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 מפתח שמות אישים

 א
 389, 208מרדכי , שאול-אבי

 148ופרסקי  אביבי
 148ברוך , אביבי
 608עפרה , אביגד

 601 -600, 510גבריאלה , רותם אביגור
, 355, 353, 344 -342, 184דוד , אבידן

410 ,412 ,415- 416 ,429- 431 ,482 
 246 -245ראובן , אבינועם

 226שלמה , אבינרי
 340מיכאל , ארי-אבן
 335שלמה , שושן-אבן
 121יהודה (, קויפמן) שמואל-אבן
 191, 170 'ר משה, עזרא אבן
 149אברהם , שושן אבן
 504אבא , אבן
 413-412, 170, 98 'ר שלמה, גבירול אבן

 149יצחק , אבנון
 143שמואל , אבנרי

 577 דורית', אברמוביץ
 ראו מנדלי מו"ס – "יש, אברמוביץ
 470שלומית , אברמסון

 218יעקב , אגמון
 603 -601עוזי , אגסי
 603, 601עידו , אגסי
 24חנה , אדוני
 62חגית , אדיב

 422עמוס , אדלהייט
 521אורי , אדלמן
 68מרדכי , אדלמן

 517סוזן , אדם
 27ובייקר  אדמס

 522 -517, 437,499שמעון , אדף
 495פלוריאן , אהלה

 283, 275, 81, 74 -73יוסף , אהרונוביץ
 280 (זואולוג) ישראל, אהרוני
 471 (שף) ישראל, אהרוני

 112שרה , אהרונסון
 402דברה , אוון

 245אווריפידס 
 599קובי , אוז

 392, 387עזריאל , אוכמני

 
 ,86, 68, 56, 53 יוסף, אוליצקי

142 
 427 -426גד , אולמן
 573ליזה , אולמן

 608אהוד , אולמרט
 520דנה , אולמרט

 192עמנואל , אולסוונגר
 591 'ל ון'ג, אוסטין
 113יין 'ג, אוסטן
 315, 299פול , אוסטר

 313ישעיהו , דן אוסטרי
 59 מנחם, אוסישקין

 324משה , אופיר
 592 -591עדי , אופיר
 433יהודה , אופן
 427אברהם , אופק
 -450, 283 -279, 141, 123אוריאל , אופק
451 ,464 

 447, 445עטרה , אופק
 202, 169אורבך 
 236א "א, אורבך
 450, 299 'ורג'ג, אורוול
 577 -576 (מתרגם) אריה, אוריאל
 450גילה , אוריאל
 451 -450, 439מירון , אוריאל

 309 -308, 303נחמן , אוריאלי
 505, 388אורי , אורלב
 633זבולון , אורלב

 76 (אריה לוי, אריאלי. )א.ל, אורלוף
 424, 224, 219, 216יעקב , אורלנד

 399, 338מרדכי , אורן
 601 -596, 539, 523, 517, 454רם , אורן

 151, 149אבשלום , אורנשטיין
 219, 151, 149 -147יהושע , אורנשטיין
 147 נחמה, אורנשטיין
 151שרה , אורנשטיין

 437, 348יצחק , אורפז
 ראו רומן גארי – אמיל, אר'אז

 592 -591, 577אריאלה , אזולאי
, 100, 97 -96, 77, 65 -59,64העם  אחד
117 ,125 ,136 ,164 ,204 ,458 

 141אורה , אחיאסף



 מוטי נייגר, מו"לים כמתווכי תרבות

672 
 

  
 140 -138, 135 -134מתן , אחיאסף
 139עודד , אחיאסף
 139רענן , אחיאסף
, 110 (שכנא', צפלוביץ) שכנא, אחיאסף

134- 139 ,141 
 141תלמה , אחיאסף

 394אנה , אחמטובה
 556מרגרט , אטווד
 412ף 'יוז, אטילה
 505, 141יהודה , אטלס
 502, 485משה , אידל

, 158, 154, 95 -93, 12רחלי , אידלמן
171 ,179- 181 ,185 ,364 ,453 ,467 ,
476- 496 ,563 ,580 ,593 

 280, 224 איזופוס
 639גילי , איזיקוביץ

 456 (מתרגם) חיים, איזק
 22אליזבת , אייזנשטיין
 531בתיה , אייכנוולד
, 534 -529,531,533 (דב) דובי, אייכנוולד

536- 543 ,548 ,599 
 534, 531, 529חיים , אייכנוולד
 531צבי , אייכנוולד

 236דוד , איילון
 514לאה , איילון
 175, 162עמוס , איילון
 478איזבל , איינדה

 245 , אלברטאיינשטיין
 245אייסכילוס 

 404אורה , איל
 140אלתר , אילי

 464לורה , וילדר אינגלס
 415דביר , אינטרטור

 561, 363לאה , איני
 22אדאמס  הרולד, איניס

 616אנה , איסקובה
 477 -476א "ס, אירווין

 470ון 'ג, אירווינג
 137סטון , אירווינג

 591לוס , איריגארי
 445חנה , הורביץ איש
 164 י"ש, הורביץ איש

 69 -68אהרון , איתין
 315, 297רחל , איתן

 275תופיק , חכים אל
 62 למהש, אלבוחר
 535 ,299דב , אלבוים

 183ישראל , אלדד
 493, 489דורית , אבידן אלדר
 517יואב , אלוין
 501מנחם , אלון

 493שולמית , אלוני
 464 (מתרגמת) איטה, אלחנני
 422אלון , אלטרס
 53 ירימ, פלדון-אליאב
 303בנימין , אליאב
 558 -555 תלמה, רוז-אליגון
 555עפרה , אליגון
 22 -21 וזיע, אלידע
 573, 450, 282 'ורג'ג, אליוט
 388, 209רפאל , אליעז

 583 יכאלמ, אליצור
 589 (ייליזאבטה ז'ירקובה) אלישבע

 464לויד , אלכסנדר
 587אהרן , אלמוג
 474, 471 וזע, אלמוג
 539עידן , אלמוג
 561, 511 -510רות , אלמוג

 150 אברהם, אלמליח
 561 -559דב , אלפון

 588שלי , אלקיים
 132ראובן , אלקלעי
 578יקיר , אלקריב
 541עליזה , אלרועי

 581 (מתרגם) חנן, אלשטיין
 613 חנאן', אלשיח

 591לואי , אלתוסר
 -213, 211 -208, 205, 203נתן , אלתרמן

220 ,265 ,277 ,282 ,303 ,341 ,350 ,382 ,
385 ,389 ,393 ,400 ,407 ,417 ,453 ,506 ,
526 

 456, 389 'ורז'ז, אמאדו
 603נסים , אמון
 592, 450, 424, 287-286, 219אהרן , אמיר
 519, 517גפי , אמיר

 83וודו  ראלף, אמרסון
 384 , פרידריךאנגלס
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 464מיכאל , אנדה
 527אנדריו , אנדרי

 281, 224כריסטיאן  הנס, אנדרסון
 177מארק , אנדרסון
 335מרדכי ', אנילביץ

 287יצחק  זלמן, אנכי
 30  (Escarpit) אסקרפי
 456ון 'ג, אפדייק

 608אן , אפלבאום
 496, 478, 376, 183אפלטון 
, 410, 348 -347, 184אהרן , אפלפלד

412 ,453 ,510- 511 ,514 ,516 ,561 
 411יגאל , אפרתי

 579, 437, 424, 375אלכס , אפשטיין
 233 -232 נחום יעקב, אפשטיין

 591, 556אומברטו , אקו
 7ין 'יוג, אקסמן

 514אריה , אקשטיין
 394, 345לואי , אראגון

 291עמיהוד , ארבל
 112אלכסנדר , ארגוב
 246שלמה , ארגוב

 388, 384, 290צבי , ארד
 289יהודה , ארז

 148ברוך , ארזי
 105זלמן  שלמה, אריאל
 608אליסיה , אריאן
 201, 197, 192 -191אביגדור , אריכא
 442עמוס , אריכא

 233אריסטו 
 245אריסטופנס 

 422 (איזנברג) .א אריק
, 487, 484 -483, 110חיים , ארלוזורוב

530 
 455הרצל , ארליך

 245זלמן , ארן
 577 -576, 178חנה , ארנדט
 106, 104 -103שמעון , ארנסט

 576ברברה , ארנרייך
 604שירי , ארצי

 592גבריאל , אש
 458, 137, 105 (שלום. )ש, אש

, 448, 442, 440 -439, 422אלי , אשד
449 ,451 

 53חגי , אשד
 270, 219 -218לוי (, שקולניק) אשכול
 53 (י"האר' )ר יצחק לוריא, אשכנזי

 20 -519אהוד , אשרי
 219תרצה , אתר

 
 ב
 55ישראל , ק"ב

 591אלן , באדיו
 177פליציה , באואר
 591ודית 'ג, באטלר

, 288, 283, 258, 130, 35, 1חיים , באר
294 ,297 ,299 ,301 ,303- 304 ,309- 311 ,
316 ,322 ,326 ,455 ,549 

, 275, 267, 261, 87, 84, 73דבורה , בארון
277 ,281 ,286- 287 ,479 

 486, 363עמנואל , בארי
 592 -590, 577, 575, 25רולאן , בארת

 616אבינדב , בגין
 484, 137מנחם , בגין
 527שושנה , בהט
 345אריה , בהיר

 427  לו'מיכלאנג, בואונארוטי
, 166 , 163-158, 156 (מרדכי) מרטין, בובר
169 ,172 ,175- 176 ,178 ,187- 188 ,192 ,
194 ,203 ,245-246 ,467 

 389, 150שרל , בודלר
 591, 376אן 'ז, בודריאר

 535, 299מיכאיל , בולגאקוב
 455, 437 רות, בונדי
 299דודו , בוסי

  245יו 'בוקאצ
 249אברהם , בורג

, 578 -577, 575, 28, 26, 9פייר , בורדייה
591 

 267בורוכוב 
 574, 313לואיס  חורחה, בורחס
 283בר , בורכוב
 505, 291יאיר , בורלא
, 291, 277, 275, 137, 110יהודה , בורלא

453 ,587 
 281 ונסטנס ביולק, בורנט

 579 -578דרור , בורשטיין
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 384 , סטניסלבובסקי'וז'בז
 410מאיה , רנו'בז

 591, 575 ' ורז'ז, בטאיי
, 103, 101 -96, 88נחמן  חיים, ביאליק

105 ,111 ,117- 118 ,135 ,143 ,153 ,
164- 165 ,204- 207 ,227 ,234 ,243- 
244 ,247- 248 ,251 ,265- 266 ,278 ,
369 ,390 ,400 ,458- 460 ,463 ,467 ,
492 ,506 ,530 ,547 ,633 

 452יהואש , ביבר
 151אנטוני , ביוור
 433, 424ארז , ביטון

 234חיים , ביינארט
 283, 276, 267משה , בילינסון

 350צילה , בינדר
 389 -388, 164נתן , אגמון ביסטריצקי

 505הרייט , סטואו ר'ביצ
 318 תרזה, פריד-בירון

 450אברהם , בירמן
 371,587, 363, 353יוסל , בירשטיין

 611אליזבת , בישופ
 194, 5 מלאכי, אריה-בית

 470, 458 -457, 454, 355אשר , ביתן
 61ם נסי, בכר
 454, 315היינריך , בל

 297עידו , בלאס
 456, 315 סול, בלו

 261, 84רחל , בלובשטיין
 21מרק , בלוך
 307אלן , בלום
 560, 520הילה , בלום

 24 מנחם, בלונדהיים
, 291 (דה אונרה, בלזק) אונרה, בלזאק

363 ,573 ,113 ,161 ,607 
 449אניד , בלייטון

 433שמעון , בלס
 464אורי , בלסם

 61איתמר , י"אב-בן
 281 (מתרגם) שלום חיים, אברם-בן
 634, 457, 388, 285דן , אמוץ-בן
 345חיים , אשר-בן
 -243, 218, 122, 77, 71דוד , גוריון-בן

246 ,264 ,267 ,277 ,291- 292 ,329 ,
385- 386 ,482- 483 ,487 ,490 ,499 

 

, 62 -61, 59 -56 (י"אב) אליעזר, יהודה-בן
64 , ,57 ,67 ,77 ,87 ,117 ,124 
 62חמדה , יהודה-בן
 433ראובן , יוסף-בן
 274 )אהרן זאב( .ז.א, ישי-בן
 578עדו , כנען-בן
, 107  (פלביוס)יוספוס  יוסף, מתתיהו-בן

120 ,573 
 411שמואל , נאה-בן
 506 גיאש, נון-בן
 592, 376מיכל , נפתלי-בן
 514, 511, 504יצחק , נר-בן
 317, 296 -295איתן , נתן-בן
 141, 128 -127, 121אהוד , עזר-בן
 577אמיר , פורת-בן
 403ישעיהו , פורת-בן
, 64 -63 (אלתר שמחה, גוטמן. )ש, ציון-בן
75- 76 ,82 ,96 ,458 ,618 
 138יוסף , שפר-בן
(לייב אברהם, שלקוביץ) אביגדור בן

 8 ,16 ,52,62 ,97 ,104 ,135 
 164משה , אליעזר בן
 451, 440, 364 -363ניצה , ארי בן
 576טאהר , לון'ג בן
 77מרדכי , הכהן הלל בן
 281בוקי , יגלי בן
 319נרדה , יעקב בן
 53אברהם , אשכנזי יצחק בן
 53אליעזר , אשכנזי יצחק בן
 205, 192 אברהם, יצחק בן
 3 -192 מנשה, ישראל בן
 110 -109צבי , כהן בן
 -442 (מקנמארה ף'ג) אלישע, מרדכי בן

443 
 324, 318 -317, 300 -298איתן , נתן בן
 267, 122, 110, 71יצחק , צבי בן
 427, 411משה , שאול בן
 427, 411משה , שאול בן
 424מנחם , בן

 236 -235דן , בנוביץ
 591, 178, 36ולטר , בנימין

 595, 593 -590יצחק , בנימיני
 595 תמר, בנימיני

 351, 343משה , בסוק
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 592עידו , בסוק
 502ודית 'ג, בסקין
 616סיוון , בסקין

 437, 433, 423יעקב , בסר
 336אלכסנדר , בק
 192 ליאו, בק
 450 פרל, בק
 587 (ר"ד) מרדכי, און-בר
 253, 250 (הרב) מאיר, אילן-בר
 604ערן , גיל-בר
 341 ישראל, יהודה-בר
 528, 527, 388יהושע , יוסף-בר
 411, 285יוסף , יוסף-בר
 514יצחק , יוסף-בר
 463עמוס , בר
 447רותם , בר

 169חיים (, ברודי) בראדי
 442 -441, 2אורית , בראון
 470, 372דן , בראון
 616נטעלי , בראון
 150משה , בראור
 322משה , בראזני
 566- 565, 523 -522איריס , בראל

 -231, 227, 175הוגו  שמואל, ברגמן
232 ,248 

 587, 192יוסל , ברגנר
 282פניה , ברגשטיין

 578, 371סמי , ברדוגו
, 281, 267, 164 , מיכה יוסףבסקי'ברדיצ

587 
 188, 172מקס , ברוד

 424יוסף , ברודסקי
 303 אפרים, ברוידא
 450נטילה 'ג, ברוידא
 391ברוידס 

 594 איה, ברויר
 202 -201, 188פרנציסקה , ברוך

 113אמילי , ברונטה
 464אלטון , וייט ברוקס

 424הלל , ברזל
 427אליזבט , בראונינג ברט
 251 (ר"ד) אהרן, ברט

 -527, 461, 388, 285,297חנוך , ברטוב
528 
  54יחיאל , ל"ברי

 326 -325, 314 (קי'ג) יעקב, בריי
 504מנחם , ברינקר
 613הודא , ברכאת

 208ברטולד , ברכט
 410ישראל , ברמה

 502מיכאל , ברנבאום
 440רועי , ברנד

 543, 541, 535יוכי , ברנדס
 604אבנר , ברנהיימר

 455נחום , ברנע
)מוזכר גם בשם העט יוסף  חיים יוסף, ברנר
, 87,  83-75, 73-72, 70-69, 17, 3 חבר(

99 ,110 ,126 ,159, 260-259 ,263 ,268-
267 ,287 ,347 ,415  ,587 

 611, 411, 354, 249אורי , ברנשטיין
 586אילנה , ברנשטיין

 -334, 275 משה(, ברסלבי) ברסלבסקי
336 

 120בלה , ברעם
 326ניר , ברעם

 363, 607אביבה , הומי-ברק
 537אהוד , ברק

 604רון , ברקאי
 458, 207, 97 )יצחק דב( .ד.י, ברקוביץ

 206, 123, 120, 110, 84, 73אשר , ברש
 131, 129יואב , ברש
 129, 123 (חקי) יצחק, ברש
 249משה , ברש
 129, 123שרה , ברש

 572יצחק , זינגר בשביס
 262, 219, 7 -216יוכבד , מרים-בת
 561, 514חנה , שחר-בת

 
 ג
 613ּברא 'ג אּבראהים, ּברא'ג
 528מאיר , בדנפר'ג
 224ימס 'ג, ויס'ג
 581הנרי , יימס'ג
 245ויליאם , יימס'ג
 591 פרדריק, יימסון'ג
 245פרסון 'ג

 318, 299 )גם אז'אר, אמיל( רומן, גארי
 315, 313, 299גבריאל , מארקס גארסיה
 471 אהל, גביעון
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 172יוזף , גבלס

 -63( ציון-בןאלטר )ש.  שמחה, גוטמן
64 ,75- 76 ,82 ,96 ,458 ,618. 

 -213, 211 -210, 208לאה , גולדברג
214 ,246 ,262 ,285 ,303 ,381- 382 ,
387- 389 ,393 ,404 ,432 ,453 ,506 

 602צבי , גולדברג
 542דב , גולדברגר

 501נחום , גולדמן
 535ארתור , גולדן
  520שי , גולדן

 523 נית, גולדשטיין
 324אלי , גולדשמידט

 117אליהו , גולומב
 577דפנה , עגנון-גולן
 559, 493, 469 -468, 464אבירמה , גולן
 387יונה , גולן

 591ארווינג , גופמן
 588בתיה , גור
 577חגית , גור
 117יהודה , גור
 337 (מוטה) מרדכי, גור

 410זלי ', גורביץ
 24 יכאלמ', גורביץ
 535נטע ', גורביץ
 75, 73 הרן דודא, גורדון
 293צבי  ירמיהו, גורדון
 247 -245משה , גורדון
    233 -232 יבנ, גורדון
 247, 120מואל לייב ש, גורדון

 393, 387, 346, 338, 192חיים , גורי
 309דב , גורפונג

 , 389, 110, 99, 88מקסים , גורקי
 151נאוה , גייזנברג

 426, 412משה , גיל
 451, 418, 412 -410, 370מקסים , גילן

 402 נהד, גילרמן
 220ולמית ש, גלבוע-גינגולד
 , 437יאירה , גינוסר
 440, 386 נחספ, גינוסר

 287 (מתרגם) , פסחגינזבורג
 470 עדי, הירש-גינצבורג
 363נטליה , גינצברג
 232 .ש, גינצברג

 591קליפורד , גירץ
 393, 350, 219בנימין , גלאי

 350, 347אמיר , גלבוע
 88,99 .א יהושע, גלבוע
 543, 535שולמית , גלבוע
 604תמר , גלבץ
 490יואב , גלבר

 421, 18מיכאל , גלוזמן
 176יוליוס , גלזר
 527יימס 'ג, גליק

 517אריק , גלסנר
 602אלי , גלעד
 349, 262זרובבל , גלעד

 130גלעדי 
 243נורית , גלעדי

 62גניחובסקי 
 215 מעוןש, גנס

 521, 388, 224, 207, 76ניסן  אורי, גנסין
 556, 455יהונתן , גפן

, 449 (כרמלי אבנר; שריג און) שרגא, גפני
451 

 191עמנואל , גראו
 62 מרדכי , פנחסגראייבסקי

 456גינטר , גראס
 455יאיר , גרבוז
 555יוסי , גרבר

 556דניאלה , גרדוש
 120הלן , גרדנר
 300גרין , גרהם
 220קנת , גרהם

 436 שלמה, גרודזנסקי
 112דב , גרונר
 588אהוד , גרוס

, 363, 361, 359 -358, 319דויד , גרוסמן
366 ,368 ,371- 372 ,508 ,515 ,549 

 360-359, 278, וסילי, גרוסמן
, 105גרים, יעקוב וויליאם )האחים גרים(, 

220 
 470דרור , גרין
 444 גיאש, גרין

 247, 244יצחק , גרינבוים
, 203, 183, 181 (ג"אצ) צבי אורי, גרינברג

248 ,260 ,262 ,440 ,484 
 374 (יפית. ג) יפית, גרינברג



 מפתחות

677 
 

 594( אד) אליעזר, גרינשטיין
 54, 5זאב , גריס

 598, 470ון 'ג, גרישם
 340ודלונה  גרישקו
 591אנטוניו , גרמשי
 136גרסיה  חורחה, גרנדוס
 315 ,313גבריאל , מארקס גרסיה

 385, 326, 274, 264, 209, 18נורית , גרץ
 267, 105 צבי, גרץ
 192, 175, 157, 83 וולפגנג יוהן, גתה

 464, 113אלכסנדר , דיומא
 458, 96מאיר , דיזנגוף

 530, 526, 483משה , דיין
 245, 138ציון  בן, דינור
 581 (מתרגמת) מרים, דינור

 
 ה

 182גדעון , האוזנר
 200צבי , האוסמן

 24הדסה , האז
 135יהודה , האזרחי

 ד
 604 דן, דאור
 464רואלד , דאל
 167פולקר , דאם
 576 גי, דבור
 639 עדי, מזריץ דברת
 504 -503אהרן , דברת
 617ורית נ, דברת
 546מאיה , דבש
 139ויפה  רן, דגוני

 604חגי , דגן
 220אדמונדו , יס'אמיצ דה
 576 סימון, בובואר דה
, 161, 113בלזאק  ראו אונורה, בלזק דה

607 
 364ארי , לוקה דה
 363גי , מופאסאן דה

 164שמעון , דובנוב
 200איתמר , דוד
 175, 172, 17אנתוני , דוד
 436 (ר"ד) יונה, דוד

 191דוהרטי 
 192צבי  שלום', דווידוביץ

 535, 161, 144, 110דוסטויבסקי 
 577, 574דניאל , דור
 607, 222משה , דור

, 339, 336 -333, 256, 17מנחם , דורמן
341 ,344- 345 ,350- 351 ,357 ,377 ,
385 

 591אמיל , דורקהיים
 93ישראל , דושמן

 458, 455ורית נ, נור-די
 224י 'בנרג יטרה'צ, דיוואקרוני

 389ירוסלב , האשק
 188יעקב , הבנר

 20יורגן , הברמאס
 53, 5 ברהם מאירא, הברמן

 123 ריידר הנרי, הגרד
 559מארק , הדון
 299, 297יעל , הדיה
 496, 154יעל , הדס
, 379, 333, 151, 148 -147, 2אלון , הדר
403 ,499 

 460יונה ', רמג-הדרי
 93, 62ויקטור , הוגו

 610אורי , הולנדר
 460, 137, 109, 64, 18אבנר , הולצמן
 478הומרוס 

 424בר , הופמן
 561, 514, 511יואל , הופמן

 424הופמנסתאל 
 527סטיבן , הוקינג

, 410, 354, 370, 353, 351יאיר , הורביץ
423 

, 216 -214, 209 -206, 186יעקב , הורביץ
391 

 112מאיר , הורביץ
 290, 286משה , הורביץ
 633ניצן , הורביץ

 182דוד , הורוביץ
 599, 528 -527, 299שפרה , הורן

 287, 123נתנאל , הותורן
, 277 -276, 274, 246, 216, 179חיים , הזז
287 ,291 ,322 ,467 ,526 

 188, 165, 107אדולף , היטלר
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 350 , היינריךהיינה

 479אריק , היל
 275ישראל , הילפרין

 93פרידריך  קרל, הירונימוס
 605 -604, 586, 422, 320אלי , הירש

 105פרץ , הירשבין
 604, 249 אריאל, הירשפלד

 594רות , ובר'פינצ-הכהן
 383 -382אליעזר , הכהן
 56 -54מיכל , הכהן

 192, פרידריך הלדרלין
 220יהודה , הלוי
 54, 5שושנה , הלוי

 134ארנסט , הלזהר
 281מרדכי , הלטר
 389, 287, 246 -245, 25שמעון , הלקין

 227יוסף , הלר
 530רחל , הלר

, 137, 109, 98, 93 אביגדור, המאירי
205- 206 ,214 ,453 

 388ארנסט , המינגווי
  490קנוט , המסון

 371זבולון , המר
, 314 -313, 311, 296אילנה , המרמן

318 ,322 ,325 ,362 ,491 
, 388, 385 -384, 345 -344דוד , הנגבי

390 ,397- 400 
 220שמואל , הנגיד
 453, 388, 363, 285יהודית , הנדל

, 361, 274, 178 -177מיכאל , הנדלזלץ
364- 366 ,370- 371 ,455 ,459- 460 ,
478 ,481- 482 ,486 ,489 ,493- 494 ,
515 ,540 

 139הארוויל , הנדריקס
 424משה (, זינגד) הנעמי

 438 מרת, הס
 172הרמן , הסה

 81יעקב , הפטר
 514, 512 -511אברהם , הפנר

 610, 588 -587ישראל , הר
 616, 599, 517גיל , הראבן
 579שולמית , הראבן
 542, 371 וריתא, הראל
 528, 526איסר , הראל

 491, 311נירה , הראל
 437בוהומיל , הרבל

 389שלמה , הרברג
 356בנימין , הרושובסקי

 147שמואל  אליה, הרטום
 150מנחם , הרטום

 483, 477 -476, 179, 174, 171יוסף , הרמן
 163, 159ליאו , הרמן
 410דליה , הרץ

 530, 526, 503חיים , הרצוג
 253הלוי  אייזיק יצחק, הרצוג
 438 מריע, הרצוג
 156, 110, 84תאודור , הרצל

 251 ברהםא, הרצפלד
 411בנימין , הרשב

 523אלי , הרשטיין
 
 ו

 181מקס , ובר
 322וגנר 

 338וואסילבסקיה 
 577מישל , וולבק

 410-409, 370, 354 -353, 351יונה , וולך
 354, 350יניה 'וירג, וולף
 172קורט , וולף

 110, 105 .(ז.מ) זלמן מנחם, וולפובסקי
 251 ישעיהו(, אביעד) וולפסברג

 163 לקוב, שלומיתוו
 456, 315קורט , וונגוט
 144רנץ פ, וורפל
 501פרי 'ג, ויגודר

 437מיכאל , ויוג
 426פרנסואה , ויון

, 370, 356, 354-353, 351מאיר , ויזלטיר
410 ,450, 638-637 

 591 לודויג, ויטגנשטיין
 389וולט , ויטמן

 318פטריק , וייט
 610, 437, 410רפי , וייכרט

 531 -529אשר , וייל
 424, 93אוסקר , ויילד
 139שבח , וייס
 522רונית ', ברקוביץ-וייס
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 171קורט , וילהלם

 592קרלוס  ויליאם, ויליאמס
 146זאב , וילנאי

 287, 270, 78יצחק , וילקנסקי
 610, 504דוד , וינפלד
 433, 431מנפרד , וינקלר

 310 -309יצחק , וינר
 301 -300, 36רחל , ויסברוד

 24 שוש, ויץ
 201, 182, 122 חיים, ויצמן
 530עזר , ויצמן

 192וירגיליוס 
 181 לפרדא ,ויתקון
 81יוסף , ויתקין
 577מרדכי , וענונו
 545, 540, 535רנה , ורבין
 616, 478מריו , יוסה ורגס
 192אריאל , ורדי
 189 -187, 169עדה , ורדי

 253זרח , פטיגהור
 20דרור , ורמן

 94 ול'ז, ורן
 578שמוליק , ורסנו
 396יוסף , ושיץ

 
 ז
 440זאב , בוטינסקי'ז
 136ערי , בוטינסקי'ז
 392, 344אנדריי , דאנוב'ז
 435אן 'ז, ורס'ז
 594 -593, 591סלבוי , ק'יז'ז
 504אמנון , קונט'ז
 525, 371משה , ק"ז

 282אהרן , זאב
 251 -250חיים , זהר

 161אמיל , זולא
 523ווית נ, זומר

 56אברהם , זוסמן
 424עזרא , זוסמן

 182 ישראל, זוסקוביץ
 280אלכסנדר , זייד

 
 

 99יעקב , זיידמן
 161, 99 תום פרויד-זיידמן
 311, 306עתליה , זילבר
 155שלמה , זילבר

 393משה , זילברטל
 68חיים , זילברמן

 591גיאורג , זימל
 279 שראל יהושעי, זינגר
 427, 363משה , זינגר

, 416, 412 -409, 403נתן (, זייטלבך) זך
431 ,602 
 391דוד , זכאי
 350 (מישקובסקי-שניאורסון) זלדה

 93 הלל, זלטופולסקי
, 205, 203, 154, 101, 16, 12אהד , זמורה

217- 219 ,223- 224  ,294 ,315 ,355 ,
374 ,454- 461 ,464 ,465- 470 ,480 ,486 ,
554 ,557 ,559 ,561- 563 ,596 ,616 

 561זהרה , זמורה
 -203, 154, 101, 88, 12ישראל , זמורה

206 ,208- 213 ,216- 221 ,223-224 ,277 ,
303 ,385 ,454 ,459 ,467 ,554 

 220, 218, 204עדה , זמורה
, 554, 468, 374, 224, 204, 154ערן , זמורה

558 
 224 -223, 217, 205, 203צבי , זמורה

 604מיכל , זמיר
 454חנה , זמר
 21שלמה , זנד

 492, 318שמעון , זנדבנק
 302שמעון , זנדהאוז

 186נלי , ש"זק
 145שמחה  יצחק, זק
 145מיכאל , זק

 237יאיר , זקוביץ
 587, 287, 135ישראל , זרחי
 219נורית , זרחי

 192יוסף , זריצקי
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 ח
 613אליאס , ורי'ח

 282, 280ברכה , חבס
, 440, 389, 382, 210, 18, 11 חנן, חבר
516 ,591 ,594 

 62יעקב , חגואל
 437גילית , חומסקי
 135דב , חומסקי
 591נועם , חומסקי
 106חורגין 

 392ברטה , חזן
, 383, 379, 270, 267 -266, 17יעקב , חזן
387 ,390 ,392- 393 ,395- 396 ,406 
 424יחיאל , חזק

 545, 543, 529 .ג אסתי, חיים
 437גילי ', חיימוביץ

 605, 586אלון , חילו
 379אביבה , חלמיש

 214, 209אברהם , חלפי
 611רחל , חלפי

 149דוד , חן
 422 ירנ, חסון
 417, 413, 411ברוך , חפץ
 582, 518פביאנה , חפץ
 285חיים , חפר

 279ברוך , חקלאי
 279משה , חקלאי

 32 וחאיי, חקק
 558שמואל , חרובי

 405ניקיטה , וב'חרושצ
 134מרדכי , חריזמן

 137ישעיהו , חריף
 450 -449אריה , חשביה

 
 ט

 150רבינדראנת , טאגור
 366גדי , טאוב
 248 -247יצחק , טאוב
 394מרדכי , טביב

 -341, 339, 335 -333, 270יצחק , טבנקין
342 ,406 

 144דן , טברסקי
 

 219, 144-142, 111, 81 נחום, טברסקי
 495, 490, 487, 484 -482שבתי , טבת
 83יעקב , טהון
 450, 112, 105מרק , טווין

 145זבולון , טוכמן
, 299, 181, 126, 110, 83לב , טולסטוי

389 ,589 
 463 רעואל רולנד ון'ג, טולקין

 484 עליזה, מלכא-טור
 244הרץ  נפתלי, סיני-טור

 83איוון , טורגנייב
 517אופיר , גפלה-טושה

 556בינה , טליתמן
 182יעקב , טלמון
 192משה , טמיר

 208, 84מרדכי , טמקין
 219יהושע , פי-טן

 471 פרהע, טנא
 452, 433, 424, 388שלמה , טנאי

 211 ליהוא, טסלר
 245טציטוס 

 611תומס , טראנסטרומר
 61ציון -בן, טרגן

 474, 471 'מ, מזור טרגרמן
 334, 112 יוסף, טרומפלדור

 422דורי , טרופין
 604צבי , טריגר

 350, 347אבנר , טריינין
, 142, 99, 97, 88שאול , טשרניחובסקי

179 ,183 ,250 ,324 ,458 ,494 
 
 י

 433רוברט , יאנג
, 308, 303, 299, 297 -295אברהם , יבין
311- 312 ,315- 317 ,324 ,360 ,516 ,520 ,
538 
 326, 324יונתן , יבין

 470אלה , יבלנוסקי
 437, 422רן , יגיל
 533וני ר, ידור
 527 -526יגאל , ידין

 247הרן א, ידלין
 113, 109 -108, 16איילה , יהב
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, 356, 353, 349 -347, 333 .ב.א, יהושע
358 ,361 ,363 ,364 ,367 ,371 ,393 ,
416 ,453 ,482 ,538 

 234ציון -בן, יהושע
 159 קרל, יואל
 599יורם , יובל
 247עמוס , יובל

 531 -529דב , יודקובסקי
 245קיסר  יוליוס
 199 -198, 193, 190, 188רפאל , יוליוס

 233 ודד, יום
 591גוסטב  קרל, יונג
 577יוסי , יונה

 537, 403 -402, 388, 285נתן , יונתן
 591נועם , יורן

 106 (שרברק) אלכסנדר, יזרעאל
 426, 424יוסי , יזרעאלי
 287 (מתרגם) דב, יחיאלי

 633, 599שלי ', יחימוביץ
 463 ,282 -281, 220מרים , שטקליס-ילן

 590, 520, 517, 2הגר , ינאי
 282זאב , יעבץ
 463צבי , יעבץ
 467, 436 -423איתמר , קסט-יעוז
 430  אראל, קסט-יעוז
 423 שילהב, קסט-יעוז
 436, 433, 423חנה , יעוז

 104, 8,16 ברנרד, יעקובוביץ
 53אברהם , יערי
 487אהוד , יערי
 382, 380 -379, 268, 266מאיר , יערי
, 391 -390, 379 (ָיֶפה )אברהם .ב.א, יפה
394- 385 
 276אליעזר , יפה
 244לייב , יפה
 521, 517עינת , יקיר

 56 ליהג, ירדני
 478אמונה , עגנון-ירון

, 184 (חיאלי, פרלמוטר) אבות, ישורון
211 ,217 ,219 ,353- 354 

 424, 364, 190הלית , ישורון
 
 
 

 כ
 24אליהוא , ץ"כ

 404, 390שולמית , אסיף-כהן
 518 אורנית, ברק-כהן
 451אדיר , כהן
 396יק 'אהרונצ, כהן
, 499, 362 -359, 152 -151אליאב , כהן
504 ,508 ,510 ,515 
 320 'ב, כהן
 412בועז , כהן
 107בנדט , כהן
 608הלל , כהן
 23חגית , כהן
 577יואל , כהן
 608, 596, 569יוסף , כהן
 120יעקב , כהן
 431ישראל , כהן
 139מרדכי , כהן
 21 עיהר, כהן

, 348 -347, 185 -184עמליה , כרמון כהנא
363 ,453 

 583, 581אברהם , כהנא
 395אהרון , כהנא
 594 (מתרגם) זהר, כוכבי
 392דוד , כנעני
 20 דן, כספי
 528אילן , כפיר

 352-351 ,341-340, 334-333איל , כפכפי
 340, 335יצחק , כפכפי

 464תמי , מושיוב כץ
 142ציון -בן, כץ
 56 וסףי, כץ

, 180 -179, 168, 111, 75, 17ברל , כצנלסון
257 ,260- 264 ,266- 291 ,293 ,297 ,308 ,
319 ,302 ,305- 308 ,320 ,322- 325 ,328- 
331 ,386 ,388 ,406 ,467 

 451, 449אגאתה , כריסטי
 135משה , כרמון
 450 -449אליעזר , כרמי
 390, 346, 303, 193 -192 (כוש. )ט, כרמי
 614, 582, 573ישראל , כרמל
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 ל
 451מוריס , לאבלאן

 -179, 168, 163, 156 ,18-17 דן, לאור
180 

 577, 18יצחק , לאור
 611איוון ', לאליץ
 576קאלה , לאסן

 591אק 'ז, לאקאן
, 473 -471, 422, 364, 17שירי , ארי-לב

507 ,520 ,534- 536 ,574 ,580- 581 ,
585 ,588 ,597 ,599 ,606, 616 
 181שולמית , ארי לב
 598אלאנורה , לב

 292 -291יצחק , לבון
 334, 283שלמה , לביא
 411יצחק , לבני

 633לימור , לבנת
 232 גיתח, לבסקי
 281סלמה , לגללף

 556ון 'ג, קארה לה
 332 14-ה לואי

 192 ביגדור רצנוא, לואיזאדא
 458, 96לחנן לייב א, לווינסקי

 250 הודא, לוז
 591קלוד , שטראוס-לוי
 282שרה (, תנאי) לוי
 514, 511, 442איתמר , לוי
 382רור ד, לוי
 576דפנה , לוי
 603פמלה , לוי
 362פרימו , לוי

 341, 335ליובה , לויטה
 69זאב  אליהו, אפשטיין לוין
 69רחביה , אפשטיין לוין
 69שמואל , אפשטיין לוין
 450אירה , לוין
 360 -359, 354 -353חנוך , לוין
, 291, 208מנשה , לוין 214ישראל , לוין
388- 389 
 616ענת , לוין
 361ציפי , לוין
 559 (מתרגם) שאול, לוין
 459, 101 -99שמריהו , לוין

 

 591עמנואל , לוינס
 139 טוב-וםי, לוינסקי

 437, 295עמוס , לויתן
 505ק 'ג, לונדון

 86, 68, 56משה  אברהם, לונץ
 84יצחק , לופבן

 450 , יולופטינג
 220שמואל , לוצאטו

 233 , ג'וןלוק
 267 רב, לוקר

 245לוקרציוס 
 473 ביבהא, לורי

 308 -307, 303, 298, 293ירוחם , לוריא
 572, 478ה "ד, לורנס
 340קונראד , לורנץ
 582, 573גרסיה  פדריקו, לורקה

 525 דוד, לזר
 207, 105פישל , לחובר
 603צביקה , לחמן
 192 (רודי) רודולף, להמן

 121ישעיהו ', ליבוביץ
 493עמיה , ליבליך
 283אליעזר , ליבנה
 519נרי , ליבנה

 389 רות, ליבנית
 192, 183 .ג, יוסף, ליבס
 24, 20תמר , ליבס

 267 הרון שמואלא, ליברמן
 470, 437רונית , ליברמנש
 150 חולדה, ליברנומה

 104יעקב , לידסקי
 591, 11פרנסואה  אן'ז, ליוטאר
 313 (מתרגמת) רינה, ליטוין
 163משה  אפרים, ליילין
 192יעקב , ליכט

 281 (מתרגם) יוסף, ליכטנבוים
 458, 97לילינבלום 

 529, 526יחיאל , לימור
 572חוליו , לימסארס

 464, 308אסטריד , לינדגרן
 224פמלה , טראברס לינדון
 599, 516, 463עירית , לינור
 139יימס 'ג', לינץ

 340 -338' דניסוביץ טרופים, ליסנקו
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 56 שהמ, ליסק

 509לארי , ליפמן
 286 דב, ליפץ

 387, 214משה , ליפשיץ
 411יהודה , ליש
 594, 591 ון'ג, לכט

 264, 214, 93יצחק , למדן
 224אנדרו , לנג
 58 וסףי, לנג

 479אנט , לנגן
 192יעקב , לנדא

 604נילי , לנדסמן
 316 -315, 309, 307 'י, לנדרס

 345, 341, 88 'איליץ ולדימיר, לנין
 511, 508ניבה , לניר
 456זיגפריד , לנץ

 422, 410חזי , לסקלי
 602, 424, 196, 192אלזה , שילר-לסקר
 510איריס , לעאל

 606פול , לפארג
 137, 135ארנון , לפיד
 604, 579חיים , לפיד
 475טומי , לפיד
 599, 550, 520, 446, 444יאיר , לפיד
 599ליהיא , לפיד
 578נדב , לפיד
 539, 504, 424שולמית , לפיד

 83מיכאיל , לרמונטוב
 612 יעל, לרר

 530ברוך , לשם
 610, 431גיורא , לשם
 559רון , לשם

 מ
 236, 233, 227, 175לייב  יהודה, מאגנס
 187אדוארד , מאייר
 473 (ר"ד) ארנה, מאיר
 304, 109גולדה , מאיר
 163מקס , מאיר
 535, 522, 518צביקה , מאיר

 109מאיר , מאירסון
 21וסי י, מאלי
 364קלאוס , מאן
 389, 299, 172תומאס , מאן

 166שלמה , מאנדלקערן
 160 , אברהםמאפו

 -387, 360, 346, 299, 297, 285 אהרן, מגד
388 ,391 ,461 ,587 ,616 
, 529, 514, 442, 424איל /אייל, מגד

535,543- 544 ,547 
 395, 388, 285מתי , מגד
 604נחום , מגד

, 457, 454, 355, 204, 132, 70עודד , מודן
470 ,472- 473 ,524 

 472שולה , מודן
 59 שמואל, מוהליבר

 456סומרסט , מוהם
 192 (ר"ד) זיגפריד, מוזס
 531 -529נח , מוזס

 350, 62 (בטיסט ּפֹוקֶלן-ז'אן) מולייר
 105פרנץ , מולנר
 464יעל , דסקי'מולצ
 431יוסף , מונדי

 59, 55 משה, מונטיפיורי
 591מרסל , מוס

 533, 515, 510 -509, 499אורן , מוסט
 444, 394, 388, 285, 141יגאל , מוסינזון

 449 אריה', מוסקוביץ
 591שנטל , מוף

 233 -232 בריאלג, מוצקין
 159ליאו , מוצקין

 -409, 370, 353, 222, 184גבריאל , מוקד
422 ,428- 431 ,467 

 572 .ק טימו, מוקה
 522איריס , מור

    478שיקיבו , מוראסקי
 573, 450אלברטו , מורביה

. ג המתרגם; ויטפורד ברט) גלעד, מורג
 442 (מור

 306בני , מוריס
 372, 368, 363טוני , מוריסון
 539, 486, 368, 364 -363אלזה , מורנטה

 599עדנה , א"מזי
 249בנימין , מזר

 449מאיר , מזרחי
 464לנדה , מטלון
 549, 326 ,299רונית , מטלון
 138אברהם , מטמון



 מוטי נייגר, מו"לים כמתווכי תרבות

684 
 

  
 218, 139, 129, 109ענת , מידן

 437הלל , מיטלפונקט
 451מרגרט , מיטשל

 532, 470שאול , מייזליש
 150אליהו , מייטוס
 510, 297,299סמי , מיכאל

 428לו 'מיכלאנג
 467 -466 נחםמ, מיכלסון

 411פסח , מילין
 220, 217 .(א.א) אלכסנדר אלן, מילן

 247חיים , מילקוב
 556הנרי , מילר
 188מלטה  מקס, מילר

 446אורי , מילשטיין
 , הרביהודה לייב הכהן פישמן, מימון

136 ,250 
 123ון 'ג, מיספילד

 192אדם , קביץ'מיצ
 451 -450, 439אוריאל , מירון
, 183-185, 137, 66, 26 -25, 18דן , מירון

207 ,210 ,248- 249 ,261 ,264 ,378 ,
351 ,389 ,393 ,410- 411 ,436 ,482 ,
526 
 607 -606, 576, 514, 450ראובן , מירן
 606שושי , מירן

, 364, 362, 355, 318, 311נילי , מירסקי
367 ,520 ,565 

 527מרדכי , מישור
 470איילה , פיינס-מלאך

 450, 113הרמן , מלוויל
 149ונפתלי  ניצה, מלומד

 633 (הרב, כ"ח) מיכאל, מלכיאור
, 309 -305, 303, 258אהוביה , מלכין

311 ,323 
 462אריאנה , מלמד

 300ברנרד , מלמוד
 528יוסי , מלמן

 195רות , מלניקוף
 287, 277דוד , מלץ

 535 -534יהודה , מלצר
 313ריטה , מלצר
 290, 283-282שמשון , מלצר

 389הינריך , מן
 339גרגור , מנדל

 389שמאי , מנדל
 606נלסון , מנדלה
, 97 "י(ש, אברמוביץ) ספרים מוכר מנדלי

103 ,105 ,458 
 163משה , מנדלסון
 561 -560, 559, 520נועה , מנהיים

 112אהוד , מנור
 616, 421דורי , מנור
 369, 360, 358, 354 דסה, מנור

 579יקי , מנשנפרוינד
 107אורן , מס
 107 דני, מס
 354מרדכי , מס
 107ראובן , מס

 106 ואלי, מסטבוים
 316 קארסון, קאלרס'מק
 608אלכסנדר , סמית קול'מק

 276 .ס אנטון, מקארנקו
 123 'ורג'ג, מקדונלד
 479פרנק , מקדונלד

 369שרי , מקובר
 313איאן , מקיואן
 591קתרין , מקינון

 442אריה , מקל
 22מרשל , מקלוהן
 451אליסטר , מקליין

 531, 525, 509רוברט , מקסוול
 506, 360רחל , מראני

 282 (הדוד) עיהוש, מרגולין
 523אלון , מרון

 395פרץ , מרחב
 22אן 'ז אנרי, מרטן

 137יעקב , מרידור
 423רבקה , מרים
 591מוריס , פונטי-מרלו

 561חנוך , מרמרי
 483, 322, 283ירוחם , משל

 424, 249אגי , משעול
 538ניסים , משעל
 566 -565, 522דרור , משעני
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 נ

 556, 538, 280, 246, 244מרדכי , נאור
 576 (מתרגמת) עדי, נאי
 559אשכול , נבו

 245יצחק , נבון
 368נבוקוב 

 604יהונתן , נדב
 448איתי , נוימן
 24הלל , נוסק

 156מקס , נורדאו
 464מרי , נורטון
 211, 208, 206יצחק , נורמן

 521לימור , נחמיאס
 592 דוד, ניב
 522 עינת, ניב

 177 ניוהאוס
 114עדה (, ריקובר'צ) ניומן
 126, 114 -113, 111 -108מרדכי , ניומן
 114רחל , ניומן

 496, 478, 183פרידריך , ניטשה
 632, 630, 456, 55, 4מוטי , נייגר

 99יצחק , ניידיץ
 599, 535 גבי, ניצן
 572, 313 טל, ניצן
 452, 391, 114שלמה , ניצן
 603לאה , ניקל

 527אריה , ניר
 112זאב , נמיר

 531, 525משפחת , נמרודי
  369עופר , נמרודי
 464אדית , נסביט

 307 'ק, נסים
 576 (מתרגם) יורם, נסלבסקי

 437יחזקאל , נפשי
 450עליזה , נצר

 530שלמה , נקדימון
 389 אנדרסון מרטין, נקסה
 470חן , נרדי
 470רבקה , נרדי

 389פאבלו , נרודה
 253 (הרב) צבי משה, נריה

 439עזרא , נרקיס
 

, 138, 2 (לי-מרב, שרי)גם בשם  מרב, נשר
223- 224 ,319 ,454 ,464 ,555 . 
 464טלי , עירוני-נתיב

 578לילך , נתנאל
 121ציון -בן, נתניהו
 526 יוני, נתניהו

 
 ס

 363ה 'וז'ז, סאראמאגו
 313 נטאלי, סארוט

 281ויליאם , סארויאן
 400פול -אן'ז, סארטר

 433עודד , סברדליק
 280, 264, 205דב (, שטוק) סדן
, 321, 319, 313, 297, 295, 258ירון , סדן
323- 325 ,546 ,565 
 200מאיר , סדן

 450, 109ונתן 'ג, סוויפט
 326חניטל , סויסה
 579יוסי , סוכרי
 489אלכסנדר , ניצין'סולז

 139אלטה , סולטר
 444 -443רוני , סומק

 594סוסיר 
 478, 245סופוקלס 

 504אסתר , סופר
 243, 59נחום , סוקולוב

 137אירווינג , סטון
 589, 224, 123לואיס  רוברט, סטיבנסון
 389ון 'ג, סטיינבק

 445דניאל , סטיל
 508, 482, 109, 46יחזקאל , סטימצקי
 566, 563, 523, 488ערי , סטימצקי

 616ון 'ג, סטינבק
 400 -399, 395 -394, 347, 344סטלין 
 113 (אנרי בל-מארי) סטנדל
 504אפרים , סידון
 411, 249אריה , סיון

 591 ר'רוג, סילברסטון
 384, 278 איגנאציו, סילונה
 175ארנסט , סימון

 137אפטון , סינקלר
 276, 267, 72נחמן , סירקין



 מוטי נייגר, מו"לים כמתווכי תרבות

686 
 

 
, 475 -473, 465, 460, 457רות , סירקיס

457 
 475רפאל , סירקיס
 55 -54משה  יואל, סלומון

 322 פרדינן-לואי, סלין
 559, 299,354דיוויד  רום'ג, ר'סלינג
, 326 -325, 317, 297, 295, 17מיה , סלע
365 ,375 ,402 ,419 ,421 ,627 

 246שמואל , סמבורסקי
 476, 172ארתור , סמואלסון

 95, 93לייב  אריה, סמיטיאצקי
, 286 -285 (יזהר. ס) יזהר, סמילנסקי

348 ,388 ,397 ,456 ,460- 461 ,463 ,
467 ,491 ,514 ,548 ,587 

 587, 287, 78, 73משה , סמילנסקי
 555אריק , סמית
 543נאוה , סמל

 451ססיל , לורן סן
, 343 -342, 335, 333, 258אלכסנדר , סנד
347- 350 ,356 ,358- 360 ,376 
 347יונת , סנד
 400משה , סנה
 112חנה , סנש

 591אדוארד , סעיד
 583 -582, 572רמי , סערי
 496, 474, 373, 2 כרמית, ויץ-ספיר
 503 ,219פנחס , ספיר

 502פרד , סקולניק
 192שלמה , סקולסקי
 582, 245, 105 סרוונטס

 592נטלי , סרוט
 287סרויאן 

 418, 409יגאל , סרנה
 468 יסיז, סתוי
 578, 574, 2שירה , סתיו

 
 ע
 392 )הלל עומר( הלל' ע

 630, 37 נרמינה, עבדולאייב
 137 הרן )פלדמן(א, הדני עבר

 287 (מתרגם) יצחק, עברי
 

, 87, 83 -82, 79, 76 -73, 69, 65י "ש, עגנון
154 ,158- 169 ,174 ,176 ,179- 181 ,183 ,
185- 186 ,196 ,201 ,203 ,225 ,260- 261 ,
263 ,267 ,275 ,290 ,347 ,411 ,453 ,467 ,
478 ,482 ,490 ,494 ,496 ,506 ,521 ,526 ,
458 
 162פניה , זלצברגר עוז
, 315 -314, 297, 294 -293, 136עמוס , עוז

361 ,393 ,402 ,453 ,455 ,499 ,506- 507 ,
511 ,514 ,516 ,534 ,459 

 306יוסף , עוזיאל
 470, 112דבורה , עומר
 470חיים , עומר
 62פנינה , עילם
 325 -324עופר , עיני

, 187, 142, 107, 17, 2דניה , מיכלין-עמיחי
243 

, 355, 344 -343, 184 -183יהודה , עמיחי
393 ,410- 412 ,416 ,424 ,478 ,496 

 463, 282, 281, 262אנדה , פינקרפלד-עמיר
 299, 297אלי , עמיר
 304מאיר , עמית
 528, 5- 464אביטל , ענבר

 146איילה , סיטון עצמון
 146שרה , עצמון
 102 ברהם אריהא, עקביה

 427יצחק , עקביהו
 431אביב , עקרוני

 616, 605, 604מאיה , ערד
 437, 424נעים , עריידי

 
 פ

 606פרנק , פאבלוף
 363 ייר פאולופ, פאזוליני
 99אליהו , פאינסון

 576פרנץ , פאנון
 456, 389הווארד , פאסט

 22 -21לוסיין , פבר
 428, 350, 347, 248, 184 דן, פגיס
 464, 140, 123יחיעם , פדן
 -508, 506 -505, 499, 444, 360 יון, פדר
510 ,518 

 363, 361, 205, 110דוד , פוגל
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 96, 17 וחנןי, פוגרבינסקי
 479מריו , פוזו

 144 יאוןל, פויכטוונגר
 579דרור , פויר

 470קן , פולט
 245פוליביוס 

 581, 192 היינריך, קלייסט פון
 592 -590, 11מישל , פוקו

 363ויליאם , פוקנר
 178אוורט , פוקס
    442  גלן, פורד

 364רמי , פורטיס
 507נטלי , פורטמן
 599 וניתר, פוריאן

 111אוגוסט , פורל
 479 פרדריק, פורסיית

, 313, 303, 295, 279 -278אמציה , פורת
317 

 576 (מתרגמת) מיכל, פורת
 616, 388 אלכסנדר, פושקין

 576 (מתרגמת) עידית, פז
 511, 509 -508, 362 -361יעקב , פחטר

 452, 112דני , פחימה
 287אלן , פטון

 428, 424שנדור , פטופי
 236דן , פטנקין
 178בוני , פטרמן

 319חנוך , פיבן
 163ברטהולד , פייבל

 325רוני , פיינשטיין
, 264, 244, 164, 102, 84יעקב , פיכמן

277 ,282 
 245 האלכסנדרוני פילון

 135, 116 -115מאיר , פיליפובצקי
 464פין 

 592הרולד , פינטר
 192יעקב , פינס
 440עמית , בסקי'פינצ

 322מאיר , פינשטיין
 394פבלו , פיקאסו
 248 פירדוסי

 435 צבי, פירון
 616, 572י 'לואיג, פירנדלו
 463. מ רוברט, פירסיג

 

, 121, 116אלכסנדר (, פיליפובצקי) פלאי
129 ,550 

 (ברכה, קוצנוק) ברכה(, פיליפובצקי) פלאי
16 ,69 ,115- 130 

 299 (דיק) ארד'ריצ', פלאנץ
 592סילביה ', פלאת

 375תמר , פלג
 236מתי , פלד
 606 (מתרגמת) ניצה, פלד
 437עודד , פלד

 363 (מתרגמת) עדה, פלדור
 84בנימין ' ר/יהושע, רדלר פלדמן
 607, 161גוסטב , פלובר
 192דוד , פלוסר

 134גילי , פליסקין
 388אלכסנדר , פן

 33דליה , פניג
 603, 415, 412, 410ישראל , פנקס

 573פרננדו , פסואה
 -574, 520, 518 -515, 463, 461חיים , פסח
576 ,578- 586 ,588- 589 

 394, 290 פסטרנק
 245פסקל 

 121יהושע , פראוור
 110אנטול , פראנס
 578וסטין 'ז, פראנק
 424אק 'ז, פרוור
 592 -591זיגמונד , פרויד

 55דב  ישראל, פרומקין
 364מרסל , פרוסט
 24יריס א, פרוש

 544, 529, 2יהודית , פרטוש
 302אליעזר , פרי
 577יורם , פרי
, 358, 356 -353, 333, 312, 205מנחם , פרי
361- 362 ,364 -365 ,367- 368 ,371- 
373 ,374 ,404 ,467 ,486 ,511 ,515 ,524 ,
550- 551 ,623 

 202, 188הנרי , פרידלנדר
 573יונתן , פרייס
 464 (מתרגמת) יוכבד, פרימן

 152 -151נירה , פריסקל
 458, 281, 164, 113, 97דוד , פרישמן
 576 (מתרגמת) שרון, פרמינגר

 315ונתן 'ג, פרנזן
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 470, 130 -129אלונה , פרנקל
 60פרנקל, יונתן 

 464מיכה , פרנקל
 388נעמי , פרנקל
 442שלמה , פרנקל

 325שמעון , פרס
 164זליג , פרסיץ
, 118, 111, 95 -93, 69שושנה , פרסיץ

135 ,164- 165 ,453 ,477 
 105, 97( ליבושיצחק ) ל"י, פרץ
 324, 321עמיר , פרץ
 592, 577 'ורז'ז, פרק
 6ון 'ג, ר'פת

 
 צ
 282וקובסקי 'צ
 364, 110, 76אנטון , כוב'צ
 505רפאל , אלגד-יק'צ'צ
, 126, 113, 109 -108יהושע , יק'צ'צ

137 ,219 
 114 בצלאל, ריקובר'צ
 494 -493 יל'רצ'צ

 613אלטייב , צאלח
 595, 593 -590עידן , צבעוני

 240, 236 -234, 229חי , צבר
 343 -342, 335 (אנטק) יצחק, צוקרמן
 591משה , צוקרמן

 578דביר , צור
 243י , צור
 303מוקי , צור
 426ראובן , צור

 424אידה , צורית
 396 -393, 387, 383, 379, 17זאב , צחור
, 545, 537, 535 -534, 529עליזה , ציגלר

546 
 591משה , צימרמן
 354נתן , ציפקיס

 313בני , ציפר
 604, 461, 456, 355, 353, 294דן , צלקה
 264, 78 שלמה , צמח
 504, 413 -412עדי , צמח

 18 , צמחצמריון
 
 

 ק
 345קאוטסקי 440 (דינור יחיאל) צטניק. ק

 299, 294, 255 ניקוס, קאזאנצאקיס
 400, 299אלבר , קאמי
 591, 233עמנואל , קאנט

 236, 147דוד  משה, קאסוטו
 53יוסף , קארו

 200הרי , קארטר
 20 -19ון 'ג, קארי

 291וילה , קאתר
 291, 287, 277, 110 הרן אברהםא, קבק
 426דוד , קדם

 483אביגדור , קהלני
 517פאולו , קואלו

 603איריס , קובליו
 540הרלן , קובן

 248אבא , קובנר
 315, 299 ג'ון מקסוול ,קוטזי

 248יחזקאל , קויפמן
 427יונה , קולמן
 499, 246 -245, 218טדי , קולק

 189דב , קולקה
 56שראל י, קולת

 572אוריאל , קון
 608ארד 'ריצ, קונדון

 505ארתור , דויל קונן
 607וזף 'ג, קונרד
 6ופאוול  קדושין, קוסר

 479 ותהר, קופפר
 151הלן , קופר
 הרב( )ה"הראי) הכהן יצחק אברהם, קוק
 253, 251, 153 (קוק

 427אן 'ז, קוקטו
 463פאול , קור

 576דיויד , קורטן
 505, 281יאנוש  אק'קורצ

 191, 186, 183  ברוך, קורצוויל
 176 (הרב) הרולד, קושנר

 598, 470סטיבן , קינג
 118חיים , קינן
 511, 286עמוס , קינן

 483 ישראל, קיסר
 112רויארד , קיפלינג

 547, 543, 528 -526אפרים , קישון
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 355ניסים , קלדרון
 430פול , קלודל

 175 מרגליות חיים, קלווריסקי
 113אריה  יהודה, קלוזנר
, 229, 136, 121, 118, 113יוסף , קלוזנר

233 
 231 '(פרופ) קליגלר
, 482, 476, 183, 155, 94, 2חנה , קליימן

489 
 576נעמי , קליין

 471, 240אביעד , קליינברג
 450ון 'ג, קלילנד
 362רינה , קלינוב
 598 (טום, )קלנסי
 118דוד , קלעי
 145 פיבל שרגא, קלעי

 164יעקב , קלצקין
 161גוטפריד , קלר
 561 ענת, קם

 517אלונה , קמחי
 208, 166, 110, 75דב , קמחי

 182רוברט , קמפנר
, 347, 326, 316, 299, 297יהושע , קנז

353 ,363- 364 ,451 
 405 -403, 379אברהם , קנטור

 572אליאס , קנטי
, 527, 456, 363, 297, 184יורם , קניוק

543 ,547 ,556 
, 556, 517, 461, 313אורלי , בלום-קסטל

578 
 136ארתור , קסטלר

 456קרלוס , קסטנדה
 141 -138, 134אריך , קסטנר

 32אה ל, קסן
 275מנחם , קפליוק

 251, 117אליעזר , קפלן
 141אלישבע , קפלן
 572ליאת , קפלן
 104מרדכי , קפלן

, 177 -176, 173 -172, 166פרנץ , קפקא
181 ,192 ,315 ,478 ,491- 493 ,496 ,
506 

 246 -245אהרן , קציר
 342גדעון , קצנלסון

 371, 363יהודית , קציר
 194יעקב , קצנשטיין

, 315 -314, 311 -310, 258אהרון , קראוס
323 ,358 ,360 

 559ניקול , קראוס
 464אורסולה , גווין-לה קרבר
 136ברוך (, קרופניק) קרוא

 437ק 'ג, קרואק
 505דוד , קרויאנקר

 93לואיס , קרול
 32 יכלמ, נבו-קרומר

 345 , פיוטרקרופוטקין
 526, 428, 389, 18 רות, בלום-קרטון
 286, 278 (מתרגם) אברהם, קריב

 534יוסי , קריים
 592 -591 וליה'ז, קריסטבה

 540שרון ', קריץ
 392ראובן , קריץ

 525עזריאל , קרליבך
 460, 455 -454דני , קרמן

 179מיכאל , קרן
 219, 205יהודה , קרני

 284גצל , קרסל
 615 -614, 610 -609, 569עלית , קרפ

 601, 591דליה , קרפל
 62 (אזרחי) רדכימ, קרשבסקי

 578, 517 -516, 461, 443אתגר , קרת
 521 -519, 470סייד , קשוע
, 181, 84 (יעקב, קופלביץ) ישורון, קשת
492 

 
 ר

 142שמעון , ראבידוביץ
, 107, 94, 87, 84, 73 -72אהרון , ראובני

113 
 410יותם , ראובני

 603יאן , ראוכוורגר
 576 ארלי, הוכשילד ראסל

 458, 96( חיים טשרנוביץ) צעיר-רב
 164שמעון , רבידוביץ

 538יצחק , רבין
 538לאה , רבין
 388עוזר , רבין
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 610 יהושע', רבינוביץ
 343, 340 יוסקה', רבינוביץ
, 62 (ר"אז) זיסקינד אלכסנדר, רבינוביץ

83 ,110 ,267 ,277 
 84, 73יעקב , רבינוביץ
 424, 326, 299, 297, 33דורית , רביניאן

 520אבישג , רבינר
 502אביעזר , רביצקי

 603, 223 -221, 219דליה , רביקוביץ
 389, 280נחמיה , רבן

, 135, 117, 101 -99, 96ח "י, רבניצקי
204 ,458 
 546, 517נעמי , רגן

 438ניס 'ג, רדוויי
 495איבונה , רדניץ
 581אופירה , רהט
 501 (בצלאל) ססיל, רֹות

 451, 449 -448, 445הרולד , רובינס
 530אמנון , רובינשטיין

 161אוגוסט , רודן
 611תדאוש ', ביץ'רוז
 24ונתן 'ג, רוז
 149חיים , רוז
 562, 557, 555 -554, 204יורם , רוז

 463טלי , רוזין
 138אהרון , רוזן
 576אורית , רוזן
 358גיורא , רוזן
 578רועי , רוזן

 439 .מ גבריאל, רוזנבאום
 455דורון , רוזנבלום

 276ארתור , רוזנברג
 382 שראלי, רוזנצוייג
 188, 166פרנץ , רוזנצוויג
 585, 578, 574, 536עמית , רוטברד
 574שרון , רוטברד

 340, 249 נתן, רוטנשטרייך
 535 (ג'ואן "ג'ו") .קיי.יי'ג, רולינג
 146 -145מאיר , רולניק

 177 -176דיוויד , רום
 176הרצל , רום

 579 אפרת, אשר-רומן
 470גלילה , פדר רון
 

 573אק 'ז-אן'ז, רוסו
, 426, 423מריצה , רוסמן504נירה , רוסו
434- 436 

 175, 84ארתור , רופין
 591ארד 'ריצ, רורטי
 517סלמן , רושדי

, 395, 390, 384, 379, 258, 16ניר , רושקין
397- 398 
 233 -232.( י.ח) יהודה חיים, רות
  456יוזף , רות
 404, 390מרים , רות
 456פיליפ , רות

 546 -545, 543יהודית , רותם
 576 דפנה, רז

ֵטיין סלע) רחל שְּ לּובְּ  558 (ּבְּ
 451, 222, 219, 217, 93יונתן , רטוש

 55יוסף , ריבלין
 611, 433טוביה , ריבנר

 278טאלבוט , ריד
 423אשר , רייך

 287שלמה , רייכנשטיין
 250 (, הרביצחק יעקב) ריינס

, 424, 208, 197, 192מריה  ריינר, רילקה
573 

 277, 205צבי  יוסף, רימון
 396ישראל , רינג

 591יואב , רינון
 450שרה , ריפין

 400יעקב , ריפתין
 604שמעון , ריקלין
 192תמרה , ריקמן
 591פול , ריקר

 504יצחק , רישין
 112יוני , רכטר

 591אורי , רם
 67 חנה, רם

 548, 532, 253ם "רמב
 161רמברנדט 

 270דוד , רמז
 220ל "רמח

 456, 450אריך מריה , רמרק
 572ול 'ז, רנאר
 447רות , רנדל
 450דיימון , רניון
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, 516, 362, 355, 318 (מוקי) משה, רון

592 
 363 (מתרגם) מירון, רפופורט

 436שלום , רצהבי
 530י "רש

 458אשר , רשף
 523 -522, 458צלי , רשף
 458רפי , רשף

 
 ש

 181מרק , שאגאל
 311, 306אלי , שאלתיאל

 346, 150אברהם , שאנן
 404דן , שביט
 -82, 66, 52 -51, 27, 18, 16זהר , שביט

83 ,99- 101 ,173 ,207 ,259 ,263 ,272 ,
285 ,288 ,292, 309 ,317 ,439 ,464 

 439עקב י, שביט
 -341, 333, 319, 258, 214עוזי , שביט

343 ,362- 363 ,376- 377  
 485בנימין , שבילי

 478, 410, 354אהרן , שבתאי
, 453, 363, 355 -354, 298יעקב , שבתאי

480 ,482 ,506 
 214גליה , שגיב
, 484, 315, 299 -298, 219פנחס , שדה
587 

 415ארז , שוויצר
, 360, 241, 184, 72, 18, 1יגאל , שוורץ

362 ,499 ,510- 511 ,513- 517 ,520 ,
545 ,560- 561 ,600 

 275אליעזר , שוחט
 473, 455, 217 יפיצ, שוחט
 613מוחמד , שוכרי
 478ברונו , שולץ
 566אריה , שומר

 422רובי , שונברגר
 464, 364 -363מרים , פדובאנו-שוסטרמן

 221, 100, 98, 16ה צפריר, שועלי
 458, 287, 277 -275, 97גרשון , שופמן

 176גדעון , שוקן
 

, 158, 154, 94, 12 (גוסטב) גרשום, שוקן
170 ,176 ,178- 181 ,183- 188 ,191 ,193- 
194 ,202 ,453 ,476- 477 ,479- 480 ,482 ,
484 

 176חוה , שוקן
 183יעל , וקןש

 176מיכה , שוקן
 177מרים , שוקן
 491, 486עמוס , שוקן603הרולד , שימל
 -154, 94, 88, 17, 12 זלמן שלמה, שוקן
162 ,165- 172 ,174- 180 ,185 ,188 ,190- 
191 ,194 ,200- 202 ,219 ,261 ,271 ,274- 
275 ,298 ,453 ,467 ,476- 477 ,479 ,506 ,
547 

 157שמעון , שוקן
 177 -176תיאודור , שוקן
 578, 576אסף , שור

 594עדי , שורק
 576עידית , שורר

 69 -68סעדיה (, רוזנרוט) שושני
 -286, 270, 245, 21 (רובשוב) זלמן, ר"שז

287 ,391 
 586, 412דפנה , שחורי

 395דוד , שחם
, 379, 320, 297, 285, 258, 18נתן , שחם
383 ,386- 388 ,393- 394 ,397- 398 ,
400- 403 

 453, 297דוד , שחר
 425אורי , שטטנר
 -142, 111, 109, 17יוסף  אבהרם, שטיבל

144 
 69 ברהם שמואלא, שטיין
 592גרטרוד , שטיין
 182ליאונרד , שטיין

 282  אליעזר, שטיינברג
 267, 264, 93, 84יעקב , שטיינברג
 532עדין , שטיינזלץ
, 278, 210, 208, 206אליעזר , שטיינמן

402 ,453 
 102יהודה , שטינברג
 83ישעיהו , שטרייט
 84 -83, 73שלום , שטרייט
 613, 604, 424שלום  סמי, שטרית

 437ליאור , שטרנברג
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 330 -329זאב , שטרנהל

 633 נחמן, שי
 61 בד, שידורסקי

 315מייקל , שייבון
 532יהודה , שיינפלד

  597דן , שילון
 611, 437, 410ויסלבה , שימבורסקה

 104בנימין , שימין
 603אביגיל , שימל

 486זאב , שיף
  24 ריםמ, שיף

 148דוד , שיפמן
 530, 487שמעון , שיפר

, 576, 8 -177, 172, 23, 7אנדרה , שיפרין
639 

 177ק 'ז, שיפרין
 514, 511, 362 דוד, שיץ
 167 ק, אוטושיט

 -61, 3 (ש"שי) ישראל שלמה, שיריזלי
63 ,87 

 170חיים , שירמן
 182ויליאם , שירר

 150חיים , שכטר
 -441 (בלמר. א; דורם. ש.א) אורי, שלגי
442 ,444- 448 

 446, 441דורית , שלגי
 441,446חיה , שלגי
  446ניר , שלגי
 446, 441רמי , שלגי

 445סידני , שלדון
 8,16שולמית , שלהב

 322יצחק , שלו
, 316, 314, 299, 297, 294מאיר , שלו
319 ,322 ,384 ,515 ,538 ,549 
 600 -599, 522, 514 -513צרויה , שלו

 463, 458, 267, 105, 97עליכם  שלום
, 175 -174, 171, 164, 162גרשם , שלום

191 ,276 ,467 
 277, 150 (שלום יוסף שפירא) .ש, שלום

 -205, 140, 101, 93 אברהם, שלונסקי
217 ,220 ,224 ,265 ,274 ,276 ,285 ,
380- 382 ,384- 391 ,393- 394 ,398 ,
400 ,404 ,407 ,417 ,429 ,467 ,506 

 362חזי , שלח

 150פועה , תורן-שליו
 556חנה , שליטא
 149 .י, שליטא
 308תמר , שלמון
 280, 149, 120אליעזר , שמאלי

 253 -252רפאל  יצחק,  שמואלי
 181 ליעזרא, שמואלי

 113יצחק , שמי
 -346, 322, 297, 290, 285משה , שמיר

347 ,387- 388 ,391- 392 ,394 ,456 ,526 ,
549 

 236שמעון , שמיר
, 287, 264 -263, 120, 84 -82דוד , שמעוני

390 
 326, 313יובל , שמעוני

 384אריה , שמרי
 582 -581, 237אביגדור , שנאן
 577יהודה , שנהב
, 192, 183 -181, 171יצחק (, שנברג) שנהר

197 ,389 ,492 
 504, 362מאיר , שני
 38 וניר, שני

 458, 287, 277, 97זלמן , שניאור
 189 -188, 169למברט , שניידר
 424 , ארתורשניצלר
 525שמואל , שניצר
 236פסח , שנער

 527סטיבן , שפ
 54, 5יעקב , שפיגל

 109 -108אברהם , שפייזהנדלר
 245, 232ברוך , שפינוזה

 201, 198 -190, 188אמיתי , שפיצר
 190דניאל , שפיצר
 190יהודית , שפיצר
 -187, 171, 169, 154 (מוריץ) משה, שפיצר

202 ,467 ,602 
 190פפה , שפיצר

 -210, 208( דוד אליהו, שפיראשפיר, א.ד. )
211 ,213- 215 ,293 ,298 ,303 ,307 ,315 

 450הדסה , בירמן-שפירא
, 260 -259, 179, 78 -77, 17אניטה , שפירא

264 ,266 ,270-276  ,279- 280 ,283 ,328 ,
330 ,351 

 438, 259, 142, 82 עלי, שפירא
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 174, 170 ילקהז, שפר

 (שפרה שיפמן שמואלביץ) .ש, שפרה
219 ,603 

 81יוסף , שפרינצק
 573ישראל , שצמן
, 370, 338 -337, 78, 18, 8גרשון , שקד
411 ,601 
 443ענן ר, שקד

 490 חלר, שקלובסקי
 245, 224 ויליאם ,שקספיר
 556יוסף , שרארה

 426שמעון (, קושרובסקי) שרב
 106אידא , שרברק
, 126, 113 -111, 109 -108יוסף , שרברק

135 
, 108, 106 -102, 17זנויל  שלמה, שרברק

141 
 287אברהם , שרון
 403יוסי , שריד

 437אלי (, חתולי) שרייבר
 113צבי , שרפשטיין

 306, 301, 292 -291, 244משה , שרת
 
 ת

 560אהוד , תגרי
 70דוד , תדהר

 592, 478, 36דילן , תומאס
 431 -430 ציון-ןב, תומר

 245תוקידידס 
 234חיים , תורן

 26 -25אלבר , תיבודה
 526אפרים , תלמי
 528 -526מנחם , תלמי
 480, 453, 297, 285, 185בנימין , תמוז
 504עדה , תמיר
 426 שמואל, תמרי

 

 

 
 
 
 
 
 


