
קשת
יקר, קורא

"קשת". של השני הכרך נשלם ח׳ חוברת צאת עם
 חומר לקורא הוגש ב׳ כרך "קשת" של החוברות בארבע

 הגבוהה הרמה מן נופל שאינו ואמנותי בקרתי עיוני, ספרותי,
 ב״קשת" הראשונות. חוברותיו בארבע לעצמו הרבעון שקבע

 וההוגים האמנים המשוררים, הסופרים, מטובי להשתתף הוסיפו
 מן וכתבים סופרים על נוסף כוותיקים, צעירים שבארץ,

אירופה. ביבשת ביותר הנודעים
 לקוראיו להביא "קשת" הוסיף השני כרכו של החוברות בארבע

 בתוכם: עבריים, ומשוררים סופרים עשרות של מיצירותיהם
 אמיר, אהרן זך, נתן כרמי, ט. אלוני, נסים אוח, י• רטוש׳ יונתן

 וכן ואחרים, הום אברהם ריבנר, ט. תומר, צ. ב. קינן עמוס
 האחרונים, ומן הקדמונים מן עולמיים, קלסיקנים של יצירות

 קיקוצ׳י קאן היפאני המחזאי מיכאל־אנג׳לו, מוסיל, רוברט כגון

ועוד.
 פאול המוזיקולוג של מדבריהם הובאו והבקורת ההגות בתחומי

 ההיסטוריונים התיאטרון", מחשבת "הוגה ארטז, אנטונין לוי,
 ומישל רפ אורי הסוציולוגים טינקסטן, והרברט אריאלי יהושע

 הלקין, שמעון כדוגמת והוגים מבקרים חוקרי־ספרות, קולינה,
ואביג שוראקי א. כהגוב, דקלין ויילר, גרשון בת־שלה, פנינה

 כדורי אלי סאבליה, כאדואר בעלי־שם מזרחנים אריכא, דור
לאקוטיר. וסימון

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

 אומות, של וראייתן־העצמית "הירושימה" הקרה, והמלחמה
 בברית־ ה״הפשרה" גילגולי מיכאל־אנג׳לו, של ושירתו "לוליטה"
 במארוקו, והתמורות אוכל של הסוציולוגית משמעותו המועצות,

 הכשרתה ודרכי לשלונסקי הנפילים" "שער של מעמיק ניתוח
הישר ושיטת־הבחירות השונים כורדיסתן גלילות עילית, של

 וסקירת ולילה" לילה "אלף של הפסיכו־חברתי הפירוש אלית,
בעיראק. ההאשמית הממלכה של תולדותיה

 הראשונות, שנותיו בשתי שעבר הדרך את סיפוק מתוך בסקרו
 הוא להמשך. ותקוה, בטחון מתוך עיניו, לשאת "קשת" רשאי
 ולמש־ לקו לו שהיו ואמות־המידה הבחנים פי על לנהוג יוסיף
 על־מנת יכלתו כמיטב לעשות יוסיף הוא מתחילתו, קולת

 חדשים קוראים ולעורר וקוראיו מנוייו של אמונם את להצדיק
ואוהדיו. נאמניו מחנה אל להצטרף



אריזה לטקיס״זיר עתון״ניר כתיבה-רר פסם-ניר1א הדפסה״ניר זיר

בעוז ישראליים מריקאיים א ניר מפעלי

בע״מ הספר עם ספר>
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

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 מפתודענייבים ואילוסטרציות, מפות כרכים. 4ב־ ספר 12

ליטא יהדות
 לתולדותיו ותעודות מחקרים של כרכים לשלושה ראשון

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



 פרקים
 הישוב בתולדות

 מאת
 סמילנסקי משה

 6.90 מוזל במחיר עתה מופץ
 ל״י( 9.80 )במקום

 ספרים שבעה
עמ׳ 1180 הדורים כרכים שני

 בלתי־רגיל בכשרון מתאר סמילנסקי משה
 — בארץ ההתנחלות של סוערות פרשיות

 הברון, פקידות סג׳רה, ראש־פיגה, פתח־תקוה,
 שנת טרומפלדור, העבריים, הגדודים השומר,
וכר. הלבן הספר ווקופ, ארתור סיר תרפ״ט,

 גבורה למסכת המצטרפים פרקים
לארצו. החוזר עם של

בלבד מוגבל לזמן המוזל המחיר

דביר הוצאת

המאוחד הקיבוץ הוצאת
51271 טל. ,27 סוטין רח׳ תל־אביב,

הופיעו

הבית מן אורות
 מירום פטר מאת בצילומים סיפור

 גלעד זרובכל - מלווים דברים

הקי הווית של בלתי־אמצעי אינטימי, גילוי
 הדורות שילוב וציבור, יחיד וחג, חול — בוץ

הנוף. אל והיצמדות

 אלבום. בתבנית צילומים 160

 ל״י 12 המחיר: כריכת־בד.
ל״י 13 באנגלית: דברי־הסבר בתוספת

 נוהר עפר
 גלעד זרוכבל מאת

 חדשים. ושירים אור שראו המשורר שירי מבחר
 זמרת הנחל! שפת על מדורים: שבעה בספר
 לילה! של בדרך עיט! העופרת! רחוב ניסן!

טוב. ארץ הבר! אווזי החוחים! חיוך
ל״י 4.80 המחיר: עמ׳. 308

תל־אב״ב פרידמן, ש. הוצאת

20291 טל. ,2 פינסקר רה׳

חדש ספר

הנפילים מרד
 מאת

 ראנד איין

המתגבר"( "כמעין )מחברת

הבא בחודש יופיע

יוון ימי דברי
,ב כיד

 מאת

(8זס¥) כנרי ג/

הדפום מכבש תחת

 כסדרת נוסף ספר

הצעיר" "התייר

מסעות

הצעיר התייר



בע״מ מתכת מפעלי אורד!
)טמפרגום( חשילה ליצקת בארץ יחיד יציקה בית

ולמין לחקלאות
 4״—% במדות הסוגים מכל )פיטינגיס( צינורות אבזרי
מיוחדת. הזמנה לפי — אחרות מידות

לתעכורח
גבוה. כפיפות וכושר גמישות מעולה, באיכות למכוניות חלקי־חילוף

לתעשיה
 מוצקת חזקה, מתכת מכונות־ייצור. וחלקי חקלאיות מכונות חלקי

ומדויק. נוח קל, מכני לעיבוד ניתנת שבירה. ובלתי

 ללקוחות לייעץ עת בכל מוכנים מפעלנו מהנדסי — י נ כ ט ץ ו ע י י
הטכניות. הבעיות בכל המעונינים

 לתאם נתן במפעלנו היעילה העבודה שיטת לאור — ביצוע זמן
הלקוחות. לדרישות ההזמנה ביצוע זמן את

:אל לפנות נא בהזמנות

בע״מ אורדן



 בע׳־מ לחבלים ישראל מפעלי
רמת״גן

 בע״מ לישראל יוטה תעשיות
בבייברק



 שי מעשה־ידיו בע״מ", לישראל בתי־ממגורות — "דגון של בחדר־המדרגות הסגרפיטי
"פרי־אור" :צילום בימי־קדם. תבואה של ועיבודה גידולה תהליך המתאר גומפל, מרדכי

ז,אצטבאות ז

ווו
 מ נע אשקלון מתכת מפעלי

 תל־אביב — 106 הירקון רת•
טלפונים

2 8$17 - 21964

הופיעה:

 החדשה הביוגרפיה
הרצל ת. של

אחד בכרך

הרצל:
וחזון חייבו

מאת
שוראקי א. נתן

:פתח־דבר

בן־גוריון דוד

ל״י 6.80 עט׳: 304 מהודרת. הוצאה

בע״מ הספר" "עם
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