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ים נ י י הענ כן   תו

 תימני־חיבור יהודיב רמב"מיות־הלכות קדם שי נגר
 5 ומצרים בבלב יםוהקשר עם המרכז 

 אור חדש על גלות ַמְוַזע על פי הכרוניקה בת הזמן יוסף יובל טובי
 23 אלקאסם ןפי תאריך' אלימן' לַיחיא ב ן'בהג'ת אלזמ 

 יתוְׅח מה בין קהילת יהודי אלמַ  מנחם צוברי

 53 לבין קהילת יהודי אלשאחד'יה? )צובארה(        

 :ןהפולמוס על התנהלות המשרד הארצישראלי בעד דוד חוברי
 77 (1939)תרצ"ט/ עולים מצנעא שנתקעו בעדן מכתב 

 88 קליטתם של יהודי תימן בישראלעל  ז'אן־ז'ק ברבי

 תרבות הקינה :סגולותיה של חרדת מוות טובה גמליאל
 166 של נשות תימן לאור תיאוריה ניהול האימה 

 צביה טובי
 193 של מרים הריהספרותית יצירתה עולי תימן ב גילת ברבו           

 "זמורות יבשות שלא נס ליחן" יעקב שריג

 203 כלפי עולי תימן 'היישוב'על המתח והעוינות ביחסי  

 237 הבדלים מגדריים בשירת נתן אלתרמן על עולי תימן ימיני בת־ציון

 254 "המזל" של מזל )סיפור( שמחה סיאני

 258 שני שירים: שבזי; אבי ואמי רחל ארזני

  : ביקורות וסיקורותספרים

  262 יוסף טובי, כתבי־היד התימניים במכון בן־צבי קאפחיוסף 

אליעזר שלוסברג )מהדיר(, פירוש ר' אברהם : ביקורותא.  ובל טובייוסף י

עותניאל מנצור, שיטתו בן שלמה התימני: מהדורה מוערת; 

יהודה עמיר, ישקף: הפרשנית של רבי יחיא אלצ'אהרי; 

, רבי שלום שבזי: אהרן גימאנישירת ר' יוסף בן ישראל; 

יום אמנון חבר, חיי יום עיונים בקובץ חדש בכתב ידו; 

; עודד צומעי, נישואי קטינות ושטרי גם מיאון ביהדות בתימן



 

  

תימן; נעמה בן־עמי, מחקרים במורשת יהודי תימן; נתן 

שיפריס, ילדי הלך לאן? פרשת ילדי תימן: החטיפה 

 263 וההכחשה

)תש"ף(:  38-37אדם בן־נון )עורך(, תהודה : רותויקסב.  

 39תהודה  ;אסופת מאמרים לכבוד הרב יוסף צובירי זצ"ל

)תשפ"א(: ]אסופת מאמרים לכבוד הרב יוסף קרח זצ"ל[; 

עובדיה יעבץ, יהודי צעדה וסביבותיה: הליכות מעשים 

יונה קפח ודני בר־מעוז, חיים ללא ילדות בקהילת ואירועים; 

לאה ; יפת בן־טובים, זעקת אח; 1948–1882יהודי תימן 

דרורי,  נסים; אסתר קאפח, צור משכני; ןברק, ברגע האחרו

; שולמית חתוכה, התמודדותי עם ספר השירים של נסים

  274 הסרטן

 277    רשימת המחברים

 iv   באנגלית םתקצירי
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 ארזני, רחל

 משוררת
rachel249@bezeqint.net 

 ברב, גילת )דר'(
 תעצמאי תחוקריהדות תוניסיה. 

gilatbrav@gmail.com 

 טובה )פרופ'( גמליאל,
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 חוברי, דוד 
 חוקר עצמאיחינוך. 

hubarydavid@yahoo.com 

 יוסף יובל )פרופ' אמריטוס( ,טובי
חיפה  תאוניברסיטעברית והשוואתית, ספרות ערבית־יהודית, תולדות עם ישראל.  תספרו

 ומכללת אלקאסמי
yoseftobi@gmail.com 

 טובי, צביה )דר'(
 תעצמאי תחוקריהדות תוניסיה. 

tziviatobi@gmail.com 

 )דר'( ןבת־ציו ימיני,
 ילוינסק מכללהרטוריקה, סגנון ומגדר. 

yeminib@gmail.com 

  צוברי )צובארה(, מנחם
 חוקר עצמאין. יהדות תימ
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 שי ,נגר
 דוקטורנט במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר־אילן

shaisababa@gmail.com 

 שמחה סיאני,
 סופרת וחוקרת פולקלור
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