
 
 בע־מ ענז־הספד הוצאת

64276 טל. ,15 ביאליק רח׳ תל־אביב,

ימינו של העולם להבנת ספרי־־מפתח

צ׳רצ׳יל ס. וינסטון סיר
השניה העולם מלחמת־

 עמוד, 3464 כרכים, בששה ספר שבים־עשר
ותצלומים מסות ושפע נספחות בליווי

אמיר אהרן תרגום:

ל״י 70.000 הוצאת־הדר

דה־גול שרל הגנרל
* לחירות מאבק
הדגל אל

במערכה אחדות

 ותצלומים מפות תעודות, בלווי עמוד, 804 ברכים, שני

 משרד־ד,בטחון נמהל פרם, ש. מבוא:

אמיר א. :עריכה מייטום. אליהו :תרגום

ל״י 17.000 הוצאת־הדר

 התקופה את המקיף דה־גול, הגנרל של לזכרונותיו שלישי כרך •
 ועד הגנרל של הראשונה ממשלתו והקמת פאריז שחרור מאז

 בפאריז, בקרוב לאור לצאת עומד ,1958ב־ לשלטון לשובו
העברי תרגומו יופיע לכך ובסמוך



 ב^״מ עס־חסמר חיצאת
64276 טל. ,15 ביאליק רח׳ תל־אביב,

1958/9 כחורף יופיעו

צ׳רצ׳יל ם. וינסטון סיר
דוברי־האנגלית העמים של היסטוריה

הדורים כרכים בארבעה ספרים שנים־עשר

בריטניה הולדת א.

החדש העולם ב.

המהפכה תור 4

הגדולות הדמוקרטיות ד.

אמיר אהרן :תרגום

 והעניינים, השמות מפתחות בלווית
אמגותיות אילוסטרציות ושפע מפות

שקספיר ויליאם
הטרגדיות

 יקומו בהם מפוארים אלבומיים כרכים לשלושה ראשון
 הטרגדיות פרך בעקבות שכספיר. של מחזותיו מבחר תרגומי

ההיסטוריים המחזות וכרך הקומדיות כרך יבואו

 ואילוסטרציות פירושים מבואות, בצירוף
 תל־אביב( של האוניברסיטה )רקטור אפרת י. פרום׳ ובעריכת

אבינועם ראובן והמשורר



בצ־מ עם־חספר הוצאת
64276 טל. ׳15 גיאליק רח׳ תל־אביב׳

פלג אדמונד
שלי ארץ־ישראל

 נופה, עם הנודע הצרפתי־היהודי והמשורר איש־הרוח של פגישתו
 נוקב, אישי חשבון־נפש ארץ־כיסופיו. של ובעיותיה מציאותה

של ההווי רקע על כללית, וחברתית תרבותית משמעות בעל
30ה־ שנות של וה״ישוב" המנדטורית ארץ־ישראל

 ישראל שגריר צור, יעקב מאת מבוא בצירוף
גרנות אברהם מאת ואחרית־דבר בצרפת,

אמיר אהרן :תרגום

ל״י 3.000 — ע׳ 187

ליסיצקי א. א.
מידות אנשי

 של פרי״עטו תמול", של והווי "דמויות על פואמות שמונה

 של שירתו על מסה בצירוף אמריקה. יושב יהודי משורר

אבינועם ר. מאת ליסיצקי, א. א.

ל״י 5.000 — ע׳ 303



,צבר" חוצאת

הניתנות, המתנות
ומתקבלות׳

בהנאה

אחת בסירה שלושה
ישראל" "קול של תכנית־ה״פצצה" ליקוטי של הראשון הקובץ

שטרן יוסי :ציורים

ל״י 2.000 — ע׳ 128

? יודע מי
 לשאול", "היודע של והחידות השאלות ספר

 רוזן שמואל

פרידל ציורים!

ל״י 3.500 — ע׳ 237

אימפורט — סיטוני בית־מסחר

ובניו לוסנברג פ.
 דפוס ניר / כתיבה ניר
ובו׳ /קרטון אריזה ניר

 שלנו מהמלאי חדרה, ניר מפעלי מתוצרת ניר מספקים
מוקדמות הזמנות לפי וגם

82152 טל. ,8 המשביר רחוב ב, אבי תל־



קרוננברג הצינקוגרפיה
שגואל הארצישראלית

סטיראוטיפים ליציקת מכון
2363 ד. 4ו — 67113 טל.

ורשת קו - אמהות •

ראשונה ממדרגה עכורה גילוןג עכורות כל

• קו - ורגו,ת

תל־אביב •
4 מסחרי מרכז רחוב

81444 טלפון — 2645 ד. ת.
ובדייקנות. במהירות מבוצעת העבודה

עופר דפוס יחיאל בוואבי
6 ארלינגר רח׳ תל־אביב׳ 64959 טלפון תל״אביב, ,6 העם אחד

דפוס עבודות כל מקבל מלאכה ת י כ

• סטיראוטיפים להקשית
פלסטיק מגומי, ואמהות

ירחונים ספרים, ועופרת.

• •

אחראית עבודה נוחים מחירים אחראית, עבודה


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_011.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_036.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_065.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_068.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_071.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_108.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_109.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025001\Keshet-001-_110.tif

