוץ

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-(. תל56-5)עמ'  ביקורת על יצירתו
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אפס (. הסיפורת העברית, העידן שאחרי אפס שתיים, 1995שוורץ, י' ) .149

 .15–7 :3, שתיים

. תמונת עולם -: אהרן אפלפלד  קינת היחיד ונצח השבט(. 1996שוורץ, י. ) .150

 ירושלים: מאגנס.

אים מכאן: סוגיות בהיסטוריוגרפיה של הספרות שרו מה. (2005שוורץ י. ) .151

 אור יהודה: דביר. העברית החדשה.

הידעת את הארץ שם הלימון פורח: הנדסת האדם (. 2007שוורץ, י. ) .152

 . אור יהודה: דביר. ומחשבת המרחב בספרות העברית החדשה

עיונים בתרבות  - בין ספרות לחברה(.  )עורכים(. 2000אל, י. )-בר. שוורץ, י .153

 .אביב: הקיבוץ המאוחד-תל. עברית החדשהה

נפתוליה של הוצאת ספרים עברית  הוצאת הספרים 'דביר' . (1990. )שועלי, צ .154

 ב.אוניברסיטת תל אבי .1924-1921

מחברות זמורה: כתב העת והוצאת הספרים "מחברות (. 2004שועלי, צ. ) .155

 עבודה לשם .1967-1940ם לספרות" כגורמים במערכת הספרותית בשני

 אילן.-קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר

 (. "ספריית פועלים בין מרקסיזם לאקזיסטנציאליזם"א1989שחם, נ. )  .156

באר  (.327-311) הספרות העברית ותנועת העבודה בתוך: פ. גינוסר )עורך(. 

  שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  

 אביב: ספרית פועלים.-. תלשנה 50 - ועליםספרית פב(. 1989שחם, נ. ) .157

 10, עולם הדפוס(. בית הדפוס שעשה היסטוריה. , מרס1955ש )"שטיין, א .158

(22).  

ספריה וספר בארץ ישראל בשלהי התקופה (. 1990שידורסקי, ד. ) .159

 . ירושלים: מאגנס. העות'מאנית

 אליתהישר הספרות מערכות של אוטונומיזציה תהליכי(. 2007שיכמנטר, ר. ) .160

. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, מבחן מקרה –ולנוער לילדים

 אביב.-אוניברסיטת תל

 . ת"א: בבל. עסקי ספרים(. 2003)  שיפרין, א  .161



 רשימת מקורות

659 

גן: -. רמתעמודים בתולדות הספר העברי: הגהות ומגיהיםשפיגל י. )תשנ"ו(.  .162

 אילן.  -אוניברסיטת בר

-. רמתהספר העברי: כתיבה והעתקהעמודים בתולדות שפיגל י. )תשס"ה(.  .163

 אילן.  -גן: אוניברסיטת בר

(. 501-480עמ' תשי"ב(.  "על האותיות שלנו" )-שפיצר, מ. )תש"ח .164

עלי עי"ן:  מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן אחרי מלאת לו שבעים 

 .. ירושליםשנה

 . תל אביב: עם עובד.סיפור חיים –ברנר (.  2008שפירא, א.  ) .165

 תל אביב: עם עובד.  ברל.(.  1980שפירא, א. ) .166

 אביב: עיינות.-תל הפועל הצעיר: הרעיון והמעשה.(. 1967שפירא, י. ) .167

קנוני ופופולרי: מפגשים ( )עורכים(. 2007פירא, י., הרצוג, ע., והס, ת. )ש .168

 תל אביב: רסלינג. ספרותיים. 

 .(1959-1877) תולדות אוסף הספרים של זלמן שוקן  (.1995) שפר, ז. .169

  .לים: האוניברסיטה העבריתירוש

אביב: הקבוץ -, בגולה. תל1980-1880הסיפורת העברית (. 1978שקד, ג. ) .170

 המאוחד וכתר.

אביב: -, בארץ ובתפוצה. תל1980-1880הסיפורת העברית (. 1983שקד, ג. ) .171

 הקבוץ המאוחד וכתר. 

, המודרנה בין שתי מלחמות. 1980-1880הסיפורת העברית (. 1988שקד, ג. ) .172

 אביב: הקבוץ המאוחד וכתר. -תל

 ביתן.-אביב: זמורה-תל .אז כאן ועכשיו -ספרות א(. 1993)שקד, ג.   .173

אביב: -, בחבלי הזמן. תל1980-1880הסיפורת העברית ב(. 1993שקד, ג. ) .174

 הקבוץ המאוחד וכתר.

ברהם )עורך: א זכרונות המוציא לאור שלמה שרברק )תשט"ו(שרברק ש.  .175

 רברק.אביב: ש-תל(. עקביהאריה 



 מו"לים כמתווכי תרבותמוטי נייגר, 

660 

השפעת נורמות תרגומיות על המרת תכונות (. 1999שרי, מ. )מרב נשר( )  .176

הרומן ההיסטורי בתרגום שלושה רומנים של אלכסנדר דימה לעברית בעשור 

 אביב. -. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תלהאחרון

  אביב: ספריית מעריב. -. תליומן אישי(. 1978). מ , שרת .177

אביב: ספריית -(. אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו. תל1947תדהר, ד. )   .178

 http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/302 ראו גם: ראשונים. 

 (. 2016)אוחזר באפריל, 

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/302

