
הספר־ "עם ספרי
השניה העולם מלחמת / צ׳רצ׳יל וינסטון

ל״י. 70 וגספחות. 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

וחזון חיים הרצל: / שוראקי א. נתן
פתח־דבר: המדינית. הציונות אבי של מודרנית ביוגרפיה

ל״י. 6.80 תצלומים. 44 וביבליוגרפיה. מפתחות נספחות, עם בן־גוריון. ד.

אוטוביוגרפיה גאנה: / אנקרומה קוואמה
ל״י. 6.50 תצלומים. 31 עם מהודר, כרך הגאנאי. המנהיג של סיפור־חייו

קשת
 השלישית. השנה זו מופיע אמיר. אהרן בעריכת ובקורת עיון לספרות, הרבעון
ל״י. 12 הכרך :בכריכת־בד וב׳ א׳ שנה חוברות ל״י. 10 :לשנה חתימה

ת״א ,67244 טל• .9 ביאליע רח׳ בע־מ, ומפיצים מו״לים הספר״, ,יגם



עובד עם בהרצאת
באחרונה: הופיעו

כצנלסון ב. אגרות
"ד ע ר ת—ס ר" ת ראשון: כרך

(0 190—1914)

 מאת והסברים הערות עם מכתבים, 150
שרת יהודה

 והלוחם המורה של הופעתו ראשית
 ברוסיה עלומיו — התנועה במת על הגדול

 מהפכה של והפרץ הסער בימי עליתו, ערב
הראשונות ושנותיו ופרעות,

השניה. העליה בעלילת השזורות בארץ

 המלוות ההערות ושפעת עצמם המכתבים
 תקדים ללא ומעמיקות נרחבות — אותם

 מקור מהווים — בעברית כינוסי־אגרות בספרות
 כ. ב. של אישיותו להכרת במינו יחיד

ולבטיו. דורו חויות ולהבנת בהתפתחותה

ל״י 10 תצלומים: עמודי 4 וכן עמודים 628

 היהודית המהפכה :הלפרן יחיאל
 החדשה בעת רוחניים מאבקים

 היהודית המהפכה של ומשמעותה מקורותיה
 בספרו רבת־השראה בתנופה נחשפים בימינו

הנודע. והפובליציסט הדעות הוגה של זה
 המאורעות, בו מוסברים בהירה בהרצאה

 שבהם והדעות האמונות הרעיונות,
 ישראל. עם של הרוחנית ההיסטוריה התגלמה
 המכריעים לגילויים סיכום עורך המחבר

 בו ומשלב היהודית המחשבה בתולדות
ונושאיה. מחולליה קורות את

 ל״י 15 :עמודים 742 ובהם גדולים כרכים שני

 חדשיים: במשך מיוחדת הוזלה
ל״י 12

לעם" כ"ספריה החודש ספר

הצעיר קיסר יוליום :וורנר רכס
מספר מאת היסטורי רומן־מופת

 אבטוביוגרפיה בצורת כתוב נודע, אנגלי
 קיסר, יוליוס מרצה בה ומאלפת, מרתקת

 פרשת את והאסטרטגיה, המדינאות גאון
 אישיותו והתפתחות הסוערים חייו

לגדולה. עלותו עד

 חדשים ספרים
"מסדה" בהוצאת

 צרפת נופי
 ומסעות מסות
ניר דב פרום׳

הקו לעיני להחיות המחבר מצליח ברשימותיו
 של שונים בחלקים הנוף של דמותו את רא

 את המדגיש גיאוגרפי ניתוח כדי תוך צרפת,
ואזור. אזור כל של סגולותיו עיקרי

לשניום קרה זה
אביבי ברוך

 חזיונות פגי על הסובבים סיפורי-עלילה 77
המרובה. את המחזיק מועט בחזקת והם החיים

גבריאלה
גבריאלסון ק.

 גוויעתה המתארת אם של ללב הנוגע סיפורה
גבריאלה. ילדתה, של ורבת־הייסורים הטראגית

סאלד הנריטה
חבס ברכה

 שבחנוכה הגועה עלית אם של ואישיותה חייה
להולדתה. שנה 100 מלאו

בכו לא במחנות
פרץ אהרן ד״ר

 של השואה על אנושית ותעודה יצירת־מופת
 מבשרו. המחבר אותה שחזה כפי ליטא, יהדות



 המאוחד הקיבוץ הוצאת
 115 אלנבי רח׳ תל־אביב, :המערכת
 91 אלנבי ,27 סוטין רה׳ ההפצה:

 חדשים ספרים
 כרגשטיין פניה / שמחות עינים

 בינדר צילה ציורים:
 הרך. לגיל פניה של ושיריה סיפוריה מבחר

 עין. מרהיבי בצבעים ומהודרת. גדולה בתבנית
 עמוד. 134

 / אלקאטראז מפלא הצפרים איש
 גדים א. תומאס
 יבין אברהם מאנגלית:

בתול המוזרים האסירים אחד של חייו קורות
 האדם רוח מאבקי מתאר הספר אמריקה. דות

 עמ׳. 254 הסורג. שמאחורי בחיים גם וכיבושיה

 הארדי תומאם / האלמוני ג׳וד
 שפיר ד. א. :מאנגלית
ברגנר יוסל ציורים:

 השואף תמהוני, אחד של הטראגיים חייו קורות
 ומאווייו כוחותיו אך הרוח, בתחום לגדולות
 אהבתו ומחמת מוצאו מחמת והולכים נשחקים

עמוד. 364 שארת־בשרו. לסיו,

בע׳־מ ספרים הוצאת .הדר׳
67132 טל. ,10 הרצל רה׳ תל־אביב,

לה״ססור״ה מופת ספרי
הצרפתית והמהפכה רובספייר
 תומפסון מ. י. מאת

אלדד י. ד״ר :עברית

 והקוגבנט, הקומונה הצרפתית, המהפכה תולדות
 רובספייר הטרור, שלטון היעקוביני, השלטון
 שמות לנפילתו. עד בהתרחשויות, ומקומו
פי תאריכים, לוח מוסדות, מקומות, אנשים,

מושגים. רושי

 הרוסית והמהפכה לנין
 היל כריסטופר מאת

עברון י. :עברית

ההת תולדותיה, הבולשביקית, המהפכה גורמי
 המהפכה לאחר והחברתיות הפוליטיות פתחויות

 תאריכים, לוח מותו. עד בה, לנין של ומקומו
ופירושים. ביוגרפיות

לספרות מחברות הוצאת

 כהן ישראל

 ספר
מקבילים פתגמים

 ומקביליהם וגרמניים אנגליים פתגמים
 האנגלי הא״ב לפי מסודרים בעברית,

וגרמנית בעברית מפתחות־ענינים ובצרוף

 מתרגמים, לסופרים, ביותר חשוב עזר ספר
 ואנגלית עברית לומדי פקידים, מורים,

כריכת־בד. עט׳ 620

פועלים ספרית
לאחרונה שהופיעו הספרים רשימת מתוך

 קולב אונן זהר, צ.
 הישראלית הגראפיקה

 הגראפיקה ממיטב ובו אמנותי אלבום
ציירים 70 של

 מוסיל רוברט
 נשים שלוש
 כרמל א. עברית:

 הסופרים מגדולי אחד מאת סיפורים שלושה
העשרים המאה של

 עמיחי יהודה
 הזאת הנוראה ברוח

סיפורים

 נצר אלי
 בגשם שקדיה

קיבוץ בן למשורר ראשון ספר
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ותחבורה חקלאות לתעשיה,

וחלקי־חילוף מנועים מלאי

אצל להשיג

 בוקשטיין יעקב - .טכמקה"

ונל־אביב ,63216 טל. ,22 רמב״ם רח׳

בע״מ לחבלים ישראל מפעלי
רמת־גן

בע״מ לישראל יוטה תעשיות
בני־ברק



בע־מ ולהשקעות למסחר המרכזית הישראלית החברה
 וקרנות נפרע מניות הון

ל"י מץ^ץ^סססדססס?[^

*

הראשי: המשרד
67803 טל. ת״א, ,39 לילינבלום רח׳

סניף:
2299 טל. ,12 אלנבי רחוב בחיפח,

כת: חברות
מ " ע ב סחר

 בע״מ להשקעות חברה צידוניה
 מרכזית ישראלית חברה

 בע״מ ולאחסנה למימון
 בע״מ מתכת מפעלי ן ד ר ו א

 בע״מ כללית להובלה חברה תובל
 מ " ע ב לשווק מרכז
 בע״מ להשקעות קונסורציום "מבצע"

 במפעלים: חלקית כעלות
 בע״מ ר" ש 3״ א״י פורטלנד מלט מפעלי

 בע״מ ולגומי לצמיגים שמשון
 מ " ע ב ביתן

 בע״מ טקסטיל מפעלי דימונה
מ " ע ב ארצי בנק



בעיכז נלביטוח יבבור^כיית. חוכר־ח;

ביטוח סוגי כל
 מענק הנותנת היחידה החכרה

כיטוח־חיים לנאמני

ערך צמוד ביטוח

 ערך צמוד גימלה כיטוח
*

הארץ בכל וסוכנויות סניפים
27 מונטיפיורי תל־אביב, :הראשי המשרד

 חיפה ירושלים, אביב, תל

ומושבותיה הארץ ערי ובכל

:הראשי המשרד
ת״א ,67701 טל. ,120 אלנבי רח׳

לכבוד
 "קשת"

 9 ביאליק רה׳
תל־אביב

..............................................הח״מ אני

............................................ שכתבתי
 החל הרבעון על לחתום בזה מבקש

את לשלוח ו/או.........................מחוברת

...........................מחוברת החל הרבעון

...........................................................ל
בנק המחאה / המחאת־דואר בזה ומצרף

. . . בעד. .... סך על אית
 — חתימה/ות.

 המיותר( את למחוק )נא
......................)חתימה(



מ1מ לבטוח חברח אריח<

11/110.77^ 7777 
עמ1 ת1קע11ה] •וזימון י 0110

 < • 7£9£ £^סמ 1^5ט€£1א^ €0. - *£א *מס*
1 • €16$ 0^'38מ1^€£5 6£א^1£3£,

£0?תאס א^€^ס£0! ז£ * 5?/ע 74 ■*ו* ,
£>^01$ / 

• £4 ^111X1 ^£, €!6 0'^$31 . •€£5^£מ 
^018 4



\1

על] אל
על אל בשדות 707 בואינג

למשרדינו או שלך הנסיעות לסוכן פנה המקומות להזמנת
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