
בעינו ספרים הוצאת ״הדר״
תר־אביב 2993 ד. ת. - 97132 טלפון - 10 הרצל דחו□

ההרים מן רוח
קראוס ב. א.

קיבוץ חיי על דומן

 לרומן וההשראה החומר את שאב זאת ומשהותו בקיבוץ מספר שנים ישב הסופר

חריף. פולמוס שעורר זה,

 החשובים הספרים אחד זהו כי ב״מערבי" שנערך במשאל מציין קורצווייל ב. ד״ר

האחרונות. שנים בעשר שקרא

פרקינסון חוק
מינהל בבעיות וקוד

פרקינסון נ. פרופסור מאת

נדכה י. :מאנגלית

 רבות. בארצות הפקידות ומנגנון השלטון חוגי בקרב גדולה סערה שחולל ספר

תבל. מדינות ברוב מהדורות בעשרות והופיע לשונות להרבה תורגם

ל״י 3 המחיר:



״מסדה״ הוצאת
של לפטירתו שנה במלאת
 ז״ל פרלמן ש. ד״ר

 לאור יצא

 "מסדה" ידי על ביאליק מוסד בהוצאת
"לגבולם"( )ספרית

 היינה היינריד מכתבי )עשירי( הדש ספר

 נורדךנײ הרץ - מסע
 מוכרי כל ואצל סניפיה, ב״מסדה", להשיג

הספרים ומפיצי

*

 ספר*

 עובדיהו מרדכ>
ל ב ו י ת־ ר ו ד ה מ

 שגה ושלושים לסופר שנה חמישים במלאות

 לקורא "מסדה" הוצאת מגישה ליצירתו

החדש אוסף־הסיפורים את

סודנו אחת תחנה
 האחרון בעשור דבריו מבחר

*

 יהודה יהושע

 להקמת עד הצרפתית המהפכה מן

ישראל מדינת

 היהודית האמנציפציה בתולדות מעמיק מהקר

ביותר מקורי והוגה־דעות חוקר מאת

 לספרות מחברות הוצאת
 : חדשים ספרים
רביקוביץ דליה

 הזהב תפוח אהבת
 של חן גם עליהם שמשוך ליריים שירים

הבלדה סגנון

 אררפז יצחק

 פרא שב1ו
 ישראליים מלחמה וספורי אהבה ספורי

 איקא מאת רישומים

 ג׳וים ג׳יימס

 קמרית מוסיקה
 ״אוליםם״ מחבר של והמוסיקליים העדינים שיריו

 אנגלי טכסט מול עברי טכסט
ג. פנינה רישומים הנעמי משה תרגם

בז׳כווה יאן

הידד - גל נ לגו
 בחרוזים הרפתקאות ספור

 טנא בנימין תרגם
כץ שמואל :בצבעים ציורים

*
על חתימה מתקבלת

 היהדות של המחשבה אוצר

 היהודית כמחשכה יסוד ספרי חמשה
. כרכים כשבע.ה

הלבבות חובות ספר
פקודה אבן בחיי רבי מאת

הכוזרי ספר
הלוי יהודה רבי מאת

חיים מקור
גבירול אבן שלמה רבי מאת

כר׳( 2) נבוכים מורה
)רמ״בם( בן־מימון משה רבי מאת

כר׳( 2) העיקרים ספר
אלבו יוסף רבי מאת

 ל״י 60-. הספרים מחיר
כתשלומים ל״י 40-, לחותמים



 תל־אביב פרידמן ש. מפרים הוצאת
20291 טל. ,2 פינסקר רח׳

 טברסקי נ. ספרים הוצאת
בע־מ חברה

67318 טלפון תל־אביב ,2 צ׳לנוב רח׳

 הסלסית הסדרה

 ימי דברי
העתיק העולם

במעלה: ראשונים תרבות נכסי

מצרינו ימי דברי

 ומפות תמונות 200 עם
ברסטד הגרי ג׳יימס מאת

 יוון ימי דברי

ומפות תמונות 300 עם
<3>עעט ביורי ב. ג/ מאת

רומא ימי דברי

 ומפות תמונות 250 עם
(0317) קארי מ. ד״ר מאת

 בלתי־מקוצרים הספרים כל

מעודכנת מדעית עריכה ערוכים

העולם ספרות מבחר

ריכמן ח. תרגם קרילוב משלי כל

ריכמן ח. " שטינברג משלי כל

סוביראן א. מאת א־כ הרופאים

פויכטוונגר, ל. " גויה

פויכטווגגר ל. " זים היהודי

הוגו ויקטור " הצוח? האדם

גורקי מקסים " השלושה

דוגית
לאמנות גלריה

תמונות

ספרים

קרמיקה

27586 טל. ,11174 ת.ד. ,43 פרישמן רוז׳



המאוחד דמויבוע הוצאת
לאור: יצאו
הכסיל מקרה מגד: אהרן
עם׳. 310 סיפורים. מחזור
 ודייק רון: מרדכי בהט, יעקב

 .,עט 344 הסגנון. ולתיקון הלשון לשיפור ספר
 בנגב אפיקים :גליק נלסון

 כתקופות והיסטורי ארכיאולוגי מחקר
עט׳. 280 הנגב. של ושממוגו פריחתו
 לירדן מעבר :גליק נלסון

 של הצפוני בחלק הארכיאולוגי הסקר
עט׳. 360 המזרחי. עבר־הירדן
 המזרח־התיכון ערבי בר: גבריאל

 בחברה ודימוגראפי סוציולוגי מחקר
עפו. 256 זמננו. של הערבית
הקלע בכף :דורמן מנחם

עט׳. 272 (.1959—1956) פוליטיות מסות
 שזעזעו הימים עשרת ריד: ג׳ון
העולם את

 הסערה ימי 10 על הנודעת הריפורטאז׳ה
עט׳. 376 אוקטובר. מהפכת של

מבחר

והסיפור השירה

ההגות

והבקורת העיון

קשת

למנחי פרסים
הבוקר

1960 לשנת
רבי־ערך. פרסים — למפרע המשלמים — לםגוײו ״הבוקר״ מגיש 1960 שגת לקראת

:הבאים הספרים אחד כפרס מקבל מראש שנה בעד המשלם
כרכים( 4) ישראל גדולי לתולדות אנציקלופדיה

כרכים( 3) בעולם המוסיקה גדולי
 והכללית העברית החדשה, הספרות מלון

עמודות 1082 — שאנן אברהם מאת
כרכים( 3) ששון ברוך מאת בתנ״ך, נושאים

הבאים: הספרים אחד כפרם מקבל מראש שנה חצי בעד המשלם
יהלומי שלמה מאת תורה, פניני ו.
 ולמבוגרים לנוער קלאסי ספר — ד׳אמיצים של הלב .2

 הסניפים לאחד או "הבוקר" להנהלת תיכף לפנות מתבקשים למפרע לשלם הרוצים המנויים
מוגבל. הוא הפרסים מספר כי התשלום, את ולסדר בארץ



בישראל היצואנים בראש "נשרי
 חמש לכל מלט טון 250,כ־ססס ,״נשר׳ ביח״ר ע״י נשלחו 1959 בשנת

 אלה מאלפים מספרים דולר. 4,000,000 בערך של בשווי היבשות
 והוא בישראל היצואנים בראש "נשר" בית־חרושת את מעמידים

בישראל. הגדול התעשייתי היצואן כיום
 בכל שם "נשר" מלט לעצמו רכש והאחיד המעולה לטיבו הודות
 מעבדות של המתמדת בהשגחתם מיוצר "נשר" מלט תבל. רחבי

 עולה הוא בקביעות. ידם על ונבדק וארה״ב מאנגליה בין־לאומיות
ל.ז׳.^1.0. 150/56ו־ 8.8.8 12/1958 של הנדרש התקן על

"נשרי

כולו ובעולם בארע - בטיבו הידוע הצמנט

המרכזי המשביר
 של לאספקה קואופרטיבית חברה

בע״מ בישראל, העברים העובדים

בעלי מוצרים

סיב •
 איכות •
עממי מחיר •

סניפינו: בכל

תל־אביב
חיפה

ירושלים
באר־שבע

אילת

 ישראל על הספר
 העולם את שכבש
 העולמי הספר
ישראל את הכובש

אקסודוס
 כי להודיע גאה ״לאשה״ השבועון

הספר של החלוקה מתקיימת הארץ ברחבי

אקסודוס
נדבה י. עברית - יורים ליאון מאת

כרכים בשני מיוחדת מהדורה
״לאשה״ של הענק מפעל למנויי

 ההרשמה תחנות בבל החתימה
בארץ אחרונות" "ידיעות של



בע״מ הספר ענו

בעבד״ת במקובץ בראשונה

:שקספיר
טרגדיות

הגדולות הטרגדיות תשע

 קיסר יוליוס ויוליה, דומיו
 מקבת המלך, ליר אותלו, המלט,

 טימון וקלאופטרה, אנטוניום
קוריולנום אתונה, איש

אפרת, י. פרום׳ אבינועם, ר. של בתרגומיהם
אלעד פ סילקיגר, נ. ב. ליסיצקי, א. א.

ר א פ ־ ת ו 1 ו ד, מ
נוחים תשלומים ל״י. 29 המחיר:

דה־גול: שרל
לחרות ן7מאב

 (1940-42) הדגל אל א.
 (1942-44) במערכה אחדות ג
(1944-46) וגאוה ישועה ג.

הנוכחי ונשיאה צרפת של משחדרה זכרונות
בע״מ( הספר״ ״עם )הוצאת



 לבטחון זכאי החברה, כחבר אדם, ,כל כב. סעיף
 הסוציאליות הכלכליות שהזכויות לתבוע וזכאי סוציאלי

 ולהתפתחות כאדם לכבודו חיוניות שהן והתרבותיות,
 ובשיתוף־ לאומי במאמץ יובטחו אישיותו, של החפשית

 ומשאביה". המדינה לארגון בהתאם בינלאומי פעולה
 נאותה לרמת־חיים זכאי אדם כל (1״) כה. סעיף

 מזון, לרפות ביתו, בני ושל שלו ולרווחתם, לבריאותם
 כדרוש סוציאליים שירותים רפואי, טיפול שיכון, לבוש,
 כושר־ איבוד מחלה, אבטלה, של במקרה לבטחון וזכות

 שאינן במסיבות אחר מחסור או זקנה אלמון, עבודה,
בו". תלויות

 כל ולסיוע, מיוחד לטיפול זכאיות וילדות אמהות (2״)
 בנישואים, שלא ובין בנישואים שנולדו בין הילדים,

סוציאלית". מהגנה שווה במידה ייהנו

 של האדם זכויות בדבר הכרזה מתוך
האומות־המאווזדות מגילת

 זכויות בדבר להכרזה בהתאם למטרה, לעצמו שם הלאומי הביטוח
 מדינת־ישראל, תושבי לכל מינימלי סוציאלי בטחון להעניק האדם,

 שאינן מסיבות להתפרנס מהם שנבצר בשעה ומין, גזע דת, הבדל ללא
 וכד׳. לידה תקופת כושר־עבודה, איבוד זיקנה, :כגון בהם, תלויות

 :הבאים הביטוח בענפי ממלכתי ביטוח עתה עד הונהג בישראל
ילדים. מרובות משפחות עבודה, נפגעי אמהות, ושאירים, זיקנה

 גימלאות תושבים מיליון כחצי קיבלו הלאומי הביטוח של הקמתו מאז
לירות. מיליון 100 על העולה בסכום
 זיקנה קצבות בחדשו חודש מדי מקבלים ואלמנות קשישים 50,000

 קיומם בתקציב העיקרי הבסיס היא זו קיצבה רובם לגבי ושאירים.
 הזוקפת הקשיש של עצמאית הכנסה זו הרי אחרים ולגבי שיבה, לעת

 מקומו את לו ומחזירה אי־תלות הרגשת לו מעניקה קומתו, את
בחברתו. המכובד

 הלאומי, הביטוח מן ודמי־לידה למענקי־לידה זכו אמהות 300,כ־ססס
 של החשוב המאורע בעת המיוחדות הוצאותיהן את הפחיתו אשר

 ואיפשרו בבית־החולים האשפוז הוצאות את כיסו משפחתן, הגדלת
 הסיבות אחת ספק בלי זוהי ולאחריה. הלידה לפני לאם חופשת־מנוחה

בעולם. הקטנות מן היא בישראל התינוקות שתמותת לכך
 של קיומו בעית נפתרה תאונות־עבודה, של הרב המספר אף על

 נפגעי־ 200,מ־ססס למעלה לעבודה. כשר שאינו בזמן בעבודה הנפגע
 המוסד־ חשבון על מפצעיהם נרפאו ועצמאיים, שכירים עבודה,

 אסונם. לאחר המוסד מן קבועים תשלומים וקיבלו לביטוח־לאומי
 הירודה הכנסתן שרמת מרובות־ילדים, משפחות 40,000 ולבסוף,
 להבטיח על־מנת משפחתיות קצבות קיבלו בריאותן, את מסכנת

 תקינה להתפתחות ההכרחיים התזונה ואת הלבוש את לילדיהם
ובלתי־מופרעת.

החברה. אזרחי כל בין הדדית לעזרה המכשיר הוא הלאומי הביטוח

ציבור ליחסי המחלקה ע״י הוגש
המוסד־לביטוח־לאומי של
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