
 רשימת מקורות

661 
 

 
 מודפסת ומקוונת קטעי עיתונות מבחר 

 
 .הארץ(. דרך הייסורים של ביאליק להצלת הספר העברי, 5/7/12אבנרי, ש. ) .1
 .הארץ(. עברית באקדמיה. 14/1/16אבנרי, ש. ) .2
 .הארץ(. לקרוא ולשכוח, 6/3/96אופק, ע. ) .3
 א'.10, ע' הארץ(. מסע בעקבות האות העברית, 22/7/87אורבך, א.א. ) .4
 )ספרים(.   הארץ(. 1/4/04) אידלמן, ר. .5
 .2(. חלף עם הרוח וחזר, גלובס )מגזין(. עמ' 16/8/91הורביץ, ח. )-איש .6
 )תרבות וספרות(. הארץי בלע חצופים. דבר(. 21/2/03אליצור, מ. ) .7
 .e-magoר את(. העולם המופלא של מ.אריה. 4/7/06אשד, א. ) .8
 . e-magoאתר מלך הספרות הקלה,  -אשד, א. מירון אוריאל  .9

חותמם של עורכים; ראיון עם  –(. לשונם על סופרים 27.12.1991נתן, א. )-בן .10
 . 25-24, עמ' דבראברהם יבין ואמציה פורת. 

 .18, עמ' דבר(. חוט חיים ארוך. 4/1/85עזר, א. )-בן .11
 . הארץ(. התרגום לא היטיב עם המפקח וקספורד. 28/9/94רותם )בר  .12
 , תרבות וספרות. הארץ(. 28, פברואר, 2003(.  )28/2/03גוטליב, ג. ) .13
 . 6, עמ' הצופה(. החיים של ברכה. 4/1/85גולן, נ. )-גוטקינד .14
י קפקא יועברו לספריה (. סוף המאבק המשפטי: כתב8/8/16גולן, א. ) .15

 .NRGהלאומית. 
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 .  הארץ(. אם יש זוגיות אחרת. 26/3/03גולן, א. ) .16
 . הארץ(. עלבונו ההולך ונמשך של משורר. 5/3/98גילרמן, ד. ) .17
פנחס שדה על ספרו  -הגרעין שהוליד את העץ (. 6/4/84) גלבוע, ש.-לדגינגו .18

 .28' מ)המוסף לשבת(, ע ידיעות אחרונות"משא דומה". 
(. ביהמ"ש: למסדה ובארונ'ס אין זכויות בספריה של אלונה 6/6/97גלעדי, י. ) .19

 . הארץפרנקל. 
 .ארץה(. אומרים לנו שיש סקס אחר )ברומן הרומנטי(. 17/7/94גרין ש. ) .20
(. שרי גוטמן בעלים ועורכת ראשית של הוצאת הספרים 6/10/08ת, נ. )דבר .21

 .גלובסאחוזת בית. 
, עמ' 53, אותות(. להיות סוציאליסט פעיל וגם בעל עסקים. 1983נור, נ. )-די .22

10. 
 )ספרים(. הארץ(. הדרך הקצרה. 23/10/02דיקמן, ע. ) .23
בהוצאת בבל )כיס( (. "כהן ועורך" על ספר מקבים 30/4/03דיקמן, ע. ) .24

 )ספרים(.  הארץתרמיל. 
 . 23-22)מוסף(. עמ'  הארץ. דבר-(. סוף4/4/86רמג', י. )-הדרי .25
מו"לות מפעל מרתק.  –(. יש סופרים קלים לשיווק 1/1/91הנדלזלץ, מ. ) .26

 .  הארץ
 .8, עמ' בהארץ(. העבר עם הפנים אל העתיד. 1/4/86הנדלזלץ, מ. ) .27
  . הארץה נמכרת, (. הוצא14/7/87הנדלזלץ, מ. ) .28
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 הארץ(, "הספר היהודי בארה"ב", 12, פברואר, 1991הנדלזלץ, מ. ) .29
 .10, עמ' הארץ(. תהיה ספריית מנויים. 23/3/89הנדלזלץ, מ. ) .30
 .14, עמ' הארץ(. עם עובד ומרוויח. 26/1/88הנדלזלץ, מ. ) .31
 . הארץ(. פרי פותח דף חדש. 29/11/89הנדלזלץ, מ. ) .32
 .2)ספרים(. עמ'  הארץהעורך,  דבר (.3/3/04הנדלזלץ, מ. ) .33
 . 2)ספרים(, עמ'  הארץ(. הרשימות שבדרך. 8/2/95הנדלזלץ, מ. ) .34
 .4)מגזין(, עמ'  מעריב(. מלחמת המלים. 16/5/04הראל, א. ) .35
 .  הארץ(. סוגיית זכויות מבוכה.   11/3/91הראל, נ. ) .36
 .ארץה(. עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, 24/11/61זוסקוביץ, י. ) .37
 גלובס.(. צומת ספרים. 2004בפברואר,  4ידור, ר. ) .38
, עמ' מעריבמפעלו הטיפוגרפי.  –(. היופי היה לו אידיאל 2/12/83יוליוס, ר. ) .39

40. 
, עמ' ידיעות אחרונות(. עם עובד וכותב וגם קורא ספרים. 27/12/91כהן, ב. ) .40

19-18 . 
 . 38-33מ' , )מוסף(, עהארץ(. במדינת הגמדים. 28/10/11כהן, ב. ) .41
הוצאת הספרים הוותיקה "יבנה" מוצעת למכירה תמורת (. 5/5/08כהן, ב. ) .42

 גלובס.מיליון דולר.  2.5-3
 )תרבות וספרות(. הארץבשם אומרו.  דבר(. 7/2/03כרמל, י. ) .43
 א'.  9, ע' הארץ(. בחנותו של מר שוקן. 19/7/91לאור, ד.  ) .44
 לריה(.)ג הארץ(. עולמות אחרים. 14/3/00לב ארי, ש. ) .45
(. הוצאת בבל ומשרד הביטחון יחדשו את ספרית 15/4/02לב ארי, ש. ) .46

 )גלריה(. הארץתרמיל. 
(. הופסקה עבודתו של חיים פסח, העורך הראשי של 15/5/03לב ארי, ש. ) .47

 )גלריה(.  הארץהוצאת בבל. 
(. הופסקה עבודתו של חיים פסח, העורך הראשי של 15/5/03לב ארי, ש. ) .48

 )גלריה(. רץהאהוצאת בבל. 
 .הארץ(. מדף רעוע. 20/5/02לב ארי, ש. ) .49
 . הארץ(. קרית הספר שלנו בראי השנה החולפת, 25/1/52לב ארי, ש. ) .50
(.  הפילוסוף שהקדים את כולם במירוץ אל הארי פוטר. 29/12/04לב ארי, ש. ) .51

 )כלכלה(. הארץ
 . הארץ(. כל ספר צריך פרסומת. 29/6/05לב ארי, ש. ) .52
 .הארץ(. קראת את החדש של סירקיס?, 5/6/2002לב ארי, ש. ) .53
 )גלריה(. הארץ(. לא מתעשרים מזה. 1/10/04ארי, ש. )-לב .54
 .הארץ(. לא מתעשרים מזה. 1/10/04ארי, ש. )-לב .55
 )גלריה(.  הארץ(. קול פגום לא צריך לתקן. 1/2/05ארי, ש. )-לב .56
 . הארץ(. מדינת ישראל קיבלה כרך שלם. 13/2/07ארי, ש. )-לב .57
 .  הארץ(. של מי המילה האחרונה. 14/12/03ארי, ש. )-לב .58
 )גלריה(.  הארץ(. לא דומים למקור. 2/4/02ארי, ש. )-לב .59
 .הארץ(. לא דומים למקור. 24/4/02ארי, ש. )-לב .60
 . הארץ(. לענף הספרים דרוש כיוון. 25/12/05ארי, ש. )-לב .61
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 הארץ(. איפה מתחבא קנז החדש. 9/6/04ארי, ש. )-לב .62
(. גבריאל מוקד יועמד לדין על גניבה 24/12/06וחסון, נ.  ) ארי, ש.-לב .63

 . הארץמאגודת הסופרים. 
(. 'עם עובד' וקורא". על המשמר )דפים לספרות(, עמ' 27/12/91לויתן, ע. ) .64

18 . 
 )מוסף(.  הארץ(. שולה המבשלת. 24/3/00לורי, א. ) .65
 . 19ע(, עמ' השבו דבר) דבר(. חגיגה: יובל ל'עם עובד'. 8/9/91לנדרס, י. ) .66
 . 11, עמ' דבר(. בעצם, התכוון אחיאסף להיות סוציאליסט. 5/6/91לפיד, א. ) .67
 . 60(. מלחמת שלגי. מוניטין. עמ' 4/85לפיד, י. ) .68
 . מעריב, 100(. פי 21/8/87מידן, ע. ) .69
(. שושלות מו"לים: הכל נשאר במשפחה )ולפעמים לא(. 7/6/02מידן, ע. ) .70

 בת(. " )המוסף לשידיעות אחרונות"
)המוסף  ידיעות אחרונות(. טוב עשות ספרים הרבה. 22/4/88מיכלסון, מ. ) .71

 .23לשבת(. עמ' 
 )ספרות(. הארץ(. הכבוד האבוד של הוצאת מ.מזרחי. 27/4/96מירן, ר. ) .72
 מעריבמנחם פרי יזם מו"לות.  –(. מנחם מוכר ספרים 7/6/88מנור, ה. ) .73

 . 18)עסקים(, ע' 
 .  דברש. שרברק, (. 11/1/45מסטבוים, י.  ) .74
 , מוסף עיצוב.הארץ(. 26/4/06מצעד העיצוב הישראלי ) .75
 .הארץ .ספרים חדשים -(. מתח21/7/70נ.ד. ) .76
 . הארץעלינו להקים את מדינת הרוח. (. 24/4/11) נאור, מ.  .77
 .16-15(, עמ' 2)חלק  כל העיר(. מבוא לספרות השוואתית. 28/1/94נייגר, מ. ) .78
 . 18)דפים לספרות(, עמ'  על המשמרבת אופקים. (. הרח27/12/91נסים, ק. ) .79
 . טיפוגרפיה-אתר העוקץ . עבודתו החלוצית של משה שפיצרסדן מ.  )(.  .80
 , ספרות וספרים. מעריב(. קרטר ורינגו מול בני הבליעל. 13/1/95סומק ר. ) .81
(. מנכ"ל עם עובד, ירון סדן, עוזב את תפקידו. 2/10/11ע. )סלע מ. ובלאס,  .82

 .11, עמ' אהארץ
 .הארץ, הרכבת שלא עוצרת(. 12/6/09סלע, מ. ) .83
(. מו"לים: ההתנפלות על מנכ"ל עם עובד החדש נמהרת 23/1/12סלע, מ. ) .84

 .הארץומכוערת. 
. (. חוק וספר: מנכ"ל עם עובד ג'קי בריי עונה למבקרים25/4/12סלע, מ. ) .85

 .הארץ
 . הארץ(. אני בסך הכל בעל מלאכה. 26/12/08סלע, מ. ) .86
 . הארץ(. אני בסך הכל בעל מלאכה. 26/12/08סלע, מ. ) .87
(. אילנה המרמן פורשת מעם עובד בעקבות מינויו של קצין 3/1/12סלע, מ. ) .88

 .הארץ. משטרה לשעבר למנכ"ל
 . הארץסך. (. גבריאל מוקד: עורך ספרותי מוכרח להסתכ30/1/09סלע, מ. ) .89
 . הארץ(. מנחם פרי חוזה את סופה של הספרות העברית. 8/6/12סלע, מ. ) .90
 .הארץ(. פשוט השחתת קפקא )מכתבים למערכת(, 12/4/91סמילנסקי, י. ) .91
 )תרבות וספרות(. הארץ(. המופת של תרגום הכזב. 24/1/03סערי, ר. ) .92
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 )תרבות וספרות(.  הארץ(. שפת אם. 31/1/03סערי, ר. ) .93
)המוסף  ידיעות אחרונות(.  רוב הסופרים פוזלים אל השוק. 2/2/01ז. ) סתוי, .94

 . 26לשבת(, עמ' 
)המוסף  ידיעות אחרונות(. רוב הסופרים פוזלים אל השוק. 2/2/01סתוי, ז. ) .95

 . 26לשבת(, עמ' 
ים שנאמרו בערב דבר(. עברית של עין ועברית של אוזן, 13/9/02פורת, א.  ) .96

 . 2(, ה)תרבות וספרות הארץ. 2002-1942עובד' ראשון ליובל הוצאת 'עם 
 )ספרים(.   הארץ(. שטיח אדום. 20/11/02פסח, ח. ) .97
 )תרבות וספרות(.  הארץ(. עזות מצח. 31/1/03פסח, ח. ) .98
(. הנה גם חנוך לווין: ממואר וקטע וידאו במלאת עשור 14/8/09פרי, מ. ) .99

 .אתר הספרייה החדשהלמותו. 
 . אתר הספריה החדשה(. ההיה או חלמתי חלום. 29, נובמבר 2007פרי, מ. )  .100
(. ביקורת בורחת מספר או: על חשיבותם של הפרטים 26/5/08פרי, מ. )  .101

 .אתר הספרייה החדשה ה"מיותרים", או: בשבח ה"ספוילרים".
 . הארץ(. אולי ראיתם כאן ארנב עם מזוודה. 12/6/03קופפר, ר. ) .102
ימים(,  7) ידיעות אחרונותים. "דבר(. ברכה פלאי. זכרון 28/3/86קינן, ח. ) .103

 .27עמ' 
את מסדה לא שילמה תמלוגים (. משפחת אלקלעי: הוצ16/4/98קפלן, ל. ) .104

 .הארץוהפרה זכויות יוצרים במילון. 
(. אניית תרשיש נושאת זהב וכסף: עליו ועבודתו. 7/11/75קצנשטיין, י. ) .105

 .18,  עמ' הארץ
 . הארץמו"לים קטנים מספרים, מתלוננים, מייחלים.  11(. 1/6/07קרפ, ע. ) .106
 ף(.  )מוס הארץ(. האדם החושב כילד רע. 5/9/03קרפל, ד. ) .107
ים שלא ידעתם על רות סירקיס. דבר(. שנים שלושה 13/6/97שוחט, צ. ) .108

 .42עמ' )מוסף(.   הארץ
ים שלא ידעתם על אהד זמורה. דבר(. שניים שלושה 3/1/97שוחט, צ. ) .109

 .42)מוסף(, עמ'  הארץ
 .(תרבות וספרות) הארץשלך בידידות, זמורה. (. 29/9/05) שועלי, צ. .110
ים דבראירופה; -הפכה האסתטית בציונות מרכז(. המ14/1/83שוקן, ג. ) .111

 . 18,  עמ' הארץלזכרו של משה שפיצר. 
(. זיכרונות מהמהפכה: ראיון עם גבריאל מוקד. מקור 5/6/06שחורי, ד. ) .112

 ראשון. 
 )ספרים(.  הארץ(. טועה ומטעה. 8/12/02שנאן, א. ) .113
 אביב.  (. עלילות פטריק קים בנפתולי הוואגינה. זמן תל18/1/94שקד, ר. ) .114
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 רשימת ראיונות )בסוגריים: תאריך הראיון ושם המראיין/מראיינת(

 , אלון הדר(.3/5/04אדף, שמעון ) .1

 , מוטי נייגר(4/10/06אורן, רם ) .2
 , מירב נשר(12/7/03אחיאסף, מתן ) .3
 חנה קליימן( - 18/12/03מוטי נייגר;  - 29/7/03אידלמן, רחלי ) .4
 , מוטי נייגר(2002אייכנוולד, דובי )יולי  .5
 , יהודית פרטוש( 2004אייכנוולד, חיים )מרץ  .6
 , מירב נשר(2003רוז, תלמה )יולי -אליגון .7
 ,  מוטי נייגר(26/1/05אפלפלד, אהרון  ) .8
 , אלון הדר(2/7/02ארזי ברוך ) .9

 , מוטי נייגר(. 2002-2003באר, חיים )מספר ראיונות בשנים  .10
 יגר(, מוטי ני2005בנוביץ, דן )נובמבר  .11
 , הגר ינאי(12/5/05בנימיני, יצחק ) .12
 , שירה סתיו(2003דור, דניאל )אוגוסט  .13
 , מוטי נייגר(.2005, אלון הדר; מאי 2004דקל, יפתח )אפריל  .14
 , חנה קליימן(2004הנדלזלץ, מיכאל )ינואר  .15
 , יהודית פרטוש(. 2004וייל, אשר )מרץ  .16
 נייגר( , מוטי17/3/03, 18/6/02, 7/6/02זמורה,  אהד ) .17
 , מירב נשר(2003זמורה, ערן )אוגוסט  .18
 , מירב נשר(.2003זמורה, צבי )אוגוסט  .19
 , יהודית פרטוש(2004חיים, אסתי ג. )מרץ  .20
 מיכלין(-, דניה עמיחי2003טאוב, יצחק )יוני,  .21
 , מוטי נייגר(15/1/2005יהושע, א.ב. ) .22
 , מרים נייגר(5/8/06יעוז קסט, איתמר ויעוז, חנה ) .23
 , מוטי נייגר(8/7/1997א.ב. )יפה,  .24
 , מוטי נייגר(.2008, אלון הדר; אפריל 2004כהן, אליאב )מרץ  .25
 , מוטי נייגר(2017כהן, יוסף )ינואר  .26
 , מוטי נייגר(2004כרמל, ישראל )פברואר  .27

                                                   
 פי  רשימת שאלות שהוכנו מראש.-פתוחים על-הראיונות התנהלו כראיונות חצי 
    בהנחייתו. התקיימו מחבר הספר ידי -ראיונות שלא נערכו על  
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 , שירה סתיו(2003להב רדלמסר, תמיר )אוגוסט  .28
 , יהודית פרטוש(2004מגד, אייל )מרץ  .29
 , מוטי נייגר(2004ר מודן, עודד )פברוא .30
 , אלון הדר(11/3/04מוסט, אורן ) .31
 , מרים נייגר(2006מוקד, גבריאל )יולי  .32
 , התכתבות( 1/2/04מירון, דן ) .33
 , מירב נשר(2004מלכין, אהוביה )מרץ  .34
 , מירב נשר(2004סדן, ירון )מרץ  .35
 , אלון הדר(2003סנד, אלכסנדר )יוני  .36
 , מוטי נייגר(15/7/04עוז, עמוס ) .37
 , מוטי נייגר(2008פדר, יון )יולי  .38
 , שירה סתיו(2003פסח, חיים )אפריל  .39
 , מוטי נייגר(19/6/2008פרי, מנחם ) .40
 , אלון הדר(5/2003פריסקל, נירה ) .41
 , מוטי נייגר, טלפונית(23/2/03רנקל, אלונה )פ .42
 , יהודית פרטוש(. 2004, מוטי נייגר; פברואר 2003ציגלר, עליזה )אוגוסט  .43
 , אלון הדר(2003הם )מרץ קנטור, אבר .44
 , מוטי נייגר(2/11/03קראוס, אהרון ) .45
 , שירה סתיו(2003ואוגוסט  2002רוטברד, עמית )דצמבר,  .46
 , יהודית פרטוש(2004רותם יהודית )מרץ  .47
 , מוטי נייגר(7/04שביט, עוזי ) .48
 , חנה קליימן(16/4/04שבילי, בני ) .49
 , מוטי נייגר(12/8/05וורץ, יגאל  )ש .50
 , אלון הדר(2003וני שחם, נתן )י .51
 , אורית בראון(4/2003שלגי, אורי ) .52
 מיכלין(-, דניה עמיחי7/1/04שפיצר, אמיתי ) .53

 
 

 


