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ד"ר לאה חובב — רשימת פרסומים*1
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יפה' תשמ"ח(	

יוצר ויצירותיו — הדגמות מיצירות לאה גולדברג, מכון מופ"ת, תל אביב תשנ"ג	. 3

בצליל וצבע: עיון וחקר בספרות לילדים, אקדמון, ירושלים תשנ"ז	   . 4
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ישראל,  ירושלים תשנ"ח	   

חצי מאה עברה — דפי הדרכה למורה: אנתולוגיה לנוער לשנת החמישים למדינת ישראל, מרכז . 6
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