אבנר הולצמן

רשימת פרסומים
א .ספרים
 .1אביגדור המאירי וספרות המלחמה ,הוצאת 'מערכות' – צבא ההגנה לישראל ,משרד
הבטחון – ההוצאה לאור ,תל-אביב  180 ,1986עמודים.
 .2הסיפור העברי הקצר בראשית המאה העשרים .יחידה  :1מבוא היסטורי-ספרותי,
האוניברסיטה הפתוחה ,תל-אביב תשנ"ג 109 ,עמודים.
 .3הכרת פנים :מסות על מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,עיריית חולון – האגף לתרבות ,והוצאת
רשפים ,תל-אביב תשנ"ד 256 ,עמודים.
 .4אל הקרע שבלב :מיכה יוסף ברדיצ'בסקי – שנות הצמיחה (תרמ"ז-תרס"ב) ,הוצאת
מוסד ביאליק ,ירושלים ,בשיתוף עם בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב,
תשנ"ו 361 ,עמודים.
 .5ספרות ואמנות פלסטית ,הוצאת הקיבוץ המאוחד וקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ,תל-
אביב (סידרת 'מושג') ,תשנ"ז 160 ,עמודים.
 .6מלאכת מחשבת – תחיית האומה :הספרות העברית לנוכח האמנות הפלסטית ,הוצאת
הספרים של אוניברסיטת חיפה  /זמורה ביתן ,תל-אביב תשנ"ט 352 ,עמודים.
 .7תמונה לנגד עיני ,הוצאת עם עובד ,ספריית אפקים ,תל-אביב תשס"ב 276 ,עמודים.
 .8הספר והחיים :מסות על מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,הוצאת כרמל ,ירושלים תשס"ג344 ,
עמודים.
 .9מפת דרכים :סיפורת עברית כיום ,הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרי סימן קריאה ,תל-
אביב  343 ,2005עמודים.
 .10אהבות ציון :פנים בספרות העברית החדשה ,הוצאת כרמל ,ירושלים תשס"ו623 ,
עמודים.
 .11חיים נחמן ביאליק ,הוצאת מרכז זלמן שזר ,ירושלים תשס"ט 256 ,עמודים[ .בסדרה:
גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי].
 .12מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,הוצאת מרכז זלמן שזר ,ירושלים תשע"א 272 ,עמודים.
[בסדרה :גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי].
 .13מפתח הלב :אמנות הסיפור של חנוך ברטוב ,הוצאת מוסד ביאליק ,ירושלים תשע"ה,
 232עמודים.
 .14עד הלום :תחנות בספרות העברית ,הוצאת כרמל ,ירושלים תשע"ו 615 ,עמודים
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ב .עריכת ספרים וקבצים מחקריים
 .16גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ב ,תשמ"ו ,בית דבורה
ועמנואל על-ידי הוצאת רשפים ,חולון ,תשמ"ו 64 ,עמודים[ .עם עמנואל בן-גריון].
 .17דבורה בארון ,פרשיות מוקדמות :סיפורים ,תרס"ב-תרפ"א ,הוצאת מוסד ביאליק,
ירושלים ,תשמ"ח ,עמ' [ .339-693ההדרה והערות .עם נורית גוברין].
 .18גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ג ,תשמ"ח ,עיריית חולון על-
ידי הוצאת רשפים ,חולון ,תשמ"ח 96 ,עמודים.

 .19אביגדור המאירי ,השגעון הגדול ,הוצאת דביר (סידרת 'קולות') ,תל-אביב ,תשמ"ט270 ,
עמודים.
 .20אביגדור המאירי ,בגיהנום של מטה ,הוצאת דביר (סידרת 'קולות') ,תל-אביב ,תש"ן,
 443עמודים.
 .21גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ד ,עיריית חולון על-ידי
הוצאת רשפים ,חולון ,תש"ן 136 ,עמודים.
 .22מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,סיפורי תר"ס ,עיריית חולון והוצאת "רשפים" ,תל-אביב,
תשנ"א 312 ,עמודים.
 .23נקודות-מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות (ספר הכנס הבין-
אוניברסיטאי הששי לחקר הספרות העברית) ,מכון כץ לחקר הספרות העברית,
אוניברסיטת תל-אביב ,תשנ"ג 290 ,עמודים[ .עם זיוה שמיר].
 .24גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ה ,עירית חולון על-ידי הוצאת
רשפים ,חולון ,תשנ"ב 176 ,עמודים.
 .25גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ו ,עיריית חולון על-ידי הוצאת
רשפים ,חולון ,תשנ"ה 184 ,עמודים.
 .26מול הר המוריה :מבחר סיפורי-עם מתוך 'ממקור ישראל' מאת מיכה יוסף
ברדיצ'בסקי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד 95 ,1995 ,עמודים.
 .27כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך א :כתבים ראשונים ( ,)1886-1888הוצאת הקיבוץ
המאוחד 252 ,1996 ,עמודים.
 .28כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך ב :כתבים ראשונים ( ,)1888-1890הוצאת הקיבוץ
המאוחד 271 ,1996 ,עמודים.
 .29גנזי מיכה יוסף :ארכיון מ"י ברדיצ'בסקי-בן-גריון ,קובץ ז ,עיריית חולון על-ידי הוצאת
רשפים ,חולון ,תשנ"ז 256 ,עמודים.
 .30כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך ג :במכללות המערב ( ,)1891-1895הוצאת הקיבוץ
המאוחד 205 ,1998 ,עמודים.
 .31מרדכי אהרנפרייז ,לאן? מסות ספרותיות ,הוצאת מוסד ביאליק (ספריית 'דורות'),
ירושלים תשנ"ח 316 ,עמודים.
 .32בודד במערבו :מיכה יוסף ברדיצ'בסקי בזכרונם של בני זמנו ,עיריית חולון – מינהל
החינוך והתרבות ,בית דבורה ועמנואל ,חולון תשנ"ח 261 ,עמודים[ .עם נורית גוברין].
 .33כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך ד :בין התחומים ( ,)1894-1898הוצאת הקיבוץ המאוחד,
 222 ,1999עמודים.
 .34סדן – מחקרים בספרות עברית .כרך ד :הספרות העברית בפתח המאה העשרים,
אוניברסיטת תל-אביב ,תש"ס 426 ,עמודים.
 .35מיכה יוסף ברדיצ'בסקי :מחקרים ותעודות ,הוצאת מוסד ביאליק ,ירושלים תשס"ב,
י 618+עמודים.
 .36מווילנה לירושלים :מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה,
מוגשים לפרופסור שמואל ורסס ,הוצאת מאגנס ,ירושלים תשס"ב 628 ,עמודים[ .עם
עורכים נוספים].
 .37מחקרים בספרות העברית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס :מוגשים לפרופ' יונה דוד,
אוניברסיטת תל-אביב ,בית הספר למדעי היהדות ,סידרת 'תעודה' יט ,תשס"ג,
יב 60+X+386+עמודים[ .עם טובה רוזן].
 .38כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך ה :שינוי ערכים – מאמרים ( ,)1896-1899הוצאת הקיבוץ
המאוחד 264 ,2002 ,עמודים.
 .39יעקב שלום קצנלנבוגן (יש"ק) ,בחוצות לונדון :מבחר סיפורים ורשימות ,הוצאת עמדה-
ביתן (סידרת ספרי מופת עבריים) ,תל-אביב תשס"ג 187 ,עמודים.
 .40כתבי מ"י ברדיצ'בסקי .כרך ו :שינוי ערכים (ב) – מאמרים ( ,)1899-1902הוצאת
הקיבוץ המאוחד 304 ,2004 ,עמודים.
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 .42חיים נחמן ביאליק :השירים ,מהדורה מוערת בצירוף מבואות ונספחים ,הוצאת דביר,
אור-יהודה תשס"ה 559 ,עמודים.
 .43ממרכזים למרכז :ספר נורית גוברין ,הוצאת מכון כץ לחקר הספרות העברית,
אוניברסיטת תל-אביב תשס"ה 600 ,עמודים.
 .44כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך ז :סיפורים ,1898-1904 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
בשיתוף עם בית שלום עליכם 300 ,2007 ,עמודים.
The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2 Volumes, Yale University Press, New .45
[ .Haven & London 2008, 2400 pp.עריכת מדור הספרות העברית].
 .46חיים נחמן ביאליק ,הסיפורים ,מהדורה מוערת בצירוף מבואות ונספחים ,הוצאת דביר,
אור-יהודה  399 ,2008עמודים.
 .47כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך ח :מאמרים ,1903-1908 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
בשיתוף עם בית שלום עליכם 327 ,2008 ,עמודים.
 .48מסביב לנקודה :מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי ,י"ח ברנר וא"ד גורדון ,עיונים
בתקומת ישראל :סדרת נושא ,הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,קרית שדה
בוקר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 468+X ,2008 ,עמודים[ .עם גדעון כ"ץ ושלום רצבי].
 .49מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,רעם היופי :חמישה סיפורים ,הספרייה הקטנה ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד – ספרי סימן קריאה ,תל-אביב  181 ,2009עמודים.
 .50כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך ט :סיפורי יידיש הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף
עם בית שלום עליכם 280 ,2009 ,עמודים.
 .51מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ,מרים :רומן מחיי שתי עיירות ,הספרייה הקטנה ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד – ספרי סימן קריאה ,תל-אביב  253 ,2011עמודים.
 .52כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך י :מאמרים ביידיש ,מאמרים בגרמנית ,הגיגים מן
היומן ,הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם בית שלום עליכם 299 ,2011 ,עמודים.
 .53גל-עד :שנתון לחקר תולדות יהדות פולין ,כרך כג ;2012 ,כרך כד] 2015 ,עורך משנה[.
 .54כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך יא :סיפורים ,1913-1905 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
בשיתוף עם בית שלום עליכם 308 ,2014 ,עמודים.
 .55כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך יב :סיפורים ורומנים קצרים ,1921-1919 ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד בשיתוף עם בית שלום עליכם 256 ,2015 ,עמודים.
 .56כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי .כרך יג :מאמרים ,1913-1909 ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד בשיתוף עם בית שלום עליכם[ 2016 ,בדפוס].

ג .עריכת ספרות יפה וספרי עיון
 .57דויד גרוסמן ,שתהיי לי הסכין [רומן] ,הספריה החדשה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד –
ספרי סימן קריאה ,תל-אביב .1998
 .58צביה בן-יוסף גינור ,בנסוע הארון [רומן] ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב .2000
 .59רוברט אורי אלטר ,הנאות הקריאה בעידן אידיאולוגי ,מאנגלית :דוד שחם ,הוצאת
הספרים של אוניברסיטת חיפה  /זמורה ביתן ,לוד ,חיפה תשס"א[ .עריכה מדעית של
הנוסח העברי].
 .60אברהם ב' יהושע ,אחיזת מולדת :עשרים מאמרים ורישום אחד ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד ,תל-אביב .2008
 .61בעז ערפלי ,צעיר לעד :עיונים בשירת שאול טשרניחובסקי ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
תל-אביב תשע"א.

 .62חנוך ברטוב ,קריאה עיוורת :מבחר סיפורים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב
.2013
 .63יצחק אוורבוך אורפז ,מסע דניאל ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל-אביב  ;2014מות
ליסאנדה ונובלות אחרות ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ;2015 ,עור בעד עור ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד.2016 ,

