ת31ן ותענייייונייט

פתח דבר :פרופסור דינה פורת

5

שער ראשון :בדרך

7

הקדשה/אבא קובנר

8

חלק ראשון :ילדות ,נעורים ,בחרות ,פרוץ המלחמה ,וילנה  /מראיינת:יונה הרצברג

9

חלק שני :הכיבוש הגרמני והגטו בווילנה  /מראיין :אברהם אצילי

20

חלק שלישי :פרטיזנים ביער ,השחרור  /מראיין :אברהם אצילי

34

חלק רביעי :״יציאת אירופה״  /מראיין :אברהם אצילי

53

חלק חמישי :״הנקם״  /מראיין :אברהם אצילי

63

חלק שישי :בארץ ובקיבוץ  /מראיינת :יונה הרצברג

81

שער שני :ויטקה ודרך עבודתה בשדה הפסיכולוגיה

93

כעתחיה/אבאקובנר

94

תפיסת העולם של ויטקה בשדה הפסיכולוגיה לאור תורתו של ריר שטרן  /מיכאל קובנר

95

נוכחות חיה  /ענבל קליינר

123

היא אהבה את החיים ־ שיחה עם גאולה גל /מראיין :יגאל וילפנד

126

נגעה בנכון/רחל שמיר

133

לויטקה  -מילים שבאו עם השנים  /אביה רבין

134

זוכרת אותה באהבה  /נעמי מיתקי

135

שער שלישי :דברים לדמותה

137

כל החשבון/אבא קובנר

138

ויטקה שזכיתי להכיר ולהעריץ  /חנוך ברטוב

139

עם ויטקה/מוקיצור

140

צירוף נדיר של חכמה ונועזות  /מוקי צור

143

ויטקה חברתי  /גיטה אלכסנדרוני

144

על הספה/עידית בכר

146

דברי פרידה  /יונת רוטבייו־מרלא

147

ההלוויה האחרונה  /אליעזר יערי

149

הידידות שנשארה  /חיים מילר

150

http://d-nb.info/1054323143

קסם מיוחד עמד באוויר  /ציפי בן ציון

151

ויטקה הפרטיזנית  /מכתב של אמי קובנר

152

לזכר סבתא  /עמיקם קובנר

154

מפנקת וגם מלמדת  /דניאל קובנר

156

שער רביעי :מכתבים משכבר

157

הילד השעין את ראשו  /אבא קובנר

158

זה קשה ,אך צריך להמשיך  /רוזיקה קורציאק

159

מכתבים מאבא קובנר לויטקה

161

אהיה כאדם הממתין בחוף לספינה שלו ,שהיא עדיין בים

161

בובשלי.בוב שלי

162

יפים פניך ,רעיתי ,כולך עמי

163

את ויט ,חסרה ליכל כך

166

מכתבים מויטקה למיכאל

167

חיים ללא חלום וללא ציפייה אינם חיים

167

בציוריך ניכרת היד וגם הלב

168

קשה לשאת כישלון ,תסכול ובדידות

170

הציעו לאבא להיות מזכיר הקיבוץ הארצי

171

יתרונו של אדם במעשיוולא במילים מפוצצות

172

לא מסוגלת להפסיק דברים באמצע

173

בדומה לאביך ,אתה יכול לעשות רק דבר אחד ולהתמסר לו

173

יש זמנים שאפשר להגדיר את הזהות האישית כזהות הלאומית

174

ספר שיריו של אבות ישורון  -חוויה גדולה

175

שער חמישי :אלבום צילומים

177

שער שישי :פרידה

195

אליך/אבא קובנר

196

תפילתי התקבלה  /שלומית קובנר

197

שיח/שלומית קובנר

198

לזכר אמא/מיכאל קובנר

200

