
רנשמ״ו סתיו



 בע״מ מץ ישראל קרן הוצאת
 כשיתוף

 קיוב יצחק ספרית קרן
 תל־אביב 0 ניחיורק

 העבריים הקוראים לתשומת-לב
 מחדשת ארפא, מיכאל דר׳ בעריכת בע״מ, מץ ישראל קרן הוצאת
 ממיטב מופת ספרי של חדשה סידרה בהופעת פעולתה את

 מהודרת, בהוצאה מבוקרות, במהדורות לדורותיה העברית הספרות
 ומבואות הקדמות ובליווי מלא, בניקוד

ולדעת להשכיל — עונג לקריאת — לעיון — ללימוד

הופיע: כבר
■ )בן־גריון( ברדיצ׳בסקי יוסף מיכה ילקוט ■

בן־גריון עמנואל מבוארת והקדים ליקט
:התוכן

 לחם,בדרך פת - והסדן הפטיש בין
 לנהר, מעבר התגלות, רחוקה,

הזר. מחניים,
 - עיר של בתחומה - החומות בין

 עיר, לפלגות ההפסקה, היציאה,
 דורות, ארבעה הקדיש, הבודדים,

 אדומה. פרה בתים,
 מתה, של נידויה - תוגה סיפורי

 רעם בסתר בעמק, ונעמי, קלונימוס
 - עירות שתי מחיי רומן ־ מרים

 נוסח לפי בשלמות מובא הרומן
מלא ובניקוד מבוקר

- המאמרים
 זקנה ובנין, סתירה ערכים: שינוי

 ומוסר, תרבות והווה, עבר ובחרות,
 לשאלת ופדות, חרות וחרות, חרות

 לשאלת הסעות, פרורים, התרבות,
העבר;
 על גלוי, מכתב ספר: בשדה

 והשתפכות, התפשטות הספרות,
 המשורר; הרוח, כבוש המעבר,

 על הספק, על החיים, על מאמרות:
 הנרות המזון, על העצבות, האדם,
לב. רחשי הללו,

ביבליוגרפיה
$25 המחיר: עמודים, 296

הופיע: כבר

:התוכן
 קודש, שירי - שירה — א״ שער
 איגרת מקיץ, בן חי חול, שירי

, השבת.
 על פרושים מבחר — ב׳ שער

 ספרי על לפירוש )הקדמה - המקרא
 ס׳ שמות, ס׳ בראשית, ס׳ התורה;

 ס׳ דברים, ס׳ במדבר, ס׳ ויקרא,
ס׳ עמוס, ס׳ הושע, ס׳ ישעיהו,

m עזרא אבן אברהם ילקוט
לוין ישראל ופירש מבואות הקדים ההדיר, ליקט,

 מגילת תהילים, ס׳ זכריה, ס׳ מיכה,
 דניאל( ס׳ קהלת, השירים, שיר

 יסוד ספר - הגות דברי — ג׳ שער
התורה. וסוד מורא
 - ומחקר עיון דברי — ד׳ שער
 האחד, ספר )מבחר(, צחות ספר
השם. ספר

ישראל: במדינת הכתובת

 הספר פינת
חיפה 4555 ת.ד.

$35 המחיר עמודים, 438

 הספרים שני את המזמין לכל 20/«0 של מיוחדת הנחה
(מראש הודעה ללא לשינוי ניתנים המחירים )כל

:בארה״ב הכתובת
ISRAEL MATZ HEBREW CLASSICS, LTD.
14 East 4th Street, Suite 403 
New York, NY 10012


