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                                     : תיקונים  והערות של יהודית לספרה של לימור שריר
'                                           'שיחות עם יהודית בובר אגסי מבט מקרוב מרטין בובר:''

 ].לימור שריר סרבה להראות את כתב היד ליהודית[

 

                הערותיה ותיקוניה של יהודית  מתייחסים הן לשגיאות עובדתיות, 
. והן  שינויים וכוונתם דבריהסגנון, המשנים/ מעוותים את דיוקים ב–לאי הן 

                              .לתיאורים נרחבים מדי  כשדבריה מתומצתים ובהירים 
                          ;ביעות רצונה על כךש-מהתוספות וההערות  ניתן לחוש את אי

                                   וכן  על הפסקנות בקביעת עובדות שאינן מבוססות  
 או  לחילופין את בטחונה במושאי מחקרה  או במה שיודעת בוודאות....

                                                              שמחוני -איילה רבס                              
 .העורכת הלשונית של יהודית

 

 : )בספר 72-73לעמודים  בהתייחסה(דבריה של יהודית 
                                                                           אלו אינם דברים שאמרתי  ''

                                                   . הקטעים ולא את הפירושים להם .             ולא בחרתי את 
                            -אם בכלל-ההפרדה בין מה שני אמרתי וקטעים שאני בחרתי 

 לבין דברי המחברת וקטעים שהיא בחרה צריכה להיות ברורה.''
 

                                                                                        : לנוחיות הקריאה בטבלה[
 ]שליהדגשים , ירוקבתוספות , אדוםהסברים ב שחורשינויים ותיקונים ב

 התיקון/ ההערה כתוב ושורה עמוד
3 

, ממוספר[לא 
 ]עמוד הכותר

 אגסי-בובר
 [בכותרת המשנה]

 בלי מקף

14 
 4שורה 

 מלמטה

 ילדותו בחרותו

15 
 מלמעלה 3ש' 

 בלבוב בווינה

17 
 מלמעלה 4ש' 

 פועלי ציון השומר הצעיר
 

17  
 גרמניהב

 
 גרמניה עבור יהודי
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 15ש' 

מלמטה 
 באמצע העמ'

 7ש'  18
 מלמעלה

 בוויינהיים בווינה

18 
 12ש'  

 מלמעלה

 ומתוסכל ומתוסכל

18 
 מלמטה 8ש' 

 בברלין בברלין
 

18 
 5שורה 

 מלמטה

 לתנועת הנוער לתנועה

18 
 מלמטה 3ש' 

 Jenaתוספת:  ביינהלפני 

18 
 מלמטה 2ש' 

 עם אחותה עם אחותה
 

18 
 מלמטה 1ש' 

1922 1921 

21 
     15ש'

מלמעלה 
 ומלמטה

 

 סבי וסבתי  
פקפקו בכישוריה האינטלקטואליים 

 של אווה והחליטו שתלמד בבית

  סבי וסבתי
האינטלקטואליים של פקפקו בכישוריה 

 אווה
 תלמד בבית  אווההחליטו ש

21 
    11+12ש'

 מלמטה

אחת מהדמויות הללו הייתה רנטה, 
בתו של קרל וולפסקל. בסופו של 

 דבר

אחת מהדמויות הללו הייתה רנטה, בתו 
 של קרל וולפסקל. בסופו של דבר

22 
 11ש' 

 מלמעלה

 
 ארוך

 
 ארוך

 
22 
 12ש' 

 מלמעלה
 

 
גם בברלין  -פעמייםשעברה סבתי 

 וגם בפרנקפורט

 
שעברה סבתי (תוספת סוגריים: 

  )גם בברלין וגם בפרנקפורט -פעמיים

22 
 13ש' 

 מלמעלה

והם יכלו להתחתן : 'השם יהודית'אחרי  השם יהודית
  בברלין.

22 
 מלמטה 7ש' 

 

 רוונסבריק             הריכוז לנשים במחנה  במחנה רוונסבריק
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22 

 7-8ש' 
 מלמטה

יהודית לא התגיירה מעולם: לדבריה, 
 לא חשבה שיש צורך בכך.

הודית לא התגיירה מעולם: לדבריה, י
 לא חשבה שיש צורך בכך.

 
23 

 מלמטה 4ש' 
 

 
 בחיפה

 
 בירושלים

24 
 מלמעלה 6ש' 

 

 
 הגותית

 
 הגותית

25 
 15ש'

 מלמעלה

 
 בכל פעםלפני 

 
 (בכל פעם)ספרו ש תוספת:

 
   
25 
ש' 

 מלמעלה16

 
 מיד

 
 מיד

26 
 11ש' 

 מלמעלה
 

 
 שכנינו

 
 מכרים

26 
 11-12ש' 

 מלמעלה

לא התייחסו   לא ידעו על אוהם  הם לא התייחסו ברצינות לכתיבתה
 ברצינות לכתיבתה

26 
 12ש' 

 מלמעלה

 ובכך טעו כמובן. ובכך טעו כמובן.

26 
 מלמטה 7ש' 

 

 עליות הגג שמשו אף הן עליית הגג שמשה אף היא

26 
 2-3ש'

 מלמטה

 שיעורים פרטיים 
 שכללו תנ''ך ושפות זרות, ובהן 

 שיעורים פרטיים
 שכללו תנ''ך ושפות זרות, ובהן 

 בעברית
28 
 14ש' 

 מלמעלה

 גרנו בשכנות ו גרנו בשכנות ו

28 
 15ש'

 מלמעלה

 עמי חברתי הילדגארד עמי חברתי הילדגארד

28 
 16ש'

 מלמעלה

 שידעתי שידענו
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28 

 מלמטה 14ש'
 כיתה הילדגארד ואני קפצנו שתינו שתינו כיתהקפצנו 

28                   
 14ש' 

 מלמטה

 יחד מבית הספר לחזורנהגנו  יחד לבית הספר ללכתנהגנו 
 
 

28 
 13-14ש'

 מלמטה

 לביתי שרמשם חזרנו היי שר לביתימשם חזרנו היי          
 

28 
 4-9ש' 

 מלמטה

 פסקה המתחילה במילים:ה
שלמים מתוך  משפטיםנהגנו לדקלם 

 שלמדנו  האגדות הגרמאניות
 ...............בביה''ס

 מפני אויביו.ומסתיימת במילים:
 

   
 

האגדות נהגנו לשחק משחקים לפי :ל תמקוצר
 .רהגרמאניות שלמדנו בבית הספ

29 
 מלמעלה 2ש'

 למדנו וללמוד

29 
 מלמעלה 2ש' 

 וקריאה בעברית ויהדות
 

29 
 מלמעלה 3ש'

 שהיה מגיע אל ביתנו אל ביתנו שהיה מגיע

29 
 מלמעלה 5ש' 

 
 בית הספרבבכיתות אחרות 

 
 בכיתתה של אחותי

   
29 

 7-8ש' 
 מלמעלה

 שהיו במעמד כלכלי נמוך משלנו שהיו במעמד כלכלי נמוך משלנו

29  
 מלמעלה 9ש'

 בגינה בחצר

29  
 10ש' 

 מלמעלה

 שוב שוב

29  
 15ש' 

 מלמעלה

 כיתה כיתות

31  
 10ש'  

 מלמטה

 לטבע הסובב אותו לטבע או לעצמים הסובבים אותו

32 
 מלמטה 1ש'

 נסיעתנו נסיעותי

32          
 מלמטה 1ש'

 ופשת הקיץח החופשות
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32            

 מלמטה 2ש' 
 זכורה זכורות

33            
 3- 4ש' 

 מלמטה
 

 
התעלומה הזאת  ארוחת חג.ושימשו 

 נותרה בלתי פתורה עד היום.

 
ושימשו ארוחת חג. התעלומה הזאת 

 נותרה בלתי פתורה עד היום.

 2ש'  33
 מלמטה

לעתים היינו נוסעים בסופי שבוע 
 לבקר את דודתי אווה

 קיץ אחד ביליתי אצל
 דודתי אווה

33          
 מלמטה 1ש'

 בנסהיים בנשיים

34            
 מלמעלה 1ש' 

 הבכורה הבכורה

 4ש'         34
 מלמעלה

 יחד עם ילדיהם עם ילדיהםיחד 

34          
 מלמעלה 5ש'

 הישןהוספה:  הנהר ריין :אחרי

34          
 8-9ש'

 מלמעלה

ולשם נהגו לנסוע בחופשות עם 
 ילדיהם

 ולשם נהגו לנסוע בחופשות עם ילדיהם

34            
 מלמעלה 9ש' 

כשהייתי בת שש באחת מחופשות 
 הקיץ שהיתי עמם

 באחת מחופשותכשהייתי בת שש 
 שהיתי קיץ עמם

34            
 10ש' 

 מלמעלה

 דודנו עמנואל בןועם  ועם דודנו עמנואל

36            
 4-5ש' 

 מלמטה

שהעביר מדי יום הכומר בשעתיים 
 הראשונות ללימודים

הכומר פעמיים בשבוע  מדי יוםשהעביר 
 בשעה הראשונה ללימודים

37            
 מלמעלה 3ש'

  
 רבות

 
 רבות

37                     
 14-15 ש'

 מלמטה

אני וחברותי היהודיות היינו אז 
 ספונות בביתנו

אני וחברותי היהודיות היינו אז ספונות 
 בביתנו

37                   
 1-2ש'

 מלמטה

חברתי הטובה הילדגארד ליס הגיעה 
 לבקרני ועזרה לי בשיעורי הבית

ליס הגיעה  חברתי הטובה הילדגארד
 לבקרני ועזרה לי בשיעורי הבית

38            
 3-4ש' 

 מלמעלה

 הייתה זו סטירה מצלצלת תה זו סטירה מצלצלתיהי

38            
 13ש' 

 מלמטה

 התלמידה הפרוטסטנטית היחידה אחת התלמידות הפרוטסטנטיות
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38            

 4-5-6ש' 
 מלמטה

התנפלו עלינו  כשחזרנו לבית הספר
כמה תלמידים והכו אותנו,  בהפסקה

 את ארבע התלמידות היהודיות 

כשחזרנו לבית הספר התנפלו עלינו 
בהפסקה כמה תלמידים והכו אותנו, את 

 ארבע התלמידות היהודיות
39                                

 9-10ש' 
 מלמעלה

שוחררה מיד. בשלב זה המשיכו ו
להתייחס למשפחת העיירה אנשי 

אך לא כל היהודים זכו  בובר בכבוד.
 ליחס כזה.

ושוחררה מיד. בשלב זה המשיכו אנשי 
עיירה להתייחס למשפחת בובר ה

אך לא כל היהודים זכו ליחס . בכבוד
   .כזה

   
39                   

 10ש'
 מלמעלה

היה                   אצלנוגם  תוספת של יהודית: 
 חיפוש בית

39                             
 11ש' 

 מלמעלה

 בנו ובתו סבו וסבתו

39                   
 12ש'

 מלמעלה

 בעיירה יהודיבעל כלבו  בעל כלבו בעיירה

39                   
 14ש'

 מלמעלה

הכו למוות את הכומר הקתולי 
 בעיירה.

 .הכו קשות כומר קתולי בעיירה

39                 
 15-16ש'

 מלמעלה

הצטרף למפלגה, כדי לא לאבד את  החל לענוד צלב קרס על דש מעילו
 עבודתו.

39                   
 16-17ש' 

 מלמעלה

אך עם הזמן החלו לאיים עליו שאם 
בתו  תמשיך להתחבר עמי, הוא 

 יפוטר מעבודתו.

אך עם הזמן החלו לאיים עליו שאם בתו  
תמשיך להתחבר עמי, הוא יפוטר 

 מעבודתו.
39                   

 מלמטה 12ש'
 יחד עם הבנות היהודיות האחרות יחד עם הבנות היהודיות האחרות

39            
 מלמטה 7ש' 

 מדי שבוע מדי בוקר

39                  
 1-6ש'

 מלמטה

 וכאמור הקפיד שאחותי ואני נלמד עברית. 
נוסף על השכלתנו הכללית שרכשנו בבתי 

מלבד עברית ותנ''ך  הגרמניים.הספר 
בין היתר  -שנלמד גם אנגלית הקפיד סבי

כדי שנתאים את עצמנו בעתיד לשלטון 
המנדט הבריטי בארץ. גרמנית וצרפתית 
למדנו קודם לכן, בבית הספר הגרמני, כך 

 .שמגיל צעיר מאוד ידענו כמה שפות
 

 וכאמור הקפיד שאחותי ואני נלמד עברית. 
נוסף על השכלתנו הכללית שרכשנו בבתי 

הספר הגרמניים. מלבד עברית ותנ''ך הקפיד 
בין היתר כדי שנתאים  -סבי שנלמד גם אנגלית

את עצמנו בעתיד לשלטון המנדט הבריטי 
בארץ. גרמנית וצרפתית למדנו קודם לכן, 

בבית הספר הגרמני, כך שמגיל צעיר מאוד 
 .ידענו כמה שפות

40                   
 11ש'

 מלמעלה

 
 אל

 
 עם
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40                

 12-13ש'
 מלמעלה

 
שהייתה פלג מתנועת הנוער 

 הגרמנית.

 
 שהייתה פלג מתנועת הנוער הגרמנית.

41                
 1-5ש' 

 מלמעלה

בין תנועות שהשתייכו לבורגנות האמידה 
לבין תנועות שעלו משכבות עניות יותר. 

היה בין תנועות אלה דמיון  למרות השוני
רב. באופי הפעילות החינוכית שלהן, 
בדרישתן לתלבושת אחידה ולשימוש 

בסמלים ובדגלים וכן בסגנון הפרסומים 
 והביטאונים של התנועות השונות.

בין תנועות שהשתייכו לבורגנות האמידה לבין 
תנועות שעלו משכבות עניות יותר. למרות 

דמיון רב. באופי  השוני היה בין תנועות אלה
הפעילות החינוכית שלהן, בדרישתן לתלבושת 
אחידה ולשימוש בסמלים ובדגלים וכן בסגנון 
 הפרסומים והביטאונים של התנועות השונות

41                             
 מלמעלה 6ש'

 מספר ארגונים וארגונים אגודותעשרות 

41                   
 מלמעלה 7ש' 

 איגודים איגודים

41                      
 11-14ש' 

תנועות נוער ציוניות בגרמניה תיעלו את 
חוסר שביעות הרצון והאנרגיה של בני 

הנוער לעבר הגשמת רעיונות הציונות. הן 
ראו  את עצמן אליטות של הקהילות 

 היהודיות והתנועה הציונית.

תנועות נוער ציוניות בגרמניה תיעלו את חוסר 
הרצון והאנרגיה של בני הנוער לעבר שביעות 

הגשמת רעיונות הציונות. הן ראו  את עצמן 
אליטות של הקהילות היהודיות והתנועה 

 הציונית.
41                    

 מלמטה 6ש' 
 ב''ליל הבדולח'' בליל הבדולח

42                      
   6-9ש'

 מלמעלה

בהמשך, כשהחריפו הפגיעות ביהודים 
ומשנכשלו המאמצים להידבר עם המשטר 
הנאצי, הגיבו היהודים בדרכים שונות על 

המדיניות הנאצית כלפיהם ועל הצרת 
 צעדיהם.

בהמשך, כשהחריפו הפגיעות ביהודים 
ומשנכשלו המאמצים להידבר עם המשטר 
הנאצי, הגיבו היהודים בדרכים שונות על 

 המדיניות הנאצית כלפיהם ועל הצרת צעדיהם.

42                   
 10ש'

 מלמעלה

 למען האמת למען האמת

ש'            42
 מלמטה 7-9

אולי מפתיע ללמוד כי עד עלייתם ארצה 
המשיך מרטין בובר להטיף 1938במארס 

בלב גרמניה -לנכדותיו את הרעיון הציוני
 הנאצית.

אולי מפתיע ללמוד כי עד עלייתם ארצה 
להטיף המשיך מרטין בובר 1938במארס 

בלב גרמניה -לנכדותיו את הרעיון הציוני
 הנאצית.

43            
 1-6 ש'

 מלמעלה

עם התחזקות השלטון הנאצי גויסו צעירים 
רבים מקרב תנועות הנוער היהודיות 

לפלוגות שנשלחו לעבודת פרך. למרות 
התקופה הקשה המשיכו הצעירים לקיים 
התכנסויות במחתרת ולתכנן את המשך 

את חיסולה של יהדות גרמניה דרכם. לקר
נתפסו ונרצחו אחדים ממנהיגי תנועות 

שנותרו  הנוער עוד לפני שחניכי התנועה
 בגרמניה צורפו לשילוח למחנות ההשמדה.

עם התחזקות השלטון הנאצי גויסו צעירים 
רבים מקרב תנועות הנוער היהודיות לפלוגות 

שנשלחו לעבודת פרך. למרות התקופה הקשה 
הצעירים לקיים התכנסויות במחתרת המשיכו 

ולתכנן את המשך דרכם. לקראת חיסולה של 
יהדות גרמניה נתפסו ונרצחו אחדים ממנהיגי 

תנועות הנוער עוד לפני שחניכי התנועה 
שנותרו בגרמניה צורפו לשילוח למחנות 

 .ההשמדה
 

 מתי? איפה? :בצד והערת יהודית
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43                        

 15-17ש'  
 מלמעלה

ובד בבד המשיך במגעיו עם האוניברסיטה 
העברית בירושלים כדי להתקבל בה כמורה 

 .בנושא מדעי הדתות

ובד בבד המשיך במגעיו עם האוניברסיטה 
העברית בירושלים כדי להתקבל בה כמורה 

 בנושא מדעי הדתות
43                     

 5 - 6ש' 
 מלמטה

 סבי הביא עמו
 את כל ספריו

 מרבית רכושו.ואת 

 סבי הצליח להביא עמו 
 את מרבית ספריו

 ואת מרבית רהיטיו.
43                      

 4-5ש' 
 מלמטה

בתקופה זו החליט היטלר על טיהור 
 גרמניה מיהודים.

בתקופה זו החליט היטלר על טיהור גרמניה 
 מיהודים.

43                            
 מלמטה 1ש' 

 

שהתחייב בפני השלטונות אף על פי 
 לחזור.

אף על פי שהתחייב בפני השלטונות 
 .לחזור

43                   
 מלמטה 0ש' 

  
 תוספת של יהודית:

תוכנו הנותר של הבית בהפנהיים 
נשדד והשתמשו בו לשם משרדים של 

 שלטון המחוז.
 
 

44                          
 9-14ש'

 מלמעלה

יהודים  37בהפנהיים נותרו   1939במאי  
גם המוסד  בלבד, וחייהם היו הפקר.

הפסיכיאטרי בהפנהיים נטל חלק בהמתת 
חולים פסיכיאטריים ובהמתת יהודים 

 במסגרת פשעי ''המתת החסד''
הובלו  1942-וב ;(אותנזיה) של הנאצים

 28-אחרוני היהודים למחנות הריכוז . מ
חלק  במאי אותה שנה שימשה הפנהיים

ממחנה הריכוז דכאו, עד שהצבא 
 .1945במארס  27-האמריקאי כבש אותו ב

 
 

 הערה של יהודית לקטע זה:
 

 ?מקור? 

44                      
 מלמטה   9ש'

 רגבאישה ו שני סופרים

44                    
 10ש' 

 מלמטה

 בגימנסיה בבנסהיים בגימנסיה המקומית

44                    
 3-2 ש'

 מלמטה

כל זאת נחסך ממשפחת בובר, 
ישראל -שהגיעה לחוף מבטחים בארץ

 .1938-עוד ב

כל זאת נחסך ממשפחת בובר, שהגיעה 
-ישראל עוד ב-לחוף מבטחים בארץ
1938 

44                     
 מלמטה 1ש' 

 בובר וינקלרפאולה  פאולה וינקלר

45                       
 מלמטה 6ש'

 שהמשיכו אז להצביע להצביעשהמשיכו 

46                      
 מלמעלה 1ש' 

 1933החל  מ   1933בתחילת 
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46                      
  6ש' 

 מלמעלה

 מהפועלים שקודם לכן השתייכו מהפועלים שהשתייכו                         

50                            
 13 ש'

 מלמטה

 הלאומי היומי לאומי -היומי

51                   
 6-8ש' 

 מלמעלה

גם באחדות, כתב העת של האיגוד 
ישראל, -הקומוניסטי החינוכי בארץ

התפרסם מאמר המצביע על חשיבותה של 
 .המלחמה בספר הלבן

גם באחדות, כתב העת של האיגוד 
ישראל, התפרסם -הקומוניסטי החינוכי בארץ

מאמר המצביע על חשיבותה של המלחמה 
 בספר הלבן.

 הערה של יהודית לקטע זה:
 לא היה קיים אז! 

 
51                        

 6-7ש' 
 מלמטה

את הריהוט שנשאר בביתנו בהפנהיים 
העבירה סבתי לירושלים רק לאחר 

 המלחמה.

את הריהוט שנשאר בביתנו בהפנהיים 
 העבירה סבתי לירושלים רק לאחר המלחמה.

51                       
 מלמטה 2ש' 

 שהלחין  שהלחין

51                    
 מלמטה 1ש'

 לקבוצת גבע  לקיבוץ גבע

52                  
 1-2ש'

 מלמעלה

 שקמנו  שנאלצנו להשכים קום

52                         
 5-6ש' 

 מלמעלה

 העיר העתיקה.חלון חדרי צפה על  חלון חדרי צפה על העיר העתיקה.

52                      
 מלמעלה 8ש' 

 מפרוץ המלחמה  ובהמשך

52                   
 15ש'

 מלמעלה

 1942מסוף   1942-מ

52                    
 15ש' 

 מלמעלה

 בקומה העליונה  בקומה הראשונה

52                                                                                    
 16ש' 

 מלמעלה

שהיה מוקף בוסתן גדול בית ערבי  
 ובמרכזו באר.

 שהיה מוקף בוסתן גדול   בית ערבי
 ובמרכז החצר באר.

52                     
 14ש' 

 מלמטה

 באוניברסיטה בתיכון בית הכרם

53                    
 מלמעלה 4ש' 

  הפשרניות הפשרניות
 שיהודית הוסיפה בצד] ? [  וכן 
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53                    

 14-15ש' 
 מלמעלה

העברתי אני בעזרת כיתת  העביר סבי העביר סבי
 חיילים מבוגרים יחסית.

53                      
 9-11ש' 

 מלמטה

מי שהיה ממונה עליהם בספריה הלאומית 
היה יהודי דתי שסלד מבובר בשל פרשנותו 

שהייתה נגועה בהשפעות הבבליות 
 .והמצריות של התנ''ך

מי שהיה ממונה עליהם בספריה הלאומית היה 
יהודי דתי שסלד מבובר בשל פרשנותו 

שהייתה נגועה בהשפעות הבבליות והמצריות 
 .של התנ''ך

 שיהודית הוסיפה בצד] ?  [וכן  
55                   

-  5ש'  בין
                                                         6לש' 

[תחילת 
 פסקה]

 בחזרה  1948מ:  הערה בצד 
 !?1938ל 

55                   
 6-7ש' 

 מלמעלה

 בצד] ?[ במרכז  חייהם......השתייכו

55                     
 מלמעלה 8ש' 

 אחד מחברי היה רפאל  חברי הטוב ביותר היה רפאל

55                
 11ש' 

 מלמעלה

 עשרה–מגיל ארבע   עשרה–מגיל שלוש 

56                    
 מלמעלה 1ש' 

 שנת שנת

56                    
 מלמטה 8ש' 

[אין  חששתי להיכשל מכיוון ששלטתי  מכיוון ששלטתי.  חששתי להיכשל 
 נקודה, המשך המשפט]

56                   
 מלמטה 2ש' 

סטודנטית שקדנית שקועה  
 בלימודים,

                         סטודנטית  די שקדנית 
  שקועה בלימודים

57                      
 מלמעלה 7 ש'

 
 בדירת חדר וחצי

 
 בדירה קטנה

57                     
 מלמטה 6ש' 

 ובהריון  ללדת והרה

57                      
 מלמטה 5ש'  

 הבכורה הבכורה

59                     
 מלמעלה 1ש' 

 אחותי ברברה ברברה

59                     
 מלמעלה 9ש'

 שאליה הצטרפה בהיותה בת  
 עשרה -שמונה

 שאליה הצטרפה בהיותה בת 
   עשרה -שמונה
נוסדה רק המפלגה  וכן הערת יהודית:

 מאוחר יותר
59                     

 מלמטה 12ש'
 בשם זה בשמי הקודם

59                    
 מלמטה 9ש' 

 גר כילד נולד
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59                    

 מלמטה 9ש' 
 היה מורה  לימד בישיבה

59                     
 מלמטה 8ש' 

 קר ומנוכר קר ומנוכר

59                      
 6-7ש'  

 מלמטה

 כיוון שחבש משקפיים עקב ראייתו הלקויה

59                   
 מלמטה 4ש' 

 לבית קפה  לבתי קפה

59                     
 מלמטה 2ש'

 באיגוד הקומוניסטי העברי. במפלגה הקומוניסטית העברית.

59                    
 מלמטה 1ש' 

 אחיו הגדול אחיו הצעיר 

60                   
 מלמעלה 7ש' 

סוציולוגיה  ,היסטוריהואני למדתי   ואני למדתי סוציולוגיה וחינוך
 וחינוך

60                   
 מלמעלה 9ש' 

 אחרי המצור  בימי המצור

60                    
 12ש' 

 מלמעלה

 לאחר המלחמהמיד  לאחר המלחמה

60                 
 13ש'

 מלמעלה

 פגיעה ברגל הצהבת ודלקת הכבד מחלת

60                       
 15ש'

 מלמעלה

סבי לא חיבב את יוסף יתר על 
 תנגדותהמידה, אך גם לא הביע ה

סבי לא חיבב את יוסף יתר על המידה, 
 אך גם לא הביע התנגדות

61                     
 מלמטה 7ש'  

 בדירת שני חדרים בשני חדרים

62                   
 מלמעלה 7ש'

 teenageתקופת הילדות וה  תקופת הילדות 

62                    
 מלמעלה 9ש' 

 בבית הכרם כרם-בעין

62                   
 10 ש'

 מלמעלה

במשך  האמת היא שאחותי למדה
 שנה אחת

רק במשך  אחותי למדההאמת היא ש
 שנה וחצי

62                   
 13ש' 

 מלמעלה

מהמפלגה שמייסדיה התפלגו  מהקומוניסטים העברייםשהתפלגה   
 הקומוניסטית

62                  
 15ש'

 מלמעלה

 ה''אמסניקים'', האמסניקים
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62                  
 10ש' 

 מלמטה

 גולדשמיד גולדשמידט

62                         
 10ש' 

 מלמטה

שהועסק בכריכיה של הספרייה 
 הלאומית

שהועסק מאוחר יותר בטיפול הכריכייה 
 של הספרייה הלאומית

62                   
 מלמטה 9ש' 

 עשרה בהכשרה חלה-בגיל שבע עשרה חלה -בגיל שבע

62                   
 מלמטה 8ש' 

 בגיל צעיר יחסית בגיל צעיר

63                   
 מלמעלה 2ש'

 דגולדשמי גולדשמידט

63                    
 מלמעלה 7ש' 

 היסטוריה, סוציולוגיה וחינוך. סוציולוגיה, היסטוריה וחינוך.

63                   
 10ש' 

 מלמטה

 בסוף המצור בתחילת המצור

63                 
 מלמטה 9ש'  

 חייתה בבית סבי עברה לבית סבי

63                  
 1-6ש' 

 מלמטה

בהקדשה במילים:הפסקה המתחילה 
 ומסתיימת במילים:שכתב ליהודית 

במכשירי הטלפון  עסוקים בעצמם ובשיחות
 ...הניידים

 
  ע''י יהודיתט הפסקה נמחקה בע

64                   
 1-8ש'

 מלמעלה

 הפסקה המתחילה במילים:
 ם זאת נראה כי בוברוע

 ממד של ריחוק.: ומסתיימת במילים 

 
  יהודית ע''יט הפסקה נמחקה בע

 
 

 
68                         

 מלמטה 3ש' 
-ר לראשונה בגרמניה בשראה או

1924 
 ר לראשונה בגרמניה שראה או(

 )1924-ב
69                      
                       13בין ש' 

       12ל 
 מלמטה

 להערכתו של: תוספת של יהודית 
תה יהי ם)לוגרשם שלום (גרשון ש

 הקבלה מרכזית בחסידות.השפעת 

70                      
 10ש' 

 מלמטה

 במאמרה בספר בספרה

   
72                       

  8הערה ב
 10ובשורה  

 מלמטה

 בסוד שיח סוד ושיח
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80                        

 11-18 'ש
לדבריו, לאחר אלפיים שנות גלות לא 

לארץ רק  תתבטא שיבת היהודים
בהעמסתם על ספינות ושליחתם לארץ תוך 

לדבריו, היהודים היו  כדי ציפייה לנס.
עבדים עקב תנאי חייהם כמיעוט בתוך רוב 

תרבותי. הוא הדגיש אפוא את הצורך 
בהכנה רוחנית ותיאר אותה 

כטרנספורמציה רוחנית של הנשמה 
היהודית, אשר תגרום לכל יהודי לחוש 

, לחשוב כיהודי חופשי: להרגיש כיהודי
 ולהתנהג כיהודי.

 
 

  הערת יהודית:
 אמרתי לא 

81               
 14ש' 

 מלמעלה

 
 יהודית רואה בשיר

 יהודית:הערת 
 לא דברנו כלל על השיר הזה!

84                                 
 מלמטה 4ש' 

 בך, בטהובן ושומן בך, שומן ובטהובן

 1-5ש  84
 מלמטה

 במאמרו על האמנות ''האדם ויצירתו''  
(Der Mensch und sein Gebild)  מספר
'' הוא  מרטין בובר על טיוליו של בטהובן:

פעם  ליון תווים ועפרון ביד, ומדייטייל, ג
השפילו, נעמד כמאזין, הרים את מבטו ו

 ואחר כך רשם את התווים על הנייר''.

 
 הערת יהודית:

 לא  אמרתי

85            
 1-5ש' 

כמעט -,  ספור זה הוא תמונהלדבריו
עדות לכך שהאמנות היא גילוי  -מיתוס

וחשיפה של מה שישנו. בתוך  תוכו הדמיון 
של האמן מכיל ציורים שלעיתים מתגלים לו 

 ;''בחינת אתה שלו, על כל רמ''ח שלו''
תבנית זו הייתה נכונה בעיני בובר לשאר 

 ר והפיסול.תחומי האמנות, כגון הציו
 

 
 

 הערת יהודית:
 לא  אמרתי

85                        
 6-15ש' 

האם גם לדעתך האמנות היא חשיפה של מה 
שטמון בתוך האמן עצמו או יצירת יש מאין, ואילו 

יצירתו משתקפת בקהל כמעין תמונת ראי של 
הטמון  לדעתי האמנות היא חשיפת הכשרוןעצמו...

באמן. לסביבה ולחינוך יש השפעה על מיצוי 
הפוטנציאל הטמון באדם. גם מוצרט, למרות היותו 
גאון מוזיקלי, התפתח והגיע למה שהגיע כתוצאה 
מהקפדה על חינוך מוזיקלי. פיתוח מצוינות אישית 

דורש מהפרט תכונות והתנהגויות מסוימות, כמן 
שר יובילו א -מוטיבציה, סקרנות, התמדה ויצירתיות

אותו להשתפרות מתמדת ובתוך כך לתוצאות 
 .אישיות מרביות

 
 

 הערת יהודית:
 כלל  לא  נאמר

87                    
 10-26ש' 

88+                        
 כל העמוד

בעמוד  ..מה הייתה.. החל במילים:
87 

 88עד סוף עמוד 

 הערת יהודית:
 לא  זכורה לי שום שיחה בנושא זה

89                     
 כל העמוד

 
 כולו 89עמוד 

 הערת יהודית:
כלל לא דיברתי עם לימור שריר על 

 הנושא זה
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98                      
 13ש' 

 מלמעלה

 
 שיהודית בובר

  
 שיהודית בובר אגסי

99                   
 2-3ש'

 מלמעלה

 
 שניהם היו יהודים אוסטרים

 הערת יהודית:
בובר אומנם נולד בוינה אך היה יהודי 

 פולני
99                    

 5-7ש' 
 מלמעלה

ויכוח כמו שהתקיים ,למשל ,בין מרטין בובר 
ובין קרל יונג, תלמידו של פרויד ואבי 

 אסכולה אחרת בפסיכולוגיה.

 הערת יהודית:
 .לא התקיים אף פעם ויכוח ישיר ביניהם

99                  
 12-14ש'

 מלמטה

פרויד נתפס בעיניו כמי שביקש להנהיג 
סיטואציה אנליטית שכלל לא התבססה על 

לקיחה בין המטפל -תאוריית הנתינה
 והמטופל.

 הערת יהודית:
 לא אמרתי ? 

100                          
 7-9ש'

 מלמעלה

פרויד מעולם לא הגיב על כך, ורק בשנת 
 חייו האחרונה כתב לחברו כי משפטו הגס

בעניין ספרו על משה לא יזיק  של בובר
 פענוח החלומות..לספרו                    

 

 הערת יהודית:
 לא הזכרתי

100                
-14 - 15ש'

 מלמעלה

 בצד] ?[ מהדוקטרינה של בובר

100                      
 מלמטה 7ש'

אף שמעתי אותו כסטודנטית 
במסגרת ההרצאות באוניברסיטה 

 העברית

 הערת יהודית:
 הייתי סטודנטית שלו!

100           
 9-10ש' 

 מלמטה

 ההכרות בינינו הייתה שטחית ההכרות בינינו הייתה שטחית

101                   
 2ש'  בין

 3לשורה 

 הערת יהודית: 
חסר כאן חומר חשוב של הסמינרים 

שיח שלו עם רוג'ר -שלו בושינגטון והדו
 בארה''בבשנות החמישים 

101  
 ביןא סקהפי
 20לש'  3ש' 

 הערת יהודית: 
 אני לא הזכרתי מאמר זה

101                       
 1-4ש' 

 מלמטה

 הערת יהודית: 
 לא אמרתי

102                           
 1-9ש' 

 מלמעלה
המשך [

 הפיסקא]

 הערת יהודית: 
 לא אני הזכרתי את הקטע הזה
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102                   

 11-12ש'
 מלמעלה

החלוץ הבונה את הקיבוץ ואת ''
המושב למד לטעום שוב את טעמה 

 ''הטהור של העבודה

 :הערת יהודית
 אלה אינם דבריו

105                   
 מלמעלה 9ש' 

 ) יוסף פרמינגר( יוסף פרמינגר
 :הערת יהודית

 אביב–למד בטכניון ואח''כ גם בתל 
105                      

 1-3ש' 
  מלמטה

                    106ועמ' 
 1-5ש' 

 מלמעלה

שאלה שבידיהם אמצעי בובר חשב 
 הייצור לא יוכלו לנצל את חסרי הרכוש

וכי אין ספק שבני מעמד הפועלים יתאגדו 
 .......הומנית וצודקת.לפעולה משותפת

 
 הערת יהודית
 ניסוח גרוע 

106                       
 מלמעלה 6ש' 

 סגורות סגורות

106                        
 11ש 

 מלמעלה

 מהפכה  פוליטיקה פוליטיקה

107                            
 3-14ש' 

 מלמעלה

אפשר הפיסקה המתחילה במילים:
 אולי לנסות ולהבין................. 

לגישתו ומסתיימת במילים 
 .לסוציאליזם

 
 :בצד הערת יהודית

 לא אמרתי

108                      
 5-6ש' 

 במדינות הסוציאליסטיות  במדינות הסוציאליסטיות
 בברית המועצות

108                      
 מלמעלה 7ש'

 ששם  שהמרקסיזם   שהמרקסיזם

108                        
 1-2ש' 

 מלמטה

 שגויה הקומוניסטיתשהדרך   שגויה הזושהדרך  

110                   
 8-9ש' 

 מלמעלה

 ביתו היה תמיד הומה מבקרים ביתו היה תמיד הומה מבקרים

110                   
 13ש'

 מלמעלה

 זלמן שוקן זלמן שוקן

110                    
 14ש' 

 מלמעלה

 ציונים כמו ציונים כמו

110                    
 15 ש' 

 מלמעלה

 )גוסטב לנדאואר(, )ליאו בק( ליאו בק, גוסטב לנדאואר
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110                   

 19ש' 
 מלמעלה

 קרל יונג קרל יונג

110                     
 מלמטה 3ש' 

 באירופהכסטודנטים עוד  עוד באירופה

111                     
 14ש' 

 מלמעלה

 הפילוסופים החייםתולדות  על  על תולדות הפילוסופים 

111                           
 מלמטה 8ש' 

 לחינוך לסוציולוגיה

112                      
 6-8ש' 

 מלמעלה

סימון נודע כבר פלוגתא של דוד בן גוריון,  
שימש אחד מנציגי מפלגת  1922-1949-וב

 עלייה חדשה באסיפת הנבחרים הרביעית

-דוד בן גוריון,  ובסימון נודע כבר פלוגתא של [
שימש אחד מנציגי מפלגת עלייה  1949-1922

 ]חדשה באסיפת הנבחרים הרביעית
112                   

 10ש' 
 מלמעלה

 ב'איחוד' בסיעת איחוד

112                   
 13ש'

 מלמעלה

 בתחילת דרכו האקדמית בירושלים בתחילת דרכו האקדמית בירושלים

113                   
 1-7ש'

 מלמטה

על כך מעידה יהודית............ בלב 
 האדם.

 הערת יהודית:
 זאת אמרתילא  

114                       
 3-9ש' 

 מלמעלה

                            :תשובה המתחילה במילים
                             ..........סבי טוען 

                                   :מרושע ומעוות. :םומסתיימת במילי

 הערת יהודית:
 זאת אמרתילא  

116                    
 מלמטה 9ש' 

 משרלוטבורג משרלוטברג

120                       
 9-10ש' 

 מלמטה

לנדורף, פרבר של ו[ אולי ביתה ב
 ברלין]

לנדורף, פרבר של צ[ אולי ביתה ב
 ברלין]

124                
 מלמטה12ש' 

 עברה מבחן לימדה

127                      
 מלמעלה 7ש' 

 בעל היסודות האוטוביוגרפיים בעל היסודות האוטוביוגרפיים

128                  
 מלמעלה 1ש'

 סברה אלן קיי אףו וסברה

128                 
 מלמעלה 6ש' 

 לגבריםלהידמות   לעסוק במקצועות גבריים

131                   
 מלמעלה 1ש' 

 [זו עדותי] [זו עדותי]

131                   
 מלמטה 5ש' 

 וכלתה אשת נכדה וכלתה 
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132 

 מלמעלה 3ש' 
 בפוטסדאם  סמוך לפוטסדאם

132                 
 12ש' 

 מלמעלה

 בתיכון בגימנסיה

132               
 12-13ש' 

 מלמעלה

 הוכשרה כגננת וכמורה  כמורההוכשרה 
 

132                              
מלמטה  1ש' 

+133                                           
 מלמעלה 1ש'

העימותים עם אביה היו קשים מנשוא  
 וחמותה, סבתי פאולה 

 העימותים עם אביה היו קשים מנשוא  ו
 חמותה, סבתי פאולה

133                       
 8-9ש' 

 מלמטה

מאותה שנה הקדישה אמי את כל 
 כולה לרעיון הקומוניסטי

מאותה שנה הקדישה אמי את כל כולה 
 לרעיון הקומוניסטי

 7ש'  133
 מלמטה

 מערכת
  

 מרכז

134                     
 מלמעלה 4ש' 

 ברוב שנות בשנות

134                     
 14ש'

 מלמעלה

 לפתע לפתע

134                      
 7-8ש' 

 מלמטה

ואת הפער שנגרם בשל כורח 
 המציאות אי אפשר היה להשלים.

ואת הפער שנגרם בשל כורח המציאות 
 אי אפשר היה להשלים.

134                          
 מלמטה 3ש' 

 אחיינה של בבט אחיינה של בבט
 של בבט בנה 

135                      
 14-15ש' 

 מלמטה

 נוימן   -מרגרט בובר מרגרט נוימן בובר

135                    
 10ש' 

 מלמטה

 אלים אלים

135                    
 1-2ש' 

 מלמטה

הוא הפסיד בבחירות הפנימיות של 
 המפלגה ליריבו ארנסט טילמן.

הוא הפסיד בבחירות הפנימיות של 
 המפלגה ליריבו ארנסט טילמן.

136                    
 מלמעלה 4ש'

         נוימן הגיע למדריד יחד עם אמי 
 וייסד שם

 

אמי הגיעה אחרי נוימן למדריד, שם 
 ייסד נוימן

136                   
 10-11ש' 

 מלמעלה

 נוימן ואמי לא יכלו לחזור גילו נוימן ואמי שאינם יכולים לחזור
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136                      

 4-5ש' 
 מלמטה

בינתיים, הצליחה אמי להימלט 
 לצרפת, והתפרנסה שם בדוחק.

בינתיים, הצליחה אמי להימלט לצרפת, 
 והתפרנסה שם בדוחק.

137                   
 מלמעלה 2ש'

 דרך צרפת לצרפת

137                   
 מלמעלה 6ש' 

 הקומינטרן שהיה כפוף לקומינטרן

137                     
 11ש' 

 מלמעלה

ומאותו הרגע הוא ואמי כמעט לא 
 יצאו מחדרם במלון

ומאותו הרגע הוא ואמי כמעט לא יצאו 
 מחדרם במלון

137                
 14ש' 

 מלמעלה

מאסרם של אלפי קומוניסטים גרמנים 
 בחשד לריגול.

קומוניסטים גרמנים  אלפימאסרם של 
 . בחשד לריגול

137                 
 15ש' 

 מלמעלה

שעה שאלפי הקומוניסטים הגרמנים   
 שנמלטו

שעה שקומוניסטים גרמנים רבים 
 שנמלטו

137               
 6-7ש' 

 מלמטה

הפעם האחרונה שראתה אותו בכלא 
 27 -ל 26הייתה בלילה שבין 

 .1937באפריל 

שראתה אותו בכלא הפעם האחרונה 
באפריל  27 -ל 26הייתה בלילה שבין 

1937 
137                  

 מלמטה 1ש' 
 לבקרו לבקרו

138                      
 מלמעלה 1ש' 

שהוא איננו וכי איש אינו יודע היכן  
 הוא

 שהוא הועבר לכלא אחר      

138                     
 15ש' 

 מלמעלה

 נאלצו לשכב על צדן צדהנאלצה לשכב על 

138                         
 12-13ש' 

 מלמטה

אולי היה זה העיתוי הנכון: משפטה 
שבין תקופות של  התקיים בהפוגה

 המוני ביריות חיסול

אולי היה זה העיתוי הנכון: משפטה 
התקיים בהפוגה שבין תקופות של 

 חיסול המוני ביריות
139                       

 10ש' 
 מלמעלה

 החדשים החדשים

139                   
 13ש'

 מלמעלה

 שחילקו בזמןהנאצים   הנאצים שחילקו 

140                 
 מלמעלה 1ש'

לאמי לא היו קשרים עם האסירות 
הפולניות, אף על פי שאלה היו 

 כשליש מאוכלוסיית המחנה

 האסירות לאמי לא היו קשרים עם
היו כשליש  שאלהאף על פי  הפולניות

 מאוכלוסיית המחנה
140                   

 4-5ש' 
 מלמעלה

 נבנה בו מחנה קטן לגברים נבנו עוד שלושה מחנות לגברים
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140                           

 11-16 ש'
 מלמטה

מזלה  הפסקה המתחילה במילים:
 ..............של אמי

  ומסתיימת במילים:
 כמו יתר האסירות

מזלה של  :המתחילה במיליםהפסקה 
כמו יתר  ומסתיימת במילים:........אמי

  האסירות
 .ע''י יהודיתט נמחקה בע     

  
 הערה של יהודית לקטע זה:וכן 

 שטויות!
140                   

 מלמטה 7ש' 
 שלושה שבועות שלושה שבועות

140                 
 מלמטה 4ש' 

 ותורגם לשפות רבות ביניהן אנגלית  ותורגם לאנגלית 

140                        
 מלמטה 2ש' 

 נוספות ותיקות נוספות

141                   
 מלמעלה 1ש' 

 רבות  מתו   רובן מתו רובן

141                  
 10ש'

 מלמעלה

אמי צעדה  סקה:אחרי הפי
 ברגל.......בקרגנדה.

ואחר כך מסרו   תוספת של יהודית:
 אותה ל ס.ס.

141                
 10ש' 

 מלמטה

 לא אזהגרמנים  הגרמנים לא

142                
 מלמעלה 1ש' 

 לכפר שממנו בא אביה  לעיירת הולדתה

142                 
 מלמעלה 2ש'

 מאוחר יותר נשלחה  ונשלחה

142                 
 מלמעלה 8ש' 

כתבה: ''חיי אבדו ובמכתבים אחרים 
 את משמעותם''.

: ''חיי אבדו את ובמכתבים אחרים כתבה
  ''.משמעותם

142               
 14ש' 

 מלמעלה

 שפות 14  שפות עשרה -שתים

142                  
 15-16ש'  

 מלמעלה

ומצביעה על חשיבותם העליונה של 
 הדמוקרטיה ושל זכויות האדם

 הסוגריים: - תוספת של יהודית
ומצביעה על חשיבותם העליונה של (

 )הדמוקרטיה ושל זכויות האדם
143                       

 מלמעלה 5ש' 
 נרחבים נרחבים

143                       
 מלמעלה 8ש' 

יחד עם אמה ועם אחותה שאותן  
גילתה בריאות ושלמות לאחר 

 המלחמה

גרוס גרו אז  ואחותה בבט גם אמה 
 בפרנקפורט.

143                      
 12ש' 

 מלמעלה

 Aktion בעיתון הפוליטי    אקציהבעיתון הפוליטי 
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143                  

 11ש' 
 מלמטה

 הנאציזם והקומוניזם על הדמיון בין  שהנאציזם והקומוניזם חד הם. 

143                  
 מלמטה 7ש' 

  בת הארבע  ת השנתייםב

143                  
 מלמטה 6ש' 

את עבודת הדוקטורט  כדי להשלים
 שלי בסוציולוגיה

כדי ללמוד  שם לימודי  דוקטורט במדעי 
 המדינה

144                 
 1-2ש'

 מלמעלה

 1991-בעלה נפטר ב 1991-בעלה נפטר ב 

144                     
 3-7ש'

 מלמעלה

לספרה פסקה המתחילה במילים: ה
: ומסתיימת במילים........... של

 ונידונו למוות

 ע''י יהודיתט הפסקה נמחקה בע

144                       
 15-23ש' 

 מלמעלה

 1955-בהפסקה המתחילה במילים: 
ומסתיימת במילים: ניהלה...............

 השמאל הדמוקרקטי

 הערת יהודית: 
 כפול!

144                    
 מלמטה 9ש' 

  Actionאקציה  אקציה

144                      
 1-7ש' 

 מלמטה
 145עד 
 1+2ש'

 מלמעלה

כאישה הפסקה המתחילה במילים: 
 ומסתיימת במילים:..............אמיצה 

 ללא פחד.

 ע''י יהודיתט הפסקה נמחקה בע

145                      
 3-4ש' 

 מלמעלה

הייתה בעצם  נקמתה של אמי
הגוש הקומוניסטי ההתמוטטות של 

במזרח אירופה, כולל ברית המועצות 
 עשר שנים לפני כן.

הייתה בעצם  נקמתה של אמי
 ההתמוטטות של הגוש הקומוניסטי

הגוש הקומוניסטי במזרח אירופה, כולל 
עשר שנים התמוטט ברית המועצות 

 לפני כן.
 

145                   
 מלמעלה 8ש' 

 יהודית עצמה לא מצאה מנוח יהודית עצמה לא מצאה מנוח

145                   
 מלמעלה 8ש' 

 את יהודית אותה

145                       
 מלמעלה 9ש' 

Jewish women Jewish women The 

145                      
 12ש'

 מלמעלה

ויראה אור  ]:2011[ תוספת של יהודית 
 בעברית בקרוב

145                  
 11ש' 

 מלמטה

 גדולה גדולה
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145                   

 מלמטה 9ש' 
עורכת עיתון ( אז  תוספת של יהודית דברעורכת עיתון 

 )דבר
145                   

 מלמטה 8ש'
 ניצולות קצרה שלרשימה  ניצולות 700רשימה שכללה 

   

145                    
 1-4ש' 

מלמטה עד 
 7 ש'  146

 מלמעלה

  במילים: המתחילות פסקאות 2  
 ת במילים:וומסתיימהרעיון לכתוב.... 

 לחמש תקופות

 
 ע''י יהודיתפרון בע הפסקאות נמחקו

   
146                     

  11ש'
 מלמעלהש'

 ברוונסבריק ברוונסבריק

146                  
 12ש'

 מלמעלה

 בלבדיהודיות חמש ניצולות   חמש ניצולות בלבד

146                       
  14ש' 

 מלמעלה

 רוונסבריקשהגיעו ל שנותרו ברוונסבריק 

146                   
 מלמטה 13ש'

 ''מעורבות'' קבוצות קבוצות מעורבות

146      
 מלמטה 11ש'

 מארצותיהודיות נשים  נשים מארצות

146                 
 9-10ש' 

 מלמטה

 ובין הנשים הללו היו יהודיות רבות יהודיות רבותובין הנשים הללו היו 

146                  
 מלמטה 6ש'

 הנשיםחלק מ הנשים

146                  
 מלמטה -6ש'

 ונמנו נמנו

146                   
 מלמטה 5ש' 

 שהיו ושהיו

146                 
 1-2ש' 

 מלמטה

נאסרו אז נשים עם ילדיהן,  ברוונסבריק
ורבות מהן שרדו את התקופה ונותרו 

 בחיים.

ברוונסבריק נאסרו אז נשים עם ילדיהן, ורבות 
 מהן שרדו את התקופה ונותרו בחיים

. 
146                 

 מלמטה 1ש' 
חלק ניכר מהנשים : תוספת של יהודית 

שנשלחו בתקופה השלישית לרוונסבריק 
 עם ילדיהן  שרדו.

147                    
 מלמעלה 3ש' 

מרוונסבריק  חלק מהאסירות הוצעדו
 צפונה

 הוצעדו האסירות הנותרות 
 מרוונסבריק צפונה
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 בתנאים נוראיים 

147               
 מלמעלה 4ש' 

וחלקן שוחררו וניצלו ע''י צבאות ברית 
 המועצות וארצות הברית.

צבאות ברית  וחלקן שוחררו וניצלו ע''י
 המועצות וארצות הברית

147                     
 מלמעלה 6ש' 

בשבועות  :תוספת של יהודית 
 האחרונים לפני הסוף.

147                  
 מלמעלה 7ש'

 מאות  אלפי

147                  
 מלמטה 4ש' 

 אף אף

152                 
 13ש' 

 מלמטה

 של התקופה  בתקופה

154                 
 מלמעלה 7ש' 

 מהזמרות  מהיוצרות

154                 
 מלמטה 3ש'

 נויקלן / קרופ קרופנויקלן 

158                    
 12ש' 

 מלמעלה

 שמידטגרדה  גיליה  גרדה  שמידט

158                   
 12ש' 

 מלמטה

 גיליה גרדה שמידט גרדה שמידט

158                
 מלמטה 9ש' 

כתבה כמה ספרים , בין היתר על  
 אודות 

 כתבה ספר אודות

   
160                 

 13ש' 
 מלמעלה

שהענקתי לה במתנה את אחת 
 מהבובות שלי

 שנתתי לה את הבובה שלי

160                 
 12-15ש' 

 מלמטה

מאחר שפופר היה........ 
 .באוניברסיטת לונדון

היה........ באוניברסיטת  מאחר שפופר
 .לונדון

160              
 11ש' 

 מלמטה

 הרבה את הצלחתו

162                  
 9ש'  

 מלמעלה

 -שימשתי חוקרת סוציולוגית ב
M.I.T. 

 .M.I.T -שימשתי חוקרת סוציולוגית ב

162                
 10ש' 

 מלמעלה

 בעמדתן לעבודה בתנאי העסקתן ושכרן
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162               

 10ש'
 מלמעלה

 לזו  לאלה 

162               
 11-12ש' 

 מלמעלה

 התחלתי לאסוף .......להמשיך בכך. התחלתי לאסוף .......להמשיך בכך.

 12ש'  162
 מלמעלה

 עמדתן לעבודה תנאי העסקתן

162               
 14-15ש' 

 מלמעלה

בתמיכתה של פרופסור הלגה פרוס, 
 .לסוציולוגיהראש החוג 

 הסוגריים: - תוספת של יהודית
פרופסור הלגה פרוס, של בתמיכתה (

 .)ראש החוג לסוציולוגיה
162                

 14ש' 
 מלמעלה

 :תוספת של יהודית באוניברסיטת זיגןאחרי המילים: 
 כן בישראלו

162               
 12ש' 

 מלמטה

 לעבודה עמדות תנאי שכרם 

162                      
 מלמטה 9ש' 

 תנאיהן ועמדתן של נשים  תנאיהן של נשים

163                  
 2-3ש'

 מלמעלה

שני המחקרים המקיפים יצאו לאור 
 בהוצאת סיגמה בברלין 1989-ב

-שני המחקרים המקיפים יצאו לאור ב
הערת  בהוצאת סיגמה בברלין 1989

 יהודית: 
 בארה''ב!

163                 
  11ש' 

 מלמעלה

 כללה בממוצע שנת לימוד נוספת כללה שנות לימוד רבות יותר

163                
 12 ש'

 מלמעלה

 צועית .והן באותה הדרגה המק והן נחשבו לבעלות דרגה מקצועית

163                 
 12-13ש' 

 מלמעלה

 זהה וקבלו..... השכלתן זהה וקבלו..... השכלתן

163                 
 מלמטה 9ש' 

 הממצא החשוב ביותר של מחקרי היה מחקרי הראה עוד כי 
 כי

163                     
 מלמטה 8ש' 

 עבודתן לתוכן שלערך רב יותר  ערך רב יותר לעבודתן  

163               
 מלמטה 2ש' 

 הייתה אמי מופנמת הייתה אמי ביישנית ומופנמת

163                 
 מלמטה 2ש'

 :תוספת של יהודית 
 חשבה אמי שאינה יודעת לכתוב

163                 
 מלמטה  1ש' 

 חשל פיזיתלהת להתחשל פיזית
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164                  

 10-11ש'  
 מלמעלה

 וגם....... הקומוניסטי וגם....... הקומוניסטי 

164                  
 13ש' 

 מלמטה

 לא אצל הוריהם אלאלגדול  במשפחתונים.לגדול 
 במשפחתונים.

165               
 מלמעלה 2ש' 

 ''נשיים''  נשיים 

166                
 14ש' 

 מלמטה

 ''גבריים'' גבריים

166                     
 מלמטה 12ש'

 עבור בקרב

167                   
 12ש' 

 מלמעלה

 בשלגם אולי  אולי בשל    

167                     
 1-6ש'

                        מלמטה 
+168                    
 1-8ש'

 מלמעלה

דעתו במילים: פסקאות המתחילות  2
ת וומסתיימ..............ל בוברש

 .בחברה בתקופתו  במילים:
 

 
 ע''י יהודיתפרון בע הפסקאות נמחקו

 

168                  
 10-11ש' 

 מלמעלה

 ובכל הזדמנות.... השונות ובכל הזדמנות.... השונות. 

168                
 מלמטה 9ש' 

 בביתו 4בגיל כשביקרתי  כשביקרתי בביתו 

168                
 מלמטה 9ש' 

 במסיבת פורים כהרגלנו לאחר חופשת פורים 

168                   
 מלמטה 7ש' 

 משיתוק מוחין משיתוק מוחין 

168                   
 מלמטה 6ש' 

 מהתנ''ךגדול חלק  חלק גדול מהתנ''ך

168                  
 מלמטה 4ש' 

 סגנונם השירי סגנונם הלירי

169                
 מלמעלה 3ש' 

 מעילו מכנסיו 

169                
 מלמעלה  3ש'

 ומילון ומילון

169                
 מלמטה 6ש' 

 שתים עשרה  עשר
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170               

 מלמעלה 4ש' 
 והאם התגיירת והאם התגיירת 

 6ש'  170
 מלמעלה

 כדתרק ולא  ולא כדת 

 7ש'  170
 מלמעלה

 ולמדתי ודיברתי

 7-8ש' 170
 מלמעלה

 איני......כי איני ....... כי

 14ש'  171
 מלמטה

 בכפרים באחד מהכפרים

 7ש'  171
 מלמטה

 ותורגם  ותורגם לשפות רבות

 3ש'  171
 מלמטה

 בחורה צעירה נערה

 1ש' 171
 מלמטה

 במוסקבה ובמחנה ריכוז בסיביר  במוסקבה ובסיביר

 1ש'  171
 מלמטה

 לנשים הנאציבמחנה הריכוז   במחנה הריכוז לנשים

 5ש'  172
 מלמטה

  1946-מ 1936-מ

 6ש'  172
 מלמעלה

 פלטן ז''ל  פלטרן

 11ש'  172
 מלמעלה

 :יהודיתתוספת של  
 10ואוסף זה הופיע בכרך 

 8ש'  172
 מלמטה

 רבים באינטליגנציה האירופית דבקו האינטליגנציה האירופית דבקה

 2ש' 172
 מלמטה

 עיכבה  מנעה כל 

 12ש' 173
 מלמעלה

 ''בורגניות'' בורגניות

 3 ש' 174
 מלמטה

במאמר  ''מעבר למרקסיזם, מבעיות 
 המחקר הפמיניסטי''

 תאריך! הערת יהודית:

 1-8ש'  177
 מלמטה

הדרך הפסקה המתחילה במילים: 
 ומסתיימת במילים:לשוויון.........

 להיטמע בהן.

, ע''י יהודיתט הפסקה נמחקה בע
 והערה בצד:

 אלו אינם דברי
 

178               
 8-9ש'

 מלמעלה

יש לתת את הדעת גם על כך 
שהסוציאליזם הוליד תמורות 

 חברתיות משמעותיות
 

לתת את הדעת גם על כך יש 
שהסוציאליזם הוליד תמורות חברתיות 

 משמעותיות
 

178                   
 מלמעלה 9ש'

התיקונים הסוציאליים החלו בשנות 
 השלושים

החלו תיקונים  בכמה ארצות אירופיות
 בשנות השלושים עודסוציאליים 
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178                     

 16ש' 
 מלמעלה

 אחרותבארצות אירופה         בארצות אירופה

 8ש'  179
 מלמעלה

 אגב אגב

180          
 3לש' 2בין ש'

 הערת יהודית: 
עד סוף פרק זה זו שיחה עם       יוסף 

 אגסי
181                     

 בראש העמוד
 הערת יהודית: 

 יוסף אגסי                  
184               

 בראש העמוד
 הערת יהודית: 

 יוסף אגסי 
184                 

 12ש' 
 מלמעלה

 תולמדינה יהודי ולמדינה יהודי  

 4ש' 184
 מלמטה

 בוברובין  �בינ ובין סבך  בינך

185   
 בראש העמוד

 הערת יהודית: 
 יוסף אגסי                 

 4ש'  185
 מלמעלה

 בובר סבי 

 8ש'  185
 מלמעלה

 בובר סבי

 10ש'  185
 מלמעלה

 בובר  סבי

 13ש'  185
 מלמטה

 
 לסבי

 לבובר

 10ש'  185
 מלמטה

 לבובר  לסבי

 7ש'  185
 מלמטה

 בובר סבי

 5ש'  185
 מלמטה

 אופטימי מטבעי ומאמין  המטבעי ומאמינ תאופטימי 

 1-2ש' 187
 מלמעלה

כשיוסף קיבל משרת פרופסור 
בבוסטון, התגוררתי בארץ ונפגשנו 

 מדי פעם

פרופסור בבוסטון, כשיוסף קיבל משרת 
 התגוררתי בארץ ונפגשנו מדי פעם

 3ש'  187
 מלמעלה

 הבורגנים  רובשל   של הבורגנים 

 10ש' 187
 מלמטה

 לדעתי לדעתי

 11ש'  189
 מלמטה

 השד השד 
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 9-10ש'  189

 מלמטה
 בברקלי היהודיבבית הקברות  בבית הקברות בברקלי

 1ש'  189
 מלמטה

 עשרה-חמש עשרה-שבע

 4ש' 192
 מלמעלה

 אני חושבת מעט על המוות איני חושבת על המוות

 9ש'  202
 מלמטה

 הראשונההעולם במלחמת  במלחמת העולם השנייה

 9ש'  217
 מלמעלה

Werk Leute Werkleute 

 9ש'  217
 מלמטה

 :תוספת של יהודית שמרני-לאומני
 עם אגף שמאלי

 


