
יקר, קורא

"קשת". של הראשון הכרך נשלם ד׳ חוברת צאת עם
 חומר לקורא הוגש "קשת" של הראשונות החוברות בארבע

 מטובי בהן השתתפו מעולה. ואמנותי בקורתי עיוני, ספרותי,
 צעירים שבארץ, והוגי־הדעות האמנים המשוררים, הסופרים,

 ביבשת ביותר הנודעים מן וכתבים סופרים על נוסף כוותיקים,
 הבאות, בחוברות שיימשכו "קשת", של הסימפוזיונים אירופה.

ביותר. רחבים בחוגים וענין הד עוררו

 לקוראיו "קשת" הביא הראשון כרכו של החוברות בארבע
 בתוכם: עבריים, ומשוררים סופרים עשרות של מיצירותיהם

 אלוני, נסים אורן, י. טביב, מ. גורי, חיים רטוש, יונתן עגנון, ש.י.
 ריבנר, ט. עמיחי, יהודה פן, אלקסנדר תומר, צ. ב. הלל, ע.

 בזרמים הבולטים מן אחדים של גם כמו ואחרים, קינן עמוס
 מילר, הנרי בקט, סמואל כגון העולמית, הספרות של החדשים

רוב־גרייה. ואלן קנו ריימון

 נוימן, אריך ד״ר של מדבריהם הובאו והבקורת ההגות בתחומי
 ד״ר המוזיקולוג והאמנות, הנפש חוקר הנודע, ה״יונגיסט"

 משה ד״ר חוקרי־הספרות קולינה, מישל הסוציולוג לוי, פאול
 אהרן בוסקה, אלן כדוגמת ומבקרים הוגים קריגר, ש. וד״ר לזר

 מזרחנים רודה, ופטר התלגי ת. וראניצקי, פ. לוין, ורה כידן,
רז׳ואן. ונסים רונדו כפייר



 פרשנים של פרי־עטם מקיפות, מסות לקוראיו הביא "קשת"
 התסיסה ומגוונים: שונים נושאים על רציניים, ולמדנים

 הלבנטינית מצרים של עולמה דה־גול, של ועלייתו באפריקה
 המוסלמים" "האחים הבודיסטית, בורמה של החדשות ובעיותיה

 במערב־אירופה הלכי־הרוח הקתולית, הכנסיה של ומדיניותה
 הרוחניות התמורות הערבית, הלאומנות של הרעיוניים ולבטיה
 של עמדתה הכורדית, וההתעוררות הקומוניסטית בפולין

באסלאם. והמודרניזם הטיטואיסטית יוגוסלביה

 כשרונות של צמיחתם על העברי הקורא את העמיד ,,קשת"
 חדשים בין צעירים בין בייחודם, מובהקים מבטיחים, ספרותיים

 בך יצחק כהגוב, ז׳קלין יהושע, ב. א. כדוגמת במעגלותינו,
 של קיומה עובדת את הטעים בכך ו״חיליק". פורת אמציה נר,

ואינטלק אמנותי שיעור־קומה בעלת "אחרת", עברית ספרות
 נושאים, של בזכותם ולא עצמה בזכות חשובה טואלי,

ו״שמות". סיסמות

 בתמידות וחותר רמתו על המקפיד רבעון שהוא הוכיח "קשת"
 ספרות דברי המשכיל העברי לקורא להביא השוקד להעלותה,

 בבעיות־ להתעמק לעוררו מחשבתו, את להפרות מנופים, והגות
 של בבעיות־היסוד גס כמו ותרבותנו חברתנו של הגורל
 "קשת" בכללותו. המודרני העולם ושל הגיאוגרפי אזורנו
מפרה. מדרבנת, מעוררת, השפעה סביבו האציל

 רשאי הראשונה, בשנתו שעבר הדרך את סיפוק מתוך בסקרו
 יוסיף הוא להמשך. ותקוה, בטחון מתוך עיניו, לשאת "קשת"
 ולמשקולת לקו לו שהיו ואמות־המידה הבחנים פי על לנהוג

 להצדיק על־מנת יכלתו כמיטב לעשות יוסיף הוא מתחילתו,
 להצטרף חדשים קוראים ולעורר וקוראיו מנוייו של אמונם את
ואוהדיו. נאמניו מחנה אל



תל-אביב פרידמן ש. ספרים הוצאת

20991 טל. <2 פינסקר רח׳

 עובד עבו בהוצאת
באחרונה הופיע

 הקלסית הסדרה
 >מ* דבר*
ן7הערנ* העולם

:במעלה ראשונים תרבות נכסי

מצדים ימי דבדי

 ומפות תמונות 200 עם

ברסטד הנרי ג׳יימס מאת

 לאגיפטולוגיה פרום׳ לפילוסופיה, ד״ר

המזרח ותולדות

 יוון ימי דברי

 ומפות תמונות 300 עם
(8חט0 גיורי ב. ג׳. מאת

רומא ימי דברי

 ומפות תמונות 250 עם
 (0817) קארי מ. ד״ר מאת

 בלתי־מקוצרים הספרים כל
מעודכנת מדעית עריכה ערוכים

וערב שתי צמח: שלמה

 למשנתו משקל רבת תוספת בו שיש מסות ספר
זמננו. של העברים במבקרים החשוב של

 מבקר קומתו שיעור במלוא בו ומתגלה חוזר
 בתפל הלוחם וחריף־ביטוי חד־עין ספרותי

מוסכמות על מערער ובמזויף,
היופי ערכי את ומאדיר נבובות
ל״י 3.750 :עמודים 235 האמנותי. והמוסר

 ספרים בית־מסחר בכל להשיג
עובד עם ובהוצאת בארץ

 ,67569 טלפון ,22 מזא״ה רחוב בביתה;
תל־אביב

 הוצאת
המאוחד הקיבוץ

הופיעו

דאנטון מות / כיכנר גאורג
אברבאיה חיים תרגם:

 הפועלים תנועת / כרסלבסקי משה
הארצישראלית

שלישי כרך

בקרום לאור יצאו
ושירי־זמר ישנות בלדות
וסקוטלנד אנגליה של

אלתרמן נתן תרגם:
השנים• הלילה / שקספיר ויליאם

עשר
אליעז רפאל תרגם:

 המזרחית ארץ־ישראל / גליק נלסון
 ברמאיר צבי תרגם:
אברמסקי ש. ערך:



אל

מנוי*

"קשת׳

הרא החוברות ארבע של מצומצמת כמות

 עתה מוצעת בד, מכורך אחד, בכרך שונות

 אפשר בהזמנות ל״י. 12 במחיר למכירה

 הספר" "עם הוצאת אל במישרים לפנות

 או תל־אביב, ,15 ביאליק רח' בע״מ,

ומו״סים. סוכני־ספרים באמצעות

 טברסקי .3 ספרים הוצאת
תל־אביב

67318 טלפון ,2 צ׳לנוב רחוב

 הופיע

 אהליבה
כן־אמתי לוי מאת

 חדשים: שירים

ונוף בית אדם, שירי

 צ׳רצ׳יל ועסטון

 של היסטוריה
 העמים

דוברי־האנגלית
 ספר( 12) כרכים 4

 מפות שפע מלווה מהדורת־פאר,
 ואילוסטרציות

ל״י 40 — המחיר

 מלחמת־העולם
השניה

 מוגבלת במהדורה למכירה שוב

ל״י 40 — המחיר

דה־גול שדל

לחירות מאבק
 כרכים 2

 מפות היסטוריות, תעודות מלווים

 ותצלומים

 מייטוס אליהו תרגום:

 אמיר אהרן בעריכת

ל״י 17 — המחיר

 :ראשי ומפיץ מו״ל
 בע״מ הספח׳ "עם

64276 טל. ,15 ביאליק רח׳



בעברית גם לקרוא תוכל עכשיו
 רבים חדשים הצועד הסנסציוני הספר את

 הברית, בארצות ה״בסט״סלרים" רשימת בראש
ובאפריקה באמריקה חזקים הדים שעורר הספר

המכוער האמריקני
 קבוצת על מרתקת בצורה מספר הספר

 הצלחותיהם בדרום־מזרח־אסיה, אמריקנים
 המתפשט בקומוניזם מאבקם וכשלונותיהם,
בו לעצור ואי־יכולתם באיזור

המכוער האמריקני
ברדיק חוג׳ין לדרר ג. ויליאנז מאת:

 נכשלה מדוע להבין המעונין לכל חובה ספר
 ומדוע הרחוק במזרח האמריקנית המדיניות

 הקומוניסטים של הצלחותיהם כך כל רבו
זה באיזור

הטפרים חנויות בכל להשיג

 טברסק* נ. ספרים הוצאת
בע״מ חברה

יעבץ ז.

פלאים ספורי
עבריות וגוזמאות אגדות

קדם מימי
ברגנר יוסל רשומים:

:פרישמן דוד מדברי
 עיני ראו לראות פללתי לא אשר ואני

 ומראות חזיונות שכולו עולם הפעם:
 את הלוקחים דמיונות עיני, לנגד נהדרים

הקורא. לב
 האלה החזיונות כתובים בה אשר והשפה

 כמוה אשר היא הראשונים הנביאים שפת
זה. בדורנו עוד כתבו לא

פיכמן: יעקב מדברי
 ממש. לילדים כתב אשר הראשון היה הוא

 אגדי־ סגנון יצר הקדומות בשיחותיו
אחריו. הבאים על שהשפיע מקראי,

ליפשיץ: מ. א. מדברי
 סגנונן — החדש הסגנון מאבות הוא

 המיוחדת המזיגה על השפיע העצמי
ביאליק. שבסגנון

תל־אביב בע־מ, ספרים הוצאת ־הדר־

67132 טל. ,10 הרצל רח׳

בחרת* אשר ...את
בשירה

דוד יונה בעריכת

סדן דב הקדמה:

 איש ישראליים משוררים 65 בחרו זה בקובץ
 וגם בחרו ללבו, ביותר הקרוב שירו איש

בחרתי". אשר ,"..את לקובץ קראנו כן על נימקו.

 כחן, י. שניאור, ז. פיכמן, י. המשתתפים:
 שלוג־ א. המאירי, א. גרינברג, צ. א. דאב, א.

 הלקין, ש. בת־מרים, י. רימון, צ. י. סקי,
 מלצר, ש. שלום, ש. אפרת, י. אבינועם, ר.
 עמיר־פינקרפלד, א. מיטוס, א. ילן־שטקליס, מ•
 יבין, ה. י. פן, א. רטוש, י. ישורון, א.
 אליעז, ר. טן־פי, י. טלפיר, ג. סקולסקי, ש.
 בן־אמיתי, ל. יונתן, נ. חלפי, א. גולדברג, ל.
 מישקובסקי, ג. גלעד, ז. בטוק, מ. רבינוב, י.

 הר־אבן, ש. דשא, מ. שלו, י. רוקח, ד. ורד, ח.

 טור־מלכא, ע. גלאי, ב. קובנר, א. גלבוע, א.

 רבין, ע. אמיר, א. כרמי, ט. גורי, ח. הלל, ע.
 עמיחי, י. שדה, פ. ארד, צ. תומר, ב. טנאי, ש.
 זך, נ. דור, מ. אופק, א. ריבנר, ט. טריינין, א.
 הום, א. כתב, ש. קעואר, ג׳. חוסיין, ר. דוד, י.

רביקוביץ. וד. אפלפלד א. פגים, ד.

ל׳י 7 המחיר מהודרת. כריכה

ןו7א ןו7א
היירדאל תור מאת

 חדש ממטע חזר המפורסם מסע־קונטיקי סופר
 סודות את גילה שם בפולינזיה, באי־הפסחא

 הילידים חצבו אותם המסתורים הפסלים
הקדמוניים.

 צבעוניים. תצלומים 50 מלווה
ל׳י 6.500 המחיר



עמידר
בע״מ בישראל עולים לשיכון הלאומית החברה

 לעולים שיכונים בניו
 עולים דירות ו2,000 של וניהול אחזקה
עולים שיכוני ושיפור פיתוח
לעולים דירות של נוחים בתנאים מכירה

 השרות חלוץ
בראש! הצועד

לצינקוגרפיה מכון

מעולה באיכות ורשת קו גלופות

בע״כו פטדולגז
סניף: 24 רמב״ם רה'

84 בן־יהודה רחוב 67847־8־9 טל.

תל־אביב

תל־אביב ,5 גרדיה לה רח׳

1333 ד. ת. 31631 טל.

מ*רומ*ת
 מ בע אשקלון מתכת מפעלי

תל־אביב ז06 הירקון רח

 עסונים
21944 

7 1 285

—
ולספריותאצטבאות

21944
28517

מירומית
 בע־מ אשקלון מתכת מפעלי

תל־אביב 10* הירקון רח
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