
 חדשים ספרים
דביר בהוצאת

הסופרים אגודת עם בשיתוף
גלאי בנימין

מחזות
 כולל: הספר
 פיטה • סיטי סדרם

 מצות בשתי מעשה
המלך משתה • ובנים אבות

ל״י 3— המחיר
*

קדמי שלום
משמרות חילופי

בספרותנו
 בירור עם הסופרים יצירות של ממשי ניתוח
 מדור העיקריות. הספרותיות הבעיות של עיוני

הצעיר. הישראלי הסיפור על מיוחד
ל״י 3.— המחיר

*

ברגמן ה. ש. פרופ•
ומאמינים הוגים

 בהארתו הפילוסופים גדולי של משנותיהם
ברגמן. פרום׳ של המקורית

ל״י 3— המחיר

המאוחד ן>בוץ7ה הוצאת
65321 טל. ,115 אלנבי רח׳ ת״א, המערכת:

רוב: ק כ אור יראו
 אלון יגאל — חול של מסך

 מגד אהרן — הכסיל סקרה

שקמפיר — השגים־עשר הלילה
אליעזן רפאל )תרגום

הארדי וזומאם — האלמוני "ג׳וד
 שפיר( ד. א. )תרגום

ניגר ש. — עליכם שלום על

ברסלבסקי מ. — מצדה אחרית

 תל־אביב ."בנה׳־ הוצאת
63134 טלפון ,80 אלנבי רח׳

: חדשים ספרים
הברית ארצות

 וישובית כלכלית פיסית, גיאוגרפיה
פאפוריש ד״ר מאת

המע אחת של וממצה מקיף גיאוגרפי תיאור
 כללית סקירה אגב בעולם, האדירות צמות

 על בפרק כולה. אמריקה צפת יבשת של
 היהודי לקבוץ נרחב מקום הוקצה האוכלוסיה

 גדול בפורמט נדפס הספר שבארה״ב. הגדול
ומפות. תמונות שפע ומלווה אמנותי ניר על

וענינים. שמות מפתח הספר בסוף
*

המאוחדות האומות
 פרח יהושע מאת
אכן אכא מאת הקדמה

 על הישראלי הקורא את להעמיד בא הספר
 ועל הבינלאומי הארגון של ומהותו טיבו

 של הפתיחה )מדברי אליו ישראל של זיקתה
רבים. ותצלומים תמונות בספר אבן(. א.

*

ק>ר מפות
ברור משה כעריכת

 1:5.000.800 מדה קנה - אירופה מפת
 1:10.000.000 מדה קנה - אסיה מפת

בד על מודבקות צבעים, 12ב־ נדפסו המפות
עצוי.

♦

חמישי כיד רבה מדרש
רכה שמות

מירלוין משה הרכ כידי מפורש
 ומפורש מדויק ניקוד מנוקד המלא, הטקסט
 נדפס הספר הדרש". ,עין חדש מדעי פירוש

ומכורך משובח ניר על עינים מאירות באותיות
מהודרת. בד כריכת

 הספרים מוכרי כל אצל להשיג
בארץ והסוכנים
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