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 מילות מפתח עמ' מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    אפיק אל הקורא כל נתוח מכאיב אך מרפא 1964 דצמבר 1 א
 מאמר  דחוח יוסף אחינו בתימן בין הפטיש והסדן 1964 דצמבר 1 א
 מאמר  טובי ציון התגבשות המעמדות בישראל כיום 1964 דצמבר 1 א
 מאמר  מתפלל ת אביב"משכן אחים" ברמ 1964 דצמבר 1 א
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן 1964 דצמבר 1 א
 שיר  בן נון סולמי צפורה  נהיה 1964 דצמבר 1 א
 שיר  בר עוז אברהם מלכות ללא עתר 1964 דצמבר 1 א
 שיר  הלוי רצון סוד האלהים שבלבבי 1964 דצמבר 1 א
 סיפור  עוז אברהם בר דוכן האשליות קטע מתוך רומן 1964 דצמבר 1 א
 שיר  סולמי טוביה בני לכשתגדל 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  בן מנחם אבי צמד העמרנים בשירתו 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  בר עוז אברהם כנס עשור לשירה המודרנית 1964 דצמבר 1 א
 שיר  טובי יוסף הזדאבות 1964 דצמבר 1 א
 מאמר  אושרי חיים הנהיה כנים 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  טובי יוסף חוג צעירים לפעולות תרבות ופולקלור 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  דחוח יוסף עצרת זכרון לרב יחיא קפאח ז"ל 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  טובי יוסף "משכיל דורש" לר' יחיא קורח 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת   אוזן שומעת יד כותבת 1964 דצמבר 1 א
 ביקורת  אוהד "א"ס דוד" בשכונת שבזי קבוצת הפרברים בכדוררגל 1964 דצמבר 1 א
 הספד  כובשי סעדיה שנה למות הרב שלום כהן ז"ל 1964 דצמבר 1 א
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 מפתח מילות דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    אפיק אל הקורא בן משפט למשפח 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  כוכבי יהודה איחוד פלגינו צורך השעה 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  רענן יהודה היהדות  תוכן לחיים של אמת 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  רצהבי יהודה שירי חתונה ברדאע שבתימן 1965 פברואר  2 ב
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 מפתח מילות דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 ביקורת  טובי יוסף ח התפילה של יהודי תימן "התכלאל"נוס 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  נחום לוי יודא מחבר המדרש הגדול 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  סולמי טוביה ועוד על המדרש הגדול 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  דחוח יוסף נייםהיזהרו בבני ע 1965 פברואר  2 ב
   אראל ירום גמישות בערכים 1965 פברואר  2 ב
 שיר  עמיר יהודה פליאה אחרונה 1965 פברואר  2 ב
 שיר  חובב מחבוב רות כשאין אמא בבית עם ערב 1965 פברואר  2 ב
 שיר  מדינה שלום נשמת אבי 1965 פברואר  2 ב
 שיר  י צפורהבן נון סולמ בגרות עצובה 1965 פברואר  2 ב
 שיר  כהן ציון משה עדיך מלך עלומים 1965 פברואר  2 ב
 שיר  אפפל שולמית גשר 1965 פברואר  2 ב
 סיפור  בר עוז אברהם הרהורים של אימה 1965 פברואר  2 ב
 הספד  מדינה שלמה הרב משה מדינה זצ"ל 1965 פברואר  2 ב
    אוזן שומעת יד כותבת 1965 פברואר  2 ב
    מכתבים למערכת 1965 פברואר  2 ב
   עוזרי שלמה תערוכת ציור 1965 פברואר  2 ב
 הספד  גילאור ישראל לזכרון יוסף צחי ז"ל 1965 פברואר  2 ב
 מאמר  אראל ירום גמישות בערכים 1965 פברואר  2 ב
 הספד  סולמי י"ז סעידה סולמי ז"ל 1965 פברואר  2 ב
    התימנים במדינת ישראלהתישבות  1965 פברואר  2 ב
        
        

 
 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון

    אפיק אל הקורא  1965 אפריל  3 ג
 מאמר  הירושלמי עדו ישראל גרמניה ומצרים 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  בן ארי עוז מבטא השפה העברית ודקדוקה 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  דחוח יוסף בעית המורים שאינם מוסמכים 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  עמיר יהודה על הוראת שירי שבזי בביה"ס התיכון 1965 אפריל  3 ג
 ביקורת  ירום אראל דיון במועצה הדתית של ת"א  1965 אפריל  3 ג
 מאמר  רצהבי יהודה פרעות ביהודי צנעא בפסח תקע"ח 1965 אפריל  3 ג
 ביקורת  דיש יוסף ל בטבור העירהיכ 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי ב 1965 אפריל  3 ג
 ביקורת  טובי יוסף נוסח התפילה של יהודי תימן 1965 אפריל  3 ג
 שיר  מדינה שלום עיפה נפשי אלהי 1965 אפריל  3 ג
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 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 שיר  עמיהוד אברהם הד רחוק 1965 אפריל  3 ג
 שיר  כהן ציון משה ושוב אל אותה פסקה 1965 ל אפרי 3 ג
 שיר  הלוי רצון לילה לילי שלי  1965 אפריל  3 ג
 שיר  סולמי טוביה מן היש אל האין 1965 אפריל  3 ג
 ביקורת  ג'בלי זכריה על "מלכות ללא כתר" 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  ודאנחום לוי י מדרש "זר זהב" תושב האבידה לבעליה 1965 אפריל  3 ג
 הספד  רענן יהודה צפנת פענח ר' שלום  שרעבי זצ"ל 1965 אפריל  3 ג
 הספד  גמליאלי בנימין נסים שרעבי זצ"ל לדמותו של חולם ולוחם 1965 אפריל  3 ג
 מאמר  עוזרי יוסף כפרי " על כנפי נשרים" 1965 אפריל  3 ג
    עין הקורא 1965 אפריל  3 ג
    ים אל המערכתמכתב 1965 אפריל  3 ג
    אוזן שומעת יד כותבת 1965 אפריל  3 ג
        
        
        
        
        
        

 
 מילות מפתח דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    אפיק אל הקורא  תנצב"ה 1965 יוני  4 ד
 מאמר  הירושלמי עידו אחדות ופירוד בעולם הערבי 1965 יוני  4 ד
 מאמר  לבנברג עליזה התודעה היהודית כגורם לאומי מלכד 1965 יוני  4 ד
 מאמר  אבדר אריה הגבר החינוך ויפחת העונש 1965 יוני  4 ד
 מאמר  עוזרי יוסף התפתחויות חברתיות בישראל 1965 יוני  4 ד
 ביקורת  סולמי טוביה הזיקה בין השבטים לעדות של ימינו 1965 יוני  4 ד
 מאמר  העדני מהלל ז"ל בן תימן נשתל במצרים 1965 יוני  4 ד
 ביקורת  דחוח יוסף כנס פעילים מבני עדות המזרח 1965 יוני  4 ד
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי ג 1965 יוני  4 ד
 מאמר  פטישי אהרון האחד שיצאה נפשו ב"אחד" 1965 יוני  4 ד
 ביקורת  רצהבי יהודה פילת מנחה בבית כנסת  "אלבם"ת 1965 יוני  4 ד
 שיר  הלוי רצון הקול 1965 יוני  4 ד
 שיר  מבשר יגאל בחלומי 1965 יוני  4 ד
 שיר  אגבס עובד הימים עברו לאן 1965 יוני  4 ד
 שיר  מדינה שלום בין גללי רוח  1965 יוני  4 ד
 שיר  עוזרי עזרא לא תאמר לי הנער 1965 יוני  4 ד
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 מילות מפתח דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 מאמר   מסורת מדוייקת לרבי  יוסף צוברי 1965 יוני  4 ד
 מאמר  טובי יוסף פירוש המשנה להרמב"ם מהדורת הרב יוסף קפאח 1965 יוני  4 ד
 הספד   הרה"ג יחיא יצחק הלוי ז"ל  1965 יוני  4 ד
   משולם עוזי מקצוע לנערים בוגרי בי"ס יסודי 1965 יוני  4 ד
    עין הקורא 1965 יוני  4 ד
    מכתבים אל המערכת 1965 יוני  4 ד
    אוזן שומעת יד כותבת 1965 יוני  4 ד
    מיכל אהרוני ציירת עולה 1965 יוני  4 ד
        
        
        
        
        

 
 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    הרופאים ומחלות החברהאפיק אל הקורא   1965 יולי  5 ה
 מאמר  קיסר ישראל על בעיות עיירות הפיתוח 1965 יולי  5 ה
    חשש לעדתיות בשרות המדינה 1965 יולי  5 ה
 מאמר  דחוח יוסף התמורות במערכת החינוך 1965 יולי  5 ה
 ביקורת  רצהבי יהודה ר' יחיא צאלח וחיבוריו 1965 יולי  5 ה
 ביקורת  מדינה שלום באזיקים הספר יתום 1965 יולי  5 ה
 מאמר  עומסי עזרא ביטוי הו"ו כיום בשפתנו 1965 יולי  5 ה
 ביקורת  טובי יוסף זכרון לראשוני העדה בירושלים 1965 יולי  5 ה
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי ד 1965 יולי  5 ה
 מאמר  ני מהלל ז"להעד בין תימן שנשתל במצרים 1965 יולי  5 ה
 מאמר  חצרוני מנחם ממשאבי הראשונים 1965 יולי  5 ה
 שיר  אלשיך יחיא על השואה 1965 יולי  5 ה
 שיר  מדינה שלום בארץ חמסים 1965 יולי  5 ה
 שיר  בר עוז אברהם אליהו גבור ישראל 1965 יולי  5 ה
 שיר  הלוי רצון גן החיים 1965 יולי  5 ה
 שיר  כהן ציון משה והוא נער 1965 יולי  5 ה
 ביקורת  בן ארי עוז "פרקי קריית שמונה" לעליזה לבנברג 1965 יולי  5 ה
 מאמר  טובי יוסף ר' ש' שלום במחקר המסורת 1965 יולי  5 ה
 מאמר  רצהבי יהודה ספר המוסר לר' יחיא אלצ'אהרי 1965 יולי  5 ה
    "נפתולים" מחזה 1965 יולי  5 ה
 מאמר  בר עוז אברהם משה ספרטוס חסיד יהודי תימן 1965 ולי י 5 ה
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 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    עין הקורא 1965 יולי  5 ה
    אוזן שומעת יד כותבת 1965 יולי  5 ה
    הידור השער ע"י ש' מדינה 1965 יולי  5 ה
    נפתולים מחזה מאת מרדכי יצהרי 1965 יולי  5 ה
 הספד  יוסף עזורי ז"ללדמותו של ר' סעדיה חבשוש  1965 יולי  5 ה
 ביקורת  סופרנו ערב ההתאחדות עם זכר הרה"ג ר' יחיא יצחק הלוי ז"ל 1965 יולי  5 ה
        
        
        
 

 
 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון

    אפיק אל הקורא   1965 אוגוסט  6 ו
 ביקורת  יעקב יוסףצובירי  ברכות נכבדי העדה 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  קיסר ישראל תעסוקה וכח אדם בעירות הפתוח 1965 אוגוסט  6 ו
 ביקורת   המכון לחשיפת גנזי תימן 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  בן ארי עוז חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  רצהבי יהודה מפיוטי תימן 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  רענן יהודה דמות הנוער הישראלי היום 1965 ט אוגוס 6 ו
 שיר  סולמי טוביה תפילת יחיד 1965 אוגוסט  6 ו
 שיר  אלשיך יחיא  שדי שעה  1965 אוגוסט  6 ו
 שיר  הלוי רצון לאחים שבספר 1965 אוגוסט  6 ו
 לא מופיע ????  משה עובד נזכור  1965 אוגוסט  6 ו
 שיר  בר עוז אברהם הספקמפחד  1965 אוגוסט  6 ו
 סיפור  סולמי טוביה בין דין לרחמים 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן 1965 אוגוסט  6 ו
 ?????  כהן ציון משה כהנים בעבודתם 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  משולם עוזי תהליך בחירת מקצוע לנערים 1965 אוגוסט  6 ו
 מאמר  ירון  א' ההקבצה כפי שהיא 1965 אוגוסט  6 ו
    מכתבים אל המערכת 1965 אוגוסט  6 ו
 ביקורת  יצחקי נ היכל שכולו זהב ואבנים טובות  1965 אוגוסט  6 ו
 הספד  קפאח שלום מירושלים הבירה התיחדות לזכר ר' שלום כסאר ז"ל 1965 אוגוסט  6 ו
 שיר  בר עוז אברהם  "בטלית קרועה" 1965 אוגוסט  6 ו
    עין הקורא 1965 אוגוסט  6 ו
    אוזן שומעת יד כותבת 1965 אוגוסט  6 ו
    הידור השער ע"י ש' מדינה 1965 אוגוסט  6 ו
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 מילות מפתח דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    אפיק אל הקורא   "אפיקים והבחירות" 1965 דצמבר  7 ז
    "ש שבזי פרס לשירה ע 1965 דצמבר  7 ז
    ברכת הרב נסים יצחק 1965 דצמבר  7 ז
 מאמר  דחוח יוסף תימן לאחר  הסכם ג'דה 1965 דצמבר  7 ז
 ביקורת  סולמי טוביה שויון במעשה ושויון באחריות 1965 דצמבר  7 ז
 מאמר  אחישלום ציון לקח הבחירות 1965 דצמבר  7 ז
 מאמר  אלוני שולמית חיובים בין קרובי משפחה 1965 דצמבר  7 ז
 מאמר  קארה שמעון ממנהגי יהודי תימן בהלכה לאור ספרות הגאונים 1965 דצמבר  7 ז
 מאמר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי ו 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  הלוי רצון היי את... 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  אברהם עמיהוד הגשם הראשון 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  משה עובד נזכור 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  בן נון צפורה בת המדבר 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  עמיר יהודה מזבח אדמה 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  רן אהרן ידעת שאבוא... 1965 דצמבר  7 ז
 שיר  עטרי יוסף הרהורים 1965 דצמבר  7 ז
 יקורתב  מדינה שלום ספר המוסר מהדורת רצהבי 1965 דצמבר  7 ז
 ביקורת  לבנברג עליזה הוכוח על "פרקי קרית שמונה" 1965 דצמבר  7 ז
 הספד  רצהבי יהודה לדמותו של ר' רפאל אלשיך ז"ל 1965 דצמבר  7 ז
   יועץ אברהם תקוות מפתח תקוה 1965 דצמבר  7 ז
    מכתבים אל המערכת 1965 דצמבר  7 ז
    הודעות ומודעות 1965 דצמבר  7 ז
    הידור השער ע"י שלמה מדינה 1965 דצמבר  7 ז
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 מילות מפתח דף מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
    אפיק אל הקורא שליחות השר ששון   1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  רצהבי יהודה אליק ליהודה רצהבי על התורה ועל א"יפרס בי 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  סולמי טוביה דור לא אל לא מלך ולא גבור 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  טובי יוסף הקשרים בין  יהודי תימן ובבל 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  בלס שמעון דרכי התקשורת  ויחסי עדות 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  שלום סעדיה סטודנטים ומעמד חברתי  1966 פברואר  8-9 ח ט
 שיר  כהן ציון משה עצור נא אביב 1966 פברואר  8-9 ח ט
 שיר  הלוי רצון ליל ילדות 1966 פברואר  8-9 ח ט
 שיר  בר עוז אברהם בנוף בית שלישי 1966 פברואר  8-9 ח ט
 שיר  סולמי טוביה סוד הויה 1966 פברואר  8-9 ח ט
 שיר  בן נון צפורה שני שירים אל הכרכים  א 1966 פברואר  8-9 ח ט
 ביקורת  קארה שמעון קיצור אבן העזר  לר' אביגד שרעבי 1966 פברואר  8-9 ח ט
 חסרים  דפים  דחוח יוסף העדר רופא תימני 1966 פברואר  8-9 ח ט
 חסרים  דפים  בר עוז אברהם תקוה פזורה 1966 פברואר  8-9 ח ט
 חסרים  דפים  הלוי רצון שירת ישראל בתימן 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  טובי יוסף יהודי בבל 1966 פברואר  8-9 ח ט
 ביקרות  מדינה שלום היושבת בגנים  חזיון תעתועים הצגה 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  גמליאלי בנימין נסים ערביי תימן ואורח חיייהם 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  מדינה שלום ספר המוסר מהדורת רצהבי 1966 פברואר  8-9 ח ט
 מאמר  חוברה יוסף הפעילות הספרותית בקרב יוצאי תימן 1966 פברואר  8-9 ח ט
 ביקרות  יהב יחיאל כפר שמאי 1966 פברואר  8-9 ח ט
 ביקרות  משולם עוזי שלושים שנה לבני יהודה 1966 פברואר  8-9 ח ט
 הספד  חבשוש יחיאל ציון לזכריה גלוסקא ז"ל 1966 ברואר פ 8-9 ח ט
 ביקרות  רענן יהודה שני בתי כנסת בשכנות מעודדת 1966 פברואר  8-9 ח ט
 ראיון  מבורך סיאני אסתר אגודת ענית בישראל 1966 פברואר  8-9 ח ט
    עין הקורא  1966 פברואר  8-9 ח ט
    רכתמכתבים אל המע 1966 פברואר  8-9 ח ט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא פעם עני תמיד עני 1966 מרץ  10 י
 ביקורת אראל ירום כנס חגיגי לספר "ספר המוסר" 1966 מרץ  10 י
 מאמר אלידע ש"ס )צ'אלעי( רוץ אחר ההשכלההמי 1966 מרץ  10 י
 ביקורת אלוני שולמית דאגה בן קרובים חובה שבחוק 1966 מרץ  10 י
 מאמר צדוק משה שנה לגילוי  הגניזה בקהיר 70 1966 מרץ  10 י
 מאמר רצהבי יהודה נוסח חדש של "מא כ'בר" 1966 מרץ  10 י
 מאמר הלוי רצון יחי שירי ציוןשירת ישראל בתימן הנושא המש 1966 מרץ  10 י
 אגדה מדינה שלמה האדם עץ השדה 1966 מרץ  10 י
 שיר מדינה שלום עת לכזב "אמת" יאמר 1966 מרץ  10 י
 שיר אגבס עובד ליובל 1966 מרץ  10 י
 שיר הלוי רצון שחקים בניחם 1966 מרץ  10 י
 ביקורת נדאף ראובן  שלוש תשובות 1966 מרץ  10 י
 ביקורת בר עוז אברהם תזמורת הנוער בת"א ופרווריה 1966 רץ מ 10 י
   עין הקורא 1966 מרץ  10 י
 ביקורת דחוח יוסף שכ' עין יעקב באבן יהודה 1966 מרץ  10 י
   מכתבים אל המערכת 1966 מרץ  10 י
 הספד כוכבי יהודה הרב עובדיה בן זכריה קוריש זצ"ל 1966 מרץ  10 י
 הספד אושרי חיים ן הרב שלום גמליאל ז"לברבי יחיאל  1966 מרץ  10 י
       י
       י
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   ישראלאפיק אל הקורא הפגיעה בזכויות האדם ב 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר עמראני חיים מרבד הקסמים ומעשה הקוסמים 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר אראל ירום כפר חב"ד ולא תחמוד 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר סעדיה ישעיה ביה"ס התיכון ותפקידו בקליטת עולים 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר מתוך מדע דו ירחון רה"ב ובישראל "מחקר רפואי על התימנים בא 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר חוברה יוסף החינוך היהודי בתימן  והביקורת עליו 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת רצהבי יהודה הערות לביקורת 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי שירי ציון ט 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת מדינה שלום ספר המוסר מהדורת רצהבי 1966 יוני  11-12 ביא י
 שיר סולמי טוביה אם אח אני 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר הלוי רצון אחותי הקטנה 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר סולמי טוביה לאן שאו שלומות 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר להמדר סגו ללא מילים 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר כהן ציון משה נעורים 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר עוזרי עזרא נבואה של אחרית 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר יהב יחיאל בדרך אל שביל הזהב 1966 יוני  11-12 יא יב
 שיר הררי זהר על אפיקים בנגב 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת עוזרי לוי רבקה יםבמלאת שנה לאפיק 1966 יוני  11-12 יא יב
   עין הקורא 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר עומיסי עזרא ספיחי מקרא 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר טובי יוסף על תימן ומחנה גאולה 1966 יוני  11-12 יא יב
 מאמר יהב יחיאל ההורים וחלקם בחינוך 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת מדינה שלום שנה לפעילות ס' דמארי דנשיא 30ית כנסת נוה נתן ב 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת דיש יוסף פעילות שוחרי אפיקים בנתניה 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת סופרנו שנה לפעילות סעדיה דמארי 30 1966 יוני  11-12 יא יב
   מכתבים אל המערכת 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת מדינה שלום הנשיא 1966  יוני 11-12 יא יב
 ביקורת המערכת איך נכנסנו ואיך יצאנו 1966 יוני  11-12 יא יב
 ביקורת המערכת פרס ישראל לד"ר שלמה מורג 1966 יוני  11-12 יא יב
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא הננו אזרחים ולא נתינים 1966 וגוסט א 13-14 יג יד
 מאמר סולמי טוביה גם הצדק נזקק ללוחמים 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר עמראני חיים קרית אונו 77הועדה הצבורית ת"ד  1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר וםבשארי של התודעה הצבורית בעדה תנאי לקיומנו 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר רצהבי יהודה תרבות תימן כמקור לתרבות יהודית קדומה 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר קרטה נעמי הצדק החברתי ביהדות ובאומות 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 שיר מדינה שלום משא עיטים 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 שיר שאעד אילנה דומי לך נשמה 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 שיר הלוי רצון לבי זה הלבב 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר קארה שמעון מענה לשלוש השאלות מגליון יא יב 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי י 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר הודהנדאף ראובן י עיונים בשירתנו 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר סולמי טוביה קינה על טבח חברון פרעות אב תרפ"ט 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר לבנברג עליזה רוח חדשה לחנוך 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר מכנר מרים מפתח חשוב להשכלה 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 מאמר ארי עוז בן כפר תוחלת מייחל לסובלנות 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 ביקורת סופרנו ראש העין נאבקת על המסורת  1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 הספד בן צור שמעון יצחק צבארי נ"ע 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 הספד דחוח יוסף הרב דוד צדוק הלוי ז"ל 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
 ביקורת  י נשרים"חגיגת ח"י שנים לעלית על "כנפ 1966 אוגוסט  13-14 יג יד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא תחל שנה וברכותיה 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר  כנס הורים שילדיהם נעדרים 1966 ספטמבר  15-16  טזטו 

 ברכה הלוי יצחק שלום ברכות רבינו לשנה החדשה 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 ברכה נסים יצחק ברכת הראשון לציון הרב יצחק נסים לשנה החדשה 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר י יוסףטוב מזרח מערב ויהדות 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר עמראני חיים קרית אונו 77הועדה הצבורית תיבת דואר תד   1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר דחוח יוסף מזרחיות עליך ישראל 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר מדינה שלום עדות לרדיפות שנת בי"א לשטרות 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר עמיר יהודה נסיון ראשון בהוראת שירי שבזי 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 שיר הלוי רצון לכו נא לחמו אחי בלחמי 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 שיר סולמי טוביה לדתן ואבירם נשלמה בשיר רגלינו 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 שיר בן נון צפורה ידעתי א להים בקרבי 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 שיר עמיר יהודה אבן 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 שיר כהן ציון משה אליך אדמתי 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר רצהבי יהודה פיוטים ממחזור תימן 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 פיוט  תעיתי כשה אובד 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר הלוי רצון י יאשירת ישראל בתימן הנושא המשיח 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
מיומן המכון לחשיפת "גנזי תימן"  מי חבר את "מנחת  1966 ספטמבר  15-16  טו טז

 יהודה"
 ביקורת נחום לוי יודא

 שיר סולמי טוביה נשלמה בשיר רגלינו 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 אגדה מדינה שלמה הירושה תוף סולם וחתול 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר עומיסי עזרא ספיחי מקרא 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 מאמר ג'מילי עזרא אבל אשמים אנחנו 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 ביקורת לוי דוד שלום עבר קציר כלה קיץ 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 ביקורת חבה משה התשכח אשה עולה 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 ביקורת לוי מאיר הבנים האובדים מדעת 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
  סופרנו הכנסת ספר תורה בהדר יוסף 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
 הספד נחום ע שלושים לר' יחיא ערבה ז"ל 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
   מכתבים אל המערכת 1966 ספטמבר  15-16  טו טז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא תזכורת לחומרי כפר תוחלת 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר עמראני חיים הוכרה צדקת התביעה לחקור גורל הילדים 1966 דצמבר  17 יז
 ביקורת סופרנו טקס הענקת פרס שבזי לשירה 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר לוי ירקוני א המסע 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר לבנברג עליזה ל מזרחיות ומערביותע 1966 דצמבר  17 יז
 ביקורת סופרנו ערב פולקלור בנוסח החבאנים 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר דויטש דוד פני הנוער התימני 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר פטישי אהרן שבת במדרך עוז 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר מדינה שלום הטלה והפיל פילטון 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר רצהבי יהודה מי מחברו של מנחת יהודה 1966 דצמבר  17 יז
 שיר הלוי רצון הנחשה 1966 דצמבר  17 יז
 שיר רדאעי שלום שמח עצב 1966 דצמבר  17 יז
 שיר עמוס זכריה ללא אור 1966 דצמבר  17 יז
 שיר בן משה בן ציון קול שנדם 1966 דצמבר  17 יז
 שיר בן משה דינה אמי 1966 דצמבר  17 יז
   עין הקורא 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי יב 1966 דצמבר  17 יז
 ביקורת בר עוז אברהם ליהודה בורלא  80ליובל ה  1966 דצמבר  17 יז
 סיפור גמליאלי בנימין נסים עזבונו של כלב 1966 דצמבר  17 יז
 הספד  ודה כהן נ"ע לדמות ר' יה 1966 דצמבר  17 יז
 מאמר דורי זכריה הקאת ותכונותיו 1966 דצמבר  17 יז
 הספד נחון לוי יודא בין אזכרה לזכרון 1966 דצמבר  17 יז
 הספד בן משפחה נעמי קלזן  ז"ל 1966 דצמבר  17 יז
   מכתבים אל המערכת 1966 דצמבר  17 יז
   שהשמחה במעונם 1966 דצמבר  17 יז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא המבחן 1967 מרץ  18 יח
 מאמר מדינה שלום בעיית תוחלת שאלה לאומית 1967 מרץ  18 יח
 מאמר רצהבי יהודה יהודי תימן בישראל 1967 מרץ  18 יח
 מאמר עמראני חיים פרשת ילדי תימן נחקרת 1967 מרץ  18 יח
 מאמר גמליאלי כ' נסים כצפור בודד על גג 1967 מרץ  18 יח
 מאמר טובי יוסף תהילים תרגום רס"ג מהדורת הרב יוסף קפאח 1967 מרץ  18 יח
 מאמר מסורי עודד סעדיה  ההתנחלות בנחליאלי של חדרה 1967 מרץ  18 יח
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן יג סוף 1967 מרץ  18 יח
 שיר  לוי חיים עבדות 1967 מרץ  18 יח
 שיר הלוי רצון הרעדים הגדולים 1967 מרץ  18 יח
 שיר צברי חיים זכורני בעודי עלי אדמות 1967 מרץ  18 יח
 שיר מעטוף משה שמים 1967 מרץ  18 יח
 הספד הלוי יאיר הרב זכריה הלוי מדאר ז"ל  1967 מרץ  18 יח
 ביקורת סופרנו רב זכריה שרעבי אביגדפירוש על השולחן ערוך  ל 1967 מרץ  18 יח
 ביקורת נחום לוי יודא עוד על מנחת יהודה 1967 מרץ  18 יח
 אגדה מדינה שלמה אגדה לבני נעורים  אבן ברקת 1967 מרץ  18 יח
 ביקורת יהב יחיאל טירת שלום 1967 מרץ  18 יח
 ביקורת סופרנו ערב חברתי תרבותי בנתניה 1967 מרץ  18 יח
 מאמר חבה משה עדותן של עובדות 1967 מרץ  18 יח
 הספד דחוח יוסף רבי יחיאל גמליאלי ז"ל 1967 מרץ  18 יח
  הררי זהר יחיאל מיסק ז"ל 1967 מרץ  18 יח
   עין הקורא 1967 מרץ  18 יח
   מכתבים אל המערכת 1967 מרץ  18 יח
 ביקורת  סעדיה דמארי ושמחת פורים 1967 מרץ 18 יח
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא הסכנה לנכסי תרבות 1967 מאי 19 יט
 מאמר סופרנו בראש העין ראש העין מזדהה עם תוחלת  1967 מאי 19 יט
 מאמר שרעבי מאיר גם ניפוץ אלילי נכר דרוש עז 1967 מאי 19 יט
 ביקורת סופרנו בפ"ת עצרת בפ"ת לתמיכה בתוחלת 1967 מאי 19 יט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי א פתיחה 1967 מאי 19 יט
 מאמר רצהבי יהודה בקשת האמת או התנצחות 1967 מאי 19 יט
 שיר טשרניחובסקי שאול רץאומרים ישנה א 1967 מאי 19 יט
 שיר מחבוב בנציון חיים ז"ל ובקרבו ישים  ארבו 1967 מאי 19 יט
 שיר הלוי רצון הנני ענו בי 1967 מאי 19 יט
 שיר מדינה שלום לכל בני קמצא  1967 מאי 19 יט
 שיר סולמי טוביה יום גלות תוחלת  1967 מאי 19 יט
 שיר וביהסולמי ט ליל עלות לרגל 1967 מאי 19 יט
 ראיון אפיקים ראיון במלאת שנה לפרשת הילדים עם מר טוב צדוק 1967 מאי 19 יט
 ביקורת עוז ארי יאיר יסודות לחינוך יהודי בימנו 1967 מאי 19 יט
 ביקורת סופרנו כנסי אפיקים בית דגן 1967 מאי 19 יט
 ביקורת סופרנו אנדרטה לחללי עליית תימן 1967 מאי 19 יט
 ביקורת סופרנו פרס ספרותי לפרופסור מירסקי אהרון 1967 אימ 19 יט
 מאמר טובי יוסף הצעת סיכום בויכוח על מנחת יהודה 1967 מאי 19 יט
משפט חרוץ משפט אמת ונאות ציון  להר"ר זכריה אביגד  1967 מאי 19 יט

 שרעבי 
 מאמר קארה שמעון

   זכרון להולכים 1967 מאי 19 יט
 הספד דחוח יוסף י יהודה אקצ"ע נ"ערב 1967 מאי 19 יט
 מאמר אראל ירום חב"ד המטרה מקדשת את האמצעים 1967 מאי 19 יט
 הספד סופרנו העצרת לזכר רב יהודה אקצ"ע 1967 מאי 19 יט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון

   אפיק אל הקורא בין אגדה למציאות 1967 אוגוסט  20 כ 
 ביקורת  ערב תרבותי פרופסור מורג אורח  ראש העין 1967 אוגוסט  20 כ 
   פרס שבזי תשכ"ח 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר עוזרי חיים אביר העפלת התימנים 1967 אוגוסט  20 כ 
 ביקורת סופרנו ב גאוןקבלת פנים להר 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר דחוח יוסף ספיחי העליה מתימן 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר גשורי מ"ש היש מקום באפיקים למוסיקה 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר דורי זכריה הבשמים  1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר טובי יוסף השבת אבידה לבעליה 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר שער יוסף מוקיר שבתיחיא  1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ב 1967 אוגוסט  20 כ 
 שיר צובירי אברהם הזעם שבאושר 1967 אוגוסט  20 כ 
 שיר מגורי כהן חיים צועדים כולנו היום 1967 אוגוסט  20 כ 
 שיר סולמי טוביה נצח ישראל לא ישקר 1967 אוגוסט  20 כ 
 שיר הלוי רצון בטרם קרב 1967 אוגוסט  20 כ 
 שיר הלוי רצון לאחר קרב 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר מדינה שלום יהודי תימן למשה צדוק 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר דחריג' ציונה נימוסי תרבות ותרבות נימוסים 1967 אוגוסט  20 כ 
 מאמר גדסי עליזהטביב  התקדמות ונסיגה במעמד האשה 1967 אוגוסט  20 כ 
 ביקורת דיש יוסף פעילותו של ס דמארי 1967 אוגוסט  20 כ 
 ביקורת בר עוז אברהם אורח מארצות הברית 1967 אוגוסט  20 כ 
 הספד  יהודית חיה שאקי ז"ל 1967 אוגוסט  20 כ 
 הספד  סרן אברהם עופרי ז"ל 1967 אוגוסט  20 כ 
 הספד שרעבי ש "למרת אמן אושרי ז 1967 אוגוסט  20 כ 
 ביקורת אבינר שלום חזון עובדיה להר"ג עובדיה יוסף 1967 אוגוסט  20 כ 
 הספד סופרנו אזכרה יצחק הלוי זצ"ל 1967 אוגוסט 20 כ
 הספד  הרב זכריה כהן זצ"ל 1967 אוגוסט 20 כ
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 פתחמילות מ מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא משנה אל שנה 1967 אוקטובר  21 כא
   ברכות רבנינו לשנה חדשה שלום יצחק הלוי 1967 אוקטובר  21 כא
 ביקורת סופרנו המוזיאון לאתנולוגיה ופולקלור בחיפה 1967 אוקטובר  21 כא
 ראיון סולמי טוביה סרוק טוב לאהשר י  ישעיהו ראיון לאפיקים  1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר עוזרי יוסף העליה הירידה והילודה 1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר טובי יוסף רבי זכריה עראקי המעתיק הדיואנים הגדולים ביותר 1967 אוקטובר  21 כא
 שיר אלוני בצלאל על חטא הימים 1967 אוקטובר  21 כא
 שיר עטרי יוסף שרעפים 1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר יצחק אפרים לא סרקו טובהעיצוב העברי של התרבות האתיופית  1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר זלמן אבני בעיות העדות המוסלמית בתימן 1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי ג 1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר אראל ירום המי יונת הלב לרצון הלוי 1967 אוקטובר  21 כא
 סיפור מבורך סיאני אסתר אגדה עדותו של אילן 1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר עמנואל יצחק משה לא סרוק טוביהודי תימן בישראל   1967 אוקטובר  21 כא
 מאמר סולמי טוביה סעדיה חדאד חלוץ העבודה העברית 1967 אוקטובר  21 כא
 הספד גדסי נפתלי ד"ר אהרן מרשנוב ז"ל 1967 אוקטובר  21 כא
 הספד אבי דורון יוסף הרב צדוק שלום אקצ"ע ז"ל 1967 אוקטובר  21 כא
 שיר מדינה שלום לכי האש למי 1967 אוקטובר  21 כא
 שיר הלוי רצון זה העם 1967 אוקטובר  21 כא
    1967 אוקטובר  21 כא
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא שלש שנים לאפיקים 1968 פברואר  22 כב
 ביקורת כתריאל שלום ערב ספרותי בפ"ת 1968 פברואר  22 כב
 ביקורת סופרנו שעור בסוציאליזם 1968 פברואר  22 כב
 אגדה מדינה שלמה האשה שאילפה את המלך אגדה 1968 פברואר  22 בכ
 ביקורת סופרנו בירושלים חידוש ביהמ"ד בירושלים 1968 פברואר  22 כב
 ביקורת זכריה דורי שנה לעל כנפי נשרים 20 1968 פברואר  22 כב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ד 1968 פברואר  22 כב
 מאמר מדינה שלום על "צדה לדרך" לאלצ'אהרי 1968 פברואר  22 כב
 מאמר ?? הרכבי יהשופט לא סרוק טובעמדת ישראל בסכסוך ישראלי ערבי   1968 פברואר  22 כב
   סימפוזיון 1968 פברואר  22 כב
 ביקורת חרפוף שולי נערים ברא העין 30בר מצווה ל  1968 פברואר  22 כב
 מאמר נחום הלוי יודא הרז"ה הרב זכריה הרופא 1968 פברואר  22 כב
 ביקורת יצהרי מרדכי רשמי סיור 1968 פברואר  22 כב
 מאמר טובי יוסף היי ר' זכריה עיראקי במצרים 1968 פברואר  22 כב
 הספד עראקי יחיאל שנה לפטירת ר ערוסי ז"ל 1968 פברואר  22 כב
 הספד סולמי טוביה ז"ל על דמות שרה סעדה יפת 1968 פברואר  22 כב
 שיר הלוי רצון לבן בנכר 1968 פברואר  22 כב
 שיר אלוני בצלאל שכחי אותי שכחי 1968 פברואר  22 כב
 שיר סולמי טוביה גאות ושפל 1968 פברואר  22 כב
 שיר מוגרבי יהודה מרוץ הזמן 1968 פברואר  22 כב
    1968 פברואר  22 כב
       
   ם לא סרוקים טובחלק מהעמודי    
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא על קוצר רוח מסוכן 1968 אפריל  23 כג
 שיר יעבץ עובדיה שיר הודיה על נצחון ששת הימים 1968 אפריל  23 כג
 מאמר דיין יעל מה מחירה של סביבה  1968 אפריל  23 כג
 ראיון דחוח יוסף ראיון עם ד"ר יעקב כ"ץ בעיות שילוב העדות 1968 אפריל  23 כג
 ראיון ערבה נחום ראיון עם זכריה חתוכה  1968 אפריל  23 כג
 אגדה רג'ואן נסים אגדת האנטישמיות הערבית 1968 אפריל  23 כג
 מאמר כרתיאל שלום וךהפער בחינ 1968 אפריל  23 כג
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי ה  1968 אפריל  23 כג
 מאמר מלמד בן ציון אפיק לנעורים לשאלת מזוג עדות 1968 אפריל  23 כג
 מאמר כרתיאל שלום שיר השירים 1968 אפריל  23 כג
  ??? בבוא האביב 1968 אפריל  23 כג
 מאמר יחיאל ד פרותס 1968 אפריל  23 כג
  בן משה בן ציון הרהורי שועל 1968 אפריל  23 כג
 מאמר בן לוי שלום אחינו יוצאי תימן בארה"ב 1968 אפריל  23 כג
 מאמר כהן עזרא אבן המכבשת 1968 אפריל  23 כג
 מאמר דורי זכריה הדודאים 1968 אפריל  23 כג
 מאמר הרענן יהוד רבי אברהם ערוסי 1968 אפריל  23 כג
 סיפור גמליאלי נסים ב אגדה חכמת חים מפי יוסף ועזרא בהן 1968 אפריל  23 כג
 מאמר מדינה שלום על שתי ביבליוגרפיות לרצהבי 1968 אפריל  23 כג
 שיר סולמי טוביה לזריחתך יחלתי 1968 אפריל  23 כג
 שיר הלוי רצון לבן בנכר ב 1968 אפריל  23 כג
 שיר אלוני בצלאל אמרת את 1968 אפריל  23 כג
 שיר מדינה שלום מי כרמי יזמור 1968 אפריל  23 כג
 מאמר חרפוף שולי ראש העין בעבר ובהווה 1968 אפריל  23 כג
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
  סופרנו הילדים הנעדריםהדו"ח בעניין  1968 אפריל  24 כד
 ביקורת שמיר אהרן דמות אחידה לדור החדש 1968 אפריל  24 כד
 ביקורת מוגרבי יהודה הספריה בראש העין 1968 אפריל  24 כד
 סימפוזיון ??? הרפורמה בחינוך 1968 אפריל  24 כד
 מאמר סולמי טוביה שילוב העדות משימה לאומית עליונה 1968 אפריל  24 כד
 ביקורת סופרנו בשרון ביקור במשפחה גדולה 1968 אפריל  24 כד
 מאמר כתריאל שלום הגדרת בעיית הפער בחינוך 1968 אפריל  24 כד
 מאמר שער יוסף שירי ערש יהודיים 1968 אפריל  24 כד
 ביקורת אבינר ש הרוגי מלכות לבר עוז  1968 אפריל  24 כד
 מאמר הלוי רצון נושא העלילתי ושירת ישראל בתימן ה 1968 אפריל  24 כד
 מאמר מדינה שלום עם סגולה ושחיתות מודרנית 1968 אפריל  24 כד
 מאמר דורי זכריה אפיק לבני נוער הספרות 1968 אפריל  24 כד
 שיר הלוי רצון משירי הידידות לציונה דחרוג 1968 אפריל  24 כד
 שיר מדינה שלום אדם איכה 1968 אפריל  24 כד
 שיר כהן אפרים נעמי כהן 1968 אפריל  24 כד
 מאמר נחום לוי יודא לחתימת ויכוח מחבר מדרש הגדול 1968 אפריל  24 כד
   שילוב העדות משימה לאומית 1968 אפריל  24 כד
 מאמר דורי זכריה באהלי קידר 1968 אפריל  24 כד
 הספד קפרא פנחס לזכר הרב זכריה הכהן ז"ל 1968 אפריל  24 כד
 סיפור משולם לאה החיכן מתכנית רדיו לנוער 1968 אפריל  24 כד
 מאמר כתריאל שלום מגילת רות 1968 אפריל  24 כד
 מאמר טמיר נח משכן בתימן 1968 אפריל  24 כד
  סופרנו כנס מורים בת"א 1968 אפריל 24 כד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון יוןגל
   אפיק אל הקורא לא הרפורמה הדרושה 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר כ"ץ ישראל ילודה ילדים והורים בישראל 1968 אוגוסט  25 כה
 ראיון דחוח יוסף ראיון עם מרדכי בשארי 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר תירוש אברהם י נחוםגנזי תימן של יודא לו 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת סופרנו הוקם ארגון יוצאי תימן בעפולה 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת דחוח יוסף חנוכת בית העם במושב בטחה 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת מדינה שלום דודאי ראובן להרב ראובן נדאף 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת מדינה שלום ניירושלים מאת ראובן קאש 1968 אוגוסט  25 כה
 סיפור עמיר יהודה פאותיו של יחיא סיפור 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ז 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת עומיסי עזרא דרור שנשבר 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר דורי זכריה הספרות 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר כתריאל שלום  מגילת איכה 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר  הדסה סולימן 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת מוגרבי יהודה אורות באור יהודה 1968 אוגוסט  25 כה
  דחוח יוסף חנוכת בית העם בבטחה 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת מאירי יצחק התארגנות בבית שמש 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת יועץ אברהם פלה להר מירוןהע 1968 אוגוסט  25 כה
 מאמר חרפוף שולי ראש העין נפרדת מהאלוף עוזי נרקיס  1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת  פתיחת ת"ת בבית כנסת נוה נתן 1968 אוגוסט  25 כה
 ביקורת הלוי מדאר יאיר מוהר"ר משולם יחיא נר"ו 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר מדינה שלום  ע לבני יהודה המנון התקוהלמנצח על הגבי 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר סולמי טוביה וירד העיט 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר הלוי רצון החטא 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר אלוני רפאל שני שירים 1968 אוגוסט  25 כה
 שיר  הרה"ג יחיא יצחק הלוי ז"ל 1968 אוגוסט  25 כה
 הספד מדליה שלמה ז"ל זכריה עובד הלוי 1968 אוגוסט  25 כה
 יעיש צפורה  ביקור בתחנה המטאורולוגית  1968 אוגוסט  25 כה

 שוקר שרה
 

 הספד יועץ אברהם לפטירת מנחם ירחמיאל ז"ל 30במלאת  1968 אוגוסט  25 כה
    1968 אוגוסט  25 כה
       
       
       
       
       



21 

 

 
 מילות מפתח ברמח שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא בין אכזבה לתקוה 1968 אוקטובר 26 כו
חולקו פרסים לתלמידי ישיבות מטעם "קרן אמנה"  1968 אוקטובר 26 כו

 ברחובות
 ביקורת סופרנו

 מאמר טבת שבתאי העליה בירידה והירידה בעליה 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר תריאל שלוםכ הפער הבינעדתי וגורמיו 1968 אוקטובר 26 כו
 ביקורת חרפוף שולי בני מצווה בראש העין 36 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר רענן יהודה הפער החברתי בראי דור התחיה 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר קארה שמעון ממנהגי יהודי תימן בהלכה 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר י רצוןהלו שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ח 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר דורי זכריה שיחה עם הרב יוסף קפאח על בעיות חברה ותרבות 1968 אוקטובר 26 כו
 סיפור מדינה שלום "מזקנים אתבונן" למישאל כספי מסורי 1968 אוקטובר 26 כו
 סיפור כהן עזרא שני סיפורים 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר וןהכהן שש ערכים בירח האיתנים  1968 אוקטובר 26 כו
   להיגוי השם תישרי 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר כתריאל שלום מגילת קוהלת 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר חצב עם חבצלת בטבע ובעבודת האדמה 1968 אוקטובר 26 כו
 שיר מדינה שלום שירת הגן 1968 אוקטובר 26 כו
 שיר הלוי רצון המלכד 1968 אוקטובר 26 כו
 שיר סולמי טוביה ידידי בוא ברז עולם 1968 אוקטובר 26 כו
 שיר אלוני רפאל אם לבך רוגש 1968 אוקטובר 26 כו
 שיר אלוני בצלאל שני שירים 1968 אוקטובר 26 כו
 מאמר אברמוב יוסף ערכם של המים 1968 אוקטובר 26 כו
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא ערב בחירות או מפנה 1968 דצמבר  27 כז
   הילדים הנעדרים  22שר המשטרה נמשיך לחפש אחר  1968 דצמבר  27 כז
 מאמר בן לוי שלום על הרפורמה ביחסי העדות 1968 דצמבר  27 כז
 מאמר דורי זכריה קו העוני פס עוני 1968 דצמבר  27 כז
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי ט 1968 דצמבר  27 כז
 ביקורת דחוח יוסף על "מסע לארץ הגדולה" מאת מרדכי טביב 1968 דצמבר  27 כז
 סיפור מדינה שלום מגלה עתידות בעל כורחו 1968 דצמבר  27 כז
 ביקורת ערוסי יהודה מדע על קצה המזלג ביקור מרדכי בשארי בשעריה 1968 דצמבר  27 כז
 כתבה מדינה שלום לקט מן העיתונות 1968 דצמבר  27 כז
 ביקורת מדינה שלום שתי פנים לדיין לע' רד לאור 1968 דצמבר  27 כז
   מכתבים 1968 דצמבר  27 כז
 הספד חזן אברהם סעדיה הי"ד אלי פרטוש ושאול 1968 דצמבר  27 כז
 כהן יוסף רבי מנחם צוריאל ברגר ז"ל 1968 דצמבר  27 כז

 גמליאלי בנימין נסים
 הספד

 מאמר דורי זכריה הספרות ב המשקל הקצב המשך מגליון כה 1968 דצמבר  27 כז
   הספרות 1968 דצמבר  27 כז
 אברג'ל דוד זהירות סרטן 1968 דצמבר  27 כז

 חיון משה
 רני נסיםאי

 מאמר

 ביקורת ?? כפר השילוח הנחלה השבויה 1968 דצמבר  27 כז
 ביקורת ?? ארץ ומקרא 1968 דצמבר  27 כז
 שיר בצלאל אלוני סיור לא שגרתי 1968 דצמבר  27 כז
 שיר יתיר ניסן טבילת אש 1968 דצמבר  27 כז
 שיר הלוי רצון אל סיני 1968 דצמבר  27 כז
 שיר סולימן אבנר שירם לזכר דקר 1968 דצמבר  27 כז
 שיר הלל אהוד איה את דקר 1968 דצמבר  27 כז
 שיר מוגרבי יהודה על ט"ס צוללי דקר 1968 דצמבר  27 כז
 מאמר ?? הצלחת התלמיד תלויה בדעת המורה עליו 1968 דצמבר  27 כז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש וןגלי גליון
   אפיק אל הקורא על הרוגי בבל הרשעה הי"ד 1969 פברואר  28 כח
 מאמר בצלאל יצחק יוצאי אירופה מרויחים יותר 1969 פברואר  28 כח
 מאמר משולם לאה ניצנים ברש העין 1969 פברואר  28 כח
 כתבה  לקט מן העתונות 1969 פברואר  28 כח
 מאמר אבני זלמן הניגוד הזיידי שאפעי בתימן 1969 פברואר  28 כח
 ביקורת סופרנו אגודת סעד הדדי מחלקת מילגות 1969 פברואר  28 כח
 ביקורת סופרנו כנס חגיגי לעלית מרבד הקסמים 1969 פברואר  28 כח
 מאמר ג'ואד עוידה שלשת העמים השמים הגדולים  1969 פברואר  28 כח
 מאמר רבוח יעיש כלכלת השטחים 1969  פברואר 28 כח
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן  הנושא העלילתי י 1969 פברואר  28 כח
 מאמר שער יוסף חנוך לנער על פי דרכו 1969 פברואר  28 כח
 ביקורת חרפוף שולי הנחלת הלשון ברא העין 1969 פברואר  28 כח
 מאמר צדוק משה קהלה עתיקה עדן עליתה וסופה של 1969 פברואר  28 כח
 מאמר כתריאל שלום מסילות בחנוך הדרכה והכוונה למסיימי על תיכון 1969 פברואר  28 כח
 מאמר פרחי אפרים פאות ותהפוכות פורים 1969 פברואר  28 כח
 ראיון לקט יחיאל בכר אפיקים שואל משרד החינוך משיב השר מר זלמן ארן 1969 פברואר  28 כח
 הספד דחוח יוסף רבי סעדיה חריר ז"ל 1969 ברואר פ 28 כח
 הספד מדאר הלוי יאיר סבתא סעידה עה"ש 1969 פברואר  28 כח
 מאמר לוי משה השמים מספרים כבוד אל... 1969 פברואר  28 כח
 שיר צפר גאולה כנרת 1969 פברואר  28 כח
 שיר לוםשובלי אבש בנפול חייל שיר לזכר אריק רגב 1969 פברואר  28 כח
 שיר מדינה שלום  אגרת לידיד 1969 פברואר  28 כח
 שיר הלוי רצון אבנות ירושלים 1969 פברואר  28 כח
 שיר כהן ציון משה הידעת 1969 פברואר  28 כח
   חידות תשבץ 1969 פברואר  28 כח
 מאמר בשארי אבנר הרוח 1969 פברואר  28 כח
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש יוןגל גליון
   אפיק אל הקורא אשכולות עמל 1969 אפריל  29 כט
 ביקורת  4יעקב חמרי חתן התנך הבינלאומי ה  1969 אפריל  29 כט
 מאמר אליצור יובל המימסד נגד הקידמה הסוציאלית 1969 אפריל  29 כט
 ראיון אפרים פרחי אפיקים מדובב חתני התנ"ך 1969 אפריל  29 כט
 ביקורת דחוח יוסף מסיבה חגיגית להרב יוסף קפאח 1969 אפריל  29 כט
 מאמר כספי מסורי מישאל אילו אפשר היה בעיות בחינוך 1969 אפריל  29 כט
 מאמר מדינה שלום עיונים במחקרי יהדות תימן 1969 אפריל  29 כט
 ביקורת ףטובי יוס ילקוט שירת תימן ל רצהבי 1969 אפריל  29 כט
 סיפור מדינה שלמה  שכרה של חסידות סיפור עם  1969 אפריל  29 כט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי יא 1969 אפריל  29 כט
 מאמר יועץ אברהם אל מול הר נבו 1969 אפריל  29 כט
 צייגר רבקה אפיק לנעורים מסעי בני כנף 1969 אפריל  29 כט

 יהודה ארנונה
 כאוי אהובה

 מאמר

 מאמר ?? הספרות חלקי האפיקה 1969 אפריל  29 כט
 מאמר דורי זכריה חמץ על שום מה 1969 אפריל  29 כט
 ביקורת דחוח יוסף למלאת ששים שנה לדוד סיטון 1969 אפריל  29 כט
 מאמר מרחבי יואב בעיות מיוחדות בתיקון גיל 1969 אפריל  29 כט
 שיר מדינה שלום ון לאביבהמנ 1969 אפריל  29 כט
 שיר סולמי טוביה שיר ערש 1969 אפריל  29 כט
 שיר נגר ישראל חלילי העצוב 1969 אפריל  29 כט
 שיר הלוי רצון בחיק המוריה 1969 אפריל  29 כט
 הספד מדאר יאיר הרב משולם יחיא ז"ל 1969 אפריל  29 כט
 הספד ברהםמדעי א הרב סעדיה אלמדעי ז"ל 1969 אפריל  29 כט
 הספד נחום לוי משה דוד מדר ז"ל 1969 אפריל  29 כט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא שלום ומלחמה 1969 מאי  30 ל
 ביקורת ש"מ ס ישראל תשכ"ט למדעי היהדות להרב יוסף קפאחפר 1969 מאי  30 ל
 מאמר שרעבי יז מדניות סעד או צער 1969 מאי  30 ל
 מאמר חרפוף יחיאל מנהל בית ספר בראש העין יחיאל קיסר 1969 מאי  30 ל
 מאמר חמרי יעקב יציאת מצרים ומתן תורה 1969 מאי  30 ל
   לקט מן עיתונות 1969 מאי  30 ל
 מאמר מדינה שלמה ליקוטים לחג השבועות 1969 מאי  30 ל
 מאמר אביזוהר י פירוש המשנה להרמב"ם בתרגום רבי יוסף קפאח 1969 מאי  30 ל
 מאמר ישעיהו ישראל על תחיית התנ"ך והחידונים 1969 מאי  30 ל
 ???? מדינה שלום זהב בפרבר אסימון 1969 מאי  30 ל
 מאמר הלוי רצון בתימן הנושא העלליתי יב שירת ישראל 1969 מאי  30 ל
 מאמר גמליאלי בנימין נסים בית הכנסת במסורת יהודי תימן 1969 מאי  30 ל
מסווריבן  עודד  מעשים במשכנות ישראל 1969 מאי  30 ל

 סעדיה
 סיפור

   אפיק לנעורים גשרים שהכריעו לוחמים 1969 מאי  30 ל
   געשי ורעשי ארץ 1969 מאי  30 ל
 מאמר דורי זכריה במוסדות חנוך 1969 מאי  30 ל
 שיר הלוי רצון אחד בממד שנים 1969 מאי  30 ל
 שיר אלוני בצלאל יש המאמין 1969 מאי  30 ל
 שיר מדינה השלום מירדף האהבה 1969 מאי  30 ל
 מאמר ריעאני יוכבד אמנות התמרוקים בתימן 1969 מאי  30 ל
 מאמר מטלון יצחק מונהאסרו חג המ 1969 מאי  30 ל
 שיר דרשן רחמים מחדש 1969 מאי  30 ל
 מאמר מרחבי יואב בעיות מיוחדות בתיקון גיל 1969 מאי  30 ל
 שיר סולמי טוביה ממדרש מזבח וקרבן 1969 מאי  30 ל
 שיר מדינה שלום מירדף האהבה 1969 מאי  30 ל
 משל בן משה בן ציון הרהורי שועל 1969 מאי  30 ל
 שיר דרשן רחמים מחדש 1969 מאי  30 ל
 שיר אלוני בצלאל יש המאמין 1969 מאי  30 ל
 שיר הלוי רצון אחד בממד שנים 1969 מאי  30 ל
 מאמר לוין דב בסוד אנשי המעשה פרופיל של איש ביטוח לבנון שמואל 1969 מאי  30 ל
 מאמר אסנפי חיים הכצעקתא 1969 מאי  30 ל
 ביקורת  נו של איש ציבור דב לויןדיוק 1969 מאי  30 ל
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא יוחק חוק ממ"י 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר בית הלחמי א"ג בעית המשפחות מרובות הילדים 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר סופרנו ם וסיכוייםהבטוח הלאומי השגי 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת סופרנו קבלת פנים לד"ר בשארי 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר שבטיאל יצחק ברוך אומר ועושה 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר דורי זכריה ישראל נגאלו על שלא שינו לשונם 1969 אוגוסט  31 לא
 פורסי גמליאלי בנימין נסים אל הוא מעשה שהיה 1969 אוגוסט  31 לא
 פיוט מדינה שלום בארץ האבנים הפורחות 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר הלוי רצון הגות ירושלים 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר טובי יוסף על יהדות תימן בסוף המאה הי"ט 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר גלוסקא יצחק אני מדומה וסכנותיו 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר הלוי רצון תימן ליהודה רצהבי ילקוט שיר 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר נחום לוי יודא חיבורי ילקוט משפחת גספאן 1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר צדוק משה מנשה רבינא חוקר מנגינות יהודי תימן 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר גמליאלי בנימין נסים בואי נא אט 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר לוי רצוןה הגות ירושלים 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר מדינה שלום בארץ יתומה 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר שרעבי אלי שני שירים 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת לוי מאיר הושלם בנין "עזרת אחים" 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת הכהן מנחם הרב זכריה כהן רבה של נהלל 1969 אוגוסט  31 לא
 שיר מדינה שלום לזכר משה כהן ז"לאמור נא אח  1969 אוגוסט  31 לא
 מאמר  קרן שלום בראש העין  1969 אוגוסט  31 לא
 הספד דחוח יוסף רבי יוסף עמרם הלוי ז"ל 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת מדאר הלוי יאיר זכרון לראשונים ופרסים לאברכים  קרן אמנ"ה  1969 אוגוסט  31 לא
   תלמידים כותבים 1969 אוגוסט  31 לא
   בסוד אנשי המעשה 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת סופרנו  מנוי אב מקומי בית דגן 1969 אוגוסט  31 לא
 ביקורת סופרנו לוח קרן בית הלוי לשנתו הששית 1969 אוגוסט  31 לא
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   רא ימים נוראיםאפיק אל הקו 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר סופרנו כנס למען המשפחה בישראל דברין של ד"ר ישראל כ"ץ 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר מטלון א הסבות לשבוש המבטא 1969 ספטמבר  32 לב
  כץ ישראל דברים בכנס 1969 ספטמבר  32 לב
 פיוט מדינה שלום גאון בעל כורחו 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר ערוסי יהודה קרן להשכלה גבוהה 1969 ספטמבר  32 לב
 ראיון סהואן שלום איש חינוך למופת באור יהודה ויקטור מועלם 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר דורי זכריה שלום דמארי מציל יתומים 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר מדליה שלמה רבי אברהם זהבי ד'הבאני 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר מדאר הלוי יאיר ואיפה באנשי העליה השניהאיפה  1969 ספטמבר  32 לב
 שיר מדינה שלום חומות נצח יריחו 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר סולמי טוביה יבורך הבית השלשי אגדה תימנית 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר אלוני בצלאל למנצח... 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר הלוי רצון הצו ללב 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר בן שטרית מרדכי יום ירושלים 1969 טמבר ספ 32 לב
 שיר רצון דוד אב שגול 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר גמליאלי נסים בנימין שיר ידידות 1969 ספטמבר  32 לב
 סיפור גמליאלי ניסים בנימין כאשר עשה כן יעשה לו 1969 ספטמבר  32 לב
 סיפור מדינה שלמה היפיפיה הנרדפת 1969 ספטמבר  32 לב
 שיר מדינה שלום חומות נצח יריחו 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר טובי יוסף בקשה ליחיא קפאח משירת תימן א 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי  יג 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר לולו אבשלום מצוות תקיעת שופר 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר קורט זבולון ליל הושענא רבה אצל יהודי אפגאניסטן 1969 ספטמבר  32 לב
 מאמר צוריאל עזרא הועד הכללי לקהלת התימנים בירושלים 1969 ספטמבר  32 לב
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   א בפער בין העדות הולך ומחמיראפיק אל הקור 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר מדליה שלום שלום עמרם בגבורות 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר דורי זכריה התאחדות התימנים והחיאתה 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר בן לוי שלום עורו והשכילו 1969 דצמבר  33 לג
 ביקורת דורי זכריה אהל שרה בראש העין 1969 דצמבר  33 לג
 שיר מדינה שלום הסלמה 1969 מבר דצ 33 לג
 שיר אלוני בצלאל מעשה איש נבחר 1969 דצמבר  33 לג
 שיר הלוי רצון שלוחים 1969 דצמבר  33 לג
 שיר שובלי אבשלום אהבה אחת 1969 דצמבר  33 לג
 סיפור מדינה שלמה בעל חפץ מחיי היהודים בתימן 1969 דצמבר  33 לג
 מערכון מדינה שלום קרטיה מערכון אטלוליוזאת הדמו 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר גרידי שמעון אגרת אלדד הדני 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר שיר טובי יוסף משירת תימן ב שיר שבח על רבי שלום שבזי 1969 דצמבר  33 לג
 סיפור גמליאלי נסים בנימין בין הקאצ'י לפקיה 1969 דצמבר  33 לג
 מאמר הלוי רצון בתימן הנושא העלילתי יד שירת ישראל 1969 דצמבר  33 לג
 סיפור דחוח הלוי יוסף עירי ובית אבי  1969 דצמבר  33 לג
 סיפור קורט זבולון מספורי אפגניסטן פרס 1969 דצמבר  33 לג
 הספד בצרתי מאיר נחום פילוסוף ז"ל 1969 דצמבר  33 לג
 הספד צדוק אהרן רבי שלום הררי ז"ל 1969 דצמבר  33 לג
   מכתבים למערכת 1969 דצמבר  33 לג
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא מצוקת משפחות מרובות ילדים 1970 מרץ   34 לד
 מאמר כף ישראל מרובות ילדים משפחות 1970 מרץ   34 לד
 מאמר עוזירי יוסף איכות כמות עוני ונחשלות 1970 מרץ   34 לד
 מאמר אביזמר שמעון ימים נוראים של חול 1970 מרץ   34 לד
 מאמר מטלון אברהם התבטלות ובטול אמתות בלשוננו 1970 מרץ   34 לד
 מאמר מדליה שלמה איש וסביבתו 1970 מרץ   34 לד
 מאמר דורי זכריה התאחדות התימנים והחחיאתה 1970 מרץ   34 לד
 ביקורת דחוח הלוי יוסף איש ופועלו סעדיה חתוכה 1970 מרץ   34 לד
 מאמר דורי זכריה מושב אלישיב בעמק חפר 1970 מרץ   34 לד
 מאמר לוין דב ב דמות של איש מעשה 1970 מרץ   34 לד
 שיר וי רצוןהל זכרון ירושלים 1970 מרץ   34 לד
 שיר מדינה שלום הזמיר מגן החיות 1970 מרץ   34 לד
 שיר אלוני בצלאל בגלל עיניך 1970 מרץ   34 לד
 שיר נתן שלום וכל הנערים 1970 מרץ   34 לד
 שיר יתיר נסים יפים החיים 1970 מרץ   34 לד
  קורח שלמה עולמות מוכחשיו 1970 מרץ   34 לד
 מאמר טוב יוסף ור עלי רצנוך לריה"ל בפיוט התימני משירת תימן גיעב 1970 מרץ   34 לד
 מאמר הלוי רצון דמויות מקראיות לאור מדרשי חז"ל 1970 מרץ   34 לד
 סיפור גמליאלי ניסים בנימין מכפי'ק מעשיה תימנית 1970 מרץ   34 לד
 לבנה צבי  תגובות 1970 מרץ   34 לד

 מיכאלי ב"צ
 

  מדאר הלוי יאיר ובה תשובהתג 1970 מרץ   34 לד
 ביקורת בן יחיאל זכריה בהתנדב אמן 1970 מרץ   34 לד
 הספד גדסי נפתלי הרב יוסף משולם ז"ל 1970 מרץ   34 לד
 הספד דחוח הלוי יוסף רבי יחיא כסאר ז"ל 1970 מרץ   34 לד
 מאמר גמילי עזרא גירוש יהודי יפו 1970 מרץ   34 לד
  ??? ב שלמה עמרם קרח עולמות מוכחשיןהר 1970 מרץ   34 לד
   משירת תימן ג פירושים לשירים 1970 מרץ   34 לד
 שיר הלל אהוד את ארצנו 1970 מרץ   34 לד
 ביקורת ערבה משולם בשבח ובמעש 1970 מרץ   34 לד
 שיר מגד ברכה השמש העולה 1970 מרץ 34 לד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר נהש חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא 1970 יוני  35 לה
 מאמר גמליאלי בנימין נסים הסכסוך ישראלי ערבי מנקודת מוצא דתית 1970 יוני  35 לה
 מאמר ביסטרי אברהם מחדלים וחוסר הערכה 1970 יוני  35 לה
 רמאמ שילה שמואל קפאונו של תהליך מזוג גלויות 1970 יוני  35 לה
 ביקורת לוין דב רשמי מסע בקנדה נוער יהודי במבוכה 1970 יוני  35 לה
 מאמר מרחבי יואב בעוונותינו הרבים או על חטא 1970 יוני  35 לה
 שיר מתתיהו ציון חלוץ הוא 1970 יוני  35 לה
 שיר עוזירי אפרת פתאם מוקדש לאלמנות מלחמה 1970 יוני  35 לה
 מאמר הלוי שלום ברינות צבוריתנוער וע 1970 יוני  35 לה
 מאמר סהואן שלום קרית עקרון מכפר נטוש לקריה מתפתחת 1970 יוני  35 לה
 מאמר מדליה שלום אחד מגיבורי התהלה 1970 יוני  35 לה
 מאמר דחוח הלוי יוסף במשעול חייו של איש צבור 1970 יוני  35 לה
 סימפוזיון ?? ח בחיי המדינהסימפוזיון השתלבות עדות המזר 1970 יוני  35 לה
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי טו 1970 יוני  35 לה
 מאמר טובי יוסף משירת תימן ד שירים על הנפש בשירת תימן 1970 יוני  35 לה
 מאמר דרשן רחמים התאמה בגופים בלשון המקרא  1970 יוני  35 לה
 שיר סולמי טוביה ו ערב מלחמת השחרורטרם שחרים זרח 1970 יוני  35 לה
 מאמר מטלון א התבטלות ובטול אמתות בלשוננו 1970 יוני  35 לה
 שיר הלוי רצון למיכאל דשא יצ"ו 1970 יוני  35 לה
 סיפור אביזוהר י צוואת אב ספור עם מאפגניסטן 1970 יוני  35 לה
 ביקורת עקבהרוזן י יהודה "התימני" ממיסדי מטולה 1970 יוני  35 לה
 מאמר בן לוי שלום ישראל בעיניו של יהודי אמרקאי 1970 יוני  35 לה
 ביקורת אורקיבי יעקב משה ספרטום אספן וחוקר 1970 יוני  35 לה
 ביקורת ישעיה זכריה אגודת ענית בית ספר אהל שלום 1970 יוני  35 לה
 ביקורת ?? להקת זמר ומחול  בהדרכת בנימין נחום 1970 יוני  35 לה
 הספד ג'בלי שלום הרב עובדיה ג'בלי ז"ל 1970 יוני  35 לה
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא שועת המשפחה מרובות הילדים 1970 ספטמבר  36 לו
צד יזמת רוג'רס לאור הפרת הסכם הפסקת האש מ 1970 ספטמבר  36 לו

 מצרים
 מאמר 

 מאמר שילה שמואל בעיות חברתיות בישראל בשנות השבעים 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר גמליאלי נסים בנימין דרכי שלום 1970 ספטמבר  36 לו
 ראיון דחוח הלוי יוסף ראיון עם ישראל קיסר 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר קעטבי יצחק על הצורך בהתארגנות  1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר צפר שלמה ממנהגי הכלולות בקרב יהודי תימן 1970 ספטמבר  36 לו
  דיש י הפער העדתי בישראל 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר מדליה שלמה עירי ומולדתי פכים מימיה הראשונים 1970 ספטמבר  36 לו
 ראיון סופרנו ראיון עם יוסף גרפי חילופי שלטון במועצת גדרה 1970 ספטמבר  36 לו
 ביקורת טסה חיים שלושים שנות חיים בתקוה לדמותו של מרדכי יפת הי"ד 1970 ספטמבר  36 לו
 ביקורת אבי איתי שלמה עשרים שנה לבטחה 1970 ספטמבר  36 לו
 ביקורת גדסי נפתלי חגיגות יובל השמונים לרחובות 1970 ספטמבר  36 לו
 ביקורת סופרנו יר שלוםאברהם בר עוז משורר לאומי וצי 1970 ספטמבר  36 לו
 ביקורת נסים שמונה ימי עיון בטבריה 1970 ספטמבר  36 לו
 סיפור חצרוני חיים אחמד יא ג'נה ומרי סאלם שוכר מעשה שהיה בתימן 1970 ספטמבר  36 לו
 שיר דשא מיכאל אל לפייטן נודע בשערים 1970 ספטמבר  36 לו
 שיר גיורא משה עדלם 1970 ספטמבר  36 לו
 שיר רימון יעקב אתה... 1970 ספטמבר  36 לו
 שיר הלוי רצון סורת השופצים תרגם מערבית 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר טובי יוסף משירת תימן ה נפש חשוקה לשלמה בן שלם 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ט"ז 1970 ספטמבר  36 לו
 מאמר נהוראי ל דברי שלום על חלק הדקדוק 1970 ספטמבר  36 לו
  צפר שלמה ממנהגי הכלולות 1970 ספטמבר  36 לו
 אבנר אביטל קוראנו כותבים על שארית הפליטה בתימן 1970 ספטמבר  36 לו

 גדקה עזרא
 מאמר

 ברכה ש"מ רשף אברהם מדהלה 1970 ספטמבר  36 לו
  ??? האיש יחיאל עדאקי 1969 מאי  36 ל
   עתרת ברכות ליקירי רחובות פנחס קפרא חיים מהדלה 1969 מאי  36 ל
 הספד משולם דוד דיוקנו של אבי חיים 1969 מאי  36 ל
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא הדרך לשויון עודנה רחוקה 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר בבלי ת"ח ה העדתית בישראל בשנות השבעיםהבעי 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר עופרה אבי על לבנים שאינם לבנים 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר דחוח הלוי יוסף כנס חגיגי לסיום העליה מתימן 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר עפרה אבי על לבנים ושאינם לבנים 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר מדליה שלמה קורות שב ציון בדרכם מתימן לציוןפרקי מסע ועלילה מ 1970 ספטמבר 37 לז
 ראיון דחוח הלוי יוסף ראיון עם עזרא חברוני בית דגן אב טיפוס לעיירות אחרות 1970 ספטמבר 37 לז
 שיר הלוי רצון חיובים 1970 ספטמבר 37 לז
 שיר דשא מיכאל הנוף והשיר 1970 ספטמבר 37 לז
סדר באשמורת הבוקר לרבי יליא משירת תימן ו  1970 ספטמבר 37 לז

 אלצ'אהרי
 מאמר טובי יוסף

 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי יז 1970 ספטמבר 37 לז
 סיפור גמליאלי נסים בנימין הנאהבים במותם רומיאו ויוליה 1970 ספטמבר 37 לז
 ביקורת יזהר יאב על שני ספרים שמעון בלס מול החומה סיפורים  1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר הרוזן יעקב זכרונות רבי שלום תם דבר בעיתו 1970 ספטמבר 37 לז
 ביקורת גמליאלי נבים בנימין כך דרכה של אגדה ליובלו החמישים של ד"ר דב נוי 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר אביזהר י בתלאות תימן וירושלים יוסף שלום חבארה 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר בהרב זלמן רוח היא באנוש 1970 ספטמבר 37 לז
 ביקורת גדסי נפתלי הערות על כנס העליה מתימן 1970 ספטמבר 37 לז
 מאמר דחוח יוסף נתגלה כתב היד המקורי אור תורה לרבי פנחס מג'ארי  1970 ספטמבר 37 לז
  ילין מור נתן מכתבים למערכת אפיקים 1970 ספטמבר 37 לז
 ביקורת שלום סעיד המזרח להתארגן נגד העדתיות על עדות 1970 ספטמבר 37 לז
 שיר ?? במותם לא נפרדו נוסח תימן תרגום 1970 ספטמבר 37 לז
 הספד דוד יוסף ב הרס סלימן ברבי דוד קרואני זצ"ל 1970 ספטמבר 37 לז
 הספד לוי זכריה שנה למותו של מ"ו עואץ מתנא זצ"ל 1970 ספטמבר 37 לז
 הספד בן שלום יוסף זכרו של רבי משה צארום ז"לנר ל 1970 ספטמבר 37 לז
 הספד גדסי נפתלי ביום השלושים למות יפת דמארי ז"ל 1970 ספטמבר 37 לז
 ביקורת כתב אפיקים חילופי אישים הראשות המועצה ראש העין 1970 ספטמבר 37 לז
   לזכר נעדרים 1970 ספטמבר 37 לז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר השנ חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא למה רגשו 1971 אפריל  38 לח
 הספד הלוי יוחנן נר למשולם כוכבי ז"ל 1971 אפריל  38 לח
 מאמר דחוח הלוי יוסף תימנים לרפואה מתדפקים על שערי בית ספר לרפואה 1971 אפריל  38 לח
 מאמר יוסף דיש במערכת החינוך בראש העין 1971 אפריל  38 לח
 מאמר דברי הסטודנטים כך נולד ארגון הסטודנטים יוצאי תימן 1971 אפריל  38 לח
 ביקורת גדסי נפתלי חינוך ועסקנות ציבורית גילוי שחיתות בחלוקת מלגות  1971 אפריל  38 לח
 מאמר העמרי בן שלום הפנתרים השחורים 1971 אפריל  38 לח
  הלל חיים העיתונאיםעל הפנתרים ו 1971 אפריל  38 לח
 ? ?הלל חיים הרחבת בית הנבחרים בדרך היחידה ליצוג 1971 אפריל  38 לח
 מאמר הרוזן יעקב יהודה התימני המעפיל הגלילי 1971 אפריל  38 לח
 מאמר אבי שמואל יוסף על מדוכת ראש העין שיחה עם מר יוסף מלמד 1971 אפריל  38 לח
 מאמר דורי זכריה פרס העבודה גמול יגיעה 1971 אפריל  38 לח
 מאמר אבי דורון יוסף במערכת החינוך בגולה 1971 אפריל  38 לח
 שיר הלוי רצון משירי הידידות לטוביה סולמי 1971 אפריל  38 לח
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי יח 1971 אפריל  38 לח
 מאמר טובי יוסף לרב יחיא אלצ'אהרימשירת תימן ז פיוט חדש  1971 אפריל  38 לח
ספר הנבחר באמונות ודעות לרב סעדיה גאון בתרגום  1971 אפריל  38 לח

 חדש של הרב קפאח
 מאמר אביזהר י

 מאמר גמליאלי בנימין נסים אגרת אצ'אלע ליוסף עבד האל הוא יוסף עבדאללה 1971 אפריל  38 לח
 סיפור מדליה שלמה איבד ממון והגשים חזון 1971 אפריל  38 לח
 ביקורת דורי זכריה מפת"ן כראש העין לשקום הנוער 1971 אפריל  38 לח
 ביקורת סופרנו כנס חגיגי להופעת הספר קודש הלולים  1971 אפריל  38 לח
 ביקורת מועלם ויקטור הרפורמה וסכנותיה 1971 אפריל  38 לח
 הספד גדסי נפתלי למותו של הרה"ג יוסף משולם זצ"ל 1971 אפריל  38 לח
 הספד חובב אבי שלושים למותו משולם כוכבי 1971 אפריל  38 לח
 הספד צארם שושנה נר לזכר אבי יחיא יהוד ז"ל 1971 אפריל  38 לח
 ? מימון שבתאי  ידיד מוקדש ליצחק בן יאיר הי"ד 1971 אפריל  38 לח
 ביקורת רה"ל איש ופעלו רבי זכריה כהן 1971 אפריל  38 לח
 ביקורת הכהן מנחם עלינו להאבק על מעמדנו 1971 אפריל  38 חל
   לזכר נעדרים 1971 אפריל  38 לח
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא על סדר עדיפות ועל חזיונות היסטרים 1971 יולי  39 לט
 שיר להלוי צנעאני יחיא יחידה 1971 יולי  39 לט
 מאמר שמר אהוד קבלת פנים לכ' ד"ר ישראל כץ 1971 יולי  39 לט
 ביקורת יקותיאל עזריאל המפד"ל די לשאת דברים עת לעשןת דברים 1971 יולי  39 לט
 ביקורת חובב אבי יום השכונות 1971 יולי  39 לט
 מאמר ילין מור נתן לא בדרכי הדוד תום 1971 יולי  39 לט
ארגון סטודנטים תימנים מהפעילות החברתית הפער  1971 יולי  39 לט

 העדתי תרבותי וחברתי
 מאמר שרון סרי

 מאמר ניני יהודה הרהורים על חורבן השלישי 1971 יולי  39 לט
 מאמר גדסי נפתלי שוויון חברתי הלכה למעשה 1971 יולי  39 לט
 ?? ?? בעקבות הימים הרהורים על 1971 יולי  39 לט
 מאמר סעיד שלום אל תקרי פועל אלא פנתר 1971  יולי 39 לט
 מאמר צדוק יוסף מצבנו בלי כחל וסרק 1971 יולי  39 לט
 מאמר טירי נסים ריבו בעירכם ריבו גבעת גאולה שפטו ביני ובין רמת גן 1971 יולי  39 לט
 מאמר אפרתי נ מס חדש שפגיעתו רעה 1971 יולי  39 לט
 מאמר בן דוד משה ת צו השעהצו הפעילו 1971 יולי  39 לט
  סרי שרון אס"ת מהפעילות החברתית 1971 יולי  39 לט
 מאמר הלל חיים התארגנות צו השעה 1971 יולי  39 לט
 מאמר עקל מאיר האדישות מנציחה את הפגור 1971 יולי  39 לט
 שיר דשא מיכאל דרך כוכב 1971 יולי  39 לט
 שיר יעקברימון  יחיא הסבל 1971 יולי  39 לט
 שיר הלוי רצון דוד וגלית 1971 יולי  39 לט
 שיר אושרי רון  בודד 1971 יולי  39 לט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי י"ט 1971 יולי  39 לט
 מאמר טובי יוסף שירת תימן ח פיוט על סדר הברכות לר' אלצ'אהרי 1971 יולי  39 לט
 סיפור גמליאלי נסים בנימין תרומם גוי צדקה 1971 יולי  39 לט
 סיפור מדליה שלמה גזאל 1971 יולי  39 לט
  סופרנו חלוקת מלגות 1971 יולי  39 לט
 מאמר סופרנו קפרא במעלות הגבורות 1971 יולי  39 לט
 מאמר חקק לב שיחה עם המשורר יואב חייק 1971 יולי  39 לט
   מכתבים למערכת 1971 יולי  39 לט
  ?? פנחס קפרא מסיבה חגיגית לבעל יובל 1971 יולי  39 טל
 הספד דחוח יוסף נפש לציון הרב שלום יצחק זצ"ל  1971 יולי  39 לט
 הספד דחוח יוסף משה חדד הלוי ז"ל 1971 יולי  39 לט
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   צמצום פערים באמת ? הערות על הארות שאינן 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר שמר אהוד ראש העין מארחת את ד"ר ישראל כץ 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר ישראלי יאיר מדיניות הקליטה אבי הפער החברתי 1971 ספטמבר 40 מ
 ראיון דחוח הלוי יוסף ראיון עם חיים בן יצחק חובת קידום בני עירך 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר בן חמו מימון ניו מידל איסט תופעת הפנתרים בישראל תרגום מעיתון 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר שלום סעיד טוטו כדור רגל וטוטו בחירות 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר גמליאלי בנימין מסים סמינר בתנאי נופש 1971 ספטמבר 40 מ
 שיר הלוי רצון משירי הידידות עמליה מזל 1971 ספטמבר 40 מ
 שיר כהן עזרא אפריון 1971 ספטמבר 40 מ
 שיר בנימין גן שני שירים אלת המים מורה דרך 1971 מברספט 40 מ
 שיר בר עוז התעיזי אברהם אני כואב כאב אחי 1971 ספטמבר 40 מ
 שיר עומיסי עזרא רנה לבת 1971 ספטמבר 40 מ
 שיר גלילי ברוך מתי יבוא המשיח 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר רצוןהלוי  שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי כ 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר טובי יוסף שני שירים לרבי שלום שבזי לערב ערבה  לשמיני עצרת 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר בן דוד משה מעגל קסמים כלכלי חברתי 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר הלל חיים טוטו 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר בן ינון שריה קריטריונים למתן מלגות  1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר  יחוסל הפער גלוי דעת  1971 ספטמבר 40 מ
החנקת תושבי בית דגן תושבי בית דגן הפגינו נגד החנקת  1971 ספטמבר 40 מ

 כפרם
 מאמר דיש יוסף

  שרעבי דוד אבל אשמים אנחנו ז 1971 ספטמבר 40 מ
 מאמר מלמד אורלי שולמית בכורתם של אגרונום ורב בדימוס 1971 ספטמבר 40 מ
 ראיון דרורי יוסף קרן מלגות עש הרב בדיחי שיחה עם מייסד הקרן 1971 ספטמבר 40 מ
   מכתבים למערכת 1971 ספטמבר 40 מ
  מדליה שלמה רישומים 1971 ספטמבר 40 מ
 ראיון  מנהל הרדיו משה חובב משוחח עם חברי מערכת אפיקים 1971 ספטמבר 40 מ
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 מילות מפתח מחבר המאמרשם  שנה חודש גליון גליון
אפיק אל הקורא האמנם קיים ניגוד בין צמצום פערים  1971 דצמבר 41 מא

 וקליטת עליה
  

 ביקורת  הקצוצים בתקציב הסעד והחינוך על חשבון מי 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת סעדיה שלמה דמגוגיה ליצוא 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת אפרתי נ מטאטאים אל מתחת לשטיח 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר ילין מור נתן אוטואמנציפציה 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר סעיד שלום הממשלה הפועלים עימות 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר הירושלמי עידו האמנם תיהרס נחלת אחים בירושלים 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר בן ינון שריה ביקור בהתיישבות במושבית 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר ישראלי יאיר השפעת העלייה על סיכויי קידומם של  בני עדות המזרח 1971 צמברד 41 מא
נגלה ונסתר במדיניות הסוציאלית בישראל תמצית מאמרו של  1971 דצמבר 41 מא

 דר ישראל כץ
 מאמר אהרוני שמעון

 מאמר יצהרי מרדכי העליה הלאומית החלוצית הראשונה מתימן 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר קפרא פנחס הד פעמיהם של חלוצי העלייה השנייה מתימן 1971 מברדצ 41 מא
 שיר הר עוז אברהם תעיזי מסה על הבית השלישי  1971 דצמבר 41 מא
 שיר טובי יוסף משירת תימן שיר שבת ליחיא בן שלום 1971 דצמבר 41 מא
 סיפור גמליאלי נסים בנימין תוכו רצוף אהבה  1971 דצמבר 41 מא
 שיר ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי כא  1971 דצמבר 41 מא
 מאמר טובי יוסף חשיפת גנוזים מתימן 1971 דצמבר 41 מא
 שיר כהן עזרא בבוא הסתיו 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר בן ינון שריה בקור בהתישבות המושבית 1971 דצמבר 41 מא
   החינוך בראש העין דר אבנר שאקי סגן שר 1971 דצמבר 41 מא
   ששת אלפים יהודים נמצאים כיום בתימן 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר גדסי נפתלי איפה ואיפה 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת עקל מאיר מי יבנה בית לקשיש התימני 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר שמר אהוד כיצד להיות נחמד 1971 דצמבר 41 מא
  שמחי שלום פיקים בקרית אונוחוג אוהדי א 1971 דצמבר 41 מא
 הספד מד שערים יפת דמארי זל 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת ללוי ירקוני אברהם גלגולה של ראשות 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת שמחי שלום חוג אוהדי אפיקים בקרית אונו 1971 דצמבר 41 מא
 הספד אירמדאר הלוי י הרב זכריה הן יאיר מדאר הלוי זצל 1971 דצמבר 41 מא
 ביקורת בכר ש הרב דר נסים יוסף עובדיה זצל 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר לוין דוב השותפות בין יהדות ישראל ויהדות התפוצות 1971 דצמבר 41 מא
 מאמר בת יהודה מרים הסורגת 1971 דצמבר 41 מא
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   הקורא תפיסות מוזרות במימסדאפיק אל  1972 מרץ 42 מב
 ביקורת כץ ישראל הארות על הדרכים לחיסול העוני פתרונות 1972 מרץ 42 מב
 מאמר בר יוסף חיים מקריות או מדניות ו 1972 מרץ 42 מב
 מאמר נבון צבי האם אפליה עדתית המקור של אסוננו הלאומי 1972 מרץ 42 מב
 מאמר פרתי נא מלחמת הדרום והצפון 1972 מרץ 42 מב
 מאמר מור ילין נתן האתגר והמענה 1972 מרץ 42 מב
 מאמר זנדאני ישי המאבק  סביב חוק המושבים 1972 מרץ 42 מב
 מאמר מאיר יוסף העליה הלאומית הראשונה לארץ ישראל אעלה בתמר ביל"ו 1972 מרץ 42 מב
 רמאמ דחוח הלוי יוסף קרן מלגות לעדוד נוער מחונן 1972 מרץ 42 מב
  סופרנו קרן מלגות של  בישראל 1972 מרץ 42 מב
 מאמר עקל מאיר על המנחילים את האפליה בישיבת נחלים 1972 מרץ 42 מב
 מאמר גמליאלי בנימין נסים על כנפי הסופה מסתורין 1972 מרץ 42 מב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי כב  1972 מרץ 42 מב
 קינה טובי יוסף משירת תימן י שיר קינה לשבזי על אביו יוסף בן אביגד 1972 מרץ 42 מב
  מדליה שלמה עיטורים ורישומים 1972 מרץ 42 מב
 ביקורת שטרן אביבה בני חסות 1972 מרץ 42 מב
 מאמר נבון צבי כיצד לקלקל את השורה בדיון רציני 1972 מרץ 42 מב
 הספד  רבי אברהם זהבי ז"ל 1972 מרץ 42 מב
 שיר הלוי רצון בדרך ציון 1972 מרץ 42 מב
 ביקורת בן שמחון שאול קרן מילגות של ברית יוצאי מרוקו 1972 מרץ 42 מב
   פרס ביאליק לדוד בן גוריון ולאמיר גלבוע 1972 מרץ 42 מב
 הספד גדסי נפתלי הרב שלמה הכהן קוק ז"ל 1972 מרץ 42 מב
 הספד גדסי נפתלי ה"ג יוסף משולם זצ"לבמלאת שנתיים למות הר 1972 מרץ 42 מב
   פינת סטודנט 1972 מרץ 42 מב
   בשדה ספר 1972 מרץ 42 מב
   מכתבים למערכת 1972 מרץ 42 מב
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   אפיק אל הקורא שחיתות מאושרת וממסד אדיש 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר ילין מור נתן שמן קיק נגד דלקת ריאות 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר ישראלי יאיר איננו רשאים לחכות עוד 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת בייהונתן א מה נעשה בענין עשרים ושנים ילדי תימן הנעדרים 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת שאקי חי אבנר בעיות החברה בישראל 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר כהן עזרא על חטא שחטאנו  1972 יוני 43-44 מג מד
בר עוז תעיזי  אני שואל באצבע גלויה 1972 יוני 43-44 מג מד

 אברהם
 שיר

 ביקורת רעקל מאי עוד על המנחילים אפליה בישיבת נחלים 1972 יוני 43-44 מג מד
  זנדאני ישי המאבק סביב חוק המושבים 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר מאיר יוסף קליטת העליה מתימן ולקחיה 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר טביב גדסי עליזה מזיכרונותיה של נערה מהשכונה 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת מאיר יוסף ת רווחהדרכים לביעור גורמי המצוקה במדינ 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת בן לוי שלום יהודים במחיר סוף עונה 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר כתר אבי החוג האקדמי של יוצאי עדות המזרח בלוס אנג'לס 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר דחוח הלוי יוסף אינפלציה של דיבורים ד"ר אשר פרחי 1972 יוני 43-44 מג מד
 פיוט  פיוט חדש לרבי סעדיה   1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר טובי יוסף שירת תימן יא 1972 יוני 43-44 מג מד
  ? בן שלמה הלוי טויל 1972 יוני 43-44 מג מד
 הספד סיאני מבורך אסתר לזכרו של הנער אבינעם בשארי ז"ל 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר הלוי רצון א העלילתי כגשירת ישראל בתימן  הנוש 1972 יוני 43-44 מג מד
 שיר הלוי רצון אל מול שער טיטוס 1972 יוני 43-44 מג מד
גמליאלי בנימין  בין איש לאשתו 1972 יוני 43-44 מג מד

 נסים
 סיפור

אל חוכם ללחוב מאוצר השירה העממית התימנית רשם כהן  1972 יוני 43-44 מג מד
 יוסף

גמליאלי בנימין 
 נסים

 שיר

  ? המשפט לאהבה 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר מדליה שלמה אלי כהן גבור לאומי 1972 יוני 43-44 מג מד
 מאמר לוין ברוניסלב דב נגודי השקפות בין דור החולף לבין דור המשך 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת  היש סיבה להתעלמות 1972 יוני 43-44 מג מד
 ? ? ל מוריס ספרטוסכמה עובדות ע 1972 יוני 43-44 מג מד
 ? גדסי נפתלי למתנדבים בעם 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת נבון צבי האמנם גישה עדתית גזענית לבעיות תקומת ישראל 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת שושני קלרה נציג משרד החינוך לוועד ההורים איני חייב לענות לכם 1972 יוני 43-44 מג מד
   מכתבים למערכת 1972 נייו 43-44 מג מד
  מדליה שלמה רשומים ועטורים 1972 יוני 43-44 מג מד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 דוח אברהם תולדותיו של הרה"ג שלום יצחק מעטוף 1972 יוני 43-44 מג מד

 מעטוף סעדיה
 מאמר

   עצרת התיחדות אזורית לזכר רבני יהודי תימן בחדרה והסביבה 1972 יוני 43-44 מג מד
טקס הענקת מלגות ופרסים לסטודנטים תלמידים מטעם עירית  1972 יוני 43-44 מג מד

 חדרה
  

 ביקורת סילורה דוד חבויים בלחמית שולמית הר אבן 1972 יוני 43-44 מג מד
 שיר ??? רשמים ליאור אבי 1972 יוני 43-44 מג מד
 ביקורת דורון אבי  עצרת זכרון למשורר רבי שלום שבזי 1972 יוני 43-44 מג מד

 מאמר הרב בן רשמי עין ורחשי לב  במעגלות העלייה מרוסיה  1972 יוני 43-44 מד מג
 הספד פטישי אהרון רבי יחיא בן סעיד עופרי 1972 יוני 43-44 מג מד
 הספד ש"ל יונה בת רבי סעדיה חתוכה ז"ל 1972 יוני 43-44 מג מד
 הספד בן ציון צנעני לזכרם של חיים וסעידה מדהלה ז"ל 1972 יוני 43-44 מג מד
    1972 יוני 43-44 מג מד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיקים אל הקורא אבנר שאקי לאן 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר אפרתי נ הדפוקים יום יום 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר ףדחוח הלוי יוס הצלחה רבתי לכנס של ברית יוצאי תימן 1972 אוגוסט 45 מה
   השיכון לעולים על השיכון הסוציאלי 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר שלום סעיד בחירות אזוריות קץ דמוקרטיה בישראל 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר ישראלי יאיר ציונות של אשכנזים של עדות המזרח 1972 אוגוסט 45 מה
 ראיון ישראל זמיר אשכנזי מעיד על קיפוחם של עדות המזרח 1972 אוגוסט 45 מה
 שיר בהרב זלמן שיר מיקדש לימי עיון וסיור יד יצחק בן צבי 1972 אוגוסט 45 מה
 שייר ממן שמעון ציירתי בדמיוני 1972 אוגוסט 45 מה
 שלושים שנה לייסוד המחתרת הציונית החלוצית בעירק 1972 אוגוסט 45 מה

 ראיון עם מרדכי ביבי סגן יור הכנסת
 ראיון דחוח הלוי יוסף

 מאמר מור ילין נתן ההזדמנות האחרונה מור ילין נתן 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר  אפיק לסטודנט ועידת היסוד של הסתא 1972 אוגוסט 45 מה
 ראיון תנעמי זכריה עם מתקדם ועם נסוג ראיון עם דר אבנר שאקי 1972 אוגוסט 45 מה
 ביקורת קפאח גאולה םהאומנם ינושלו תושבי גבעת עמל מבתיה 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי כד 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר משולם לאה הרבה דברים ואפס  1972 אוגוסט 45 מה
אל השר הסעד בזעם אכן השיכוך לעולים על חשבון השיכון  1972 אוגוסט 45 מה

 הסציאלי
 ביקורת בן סעדיה שלמה

 ביקורת דיש י ספיר תוקף את דר ישראל כץ  1972 אוגוסט 45 מה
 ביקורת אלעזר יעקב שנה ליסוד המחתרת החלוצית בעירק30עצרת למלאות  1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר מדליה שלמה אלי כהן גבור האומה 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר רענן יהודה משא אל בני ישראל 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר הרוזן יעקב ירושלים שוכני עמריםבמערותיך  1972 אוגוסט 45 מה
   אפיק לסטודנט 1972 אוגוסט 45 מה
שירת ישראל בתימן יב שיר חדש לרבי אברהם בן צדוק הלוי  1972 אוגוסט 45 מה

 לתנעמי
 שיר  טובי יוסף

 סיפור גמליאלי בנימין נסים העז והקמיע 1972 אוגוסט 45 מה
   מכתבים למערכת 1972 אוגוסט 45 מה
 מאמר גמליאלי בנימין נסים אם השנה מזל אחרק 1972 אוגוסט 45 המ
 מאמר עקאל מאיר דיינים בגלימה צבועה 1972 אוגוסט 45 מה

 שיר הלוי רצון אתמול היום ולמחרת   45 
  מדינה שלמה רישומים ועיטורים  1972 אוגוסט 45 מה
   הדף האחרון של תוכן לא סרוק טוב 1972 אוגוסט 45 מה
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא הרבנות הראשית כתסמונת 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר ילין מור נתן שובתים על הגג היסודות רעועים 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 ביקורת בן שלמה סעדיה היכן הנס 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר דחוח הלוי יוסף משנתו של ד"ר ישראל כץ במדיניות הסוציאלית 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר שלום סעיד בחירות חופשיות בישראל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר ישראלי יאיר לשאלת התיאוריה הציונית המזרחית 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר מאיר יוסף הפער החברתי בישראל היבטים חברתיים על בעיית 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר זנדאני ישי המאבק סביב חוק המושבים 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר פאעור יוסף חכם הספרדים אתמול היום ומחר 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 דחוח יוסף ראיון עם ד"ר אבשלום מזרחי כך הגעתי לשאיפת חיי 1992 דצמבר 46-47 מו מז

 מדליה שלמה
 ראיון

 מאמר סופרנו ששים שנה לנחליאלי שבחדרה 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר ברל כצנלסון  מפי כצנלסון ברל כאשר השוט חינך את הנחליאלים 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 ביקורת סופרנו תנועת בי"ת ופעולותיה 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 ביקורת סופרנו ה במושבי יוצאי תימן מדור ההתישבות מהנעש 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר עקאל מאיר הקשיש התימני 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר דורי זכריה בין שני עולמות שיח ריעים עם יוסף כהן 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 ביקורת צדוק יוסף לפנתרים שני פנים מדאיגים 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר שהרבני מאיר הייה אחר המנהיגהת 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר טובי יוסף משירת תימן יג שירה בשבח החיבור להרמבם 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי כה 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 אמרמ רענן ריעאני יהודה על שלשה מאורות ברכנום מבית ה' 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר כהן אהרון שירתו של רבי יהודה אריה ממודינא 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר מזרחי יוסף אהבת ישאל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 שיר אביו שלמה חול 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר צנעני בן ציון בעית הגיל אצל יוצאי תימן ודרך פתרונה 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר דיש יוסף ביקור באחת המשפחות בישראל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 שיר חן דוד את חמדת לבב 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 שיר  דן דוד 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 שיר מוריאל יחזקאל הילד מבית שמש 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 מאמר סףארמי יו הרכוש היהודי המוחרם בארצות ערב 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 שיר הלוי רצון אמור נא לי הלבב 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 הספד קפאח יוסף  הרב סעדיה קפאח זצ"ל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 הספד נחום לוי יודא בדרה מנזלי ז"ל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
 הספד כהן יוסף בתיה טביב ז"ל 1992 דצמבר 46-47 מו מז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה דשחו גליון ליוןג
   אפיק אל הקורא מלים והבטחות או מעשים 1973 מרץ 48 מח
 מאמר ילין מור נתן האם אין מוצא אלא בקוריות 1973 מרץ 48 מח
 מאמר קבוצת חוקרים אגדה ושמה אפליה לטובת עדות המזרח 1973 מרץ 48 מח
 שיר הרוסי עמנואל מנחה 1973 מרץ 48 מח
הונאה בסטטיסטיקות ובפרסומים לגבי אחוז הפשיעה בקרב  1973 מרץ 48 מח

 עדות המזרח
 מאמר מחפוץ' סעדיה

 מאמר חאזי עובד שלום רבי דוד עואץ חאזי ראשון החוצבים בירושלים 1973 מרץ 48 מח
 מאמר טסה חיים היש תקוה לשכונת התקוה 1973 מרץ 48 מח
 שיר אחיגד ד לפרי הבשן 1973 מרץ 48 מח
 סיפור  גמליאלי בנימין נסים מאגדת תימן תרנגול הרש 1973 מרץ 48 מח
ששים שנה לנחליאלי אכרי חדרה החליטו בתרעז תימני  1973 מרץ 48 מח

 נחליאלי יהיו צמיתים 
 מאמר ליבנה ליברמן צבי

  סופרנו ברית יוצאי תימן 1973 מרץ 48 מח
  בן יוסף שלום תגובות חטופות 1973 מרץ 48 מח
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי כו  1973 מרץ 48 מח
 פיוט טובי יוסף משירת תימן יד פיוט לרבי משה אלבלידה 1973 מרץ 48 מח
 שיר הלוי רצון בסוד סיני 1973 מרץ 48 מח
 ביקורת בר יוסף חיים בשדה הספר בני חסות שלמה כהן צידון 1973 מרץ 48 מח
 מאמר אביו שלמה קוץ אפור וכלנית אדומה שירת נשים 1973 מרץ 48 מח
 מאמר הלוי רצון אברהם ברוידס 1973 מרץ 48 מח
 ביקורת הלוי רצון דמויות מן העבר לרבי יעקב רימון 1973 מרץ 48 מח
 מאמר שבטיאל יצחק עסקן בשדה חינוך 1973 מרץ 48 מח
 אמרמ בן לוי שלום עם ישראל בעבר ובהווה 1973 מרץ 48 מח
 מאמר בן יוסף שלום תגובות חטופות 1973 מרץ 48 מח
 מאמר פודיאל מלכה חלוצי העליה הראשונה מתימן 1973 מרץ 48 מח
 מאמר דחוח הלוי יוסף איש ומקור שורשו מתולדותיו של הרב יוסף סעד 1973 מרץ 48 מח
 שיחה מימון שבתאי שיחה עם אורי סבאג' 1973 מרץ 48 מח
 מאמר לוין דב ברוניסלב דעת הקהל בעולם של המזרח התיכון 1973 מרץ 48 מח
 ביקורת קלזאן זכריה הזמר והאומן בועז שרעבי 1973 מרץ 48 מח
   זכרון להולכים 1973 מרץ 48 מח
 הספד זכריה אריה הרב אריה משולם ז"ל 1973 מרץ 48 מח
 הספד מנצורה מאיר בדרה מנזלי ז"ל 1973 מרץ 48 מח
 הספד בן שלום חיים בדרה מנזלי מרתא 1973 מרץ 48 מח
 הספד  פרחה שעשוע ז"ל 1973 מרץ 48 מח
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 גליון

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון

   אפיק אל הקורא חצי יובל למדינת ישראל 1973 מאי 49 מט
אם הבנים מול שר האוצר גב  בן חמו קורעת את מסוה  1973 מאי 49 מט

 והדמגוגיההצביעות 
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 מאמר ילין מור נתן שנה ועוד לפני כן 25לפני  1973 מאי 49 מט
שנה  25חלוצי תרמב מתימן שקדמו לעולי בילו במלאת  1973 מאי 49 מט

 למדינה
 מאמר דיש יוסף

 מאמר בן יוסף שלום תמרונים מכוערים בבחירת הנשיא 1973 מאי 49 מט
 ביקורת עאקל מאיר מדען 1973 מאי 49 מט
  בר יוסף חיים התארגנות של עדות המזרח  1973 מאי 49 מט
 מאמר קבוצת חוקרים אגדה ושמה אפליה לטובת... חלק ב 1973 מאי 49 מט
 ראיון עיני עובדיה מושב ישעי ראיון הצנחנים השחורים 1973 מאי 49 מט
 ביקורת יר יוסףמא יהודי המזרח התיכון לפני עליתם לארץ 1973 מאי 49 מט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן  הנושא העלליתי כח 1973 מאי 49 מט
 שיר טובי יוסף משירת תימן טו נשיד משנת ברי"ג על הגאולה 1973 מאי 49 מט
 סיפור בנימין גמליאלי ניסים החמור המלומד שעלה לדרגת שופט אגדה 1973 מאי 49 מט
 מאמר נחום לוי יודא רבנו דוד אלעדנימדרש הגדול ל 1973 מאי 49 מט
  הלוי רצון הזז 1973 מאי 49 מט
 ביקורת מדעי יעקב הספר אלון בכות מר יחיאל בר מזל   1973 מאי 49 מט
 מאמר עמיר יונה בית מורשת תימן והחברה הישראלית 1973 מאי 49 מט
 שיר דשא מיכאל פריחת הרתם 1973 מאי 49 מט
 שיר אושרי רוני ולךאני ה 1973 מאי 49 מט
 מאמר הלוי רצון האיש שיצא לבקש את עמו 1973 מאי 49 מט
 ביקורת ברוש מ חגיגית פורים תימנית בעין יעקב 1973 מאי 49 מט
 שיר הלוי רצון דינה משירי הידידות 1973 מאי 49 מט
 מאמר עיני עובדיה הצנחנים השחורים 1973 מאי 49 מט
 ביקורת שרעבי אביגד ל בהרי יהודהרשמים מטיו 1973 מאי 49 מט
   אפיק אל הסטודנט 1973 מאי 49 מט
   מכתבים 1973 מאי 49 מט
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אפיק אל הקורא המצוקה החברתית העדתית בישראל במובנה  1973 אוגוסט 50 נ
 הרחב

  

 מאמר  לגליון החמישים של אפיקים 1973 גוסטאו 50 נ
 מאמר ליבנה אליעזר מפלגה מזרחית ערובה יחידה לשויון חברתי 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר דיש יוסף תקופה ללמוד לקחים 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר קבוצת חוקרים אגדה ושמה אפליה לטובת עדות המזרח חלק ג 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר טביב מרדכי הנשכחים על הנושא חלוצי תרמב שקדמו לעולי בילו 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר טביב מרדכי העלמה והתעלמות כשיטה  חלוצי תרמב 1973 אוגוסט 50 נ
  שמר אהוד תגובות חטופות 1973 אוגוסט 50 נ
המחתרת הציונית והרחוב היהודי בעירק מ לרגל הוצאת ספרו  1973 אוגוסט 50 נ

 למדבר של המחבר מעבר
 מאמר מאיר יוסף

נוף אנושי נשמתו ונשימתו בית האילם ספור מאת שלמה  1973 אוגוסט 50 נ
 טבעוני מוקעה

 ביקורת דחוח הלוי יוסף

 ביקורת הלוי רצון כמו אור ואויר ספר שיריו של מיכאל דשא 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי כט 1973 אוגוסט 50 נ
 פיוט טובי יוסף משירת תימן טז פיוט חדש לרבי שמעון שבזי 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר ? במותם לא נפרדו תרגום 1973 אוגוסט 50 נ
 סיפור גמליאלי בנימין נסים מעשה בשלשה אנשים 1973 אוגוסט 50 נ
הרב יוסף קפאח בן פורת יוסף להופעת תרגומו של מורה  1973 אוגוסט 50 נ

 םנבוכי
 ביקורת וקסמן ניסן

 ראיון סופרנו ראיון עם מר נסים גאון 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר חתוכה סעדיה בשעריך יהוד 1973 אוגוסט 50 נ
 ביקורת עקאל מאיר מכתב גלוי למנהלי השדור 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר קעטבי מאיר ישיבת תורה ושלום עש רבי שלום שבזי 1973 אוגוסט 50 נ
בא הקץ לדיונים הנסתרים ספרו של משה לויט ודר שלמה  1973 סטאוגו 50 נ

 מורנשטרן
 ביקורת עיני עובדיה

   אפיק לסטודנט 1973 אוגוסט 50 נ
 ??? הלוי רצון חרבנה של סדום 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר כהן ציון משה כה אברך עמי 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר נימין נסיםגמליאלי ב בבעו ממך הו לשוני 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר גמליאלי בנימין נסים אזכיר תחלה שם אלהים 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר יהונתן אבי הרב שמואל אלצ'אהרי 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר בו ינון סולמי צפורה מתי 1973 אוגוסט 50 נ
 שיר בו ינון סולמי צפורה לא יכולתי 1973 אוגוסט 50 נ
 מאמר בר שלום מנחם זקן עובדיה בן שלוםוהדרת פני  1973 אוגוסט 50 נ
 חידון שער יוסף יהדות תימן ויצירותיה חידון בכתב 1973 אוגוסט 50 נ
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   יהדות תימן ויצירותיה 1973 אוגוסט 50 נ
    1973 אוגוסט 50 נ
    1973 אוגוסט 50 נ
    1973 אוגוסט 50 נ
       
       
       
       
       

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש וןגלי גליון
 אפיק אל הקורא לאור להבות המלחמה 1973 נובמבר 51 נא

 על סף שנת תשלד
  

 מאמר הלוי מדאר יאיר עטור יקיר רחובות לאנשי שערים ומרמורק 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר בר יוסף חיים דברים בשם אומרם החברה האשכנזית מודה 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר יהל יוסף במי אבחר לכנסת 1973 נובמבר 51 אנ
 מאמר עקל מאיר מרכז קהלתי בנית מרכז קהילתי ליוצאי תימן 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר אסולין משה סרטים ישראלים ויהדות המזרח 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר ריעאני רענן יהודה בין הסעפים 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת ז'ק דן ו של רצון אברהם שמי בתערוכת יחידכוח 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת סופרנו מופעי כנס בואי תימן 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר בן שלום שלמה החוג לטפוח חברה 1973 נובמבר 51 נא
 מאמר טובי יוסף משירת תימן יז על שירת החול בתימן 1973 נובמבר 51 נא
 שיר ? אחרת   51 
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי ל 1973 נובמבר 51 נא
 סיפור גמליאלי בנימין נסים לא לי ולא לך ולא לשלפוחיות השמן 1973 נובמבר 51 נא
  רהל על שני ספרי שירה 1973 נובמבר 51 נא
  ? אפיק לחבר בית ברית יוצאי תימן תנועת בית בהסתדרות 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת נהוראי ל הרב שלום יצחק הלוי 1973 נובמבר 51 נא
 שיר כהן ציון משה תשובה 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת אלקלעי רצון בכל מאדם ספר יזכור לבני חדרה 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת חוזה סעדיה ספר תולדות המשורר רבי שלום שבזי 1973 נובמבר 51 נא
 ביקורת הלוי רצון ם כתבלא רש מאד שירים מאת שלו 1973 נובמבר 51 נא
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אפיק אל הקורא המחדל פנים רבים לו מציאות חדשה גישה  1974 מרץ 52 נב

 חדשה
  

 רמאמ דחוח הלוי יוסף נחפשה דרכינו התארגנות עצמית כשלב לאחדות לאומית 1974 מרץ 52 נב
 מאמר הדני יוסף לקחי מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבט של עדות המזרח 1974 מרץ 52 נב
 מאמר ישראלי יאיר מקומם של עדות המזרח בקבוץ גלויות 1974 מרץ 52 נב
 ביקורת הלוי מדאר יאיר ספר תולדות שלום שבזי זצ"ל 1974 מרץ 52 נב
 מאמר הלוי רצון תי לאשירת ישראל בתימן הנושא העללי 1974 מרץ 52 נב
 מאמר/שיר/ביקורת טובי יוסף משירת תימן יח שיר שבת ליצחק הלוי מיין שושן ולחיי שושן 1974 מרץ 52 נב
 שיר מדינה שלום משא ישראל 1974 מרץ 52 נב
  עיני עובדיה ועכשיו אחוד 1974 מרץ 52 נב
 תביקור הלוי רצון רגע של חיים מאת יוסף חנני 1974 מרץ 52 נב
על החיים זקופים ומתים זקופים לעילוי נשמת רבי סעדיה בן  1974 מרץ 52 נב

 יצחק בן שלום בן זכריה בן דוד סולמי
 הספד סולמי סעדיה טוביה

 מאמר אביזוהר י המחתרת החלוצית בעיראק 1974 מרץ 52 נב
 ביקורת טובי יוסף ספר דניאל כתב יד בבלי תימני 1974 מרץ 52 נב
 מאמר גלוסקא אמנון זכויות החייל המשוחרר 1974 מרץ 52 נב
 שיר שרעבי נעמי מלחמת יום כפור 1974 מרץ 52 נב
 שיר צנעני יחיאל מלחמת יום הדין 1974 מרץ 52 נב
 שיר הלוי רצון התפרדות 1974 מרץ 52 נב
 שיר אלמוני הצוואה 1974 מרץ 52 נב
 שיר עקאל מאיר והימים ימי תשובה 1974 מרץ 52 נב
 שיר ששון מרדכי שלום לחיילים 1974 מרץ 52 נב
 ? בן שלום שלמה מלחמת חי הימים  1974 מרץ 52 נב
 מאמר עלי פודיאל מלכה הבורחים אמיצי הלב 1974 מרץ 52 נב
 מאמר עיני עובדיה ועכשיו אחוד 1974 מרץ 52 נב
 הספד אביטל אמירה לזכר חיים אביטל אבוטבול 1974 מרץ 52 נב
   מכתבים למערכת 1974 ץמר 52 נב
   אפיק לחבר בעקבי הבחירות להסתדרות 1974 מרץ 52 נב
    1974 מרץ  נב
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   אפיק אל הקורא הבזיון והחרפה 1974 מאי 53 נג
 מאמר דיש יוסף קרית שמונה כסמל הקדרות ירדה על קרית שמונה לפני הטבח 1974 אימ 53 נג
 מאמר סילורה דוד יהודי סוריה זועקים מן הדממה 1974 מאי 53 נג
 מאמר מחפוץ' סעדיה אנטישמיות במדינת ישראל 1974 מאי 53 נג
 ביקורת דחוח הלוי יוסף האיש אנדרי נרבוני חוץ ופנים 1974 מאי 53 נג
  דחוח הלוי יוסף עם אלחנן גפני 1974 מאי 53 נג
זכרונות ורשמים של מנהיג מחתרת נתן ילין מור לוחמי חרות  1974 מאי 53 נג

 ישראל
 מאמר הלוי יוסף

 שיר הלוי רצון לאור ההולכים 1974 מאי 53 נג
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי לב 1974 מאי 53 נג
 מאמר טובי יוסף משירת תימן יט שיר מענה לשיר מיין שושן ליצחק הלוי א 1974 מאי 53 נג
 שיר  עור דוד אל תישן 1974 מאי 53 נג
 סיפור גמליאלי בנימין נסים מעשה במלך וחוטב עצים זקן שמעתי מפי נסים דמתי ז"ל עדן 1974 מאי 53 נג
 ביקורת נחום שרה מפגש יום העצמאות בבית אבות שער מנשה 1974 מאי 53 נג
 ביקורת עקאל מאיר עם אליהו אהרן 1974 מאי 53 נג
נחנך מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה  1974 מאי 53 נג

 בישראל הג'ונט
 מאמר נחום שרה

   מכתבים למערכת 1974 מאי 53 נג
   זכרון להולכים 1974 מאי 53 נג
   סיעת בית בהסתדרות 1974 מאי 53 נג
 ביקורת הלוי רצון הרב יוסף קפאח ומפעליו 1974 מאי 53 נג
 ביקורת הלוי רצון כברת דרך שירים מאת אשר שופט 1974 מאי 53 נג
שבט עם במה לבירור בעיות חברה ותרבות של יהדות ספרד  1974 מאי 53 נג

 עורך דוד סיטון
 ביקורת דחוח הלוי יוסף

  ?? ות המשפחה ברוכת ילדיםעל זהבי אגודה לזכוי 1974 מאי 53 נג
עם החבר אלחנן גפני מנהל מחלקה ליחסי צבור במוסד  1974 מאי 53 נג

 לביטוח לאומי
 ביקורת דחוח הלוי יוסף

 ביקורת עקאל מאיר על אודות ספר תולדות הרששבז מאת הרב סעדיה חוזה מנג'ם 1974 מאי 53 נג
יית העניים דברים שנאמרו רק בני עניים יכולים לפתור את בע 1974 מאי 53 נג

 על ידי הגברת סוזט נסים
  

 הספד חתוכה זכריה סעדיה עובד הלוי ז"ל 1974 מאי 53 נג
 שיר ריעני רענן יהודה עולם מעורפל לזכר שלום סכיתל ז"ל 1974 מאי 53 נג
 שיר גמליאלי ישראל הלב ממאן שלום סכיתל ז"ל 1974 מאי 53 נג
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   אפיק אל הקורא בין זכות לחיות לבין זכות למעול 1974 יולי 54 נד
 מאמר בר יוסף חיים דברים המעיקים על הלב 1974 יולי 54 נד
אפיקים כמנוף בהתארגנות החברתית דברים שנאמרו בכנס  1974 יולי 54 נד

 פעלי בית
 מאמר יוסף דחוח הלוי

 מאמר בן יוסף שמואל ביעור הבערות אצל מבוגרים 1974 יולי 54 נד
 שיר מדינה שלום שיר למעלות ולמורדות  1974 יולי 54 נד
 ביקורת מחפוץ' סעדיה עדתיות מבוקרת ו...עקרה 1974 יולי 54 נד
 ביקורת הרב בן מנדריהם של בני בלי דת 1974 יולי 54 נד
 ביקורת עאקל מאיר כונת תל יהודה ובעיותיהש 1974 יולי 54 נד
 ביקורת דחוח הלוי יוסף איש במרכז המעשים ציון גרמה 1974 יולי 54 נד
 ביקורת דיש יוסף נתיב חייו של איש מעשה חיים חאזי 1974 יולי 54 נד
 ירביקורת/ש טובי יוסף משירת תימן כ שיר מענה לשיר מיין ישן ליצחק הלוי ב  1974 יולי 54 נד
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי לג  1974 יולי 54 נד
על גדות הנהרים שלום כתב שירים ופואמות מחיי יהדות  1974 יולי 54 נד

 עיראק
 ביקורת דחוח הלוי יוסף

 ביקורת גמליאלי בנימין נסים ושוב על תולדות הרששבז מאת הרב סעדיה  חוזה 1974 יולי 54 נד
 ביקורת דנינו אברהם הצעה לקידום מנהיגות עדות המזרח 1974 יולי 54 נד
 ביקורת סופרנו איש הספר והסייף הרב מזרחי יעקב צדוק 1974 יולי 54 נד
 ביקורת אביו שלמה צפורים נתגברו הכרות ראשונה עם שיריו של יואב חייק 1974 יולי 54 נד
   קוראים כותבים 1974 יולי 54 נד
 ביקורת לוין ברוניסלב דב  בקור בגרמניה 1974 יולי 54 נד
 סיפור גמליאלי בנימין נסים הצייר והתוכי שמעתי מפי נסים דמתי זל עדן 1974 יולי 54 נד
 שיר הלוי רצון עם משולים לחמור 1974 יולי 54 נד
 ביקורת עיני עובדיה עובדות ועיבודן לעובד ולמעביד מדור ליחסי עבודה 1974 יולי 54 נד
 הספד חברים מספרים מקסים ניסים בן דוד אוחיון ז"ל 1974 יולי 54 נד
 הספד אלשייך יוסף על הרב חיים חבשוש ז"ל 1974 יולי 54 נד
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   אפיק אל הקורא בברכה בתפילה ובמאבק 1974 אוקטובר 55 נה
 מאמר בנימין גן ג'יהאד 1974 אוקטובר 55 נה
משה שמיר וחופש הביטוי גדולה חרפת ההשפלה מכאב  1974 אוקטובר 55 נה

 הקיפוח
 ביקורת ?

פשע חמור כתיבה באפיקים מר אגרס מדבר מטיל בוץ באיש  1974 אוקטובר 55 נה
 צא תימןציבור יו

 ביקורת ?

 שפירא רינה מחקר מי אתה הסטודנט המזרחי 1974 אוקטובר 55 נה
 עציוני הלוי חנה

 מאמר

 מאמר בר יוסף חיים דברים מעיקים על הלב 1974 אוקטובר 55 נה
 ביקורת עקאל מאיר גבעת גאולה גבעה גזולה 1974 אוקטובר 55 נה
 שיר הלוי רצון על קברי אבות 1974 אוקטובר 55 נה
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי לד 1974 אוקטובר 55 נה
  בית אפיק לחבר מכתב לשר המשטרה 1974 אוקטובר 55 נה
 ראיון  עם משה ג'מילי 1974 אוקטובר 55 נה
 סיפור גמליאלי נסים בנימין כפני הכלב סיפור תימני בשאלת מיהו יהודי 1974 אוקטובר 55 נה
משירת תימן כא שיר סימנים לספרי המקרא לרבי ישראל בן  1974 אוקטובר 55 נה

 יוסף
 שיר טובי יוסף

 ביקורת דיש יוסף אשה ובעלה מחקר ועשיה הזוג נחתומי עדנה ועמנואל 1974 אוקטובר 55 נה
 ביקורת דחוח הלוי דורון היכן המצפון היהודי 1974 אוקטובר 55 נה
 מאמר עיני עובדיה בד יש לנו ענין עם פועלי בניןאפיק לעו 1974 אוקטובר 55 נה
 ממאר לוין ברוניסלב דב ההגנה ודור ההמשך 1974 אוקטובר 55 נה
   הפיכת חצר במועצה הדתית ברמת השרון 1974 אוקטובר 55 נה
   האגודה לטפוח חברה ותרבות 1974 אוקטובר 55 נה
   בסוד קדושים 1974 אוקטובר 55 נה
 הספד הבנים והבנות אמא מרים כהן ז"ל תרס"ה תשל"א 1974 אוקטובר 55 נה
 הספד מוקירך משה בן הרב יחזקאל אל וכיל זצ"ל 1974 אוקטובר 55 נה
 הספד בן יצחק חיים שלום גרשני ז"ל 1974 אוקטובר 55 נה
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   ק אל הקורא לרדוף את החמדניםאפי 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר הלוי רצון אמרו לבן ערפה 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר צדוק אהרן הרהורי לב למקרא חוברת אפיקים 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר חנניה יוסף תשובה לרשימתו של אהרן צדוק 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר יר יוסףמא מי אחראי שר ההסטוריה או השר הישראלי 1974 דצמבר 56 נו
 שפירא רינה מי אתה הסטודנט המזרחי 1974 דצמבר 56 נו

 עציוני הלוי חנה
 מאמר

 מאמר אברהם דוד הדרך למרחב הנצחון הצבאי המזהיר במלחמת ששת הימים 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי לה 1974 דצמבר 56 נו
   בית בהסתדרותסיעת  1974 דצמבר 56 נו
 ביקורת  סניף בית הנחליאלי חדרה 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר טובי יוסף המספדות בשירת תימן קינה כסוג ספרותי 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר ריעאני רענן יהודה דעת גדולים על סגולות המבטא העברי שבפי יהודי תימן 1974 דצמבר 56 נו
 מאמר מדאר הלוי יאיר ש שנים להסתלקותו של הרב יוסף מבגעאשכול השלמות חמ 1974 דצמבר 56 נו
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מקצין ממונה בצהל לשליח צבור נבחר יוסף אשתר 1974 דצמבר 56 נו
 ביקורת מסעוד שושנה כזאת את מולדת שלום בן ישי 1974 דצמבר 56 נו
  קפאח ציון האשמה בנו 1974 דצמבר 56 נו
   אפייק לעובד 1974 דצמבר 56 נו
   בסוד קדושים 1974 דצמבר 56 נו
 הספד דחוח הלוי יוסף על קברך בתיה דחוח הלוי ז"ל 1974 דצמבר 56 נו
 הספד ילדיה שושנה ג'בלי ז"ל 1974 דצמבר 56 נו
 הספד סולמי טוביה שרה חנה בת מורי זכריה חיאט שרעבי ז"ל 1974 דצמבר 56 נו
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא גנבות בהסתר גזל בהתר 1975 מרץ 57 נז
   זה גרוע מפשע זה טמטום 1975 מרץ 57 נז
 מאמר צדוק אהרן לא במאבק אלא בתפלה ובדורון 1975 מרץ 57 נז
 מאמר חנניה יוסף מתו של אהרן צדוק לא במאבקתשובה לרשי 1975 מרץ 57 נז
 ביקורת בן נחום משה עדה שהיא כפוית טובה לשליח השליחים ש יבניאל 1975 מרץ 57 נז
 ביקורת ראובני יוסף תשובה למשה בן נחום עדה שהיא כפוית טובה 1975 מרץ 57 נז
 ביקורת ין נסיםגמליאלי בנימ האיש  זכריה גלוסקא וספר זכרונותיו 1975 מרץ 57 נז
 הספד צדוק היצהרי שיר קינה על אסיפת המנוחה בתיה ז"ל 1975 מרץ 57 נז
 מאמר הלוי רצון תפלה לגולים בעולמם 1975 מרץ 57 נז
 מאמר דחוח הלוי יוסף תפקיד המורה כדמות להזדהות עמה 1975 מרץ 57 נז
 מאמר בר יוסף חיים הציונות של יהודי תימן 1975 מרץ 57 נז
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן 1975 מרץ 57 זנ
 משירת תימן כג שיר שבח לרבי דוד בן יחיא גזאל הלוי 1975 מרץ 57 נז

 שיר על יצוק לבי הושע במעלת אדוני עודד בן ישע
 שיר טובי יוסף

 ביקורת שחר כרמלה בין עזבונו של כלב לצוואתו של כלב 1975 מרץ 57 נז
   ברית יוצאי תימןבית  1975 מרץ 57 נז
   ברית יוצאי מרוקו 1975 מרץ 57 נז
   אפיק לעובד 1975 מרץ 57 נז
   מכתבים 1975 מרץ 57 נז
 ביקורת גדסי נפתלי הערות לספר למען יהודי תימן 1975 מרץ 57 נז
 מאמר לוין ברוניססלב דב יהדות קנדה וישראל 1975 מרץ 57 נז
 הספד כהן נסים רבי יעקב הלוי ז"ל דיוקן לדמותו של 1975 מרץ 57 נז
 הספד חובשי משה רבי מנחם ברבי שלמה מסוארי ז"ל 1975 מרץ 57 נז
 הספד מדאר הלוי יאיר איש רעים סעדיה עובד הלוי ז"ל 1975 מרץ 57 נז
 הספד כתר זכריה מור סאלם עואץ' 1975 מרץ 57 נז
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 מילות מפתח חברמ שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 מאמר בר יוסף חיים דגל השחיתות מונף ברמה 1975 יוני 58 נח
האפליה לא תיעקר בצידוק הדין  או ביאוש דרוש שילוב נכון  1975 יוני 58 נח

 של דיבור ומעשה
 מאמר טבעוני מוקעה שלמה

הפרשה המבישה התימנים בקבוצת כנרת תחילה נוצלו  1975 יוני 58 נח
 ולחולי ובסוף נושלווהופקרו לרעב 

 ביקורת דרורי יוסף

 מאמר ישראלי יוסף מעמד הבינוני השחור העולה בארה"ב תרגום 1975 יוני 58 נח
הטלויזיה הלימודית היא עוורת צבעים רק בעלי עור לבםן  1975 יוני 58 נח

 עוברים את המסך הקטן
 ביקורת עקאל מאיר

 מאמר גמליאלי ניסם בנימין בטקס שירת נשים הינו כחולמים דברים שנאמרו 1975 יוני 58 נח
 שיר מדינה שלום אל פרי הבשן 1975 יוני 58 נח
  הרב בן ואלה שמות בני ישראל השניה 1975 יוני 58 נח
   בית  1975 יוני 58 נח
 ביקורת  מפעילות התנועה בנושא החברה במושבים 1975 יוני 58 נח
 פיוטשיר / טובי יוסף בי זכריה אלצ'אהרישני פיוטים חדשים לר 1975 יוני 58 נח
 שיר הלוי רצון מעלקאת עמר בן כלתום תרגם הלוי רצון   58 
  הררי זהר על המסה על הבית השלישי 1975 יוני 58 נח
 ביקורת ריעאני רענן יהודה מרכז חינוכי אור חדש כפר חסידים 1975 יוני 58 נח
 הספד  לוי זכריה נעמי לוי ז"ל 1975 יוני 58 נח
 הספד לוי זכריה חמאמה לוי ז"ל 1975 יוני 58 נח
 ביקורת  ברית יוצאי תימן כבשת הרש בגבעת עמל בתל אביב 1975 יוני 58 נח
 שיר הררי זהר צפור דרור 1975 יוני 58 נח
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   קורא לשןבע ולא לרזוןאפיק אל ה 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר בר יוסף חיים מוצא ומעמד בישראל ובצה"ל 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר דחוח הלוי יוסף בשבח ההתארגנות יהודי רוסיה  חכ זלמן אברמוב 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר עקאל מאיר בעירות פיתוח לעומת הקבוצים 1975 ספטמבר 59 נט
 ביקורת עקאל מאיר ו שגב סקנדל ושמ 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר דחוח הלוי יוסף גילוי תעודה גנוזה מן המאה שעברה אגרת משנת בקסד 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מ 1975 ספטמבר 59 נט
 שיר הלוי רצון עוד עצורים הדברים 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר גמליאלי ניסם בנימין ישראל מפנקסו של עובדיה זנדאני עואץ' מושב ינון בדרך לארץ 1975 ספטמבר 59 נט
 שיר טובי יוסף משירת תימן כה קטע מדיואן של רבי שלום שבזי 1975 ספטמבר 59 נט
 שיר משתא אלשבזי סימן למנחת כפור 1975 ספטמבר 59 נט
   אפיק לחבר ברית יוצאי תימן  1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר מדאר הלוי יאיר שעריים בגנזי ראשוניה 1975 מברספט 59 נט
 ערב שירי בת תימן בחוג המושבים 1975 ספטמבר 59 נט

 באמפיתיאטרון מועצת חוף אשקלון ערב שירי בת תימן
 ביקורת בן נון שריה

 ביקורת לוי מיכאל מילדי כתה א עד חתן וכלה ערב תימנים בקיבוץ חצרים 1975 ספטמבר 59 נט
 מאמר מאיר יוסף כנס חוקרים ויוצרים של יוצאי עיראק  1975 ספטמבר 59 נט
  גדסי נפתלי אשת לפידות שאיננה מרים מזרחי ז"ל 1975 ספטמבר 59 נט
 הספד יש יוסף כהן עסקן ונדיב ז"ל 1975 ספטמבר 59 נט
   אפיק לעובד 1975 ספטמבר 59 נט
 הספד דחוח הלוי יוסף וטבול נפש לחייל שנפל חיים אביטל אב 1975 ספטמבר 59 נט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא ממשלה כמו רצועת גומי 1975 דצמבר 60 ס
 מאמר  בחירות חדשות לכנסת צו השעה 1975 דצמבר 60 ס
 ביקורת  פרס שבזי לשירה למשורר טוביה סולמי 1975 דצמבר 60 ס
 מאמר בר יוסף חיים עוד על מוצא ומעמד בישראל ובצה"ל 1975 דצמבר 60 ס
 מאמר דרורי יוסף האיש שגילה את פרצופה של הדמוקרטיה 1975 דצמבר 60 ס
עדאקי סיפור גבורה או התנדבות ושכרה  על תולדות הישוב  1975 דצמבר 60 ס

 בארץ ישראל  משה עדאקי
 ביקורת אבי דורון יוסף

 ביקורת דחוח הלוי יוסף לבני ראש העין אסור להסיע נוסעים לעיירתם 1975 ברדצמ 60 ס
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מא 1975 דצמבר 60 ס
משירת תימן כו שיר שבח למשורר רבי בן זכריה הלוי  אחרת  1975 דצמבר 60 ס

 סי קפמק
 שיר טובי יוסף

מר והמבע על שירתו של טוביה סולמי תפילה בנסיכות האו 1975 דצמבר 60 ס
 לגולים בעולמם

 ביקורת עמיר יהודה

יובל שנים של פעולה צבורית וחנוכית רבי סעדיה כובשי  1975 דצמבר 60 ס
 מחותמי מגילת העצמאות

 ביקורת דיש יוסף

   בית 1975 דצמבר 60 ס
 ביקורת הלוי רצון עד שתחפץ משה ציון 1975 דצמבר 60 ס
חיי היהודים במחוזות ברט צפון תימן מפנקסו של עובדיה  1975 דצמבר 60 ס

 עואץ זנדאני מושב ינון
 מאמר גמליאלי נסים בנימין

 ביקורת הלוי רצון מרדכי טביב כמשורר 1975 דצמבר 60 ס
 מאמר בן ינון שריה כנס פעילי חוג יוצאי תימן במושבים שנערך במושב ירחיב 1975 דצמבר 60 ס
  עיני עובדיה אפיק לעובד 1975 ברדצמ 60 ס
 הספד גדסי בן אפרים נפתלי דיוקן לדמותו של אהרן מזרחי זל 1975 דצמבר 60 ס
 הספד בן עודד סעדיא יצחק בן שלום אריכא זל 1975 דצמבר 60 ס
 הספד שרעבי יחיאל לדמותו של הרב עזריאל אביעד זל 1975 דצמבר 60 ס
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא כל דכפין 1976 מאי 61 סא
 ביקורת ארי גבור צמח ראש העין חשפה שיניים התימני החייכן שוכח לחייך 1976 מאי 61 סא
 ביקורת יצהרי מרדכי בעקבות ההפגנה בראש העין 1976 מאי 61 סא
 ביקורת עמיר יהודה בנסיכות האמר והמבע על שירת טוביה סולמי תפילה לגולים 1976 מאי 61 סא
 שיר טובי יוסף משירת תימן שיר על הלכות שחיטה לרבי אברהם בן חלפון 1976 מאי 61 סא
 סיפור גמליאלי נסים בנימין בעל חפץ סיפור מחיי היהודים בגלילות רדאע מזרח תיכון 1976 מאי 61 סא
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מב 1976 מאי 61 סא
לדמותו של רבי סאלם זנדאני מעבודת אדמה בתימן אל כפר  1976 מאי 61 סא

 ינון בדרום
 מאמר דחוח הלוי יוסף

   בית 1976 מאי 61 סא
 ביקורת משקיף עצרת הזדהות עם זכויות יהודי ערב 1976 מאי 61 סא
 סיפור פודיאל מלכה התימני הראשון והברון רוטשילדהאכר  1976 מאי 61 סא
   אפיק לעובד 1976 מאי 61 סא
 ביקורת איתן אבי עד שתחפץ למשה ציון כהן 1976 מאי 61 סא
 ביקורת כתבנו ערב ספרותי בבית הסופר בירושלים 1976 מאי 61 סא
מועלם בין בגדד נאבק על מקומו בארץ ויכול שיחה עם ויקטור  1976 מאי 61 סא

 דרור
 ראיון שיחה דיש יוסף

 ביקורת בן ינון שריה המונים במופע חוג פעילי יוצאי תימן במושבים 1976 מאי 61 סא
 הספד  קינה ליוסף בן דוד גמליאלי נעג  1976 מאי 61 סא
 שיר סולמי טוביה שעטת עגל הזהב שמעתי 1976 מאי 61 סא
 הספד מוריאל יחזקאל רין ז"לאיך נדם פתאום לזכר עזרא קו 1976 מאי 61 סא
 שיר גמליאלי בנימין נסים שיר מרחב לתפארת גבור ישראל אלמ אביגדור קהלני 1976 מאי 61 סא
 הספד בנין רחל הרב סאלם עואץ' זל 1976 מאי 61 סא
 הספד הלוי רצון טוביה ברבי יפת משולם 1976 מאי 61 סא
 הספד משה דחוח הלוי הרב עובדיה יצחק זל 1976 מאי 61 סא
 הספד נסים מנחם רחל שרה חבורה זל 1976 מאי 61 סא
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא בפרוס השנה החדשה 1976 ספטמבר 62 סב
   כיצד מעשירים את התבן 1976 ספטמבר 62 סב
 מאמר יםבר יוסף חי מי יפתור בעית עדות המזרח 1976 ספטמבר 62 סב
 מאמר דחוח הלוי יוסף התארגנות עצמית ליוצאי תימן חובת השעה  1976 ספטמבר 62 סב
 שיר מדינה שלום ספר היה לאבי 1976 ספטמבר 62 סב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מג 1976 ספטמבר 62 סב
מי תפילה לגולים בנסיכות האומר והמבע על שירת טוביה סול 1976 ספטמבר 62 סב

 בעולמם
 ביקורת עמיר יהודה

 שיר הלוי רצון משירי הידידות לאהרן מירסקי 1976 ספטמבר 62 סב
 ביקורת טובי יוסף משירת תימן המשורר רבי אהרן בן שלום אלמנזלי 1976 ספטמבר 62 סב
 ורתביק דחוח הלוי יוסף בסוד אנשי המעשה האיש והשופט אהרן חייבי 1976 ספטמבר 62 סב
   אפיק לחבר ברית יוצאי תימן 1976 ספטמבר 62 סב
 מאמר בהט אבנר על הצורך במחקר הדיואן התימני 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד מדינה שלום נר נשמה לגיסתי בת שבע כהן זל 1976 ספטמבר 62 סב
 מאמר נחום לוי יהודה המכון לחשיפת גנזי תימן בישראל 1976 ספטמבר 62 סב
 ביקורת שאול אליהו בית מורשת תימן בפעולתו 1976 מברספט 62 סב
 מאמר גמליאלי בנימין נסים בקורי הראשון בצנעא מפנקסו של עובדיה זנדני 1976 ספטמבר 62 סב
 ביקורת נהוראי ל מורשת יהודי תימן ביום עיון בירושלים 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד אהרן פטישי סעדה עפרי זל 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד פטישי אהרן כנס רבני העדה בבני ברק 1976 ספטמבר 62 סב
 ביקורת לוין  ברוניפלד דב  הצלחה מר נורברטו פרידמן 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד קפאח יוסף הרב חיים בן כהרהג חיים קפאח זל 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד סמדר יעקב הרב שאול הכהן זל 1976 ספטמבר 62 סב
 הספד לוי זכריה נעמי לוי זל שנה למותה 1976 ספטמבר 62 סב
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא איה מקומנו 1977 ינואר 63 סג
 מאמר  ממש המצב יורע  סיכוי של 1977 ינואר 63 סג
תקווה לשינוי בהצגת מורשת התרבות של יהודי המזרח  1977 ינואר 63 סג

 בתכנית הלימודים
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 ביקורת מאיר יוסף ערב של זהות ישראלית מזרחית 1977 ינואר 63 סג
 מאמר כהן סעדיה קריאה שהיא צו דחוף 1977 ינואר 63 סג
 סיפור גמליאלי בנימין נסים שכור שחזר בתשובה סיפר נסים דמתי זלה 1977 ינואר 63 סג
 מאמר הלוי רצון משירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מד 1977 ינואר 63 סג
 שיר טובי יוסף משירת תימן כט שיר מענה לרבי יוסף בן ישראל 1977 ינואר 63 סג
 ורתביק מדינה שלום  שבת עיון לפעילי בית 1977 ינואר 63 סג
 ביקורת כהן סעדיה הגששים כוכבי טלויזיה 1977 ינואר 63 סג
   פעילות בית והעתונות 1977 ינואר 63 סג
 ראיון לבבי לאה תימנים התאחדו קטעים מתוך ראיון עם דר בן חור ימיני 1977 ינואר 63 סג
 ביקורת מדינה שלום שירים חדשים לרבי שלום שבזי 1977 ינואר 63 סג
 מאמר רצון בהט נעמי המחול במחקר הדיואן התימני  1977 ארינו 63 סג
 ? מדינה שלום פרק מתוך הספר המשיח מתימן 1977 ינואר 63 סג
 מאמר פטישי אהרן מפעל החונכות טעון טיפוח והרחבה 1977 ינואר 63 סג
אם אין אני לי מי לי ביקורת על מאמר צמח ארי גבור  ומרדכי  1977 ינואר 63 סג

 יצהרי
 ביקורת עקאל מאיר

  רהל הציונות ביצירת הדורות 1977 ינואר 63 סג
 ביקורת דחוח הלוי יוסף בכוחה של התנדבות לשמה ערב למיכאל לוי 1977 ינואר 63 סג
 סיפור עלי פודיאל מלכה משפחת עמר חדד יושבי המערות 1977 ינואר 63 סג
  סופרנו ת לאכסניה שלהמורשת יהודי תימן שמקורה האי חוזר 1977 ינואר 63 סג
 שיר סולמי טוביה אימתי 1977 ינואר 63 סג
 שיר הלוי רצון משירי הידידות לרבי יוסף קפאח 1977 ינואר 63 סג
 שיר בן נון סולמי צפורה שהות 1977 ינואר 63 סג
 שיר כברה מאיר גרגירים לוהטים 1977 ינואר 63 סג
 העיני עובדי  אפיק לעובד 1977 ינואר 63 סג
  בית אפיק לחבר  1977 ינואר 63 סג
 הספד חובשי משה לזכרו של שלום חובשי 1977 ינואר 63 סג
 הספד ישועה מרים לעליזה ואמה רחל זל 1977 ינואר 63 סג
 הספד עמי הרבנית לאה משולם 1977 ינואר 63 סג
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 פתחמילות מ מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   שבענו הבטחות אנו זקוקים למעשים  אפיק אל הקורא 1977 מאי 64 סד
 מאמר בר יוסף חיים כור ההיתוך מול פלורליזם תרבותי 1977 מאי 64 סד
דעות קדומות ורגשי נחיתות קובעים חינוכם של בני יהדות  1977 מאי 64 סד

 המזרח
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 מאמר בר יוסף חיים אגדה ומציאורת בעלית יהודי ברית המועצות העליה שהכזיבה 1977 מאי 64 סד
 מאמר יהונתן התיחדות  1977 מאי 64 סד
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מה 1977 מאי 64 סד
 סיפור גמליאלי בנימין נסים בת המלך שאינה מדברת סיפר עובדיה זנדני 1977 מאי 64 סד
שירת ישראל בתימן רבי סעדיה בשירי פייטן תימני בן המאה  1977 מאי 64 סד

 היז
 שיר טובי יוסף

 ביקורת / שיר מסורי כספי מישאל  פני אריה שלח שירו של ריהל 1977 מאי 64 סד
 ביקורת הלוי יוסף רב  מרביץ תורה ויודע לנגן הרב יעקב צדוק מזרחי 1977 מאי 64 סד
 ביקורת אגסי אליהו ה החילונית של יהודי בבלשירת סינדרלה בשיר 1977 מאי 64 סד
 ביקורת עמיר יהודה בביליוגרפיה על יהדות תימן יוסף טובי 1977 מאי 64 סד
 שיר הלוי רצון בראשית היה הוא 1977 מאי 64 סד
 שיר כברה מאיר לזכר רבי שלום שבזי 1977 מאי 64 סד
 שיר קפאח יוסף מענה לרבי רצון הלוי  1977 מאי 64 סד
היהודים בעיר חילה וסביבותיה חיבור חשוב לרישום היהודים  1977 מאי 64 סד

 בעירק
 מאמר יהודה צבי

   אפיק לעובד 1977 מאי 64 סד
   במעלות 1977 מאי 64 סד
 הספד לוי שלום הדודה חמאמה יונה זל 1977 מאי 64 סד
 הספד בן יגונים דוד מליח זל 1977 מאי 64 סד
 הספד דחוח הלוי יוסף אשה שנולדה למעשים טובים נעמה בת מור יוסף דחוח הלויה 1977 מאי 64 סד
 הספד צנעני ששון לזכר רבי שלום עובדיה ג'בלי זל 1977 מאי 64 סד
 הספד צהר ערוסי שמואל לזכר אבא מארי יחיא ברבי שמואל ערוסי זל 1977 מאי 64 סד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר השנ חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא שנת תשל"ח על הסף 1977 ספטמבר 65 סה
 מאמר דחוח הלוי יוסף הרב זכריה בשארי קורא להמשך פעולת ההתארגנות 1977 ספטמבר 65 סה
 מאמר דחוח הלוי יוסף הבחירות לכנסת לקחים ראשונים 1977 ספטמבר 65 סה
 ביקורת קיסר חיים יד לתנועת ביתהאם יש עת 1977 ספטמבר 65 סה
העליה של יהודי ברית המועצות דברי תשובה למאמרו של  1977 ספטמבר 65 סה

 חיים בר יוסף העליה שהכזיבה
 ביקורת בהרב זלמן

 מאמר הראובני יוסף הבה נראה את עצמנו כפי שהננו 1977 ספטמבר 65 סה
 ביקורת בר יוסף חיים מן בהרבמי עולה ומי יורד תשובה למר זל 1977 ספטמבר 65 סה
   שירת סינדרלה תיקוני טעויות מגליון סד 1977 ספטמבר 65 סה
 ביקורת  מכתב למערכת ידיעות אחרונות שהוחזר 1977 ספטמבר 65 סה
 ביקורת יהל יוסף פעולה ברוכה ועניפה בלשכת שמעון רוקח ממסדר בני ברית 1977 ספטמבר 65 סה
 מאמר הלוי רצון ישראל בתימן הנושא העלילתי מו שירת 1977 ספטמבר 65 סה
 סיפור גמליאלי נסים בנימין הקאצ'י החמדן והאשה החכמה סיפר חיים צברי רמלה 1977 ספטמבר 65 סה
 שיר טובי יוסף משירת ישראל בתימן לא שיר שבח לא ידוע לרבי סעדיה דרין 1977 ספטמבר 65 סה
 מאמר שיר ביקורת מסורי כספי מישאל קרא בשיר ונוסחיו שירת ימי הבניםבין נוסח לנוסח מ 1977 ספטמבר 65 סה
 מאמר גלוסקא בן דוד יעקב נשרים שבשרו את שיבת ציון 1977 ספטמבר 65 סה
 ביקורת סופרנו עתון השכונות  1977 ספטמבר 65 סה
 שיר הלוי רצון משירי הידידות לעוזי משולם 1977 ספטמבר 65 סה
 שיר סולמי טוביה משמרות בחיי הכרך 1977 ספטמבר 65 סה
 מכתב כהן ישראל אשקלון הפתרון ללמד את בני המזרח אידיש 1977 ספטמבר 65 סה
 שיר כברה מאיר בנפש מצולות 1977 ספטמבר 65 סה
   אפיק לעובד 1977 ספטמבר 65 סה
 הספד  דנין יוסף אלישיב רבי משה יחיא דנין נע 1977 ספטמבר 65 סה
 הספד בן יגונים רבי יוסף שריון 1977 טמברספ 65 סה
 הספד גדסי בן אפרים נפתלי מרים קפרא זל 1977 ספטמבר 65 סה
 הספד דחוח הלוי יוסף בדרה דחוח הלוי זל 1977 ספטמבר 65 סה
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   ורא במלאת יג שנים לאפיקיםאפיק אל הק 1978 ינואר 66 סו
 מאמר  יהונתן בין גריזים ועיבל 1978 ינואר 66 סו
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מדוע לא נתקבלה מועמדות תימניה לרפואה 1978 ינואר 66 סו
 מאמר מדליה שלמה חזקיה עוז משקם את ענבל 1978 ינואר 66 סו
ים מכפר אלקעדה בתימן עדות מרתקת מימי הישוב הראשונ 1978 ינואר 66 סו

 לראשון לציון פרק מזכרונות נפתלי גדסי 
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלליתי מז 1978 ינואר 66 סו
 שיר מסורי כספי מישאל בגינת עדן בשמיו שיר לרעות 1978 ינואר 66 סו
נה נתבעים להכיר בבית האם יצא מתק מעז מוסדות המדי 1978 ינואר 66 סו

 בתור ארגון יציג ליהודי תימן
 ביקורת ימיני בן חור 

משירת ישראל בתימן לב פיוטים חדשים לרבי זכריה  1978 ינואר 66 סו
 אלצ'אהרי

 פיוט שיר טובי יוסף

 מאמר הלוי רצון במערכה במערכות החיים 1978 ינואר 66 סו
 שיר הסולמי טובי שלום ברך הבא 1978 ינואר 66 סו
 שיר הלוי רצון משירי הידידות לחיים אושרי 1978 ינואר 66 סו
מאגדות תימן מתוך הספר חדרי תימן זועיט ומועיט סיפר  1978 ינואר 66 סו

 חיים נהרי רמלה
 סיפור גמליאלי בנימין נסים

האגודה לקידום המחקר והיצירה מיסודה של יוצאי עיראק  1978 ינואר 66 סו
 בישראל

 ביקורת ףמאיר יוס

 ביקורת עוזרי רבקה רחל ריעני מאומנות הספרות לאמנות הפלסטית 1978 ינואר 66 סו
 מאמר בר יוסף חיים איך עושים אינטגרציה בחינוך 1978 ינואר 66 סו
 מאמר הלוי מבט מרוכז בעולמו של התלמוד 1978 ינואר 66 סו
 שיר כברה שלום מאיר כי עוד מועד 1978 ינואר 66 סו
   אפיק אל העובד 1978 ינואר 66 סו
   במות קודשים 1978 ינואר 66 סו
 הספד דיש יוסף לזכרו של רבי ישראל אושרי זל 1978 ינואר 66 סו
 הספד אושרי חיים רבי מאיר מנצורה זל 1978 ינואר 66 סו
 הספד מעריץ קרוב נחמה זינר זל 1978 ינואר 66 סו
 הספד רט יעל עדיתפפ מאיר בצרתי זל 1978 ינואר 66 סו
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא ציון מחומש לשנת השלושים ולעצמאותנו 1978 יוני 67 סז
 מאמר  משתוקא בסלע מלה בתרין 1978 יוני 67 סז
 מאמר  יצחק נבון נשיא ישראל 1978 יוני 67 סז
חברה בהתהוות מעוותת אניש ממסד ומלומדים מודים  1978 יוני 67 סז

 באשמה 
 מאמר ישראלי יאיר

 מאמר בר יוסף חיים הממשל מתפרק מן החובה לפתור את בעיות המצוקה 1978 יוני 67 סז
  דחוח הלוי יוסף אפיקים למבועי מים חיים 1978 יוני 67 סז
 מאמר לוי רצוןה שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי מח 1978 יוני 67 סז
משירת ישראל בתימן לג בקשה על שמות הקודש לרבי זכריה  1978 יוני 67 סז

 אלצ'אהרי
 שיר טובי יוסף

 ביקורת הלוי רצון שתי גדות למוצררה בטרם עת טוביה סולמי 1978 יוני 67 סז
אחרון המשיחים בתימן רומן מחיי היהודים והערבים בתימן  1978 יוני 67 סז

 שלום מדינה
 ביקורת עמיר יהודה

 שיר סולמי נתן שיר על מלחמת השחרור 1978 יוני 67 סז
 סיפור דחוח הלוי יונה בן המלך ובת הנגר החכמה 1978 יוני 67 סז
עצרת יג לאפיקים שילוב של ישן וחדש ברוח המסורת של  1978 יוני 67 סז

 יהודי תימן
 ביקורת דוד אבי

מפעולות הועד הכללי לקהילת התימנים  לקט ידיעות ומעשים 1978 יוני 67 סז
 בירושלים

 מאמר שאול אליהו

 שיר כברה שלום מאיר צלילים אנושים 1978 יוני 67 סז
 ביקורת ימיני בן חור ברית יוצאי תימן 1978 יוני 67 סז
 ביקורת סופרנו בני מושבי הדרום שמחים בשמחת אפיקים 1978 יוני 67 סז
 שיר הלוי רצון םשירת ש שלו 1978 יוני 67 סז
 ? צנעני בן ציון האפופיאה המופלאה של דור ראשונים מכתב למר פנחס קפרא 1978 יוני 67 סז
 הספד עומיסי עזרא ציונה יפין זל 1978 יוני 67 סז
 הספד חראזי יהושע הרב חיים עראקי הכהן זל 1978 יוני 67 סז
 הספד  הרב יהודה חיים הכהן עראקי זל 1978 יוני 67 סז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא ימים נוראים גדולים 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת אפרתי נתן ראש העין ביקור חוזר בבוקר של שלהי קיץ 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת סולמי אא אזורית דתית וסוציאליסטית עמק חפרמועצה  1978 אוקטובר 68 סח
דברים בשם אומרם מקורה של הרחבת הפער העדתי בחנוך  1978 אוקטובר 68 סח

 בישראל
 מאמר בר יוסף חיים

 מאמר הרטס יז על כך קובלים בתימנים 1978 אוקטובר 68 סח
חקק תסמונת מבט חדש על הרומן האסופים מאת פרופסור לב  1978 אוקטובר 68 סח

 להלכי רוח חמורים בקרב עדות המזרח
 ביקורת מאיר יוסף

 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי מט 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת זהבי בועז מופע מהוקצע ושירת שבזי 1978 אוקטובר 68 סח
 שיר טובי יוסף הרימשירת ישראל בתימן לד סדר לילי לרבי זכריה אלצ'א 1978 אוקטובר 68 סח
 מאמר הלוי רצון המשיח מתימן 1978 אוקטובר 68 סח
דרכה של מרים לוי קרואני מן העליה מתימן אל עטור יקיר  1978 אוקטובר 68 סח

 אם המושבות
 ביקורת סופרנו

 שיר ביקורת מסורי כספי מישאל רעים צהלו נא 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת ימיני בן חור בלע ולשון הרע תגובה על דברי 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת דיש יוסף מני תימן ובשערים קפרא פנחס 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת חראזי יהושוע יוצאי תימן באו אל משכן הנשיא ברכו 1978 אוקטובר 68 סח
 ביקורת  משה לוי נחום 1978 אוקטובר 68 סח
   אפיק לעובד 1978 אוקטובר 68 סח
 הספד סולמי טוביה שדרה בת יששכר שמעוני זל 1978 טובראוק 68 סח
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
אפיק אל הקורא האיש הנכון במקום הנכון מזמן פסו תמו כל  1979 מרץ 69 סט

 בדיחות דוד לוי
  

 מאמר דיש יוסף העברית לשוננו הלאומית להגנת 1979 מרץ 69 סט
 מאמר דחוח הלוי יוסף סוד חוסנה של יהדות תימן בגלותה 1979 מרץ 69 סט
 ביקורת שמואל אבי יום עיון במורשת תימן  באוניברסיטת בר אילן 1979 מרץ 69 סט
 מאמר ג'רפי יוסף התנאי לסתימת הפער הבין עדתי  1979 מרץ 69 סט
 מאמר ישראל יאיר על איזו ציונות מדברים 1979 מרץ 69 סט
 מאמר ישעיהו ישראל ספורה של עליה  1979 מרץ 69 סט
יובל אלוני מטל שחר ראש המועצה האזורית מטה יהודה  1979 מרץ 69 סט

 מזרע גבורים בתימן
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 מאמר עמיר יהודה אוצרות לשונות טמורים 1979 מרץ 69 סט
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא העלילתי נ 1979 מרץ 69 סט
 ביקורת עמיר יהודה בדרך של עפר על מרדכי טביב זל ויצירתו 1979 מרץ 69 סט
 שיר הספד סולמי טוביה מסע אל הארץ הגדולה על מרדכי טביב זל 1979 מרץ 69 סט
 מאמר עוןגרידי שמ הערות קצרות וחשובות לעניני יהודי תימן 1979 מרץ 69 סט
 סיפור הלוי רצון איש ופעלו יהודה לוי נחום וגנזי יקרו 1979 מרץ 69 סט
קובץ חדש של אגדות תימן מסיפורי רבי יהודה אהרן ירימי  1979 מרץ 69 סט

 ליקט אהרן ירימי
 ביקורת טובי יוסף

 ביקורת מדינה שלום על ספר נהר דינור 1979 מרץ 69 סט
 ביקורת דחוח הלוי יוסף קטע של הסטוריהשלום חג'בי  1979 מרץ 69 סט
   אפיק אל העובד 1979 מרץ 69 סט
 ביקורת הלוי רצון חדרי תימן סיפורים ואגדות נסים בנימין גמליאלי 1979 מרץ 69 סט
 ביקורת סופרנו פרס עש צייטלון ליהודה עמיר 1979 מרץ 69 סט
 שיר י רצוןהלו משירי הידידות לרות מדאר ראי בראי 1979 מרץ 69 סט
 שיר סיאני שמחה הכתל 1979 מרץ 69 סט
 חידה גמליאלי נב חידה תימנית 1979 מרץ 69 סט
 שיר בן נון סולמי צפורה התפעמות 1979 מרץ 69 סט
 שיר בן נון סולמי צפורה בטרם צאת 1979 מרץ 69 סט
 הספד דחוח הלוי יוסף רבי דוד בן שמור זל 1979 מרץ 69 סט
 הספד פנינה סבתו עוזי יקוטיאל זל 1979 מרץ 69 סט
 הספד דחוח הלוי יוסף נחמה זינר זל 1979 מרץ 69 סט
   במעלות קדושים 1979 מרץ 69 סט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא נתארגן לפעולה לקראת הבחירות הבאות 1979 יולי 70 ע
עם בוא השלום צפויים זעזועים חברתיים בישראל בני עדות  1979 יולי 70 ע

 המזרח ינסו להשתחרר מן המלכוד החברתי שהם נתונים בו
 מאמר דחוח הלוי יוסף

היהדות המזרחית והציונות האשכנזית בעקבות הכנס של  1979 יולי 70 ע
 תנועת צלש

 מאמר ישראלי יאיר

דוע הופסקה העליה מתימן ספרו של חיים איך התחילה ומ 1979 יולי 70 ע
 שורר העליה השניה

 ביקורת לוי רוני

השריד האחרון למייסדי מושב אלישיב נפתר  יוסף בן סעדיה  1979 יולי 70 ע
 לוי  שבעי עמל ורוגז תקעו יוצאי תימן יתד בעמק חפר

 מאמר מסורי סעדיה

זכות חברי שתולים בצל השדרה הירוקה מושב מתפתח ב 1979 יולי 70 ע
 הוועד ואיש רב הפעלים משולם בשארי

 מאמר בן שלום מאיר

בית דגן חדשים אחדים לאחר הבחירות ראיון עם מר עזרא  1979 יולי 70 ע
 חברוני

 ראיון כברה מאיר

 ביקורת הלוי רצון החטופה של מדינה שלום 1979 יולי 70 ע
ראש עירית תל טכס מרשים לחלוקת מלגות במעמד הנשיא ו 1979 יולי 70 ע

 אביב
 ביקורת סופרנו

 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי סד הגיונה של גלות 1979 יולי 70 ע
 שיר טובי יוסף משירת ישראל בתימן לה סליחה לרבי מנצור בן דניאל 1979 יולי 70 ע
 סתימת הגולל על ידידות של חמישים וחמש שנים כנה ורצופה 1979 יולי 70 ע

 המנוח מר ישראל ישעיהו 
 מאמר קפאח יוסף

 ?? מסורי כספי מישאל חסדך פרוש עלי 1979 יולי 70 ע
 הספד אושרי חיים לזכרו של ישראל ישעיהו שרעבי ז"ל 1979 יולי 70 ע
 מאמר די"ש יוסף תורה ודרך ארץ ביום עיון ארוך לזכרו של שלום נחשון 1979 יולי 70 ע
   ותגובותמכתבים  1979 יולי 70 ע
 שיר כברה מאיר שנת השלושים 1979 יולי 70 ע
 שיר סולמי טוביה גולה גאולה ומזבח 1979 יולי 70 ע
 שיר הלוי רצון זאת הארץ וזה העם 1979 יולי 70 ע
   במעלות קדושים 1979 יולי 70 ע
 הספד יחיאל יוסף לזכרו של שלמה מדעי ז"ל 1979 יולי 70 ע
 הספד בשארי משולם ו של רבנו יחיא נחום זצ"ללזככר 1979 יולי 70 ע
 שיר סרי ברכה לאב למלאך 1979 יולי 70 ע
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא קרקע לרגלי הדור 1979 נובמבר 71 עא
מסולפת על ציונות  צל"ש פתח במאבק נגד סדרה טלביזיה 1979 נובמבר 71 עא

 המשמיטה חלקם של יהודי המזרח במפעל החינוכי
 מאמר סופרנו

 מאמר גמליאלי עמרם שיווין זכויות בחינוך 1979 נובמבר 71 עא
 מאמר וולף שמעוןן יהודי תימן היהודים המקורים 1979 נובמבר 71 עא
 ביקורת הלוי רצון לקויי מאורות וסתרי המדרגות ספרו של שלום כתב 1979 נובמבר 71 עא
 מאמר סולמי טוביה שלש מאות שנה לגלות מוזע 1979 נובמבר 71 עא
  ?? 1684אגרת יהודי צ'וראן לחברון בשנת  1979 נובמבר 71 עא
 שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ב סה הגיונה של גלות 1979 נובמבר 71 עא

 מי נשקני אני חופזת
 מי נשקני אני הולכת

 שיר הלוי רצון

 סיפור גמליאלי בנימין נסים סעיד מוקדש לזכרו של רבי יחיא בן סעיד עורקבי ז"ל 1979 נובמבר 71 עא
גאולה לדמות מקסימה ולבני דורו ספר לזכרו של רבי יחיא  1979 נובמבר 71 עא

 בשארי
 הספד הלוי רצון

 שיר מדינה שלום המשיח נעלם לזכר אחי אברהם ז"ל 1979 נובמבר 71 עא
 ביקורת די"ש יוסף קול חתן וקול כלה בקרית ים הרב יוסף אברקי 1979 נובמבר 71 עא
הרבה סיפוק וקורטוב של עצב דברים להערכת דרכו  1979 נובמבר 71 עא

 האמנותית של סעדיה דמארי בערב לכבודו
  

 שיר כברה מאיר גלגל המזלות 1979 נובמבר 71 עא
  ישעיהו ישראל זל ה דמארידרכו האמנותית של סעדי 1979 נובמבר 71 עא
 ביקורת גרידי שמעון מדרש אשרי שלום בכהר יחיא קרח 1979 נובמבר 71 עא
 ביקורת דחוח הלוי יוסף צייר פייטן איתמר סיאני 1979 נובמבר 71 עא
    1979 נובמבר 71 עא
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר נהש חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא בלכודנו כוחנו 1980 אפריל 72 עב
עלי עדות במקום עלי כותרת ראיה עדתית צרה בסדרת  1980 אפריל 72 עב

 הפולקלור בטלויזיה
 מאמר שער יוסף

מעבר מתרבות יהודית לתרבות חילונית כגורם לפריצות  1980 אפריל 72 עב
 מוסרית

 מאמר ישראלי יאיר

 מאמר בר יוסף חיים אין אנו זקוקים לאפוטרופסות 1980 אפריל 72 עב
 הספד בת יהודה ישועה מרים לזכרה של עליזה 1980 אפריל 72 עב
 שיר ? הלל במקורו 1980 אפריל 72 עב
 מאמר קפאח יוסף דרך צמיחתו של רב בתימן 1980 אפריל 72 עב
 מאמר ולמי טוביהס שנה לגלות מוזע 300 1980 אפריל 72 עב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ג סו הגיונה של גלות 1980 אפריל 72 עב
 ביקורת דחוח הלוי יוסף שירת ציון בציון על שירתו של רצון הלוי  1980 אפריל 72 עב
 שיר סולמי טוביה כמשלט בחזית השכונה 1980 אפריל 72 עב
 ביקורת שער יוסף ורה בשירתו של צנעני ששוןתוכן וצ 1980 אפריל 72 עב
 מאמר גרידי שמעון על המבטא העברי 1980 אפריל 72 עב
 מאמר אדיר אבי בזכות נשים צדקניות 1980 אפריל 72 עב
  סופרנו שורת כנסים ומופעים 1980 אפריל 72 עב
 מאמר הלוי יד בתי המדרש שהיו בתימן 1980 אפריל 72 עב
 שיר וולף שמעון לתימן 1980 אפריל 72 עב
 ביקורת הלוי רצון תערוכה ניידת למורשת יהדות תימן בארצות הברית 1980 אפריל 72 עב
 שיר הלוי רצון משירי הידידות יעקב בן דוד גלוסקא בהגיעו לגבורות 1980 אפריל 72 עב
 שיר תעסן זכריה בקר באביב 1980 אפריל 72 עב
 הספד גרידי שמעון יחיאל עקאדי זל 1980 אפריל 72 עב
 הספד צוריאל עזרא מסעודה מורחי זל 1980 אפריל 72 עב
 הספד הלוי רצון הרב טובים סעדיה שרעבי זל 1980 אפריל 72 עב
 הספד נגר שלום הרב צדוק נגר זל 1980 אפריל 72 עב
  סופר באפיקים משערים שעריים בחבלי המתנכלים 1980 אפריל 72 עב
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא עצמאות פוליטית ערובה לשויון חברתי 1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר עמיר יהודה הגאולה היא כוכב 1980 אוגוסט 73 עג
יזנשטדט עד קצנלסון ועד מרדכי אנטי מזרחיות בישראל מאי 1980 אוגוסט 73 עג

 גור
 מאמר בר יוסף חיים

 ראיון סופרנו ראיון עם יהודה חשאי  1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר דחוח הלוי יוסף מקומם של יהודי תימן בבנין הארץ 1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר מירסקי אהרן קולות בלשון העברית המבטא העברי הנכון במאבקו 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי הגיונה של גלות ד סז  1980 אוגוסט 73 גע
 מאמר אושרי חיים תלאותיהם של עולי תימן בדרכם לציון עלית על כנפי נשרים 1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר דחוח הלוי יוסף רבי שלמה העדני מפרש המשנה הגאוני 1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר אלוני יובל שנת השלשים לעלית על כנפי נשרים 1980 אוגוסט 73 עג
מקומו של כתר תורה בציון ראיון עם חתן התנך העולמי פנחס  1980 אוגוסט 73 עג

 נריה
 ראיון פטישי אהרן

 מאמר שוחט ניר עת רצון לשירת נצח 1980 אוגוסט 73 עג
 ביקורת שאול אליהו טקס חלוקת מלגות לקהילת התימנים בירושלים 1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר כתבנו שנה לעלית על כנפי נשרים 30עצרת בבית הנשיא לציון  1980 אוגוסט 73 עג
 מאמר סופרנו המיוחד שבתות עיון בבעיות חברה ומורשת 1980 אוגוסט 73 עג
 ביקורת כתבנו המיוחד ערבי ספרות למשורר רצון הלוי ספרו  הנצח האחד  1980 אוגוסט 73 עג
 ביקורת כתבנו יום ירושלים בשער אפרים 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר סולמי בן נון צפורה רגשות מעין 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר סולמי בן נון צפורה שמחות גנובות 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר סולמי טוביה קקטוס 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר צוברי חגית בדרך לא דרך 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר צוברי חגית שיר עצוב 1980 טאוגוס 73 עג
 שיר צוברי חגית חיל עופרת 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר תם מזל מתימן אל מולדת 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר תעסן זכריה יום שחלף 1980 אוגוסט 73 עג
 שיר כהן ציון משה שדי אמר נא די 1980 אוגוסט 73 עג
   במעלות 1980 אוגוסט 73 עג
  הלוי מארי סלימאן אבדר אור לנתיבות מושב אורה 1980 אוגוסט 73 עג
 הספד חוברה ציון רבי שלום קלזאן זצל 1980 אוגוסט 73 עג
 הספד גדסי נפתלי נתן בן חיים חובשי זצל 1980 אוגוסט 73 עג
 הספד פתיחי שלום יוסף שלום מרחבי זצל 1980 אוגוסט 73 עג
 הספד מדהלה מגד חזקיהו דהלה אשת שלום מקסר זצלהדודה המאמה בת אברהם מ 1980 אוגוסט 73 עג
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא פעלי השכונות לא עוד בני חסות 1981 ינואר 74 עד
 מאמר דיש יוסף השערוריה הגזענית של מושב ניר צבי 1981 ינואר 74 עד
 מאמר ימיני בן דרור אות בספרי ההסטוריה כבטוי לפטרנליזםסלוף ומצי 1981 ינואר 74 עד
 מאמר בשארי דבורה מורשת יהדות המזרח בשרותי השדור בישראל 1981 ינואר 74 עד
 מאמר בר יוסף חיים העדתיות ופרשיות משרדי הדתות והפנים 1981 ינואר 74 עד
 רתביקו שריה אבי בית חמדת ימים מוקם בתלפיות 1981 ינואר 74 עד
 מאמר מדינה שלום ירושלים 1981 ינואר 74 עד
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ה סח 1981 ינואר 74 עד
 שיר השבזי משתא אהבת כלה יקרה 1981 ינואר 74 עד
 פיוט סנואני חיים פיוט 1981 ינואר 74 עד
ורתביק שער יוסף יציאת תימן לסופר עזרא כהן 1981 ינואר 74 עד  
 מאמר מירסקי אהרן קולות בלשון העברית המבטא העברי הנכון במאבקו 1981 ינואר 74 עד
מסורת לשון קדומות וגרסאות נוספות במהדורה חדשה של  1981 ינואר 74 עד

 התלמוד הבבלי
 מאמר שער יוסף

 שיר פטישי אורה אהבה בסער 1981 ינואר 74 עד
ראל ישורון מיסודו של הרב שלום מכון שלום לשבטי יש 1981 ינואר 74 עד

 גמליאלי
 מאמר סולמי טוביה

 סיפור סולמי טוביה יארצייט של תימנים 1981 ינואר 74 עד
 מאמר שוחט ניר על מבטא נכון ועל מאבקו 1981 ינואר 74 עד
 ביקורת ראובני יוסף סבל וכסופים בשירה העברית 1981 ינואר 74 עד
 מאמר פטישי אהרן בשרוןמושב עזריאל  1981 ינואר 74 עד
 מאמר אמדור מיכל 1900-1967הארגון הקהלתי  בעדן בין השנים  1981 ינואר 74 עד
  גרידי שמעון תגובות על תכנית הכרם 1981 ינואר 74 עד
 מאמר שוחט ניר שארית הפלטה בבבל 1981 ינואר 74 עד
 מרמא פטישי אברן מושב תרום יסודתו בהררי קודש 1981 ינואר 74 עד
 שיר דחוח הלוי דוד עד מתי 1981 ינואר 74 עד
 שיר דחוח הלוי דוד טוב לשבת יחד 1981 ינואר 74 עד
 שיר דחוח הלוי דוד המחר 1981 ינואר 74 עד
 שיר דחוח הלוי דוד לילה 1981 ינואר 74 עד
 מאמר הלוי רצון המורשת הרוחנית של הרב זכריה אביגד 1981 ינואר 74 עד
 הספד חממי רפאל מתהלך בתמו משולם מסורי ז"ל 1981 ינואר 74 עד
 שיר הלוי רצון על הצמח 1981 ינואר 74 עד
 שיר גוזיאלי ציון התרחף היונה 1981 ינואר 74 עד
 הספד ישועה מרים רבקה  1981 ינואר 74 עד
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא המציאות מחייבת התארגנות עצמית 1981 מאי 75 עה
 מאמר אמדור מיכל 1900-1967החנוך היהודי בעדן בין השנים  1981 מאי 75 עה
 מאמר מאיר יוסף אסכולה סוציולוגית חדשה מחברות למחקר ולביקורת 1981 מאי 75 עה
 מאמר אביזמר שמעון מעדות לעם אחד כיצד 1981 מאי 75 עה
אנתרופולוגיה ואידיאולוגיה בקורת המחקר על אודות עדות  1981 מאי 75 עה

 בישראל
 מאמר עדן אשר

 שיר גיאת יוסף אורות וצללים 1981 מאי 75 עה
תקון בושה אעז אעז נא ואומר תגובה עצמית לדברי אני  1981 מאי 75 עה

 בועידה העבודה
 מאמר ביטון ארז

 ביקורת אהרןמירסקי  על הנצח האחד 1981 מאי 75 עה
 מאמר שריה אבי החוק שיכבד את הכנסת התשיעית 1981 מאי 75 עה
 ביקורת כתבנו כנס מוקירי תרבות יהודי תימן בתל אביב 1981 מאי 75 עה
 ? סולמי טוביה מורשת יהדות תימן ועדוד יצירה בקרב יוצאי תימן 1981 מאי 75 עה
 מאמר מדאר הלוי יאיר וברחובות חותם ראשונים תימנים בשעריים   1981 מאי 75 עה
 שיר הלוי רצון משירי הידידות  עדינה 1981 מאי 75 עה
 שיר הלוי רצון בכי לא תם 1981 מאי 75 עה
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ו סט 1981 מאי 75 עה
 מאמר דחוח הלוי יוסף העולה הבלתי חוקי 1981 מאי 75 עה
 מאמר דחוח הלוי יוסף עד עלות השחר לטוביה סולמי 1981 מאי 75 עה
 הספד כהן אלישע זכריה כהן זל 1981 מאי 75 עה
 ביקורת מוקטעה טבעוני שלמה ספר האמנות לאיתמר סיאני 1981 מאי 75 עה
 מאמר שער שאער יוסף פדגוג בעל מוניטין 1981 מאי 75 עה
 הספד וסףקרואני דוד י צדוק קוטעה הלוי זל 1981 מאי 75 עה
 הספד נגר שלום  צדוק נגר סאלם נגר מחפוץ נגר 1981 מאי 75 עה
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   חרונות לקחים ומסקנותאפיק אל הקורא הבחירות הא 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר קרח שלמה לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוח 1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת עדן אשר מניכור ותלות אל השחרור סבירסקי שלמה  1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת קיסרי צמח כנס שכונות ברחובות 1981 אוקטובר 76 עו
 הספד קהא יעקב קפרא זכריה זל 1981 אוקטובר 76 עו
יהודי תימן כחלוצי המאבק בבורות הממסדית על ספרו של  1981 אוקטובר 76 עו

 זכריה גלוסקט למען יהודי תימן
 ביקורת מכלוף אשר

מה נשתנה מאלישר ועד אבוחצירא ספרו של אליהו אלישר  1981 אוקטובר 76 עו
 לחיות עם יהודים

 ביקורת עדן אשר

 ביקורת דיש יוסף האשלאחר שכבה עמוד  1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר בר יוסף חיים משפטי דרייפוס בישראל  1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת שירן חיים הדמוי של בני יהדות המזרח בטלויזיה 1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת מנחם נחום המימד החברתי העדתי בפעילות הפוליטית בישראל 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר כהן יוסף אליזם הקבוצי ועיירות הפיתוח הסוצי 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ז ע  1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת בר שלום יוסף על הבחירות לכנסת העשירית 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר פטישי אהרן תורה ועבודה במושב עזריאלי 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר פטישי אהרן תלאותיו של מושב כפר יעבץ 1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת כתבנו הנשיא בשכונות ובעיירות קמו משוררים וסופרים 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר דחוח הלוי יוסף בישישים חכמה רבי זכריה רצאבי  1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר צדוק גלעד תקון למאמריה של מיכל אמדור 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר שאול אליהו הרב סעדיה כובשי הגיע לגבורות 1981 אוקטובר 76 עו
 ביקורת אשרי חיים באהלי תימן לחיים צדוק 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר שוחט ניר על יהדות כורדיסתן 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר מדאר הלוי יאיר צות ולידה עלא טבינה זעקתה של ילדה מצרה בביתה 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר לוי רצון תפלה שבלב 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר לוי רצון תפלה שבנפש 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר הלוי רצון איזהו אדם חי 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר כברה מאיר המשכיות 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר עזאני צדוק שמע האל ענני בתפלה 1981 אוקטובר 76 עו
 שיר עומיסי עזרא ים בערגהלירושל 1981 אוקטובר 76 עו
 מאמר בן חיים דוד ממעטים דיוקנם הרוחני והתרבותי 1981 אוקטובר 76 עו
    1981 אוקטובר 76 עו
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא חרות אקדמית כמכשיר לנצול משאבים 1982 פברואר 77 עז
 מאמר עדן אשר מאה שנים לראשוני החלוצים 1982 פברואר 77 עז
מאה שנים לעליה הלאומית הראשונה בישראל עלית תרמב  1982 פברואר 77 עז

 מול עלית בילו
 מאמר מאיר יוסף

 ביקורת הלוי רצון משוררת וארשת עולמה צפורה סולמי בן נון 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת כתבנו סמים דר נצה דריאן קלזןבאין מרבד ק 1982 פברואר 77 עז
 מאמר סבירסקי שלמה על תרמ"ב ועל עכשיו 1982 פברואר 77 עז
 מאמר בר יוסף חיים יהודי המזרח מצרך מבוקש 1982 פברואר 77 עז
 מאמר אמדור מיכל יהדות תימן מנקודת ראות אנתרופולוגית 1982 פברואר 77 עז
 מאמר חקק הרצל ובלפור הלאה מזרח ומערב ומה 1982 פברואר 77 עז
 שיר בלדה סולמי טוביה צרור החיים 1982 פברואר 77 עז
למען עתיד מזרחי בישראל תגובה לסדרה מאמרי עקיבא  1982 פברואר 77 עז

 אלדר בארץ
 מאמר חמו דוד

 מאמר דחוח הלוי יוסף עלית תרמב לפיד אור לעליות 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת שוחט ניר צדק בספרות לב חקק אסופיםעשית  1982 פברואר 77 עז
 שיר מוריאל יחזקאל בארץ עוצי 1982 פברואר 77 עז
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ח עא 1982 פברואר 77 עז
 סיפור התעיזי אברהם יפת ספור הגלימה 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת כתבנו רני מפתח תקוהאות במתנדב לנשיא לשושנה דו 1982 פברואר 77 עז
 שיר טובי יוסף משירת תימן לו שיר נוסף מיצירתו של רבי זכריה אלצ'אהרי 1982 פברואר 77 עז
 מאמר סלורה דוד היהודים הפלאשים באתיופיה 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת כהן יוסף הועידה של ההסתדרות 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת בן משה אהרן עשה שמעון צפניהבסוד אנשי מ 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת הלוי רצון ליובל החמישים של יששכר כהן 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת פטישי אהרן מושב נחלה נאבק להמשך התפתחותו 1982 פברואר 77 עז
 הספד בן אהרן אלשיך צפורה ישעיהו נשיא ז"ל 1982 פברואר 77 עז
 הספד  צטהצפיון חותם ע 1982 פברואר 77 עז
 ביקורת סיון ראובן כלי התקשורת בידי האשכנזים 1982 פברואר 77 עז
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא מלחמה ושלום 1982 יוני 78 עח
 מאמר דיש יוסף הפליטה בתימן תחקיר עתונאי זר שסייר בתימןעל שארית  1982 יוני 78 עח
 מאמר דחוח הלוי יוסף האין כלי התקשורת נחלה עדתית 1982 יוני 78 עח
 ביקורת כברה מאיר כותב הזכרונות מאשתאול עובדיה יוסף 1982 יוני 78 עח
 מאמר עדן אשר גרוש יהודי תימן מאחוזתכם בכנרת  1982 יוני 78 עח
 מאמר חקק בלפור האם השואה היא אחוזה אשכנזית 1982 יוני 78 עח
 ביקורת מאיר יוסף עולי תימן בארץ ישראל תרמב תרעד 1982 יוני 78 עח
 שיר כברה מאיר השתקפות  1982 יוני 78 עח
 מאמר סרוסי ז'אן זיאק הקואופרטיב הבסקי שבספרד 1982 יוני 78 עח
 מאמר אביזמר שמעון של שמעון אביזמרמכים על חטא דבריו  1982 יוני 78 עח
 ביקורת עדן דניאל שקום השכונות זיק תקוה או כשלון 1982 יוני 78 עח
 שיר עצטה זרמתי שמחה ברחוב האורות 1982 יוני 78 עח
 ביקורת מדינה שלום באין כנפי נשרים 1982 יוני 78 עח
 מאמר סולמי אא ואל מנחתו לא שעה 1982 יוני 78 עח
 מאמר פטישי אהרון מושב עמקא נאבק על קיומו 1982 וניי 78 עח
שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ח עב למלאות מאה שנה  1982 יוני 78 עח

 לעלית תרמב
 שיר הלוי רצון

 שיר סעודי רבי על פרעות ביהודי צנעא תקעח שיר צנעני תרגום רצון הלוי 1982 יוני 78 עח
 ביקורת כתבנו רך עוזערב תרבותי במד 1982 יוני 78 עח
 ביקורת כתבנו קרית שמונה מארחת את כתבי העת  1982 יוני 78 עח
 ביקורת  בזיון וקצף במשכנות יהודי תימן בארץ ישראל 1982 יוני 78 עח
 ביקורת דיש יוסף צלילי גולן ציון 1982 יוני 78 עח
 ורתביק הלוי רצון ספר הזיכרונות לרבי סעדיא שרעבי 1982 יוני 78 עח
 ביקורת בן משה ידיד ילדי כרך מחזמר 1982 יוני 78 עח
 הספד דחוח הלוי יוסף כל מעשיו לשם שמים נפתלי גדסי זל 1982 יוני 78 עח
 מאמר פטישי אהרן מדרך עוז דורך בבטחה ובעוז 1982 יוני 78 עח
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   אפיק אל הקורא שנה חדשה ואתגריה 1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר עדן אשר מלחמה ושוויון  1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר סבירסקי שלמה מערכת החנוך וחלוקת העבודה העדתית בארץ 1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר חמו דוד אטימות התחסדות וצביעותיל יזהר על  1982 ספטמבר 79 עט
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי ט עג 1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר שלומי אמנון הלאומיות תוצר חילוני 1982 ספטמבר 79 עט
 סיפור שבזי שלום ספור האכר תרגם רצון הלוי 1982 ספטמבר 79 עט
 שיר הלוי רצון יים דיוקןמשירי הידידות לח 1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר אהרן אלשיך צפורה לשונם העברית של יוצאי תימן   1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת כתבנו מפגש אפיקים עם צלפון 1982 ספטמבר 79 עט
 סיפור סולמי אא ואל מנחתו לא שעה המשך מגליון עח 1982 ספטמבר 79 עט
של עלילות גבורה ספר יציאת יציאת תימן אפופיה נשגבה  1982 ספטמבר 79 עט

 תימן עזרא כהן
 ביקורת עוז ארי עוזרי יאיר

 מאמר דחוח הלוי יוסף רשמי סיור בלבנון 1982 ספטמבר 79 עט
 שיר מטלון אברהם התרחש התלחש לי מקבר 1982 ספטמבר 79 עט
 מאמר מדינה שלום ואלה פקודי תימן לרב שלום בר סעדיא גמליאלי ני 1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת מאיר יוסף מתק אתמול יחזקאל מוריאל שירים 1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת פטישי אהרן חנוכת בנין המועצה המקומית פרדסיה 1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת כתבנו החלפת שבויי מלחמה בשבויי גולה 1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת אהרן פטישי חנוכת בית הכנסת מגדל עוז באשקלון 1982 ספטמבר 79 עט
 ביקורת הלוי רצון עושה העפיפונים מכרם התימנים 1982 ספטמבר 79 עט
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   ומאורעות כפר שלםאפיק אל הקורא ההויה המזרחית  1983 פברואר 80 פ
 מאמר חוגג אריאל יהודי המזרח ובעיות חוץ ובטחון 1983 פברואר 80 פ
 ? מכתב דחוח הלוי יוסף האין הטלביזיה הלימודית משרתת עדתיות גלותית 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת סופרנו אעלה בתמר ופעולותיה 1983 פברואר 80 פ
 מאמר מאיר יוסף ליצירת הבעיה העדתיתתנועת העבודה אחראית  1983 פברואר 80 פ
 ביקורת בר יוסף חיים לאריה אליאב נאמר אכן היו כוונות 1983 פברואר 80 פ
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי י עד 1983 פברואר 80 פ
 שיר ?? שמועת דודי זה 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת הרןפטישי א דרך הקודש ייקרא לו 1983 פברואר 80 פ
 שיר הלוי רצון משירי המשיח מאת רבי זכריה ברבי סעדיה 1983 פברואר 80 פ
 הספד פטישי אהרן שרה חוטר ישי ז"ל 1983 פברואר 80 פ
אגודת ישראל ויהודי המזרח מדוע ממשיכים יהודי  1983 פברואר 80 פ

המזרח בחבורתם במפלגות הקיימות למרות הטענות על 
 קפוח ואפליה

 מאמר וסףדיש י

 פיוט טובי יוסף משירת תימן לז פיוט רביעי לרבי דניאל ברבי פיומי 1983 פברואר 80 פ
 שיר דניאל סימ אל מלך 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת קליין פרנקה אביבה תימן וציון ליהודה ניני 1983 פברואר 80 פ
 סיפור סולמי א"א ספור האכר המתחדש 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת דורי זכריה שלום שראמי  המציל נפשות 1983 רפברוא 80 פ
  סופרנו השגת גבול עבירה חמורה 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת הלוי רצון הרב חוזה והשבזי שלו 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת אלימלך גיורא משה רומנסות ספרדיות ממקור ישראל 1983 פברואר 80 פ
 מאמר מאיר יוסף עי העליות תשובה על הבקורתסיבת ההבחנה במני 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת עופר אבי להט והטרגדיה בכפר שלם 1983 פברואר 80 פ
 מאמר מדינה שלום גניזה 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת הלוי זמר מחונן 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת סופרנו מאבקו של הרב משורר 1983 פברואר 80 פ
 מאמר הלוי רצון האמאמית בצל המלכות 1983 פברואר 80 פ
 ביקורת דיש עני"ת מעניקה מלגות לנזקקים 1983 פברואר 80 פ
 שיר הלוי רצון משירי הידידות למו"ר הרב יוסף צוברי 1983 פברואר 80 פ
 מכתב רובינשטיין אמנון מכתבו של חבר הכנסת פרופסור אמנון רובינשטיין 1983 פברואר 80 פ
 מכתב צדוק יוסף רחשי הלב   80 
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
אפיק אל הקורא אצטלה אקדמית להמשך שלטון עדתי  1983 יולי 81 פא

 מעמדי
  

מפנה בקורתי בחקר הציונות מחקרו של יוסף מאיר על  1983 יולי 81 פא
 התנועה הציונית ויהודי תימן

 מאמר סבירסקי שלמה

 שיר מדינה שלום ות שקוםמאה שנ 1983 יולי 81 פא
 ביקורת דחוח בלוי יוסף הגם גלי צה"ל אחוזה עדתית 1983 יולי 81 פא
 מאמר הלוי רצון הפוך והכופר לזכריה דורי 1983 יולי 81 פא
 מאמר טריגאנו  שמואל אשמת השמאל הישראלי 1983 יולי 81 פא
 שיר כברה מאיר ככלות הכל 1983 יולי 81 פא
 מאמר בר יוסף חיים דנקנר ותרבות המערב והמזרח 1983 יולי 81 פא
פלונסק נצחה את דגניה על ספרו של ש סבירסקי "קמפוס  1983 יולי 81 פא

 חברה ומדינה"
 ביקורת עדן אשר

  סופרנו מושב נחום 1983 יולי 81 פא
 שיר דשא מיכאל נביאי האחרית הרואים עולמם בחיהם 1983 יולי 81 פא
 ביקורת כתבנו שב נחוםמו 1983 יולי 81 פא
 מאמר בן שושן רפאל אידיאולוגיה הסטורית והזיה שאין לה תקווה 1983 יולי 81 פא
 ראיון סופרנו אור תורה בקרית אונו ראיון עם הרב רצון ערוסי 1983 יולי 81 פא
 מאמר דחוח הלוי יוסף שישים שנה ליסוד התאחדות התימנים 1983 יולי 81 פא
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי יא סה 1983 יולי 81 פא
 מאמר הלוי רצון השיר 1983 יולי 81 פא
 מאמר שרעבי רחל הרש"ש וישיבת בית אל 1983 יולי 81 פא
 סיפור סולמי א"א האכר המתחדש המשך  1983 יולי 81 פא
 הספד סולמי טוביה לדמותו של עו"ד חיים צברי 1983 יולי 81 פא
 שיר התימני י"ח לא אחי 1983 יולי 81 פא
העליה הראשונה מתימן סיפורה של עדה בית ספר דקלים  1983 יולי 81 פא

 דימונה
 מאמר סופרנו

   זכריה קלון ז"ל 1983 יולי 81 פא
 ביקורת מדליה שלמה חיים טוילי צייר ההרים 1983 יולי 81 פא
 ביקורת סופרנו עטור יקיר לשופט יוסף כהן מגורי 1983 יולי 81 פא
 מכתב דחוח הלוי יוסף פעלם החלוצי של לעלית תרמ"ב 1983 יולי 81 פא
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אפיק אל הקורא  מתלות כלכלית וחברתית לשחרור  1983 דצמבר 82 פב

 ולבנית משק עצמי
  

 מאמר סעדיה רחמים אצילות מזרחית לא עליונים ולא תחתונים 1983 דצמבר 82 פב
מדע בשירות העדתיות שכתוב ההסטוריה ע"י הטלויזיה  1983 דצמבר 82 פב

 הלמודית
 מאמר חמו דוד

 מאמר ששון מנחם עיירות פיתוח ערי פועלים 1983 דצמבר 82 פב
מכבי שערים ועל אמת גילוי דעת מטעם בני תורה על  1983 דצמבר 82 פב

 בפרסום
  בו הרב

 מאמר עדן אשר דוד לוי על חירות ועל שויון 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר שלומי אמנון תנועה פוליטית רחבה חיונית לעם הזה 1983 דצמבר 82 פב
 ?? מאיר יוסף יחזקאל מוריאל נופים במרחב 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר בן שושן רפאל מעמדיפרשת אבוחצירא כמשפט  1983 דצמבר 82 פב
 שיר הלוי רצון על הניסים לרב חיים אברהם שרעבי שניצל מסכנה   82 
 שיר הלוי רצון ועל הכלולות משירי הידידות לאביביה ביום כלולותיה 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר דחוח הלוי יוסף שנה ליסוד התאחדות התימנים בא"י ב  60 1983 דצמבר 82 פב
 שיר אגרת ?? סולמי טוביה לאבי שמעון שלומות אגרת לרבי שלום שבזי זצ"ל 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי יב עו 1983 דצמבר 82 פב
מסבלותם של ראשונים תימנים בשערים בימי רעב בארץ  1983 דצמבר 82 פב

 פרק במסכת יסורים 
 מאמר מדאר הלוי יאיר

 מאמר כוכבי אברהם בנתיב תלאותיו של מושב גאולים 1983 דצמבר 82 פב
ספרו השני של הרב גמליאלי די"ש יוסף אורחות יהודי  1983 דצמבר 82 פב

 תימן
 ביקורת די"ש יוסף

 ביקורת הלוי יוסף מסע אל השירה הלאומית החברתית 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר פטישי אהרן השומר הצעירעושק אדמות אחיעוד ע"י קבוץ יסעור ו 1983 דצמבר 82 פב
 ביקורת זרמתי עצטה שמחה לדמותה של בת תימן 1983 דצמבר 82 פב
 מאמר צדוק יעל בית שרה מפעל יפה של אנשים יפים 1983 דצמבר 82 פב
 ביקורת גמליאלי בנימין נסים חביון תימן זכרונות סיפורים ואגדות 1983 דצמבר 82 פב
 הספד דחוח הלוי יוסף דחוח הלוי זצ"ל הרב סעדיה 1983 דצמבר 82 פב
 הספד דחוח הלוי יוסף הרב שלום עמוס זצ"ל 1983 דצמבר 82 פב
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   אפיק אל הקורא   1984 יוני 83 פג
 ביקורת דיש יוסף כנס תרבות לשנת העשרים ליסוד אפיקים 1984 יוני 83 פג
 מאמר ?? ובכל זאת ההפליה ההפליה מכוונת 1984 יוני 83 פג
 מאמר ??יהונתן אבי זהירות שוב בחירות 1984 יוני 83 פג
 מאמר בן יוסף הגר משה שתי תרבויות 1984 יוני 83 פג
 מאמר דחוח הלוי יוסף תהטלביזיה הכללית בשבי העדתיו 1984 יוני 83 פג
 מאמר חקק הרצל ובלפור למי יש קושאן על התרבות 1984 יוני 83 פג
פוטנציאל ציוני מזרחי רדום על הספר סעי יונה יהודי תימן  1984 יוני 83 פג

 בישראל בעריכת סרי יצ"ו
 מאמר עדן אשר

 מאמר סברלו אסתר מכתב גלוי ליורדים 1984 יוני 83 פג
 מאמר פטישי אהרן שירת ששון צנעני 1984 יוני 83 פג
רעיון מושב העובדים עוצב בנהלל והתפורר בארגון הקניות  1984 יוני 83 פג

 מושב ישרש
 מאמר אסולין משה

 ביקורת עמנואל אשד אין מקום לקיומם של בתי ספר סלקטיבים  1984 יוני 83 פג
 מאמר דלומי אירית 50 רעיון מושב העובדים ודרכי ישומו בשנות ה 1984 יוני 83 פג
 איגרת הלוי רצון אגרת שלוחה לשלומית הראבן 1984 יוני 83 פג
קובץ מחקריו של גויטיין שלמה דב  התימנים הסטוריה  1984 יוני 83 פג

 סדרי חברה רוח
 מאמר מורג שלמה 

 מאמר גבאי מרדכי את חטאי אני פוקד 1984 יוני 83 פג
 מאמר הלוי רצון ן הנושא ההגותי יג עזשירת ישראל בתימ 1984 יוני 83 פג
 שיר הלוי רצון אמר אבי שמעון מתוך שירים ופשרם 1984 יוני 83 פג
מקורות לפעילותה של ההתאחדות בעקבות מאמריו של  1984 יוני 83 פג

 יוסף דחוח  הלוי על התאחדות התימנים אפיקים פא פב
 מאמר טובי יוסף

 מאמר שאול אליהו סעדיה כובשיילקוט הלוי להרב  1984 יוני 83 פג
 מאמר הלוי רצון חביון תימן לנסים בנימין גמליאל 1984 יוני 83 פג
 הספד מדאר הלוי יאיר אשה מן העבריות כאדיה מדאר הלוי זצ"ל 1984 יוני 83 פג
 הספד אהרן חייבי לזכר הורי ואחי רבי חיים יחיא חייבי ורעיתו נעמה ז"ל 1984 יוני 83 פג
 הספד אושרי חיים רבי יחיא ב"ר יוסף כלף ז"ל 1984 וניי 83 פג
 ביקורת כתבנו עלבונה של תורה וחמס לומדיה בשכונת התקוה 1984 יוני 83 פג
 ביקורת סופרנו חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים 1984 יוני 83 פג
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בעצרת מפוארת ומרגשת של יהודי תימן מטעם הליכות  1984 דצמבר 84 דפ
 עם ישראל

  

   אפיק אל הקורא  ממשלת האחדות בשרות ההון 1984 דצמבר 84 פד
מכון ירושלים ללחקר ישראל אין שנוי במעמד יהודי  1984 דצמבר 84 פד

 המזרח מאז שנות החמישים
  

 מאמר בן יוסף משה יתכשלון העלית החלוצ 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר בן חיים דוד העדפה מותרת או אפליה פסולה בחוק 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר סבירסקי שלמה מעורבות הורים בחינוך ילדיהם 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר סמוחה סמי מזרחים ואשכנזים בצה"ל 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר דאן אשרעי יהודי תימן בעידן האימפריאלסטי 1984 דצמבר 84 פד
 שיר דשא מיכאל תפלה 1984 דצמבר 84 פד
סירוס עובדות בפעמים ביחס לספרו "התנועה הציונית  1984 דצמבר 84 פד

 ויהודי תימן"
 מאמר מאיר יוסף

 מאמר חקק הרצל ובלפור יהודי המזרח 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר שריה אבי המצטנפים בשולי הממסד  1984 דצמבר 84 פד
הרהורים למקרא ספרים "קמפוס חברה ומדינה והתנועה  1984 צמברד 84 פד

 הציונית ויהודי תימן"
 מאמר בר יוסף חיים

 מאמר מדאר הלוי יאיר על שאריות ישראל בתימן 1984 דצמבר 84 פד
 ביקורת עובדיה מאיר שלושים וחמש שנים לענבל 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר הלוי רצון ההגותי יד עח שירת ישראל בתימן הנושא 1984 דצמבר 84 פד
 שיר הלוי רצון התוכחו נפשי ושכלי  תרגום 1984 דצמבר 84 פד
 ? איגרת הלוי רצון אגרת שלוחה לשולמית הראבן ב 1984 דצמבר 84 פד
 שיר צארום ציון אגדה 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר ? גרידי שמעון הקלטותיו האחרונות של אהרן עמרם 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר שרעבי רחל המהרי"ץ וחיבורו פעולות צדיק 1984 דצמבר 84 פד
 מאמר שאול אילן עיירת הפיתןח אופקים 1984 דצמבר 84 פד
 12הפולמוס הדתי בתימן היהודי האיסלמי במאה ה  1984 דצמבר 84 פד

 מחקר מאת אהרוני ראובן
 מאמר אבידור יוסף

 מאמר צוןהלוי ר צרור המור בתמציתו 1984 דצמבר 84 פד
 ביקורת כתבנו עצרת מחאה למען שארית ישראל בתימן 1984 דצמבר 84 פד
 ביקורת  בימת כוון חדש מביקורת ומחאה לביצוע והגשמה 1984 דצמבר 84 פד
 ביקורת סער תחי הכנמת הלאומית 1984 דצמבר 84 פד
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   אפיק אל הקורא ישראל קיסר לפני הבחירות ולאחריהן 1985 יוני 85 פה
 מאמר שמור יונה הטלביזיה הלמודית למי  1985 יוני 85 פה
השאלה היהודית של השמאל כיצד היתה ישראל למדינה  1985 יוני 85 פה

 האנטישמית ביותר בעולם
 מאמר בן יוסף הגר משה

 מאמר סבירסקי שלמה תעשית טעוני הטיפוח 1985 יוני 85 פה
 מאמר עמור מאיר מתי סוף סוף תיחקר פרשת העלמם של ילדי תימן  1985 יוני 85 פה
 מאמר עמור מאיר שכר עבודה לאומית ומתח עדתי 1985 יוני 85 פה
למען שינוי חברתי  ביקורת על ספר "טוענים ומוחים"  1985 יוני 85 פה

 אליעזר יפה
 ביקורת צל ובלפורחקק הר

 מאמר סרוסי ז'אק ז'אן חופש הביטוי רק בשירות הממסד 1985 יוני 85 פה
 מאמר כתבנו כנוסים למען שארית הפליטה בתימן 1985 יוני 85 פה
 מאמר דחוח הלוי יוסף איך ומדוע הוקם מושב גאולים פרק א 1985 יוני 85 פה
 מאמר חקק הרצל ה האתיופיתחוזרים על עוותי האתמול העלי 1985 יוני 85 פה
 מאמר מדינה ח"א מקוצ'ין לארץ ישראל עורכת שלוה וייל 1985 יוני 85 פה
 מאמר אהרוני ראובן שולחי מצוה אינם ניזוקים 1985 יוני 85 פה
 מאמר הלוי רצון בצל סככת הקבוץ 1985 יוני 85 פה
 שיר הלוי רצון דברים אחדים אל הכופר 1985 יוני 85 פה
 שיר מדינה שלום משא ישראל 1985 יוני 85 פה
 מאמר מדאר הלוי יאיר על שארי ישראל בתימן כתבה שניה 1985 יוני 85 פה
 מאמר סולמי טוביה תפלת רות 1985 יוני 85 פה
 ביקורת פרנקה קלייין אביבה בקורת ודיון במקורות חדשים בספר צנעא 1985 יוני 85 פה
 מאמר גרידי שמעון אי תימן בארץכתבי עת של יוצ 1985 יוני 85 פה
 מאמר ג'ולס אנדריאנה אנחנו ללא עזרה 1985 יוני 85 פה
 שיר זנדאני עובדיה צדיק ורע לו רשע וטוב לו 1985 יוני 85 פה
 הספד דחוח הלוי יוסף נחמה בת רבי אהרון משולם ז"ל 1985 יוני 85 פה
 צוריאל אחיו סעדיה חתוכה 1985 יוני 85 פה

 גיסו נסים
 הספד

 ביקורת כתבנו חלוקת מלגות לסטודנטים יוצאי תימן 1985 יוני 85 פה
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   אפיק אל הקורא הקטוב החברתי בפעולה 1986 ינואר 86 פו
 שיר הלוי רצון ב"ז השבזיהרש 1986 ינואר 86 פו
 מאמר סבירסקי שלמה מדוע אף לא אחד מהם קם 1986 ינואר 86 פו
 מאמר בן יוסף מ מבאר הצביעות 1986 ינואר 86 פו
עת לעשות למען טלויזיה אחרת מספיק לדחיקת תרבות  1986 ינואר 86 פו

 המזרח
 ביקורת עקיבא אבי עקבי

 מאמר דיש יוסף שנגנבועל עוללים ויונקים  1986 ינואר 86 פו
 מאמר מטלון אברהם המכון העברי לתרבות הלשון 1986 ינואר 86 פו
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי יד פ 1986 ינואר 86 פו
 שיר  שיר על עליה 1986 ינואר 86 פו
 שיר הלוי רצון דיוקן חזי הרס"ר רצון הלוי 1986 ינואר 86 פו
מרדכי בכ"ר צדוק  שיר הידידות 1986 ינואר 86 פו

 יצהרי
 שיר

 מאמר דחוח הלוי יוסף רבי שלם שבזי 1986 ינואר 86 פו
 מאמר דחוח הלוי שמואל עוד יוסף חי 1986 ינואר 86 פו
 מאמר קהתי משה רבי שלום שרעבי 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת אלמוריאל יחזק עבר לא רחוק הוצאת ויקטור מועלם דרור 1986 ינואר 86 פו
 סיפור גמליאלי בנימין נסים 1943יונה במצור מעשה צנעא תש"ג  1986 ינואר 86 פו
 מאמר דחוח הלוי יוסף מאה שנה לגדרה 1986 ינואר 86 פו
 מאמר טובי יוסף מתישבים תימנים במוצא  1986 ינואר 86 פו
 מרמא רתיינס קרל הארכיטקטורה של הבית היהודי בצנעא 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת ? רחמים יצצחקי  1986 ינואר 86 פו
 מאמר מדאר הלוי יאיר 10על שארית ישראל בתימן כתבה שלישית  1986 ינואר 86 פו
 מאמר בוטל זכריה ההגנה בשכונת מחנה יהודה בפ"ת 1986 ינואר 86 פו
צברי פרנקה קליין  בקורת על ספר צנעא 1986 ינואר 86 פו

 אביבה
 ביקורת

 ביקורת הלוי רצון בשדה ספר  כתבי היד התימניים במכון בן צבי ליוסף טובי 1986 וארינ 86 פו
 ראיון סולמי טוביה האמנית לאה אברהם 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת הלוי מאיר מסבות שמחה של תורה לרגל הופעת התאג  1986 ינואר 86 פו
 ביקורת פטישי אהרן מושב צלפון 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת סופרנו מרדכי גור במכון שלם שבזי 1986 ינואר 86 פו
 הספד הלוי רצון אברהם סעד ז"ל 1986 ינואר 86 פו
 ? דוידי יאיר כרבבים עלי עשב ליאיר דוידי 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת  איש חסד הרב יצהרי עואץ 1986 ינואר 86 פו
 ביקורת יאברהם יוסף אב מעלות משולם בית ספר  1986 ינואר 86 פו
 ביקורת בשארי מרדכי דייעל הספר דור לדור יספרו שלום בני משה בעריכת שמעון גר 1986 ינואר 86 פו
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 ביקורת אורנן עוזי קריינים לגלי צה"ל 1986 ינואר 86 פו
 ? קהתי משה הרס הלשון העברית 1986 ינואר 86 פו
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   גונב נפש מישראל מות יומת 1986 יולי 87 פז
 מאמר עמיר יהודה רבי שלם שבזי קוים לדמותו 1986 יולי 87 פז
 מאמר טובי יוסף שירתו הלאומית של שבזי 1986 יולי 87 פז
 ביקורת שריה אבי נחנך מרכז קהלתי בבני עי"ש 1986 יולי 87 פז
 מאמר הלוי רצון פא שירים חדשים מהשבזי  שירת ישראל בתימן 1986 יולי 87 פז
 שיר הלוי רצון שלוב שיר בשיר פתח הדברים 1986 יולי 87 פז
 מאמר מדינה שלום לתולדות הרשב"ז האדם והמשורר 1986 יולי 87 פז
 מאמר דחוח הלוי יוסף נושאי הארשת הרוחנית של יהודי תימן 1986 יולי 87 פז
 מאמר נמרוד לוי תולדותיו ויצירתו  רבי שלם שבזי 1986 יולי 87 פז
 מאמר די"ש יוסף שבתות עיון בשירת שבזי 1986 יולי 87 פז
 מאמר קהתי משה יהדות תימן 1986 יולי 87 פז
 צהר לחשיפת גנזי תימן רבי יהודה לוי נחום 1986 יולי 87 פז

 ספר היובל לא מירסקי
 הענן שבהר שמחה זרמתי עצטה

 ביקורת הלוי רצון

 ביקורת מוגרבי אריאל יהודה אל האור 1986 יולי 87 פז
 ביקורת בן יוסף משה הספרות לאן תיונה או בחזרה לגיטו 1986 יולי 87 פז
 מאמר מאיר יוסף התפתחות ההשכלה בקרב יהודי עירק 1986 יולי 87 פז
היהודים והמלך בתימן חלק א על הספר ועל מחברו הרב שלום  1986 יולי 87 פז

 אלסעדיא גמלי
 ביקורת גמליאלי בנימין נסים

 ביקורת דחוח הלוי יוסף הפן האחר של כולבוטק 1986 יולי 87 פז
  שריה אבי מרכז קהלתי בבני עי"ש 1986 יולי 87 פז
 מאמר כף הלוי נילי לחיים 1986 יולי 87 פז
  סופרנו חדשות הל"ה 1986 יולי 87 פז
 שיר פרח פנחס אעלה בתימן 1986 יולי 87 פז
 מאמר קיסר צמח הארמית הבבלית עפ"י כתבי יד תימנים 1986 יולי 87 פז
  דחוח הלוי יוסף אשת חייל מי ימצא נחמה מדאר הלוי 1986 יולי 87 פז
 הספד דחוח הלוי יוסף בתיה בת רבי עואץ דחוח הלוי 1986 יולי 87 פז
 הספד פטישי אהרן הרב יחיא קפאח ז"ל 1986 יולי 87 פז
 הספד פטישי אהרן לזכר חיים מדהלה ז"ל 1986 יולי 87 פז
 הספד הלוי רצון הרב צדוק יצהרי ז"ל 1986 יולי 87 פז
 שיר חקק בלפור אבא עולה לארץ ישראל 1986 יולי 87 פז
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   הקורא יפת כמשל יפת כנורמה אפיק אל 1987 פברואר 88 פח

 מאמר שפיר גרשון אינטרסים שפעלו במשרד הארצישראלי סביב עלית יבניאל 1987 פברואר 88 פח
 מאמר שוחט ניר זעקת ילדי תימן 1987 פברואר 88 פח
 מאמר סבירסקי שלמה הסתגרות המיעוט האקדמי  1987 פברואר 88 פח
 שיר וי יוסףדחוח הל לרע נאמן 1987 פברואר 88 פח
 שיר מדליה שלמה אנא יה 1987 פברואר 88 פח
 מאמר דחוח הלוי יוסף פרשת ילדי תימן הנעדרים 1987 פברואר 88 פח
 ביקורת קורח מאיר פסיכוזה בהמשכים  הארץ 1987 פברואר 88 פח
 מאמר אבי פורת מ שאלת אקטואלית 1987 פברואר 88 פח
 מאמר דחוח הלוי יוסף אלפי יהודים בתימן חיים כיום 1987 פברואר 88 פח
 מאמר ביטון ארז מסורת הפיוט אצל יהדות מרוקו 1987 פברואר 88 פח
 שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי שירים ופשרם 1987 פברואר 88 פח

 דוד בחלום ינחני שלם יוסף
 מאמר הלוי רצון

חשיפת גנזי מאסופת השירים ליהודה לוי נחום איש המכון ל 1987 פברואר 88 פח
 תימן

 מאמר הלוי רצון

 שיר  יום ליום שמחה לעם נסגלו סי ילוד יוסף 1987 פברואר 88 פח
 שיר  תור בן יונים יהים משורר אלמוני 1987 פברואר 88 פח
 מאמר קפאח אהרן חדירת השולחן ערוך לתימן 1987 פברואר 88 פח
 מאמר צמחקיסר  עיונים ראשונים בתכלאל משתא 1987 פברואר 88 פח
 ?ביקורת מכתב  קבוצת הורים המבטא העלג פושט בכל מקום 1987 פברואר 88 פח
 מאמר הלוי יוסף לרבי דויד בן שמור 1930אהבה ואיבה  1987 פברואר 88 פח
 ביקורת כתבנו כנוס לספרות ושירה 1987 פברואר 88 פח
 מאמר דחוח הלוי יוסף שרתי דיוקן עצמי  1987 פברואר 88 פח
 ביקורת שבטיאל יצחק דברי ברכה 1987 פברואר 88 פח
 ביקורת הלוי רצון עין הקורא "תל גבוה" עיונים במגילת תימן טובי יוסף 1987 פברואר 88 פח
לקול הריחים ואור הנר על קובץ שיריה של שמחה זרמתי  1987 פברואר 88 פח

 עצטה
 ביקורת עמיר יהודה

 מאמר בן יוסף משה הגר בתנועת העבודהאל השורש הבגידה  1987 פברואר 88 פח
 מאמר מאיר יוסף התפתחות ההשכלה בקרב היהודים בעירק פרק ב 1987 פברואר 88 פח
 ביקורת דחוח הלוי יוסף אליכין ספור מאלף 1987 פברואר 88 פח
 ביקורת מדר שאול והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד מושב גאולים 1987 פברואר 88 פח
 סערוני שושנה ראש העין  1987 ברוארפ 88 פח

 הלפרין נח
 ביקורת

 הספד דחוח הלוי יוסף יונה חמאמה  ז"ל 1987 פברואר 88 פח
 הספד יאיר מדאר נחמה מדאר הלוי ז"ל 1987 פברואר 88 פח
 הספד קיסר צמח בנימין כברה ז"ל 1987 פברואר 88 פח
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 הספד חראזי יהושע יוסף לוי ז"ל 1987 פברואר 88 פח
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   אפיק אל הקורא המהפך ומלחמת ששת הימים 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר דחוח הלוי יוסף עשור  למורשת יהדות המזרח 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר סבירסקי שלמה רתית בישראלהאינטליגנציה נגד החשיבה הבק 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר מוריאל יחזקאל רוח קדים שלמה הלל 1987 אוגוסט 89 פט
מחצית האומה עיונים בתרבות ובמעמד של יוצאי המזרח  1987 אוגוסט 89 פט

 בישראל שלמה דשן עורך
 ביקורת מאיר יוסף

 מאמר שלו ישראל וגונב איש ומכרו 1987 אוגוסט 89 פט
 ביקורת מאיר יוסף פרקים בספרות יהודי המזרח בישראל לב חקק 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר יתד נאמן עלית יבניאלי תרע"א תרע"ד 1987 אוגוסט 89 פט
 שיר הלוי רצון משירי מלחמת השחרור 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר דחוח הלוי יוסף גדרה מושבה של איכות 1987 אוגוסט 89 פט
 ביקורת עמור מאיר שפעלו סביב עלית יבניאל אינטרסים 1987 אוגוסט 89 פט
 שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי טו פא 1987 אוגוסט 89 פט

 אל אל חי שוכן מעוני
 הלוי רצון
 אלשבזי סי

 מאמר
 שיר

 ביקורת סרוסי ז'אק ז'אן תמותת תינוקות בשכונות ובעירות הפיתוח 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר דחוח הלוי יוסף אגדת באר שבזי 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר רצהבי יהודה על הארץ ועל התורה 1987 אוגוסט 89 פט
 שיר כהן יוסף לבבי יהמה 1987 אוגוסט 89 פט
 שיר טובי יוסף שני שירים רב לשוניים לרבי שלום שבזי 1987 אוגוסט 89 פט
 מרמא גמליאלי בנימין נסים שיר תעודה ערבי לאבא שלם שבזי 1987 אוגוסט 89 פט
 ביקורת הלוי רצון עין קורא יהדות גדולה במלכודת המוות יעקב אבן חן 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר מירסקי אהרן דברי מנוסה לרגל חנוכת מכון הברמן למחקרי ספרות לוד 1987 אוגוסט 89 פט
 סיפור בן שחר מלכה סעדיה והשחרחורת מסיפורי חממה 1987 אוגוסט 89 פט
 מאמר מאיר יוסף התפתחות ההשכלה בקרב היהודים בעירק פרק ג אחרון 1987 אוגוסט 89 פט
לשון חכמים שלבני תימן על החוברת "ניקודה של מסכת יומא  1987 אוגוסט 89 פט

 עפ"י מסורת יהודי תימן" צמח קיסר
 מאמר עמיר יהודה

 מאמר בן יוסף מ הגר מערש אבות 1987 אוגוסט 89 פט
 הספד דחוח הלוי יוסף א ברבי אהרן כסאר ז"לרבי יחי 1987 אוגוסט 89 פט
 הספד מוקירי זיכרה מרים צוריאל ז"ל 1987 אוגוסט 89 פט
    1987 אוגוסט 89 פט
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    1987 אוגוסט 89 פט
    1987 אוגוסט 89 פט
    1987 אוגוסט 89 פט
    1987 אוגוסט 89 פט
    1987 אוגוסט 89 פט
       
       
       
       

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 חדשות הל"ה 1988 פברואר  צ

מערכת החינוך בבאר שבע ממשיכה לטרטר את מעיין 
 אבוטבול, תלמידים מצטיינים נכשלים

 חדשות 

 מאמר  הפער העדתי מתרחב 1988 פברואר 90 צ
 מאמר סףמאיר יו לשינוי מהפכני של תפישות בחברה 1988 פברואר 90 צ
 ביקורת מאיר יוסף בעד העלאת הסטירה "סאלח שבתי" 1988 פברואר 90 צ
 מאמר סבירסקי שלמה ללמוד ליד הבית או בפנימיה 1988 פברואר 90 צ
 שיר דחוח הלוי יוסף לבו לשיר 1988 פברואר 90 צ
 מאמר בן יוסף משה סיפור של כזב 1988 פברואר 90 צ
 מאמר דחוח הלוי יוסף של יהדות שרעב בתימןלתולדותיה  1988 פברואר 90 צ
 ביקורת  לחובבי הספרים ספרו השני של ר' בן שמור "מכתם לדוד" 1988 פברואר 90 צ
צברי פרנקה קליין  על מגילות היוחסין של יהודי תימן 1988 פברואר 90 צ

 אביבה
 מאמר

אלצ'אהרי גואב למ'  אחרת 1988 פברואר 90 צ
 יחיא זצ"ל

 שיר

גואב ) שיר מענה( חדש לרבי אלצ'אהרי גואב למ' יחיא זצ"ל  1988 ברוארפ 90 צ
 אי גבורתך ימין אל

 ביקורת טובי יוסף

 ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי  שירים ופשרם 1988 פברואר 90 צ
 שיר הלוי רצון עוף השחרור לר' יוסף משתא תרגום 1988 פברואר 90 צ
 שיר הלוי רצון טאיר אלגון מקור 1988 פברואר 90 צ
 שיר הלוי רצון אהלל לאלי לרבי יוסף משתא  תרגום מקור 1988 פברואר 90 צ
 שיר הלוי רצון אני הייתי שם מתוך במו אש 1988 פברואר 90 צ
 מאמר בן יוסף מ' הגר העשור הראשון פחות צביעות 1988 פברואר 90 צ
 ביקורת  קלטת "צמאה נפשי" שר שלום קשת מסיבה רוננת לצאת 1988 פברואר 90 צ
 מאמר גימאני  גומני אהרן הרמב"ם ור"י קארו תקופתם ומפעלם 1988 פברואר 90 צ
 שיר עצטה זרמתי שמחה מתרמ"ב לתשמ"ב  1988 פברואר 90 צ
 מאמר אמיר אברהם רבי יהודה בן טבאי ספור וסמליו 1988 פברואר 90 צ
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 מאמר הלוי יוסף יין בעיצוב דמויות ביצירתו של טביבהלשון כמאפ 1988 פברואר 90 צ
 אגרת גמליאלי בנימין יוסף חבלי עלייתם של יהודי לודר אגרת תעודה 1988 פברואר 90 צ
"במעגלות תימן" יהודה רצהבי מבחר מחקרים בתרבות יהודי  1988 פברואר 90 צ

 תימן
 ביקורת הלוי רצון

 ביקורת עמיהוד שלמה " גנזי הרב יחיא עומיסי הספר "פעולות צדיק 1988 פברואר 90 צ
 ביקורת הכהן בנציון "שפת אמת" מאת  1988 פברואר 90 צ
 סיפור עוז ארי יאיר באין בית יפרע אנוש )אח חורג( 1988 פברואר 90 צ
 ביקורת מדינה שלום "על מחשבת ישראל" למשה צדוק 1988 פברואר 90 צ
 שיר הלוי רצון רצון ערוסי הלוי טכס הכתרה לרב  1988 פברואר 90 צ
 מוגרבי אריאל יהודה בני עי"'ש בתנופת עשיה ופיתוח 1988 פברואר 90 צ

 דחוח הלוי יוסף
 מאמר

 מאמר דחוח הלוי יוסף ינוב מושב תנובות 1988 פברואר 90 צ
 מאמר מדינה שלום תימן מולדת האלגברה 1988 פברואר 90 צ
 הספד טיירי משה ר נע"ריחיא הרון כסא 1988 פברואר 90 צ
 שיר מוגרבי אריאל יהודה בני עי"ש 1988 פברואר 90 צ
 ביקורת  עוללות צ'יצ'ולינה בעירו של צ'יץ 1988 פברואר 90 צ
   תכנית לשקום צנעא העתיקה 1988 פברואר 90 צ
  יהונתן ודוד תחי הדמוקרטיה 1988 פברואר 90 צ
   עלובי החים 1988 פברואר 90 צ
 שיר הספד בן שלום שלמה אמי נוחה עדן גן 1988 פברואר 90 צ
   שבת עיון בנתניה 1988 פברואר 90 צ
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 מפתחמילות  מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 ביקורת הלוי רצון שירים חדשים לרבי שלם שבזי מאת רצהבי יהודה 1988 אוגוסט 91 צא
   בת ארבעים לבינה 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר מאיר יוסף שלש גישות בסוציולוגיה של יחסי עדות ישראל 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר דורון הלוי בן יוסף תרבות שרשית כנגד תרבות בת נכר 1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת לוי תנאי שרה תיאטרון מחול ענבל על סעדיה דמארי ז"ל 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר הלוי בן יוסף דורון תרבות שרשית כנגד תרבות בת נכר 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר בן יוסף משה הגר על חטאי הפלורליזם 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר מאיר יוסף יסות בחברה דרושה ציונות אחרתלשנוי מהפכני של תפ 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר אמיר אהרון קרא בגרון אל תחשוך 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר סיוון ראובן למען אחיי ורעיי אדברה נא 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר אורנן עוזי קול אשכנז 1988 אוגוסט 91 צא
שהיא עם ומתחילה  פתאום קמה גולה שלמה בבוקר ומרגישה 1988 אוגוסט 91 צא

 שנה למדינת ישראל 40ללכת 
קליין פרנקה צברי 

 אביבה
 מאמר

 ביקורת גמליאלי בנימין נסים האמנם "חמורים נושאים ספרים" 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר דחוח הלוי דוד האצולה במפד"ל בראש האפלה העדתית  1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת סףהלוי יו ולענוים יתן חן 1988 אוגוסט 91 צא
 שיר זרמתי עצטה שמחה ביתי  1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי פג 1988 אוגוסט 91 צא
 שיר הלוי רצון העם אתאנו כתב רב לרבינו יוסף בן ישראל משתא 1988 אוגוסט 91 צא
 רשי הלוי רצון אני הייתי שם מתוך במו אש 1988 אוגוסט 91 צא
  טובי יוסף לדמותו של מהלל העדני 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר דחוח הלוי יוסף קוים לדמותו של ר' י"ד חיגאשי 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר גימאני אהרן ייחוד השפעת הרמב"ם על יהדות תימן 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר עמיר יהודה ד"נפש חלוץ תימני על שירת ר' דוד בן שמור "מכתם לדו 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר קלייו פרנקה אביבה ההסטוריה של יהודי תימן מאת מנצור מטוילה 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר טובי יוסף המשורר ר' דוד בן זכריה הלוי  1988 אוגוסט 91 צא
 שיר הלוי זכריה אחרת גואב לדוד 1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת הלוי רצון " הרב דוד בן ישע הלויעין הקורא סקירה "אלג'מאע 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר בן יוסף משה הגר בשולי מגילה 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר גמליאלי בנימין יוסף הבשר הקדרה והגנב שיר על יחסי ישראל ישמעאל בתימן 1988 אוגוסט 91 צא
 שיר  קציר 1988 אוגוסט 91 צא
השכחה שיחה עם הרצל ובלפור  השירה שלנו מצילה דברים מן 1988 אוגוסט 91 צא

 חקק עם צאת ספרם "ואז בקץ היוחסין" "תעודה נשכחת"
 ביקורת ביטון ארז

 מאמר כהן ברק דמותו האגדתית של ר"ש שבזי 1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת זרמתי עצטה שמחה האגודה לטפוח חברה ותרבות זר שושנים לשושנת תימן 1988 אוגוסט 91 צא
 ביקורת דחוח הלוי יוסף ראש העין עיר ואם בישראל  1988 אוגוסט 91 צא
 שיר אריאל מוגרבי יהודה את אחי אבקש 1988 אוגוסט 91 צא
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
   במעלות קדושים 1988 אוגוסט 91 צא
 מאמר מטלון אברהם עלילות הגבורה של אליהו כהן ז"ל 1988 אוגוסט 91 צא
 הספד יוסף דחוח הלוי רבי שלום זנדאני לדמותו 1988 אוגוסט 91 צא
 הספד אחרק חיים מארי אברהם בן אברהם נע"ג 1988 אוגוסט 91 צא
 הספד  מארי סעדיה ברבי מארי  1988 אוגוסט 91 צא
 הספד  הרב זכריה ניסים תעזי נע"ג 1988 אוגוסט 91 צא
 הספד שאול אליהו מלכה כובשי ז"ל 1988 אוגוסט 91 צא
       
       
       
       
       
       

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
אפיק אל הקורא דחיקתם והרחקתם של בני יהדות המזרח  1989 ינואר 92 צב

 ממוקדי השלטון
  

 מאמר סבירסקי שלמה בישראל I.Qמבדקי  1989 ינואר 92 צב
 ביקורת סופרנו מקדש מעל למושב ירחיב 1989 ינואר 92 צב
 מאמר מאיר יוסף על ליבליזם אירופאי ושואה 1989 רינוא 92 צב
 מאמר ארנון אבי בנבכי הלשון 1989 ינואר 92 צב
לשינוי מהפכני של תפישות בחברה משמעות של תפישות  1989 ינואר 92 צב

 בחברה
 מאמר מאיר יוסף

 מאמר פורת אבי נדבכי הגות  1989 ינואר 92 צב
 ביקורת קליין פרנקה אביבה רך בנימין גמליאלי"במסילה נעלה" עו 1989 ינואר 92 צב
 מאמר אמיר אברהם אור הנר במחשבת ישראל משמעות וסמל 1989 ינואר 92 צב
 שיר סולמי טוביה הושענא רבה 1989 ינואר 92 צב
 ביקורת הלוי יוסף קורא הספרות בכף הקלע של הנפשות הפועלות 1989 ינואר 92 צב
 מאמר בן יוסף משה הגר ליםבעקבי סול 1989 ינואר 92 צב
 מאמר גימאני אהרון היחוד שבהשפעת "השולחן ערוך" לר"י קארו על יהדות תימן 1989 ינואר 92 ב
 מאמר בן יוסף משה הגר ראשי פרקים למחשבה בחג המכבים 1989 ינואר 92 צב
שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי פד שיר ופשרו הגיונה של  1989 ינואר 92 צב

 גלות
 ביקורת הלוי רצון

 שיר הלוי שלמה אעורר את לבבי מתנומה 1989 ינואר 92 צב
 מאמר מדינה שלום מקורות למשמרות הכהונה 1989 ינואר 92 צב
 שיר כתב שלום בעקבות חז"ל  1989 ינואר 92 צב
 ???? הלוי רצון אני הייתי שם מתוך במו אש פרק ד' 1989 ינואר 92 צב
 מאמר מדינה שלום עים המדויקים בקרב יהודי תימן המד 1989 ינואר 92 צב
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 מאמר סולמי טוביה בלדה למבשר שוכר כוחיל 1989 ינואר 92 צב
 שיר תרגם-טוביה סולמי ושוכר כוחיל הוא מבשר תרגם סולמי טוביה 1989 ינואר 92 צב
 מאמר רצהבי יהודה יהודי תימן ומורשתם 1989 ינואר 92 צב
 מאמר טובי יוסף חנוכה לרבי סעדיה בן דוד הכהן משירת תימן מא תקון 1989 ינואר 92 צב
 שיר  תיקון חנוכה סי' אני דויד בא"מ שעדיה הכהן יש"ל אמן 1989 ינואר 92 צב
 מאמר חקק הרצל ובלפור ראיון עם ד"ר יוסף טובי 1989 ינואר 92 צב
 אמרמ גמליאלי נסים בנימין "מן המיצר" לחיים צדוק  1989 ינואר 92 צב
 ביקורת מאיר יוסף עם הרוח היורה 1989 ינואר 92 צב
 מאמר סופרנו ערב זכרון לסופר מהלל העדני  1989 ינואר 92 צב
 מאמר קליין פרנקה אביבה שירת הנשים של יהודי עירק 1989 ינואר 92 צב
 מאמר בר מעוז ציון כרוניקה בענין מגפת הדבר 1989 ינואר 92 צב
  סופרנו הקת "מורשת" קרית עקרוןל 1989 ינואר 92 צב
  סופרנו חלום שהולך ומתגשם הל הרב בן ציון מזרחי 1989 ינואר 92 צב
  גמליאלי בנימין יוסף מן "המיצר" לחיים צדוק 1989 ינואר 92 צב
  זרמתי עצטה שמחה האגודה לטפוח חברה ותרבות בממלכת כורש 1989 ינואר 92 צב
  רצהבי יהודה ן ומורשתםיהודי תימ 1989 ינואר 92 צב
  סופרנו חלום הולך ומתגשם 1989 ינואר 92 צב
 הספד דחוחו הלוי יונה לזכר ההולכים צפורה ארזוני 1989 ינואר 92 צב
 הספד קיסר צמח יובל שי הלוי 1989 ינואר 92 צב
 הספד זרמתי עצטה שמחה אבשלום חתוכה נע"ג 1989 ינואר 92 צב
 מאמר ממן חיים צפון אפריקה ואהבתם לארץ ישראל יוצאי 1989 ינואר 92 צב
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ם הכפול של אנשי ציבור בני יהדות אפיק אל הקורא כשלונ 1989 אוגוסט 93-94 צג צד

 המזרח
  

 מאמר מאיר יוסף מודרניזציה בלי התבוללות 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר דחוח הלוי יוסף חזון הגאולה ושליחה 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר שבת משה מסימני הקרתנות 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר טובי יוסף ר המדעי על יהדות תימןמגמות במחק 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר הלוי יוסף משיחיות וגאולה בדרך הטבע עיון ביצירתו של שלום מדינה 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת טובי יוסף ערב הוקרה לרב יוסף קפאח 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר אביזמר שמעון רית ותרבותה ייחודה של יהדות תימן בתחום הלשון העב 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
"ברית הלשון" דברים בטקס הענקת פרס ביאליק לחכמת  1989 אוגוסט 93-94 צג צד

 ישראל
 מאמר מורג שלמה

 מאמר לוי תקוה עדי טל ישבה בביתה קרוב לחודשים 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר לויטן דב ם ועדת חקירהפרשת ילדי תימן הנעדרים ראש הממשלה הקי 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר מדינה שלום ר' יחזקאל רחבי מקוצ'ין וקשריו עם יהודי תימן 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי פה 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר יבן חזמק סאלם מר על גלות מוזע "אפתח האל הזבול 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת טובי יוסף משירת תימן שיר ידידות מאת עמרם הלוי ? לזכריה בן חוטר 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר  אחרת 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר בן יוסף מ' הגר לתוספת מקור 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת הלוי רצון עין הקורא  1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר הלוי אברהם בעיות חינוך ילדי התימנים בארץ ישראל 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר ירדן אבי הד הזעקה 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מכתב נאמני הלשון העברית מכתב לשר החינוך 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר ניר רפאל חוקרת של הלשון העברית 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר אמיר אברהם  אור הנר במחשבת ישראל משמעותה וסמל 1989 גוסטאו 93-94 צג צד
 שיר פנחס כהן יוסף ברכת הלוי לכהן  1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר הלוי רצון  ברכת הלוי לכהן הזה אתה יהוסף נעמני 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר מירסקי אהרן "לא קראני אדם 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר  מי יסור וישמעני 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר נ"ב גמליאלי מאבקים ותמורות ליוסף צדוק 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
   משירי הידידות 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר גמליאלי שולי ירושלם 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר מירסקי אהרן באבנים 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 שיר הלוי רצון למורי ורבי סעדיה יפת שרעבי 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר גימאני אהרן הרמב"ם ור"י קארו חזון ומציאות מאמר רביעי 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר הלוי בן יוסף דוד כגון מן דין סב לן כגון מזה קח לנו 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר קארה יחיאל ית שבפי יהודי תימןהארמית הבבל 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
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 מאמר בן אברהם דוד הסטודנטים היהודים שארית הפליטה בצפון תימן 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת גמליאלי בנימין נסים "הייתי בן ערובה בתימן" למרדכי יצהרי 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ראיון ק הרצל ובלפורחק ראיון עם ראובן קשאני 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר כהן שלמה בנתיבי תור הזהב  1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת עמיר יהודה איש השרשים מתימן 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 ביקורת בן יוסם הלוי אדיר ערב הוקרה לחלוץ מתימן ר' סעדיה מסורי נע"ג 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר דחוח הלוי יוסף המושב נחם הוכתר לחתן התנ"ך העולמיבן  1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר רצהבי יהודה על ירושלים ועל חקר העדות בישראל 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר מדינה שלום לספה"נ 200צנעא יזאל נוסדה בשנת  1989 אוגוסט 93-94 צג צד
 מאמר זכריה תנעמי לדמותו של הרב מהלל העדני 1989 אוגוסט 93-94 צג צד
חללים מתלמידי בית ספר מוריה בשערים לא נכללו בספר  1989 אוגוסט 93-94 צג צד

 גלעד לחללי מערכות ישראל
 ביקורת מדאר הלוי יאיר
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   אפיק אל הקורא האמנם זוהי שפתנו העברית 1990 מברספט 95-96 צה צו
 מאמר סיוון ראובן אחיי ורעיי הח' והע' 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
אפשר גם לסרב לקבל מתנה יום לימודים ארוך והחינוך  1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 בשכונות ובעיירות הפיתוח
 מאמר סבירסקי שלמה

 מאמר מאיר יוסף ים והמחקר הסוציולוגי בישראלהמזרח 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר סיאני שמחה האש והרוח 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
פרויקט "טעוני ההזדמנות" שינה את כללי המשחק ראיון עם  1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 פרופסור אלעזר יפה
 ראיון חקק הרצל ובלפור

 שיר הלוי רצון הפרי ועצו 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
לשינוי מהפכני של תפישות בחברה השמאל הישראלי אינו יכול  1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 להיות בן ברית למזרחים
 מאמר מאיר יוסף

 ביקורת דחוח הלוי יוסף ציוני דרך בנתיבי "אפיקים" 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת עמיר יהודה חצי יובל ל"אפיקים" 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר שעשוע ז'קלין "ח" ו"ע"  1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת עמיר יהודה מסיבת הוקרה למפעלו של עורך "אפיקים" יוסף דחוח הלוי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר  עד עלות השחר 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 תביקור קיסר צמח דברי ברכה לר' יוסף דחוח הלוי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת צדוק משה ספר "מכמנים מחשיפת גנזי תימן"  1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל תימן הנושא ההגותי פו 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר  אלף אלפתי סי' אבגד ו  1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר טובי יוסף מאורעות בקמ"ז בתימןמשירת תימן מג משווח ערבי עברי על  1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר  אתחיל לכתוב שירת שנת בקמ"ז 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת הלוי רצון עין הקורא "מכמנים מחשיפת גנזי תימן" יהודה לוי נחום 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 קורתבי הלוי יוסף מרדכי טביב ביום ובלילה מן העיזבון 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר טביב מרדכי יום של לילה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר אביזמר שמעון הסופר מרדכי טביב באיגרותיו 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר לויטן דב עליית יהודי תימן וקליטתם בתקופת מלחמת העולם השניה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר אהרוני ראובן צדוק לעדן שליחותו של חיים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר צוריאל יוסף על ההגיה שבפי יהודי תימן ועל ההצעה לעשותה לנחלת הכלל 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר בן יוסף דוד אבות ובנים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר אושרי חיים דיוקנו הרוחני והחברתי של ישראל קיסר 1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 שיר גמליאלי שולמית כנף צפור 1990 ספטמבר 95-96 ה צוצ
 מאמר עיני עובדיה "אות השירות הצבורי" 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר שוחט ניר חתך חדש בתולדות יהדות בבל 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת מאיר יוסף בקורת ספרים ניר שוחט בכל אופן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר גלוסקא יצחק בלשנות ופילולוגיה ב"מלאכת שלמה" למשנה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו



93 

 

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 מאמר רצהבי יהודה הרמב"ם והרב קוק בעולמם של בני תימן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר באר חיים מזיכרונותיה של תולעת ספרים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
   "על כנפי נשרים" למבצע 40במלאת  1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר מידן ענת דמעות של תימנים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר אלמגור דן השיר שחולל את הסערה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מאה שנים של אפליה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  פרנוסו עידוד מחקרים במורשת יהדות תימן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
   בשערי קהילה בין עדן ותימן כרך ב'  למהלל העדני 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקרות לוי עזרא שר שלום קשת "גואל יבוא" 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ביקרות בן יוסף שריה צלילי גולן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 הלוי רצון בשערי הידידות  1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 שמעון אביזמר
 

 שיר הלוי רצון דיוקן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר אביזמר שמעון מענה לשיר ידידות לרצון הלוי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר יצהרי מרדכי שיר הידידות ליוסף דחוח הלוי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר הררי זהר יצירותיך מציאות וחלום 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 שיר הלוי רצון הו העוף הדואה מרדכי יצהרי 1990 ספטמבר 95-96 צוצה 

 ביקורת  ערב הוקרה לסופר שלום מדינה ברא העין 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר מוריאל יחזקאל המבטא העברי במאבקו 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר קיסר צמח על יישור הדורים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר אושרי חיים מורשת יהדות תימן 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  יעבץ עובדיה נושאי כתר הרבנות בעיר צעדה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
תנועת הליכות עם ישראל קיימה ירחי כלה בנושא משפט  1990 ספטמבר 95-96 צה צו

 התורה בישראל
  סופרנו

 מאמר  ודנטים היהודיםהתאחדות נעולמית של הסט 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 ראיון הראל סמדר ראיון עם הסופרת שמחה זרמתי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר בן יוסף אדיר סיקור פעילות האגודה לטפוח חברה ותרבות 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר נצח שלומית אמנות הראיה 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
 מאמר אמיר אברהם ע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביארבי יהוש 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
   במעלות קדושים 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  קיסר צמח על המלומד ר' יצחק שבטיאל 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  הלוי י"ד הרב מנשה לדאני 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  דחוח הלוי יוסף רבי סעדיה כובשי 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  די"ש יוסף עזרא כהן נע"ג 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  בן שלום יוסף דיוקן רבי שלום געדי נע"ג 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  בן שלום יוסף יחיאל עקיבא נע"ג 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
  שאול אליהו ציון גרמי לדמותו 1990 ספטמבר 95-96 צה צו
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אפיק אל  הקורא הממסד ועשירי טיפוחיו מרוששים את המוני  1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 העם
  

 מאמר חסדאי יעקב על מה המהומה והרעש 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר לוי רפאל עברית לנצח 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר סבירסקי שלמה ראל תמונת מצבמי מקבל תעודת בגרות ביש 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר יונה יוסי מסמך מרשיע "חינוך בישראל מחוז המסלולים הנפרדים" 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר פישביין יעל שעות בהתארגנות כיצד להאבק בעוולות מערכת החינוך 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר יוסף מאיר ת בחברה  העליה מברית המועצותלשינוי מהפכני של תפישו 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר לויטן דב רכוש וספרי קודש שנלקחו מעולי תימן 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר נבו עמוס כך שדדו את העולים 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
ממחוז השקרים המוסמכים עם הופעת הסםר "חינוך בישראל  1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 מסלולים הנפרדים""מחוז ה
 מאמר בן יוסף יהונתן

 מאמר בן יוסף אדיר טחנות הצדק טוב שם משמן טוב 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר יוסף מאיר התקשורת הישראלית ויהודי המזרח 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר מאיר יוסף פרשת גירוש התימנים מכנרת 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת אדמון תלמה התימנים ממרמורק שבים לכנרת 1991 וגוסטא 97-98 צז צח
 ביקורת הלוי רצון הפיוט מאת פרופסור אהרן מירסקי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת צדוק חיים יסורי הגאולה והפדות 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת רצהבי יצחק סדר אשמורת לרב אבידן ילחק הלוי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
תרבות ותרבות כלאיים לנושא הגורם הגיאו אקלימי  1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 בהיסטוריה
 מאמר בן יוסף מ' הגר

 מאמר ערוסי הלוי רצון שנות יהדות תימן בארץ כאפיקים בנגב 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 שיר סולמי טוביה הצדעה לילדי תימן הנעדרים 1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 שיר הלוי רצון ירקן שוק עיראקי 1991 אוגוסט 97-98 ז צחצ
 ביקורת דחוח הלוי רצון מדורה מדעית של שירי אברהם בן חלפון 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת קלין פרנקה אביבה החתונה היהודית בבגדד ובבנותיה פרופסור יצחק אבישור 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי פז 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 נאום   על גלות מוזע נאום בן אלאסבט סעיד 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
משירת תימן מד מיין לגאולה שיר בלתי נודע למשורר תימני  1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 קדום
 ביקורת טובי יוסף

 ???  קנהשירה נאה ומתו 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר מייסנר רינת מאה שנות מחקר של מלומדים אוסטרים בתימן 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
  עיתון דבר התנשאות גזענית מחליאה 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר סופרנו סקאדים ונזקיהם במונחי המשפט העברי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת משולם עוזיהו ופת התפתחותבני עי"ש לתנ 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת דחוח הלוי דוד חן תורה וחן מקום במושב נחם 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת הלוי רצון סקירת ספרים "לב תורה" מאת ד"ר יעקב יעקובי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
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 שיר הלוי רצון משירי ידידות לטוב צדוק 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת עוזיהו משולם אליכין בשלבי פיתוח 1991 אוגוסט 97-98 חצז צ
 ביקורת דחוח הלוי דורון מעבר להרים ולמדבר נוף ילדות מסע לתימן ויהודיה 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר  מה נעשה בענין כתבי היד שנשדדו 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר גלוסקא יצחק שון חז"ל שבפי יהודי תימןכוחו של הבידול בל 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר יעבץ עובדיה כתר הרבנות והמנהיגות באזור צעדה בצפון תימן 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת  שיר נאה על ששה סדרי משנה 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר וי שמואלדחוח הל אשר על הגחלת לדמותו של יחיא דאוד צוברי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת דחוח הלוי יוסף על מפעלו הספרותי של מרדכי יצהרי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת אהרוני ארנה בסוד אנשי מעשה הרב סעדיה כובשי 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת רצהבי יהודה קוים לדמותו של ר' יוסף קרח 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת חקק ובלפור הרצל שירה ירושלמית כאובה וסולחת "פתאום נפתח צהר" 1991 סטאוגו 97-98 צז צח
 מאמר קפאח אהרן קוים לדמותו של הגאון רבי יוסף אלקארה ז"ל 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 מאמר מדינה שלום ג'ביר לוי מדינה "ציר גולת תימן הראשון" 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
דחוח הלוי יוסף  על יאיר מדאר הלוי נע"ג 1991 אוגוסט 97-98 צז צח

 קיסר צמח
 הספד

 הספד גחוח הלוי יוסף העסקן הדגול ר' יעקב שלמה הכהן 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
   לזכר נעדרים 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
  סילוני רחל בתום מלחמת המפרץ 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד יוסף דעי לדמותו נע"גשלום מ 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד עמיהוד שלמה לזכרו שלמה עמיהוד ז"ל 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
  פטישי אהרון קינה היק וקוננה לזכר חבצלת פטישי ז"ל 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד בן שלום יוסף שלמה מדליה נע"ג 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד עמרם עוזירי אל עוזירי נע"גהרב ישר 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד גיאת יוסף הרב מנשה לדאני נע"ג 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 הספד אושרי זהבה מרת יונה חמאמאה נע"ג 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת סילוני רחל בתום מלחמת המרץ 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
 ביקורת  פר"בין עדן לתימן"ערב תרבות הוצאת הס 1991 אוגוסט 97-98 צז צח
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   אפיק אל הקורא סבבוך בכחש דוד לוי 1992 מארס 99 צט
 מאמר מהסבירסקי של שומרי חומות האליטה ההסללה המקצועית בחטיבות הביניים  1992 מארס 99 צט
 מאמר סבירסקי שלמה פתיחת אזורי הרישום במערכת החינוך 1992 מארס 99 צט
 מאמר צדוק יעל התקווה הלבנה של מתעבי הגלביות ושונאי הסלסולים 1992 מארס 99 צט
מחקר חדש קובע מיקומם של בני המזרח בהשגיהם  1992 מארס 99 צט

 השכלתיים אחרי הנוצרים והמוסלמים
 מרמא קיזל אריה

מורה החפץ בטובתם ובקידומם של ילדי ישראל עם יואל  1992 מארס 99 צט
 איפרגן

 ראיון נציגת הל"ה

 מאמר לויטן דב פרשת משבר החינוך  שוב עולה לכותרות 1992 מארס 99 צט
 מאמר בן יוסף משה הגר אל העידן הבתר אשכנזי 1992 מארס 99 צט
 ראיון חקק הרצל ובלפור גרראיון עם משה בן יוסף ה 1992 מארס 99 צט
 מאמר מאיר יוסף עיונים בתקומת ישראל 1992 מארס 99 צט
 מאמר בן שלום יוסף מלכה עלי פודיאל בת כפר בשילוח 1992 מארס 99 צט
 ביקורת מאיר יוסף יהודי עיראק בישראל בחברה ובכלכלה 1992 מארס 99 צט
 מאמר תי משהקה השפה העברית וצליליה הטבעיים 1992 מארס 99 צט
 מאמר מטלון אברהם המבטא העברי שהושחת 1992 מארס 99 צט
שירת ישראל בתימן הנושא ההגותי פח כב כללים בכבשוני  1992 מארס 99 צט

 הסוד הקבלה
 ביקורת הלוי רצון

 שיר אלשבזי ס אדון עולם ישגבה לדלים 1992 מארס 99 צט
 שיר  קול צבי הרעיש לבבי 1992 מארס 99 צט
 שיר חיים סנואני הוי דורשי חכמה 1992 מארס 99 צט
 מאמר צויאל יוסף היחודיים המצאה מלפני קום המדינה 1992 מארס 99 צט
 מאמר טובי יוסף משירת תימן מה שירת חזון משיחי לרבי שלום שבזי על גאולה  1992 מארס 99 צט
 שיר אלשבזי ס ג'ואבהא 1992 מארס 99 צט
 ביקורת סילוני רחל ס חברי האיגוד לעתונות תקופתיתכינו 1992 מארס 99 צט
סקירת ספרים "סדר הושענא רבה פזורה ומנהגיה" ר' אבירן  1992 מארס 99 צט

 ילחק הלוי
 ביקורת הלוי רצון

 ראיון פטישי אהרן ראיון עם הרב שלום אבהר 1992 מארס 99 צט
 מאמר הלוי יוסף ואדם מה יבין דרכו 1992 מארס 99 צט
 מאמר בראשי אברהם חינוך במשפחתונים במפעל להכשרת ילדי ישראל 1992 מארס 99 צט
 שיר ברטה דאר כרמלה ענבלי תימן 1992 מארס 99 צט
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מהלל העדני לדמותו 1992 מארס 99 צט
 מאמר מדינה שלום עיונים במחקרי יהדות תימן 1992 מארס 99 צט
 ביקורת שאול אליהו יון מכשיר להנחלת מורשת יהדות תימןשבתות ע 1992 מארס 99 צט
 שיר ברטה דאר כרמלה אדמתי תבנית נוף אנשיה 1992 מארס 99 צט
 מאמר דחוח הלוי יוסף שיחת רעים עם הרב מרדכי יצהרי 1992 מארס 99 צט
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 מאמר רצהבי יהודה דרך חיים 1992 מארס 99 צט
 שיר י רצוןהלו ואתה פה עמד עמדי 1992 מארס 99 צט
 מאמר דחוח הלוי יוסף השיבה רעים עם הרב מרדכי יצהרי 1992 מארס 99 צט
  רצהבי יהודה דרך חיים 1992 מארס 99 צט
  שלמה אבישי השיבה למקורות אבותינו 1992 מארס 99 צט
 מאמר חמדי אברהם יהדות תימן וירחי כלה הליכות עם ישראל 1992 מארס 99 צט
 מאמר דאר ברטה כרמלה היות ישראלי בארצות הבריתל 1992 מארס 99 צט
 ביקורת דחוח הלוי שמואל ערב שירה ומורשת לכבוד האמן שר שלום קשת 1992 מארס 99 צט
 מאמר רצהבי יהודה אדם ועירו 1992 מארס 99 צט
 ביקורת חקק בלפור תור הזהב ותור הגירוש 1992 מארס 99 צט
 ביקורת מורה שמואל ושה משוררים מבבלפגישות עם הסב של 1992 מארס 99 צט
  בן קבוצת כנרת באמת אנשים מזורים 1992 מארס 99 צט
 אביזמר שמעון שיר ומענו 1992 מארס 99 צט

 הלוי רצון
 שיר

 ביקורת הלוי רצון אמנון דנקנר וצלילי המזרח 1992 מארס 99 צט
 מאמר סילורה דוד להציל את יהודי סוריה 1992 מארס 99 צט
 מאמר שוחט ניר אוצר המלים 1992 מארס 99 צט
 מכתב עלי פודיאל מלכה מכתב לתדי קולק 1992 מארס 99 צט
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מפעלו החשוב של יהודה צאהרי דהרי 1992 מארס 99 צט
 ביקורת הראל סמדר עם צאת הספר "ערב ומערב" 1992 מארס 99 צט
  עבץ עובדיהי כתר לרב יצחק יוסף 1992 מארס 99 צט
  רענן יהודה מכתב למערכת "יתד נאמן" 1992 מארס 99 צט
   במעלת קדושים 1992 מארס 99 צט
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   האמנם שינוי במדיניות החברתית ? 1993 פברואר 100 ק
 מאמר חקק לב  אפיקים סיפור של העזה ודבקות 1993 פברואר 100 ק
 מאמר סבירסקי שלמה  שאינם מגיעים לבגרות 50%קודמים לכל  1993 פברואר 100 ק
לשינוי מהפכני של תפישות בחברה דרושה אוריינטציה  1993 פברואר 100 ק

 מזרחית עצמית עם חזון
 מאמר מאיר יוסף

 ביקורת הנגבי חיים ם פועלים טבעייםהתימני 1993 פברואר 100 ק
 מאמר אלגזי יוסף התימנים מכשיר טוב לכיבוש העבודה 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת מאיר יוסף זעזוע וזעם לאחר צפיה בסרט "דקל שפל צמרת" 1993 פברואר 100 ק
 מאמר מאיר יוסף הרקע לשליחות יבנאלי לתימן 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת שגיב דוד מילון עברי ערבי 1993 פברואר 100 ק
 מאמר צוריאלי יוסף דר הצד הלא שוויוני בין חלוצים תימנים ואשכנזים 1993 פברואר 100 ק
 מאמר שלום סעיד העולים של שנות החמשים 1993 פברואר 100 ק
 אל מול פני הדברים העבר היהודי מחוץ לכיתה יורם  1993 פברואר 100 ק

 12.6.92ברונובסקי הארץ 
 מאמר הלוי רצון

 מאמר  אל מול פני הדברים ב מעשה בשתי נשמות 1993 פברואר 100 ק
אל מול פני הדברים ג נתן זך מול שכונות התקוה וראש  1993 פברואר 100 ק

 העין
 ביקורת 

 מאמר אושרי חיים תמרורים בדברי ימי היהודים בתימן 1993 פברואר 100 ק
 מאמר הלוי רצון אל בתימן הנושא ההגוטי פט שירת ישר 1993 פברואר 100 ק
 שיר שבזי אהוב הכל חכם דעת והשכל 1993 פברואר 100 ק
 מאמר טובי יוסף דר משירת תימן מו השיר והספר ארבעה שירים חדשים 1993 פברואר 100 ק
 שיר בשירי יחיא שיר פתיחה להעתקת פירוש משנת תרומות להרמב"ם 1993 פברואר 100 ק
 שיר בשירי יחיא שיר בשבח מדרש הגדול לרבי דוד עדני 1993 פברואר 100 ק
 שיר הכהן דוד שיר בשבח ס קב הישר לרצ"ה קיידנובר 1993 פברואר 100 ק
 שיר  שיר לשמחת תורה 1993 פברואר 100 ק
 שיר ישועה מרים עזרה בן אדם ודגול בתבונה 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת הלוי רצון צירה מחקרית תורנית הרב יוסף קפאחעין הקורא  י 1993 פברואר 100 ק
 שיר הלוי רצון אמהות באדם 1993 פברואר 100 ק
 שיר הלוי רצון אשה ואוצרה ב 1993 פברואר 100 ק
 שיר הלוי רצון אמהות באדם ג 1993 פברואר 100 ק
יהודי עדן קהילה שהיתה פרופסור ראובן עדן קהילה  1993 פברואר 100 ק

 שהיתה
 מאמר דחוח הלוי יוסף

 THE JEWS OF ADEN  PROF AHARONI 1993 פברואר 100 ק
NISIM REJWAN 

 ביקורת

אנשי העליה השניה מתימן  כובשי העבודה העברית מכתב  1993 פברואר 100 ק
 לשרשים

 מכתב דחוח הלוי יוסף
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 ביקורת סולמי אבי אמיר לדמותם של אנשי העליה השניה 1993 פברואר 100 ק
 שיר פרח יהושוע בעזרת השם 1993 פברואר 100 ק
 מאמר רצהבי יהודה יפה תורה עם דרך ארץ 1993 פברואר 100 ק
 מאמר מדינה שלום 1927מעמד של נידוי שאירע בקהילת עדן תרפ"ז  1993 פברואר 100 ק
 מאמר מאיר יוסף  יצחק נדב זכרונות איש השומר 1993 פברואר 100 ק
 מאמר והב יונתן רשמי ביקור אצל היהודים בצפון תימן 1993 פברואר 100 ק
 ראיון דחוח הלוי יוסף ודוד ראיון עם יונתן והב מנהטן 1993 פברואר 100 ק
דחוח הלוי יוסף ובנו  שיחה עם נשיא הפדרציה היהודית התימנית בארה"ב 1993 פברואר 100 ק

 דוד
 מאמר

בית הכנסת אהל שם שיחה עם הרב שמשון בנימין מ 1993 פברואר 100 ק
 ברוקלין

 מאמר דחוח הלוי ודוד בנו

 ראיון משולם עוזי ראיון עם ישראל קיסר שר התחבורה 1993 פברואר 100 ק
 מאמר יעבץ עובדיה  דעיכת זוהר הרבנות והמנהיגות בצפון תימן 1993 פברואר 100 ק
 שיר הלוי רצון ?????    
 מאמר דחוח הלוי יוסף דמותוזכריה גלוסקא  קוים ל 1993 פברואר 100 ק
 מאמר רפאל לוי  ניבי תלמוד 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת גימאני אהרון  הרב שלמה אלחראזי וחיבורו בית תפילה 1993 פברואר 100 ק
 מאמר קליין אביבה דר שיחות השלום והרכוש היהודי בארצות האיסלאם 1993 פברואר 100 ק
 מאמר דחוח הלוי אדיר מעשהבסוד אנשי ה 1993 פברואר 100 ק
 מאמר פטישי אהרן דיוקן אשת לפידות 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת משולם עוזי מזל סעד יו"ר עני"ת 1993 פברואר 100 ק
אוצר מקורות על החינוך היהודי מתקופת המשנה  1993 פברואר 100 ק

 והתלמוד
 מאמר גלוסקא יצחק

 ביקורת שלומי אמנון ר תרבות תימןחברה בינלאומית לחק 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מילון ערבי אנגלי ללשון הערבית התימנית 1993 פברואר 100 ק
 מאמר חקק בלפור שנה לגירוש יהודי ספרד 500 1993 פברואר 100 ק
 ביקורת לביא דוד שנה לפקולטה לחקלאות ברחובות 50 1993 פברואר 100 ק
 הספד רצהבי יהודה לדמותו של רבי זכריה רצהבי ז"ל 1993 פברואר 100 ק
 הספד דחוח הלוי יוסף רבי יוסף צדוק ז"ל 1993 פברואר 100 ק
 הספד אריאל שרעבי יהודה שנים לנפילת רס"ן אהוד אריאל10 1993 פברואר 100 ק
 הספד מדעי שלומית לזכר חנה מדעי נע"ג 1993 פברואר 100 ק
 הספד פרדס שלמה יהו פרדס ז"להרב אל 1993 פברואר 100 ק
 הספד עובדיה חסר ושרה שאול חסר זצ"ל 1993 פברואר 100 ק
 הספד בר אושר מיכאל שנים 5רבי אלעזר אהרוני הכהן  1993 פברואר 100 ק
 ביקורת רוזנבלום עירית על חיסולם של ע' ו ח' 1993 פברואר 100 ק
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   אפיק אל הקורא שינוי המדיניות לחשיבה חדשה 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת בן יוסף יהונתן ערב הוקרה ליובל אפיקים בתל אביב 1993 אוקטובר 101 קא קב
ערב הוקרה ליובל אפיקים בנתניה במרכז הרצאתו של  1993 אוקטובר 101 קא קב

 דר שלמה סבירסקי
 ביקורת וי שמואלדחוח הל

 מאמר מאיר יוסף הרהורים בעקבות הרצאתו של דר שלמה סבירסקי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 שיר דחוח הלוי דוד רחל 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים הומניזם נוסח ראש העין 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת מאיר יוסף ישראלים החדשיםיוסי מלמן ה 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ספר שבטיאל מחקרים בלשון העברית ובמסורת העדות 1993 אוקטובר 101 קא קב

 בעריכת יצחק גלוסקא וצמח קיסר
 ביקורת דחוח הלוי יוסף

 פיוט טובי יוסף דר פיוט חדש למילה 1993 אוקטובר 101 קא קב
ההגותי צ שמעו לי כל בעלי שירת ישראל בתימן הנושא  1993 אוקטובר 101 קא קב

 חכמה ס שלם בירב יוסף שבזי
 שיר הלוי רצון

עיונים במחקרי יהדות תימן שלש תעודות מקהילת  1993 אוקטובר 101 קא קב
צנעא  תקנת הציבור תמונה נדירה מישיבת מהריץ  

 מתנת שכיב מרע

 מאמר מדינה שלום

 ורתביק הלוי רצון סקירת ספרים  1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת אהרן גימאני  ספר היובל לכבוד פרופסור יהודה רצהבי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר הלוי רצון משגב ופשרו בית שרה ותכניו 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר אהרוני רחל  על כנפי נשרים 1993 אוקטובר 101 קא קב
 שיר דחוח הלוי יוסף בחסות האם 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת דחוח הלוי יוסף מהלל העדני האיש ופעלו הספרותי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 שיר הלוי רצון מזל טוב לטוביה סולמי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר רצהבי זכריה בן שלום מלאכת הקדרות בכפר סעואן 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת פטישי אהרן שבת עיון בגני נצרת 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר רענן יהודה מתלאות הקליטה של עליית על כנפי נשרים 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר רצהבי יהודה שיר ידידות לשעתאל עוללות מגנזי תימן 1993 אוקטובר 101 קא קב
 שיר  מבין לבבי סימן מן שעתאל 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאמר אורגיל בלה מייך חיי עמי חי למען אחי ורעיואומר לך בד 1993 אוקטובר 101 קא קב
בת חכם יהודה מרים  יצירת יש מאין 1993 אוקטובר 101 קא קב

 ישועה
 

  דחוח הלוי יוסף ואומר לך בדמייך חיי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת דחוח הלוי יוסף ואנחנו משלמים את המחיר 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ראיון סלוני רחל שיחה עם ישראל עמיר זבלודובסקי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 מאקמה חקק הרצל ובלפור שיר הלל למחתרת הציונית בעיראק 1993 אוקטובר 101 קא קב
 ביקורת לוי רפאל שלום בית וקשיי לשון 1993 אוקטובר 101 קא קב
 שיר הלוי רצון מאנטבת יונתן אל שלג לבנון 1993 אוקטובר 101 קא קב
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 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 שיר הלוי רצון דברים אל החוץ 1993 אוקטובר 101 קבקא 

 שיר הלוי רצון נר לנשמת חיים אושרי נעג 1993 אוקטובר 101 קא קב
 הספד דחוח הלוי יוסף לדמותו של ר חיים אושרי נעג 1993 אוקטובר 101 קא קב
 הספד שוכר רחל נר לנשמת בתנו רותי 1993 אוקטובר 101 קא קב
 הספד בוני שמואל נר לנשמת אבי אברהם בוני זל 1993 אוקטובר 101 קא קב
 הספד אהרוני יחיא דברים לזכרו של מור הרב שלום אבהר נעג 1993 אוקטובר 101 קא קב
 הספד דחוח הלוי יוסף שמחה זרמתי זל 1993 אוקטובר 101 קא קב

 הספד שוחט דר     
       
       
       
       

 
 מילות מפתח מחבר שם המאמר נהש חודש גליון גליון
   אפיק אל הקורא על עוללים ועל יונקים ועל שוד רוחני יקר  1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר מנדלר נילי השיטה ממשיכה לפעול והקיטוב מעמיק 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת זכריה דני דרושה מהפכה בחינוך בישראל 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת מאיר יוסף הערות על הספר ימי כור ההיתוך צבי צמרת 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר מאיר יוסף ההונאה הגדולה 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת סולמי טוביה מכתב לרפאל מהלל  1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת דחוח הלוי יוסף ימי כור ההיתוך ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר לויטן דב העליה מתימן נמשכת גם לאחר עלית על כנפי נשרים 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת בן יוסף יהונתן מקהל ספרות ושירה לסופר מהלל העדני ז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר יהודי יגאל חוק השבות והעליה הרוסית האחרונה 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר הלוי רצון ל פני הדברים דמויות במדמנת המציאותאל מו 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר  זה לעומת זה פרק ד ארבעים מיליון שקל להשלמת הכנסה 1994 יוני 103 קד-קג
 שיר יצהרי מרדכי מנחת שי ליוסף כהן 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת מאיר יוסף תשנ"ג 3עיונים בתקומת ישראל כרך  1994 יוני 103 קד-קג
לימודה של מורשת העדות דברים בטקס הענקת פרס  1994 יוני 103 דק-קג

 ירושלים לטיפוח מורשת ישראל
 ביקורת מורג שלמה

 שירת ישראל בתימן הנושא המשיחי צא 1994 יוני 103 קד-קג
 כחיל מצנא 

 מאמר הלוי רצון
 שיר

 שיר הלוי רצון שני שירים שמש עלה הרום  לך עלה מזה 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת הלוי רצון סקירת ספרים ספר הזיכרון לרב שלום יצחק הלוי נע"ג 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר טובי יוסף שיר ידידות ושיר תלונה לרב יוסף בן אביגד  משירת תימן מח 1994 יוני 103 קד-קג
עיונים במחקרי שירת תימן קינות תימניות לר' שלום רדעאי     

 ז"ל
 מאמר מדינה שלום

 



102 
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 קינה    קול אנחה ויללה 1994 יוני 103 קד-קג
 קינה    ענתה קהלת שרידים 1994 יוני 103 קד-קג
 אחות סמוכה סימן אני שלום רדהעי בן יחיא עצב שמח  1994 יוני 103 קד-קג

 אש תוקד בקרבי
  

 קינה
 שיר  "אחר" סימן יוסף בן אביגד משתא 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר מדינה שלום אלג'אמע המאסף אינו חבור דוד בן ישע הלוי 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר כהן יצחק פגישה עם ציירת 1994 יוני 103 קד-קג
  רצהבי יהודה פירורים משולחנה של יהדות תימן 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר דחוח הלוי דוד הרב עזריה בסיס הוכתר לרב ראשי לראש העין 1994 יוני 103 קד-קג
 שיר יצהרי מיכל שלום על ישראל 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר קיסר צמח על סידור תפלה חדש שיח ירושלים 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת כוכבי יהודה ערב הוקרה לעורך אפיקים מר יוסף דחוח הלוי 1994 יוני 103 קד-קג
 מרמא אביזמר שמעון על ההצעות לתקנת הכתיב העברי 1994 יוני 103 קד-קג
 סיפור לניאדו שמואל רפול אל חלאא 1994 יוני 103 קד-קג
  נחשון יחיאל הרב יוסף בן שלום קארה ראבד קבוע שמיני 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר דחוח הלוי דורון בת תימן עולמה של האשה היהודיה 1994 יוני 103 קד-קג
 יקורתב חתוכה צורי אתר הנצחה לסעדיה חתוכה 1994 יוני 103 קד-קג
 שוב את הצלם 1994 יוני 103 קד-קג

 כל ימיו
 שיר בן יוסף ראובן

 ביקורת שרעבי אסתר ארגון יוצאי תימן המרכז 1994 יוני 103 קד-קג
 ביקורת  פרס יצחק בן צבי לרב יוסף קאפח 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר לוי רפאל זוטות מכאן ומכאן מדברי חז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר יהודה בת חכם מרים במחיצתו של הרב קוק צז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר הלוי י"ד מכון שלום לשבטי ישורון מיסודו של הרב גמליאל 1994 יוני 103 קד-קג
 הספד הלוי י"ד ר יעקב חגבי ז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 הספד דחוח הלוי יוסף ר שלום ישראל ז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 הספד דחוח הלוי יוסף וצדיק באמונתו יחיה נר זכרון למארי יחיא לגאמי נע"ג 1994 יוני 103 קד-קג
 הספד רוזי דוד על שמחה זרמתי ז"ל 1994 יוני 103 קד-קג
 מאמר פטישי אהרון לדמותו של הרב שלום עופרי 1994 יוני 103 קד-קג
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 מאמר אלמגור דן אפיק אל הקורא בן שלושים 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר מאיר יוסף מערכת החינוך בישראל ויהודי המזרח 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת קורא מאוכזב שוב יהדות ללא מזרח 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת מאיר יוסף הבעיה הפלסטינית והיחס אל הערבים בישראל 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר לויטן דב הוקמה ועדת חקירה ממלכתית פרשת ילדי תימן 1995 מאי 105 קה קו
 שיר נועם בני להדר קהתי היד 1995 מאי 105 קה קו
   י אתה צבי מדבר הו 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת הלוי רצון שירת ישראל בתימן משיריו של הרב רצון עמרם שרעבי 1995 מאי 105 קה קו
 שיר שרעבי רצון עמרם הוי אתה צבי מדבר  1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת טובי יוסף ערב ספרות להוצאת הספר "הקהילה התימנית בירושלים" 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת טובי יוסף שיר חדש לרבי שלום בן יהודה מנצורה משירת תימן 1995 מאי 105 קה קו
 שיר  נשיר סי' אני סאלם בן יהודה מנצורה 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר סולמי טוביה אמונה ויהדות בשירת הנשים היהודיות בתימן 1995 מאי 105 קה קו
גמליאלי ניסים  הצדיק שלי 1995 מאי 105 קה קו

 ןבנימי
 

 שיר הלוי רצון הם יראים משב רוח מזרחית 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר ארד משה יחסי הגומלין בית הספר מורה תלמיד 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר שרעבי גאולה מפגש מרגש בין יקירי מושב אלישיב וצעיריו 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר מירסקי אהרן םפרסי שרת המדע והאומנויות למתרגמי 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת צמרת צבי תשובה לביקורת 1995 מאי 105 קה קו
  יצהרי מרדכי שירת הרב יוסף קורח 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת כתבנו הספר דבר מתוקן יצא לאור 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר אהרן רפאל עיר חדשה צומחת ונבנית ראש העין 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת סופרנו יצא לאור ספר אמרות כנף הרב שבח יוסף 1995 אימ 105 קה קו
 מאמר דחוח הלוי דוד קהילת יהודי עדן בלונדון 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת רגואן ניסים "מערבית לעדן" סקר קהילת יהודי עדן 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר אביר רסיסי זכרונות ממחוז הילדות 1995 מאי 105 קה קו
 שיר בר יוסף ראובן אל גבול מחשך 1995 מאי 105 וקה ק
 ביקורת עמיר יהודה ביכורי שירה לאביבית קאפח 1995 מאי 105 קה קו
 שיר קפאח אביבית "מאחרי השיר"  "מונולוג" 1995 מאי 105 קה קו
 מאמר גולדשמיד דני תולדות קהילת יהודי עדן 1995 מאי 105 קה קו
  סופרנו בנתניה לסטודנטים לרפואהמלגות  1995 מאי 105 קה קו
 מאמר סולמי טוביה מאפיינים יחודיים של יהדות שרעב 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת הלוי רצון שיחות בנושא צדק צדק תרדוף חלק א 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת כתבנו אירועים לחשיפת מורשת יהדות שרעב 1995 מאי 105 קה קו
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 ביקורת בסיס עזריה וקת המברכים לפי מסורת תימןחל 1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת אלמגור דן בביליוגרפיה 1922-1992בת תימן בפזמון העברי  1995 מאי 105 קה קו
 ביקורת סלימן עזרא ארגון "תורת אבות" ליהודי תימן 1995 מאי 105 קה קו
משרד  משלחת האיגוד הישראלית לעתונות תקופתית אורחי 1995 מאי 105 קה קו

 התיירות של ארץ יון
 ביקורת סלוני רחל

 הספד דחוח הלוי יוסף רחמים בן משה לדמותו 1995 מאי 105 קה קו
 הספד דחוח הלוי יוסף והלך לפניך צדקך לרבי דוד חיים דחוח הלוי 1995 מאי 105 קה קו
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 מאמר סבירסקי שלמה דר עושר ועוני משוע 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר העדני אלעד אל תשאל כיצד זה בא גלויים בפרשת ילדי תימן החטופים 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר ור דןאלמג שלום בך נשבעתי 1996 אפריל 107 קז קח
בתחושה של שליחות על הספר דמות ודיוקן עצמי חיוסף  1996 אפריל 107 קז קח

 הלוי
 ביקורת אלמגור דן

  טרי אורה תגובה למאמר של טוביה סולמי 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת הלוי רצון מבועי אפיקים  ספר היובל 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת לוי יניב מרו של דב לויטןתגובה למא 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת פיאמנטה משה  על מבועי אפיקים 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת דחוח הלוי יוסף איש נפלא ומופלא 1996 אפריל 107 קז קח
שירת ישראל בתימן צג קהילת צנעא בעבר הרחוק השבזי  1996 אפריל 107 קז קח

 בעבר הקרוב העלילתי
 מאמר הלוי רצון

 שיר בן יוסף ראובן שיר חמדתך 1996 אפריל 107 ז קחק
 סקירת ספרים בית זבידה מאת בן יעקב אברהם 1996 אפריל 107 קז קח

 שיר ועומסו עזרא עומסי
 ביקורת הלוי רצון

 שיר עמיהוד שלמה ברכה לידיד ואהוב מיועדה לידיד ורע יועדה 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר עמיר יהודה אהרי בשבח רבי יוסף בן ישראלרז אלצ' 1996 אפריל 107 קז קח
 שיר ?? ולה איצ'א 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר טובי יוסף  משירת תימן נ ברכי נפשי ליעקב הכהן בן יפת 1996 אפריל 107 קז קח
 שיר ?? ברכי נפשי ליעקב הכהן בן יפת 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר מאיר יוסף תימן בארץ לפני קום המדינה ולאחריההתיישבות יוצאי  1996 אפריל 107 קז קח
 שיר חקק בלפור ירושלים 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר מירסקי אהרן על מלאכת התרגום  1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר מדינה שלום משלים וחידות לרבי אברהם מדינה זצוק"ל 1996 אפריל 107 קז קח
 סיפור אביר נות ממחוז הילדות ברסיסי זכרו 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר שניצר שמואל כך נאמר וטוב לזכור דברים בשם אמרם 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר רגואן נסים תרומתו של ראובן אהרוני 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת כלפון סטילמן ידידה ראובן אהרוני הצנוע 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר יבין משה ה המלך וזיקת שמו לבית המקדששלמ 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר רפאל לוי  תורה מקרא קבלה ודברי סופרים 1996 אפריל 107 קז קח
 ברבי חיים על מסעות רבי משה מדינה ובניו 1996 אפריל 107 קז קח

 קרח שלום
 ביקורת

 מאמר עודד אריה  דוח על מצבם של היהודים בתימן במאה שעברה 1996 אפריל 107 קז קח
 ביקורת דחוח הלוי יסוף בסוד אנשי המעשה אליהו רדיע  במרכז המעשים 1996 אפריל 107 קז קח
 שיר פאלק מנחם הקשר בין דורות קסמים 1996 אפריל 107 קז קח
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לקעקע את השתיקה וההשתקה דיון חברתי בשאלת  1996 אפריל 107 קז קח

 הזהות החברה והחינוך
 מאמר שוחט אלה 

שיחה עם שלום ברזילי יושב ראש המועצה המקומית  1996 אפריל 107 קז קח
 פרדס חנה כרכור

 מאמר בן צבי דוד

 מאמר אדר משה  יחסי הגומלין בבית הספר מורה תלמיד ב 1996 אפריל 107 קז קח
 מאמר עומר מרדכי  1980 – 1916אבשלום עוקשי  1996 אפריל 107 קז קח
 ??? ישועה מרים הקסם הסודי 1996 אפריל 107 קז קח
 סיפור בן צבי דוד עיטם וספר תורה שם טוב 1996 אפריל 107 קז קח
 הספד דחוח הלוי יוסף לדמות רעיה ואם שושנה דחוח הלוי ז"ל 1996 אפריל 107 קז קח
לצייר פיאותיהם של תימנים דמויות תימניות ואמנים  1996 אפריל 107 קז קח

 תימנים באומנויות הפלסטיות בישראל
 מאמר למגור דןא

 הספד דחוח הלוי יוסף דברים לעילוי נשמת נעמי גריידי זל 1996 אפריל 107 קז קח
קליין פרנקה אביבה  19-20כלי נשק וציוד מלחמתי בחצי האי ערב במאות  1996 אפריל 107 קז קח

 דר
 מאמר

 הספד הלוי יוסף דחוח צדיק באמונתו קוים לדמותו של רבי יעיש אלוני ז"ל 1996 אפריל 107 קז קח
ספר יזכור לזכר יוסף דוד בן מרדכי יצחק הכהן  1996 אפריל 107 קז קח

 בורנשטיין ז"ל
בורנשטיין סילוני 

 רחל
??? 
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 פתיח  העוני אינו קטן תקציב המדינה כן 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר מאיר יוסף האמנם צריכים לחפש לעצמנו זהות תרבותית  1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר דחוח הלוי יוסף ים על פרקי אבותפניני אבות  הגיג 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר מאיר יוסף האמנם הבעיה היא מבחן בוזגלו 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים 1996 דצמבר 109-110 קט קי
התפילה במסורת תימן בחינות לשוניות ד"ר יצחק  1996 דצמבר 109-110 קט קי

 גלוסקא
 מאמר מורג שלמה

 מאמר הלוי יוסף-דחוח השנאה היא כוח 1996 דצמבר 109-110 קט קי
שוד ילדי תימן מאז ראשית שנות השלושים התרעת  1996 דצמבר 109-110 קט קי

 הרמח"ס על הצוצאות משוד ילדי תימן
 מאמר הלוי רצון

 מאמר מדמוני שושנה ביומה הראשון בארץ ישראל כיצד נחטפו הילדים 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 ביקורת טובי יוסף הספר "הקהילה התימנית בירושלים" 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן   צד שיר ופשרו 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 תרגום שר המשורר אל מרום 1996 דצמבר 109-110 קט קי

 מקור קאל אלאדיב אללה אלאכבאר
 שיר שבזי

 מאמר טובי יוסף משירת תימן נא פירוש הסליחות לרבי יצחק ונה 1996 דצמבר 109-110 קט קי
מנהל האגף לקשרי  האוניברסיטה העברית בירושלים 1996 דצמבר 109-110 קט קי

 חוץ
 

 מאמר מורג שלמה שתי דרשות בכבודה של יהדות תימן 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 שיר הלוי רצון ילוב עם "שמחת עניים" לאלתרמןההלך בישימון  ש 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר בר אשר משה על מפעלו של פרופסור שלמה מורג 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר גולדשטיין יפה כפר השילוח  נחלה שבויה 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 שני שירים "זה כל האדם זה כל יצחק רבין" "קהתי בן 1996 דצמבר 109-110 קט קי

 קהתים"
 שיר הלוי רצון

עין הקורא סקירת ספרים "מול הבריאה והבוראים יש  1996 דצמבר 109-110 קט קי
 בורא עולם" מאת הרב שלמה עמרם קורח

 ביקורת הלוי רצון

תעלומת "הסופרת העלומה" על שושנה שבבו ובת המזרח  1996 דצמבר 109-110 קט קי
 החדשה

 מאמר אלמגור דן

 שיר חקק בלפור מקדש האהבה 1996 מברדצ 109-110 קט קי
 מאמר אמיר אהרון תקשורת עילגת 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 שיר הלוי רצון זמן 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר הלוי יוסף-דחוח המאבק על ההיגוי העברי הנכון בישראל 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר אלמגור דן ות ומשיחים בין יהודי תימןציבור משיחי משחי 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 ביקורת אביטבול מיכאל בין שתי התרבויות " בני אלימאן בני הדרום" ד' חממי 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 סיפור גמליאלי בנימין נסים "שער הקוף והצב" מתוך כלילה ודמנה מחכמת ההודים 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 שיר חקק בלפור שפת היופי 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר + שיר מדינה שלום עיונים במחקרי תימן 1996 דצמבר 109-110 קט קי
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מורשת מפוארת שנשתמרה מבועי אפיקים ספר היובל  1996 דצמבר 109-110 קט קי

מחקרים במורשת יהדות תימן ובתרבותה עריכת יוסף 
 דחוח הלוי

 ביקורת כהן בנימין

 הספד משולם עוזיהו שנה לפטירתו של מארי שמעון מלאחי 1996 מברדצ 109-110 קט קי
 ביקורת קליין פרנקה אביבה הספר "הדרך לגאולה" 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר אדד משה יחסי הגומלין בבית הספר ביה"ס מורה תלמיד חלק ג' 1996 דצמבר 109-110 קט קי
ן" השירה העממית התימנית שירת הספר " אהבת תימ 1996 דצמבר 109-110 קט קי

 נשים מאת נסים בנימין גמליאלי
 ביקורת גמליאלי בנימין נסים

 שיר כתב שלום אורים 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר טרי אורה חלקם של יוצאי תימן בבניית תל אביב 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 סיפור לניאדו שמואל את חכמי חלב לא מוכרים בחלב 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר שיר קשאני ראובן רבי שלמה אבן גבירול משורר עליון 1996 דצמבר 109-110 קט קי
רשמי ביקור של רבי מנשה מצליח על יפו ותושביה בשנת  1996 דצמבר 109-110 קט קי

 תרמ"ב בערבית ינודית עירקאית
 מאמר אבישור יצחק

יהם של תימנים דמויות תימניות ואמנים לצייר פיאות 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 תימנים באמנויות הפלסטיות בישראל חלק ב

 ביקורת אלמגור דן

 מאמר פטישי אהרן דיוקנו של רב שלום נגאר  1996 דצמבר 109-110 קט קי
 מאמר סילוני רחל ביקור חברי האיגוד הישראלי 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 הספד שער יוסף חיאל אלשיך חתן התנ"ך הבינלאומיהרב י 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 הספד טובי יוסף על עמנואל מהלה אציל הנפש 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 הספד שרפי איילה פנחס שרפי לדמותו 1996 דצמבר 109-110 קט קי
 שיר שמחי יוסי לפיני השכן שלי וחבר המשק שלי במושב 1996 דצמבר 109-110 קט קי
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   אפיק אל הקורא ילדי תימן הנעדרים 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
צילה לוין מבית החולים הדסה ראש העין לקיבוץ עין  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 המפרץ העלמה או חטיפה
 מאמר צוברי רמי 

 ביקורת  הכל ברוח ההתנדבות עובדיה בן שלום 1997 טובראוק 111-112 קיא קיב
 מאמר שיפריס חן  פרשת ילדי תימן סגירת מעגל ראשון 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר שנהב יהודה  קשר השתיקה הוא הנשק האפקטיבי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 שיר בן שלום דחוח דוד לך אלי אני אפתח שפתי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר מאיר יוסף מאה שנות ציונות מדינית מנקודת ראות מזרחית 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת בשארי שלום הבעת תודה והוקרה למעלת כבוד יוסף דחוח הלוי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ון התגזענות לעת זקנהאל מול פני הדברים ירון לונד 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 עוד יוסף בני חי שירים מאת תמר בנימיני
 ביקורת הלוי רצון

 שיר הלוי רצון כל כך אדם עד היותו חכם דיוקן לציון בר מעוז 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת מאיר יוסף יהודה ניני ההיית או חלמתי חלום 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 שיר דחוח הלוי יוסף אמש ללא שמש 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת שובלי רפאל  הערות לספר ההיית או חלמתי חלום 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
תשובה לחכ רן כהן גם רוב יהודי אירופה לא עלו מתוך  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 ציונות לוהטת
 מאמר מאיר יוסף

 ביקורת טרי אורה תגובה למאמרו של ירון לונדון שפורסם בידיעות 1997 ראוקטוב 111-112 קיא קיב
מודחי עמנואל  גלגוליה של הנצחה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 ושובלי רפאל 
 מאמר

קם הסטוריון לתימני כנרת הערות לספרו של פרופסור  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 יהודה ניני ההית או חלמתי חלום

 ביקורת ר יוסףאבידו

תימני כנרת פרשה בתולדות יוצאי תימן בארץ ישראל  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 והשתקפות בראי הספרות;

 מאמר טובי יוסף 

שירת ישראל בתימן צה שירים ופשרם אדון עולם גמלתני  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 חסדים

 ביקורת הלוי רצון

 שיר אבן עזרא יעקב חץ הזמן ומדקרות אדם 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
משירת תימן נב שיר המענה לרבי דוד ד'מרמרי שיר מענה  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 על יגדל אלהים חי לרבי דוד בן שלמה הלוי ד'מרמרי
 שיר טובי יוסף 

 שיר ?? אחרת סי אני דוד בן שלמה הלוי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
איומה העמידי זכות גולים בשביה גאולת שיר גאולה  1997 אוקטובר 111-112 יבקיא ק

 לשבזי
 מאמר עמיר יהודה

 ביקורת הלוי רצון עין הקורא שנות תופת אברהם לנצמן וכו' 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר לי ציוןאלגרב פעם בעבר הרחוק בגלקסיה מאוד רחוקה תקווה חדשה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת סופרנו ערב שירה לר שלם שבזי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת והב ישראל עצרות הוקרה לכבוד הרב יוסף קאפח 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 שיר הלוי רצון הא קשות עמלנו ליוסף דחוח הלוי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
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אדם שב אל ביתו קוים להערכת מפעלו של דר יוסף הלוי  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

 זל בחקר ספרות יהודי תימן ודמותו כחוקר
 מאמר עמיר יהודה

 שיר בר עוז אברהם עקידת רחל 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 קינה מנצור שלום קינה לרב סעיד שמעון מנחם נעג 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 הספד דחוח הלוי יוסף דמות ודיוקנו של תלמיד חכמים דר יוסף הלוי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 הספד עמיר יהודה כינורו של יוסי הלוי זל 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר רצהבי יהודה  תכלאל בכתב יד קדשו של ר שלם שבזי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת זהבי מיכל פרים חדשים יקרי ערך ס 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת בר מעוז ציון נוסח התפילה המנהגים ומסורת הקריאה של הרש שבזי 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 שיר דחוח הלוי יוסף לך אשלח בך עטי ברכה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר י יהודהרצהב אגרת עליה משנת תשו 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר בן צבי דוד מפלאות מרן השבזי הגיגי לב 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 מאמר רצהבי יהודה צדיקי דורנו מבני עדתנו זכרון נעורים 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ביקורת כתבנו בפתח תקוה פתיחת בית יהודי תימן בפתח תקוה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב

שער התייר והצורף מתוך כלילה ודימנה בתרגומו של  1997 אוקטובר 111-112 קיב קיא
 עבדאללה בן אלמקפע

 סיפור גמליאלי נסים בנימין

ערב הוקרה לאנשי הדר ומעשה השר אביגדור קהלני  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 ואלמ יצחק גרציאני

 ביקורת זהבי מיכל

 הספד סולמי טוביה ספד לתימניה שלי זוהרה סולמי זלה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 שיר סולמי טוביה לתימניה שלי מתוך הספר תפילה לגולים בעולמם 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
 הספד  דליה לאכט לבית קהא שנה למותה 1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
   רצון הלויהועד הציבורי להוצאת כתבי  1997 אוקטובר 111-112 קיא קיב
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 מאמר סבירסקי שלמה אפיק אל הקורא לקראת היובל הבא 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר ח הלוי יוסףדחו ההיגוי העברי הצח הגיע לשפל המדרגה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר בר יוסף חיים עידן נביאי השקר 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר רצהבי זכריה זל שיר הקופות 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר מאיר יוסף האלרגיה לתרבות המזרח 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר נירשוחט  לא שד עדתי אלא ניכור עדתי 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר אבידור יוסף דור של מקופחים יצא לפנסיה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
התימוכין האקדמיים לתימני כנרת ופרשת ילדי תימן  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 ומזרח
 מאמר שיפריס חן

 מאמר הרצוג אסתר הפרשה הנוראה של חטיפת ילדי תימן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
עוזי משולם היה לסמל החטא הקדמון שחטא המפעל  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 הציוני כלפי התימנים
 מאמר הנגבי חיים

 מאמר שיפריס חן הצדק של הרב משולם 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר פרץ סיגל פרשת ילדי תימן עדות חדשה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר שובלי רפאל הייתם עד עכשיו דע מת תשיב למכחישים ולשוטיםאיפה  1998 יולי 113-114 קיג קיד
 סיפור אביר ולוואי כלב הייתי  זכרונות ילדות 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת מאיר יוסף משה שחל המאוכזב התורן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 רתביקו מאיר יוסף תשובה לדר משה גרנות 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים הלהב האגודה לטהרת נעם בישראל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר טובי יוסף יובל שנים לעליית על כנפי נשרים 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר הלוי רצון שירת ישראל בתימן צו 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר  ויות אשירהחד 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר  הללויות 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר הלוי רצון לאור ההולכים שני שירים 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר הלוי רצון יגאל אלון 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר הלוי רצון נר למאיר 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר ביקורת טובי יוסף מן נד בקשה נאה בארמיתמשירת תי 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת רצהבי יהודה שני שירים חדשים לרבי זכריה אלצהרי 1998 יולי 113-114 קיג קיד
איומתי בחן העירה תוספת של רש שבזי לפיוט המבדיל  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 בין קודש לחול
 מאמר עמיר יהודה

 פיוט  מן אלשבזיסי 1998 יולי 113-114 קיג קיד
ונאמן גאולה לשירו של שבזי לתופעת דיבוק אותיות  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 ופירוקן
 ביקורת מלמד אורי

 
 

 מאמר מאיר יוסף  Yemeni American Investigation committee 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ?  ימן בנחלת יהודהועדת החקירה התימנית של יהודי ת 1998 יולי 113-114 קיג קיד
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 מאמר מאיר יוסף פרשת התיישבותם של יהודי תימן בנחלת יהודה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת דחוח הלוי שמואל ערב שירה ועיון לגדולי תורה ביהדות עדן תימן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר עמיר יהודה לרבי הלוי רצון  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 מקאמה מורי ברכה מקאמה לשבת בשלח 1998 יולי 113-114 ג קידקי
 מאמר אהרוני סיקא יעקב כיצד ואימתי הגיעו יהודים לתימן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת מדינה שלום אברהם מדינה בונה הבנינים 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת וסףרבינוביץ י אברהם מדינהה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת ספקטור יצחק אברהם מדינה 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת אביזמר שמעון על הספר תימן בתעודות 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת גמליאלי בנימין נסים הסופר נסים טירי בן תשעים 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר הלוי רצון מתעדתעודה תיעוד ו 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 שיר גמליאלי בנימין נסים שיר ידידות  1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת יהושוע בצ שירת התאומים ושירת האור 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת פרנקה קליין אביביה סדרה ביבליוגרפית עדכנית על תימן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת פרנקה קליין אביביה הבית וסדרי הממשל בתימן מאת מרתה מונדי 1998 ייול 113-114 קיג קיד
 ביקורת  שנה עצרת לכבודו בירושלים 91הרב שלום גמליאל בן  1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת זהבי מיכל ערב תרבות ושירה ליובל קוממיות ישראל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת עודד אריה יובל לטבח יהודי עדן 1998 יולי 113-114 קיג קיד
האימוץ של נעמה נבון פסקל אומצה על ידי יצק ואופירה  1998 יולי 113-114 קיג קיד

 נבון
 ביקורת סילוני רחל

 מאמר קפאח אהרן פירוש המזרחי על המשנה לרבי יוחנן מזרחי 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת סופרנו ד של עמותת יהודי עדןכנס יסו 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד דחוח הלוי יוסף נר לנשמת פרופסור יוסף הלוי נעג 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר בן יעקב אברהם 19על יהודי ארם צובא חלב בסוף המאה ה  1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת בן יעקב אברהם חמישים שנה לאנציקלופדיה התלמודית 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת ירקוני לוי אברהם על יהודי תימן בכנרת  1998 יולי 113-114 קיג קיד
   תגובתו של יוסף מאיר  1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת שיר מורד עזרא הרהורי כפירה או הצד האפל של הירח 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת מדינה שלום התימנים בירושלים קהילת 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 ביקורת חקק בלפור ישראל בשנות האלפיים חזון לעתיד 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 מאמר מדר זכריה חמישים שנה לעלית יהודי תימן נקודת מבט של מדען 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד גוטליב עפרה יעל שרעבי זל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד שרפי אילה זכריה ג'מיל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד עובדיה אברהם חנה עובדיה זל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד בן יגונים יעקב מדעי זל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
 הספד בן צבי דוד חנה ושמואל נסים צבי זל 1998 יולי 113-114 קיג קיד
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 מאמר  סבירסקי שלמה  שכר וחינוך חינוך ושכר 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מאיר יוסף תגובות שלא נס ליחן 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת ראובני יוסף אהרון אמיר איש מידות חגם מובהק ומעיין מתגבר 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר ראובני יהורם  משפט דרעי או הצביעות חוגגת 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת לוי יצחק  לידתה של ציונות מזרחית 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מאיר יוסף האזנות הסתר פרשת נמרודי מוזס 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מאיר יוסף מדינת חוק ופרשת דרעי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר מדינה שלום ברכת יוסף 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר עילם אמזלג אבי  אין תרבות בלי עבר 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מאיר יוסף פרסומי מרכז אדוה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
אפיקים עיתון לוחם חברתי בלא חת תגובה לרשימתו של  1999 מאי 115-116 קטו קטז

 בעיתון מעריב זה לא הסיפור שלנודוד חמו 
 ביקורת אבידור יוסף

שגם אחרים יעשו כמעשה אפיקים תגובה לרשימתו של  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 פרופסור זכריה מדר נקודת מבט של מדען

 מאמר זהבי מיכל

 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר תובל אשר רעידת אדמה מרדכי ממנה את מופז 1999 מאי 115-116 קטו קטז
הרמבם הוא משה הזמן ומרדכי הזמן הוא אליהו הנסתר  1999 מאי 115-116 קטו קטז

 שלא מת ועתיד להתגלות ולבשר ביאת המשיח
 מאמר חבצלת מאיר 

שבחי הרמבם סיפורים ואגדות על דמותו היחודית של  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הנשר הגדול

 ביקורת חבצלת מאיר 

 ביקורת בר יוסף חיים תלאותיהם וסבלם של מתיישבי מושב נחליאל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת חמו דוד הצללים הלוחשים סקירה על העיתונות הישראלית  1999 מאי 115-116 קטו קטז
ת זעקת הפילוסוף הברבריות בעלת הפנים אנושים מא 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 ברנאר הלוי
 ביקורת שטרית מ נהוראי

 שיר  הלוי רצון שירת ישראל בתימן צז שירים ופשרם 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר אלשבזי סימן הא אתה המלמד 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר אלשבזי סימן אוחיל לך רבון 1999 מאי 115-116 קטו קטז
שבזי מקור  בטחמה לי אני א 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 אלמושתיה
 שיר

שבזי מקור קונטרס  נתשני מרומם מהויו 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 המושתיה

 שיר

 ביקורת הלוי רצון עין הקורא סקירת ספרים 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר   בר יוסף חיים ספרות יהודי המזרח בעבר ובהווה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר טובי יוסף  משירת תימן נה שני שירים קדמונים לפייטני תימן 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ??  פיוט חדש חמישי לדניאל בירב פיומי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ??  פיוט לאחר קריאת המגילה בפורים 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספדכהן שלמה מושב  זלפרדה מאם אהובה ויקרה אמי סלאמה קטר  1999 מאי 115-116 קטו קטז
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 תנובות

 נגידי נעצמת עד מרומים בין אב לבנו לרבי יהודה רצהבי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 רשמי קריאה בספר שירי מלחמה

 שיר ביקורת הלוי רצון

 שיר הלוי רצון בין אב לבנו לטוביה סולמי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר הלוי רצון רצהבילרבי יהודה  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר אהרן ציון האור הגנוז 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד דאר רחמים מזכרת נצח לרבי שלום ימיני זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מדינה שלום עיונים במחקרי תימן על שלוש כרוניקות ליהודי תימן 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת אבידור יוסף ערב הוקרה מיוחד לכבודו של יוסף דחוח לוי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
  דחוח הלוי יוסף אפיקי חיינו באפיקים 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר הלוי רצון לאבי השירה ברכה ליהודה עמיר 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר  בן צבי דוד הלוי ידיד נפש לבבות לו קנויים ברכה ליוסף דחוח 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת אביזמר שמעון ישרותה ובוטותה הכנה של תקוה לוי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר  אנפה במראה הטבע האנפה למינה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת מאיר יוסף משבטים לאומה ספרו של ראובן קשאני 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר קיסר צמח  מבחר מנהגים בליל בסדר ועניני לשון באגדתא דפסחא 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר מדינה שלום בקשה עברית ערבית לפי אב 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת אבידור יוסף מאה שנים מאה יוצרים  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת ה בתיהחובר היכרות עם אמנית מזל חצרוני 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת הלוי רצון בגיא צלמות 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת דחוח הלוי יוסף בסוד איש העשייה והיצירה מורי יוסף עובדיה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר גמליאלי בנימין נסים נסים על קבר שבזי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר שור יצחק אנשי חינוך ומעשה עובדיה טוביה ופעלובסוד  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 שיר בר מזל יחיאל אים בעלי החזון 1999 מאי 115-116 קטו קטז
גור אש סעדיה מדרך  תמות ותם אמונה 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 עוז
 מאמר

 ביקורת מוריאל יחזקאל עולם של טוהר 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת כתבנו ערב שירי שבזי בפתח תקווה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת דחוח הלוי יונה תרומתו של רבי דוד שמור לנחליאל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד דחוח הלוי יוסף רבי דוד בן שמור זצל למלאת עשרים שנה לפטירתו 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 
תקווה חלוקת פרס לאמנות אתנית  ערב של בשים בפתח 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 ללאה אברהם ומלכה חג'בי
 ביקורת כתבנו בפת

 ביקורת שרעבי משה  פרשת ילדי תימן החטופים 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מכתב מאיר יוסף מכתב לחבר הכנסת שלמה בניזרי 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ירש יצהרי מרדכי הגיגי אביב 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 מאמר בוסתנאי עודד  מאי חנוכה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
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 סיפור עובדיה אברהם האיש הנשוי לשדה 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד דחוח הלוי יוסף דברים לזכרו של פרופ יוסף הלוי  1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת מורג שלמה  גנזי תימן 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 ביקורת פטישי אברון לדמותו של הרב יוסף יחיא דהרי  1999 מאי 115-116 טזקטו ק

 הספד קאפח יוסף  לזכרו של בן עלייה אברהם צדוק זצל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד הלוי יד רבי יחיא צדוק זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד שובלי רפי צפי טלמור זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 הספד טוביה סולמי רבי דוד שמחי זל 1999 מאי 115-116 טו קטזק
 הספד  שרה צבי לבית לוי זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד  אהרן בן יהודה צבי זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
ליברמן מרדכי גשייד  נועם זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז

 ראובן
 הספד

 הספד דחוח הלוי יוסף זל נועם 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד  שרה בת רבי יחיא אהרן זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד סלוני רחל יצחק סלוני זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד דחוח הלוי יוסף רב שלום אבדר זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד  רבי סעדיה כברה זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
 הספד  רבי יעקב מזרחי זל 1999 מאי 115-116 קטו קטז
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 מאמר סבירסקי שלמה תקציב החינוך נשחק היתרון של העשירון העליון גדל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר מורד עזרא אל ערש קדשי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר סבירסקי שלמה שווים ושווים פחות 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת ףאבידור יוס האם הרב אריה דרעי נרדף על לא עוול בכפו 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר ראובני יוסף ש"ס בשער הראשי של הטרקלין 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר תירוש אברהם הטרמפיסטים הרמאים והזייפנים 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר אבי יאיר שמואל "קדמה" ו"אל המעיין" 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
החברתית בממשלת עבודה מר"צ  האמת על מדיניות 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 הקודמת תקציב החינוך
 מאמר זהבי מיכל

מורשת יהדות צפון תימן מחקריו של הרב ד"ר אהרן בן  2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 דוד

 מאמר שער יוסף

דברים בשם אומרם קטעים נבחרים מתוך הראיון עם  2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 פרופסור רות גביזון 

 רמאמ תובל אשר

 מאמר הרצוג אסתר פרשת חטיפת ילדי תימן למה נמשכת השתיקה 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר שנפלד יעקב תימן הלא תשאלי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר ניני יהודה מתנה נדירה לחברה הישראלית 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר מאיר יוסף שקריתזכות הציבור לדעת סיסמא  2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת מורד עזרא על הספר "עמארה עיר בין הדקלים" 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר מאיר יוסף התעיינות אקדמית בתנועת ש"ס 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר הלוי רצון אל מול פני הדברים 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
עד בגדד לשאלת המבטא העברי שיחה עם אהרון מאגדיר ו 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 אמיר 
 מאמר קדוש יעקב

 שיר קהלני זכריה שלוש אהבות 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר הלוי רצון כבשוניה של שירה 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר כתבי יוסף פדות 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת הלוי רצון מן צח שיר ופשרושירת ישראל בתי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר הלוי מרן אבצ"ן אפתחה באל מרומם 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר הלוי רצון אשחר את נאות ורדי בשמים 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר הלוי רצון שלומים ממרומי המרומים 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
עמרם פייטן מתקופת הזוהר של השירה ר יעקב בן  2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 העברית בתימן וקשריו עם משוררי בית משתא
 ביקורת עמיר יהודה

 ביקורת עמיר יהודה יופי צרור המור דיוואן שיר תימן עם פירוש "מאור השיר" 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת טרי אורה מורשת מפוארת הולכת ודועכת 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 ביקורת דחוח הלוי יוסף שירת ישראל בתימן 2000 מרץ 117-118 יז קיחק
 שיר בר מזל יחיאל נסיכת ספרד 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
עראקי קלורמן בת  הרב קוק ושחיטת התימנים 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 ציון
 מאמר
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 מאמר פריםחזן א מראות ומקראות המשורר כחוקר פיוטי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת מאיר יוסף תהלה לדוד קובץ שירתו של ר דוד בן חסין 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת הלוי רצון "אוצר הדרשות" מרדכי יצהרי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר דחוח הלוי אדיר שלמה המלך עם העשיר והעני 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר שוחט ניר שירת ישראל בתימן 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת כתבנו פרס ירושלים לחקר מורשת עדות ישראל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 סיפור בנימין גמליאלי נסים א הבדווי והלחם 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 סיפור בנימין גמליאלי נסים היא העיקר  צאלח סאלם עורקיבי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 מאמר להב שלום יעקב שדה ילדים שאוסלמו בתימן 2000 מרץ 117-118 קיח קיז
 ביקורת קליין פרנקה אביבה לכו חקרו את הארץ חיים גורן 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת דחוח הלוי שריה שבת עיון בקיבוץ שפיים לזכר פרופסור שלמה מורג 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת ידלין אהרן ערב הוקרה למשורר אברהם בר עוז 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת מאיר יוסף נסים רגואן קיצור תולדות יהודי עיראק 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 שיר מרגלית פנינה כמהה לאהבה 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
תם "קיצור תולדות יהודי עיראק משבי בבל ועד לעלי 2000 מרץ 117-118 קיז קיח

 " רג'ואן נסים1921לשראל בשנת 
 "ערבים ויהודים מחקרים על העבר ומבט לעתיד"

 ביקורת מאיר יוסף

 מאמר קליין פרנקה אביבה רשמים מנסיעותיי לתימן 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר שוחט ניר אהבת דוד ויהונתן 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 ביקורת כתבנו בפתח תקוה " 1913-1937נה יהודה ממושב לשכונה על הספר "מח 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד קיסר צמח דברים אחדים על פרופסור שלמה מורג ז"ל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד אהרוני ראובן  לדמותה של רחל שמואל ז"ל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד קארה יחיאל "לקווים לדמותו של שלמה מורג ז 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 מאמר יהי שלום ישראל מגדל עדר ראש וראשון להתיישבות חלוצית בהר חברון 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד שלומוף אהרן יצחק מורי ז"ל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 סיפור מדינה שלום סדר הלימוד בצנעא לפני מאה ועשרים שנה 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד דחוח הלוי יוסף על טליה שנקטפה באיבה 2000 מרץ 117-118 חקיז קי
 הספד ארגמן מדינה טליה לנשמת ר חיים מדינה זל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
 הספד  נפש לר' שלום שרעבי ז"ל 2000 מרץ 117-118 קיז קיח
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 מאמר סבירסקי שלמה 2000תמונות מצב חברתית   2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 ביקורת שובלי רפאל תגובה למאמריו של שלמה סבירסקי 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר צוקר דדי תגובה קוצו של יו"ד  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר ימיני בן דרור מדינת חוק הצחקתם אותי 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 מאמר מאיר יוסף מבחן ויצמן מול מבחן בוזגלו 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר מאיר יוסף מערכת אכיפת החוק איננה מקשה אחת 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר ילן שחרא כל תום לב מהם והלאה 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר בר יוסף חיים מה הניע את שריד להשקיע באזורי הפעילות של ש"ס 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 מאמר תובל אשר נאורות מפגרת 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
ביקורת ספרים משה ליסק העלייה הגדולה בשננות  2001 פברואר 119-120 קיט קכ

 החמישים
 ביקורת מאיר יוסף

עין הקורא סקירת ספרים שלום בר אשר הספרות הרבנית  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
  1700-1948בצפון אפריקה בין השנים 

 ביקורת הלוי רצון

 מאמר אבידור יוסף העברית והארמית בתקופת התנאים 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן צט כרך ג 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 ביקורת הלוי רצון פרקי חיים מאבקם ואבקם שמעון אביזמר אבק ומאבק  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שיר הלוי רצון מעלקאת אמרו אלקיס 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שיר טרי אורה הריחן 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 מאמר עמיר יהודה סאלם בנו של שוכר כחיל השניאיגרת קטנה מאת  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר מלמד אורי לשון הזהב של הנשר הגדול 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שיר הלוי רצון שילובי שירה 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
החינוך היהודי בתימן קווים כללים לדמותה הרוחנית של  2001 פברואר  119-120 קיט קכ

 יהדות תימן
 מאמר וי דחוח יוסףהל

 מאמר הלוי דחוח יוסף אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
חינוך לכיבוד המורה לעומת חינוך לאי כיבוד ההורה על  2001 פברואר 119-120 קיט קכ

חינוך ילדי העולים מארצות המזרח בראשית שנות 
 המדינה

 מאמר לויטן דב

 מאמר שוחט ניר עברית בירוקרטית 2001 וארפבר 119-120 קיט קכ
מקום בגן עדן סיפור מעשה שהיה בתימן משמו של הרב  2001 פברואר  119-120 קיט קכ

 עובדיה דמתי
 סיפור גמליאלי בנימין נסים

עוד לסוגיית התימנים הנחמדים לאן האמת נעלמו  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 התימנים הנחמדים

 מאמר אלמגור דן

 להב שלום  ילדים שאסלמו בתימן סיפור שני 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שדה יעקב 

 סיפור

כנס בינלאומי בקווינס קולג על כנפי נשרים התרבות  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הדינמית של יהודי תימן

 מאמר גימאני אהרן

 שיר הלוי רצון אתה כלול ביקום  2001 פברואר  119-120 קיט קכ
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 ביקורת והב ישראל ערב עיון ושירה במורשת יהדות תימן 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר עודד אריה חנוכת האנדרטה להרוגי הפרעות בעדן בשנת תש"ז 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר דחוח הלוי שמואל ערב עיון ושירה באוהל שם בתל אביב 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
קווים לדמותם של חלוצי יהודי תימן ועדן בתא ערב עיון  2001 פברואר  119-120 קיט קכ

 לציון תרומתם של יהודי תימן ועדן לבניין העיר ת"א
 מאמר מלמד אורי

 ביקורת דחוח הלוי יוסף מזמור שיר לשמחה זרמתי עצטה זל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר ירימי יחיאל כת ומתחזקתמורשת מפוארת הול 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שיר מורד עזרא לזכר גיבור אלי כהן 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 שיר כתבי יוסף רודף 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
יהודי נפומינשצי  מכתבים למערכת לכבוד הגברת אורה טרי 2001 פברואר 119-120 קיט קכ

 יהודית
 מכתב

 ביקורת הלוי רצון צליל ותמליל פשרם ותכליתם אוסף שירי הקודש  2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 מאמר קיסר צמח על קובץ הזיכרון נר ליוסף 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
מביאליק עגנון ואצ"ג לפינטו וקסטל בלום דמויות של בני  2001 פברואר  119-120 קיט קכ

 תימן בספרות ובשירה העברית
 מאמר אלמגור דן

 מאמר מרחבי יואב אותה שפה אותם מילים אך משמעויות שונות 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 ביקורת  הבית ירושלים הציירת מזלית חצרוני לבית טביב 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
יש תרבות אחרת תרבות ש"ס זכאית להקצבות מהמדינה  2001 פברואר 119-120 קיט קכ

 לא פחות מהתרבות המערבית
 מאמר ענת פלדמן

 ביקורת שער יוסף ילקוט תימן לקסיקון 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 הספד צמח קיסר נזר יהדות תימן ופארה הרה"ג יוסף קאפח נע"ג 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד מדינה שלום בן הדוד נר לאהרן מדינה זצ"ל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד קיסר צמח אוי לספינה שאבד לה קברניטה הרב יוסף צוברי זל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד הלוי רצון אחרי מות ר יוסף כהן פנחס 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 הספד רענן מלכה ויהודה זיכרון להולכים שריה שילה ז"ל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד דחוח הלוי יוסף ר שלום הלוי לדמותו 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד מורי אודיה אבי אב השלום אבשלום מורי ז"ל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 ביקורת ברי יצהרי אסתר אי קטן וקסום האי קפריסין 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
 הספד הלוי יד נר לנשמת ימימה שובלי זל 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד דחוח הלוי יוסף המורה נסים טיירי נפרד מאתנו בשיבה טובה 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 ביקורת פנחס איתמר חמשת תקליטורים לשלמה צחיאני 2001 פברואר 119-120 קיט קכ
 הספד לוי נורית לעילוי נשמת סבי משה לוי ז"ל 2001 פברואר  119-120 קיט קכ
ות מצנעא  מעמד ספר התורה על תערוכה חוויות ילד 2001 פברואר 119-120 קיט קכ

 התיבה
 ציור עוזרי שלמה
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 מאמר סבירסקי שלמה ארץ לא ענייה שעניים בה הרבה 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 אמרמ תובל אשר כשלון מערכת החינוך בישראל 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
האמת על הפער החינוכי וההשכלתי בין אשכנזים  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 ומזרחים
 מאמר מאיר יוסף

 מאמר דנקנר אמנון הסתכלו מה קורה ב"הארץ" 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר ימיני בן דרור פרקליטות מעל החוק 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר הלוי רצון שיר ידידות מרצון הלוי לרצון הלוי ) שיר ( 2002 ואר פבר 121-122 קכב-קכא
 מאמר ליבסקינד קלמן שושי בעקבות הילדים האבודים 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
לקראת פרסום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 ילדי תימן
 מאמר שובלי רפאל

 מאמר ברי אסתר תלויים בין שמים לארץ 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר אבידור יוסף הנשק האכזר והמכוער של האפליה העדתית-מינויים 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר פלדמן ענת מפלגת השמאל החדשה 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
קום מפלט לגויים במקום האם מדינת ישראל היא מ 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 מפלט ליהודים ?
 מאמר גבע צביה

 מאמר מאיר יוסף כלום אלה הם צדיקי הדור המוכחים בשער ?  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר הלוי רצון סקירת ספרים-עין הקורא 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
השושלת המשתאית -ג שירת ישראל בתימן צט כרך  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 ופליאותה
 מאמר הלוי רצון

 שיר משתא ישראל אלף אלפתי לבי בשבח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר משתא ישראל אלף אלפתת קלבי פי מדיח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר משתא ישראל אפתחה שיר במהלל בוראי 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר משתא ישראל אבתדי אלקול בתסביח כ'אלקי 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר תרגם הלוי רצון דמותו של טרפת -מעלקאת טרפת 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  בחברת רעים גיל וזמר 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  עמות עם בני משפחתו 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  מתאר חוית אהבה 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  פניה לאדם צעיר 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  פניה לבת אחיו כי תקונן עליו 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר  התפארות בגבורה ואמץ 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר הלוי יוסף-דחוח ה"ר' מהלל העדני "הנפש החי 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר טובי יוסף הגות ומחשבה בספריו של מהלל העדני 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 ביקורת אבידור יוסף יחיאל עמרמי, מעיין גנים, פרשיות השבוע מבוארות 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר ברק דן רימגן השרה לקליטת עלייה לברכה מו 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר אבידור יוסף ראובן אהרוני:"מרבד ללא קסמים" 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר משולם עוזיהו דוגמה ומופת לקליטת עלייה-בני עי"'ש 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 ביקורת צחקגנוז י "מבחר השירה השבזית התימנית"-שירת ישראל בתימן 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
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 שיר מורד עזרא אל תירא יעקב 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 ביקורת מאיר יוסף הרומן"כעשב השדה" כתגובה ליצירתו של הזז 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
חוק חסות האורח בפירושי רס"ג למקרא ובמדרש  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 התימני
 מאמר חבצלת מאיר

 הספד סבא של יקיר לדמותה של דודה שמחה ז"ל 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 ביקורת פרנקה אביבה-קליין ביקורת על ספרו של ד"ר שמואל גליק 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
מטרותיו של המרכז למנהיגות יהודית חברתית"ממזרח  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 שמש"
 מאמר נפתלי גבריאלה

 שיר חקק בלפור תפלת סבתא בהר ציון 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר טובי יוסף הועד האמריקני למען יהודי תימן 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאקמה חקק הרצל ובלפור דומים ולא דומים)מקאמה( 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
אלי לזכר המנוחה יונה דחוח הלוי איך בחרתי בשם נחלי 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 שמור ז"ל
 מאמר מדינה שלום

 מאמר מדינה שלום על קדמות היהודים בתימן 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
שיחה עם פרופ' יהודה רצבי לרגל קבלת תואר יקיר העיר  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 25.8.91ת"א ב 
מראיין חלפי שמשון 

 ז"ל
 ראיון

 מאמר רג'ואן נסים  זכרונות ילדות: בגדאד כעיר יהודית 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר זהבי מיכל חמישים שנה לשתולים 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר רצהבי יהודה הלשון העברית של ימינו  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 ביקורת בן יוסף אדיר רית משחיתים את שפתנו העב 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר מורד עזרא גנתי רבת שנים שיר 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר סולמי טוביה הלוי יונה ז"ל-סוד קום לך לך ) שיר ( לעילוי נשמת דחוח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 הספד עמיר יהודה ה ז"להלוי יונ-לזכר  דחוח -כנפי יונה נחפה בכסף 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 הספד הלוי יוסף-דחוח הלוי נע"ג-יונה דחוח-לדמותה של אישה גדולה 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר הלוי יוסף-דחוח הלוי-נר לרעיה יונה דחוח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 קינה יחיא יוסף הלוי ז"ל-קינה יונה דחוח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 קינה גלוסקא יצחק קינה-הלוי-ליונה דחוח 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר צדוק יעל ילדי תימן האבודים הקונפליקט המכונה " שד " עדתי 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 מאמר זהבי בועז הכנס השנתי האחד עשר לדיני ממונות 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר כתבי יוסף כנור לויים )שיר( 2002 ואר פבר 121-122 קכב-קכא
 שיר אביזמר שמעון תודה והוקרה לרצון הלוי )שיר( 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
על המקום ועל הזמן בשירת התאומים )עיון בשירה  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא

 הארצישראלית של הרצל ובלפור חקק(
 מאמר סיאני שמחה

 מאמר מזרחי אבשלום המאפיינים המיוחדים של המטבח התימני 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 הספד דרויאן ניצה גלאון ז"ל-לזכר אבי מורי ר' שמואל קלזאן 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 הספד  לדמותה של יונה מדעי ז"ל 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 הספדנגר נעמי -רוט ל אבי ז"לקווים לדמותו ש 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
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 כרמלה

  בשארי משולם לדמותה של האם בדרה  2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
   לזכר סבי הרב אהרון תם זצ"ל 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר הלוי יוסף-דחוח נר לנשמת רחל קהא נע"ג 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
 שיר קהא שלום רחל לבית קפרא 2002 פברואר  121-122 קכב-קכא
       
       
       
       
       

 מילות מפתח מחבר שם המאמר שנה חודש גליון גליון
 מאמר סבירסקי שלמה חלק גדול יותר בהוצאת משקי הבית מופנה לחינוך 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר יצחק מיכאל חמדת ליבי 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר מאיר יוסף עליות תרמ"ב וביל"ו 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 ביקורת מורד עזרא קשת בענן שירים של יואב בירון קטן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 ביקורת מאיר יוסף ביקורת ספרים: סדרת ספרים על הקהילות המזרחיות  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד שער יוסף החוקר שמעון גריידי איננו 2003 פריל א 123-124 קכד-קכג
פרשת ילדי תימן מעמדן של עדויות ההורים באמת  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

 ההסטורית
 הרצאה צדוק יעל

 מאמר זייד שושי מה הלאה–פרשת ילדי תימן  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר? פורחקק בל בכורות 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר מאיר יוסף זהות יהודית מהי? 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר שיפריס נתן פרשת ילדי תימן הנעדרים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר פיכמן שלמה אני מאשים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 ביקורת הלוי יוסף-דחוח בסוג הנצחות 2003 אפריל  123-124 קכד-גקכ
 ביקורת הלוי רצון עין הקורא 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
קורות משפחת אברהם קירה בארץ ומשפחת מרדכי  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

 קירה
 ביקורת 

 שיר לוי רצוןה משירי הנעורים של רצון הלוי 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר מאיר יוסף הרב שמעון אגסי וסוגיית לימוד תורה לשמה 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 ביקורת עוקרבי יוסף תחת כנפיה של אמא/נסים בנימין גמליאלי 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר רצהבי יהודה רשימות מיומני 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר שמור רנה בת ר' דוד והדרת פני זקן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר רצהבי יהודה מעמד האשה התימנית בגולה ובישראל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר יוסף טובי עתות משבר בהנהגת הקהילה היהודית בתימן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר רצהבי יהודה שלם שבזיעל פיוטו של ר'  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
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 מאמר בן שלמה אליקים אקדמות לתפילה 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
הסכם ג'נטלמני, אחרט בצוקי  -ארבעה שירים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

 הגיא,תזמון בעתו,השתקפות
 שיר סולמי טוביה

 מאמר אליעזר שלוסברג אנציקלופדיה לחכמי תימן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
מנחם איצ'ה,  חיים שגדרי ז"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

קרואני יעקב 
 וחברים

 הספד

 מאמר גברא משה הסופרים הפוריים ביותר בתימן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר עמר זהר אכילת צפורי דרור במסורת יהודי תימן 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר סולמי טוביה בן מדת הדין למדת החסד 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר צימרמן עקיבא מחקרו של צבי צמרת של פרשת עולי תימן במושב עמקא 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
לצחוק על שבזי כל הדרך אל  הבנק" הצגת שבזי" מבזה  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

 את שבזי
 ביקורת סולמי טוביה

 סיפור נוי דב הסיפור על "טעם המלקות"  2003 אפריל  123-124 כדק-קכג
 מאמר דיין יוסף גירוש עמקא 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 ביקורת חלמיש מרדכי האמת והספר -117צופן  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד עמיר יהודה נפש לר' שמעון ב"ר יחיא עמיר זצ"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 קינה יצהרי מרדכי קינה על מות ר' שמעון עמיר ) עמר ( זצ"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד עמיר יהודה הלוי ז"ל-ותורת חסד על לשונה לזכר  יונה דחוח 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
פרי שני סיפורי מעשה מחיי היהודים בתימן מפי סעדיה עו 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג

 בן מארי יחיא ז"ל
 סיפור גמליאלי ב' ניסים

 ביקורת משולם עוזיהו ספר חדש: "על אם הדרך" 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר רצהבי יהודה לגומלי רע 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מרמא אמיר אברון יציאת תימן הגדת חמישים שנה  תרגם אמיר אברון 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר דהרי עזרא הגיגים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר כתבי יוסף פגישה באמצע הדרך 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר  The Jewish Exodus from Yemen  Nissim Rejwan 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר אביזמר שמעון מקור הכאב מהו ? 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר גמליאלי בנימין יוסף ראיון עם כב' הרה"ג צדוק יצהרי זצ"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-כגק

 מאמר יהודי יגאל מפלט לגויים או מקלט ליהודים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר גבע צביה עובדים זרים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר מאיר יוסף ליית המעברהחרפה ושמה מד 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר יצהרי אסתר-ברי מהרמון פרטי להיכל אמנויות 28הבית ברחוב יפת  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 מאמר רצהבי יהודה לדמותו של ר' שלום רצאבי ז"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד הלוי הדסה-דחוח גדעי ז"לר' יחיא  -נעלמה מתוכנו דמות נאצלה 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר מדינה שלום ז"ל השטר המעופף 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד  מלמד נתנאל  נר זכרון להורי האהובים  אבא מארי ר' אהרן  ז"ל  ??? 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
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 הספד חסיד יוסף נר לנשמת אבי ז"ל 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד גליל עפרה נר לזכרם של הורי  יוסף וטובה מזעקי 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד פטישי אהרן לישרים נאוה תהילה 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 הספד שעתל יצחק נפש לזכר אמי היקרה ז"ל  2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
 שיר יצחק מיכאל רוח אלהים 2003 אפריל  123-124 קכד-קכג
       
       
       
       
       
       
       

 מילות מפתח  מחבר שם המאמר שנה חודש גיליון גליון
 מאמר סבירסקי שלמה צמיחה לבד לא תספיק 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר ידהאן יוסי יונה יוס דו"ח ועדת דברת מרשם להפרטת מערכת החינוך 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר סבירסקי שלמה ההתנחלויות המחיר החברתי הפנים ישראלי 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר דחוח הלוי יוסף הלשון העברית במאבקה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר אביזמר שמעון מדברים עברית או מדבירים עברית 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
  ינאי חיים רבי שלמה צובארה הי"ד 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר שוחט ניר נושא ישן חדש נושא הפער העדתי או הניכור העדתי 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת מאיר יוסף 1948-2003סמי שלום שטרית המאבק המזרחי בישראל  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת אביזמר שמעון ר מחנךמכתם ליונה ספ 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר זהבי בועז כשלון מערכת החינוך בישראל 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר  שטרק אמוראי שוע היבטים אמנותיים ברשומים 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
ביקורת ספרים הרב שלום מנצורה עליית מרבד הקסמים  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 ה גבראעורך ד"ר מש
 ביקורת מאיר יוסף

 מאמר אורה טרי בכרמי תימן מקראה ספרותית 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת קליין פרנקה אביבה תימן ביקורת ספרים 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת אבידור יוסף רפואת העור עובדות מול מיתוסיפ מאת ד"ר אבנר שמר 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 שיר הלוי רצון שירת ישראל בתימן 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
יהודי תימן העליה השניה ותנועת הפועלים אפליה על  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 בסיס תרבותי רעיוני או כלכלי ואתני?
-עראקי קלורמן בת

 ציון
 מחקר

 שיר סולמי טוביה טנא בכורי 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת מורד עזרא על ספרו של עובד שאול "אבק הצריח" 2005 יוני  125-126 וקכ-קכה
 שיר הלוי רצון משירי רצון הלוי פלונית אלמונית גבירול  הנבל 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר בי יוסףטוהקהילה התימנית בירושלים בין הישוב הישן לישוב  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
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 החדש בין תימנים לספרדים

 ביקורת דחוח הלוי יוסף תפארת עם ישראל ישראל אורו של העולם 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
היהדות והאסלם בתימן מחקר ביחסי גומלין  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 היסטטוריים ותרבותים
 מחקר יצחק  אפרים

המסורתית בקרב יהודי  עין הקורא זכריה דורי/הרפואה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 תימן

 מאמר הלוי רצון

יונה ראיתיה בתכלית היפי ראשי דברים על היונה במקרא  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 במדרש ובשירה

 מאמר עמיר יהודה

 שיר הלוי רצון ליוסך דחוח הלוי נ"י רצון הלוי  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
ת עז תוך עולמך...אורך יהל כמנורת הקנים" על "את חיי 2005 יוני  125-126 קכו-קכה

הספר מכתם ליונה מחקרים בתרבות יהודי תימן 
 ובסוגיות חברתיות וחינוכיות

 ביקורת דרויאן ניצה

ערב חגיגי לציון ארבעים שנה ל"אפיקים" והענקת פרס  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 שבזי לשירה לטוביה סולמי

 ביקורת סולמי טוביה

מרים בת חכם יהודה והחינוך העברי לבנות בעדן בשנים  2005 יוני  125-126 וקכ-קכה
1930-1950 

 מחקר כהן ברכה

מסכת אבות מנוקדת על פי מסורת תימן )מהדורת ד"ר  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 צמח קיסר(

 ביקורת והב ישראל

מבטיון" לד"ר בעקבות עשרת השבטים בספר"אל עבר הס 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 אביגדור שחן

 מאמר שער יוסף

 ביקורת שובלי רפאל יעל טופול רצאבי תערוכת ציורים וקרמיקה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 שיר מורד עזרא על חטא שחטאנו לפניה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
ון פיוטי דניאל ואגדת "תולדותיו" "אלפיומי" וראש 2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 למשוררי תימן
 מאמר חבצלת מאיר

חינוך משולש תימן עדן וארץ ישראל וזכרונות ילדות  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 בחדר בתימן

 מאמר רצהבי יהודה

 ביקורת זהבי בועז הכנס העולמי השלושה עשר לדיני ממונות 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר אהרוני ראובן ושארית יהודי תימן מרדכי לפידות 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר זהבי בועז ננעל הכינוס השנתי העולמי הארבעה עשר לדיני ממונות 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת תנעמי זכריה חכמה נאה בכלי מפואר מכתם ליונה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 שיר נוז יצחקד המחזור וסדור התפילה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 הספד טובי יוסף עובדיה בן שלום איש החזון והמעש 2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 הספד דחוח הלוי יוסף דברים לזכר נסים בנימין גמליאלי ז"ל 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
יצחק גנוז שירים מעבר לגשרון העץ מכון הברמן למחקרי  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 דספרות לו
 מאמר הלוי רצון

 ביקורת סולמי טוביה ערב לכבוד צאת הספר "מכתם ליונה" 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר אביזמר שמעון על עליית תרמ"א  תרמ"ב 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
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 הספד רצהבי יהודה שנה לפטירתו 61ר' יהודה חבשוש  2005 יוני  125-126 קכו-קכה
מסורת ליוסף עיונים במורשתו של הגאון ר' יוסף קפאח  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 הלכה ומחשבה
 מאמר פרחי יוסף

   מסע שורשים יובל בטחה על מושב בטחה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
  שיר הלוי רצון בעולם הבדיות 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר חבצלת מאיר פתגמי "אלכסנדר" מתימן 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 שיר אלצ'אהרני זכריה למי אפעה מראש צורים סי זכריה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר עמר זהר מסורת זיהויים של בעלי החיים 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת גלזר מרדכי המשורר אשר האש עצורה בעצמותיו 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת חתוכה צוריאל ספר זכרונות ותמונות של מחנך ומורה של צוריאל חתוכה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר קשאני ראובן הצופים העניים והאביונים הראשונים באסלם 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת זהבי מיכל "אל ישיב" זכרונות יוסף דנין 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר רצהבי יהודה סוד גדולתו של ר' יחיא צאלח )מהרי"ץ( 2005 וני י 125-126 קכו-קכה
 מאמר גימאני אהרן תמורות במורשת יהדות 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 מאמר אבידור יוסף בידינו לשנות את הסטיגמה 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ? בן עמי נעמה בטאונהארבעים שנה ליסוד עמותת אפיקים ו 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 ביקורת והב ישראל עצרת זכרון לפטירתו של הרב"ג יחיא אלשיך זצ"ל 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
ערב חגיגי לכבוד צאתו לאור של הספר"אל ישיב" דנין  2005 יוני  125-126 קכו-קכה

 יוסף
 ? בן עמי נעמה

 ירש הלוי רצון עששון קטראת 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 הספד שער יוסף פרופסור נחמיה לב ציון הלך לעולמו 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
   הרב יחיא ברבי חיים מעלם מלמד נע"ג 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 הספד  נר לזר ר חיים בן מנחם עוזרי 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 הספד  שלום אביב זצ"ל 2005 יוני  125-126 קכו-קכה
 הספד  טוב וישר הלך בתום דוד אדחוח 2005 יוני  125-126 קכו-הקכ
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 מאמר סבריסקי שלמה על מקורות הגידול באי שוויון בהכנסות 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר תנעמי זכריה נה של המדינהשאלת צביו 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר סולמי טוביה מלכות בשר ודם 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
הצופה לגאולת ישראל ר יוסף בן ישראל אבי שירת בית  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 שבזי-משתא
 מאמר עמיר יהודה

 ורתביק כרתיאל שלום המלאך הגואל אותי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר מאיר יוסף ילודה עוני וקצבאות 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר דהאן יוסף גיבורים ונבלים בתקשורת הישראלית  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר אבידור יוסף סימטריה בראי עקום 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר מאיר יוסף ת על שום מההתעוררות אשכנזי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר אביזמר שמעון לגורל המשך קיומו של העם היהודי בדורנו 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת אביזמר שמעון הספר "תעודה י"ח מדברים עברית" 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר התנעמי זכרי רצון הלוי האיש ויצירתו 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת אבידור יוסף "הנשר הגדול" ספר לכבוד הרמב"ם 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת הלוי רצון קטעי שירה שלובים משירי גבירול ואלתרמן 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
אנשים במיטבם חניבעל אדם על יוליוס קיסר על ילדה  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 אות התבוסההכניעה צב
 שיר ? הלוי רצון

 ביקורת תנעמי זכריה איש אשר רוח בו שירת טוביה סולמי  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
מבחר שירי טוביה סולמי בשוך סערת החיים  סוד המתי  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 יובל מתש"ח עד תשנ"ח
 שיר דחוח הלוי יוסף

 שיר סולמי טוביה על שני שירים 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר טובי יוסף על "כפר השילוח" לישראל זרחי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
"שיחת דקלים" קונטרס בלתי ידוע לרב יוסף בן דוד  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 קפאח זצ"ל
 ביקורת מלמי אורי

ל הגשמת חלום או שבר חברתי עליית יהודי תימן לשרא 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 פרשת ילדי תימן הנעדרים

 מאמר לויטן דב

 מאמר טובי יוסף אוסף צובירי במוזיאון פיבודי ובמוזיאון השמי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר סולמי טוביה נסיכים היו אבותי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר עמיר יהודה להקים מערכת חינוך מודרני בתימן על הניסיונות 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר אושר אבישי-בר השילוח כפר תימנים המעלה הזיתים 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת מרוד עזרא "עמארה עיר בין הדקלים" ספרו של משה דבורי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד דחוח הלוי יוסף טוביה נר לעובדיה 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
פינת חן בעולם הספרות דברי הערכה לספר "מבחר  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 מסיפורי יהודי תימן מאת ש' כוכבי"
 ביקורת תנעמי זכריה

 ביקורת אליה יעקב ספר בנושא הרחקת ילדים מבתיהם למוסדות בישאל 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמרעראקי קלורמן בת  חיי המשפחה ודיני אישות בתימן השבטית ובארץ ישראל 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
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 ציון

 הספד רצהבי יהודה אמתי רצהבי ז"ל 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
מאמרים ומחקרים  30"הליכות קדם במשכנות תימן"  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 במורשת יהודי תימן
 ורתביק אמיר אבי

עראקי קלורמן בת  קורס על יהודי תימן באוניברסיטה הפתוחה 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ציון

 מאמר

 מאמר רצהבי יהודה יהודה רצהבי קורות חיים 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 סיפור ברטה כרמלה כנף של אור או הבית שעל הגבעה בבקעה 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת זהבי בועז הכנס העולמי החמישה עשר למשפט התורה 2006 אוגוסט  127-128 כחק-קכז
 מאמר רצהבי יהודה לחקר שמות המשפחה של יהודי תימן 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר טרי אורה התיישבות יהודי תימן ביפו תל אביב  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת אהרוני ראובן עטרת תפארת ליונה הספר מכתם ליונה 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת אהרוני ראובן זיכרונותיה של צעירה הודית יהודית 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר פלאק מ' מנחם בממלכת המצות מתוך הספר "רוכסנים של סתיו" 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר מאיר יוסף תרבות הסללורי 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מחקר בר מעוז דני יקוב הדין את ההר מחלוקות ופלגנות בקהילתיהודי תימן 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר  הלוי רצון הרהורים אל תוך הלילה 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 שיר אברהם איתן חלי בסבך עננים 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת עמיר יהודה סיפור חיים לחיים חיים שרון 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר יחיא יוסף חמש עשר מי יודע 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד דחוח הלוי יוסף נר לנשמת רבנו זכריה בשארי זצ"ל 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר קפאח דוד ואה המשלימה לפי מורת תימןשימוש ברפ 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר בר אושר אבישי ראובן קשאני בגבורותיו 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר יצחק יוסף "היכל הברכה" 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 מאמר זהבי בועז תשס"ו-שושנה דמארי "מלכת הזמר העברי" תרפ"ג 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד בן דוד אריה איש החינוך וההשכלה ר' זכריה בן יוסף 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד אלמוג שמעון לזכרו של יחיאל מדעי ז"ל 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד כהן יהודה לזכרה של שרה לוי תנאי כלת פרס ישראל למחול 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 הספד  נר לזכרה של חמאמאה נע"ג 2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
 ביקורת סולמי טוביה מנחה מסיפורי ר' שלמה כוכבי  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז
הענקת פרס שבזי לשירה ולזמרה לזמרות ברכה כהן גילה  2006 אוגוסט  127-128 קכח-קכז

 בשארי ולמשורר טוביה סולמי
 ביקורת זהבי מיכל
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 מפתח
 מאמר  הלוי יוסף-דחוח עם הגליון החדש 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  סבריסקי שלמה היו סבלנים 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  סולמי טוביה גם האדם הוא נהר 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  סולמי טוביה ברבות החרות אבדה החרות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  מטלון אברהם המלחמה למען הלשון העברית-פרקי עברית  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
)על מתן  דוגמא ומופת לכל בחייו ובהליכותיו-איש כביר מעשים  2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 עדיני (
 הספד  הלוי יוסף-דחוח

 מחלוקות ופלגות בקהילת יהודי תימן–יקוב הדין את ההר  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר המוקדש למו"ר אבי היקר הרב אהרון תם זצ"ל

 מאמר  עמוסי שרונה-תם

 מאמר  קלורמן בת ציון עראקי  האידולוגיה הציונית, הסיפור הציוני ויהודי תימן 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר האזור )המושח(  היהודי והמוסלמי בתימן 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 חקר השירה היהודית ביחס לשירה המוסלמית בתימן
 מאמר  טובי יוסף

 מאמר  הלוי רצון משורר,חוקר ומספר-רצון הלוי פרופ יוסף טובי 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 ר" להצלת אחרוני היהודים בתימןעל כנפי נשרים "מבצע אסת 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 
 מאמר  עמיר יהודה

הרב המלומד הציוני והמקובל הרב משומר בן שמואל נסים איש  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 עדן

 מאמר  טובי יוסף

 מאמר  הלוי יוסף-דחוח כתר תורה במורשת תימן-התאג 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  הלוי יוסף-דחוח פניך אל אלי  האר 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  שטרית נהוראי מ' בת הרב הגדול הערביה וספורה המזעזע 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
גלגוליו של ספר "משנה תורה" עד לשחזורו ברמב"ם השלם  2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 והמדויק
 מאמר  מקבילי יוחאי

 מאמר  תנעמי זכריה ת רוחניות בדורנותמורו 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  צדוק טוב הכנס השנתי למורשת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  הלוי יוסף-דחוח הלוי-ברכה ליאיר דחוח 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
הודיה לרגל צאת  "עברי אנכי " מאת יוסף יפידי דברי ברכה בערב 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 הספר
 ביקורת  קארה יחיאל

 שיר   סעי יונה ומסרי הכתבי אחר ס' סמואל הנציב יצ"ו 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  בן שלמה אליקים רבי עקיבא מאור התורה צנוע ומעולה 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  יוסףדחוח הלוי   ר' יחיא אלצאהרי 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  פאלק מ' מנחם הכנות למסע 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 ביקורת  אבידן יוסף ספר זיכרון לפרופסור הרב אהרון מירסקי ז"ל-לאות זיכרון 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  פאלק מ' מנחם לך לך 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 30ז"ל )במלאת  מעלם( -וד לזכרו של ר' יוסף מלמד )אלעצרת לימ 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 לפטירתו(
 מאמר  והב ישראל
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 מפתח

 מאמר  מקבילי יוחאי בכל מקום שתהיה 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 ביקורת  אמיר אבי 2006הענקת פרס שבזי למורשת יהודי תימן לשנת תשס"ו  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  רצהבי יהודה  סוד גדולתו של ר' יחיא צאלח )מהרי"ץ( מאתיים שנה לפטירתו 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 ביקורת  יהושע בן ציון מילואים בשדות האורז )סיפורים( 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  הלוי-יוסף דחוח קורות חיים-רצון הלוי 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 ביקורת  אמיר אבי תח תקווה התייחדה עם זכרה של שושנה דמארי ז"לפ 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  יחיא יוסף ביטחון והשתדלות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  הלוי הדר ואדיר-דחוח עודד חמדי הטוב בבנים 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
ל על הלכות ברכות חיבורו של הרב אביעד אשוא-ברכת משה 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 להרמב"ם לאור פסקי הגאון ר' יוסף קפאח זצ"ל
 מאמר  פרחי יוסף

 שיר  שקדי חיים משה ז"ל  )שקדי ) לוזי  שני שירים מאת המשורר הרב חיים משה 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  עמראני חיים הלוי יצ"ו עורך "אפיקים"-לידיד ותיק נכבד ר' יוסף דחוח 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  יוסף הלוי-דחוח דמות דיוקנו של הרב יחיא בשארי ז"ל 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  יוסף הלוי-דחוח איש סגולה נתן עדיני הלך בתום 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 הספד  בניה-סרי דן מילים לזכרה של יונה אכלופי ז"ל 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 הספד  ינאי חיים זיכרוןלר' שלמה צובארה ז"ל 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  יוסף הלוי-דחוח שיר ידידות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 הספד  צובארה ינאי חיים אמי חמאמה זיכרונה לברכה 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
   בן שלום אודיה בית אבי 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  פרחי יוסף לדיני ממונות הכנס העולמי השבעה עשר 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  הלוי הדר-דחוח על המורה ציפי –חום צבע שוקולד  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  קופרברג דינה הספר לאות זכרון 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  בן שלום יוסף נצחי-תי בישראל השד העד 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
   הלוי שלום אחרי מות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
שיר מושר בבית הכנסת אינו קיים פחות משיר במוסף ספרותי  2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 שירת רצון הלוי
 מאמר  בהר אלמוג

   ובןקשאני רא יום זכרון לחורבן שומרון 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  קפאח אסתר המהות החינוכית במורשת היהודית בתימן 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  מאיר יוסף מיהו הצדיק המושלם על פי משנתו של חכם שמעון אגסי 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  דנין יוסף זיכרונות ממושב אלישיב 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  שוחט ניר האפשר לדבר על אדיבות ? 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
להתעלם משאלת המוצא של †האוניברסיטאות בישראל מעדיפות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט

 9% -פחות מ  -שיעור המזרחים בסגל האקדמי המרצים
 מאמר  טראובמן תמרה

 מאמר  דוד יוסףבן  הלך רוח מסוכן מתפתח בישראל 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 שיר  משפחת זהבי עתרת ברכות 2008 ינואר  129-130 קל-קכט
 מאמר  בשם כולל יהושועתולדות כפר התימנים בסילוואן והתחדשותו על שם כולל "יהושוע  2008 ינואר  129-130 קל-קכט
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 אליהו ז"ל"
     2008 ינואר  129-130 קל-קכט
        
        
        
        

   הלוי יוסף-דחוח  החדשה השנה עלינו בפרוש 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  ש יוסף"די  בחברה העיוותים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  יוסף שריה בן הרב  והאדם היום חשבון 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר   זי שלםשב 'ר  שלומיך סוכת 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  צוברי חגית שלשת שירים: חיל עופרת,שיר עצוב ובדרך לא דרך 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   סבירסקי שלמה ר"ד  ַאין   ושוויון – אחת ועוד ועדות שלש 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  לוי דודה-דחוח  נפש חשבון יום השנה ראש 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   הרצוג אסתר ר"ד  הקרואות הועדות של הקולוניאליזם 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   סבירסקי שלמה ר"ד  המערבי העולם את מובילה ישראל 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   דהן יצחק  דתי משתלב אינטלקטואל 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  הלוי יוסף-דחוח  לאומית לזהות לאומית תחיה בין 2008 אוקטובר 130-131 קלא - קל
 שיר  הלוי יוסף-דחוח לאשת החן מאירת הפנים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   שרעבי רחל ר"ד  מתימן ושני ראשון דור בת 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  הלוי יוסף-דחוח נעימת שיר לחיים ונעמי ערוסי 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  סבירסקי שלמה ר"ד  הגבולות על והמאבק והעושר העוני 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  טובי יוסף 'פרופ  המאבק הכושל לאחדות -בירושלים תימן ועולי מאיר יעקב הרב 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  הלוי יוסף-דחוח תשורת לב לבנים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  עמראני חיים  ביסורין נקנית ישראל ארץ 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ברכה  חולדאי רון יפו -הלוי יקיר העיר ת"א -לכבוד מר יוסף דחוח 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  שלמה אליקים בן הרב  חיים תורת 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  הלוי יוסף-דחוח ברכה לידיד יקר עמיר יהודה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  הלוי אדיר-דחוח  ממונות בדיני גרמא ודין גרמי דין 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  ויג שושנה וסגר רחמה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   יחיא יוסף פ"ת הדיברות עשרת של יחודן 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת  הלוי יוסף-דחוח  העדני מהלל של הספרותית יצירתו 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  ויג שושנה הצוואה של בת שבע 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת   עמיר יהודה ר"ד  בו וחר אשר איש 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 
 איש הלוי מחדּון פנחס בן שבתאי 'לר התימנים מקרה על שירה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 )  19-20ה המאה( תימן צפון
 ביקורת  עמיר יהודה
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 מאמר   מקבילי יוחאי  אהבה זאת מה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  פאלק מ' מנחם קצב של מילים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת  גברא משה תימן יהודי בחקר חידושים :בנושא אקדמי כנס 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת   סולמי טוביה המעבר דור ממשוררי – סולמי יצחק נתן הרב 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  עמוס שרונה  תימן נשי למנהגות םקדומי מקורות 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
נקודה -ומשהו מן התלאה אשר מצאתנו בדרך– לחתונה הלכנו 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 למחשבה
 מאמר   עמיר יהודה

 ביקורת  נמצוב 'א  ישראל ארץ של המשיכה כוח 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת   סולמי טוביה דוד בן אהרון ר"ד לרב "האבן בית" הספר על 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר   זהבי בועז  ולומדיה התורה מעלת 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
ים וְיש     130-131   שיר   'מ פאלק מנחם אֹוְמר 

 במולדת" והגוף בנכר הרוח" 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 רצהבי יהודה של "ישראל תבספרו שאולים מוטיבים" על ביקורת

 ביקורת  בהר אלמוג

ָאב 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל  ן מ   שיר  הלוי דחוח יוסף ְבָרָכה - ְלב 
 מאמר   גברא משה  שבתימן מדאב יהודי קהילת תיעוד 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת  יצהרי מרדכי והפיוט השירה ,המוסר ספר   130-131 

 מאמר  הלוי יוסף-דחוח "הנפש החיה" "וחכמת הקודש" וספריו העדני מהלל 'ר 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר   שמחה מרקס מלמד   130-131 

 מאמר   קאפח אסתר  האומה של כעוגן המשפחתי התא 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 מאמר  הלוי יהונתן-דחוח  יהתרבות ועשרה תימן יהדות 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת  ויג שושנה ספרו של דודי בוסי למלים מתגעגעת אמא 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 ביקורת  רצהבי יהודה זצ"ל הלוי יצחק שלום הרב 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 הספד  הלוי יוסף-וחדח  ל"ז חריר רומיה הצדקת של לזכרה דברים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  שפירא שלמה  צפור שיר   / איך להביא המית הר / אל צל האהבה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
   תקוה בפתח כתבנו  הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן-רוקם" "מעשה 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 
 לקוח מתוך הספר  הקסמים דמרב של האחרון המסע 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 "סיפורי תכזינה"
 סיפור   פנחס איתמר

מאמר    צדוק טוב צדוק במלאת שלושים לפטירתו שלמה ר"ב יהודה 'ר לדודי נפש 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שורשים

 שיר  לוי-קפאח אביבית לא שרנו מהוד השמים 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 שיר  לוי-קפאח אביבית סליחות 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
 -מודיעה על יציאת הספר "מעשה רוקם  "בתמר אעלה" עמותת 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 

 הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן"
 בעריכת ד"ר כרמלה אבדר

 ביקורת  סולמי טוביה

 שיר  הלוי יוסף-דחוח ןלידידי היקר חים בשארי הי" 2008 אוקטובר 130-131 קלא -קל 
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 מאמר  הלוי יוסף-דחוח  הפסח חג - החרות חג עלינו בפרוש 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   סבירסקי שלמה  בישראל החברתי והצדק השיוויון בחזית נסיגה של עשור 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   דהן יצחק  / 2020 לשנת מבט :בישראל "העדתית הבעיה" 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   לויטן דב  הנשים ומעמד בתימן והפוליטי הכלכלי המצב 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   סמוחה סמי  חדש וכיהודי כאחר בישראל המזרחי היהודי 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 ביקורת   וגבהר אלמ  במולדת והגוף בנכר הרוח 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 שיר  ויג שושנה הצוואה של בת שבע  מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   אבידור יוסף   הורסים המה - בנו המה 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 שיר  פנחס מזל  תאר עובר לסוחר 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 סיפור  יוסף הלוי-דחוח  ישראל לארץ מתימן מסעי 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 שיר  פאלק מ' מנחם זקנה שלי   132-133 

 מאמר   בהר אלמוג  מזרחים של רביעי דור 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 ביקורת   אלמגור דן  בחצרו התימנים והפועלים - ביאליק 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 

אפקים 
 קלג -קלב 

  )טו ,ח והלתק( השמחה" את אני ושבחתי" 2009 מרץ 132-133
 

 מאמר   יחיא יוסף

 ספר חובה בכל בית בישראל -תורה משנה 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 

קארה  ,מקבילי יוחאי
  גרשוני הלל ,יחיאל

 מאמר 

 ביקורת   טובי יוסף  תימן שירת של הספרותית ההיסטורית הרציפות 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 ממונות לדיני עשר-השמונה העולמי כנסה 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 

  בהלכה נזיקין לתביעת עילה - דרכים תאונת
 

 מאמר   פרחי יוסי
  2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 

 והמנהג תימן יהודי של השינון שיטת על הרהורים -לבניך ושננתם 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 אונקלוס תרגום לתרגם

 מאמר   עמיר יהודה 

 מאמר  פאלק  'מ מנחם  המשורר חובת 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   יצהרי מרדכי  חדשה מופת יצירת - והפיוט השירה המוסר ספר 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   נגר אלי  תימן יהדות במורשת ההתעניינות 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   אלמגור דן תימן שושנת" פרלס המבוא מן 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   אלמגור דן  הספר של האחורי השער על 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   קאפח אסתר  תימן יהודי בקרב בהדס השימוש מסורת 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   עמראני חיים  / )ב חלק( בייסורין נקנית ישראל ארץ 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר   עמראני חיים "? ם"הרמב דעת מה"ל הדורות כל של זיקתם 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 מאמר  הלוי יוסף-דחוח  ישראל-ארץ ואהבת תימן יהודי 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 הספד   עמיר יהודה  איננו כי רצהבי יהודה 'פרופ על 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 שיר  פנחס מזל  הקול הצף 2009 מרץ 132-133 גקל -קלב 
 ביקורת  בהר אלמוג  דעות של קשת" על ביקורת 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
ַהר אלמוג  / "?מזרחיים אתם למה" :לשאלה בתשובה 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב   מאמר   בֶּ
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 הספד   צבי בן דברים לזכרו דוד 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 ברכה  הלוי יוסף-דחוח ברכה תודה -למרים צדוק אשת חן-ידידות לנעימה בידידות 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 הישראלית למוזיקה הפיוט של כניסתו על  ?נפש ידיד או לרגע אורח 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 

 הפופולרית
 מאמר   בהר אלמוג

 במערכת כוח וחלוקת מגדר- מנהלים - גברים ,מורות - נשים 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 החינוך

 מאמר  הרצוג אסתר

 מאמר   עמראני חיים אין מנהללה...ואין מחזיק בידה מכל בנים גדלה ! "" 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
 שיר  פנחס מזל  כתל הדמעות 2009 מרץ 132-133 קלג -קלב 
        
        
        
        
        

 מאמר  אבידור יוסף עמוקים הם שורשי הקיפוח 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  תום שגב ארתור רופין  –שיעור בהיסטוריה  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  הרצוג אסתר בין מידתיות לעדתיות 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  סבירסקי שלמה 2010 – 2009על תקציב המדינה לשנים  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת  עמיר יהודה שלושה שירי חידה לרב חיים שקדי 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  דחוח הלוי יוסף דמות דיוקנו של תלמיד חכם 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
לי יוחאי וקארה מקבי על הלכות קידוש החודש להרמב"ם –חלון אל השמים  2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 יחיאל
 ביקורת 

 סיפור  ערוסי רצון לבוש בגדיו של הרב קאפח יוסף  זצ"ל 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  אורן אורה )יוסף(  אבי מולידי / שיר 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
   -(  1767אגרת יחזקאל רחבי שנת תקכ"ז ) 2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 ת על יהודי תימן בזמן החדשהידיעות הראשונו
 מאמר  טובי יוסף

 מאמר  דחוח הלוי יוסף  חקרי לב באגדה  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  קאפח אסתר תרבות, לשון, ספרות וחינוך  –מתימן לישראל  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  יעקב דורון  הרב משה חנוך הלוי  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
לילדי תימן בעתונות  -הנה, בשדה פורחים הפרחים בצבעים שונים   2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 הילדים העברית בארץ 
 מאמר  אלמגור דן 

 ביקורת  סולמי טוביה  חגיגה ספרותית  –הספר "רימון זהב"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת  בהר אלמוג  על הספר " אדם שב אל ביתו" 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ליריקה פותחת לבבות  –"רוכסנים של סתו"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 על ספרו של מנחם מ' פאלק 
 ביקורת  חקק הרצל 

 מאמר  פרחי יסוף  הקבלת פני הרב )הרב יוסף קאפח זצ"ל( 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
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 מאמר  אורן אורה  שירת נשים 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 הספד  סולמי טוביה  המונח פרופ' יהדוה רצבי ז"ל  –למעוטר בפרסים  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  גמזו יוסי שיר אהבה לראש העין  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  יצהרי מרדכי  אוצר המשלים והפתגמים התימנים 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  סולמי טוביה  "תזמון בעתו" –שיר  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת  שטרית נהוראי מ' "השמים החדשים"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  סולמי טוביה  "ולא רחב לבי" –שיר  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 אלבלינגר זאב "יושב אני בנגב במושב"  -שיר  2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 אלמגור דן
 שיר 

 שיר  הלוי רצון  "הכפר שבו נולדת" לשבזי  -שיר   2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  סולמי טוביה  "אל הצלוב" –שיר  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 אזכרה  צדוק טוב ב"ר עזרי סעיד יחיא ז"ל  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר   אברהם איתן, חלי   י לרצון הלו –שיר _ "ספריך"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  קאפח דוד שלום עיון בפסק דין של הרב יוסף קאפח בנושא מזונות ילדים  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת   אילן מאיר-בר סיפורו של ספר  –"דברי גד החוזה"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  עפארי מאיר רב יוסף קאפח מורנו ה –"איש תבונות"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  אברהם איתן חלי קולך מילא את היכליי שירה 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  פאלק מנחם מ' ויש אומרים  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת   קאפח אסתר אם מראיינת בת  –מבט על שיר ד"ר אביבית לוי  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  יצהרי מרדכי  על מרכז מורשת יהדות תימן ברה"ע -התקווה הפכה למפח נפש  2010 מרץ  134-135 הקלד קל
 מאמר  נגר אלי  על חובת העיון ובדיקת המקורות  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 זיכרונות  דחוח הלוי יוסף  יוסף דחוח הלוי  –דיוקן  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת  דחוח הלוי אדיר הרמב"ם על גאולה המשיחית  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר   גורני הילה "אהבה אמתית"  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  יחיא יוסף  גדול הוא השלום  2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  בר מעוז דני  התארגנות עדתית בפרשת כפר תוחלת 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר   סולמי טוביה  "כמבול אני כנח" 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 ביקורת   בהר אלמוג "על יונים בטרפלגר" ספרו של סמי מיכאל 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 שיר  סולמי טוביה  "יום גלות תוחלת" 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 סיפור   פנחס איתמר מן הספר "סיפורי תכזינה" -קסמים" המסע האחרון של "מרבד ה 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 מאמר  אבידור יוסף מתירנות הורסת 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
 אחמד שווקי "הוי שכנת הנחל"  שיר מצרי קלסי –יא גאראת אלוואדי  2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 תרגם: שטרית נהוראי מ'
 שיר  

 מאמר  דחו הלוי מיכל  וקת משאבים וצדק מקומי חל 2010 מרץ  134-135 קלד קלה
תמר בנימיני )במקום  עשור לפטירתה –לזכרך עפרה  2010 מרץ  134-135 קלד קלה

 עמליה(
 שיר  
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 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

2011     

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 אמרמ 2-3 דר' שלמה סבירסקי הנדסת עוני, או הינדוס העניים 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 4-6 דר' דב לויטן המצב הפוליטי והביטחוני בתימן ומצב שארית הפליטה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 7-10 דר' מיכל דחוח סוגרים את קו השמים 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 11 בידורעו"ד יוסף א מדינה טובעת בנאורותה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיקורת 12-14 פרנקה-דר' אביבה קליין ביקורת ספרים ל"אפיקים"  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

הידעתם את הנוער העובד? ) רשימה שניה בסדרה על "ילדי תימן  2011
 בעיתונות הילדים העברית"( 

 מאמר 15-17 דר דן אלמגור

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 הלכה 18-21 אליקים בן שלמה מים אחרונים "חובה" או שמא "חובה"?  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 שיר 21 תמר בנימיני לזכרך, עפרה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיקורת 22-23 מתי שמואלוף מי מכונן את מי? על ספר השירה השני לאלמוג בהר 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 24-26 דר' יצחק דהן פיתוח לטובת מי? –פיתוח הנגב  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

  27-29 הרב עמנואל מזרחי לא תורה של לימוד –תורה של חיים  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

  30-31 יתנהוראי מ' שטר הבית ברחוב ברנר  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 שיר 31 דר' אביבית לוי עשרים וארבע פותרי החלומות 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 שיר 31 איתן-דר' רחלי אברם אחות גדולה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 32 לילי הלפרין תגובה לשיתוף ילדים בתוכניות "ריאליטי" –אפקט פיגמליון  2011

 מאמר 33 נחמה דנין פרטים אודות ראשוני משפחת דנין בארץ    
 מאמר 34-35 עוזיהו משולם קהילת יהודי ד'מאר    

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

  36 הלוי-דוד דחוח הקראים 2011
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 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

  36 איתן-םדר' רחל אברה רוחות הפנים והסליחות 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

יוחאי מקבילי ויחיאל  על החזון הגדול של "מפעל משנה תורה" 2011
 קארה

 מאמר 37-39

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 40 לילי הלפרין "שעיר לעזאזל" או "צעיר לעזאזל"? 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 כתבה 41 גבריאל בוטייל שבזי" לשנת תרע"א בפ"ת טקס חלוקת "פרס 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מחקר 42-45 פרופ' יוסף טובי הרב חיים דמתי )אסבט( ושליחותו לעיר קאבס, תוניסיה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מחקר 46-50 דר' יהודה עמיר אבירי השירה היהודית בתימן 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 שיר 50 שמחה מלמד מרקס מעון תבל וזבול 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיקורת 51-57 איתן-דר' רחלי אברהם נביעה פנימית ב"דיו אדם" של חביבה פדיה 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מאמר 58-61 דן אלמגור דר' העת 'אפיקים'(-עת עצמאי ולוחם )הולדתו של כתב-כתב 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מחקר 62 נהוראי מ' שטרית "יא גאראת אלוואדי" = "אה! שכנת הנחל"  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

דין -סיקורת, אודות קרסטין הוניפלד, אימאם יחיא חמיד א 2011
 (1904-1948והיהודים בצנעא )

 סיקורת 63-64 פרנקה-דר' אביבה קליין

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סקירה 65-66 נהוראי מ' שטרית במשפחה אחת ומאב אחד, שלושה עשר רבנים 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיפור 66 אפרים יעקב קול משמיים 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 שיר 66 ז"ל דורי טובים שיר פרידה מאשר יבואו להיפרד 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 כתבה 67-69 )כתבנו בפ"ת )ט"ס ערב לדמותו ולשירתו של המשורר חיים משה שקדי זצ"ל 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מחקר 70-73 דר' יהודה עמיר הומור וסאטירה בשירת יהודי תימן 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיפור 73 אפרים יעקב ה ידי אמןמעש 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 סיפור 74 אפרים יעקב בין חיים לחיים 2011
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 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 מחקר 75-82 דר' אמנון מעבי הערכה הדדית –שמואל יבנאלי ויהודי תימן  2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 הספד 83 הלוי-אפרת דחוח ומי( זצ"להרב שלום שלומי )סל 2011

 אלול.  136-137 קלז-קלו
 ספטמבר

 כתבה 84 ישראל והב עשר למורשת הגר"י קאפח -הכנס השנתי האחד 2011

        
        
        
        
        
        

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

חת החקר הדנית שנה לביקורתה של משל 250 -"המסע הערבי" 
 (1767-1761בתימן )

 מחקר  ד"ר דב לויטן

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 מחקר  שושי זייד אסטרטגיית העלמת המידע בפרשת ילדי תימן

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

ביקורת   טוביה סולמי משירי דן אלמגור -הצ'ופצ'יק של הקומקום 
 ספרותית 

 אייר 139-138 טקל-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  דניאלי-גלית ברקת פרשת ילדי תימן, היבטים משפטיים ותרבותיים

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  ד"ר אסתר קאפח ערכו התרבותי וערכו התזנתי -תפוח 

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

    ים בת"א-פיכיכר ע"ש שרה לוי תנאי, בשכונת נו

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 מחקר  פרופ' אהרן גימאני מצנעא לציון, נגיעות היסטויות במכתב של הרב עמרם קורח

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 הספד  צברי-אתי גל בחייהם ובמותם

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 הספד  יוסף דחוח הלוי זצ"לפרופסור יצחק גלוסקא 

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  גבי בוטייל שבת של חוויה תימנית בשפיים

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  דוד דחוח הלוי בכפר סבא 2011-טקס חלוקת פרס שבזי לשנת תשע"א

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  טוביה סולמי לר' יוסף דחוח הלוי 2012-תשע"ג פרס שבזי
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 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  מזל אילן 2012-טקס הענקת פרס שבזי לשנת תשע"ג

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  טוביה סולמי לנעמי ואבנר בהט 2012-פרס שבזי לשנת תשע"ג

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

ללהקת מורשת יהדות צפון תימן"  2012-פרס שבזי לשנת תשע"ג
 ולכוריאוגרפית אהובה הורוביץ'

 כתבה  טוביה סולמי

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 כתבה  טוביה סולמי לפרופסור רחל שרעבי 2012-פרס שבזי לשנת תשע"ג

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

פובליציס  ד"ר רפי שובלי רקע ההיסטורי לפרשת ילדי תימןה
טיקה. 
 מחקר

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 שיר  אברהם-ד"ר רחלי איתן על גבול האור

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 הספד  אדיר דחוח הלוי לדמותו של הבחור העים עודד חמדי ז"ל -"בן חכם ישמח אב" 

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 שיר. קינה  יוסף דחוח הלוי לדמותו של עלם חן, עודד חמדי ז"ל

 אייר 139-138 קלט-קלח
 אפריל

 תשעג
2013 

 מדרש  אדיר דחוח הלוי ידיעת ה' וחשיבותה למימוש ייעודו של עם הקודש

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   טוביה סולמי 2חג שמח ביובל לאפיקים, /  –אפיק אל הקורא 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר דן אלמגור 5 העת העצמאי והלוחם /-כתב –יובל ל"אפיקים" 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

היפה של ר' זכריה אלצ'אהרי כחוליית מעבר בשירת תימן הספרות 
/ 11   

   פרופ' יוסף יובל טובי

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

הרב ד"ר אדיר דחוח  14 לקט דברי תורה במשנת הרמב"ם /
 הלוי
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 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

 16     / 2014-טקס הענקת פרס שבזי לשנת תשע"ה
 

   טוב שרעבי

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

 17 אני אשיר / –נפש יהודי תימני 
 

   ד"ר יהודה עמיר

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   שושנה יצחקי 18  שנה לאליכין והספר "אליכין שלי" / 60חגיגות 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   יונה קאפח 21 ות תימן בא"י בתקופת המנדט /חייהן של ילדות בנ

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   טוביה סולמי 22 / "לתימניה שלי" )שיר(

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ליאורה כץ 23    "אב ובנו" )ציור( /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   טוביה סולמי 24 שות" של דן אלמגור /לתולדות השיר "זמורות יב

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר דן אלמגור 27 מילות השיר "זמורות יבשות" /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר דב לויטן 28 האם הפיכת תימן למדינה פדרלית תפתור את בעיותיה? /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 ע"ותש
2015 

 31     אלקאת ואלקהוה )שיר( מאת ר' שלום שבזי)?( /
 

   עמי-ד"ר נעמה בן

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

ה" ותרגומו -השיר "ַאְלַקאת ַואְלַקְהַוה     ר' שלם שבזי 33  / ַהַקאת ְוַהָקפֶּ

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר אורי מלמד 39 קאפח /-יגולי חובר –"החוט של סבא" 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר אפרים יעקב )ז"ל( 40 סיפורים תימניים קטנים גדולים /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר אורי מלמד 43    דברים לזכרו של אפרים יעקב ז"ל /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

    מנחם מ' פאלק 44    ּפֹור" )שיר( /"צ  

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

תרומת ד"ר אפרים יעקב לחקר מורשת הזמר של יהודי שרעב 
 46 וחוגריה /

    תם פוגל

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   טוב שרעבי 47    פרס שבזי לשנת תשע"ה" לר' טוב צדוק יצ"ו /

ים  )שיר( / תשע"ו כסלו 141-140 קמא-קמ יר ְרָננ  ר ש  יב ְנַזמ     מרדכי יצהרי 48   ְביֹום ָאב 
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 2015 דצמבר
 כסלו 141-140 קמא-קמ

 דצמבר
 תשע"ו
2015 

ָחה" ַהַמְרּכֹול השכונתי )סיפור( / ְך ַצאל  רֶּ    איתמר פנחס  49 "דֶּ

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

האמא של החינוך המוסיקאלי בארץ הלכה  - ד"ר יעל שי ז"ל
 52  לעולמה /

   טוביה סולמי

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

יָרה" )שיר(  /    איתן-רחלי אברהםד"ר  55 "ַמַצב ַהש 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   יד"ר אמנון מעב 56      חלומותיה של ליאורה בת סעדיה בן נתן צאירי /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   תום פוגל 61 ממחברות תם אבן יוסף אלטיירי /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

י  )שיר( / ת  נּו א  ינֶּ    שלום מורי-אודי'ה בן 62 ְוַהַנַער א 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   "ר אמנון מעביד 63 תשע"ג / –יהודה  -נההאירועים לציון מאה שנה לייסוד מח

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

אשֹוָנה )שיר( / ה ְיהּוָדה ְּכָבר  ל ַמֲחנֶּ גֶּ ַע דֶּ     טוביה סולמי 68 עֹוד נֹוס 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר שרונה תם עמוסי 69 ונשי תימן / -אימותינו 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

ם /  רֶּ ָלה, ַמָבט ַאֲחֹרן ְבטֶּ ם ְתפ  שֶּ יק / ַלגֶּ ל מֹוָשְבנ  יָרתֹו שֶּ ש     זכריה אריה   79מ 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

ד"ר "מתימן לישראל: תרבות, לשון, ספרות, חינוך"  בעריכת / 
 80 אסתר קאפח /

   פרופ' רחל שרעבי

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר יהודה עמיר 81מעוז /-ציון ברעל מדרש "חמדת ימים: לשבזי  מהדורת 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   טוביה סולמי 83 רחל ארזני /על ספר השירים "חיים פשוטים"  מאת עו"ד 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

     רחל ארזני 84 /שיר( "יצאה למרדף" )

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

-הרב ד"ר אדיר דחוח 86 כטל מים" וזיקתו לזריחת מחשבת האמת /
 הלוי

  

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   דוד דחוח הלוי 90 / "בארץ אבותי )שיר(

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

91 /  "ואף על פי כן" מאת טוביה סולמי הצגת ספר השירים
   

   טוביה סולמי
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 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

י"  ב  ת ְבל  לֶּ י ַגחֶּ טוביה סולמי / על הספר "ואף על פי כן" של -"ַוֲאנ 
 92 

   ד"ר יהודה עמיר

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   סולמיטוביה  93 / "לשבת באוהל מועד" )שיר(

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   ד"ר זכריה ישע דורי 94 "התאחדות התימנים בארץ ישראל" )ספר( /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   יאיר לידני 94  המדריך לטיולים "בשביל ישראל" /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

ְשָּפָחה:  י מ  יר  ר ש  "תורת אבי, זכרון לברכה, משנה ראשונה" /  ז 
  95 

 

   אביבית לוי )קאפח(פרופ' 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   מנחם מ' פאלק 96 בלפור חקק /על השיר "ירושלים" של  -העיר שבלב 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

י ַיְנשּוף   )שיר( / ינ     מנחם מ' פאלק 98 ע 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   אליהו שרעבי 99  לזכרו של שלום שמן איש מחנה יהודה ז"ל /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

מוזיאון וגלריה לאמנות תימנית ביפו העתיקה /   -ציון דוד" -"בן
 100 

 

    אתי גל

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   אבי אמיר 103  ג'עלה בימות החול / –י פטנט עולמ

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

ים  )שיר( / י ָמַסּכ  ים ְויֹוְשב  י ֹאָהל     איתן -רחלי אברהםד"ר  103 יֹוְשב 

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   בת חן סולמי 104 תערוכת "קישוט תימני" של איילה כץ /

 כסלו 141-140 קמא-קמ
 דצמבר

 תשע"ו
2015 

   איילה כץ  104 תימן )ציור( /-מכנסיה של בת
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