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נושע עם : דה-גול שרל
194446

 משפטי ;הראשונים ומשבריה הרביעית״ ״הרפובליקה ראשית ז צרפת של שיהרורה פרשיות
 בעלי־הברית; עם המדינית המערכה מרומן! צ׳רצ׳יל, סטאלין, עם הפגישות הטיהור:
 מחשבתו והרחוק: הקרוב המזרח הלבנון, סוריה, ענייני הגרמנית; ההתנגדות הדברת

השלטון. מן הפרישה והמשטר; העם המפלגות, דה־גול; הגנרל של והתחוקתית המדינית

ל״י. 8 :המחיר מאלפות. ותעודות תצלומים מפות, עמ׳. 382

תל־אביב בע׳־מ, הספר הוצאת^עם



בע״ם הספר עם ספר*

השניה העולם מלחמת :צ׳רצ׳יל וינסטון

ל״י. 70 ונספחות. תצלומים מפות, כרכים. 6ב־ ספר 12

היסטוריה :צ׳רצ׳יל וינסטון
ל״י. 42 כרך. לכל מפתח־עניינים ואילוסטרציות, מפות כרכים. 4ב־ ספר 12

לחירות מאבק :דה־גול שרל

ל״י. 25 פרם. ש. מבוא: ותעודות. תצלומים מפות, כרכים. 3

טרגדיות שקספיר: ויליאם

 כללי, מבוא עם במקובץ, הטרגדיות 9 מפואר. כרך־ענק

ל״י. 29 מחזה. לכל וביאורים הקדמות

ליטא יהדות

 לתולדותיו ותעודות מחקרים של כרכים לשלושה ראשון

ל״י. 20 ועשיר־מסורת. ברוך־ערכים יהודי קיבוץ של



 .מסדה־ הוצאת

 אנגלי־עברי מלת
שלבו

 אלקלעי ראובן מאת

 לסטודנט, לתלמיד, חיוני ספר־עזר
ולמדריך למורה

 כפולי־טורים כרכים 4

 ניבים, צירופי־לשון, ערכים, 120,000
ופתגמים אמרות

ל״י 66 - כרכים 4

 — כרכים 4ל־ כולל מחיר לחותמים:
ל״י 50

 בע־מ ספרים הוצאת ,,הדר"

תל־אביב — 67132 טל. — 10 הרצל רח׳

פרקינסון חוק
מינהל בבעיות עיונים ועוד

 פרקינסון נ. פרום׳ מאת

 נדכה י. :מאנגלית

 חוגי בקרב גדולה סערה שחולל ספר
 רבות. בארצות הפקידות ומנגנון השלטון
 בעשרות והופיע לשונות להרבה תורגם

תבל. מדינות ברוב מהדורות

ל״י 3 המחיר:

כבר? הקראת

הופיע עתה זה

רותנכרג כנו אהרוני יוחנן

ומורדים מלכים בעקבות

 הגנוזות המגילות במערות

במדבר-יהודה

 התגליות על סיפורי־ארכיאולוגי ספר
 בידי כתוב יהודה... במדבר האחרונות
 מסעותיהם... לאחר מיד עצמם החוקרים

 של נועזים מבצעים על מרתק ספר
 במרומי צעירים ישראליים ארכיאולוגים

 מורה־דרך הפראי. המדבר של הצוקים
וצפונותיו. מדבר־יהודה לשבילי מקורי

ותרשימים מפות צילומים,

אחרי

עצבות" לך "שלום

מסוים" "חיוך

שנה" בעוד חודש, "בעוד

עכשיו הופיע

בראמס? אוהבת את
של החדש ספרה

סגאן פרנסואז
אמיר אזירן מצרפתית:

קרני הוצאת
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