
ביאליק מוסד

לאור לצאת העומדים ספרים
 רביעי כרך מקראית, אנציקלופדיה

ט-י קונטרסים ישראל, אטלס

 כ(,—י״א )ספרים היהודים קדמוניות מתתיהו: בן יוסף — הכינוס בספרות
 מאת ופירוש מבוא בצירוף פראנסיש, יעקב שירי !שליט אברהם בתרגום
גוה. פנינה

 מבוא ילון: חנוך המקרא! קריאת בובר: מ. מ. — והלשון המקרא חקר
המשנה. לניקוד

 !)שירים( הספיר בלבנת :המאירי אביגדור — הגות ודברי יפה ספרות
ספרותיות. מסות קריב: אברהם הרומאנטיקה! פני לוקר: מלכה

 בארץ- ויוונות יוונית ליברמן: שאול - והיסטוריוגראפיה היסטוריה
 יהושע !ספרד גירוש ודור אברבנאל יצחק דון :שמואלי אפרים !ישראל
 )כרך החשמונאים תקופת לפני ההלניסטית היהודית הספרות גוטמן:
 )בשבי בארץ־ישראל הצלבנים ממלכת תולדות פראוור: יהושע שני(!

 חדשה )מהדורה וביזאנטיון רומא בימי אבי־יונה: מיכאל כרכים(!
ומעובדת(.

היסטו גיאוגרפיה אחרוני: יוחנן - ועתיקותיה ארץ־ישראל ידיעת
 בארץ- הקיראמיקה :עמירן רות !המקרא בתקופת ארץ־ישראל של רית

בארץ־ישראל. הקדומה החקלאות קידר! יהודה ישראל!

בקו אדיפוס המלך, אדיפוס :סופוקלם — העולם מספרות מופת ספרי
 דיקמן, ש. בתרגום — פילוקטטום טראכים, נשי אלקטרה, אנטיגוני, לון׳

 מרומית תירגם הדברים. טבע על לוקרציוס! אורון! דרור בתרגום איאם
 והוסיף תירגם איגרות. שפיגוזה: ב. דיקמן! ש. והערות מבוא וצירף
 ראובן הערות והוסיף תירגם וולדן. תורו: ד. ה. שמואלי! אפרים הערות

 דעות. של גלגולן וייטהד: נ. א. הלקין! ש. מבוא: הקדים אבינעם.
בדאון. צ. א. מבוא: הקדים מייזלש. מ. תירגם

 בנימין ה. בתרגום שירים, הלפרן: ל. מ. — יידיש מספרות תרגומים
 מבוא: הקדים סדן. דב תירגם כתבים. מבחר נסתר: דער :סיון ואריה

שמרוק. ח.



ומרתקים מעולים ספרים 12

 היהודית העברית, הספרות ממיטב
 בתכנית מוצעים והעולמות

 של החמישית השנה

,,לעם ה״ספריה

כה: עד הופיעו השאר בין

החמישי ברקיע :איתן רחל

 עברית מספרת של ראשון רומן
 בבשילותו המפתיע בת־הארץ צעירה

 שבו. המובהקות ובסגולות־הפרוזה
 בספרות בלתי־רגיל בכושר־ביטוי

 כאן מעוצב הצעירה הישראלית
 משפחות ילדי של המיוהד עולמם

 העירונית החברה רקע על מעורערות,
 מלחמת־העולם של בארץ־ישראל

השניה.

הערימה :קאלו שלמה

 שבתוך נידחי־החברה של חייהם
 יפו בעיר־העולים קיבוץ־הגלויות

 משכנע אמנותי ביטוי מוצאים
 זה, בספר ובפשטותו בכנותו
 מן מחונן מספר בידי שנכתב
החדשים. העולים

 :הנפפורד־ג׳ונסון פאמלה
אכן של מכוא

 בסיפור מגלה נודעת אנגליה מספרת
 בין המורכבת רקמת־היחסים את זה

 ממנו. קשישה לאשה צעיר גבר
 מתוארים שנון ובביטוי נוקב בניתוח
 שופעת־ אשה של אהבתה פרפורי

 — הזיקנה סף על הניצבת חיים
 ברקע חייה. של זה מבוא־אבן

 העמוקה התמורה מתגלית הסיפור
 לאחר הבריטית בחברה שחלה

השניה. מלחמת־העולם

בע־מ פועלים ספרית

 הופיע:
 הדרים ריח

 שחם נתן מאת
 הדיוקנאות וחריפות הדיאלוג שנינות

 קובץ־הסי־ את מציינות — המתוארים
המחבר. של החדש פורים

★ 
 חכמים לב

 ברטוב חנוך מאת
המ נצמד בהן חדשות, נובלות שלוש

ובזמן. במקום לדורו, חבר
★

 יהלום שירי
 רינג ישראל מאת

המשורר. של ראשון שירים קובץ
★

דורסנית ירושלים
 חראכן שולמית מאת

 סמליה באוצר מקורית מסכת־שירית,
ורבת־חן.

 המאוחד הקיבוץ הוצאת
 231271 טל. ,72 סוטין רח׳ תל־אביב,
64905 טל. ,91 אלנבי רח׳

 חדשים ספרים
 אלון חמדה

 יבוא לא זר
שעלי בירושלים, הסטודנטים מהווי רומן
 רוני של אהבתם האלה. הימים בעצם לתו

 תחילתה נצרת, בן קאדרי, ועלי בר-און
הזר. בפני וסייגים גדרים וקיצה,

 ישראלי אהרן
היחד בסוד

 ודו־שיח שיח קטעי הקיבוץ. מן רשימות
 התוחלת על בקיבוץ, החיים טעם על

והיש. המצוי ועל והחזוי ההזוי על שבהם,
בק א.

 פאנפילוב גנרל של עתודתו
אבךשושן שלמה :מרוסית

הנו מיצירתו והמסיים השלישי הספר
 פאנפי־ אנשי בק, א. של דעת

המתרגם. מאת אחרית־דבר לוב.



בע״מ מסדה הוצאת
חדשים ספרים

דות ס. בצלאל
באיטליה היהודים תולדות

 של ההיסטוריה את המקיף זה, נושא על ראשון ספר
השואה. ועד הקדומה האימפריה מימי היהודים

תמונות. של לוחות 12 עמודים. 324

לארסן אגון
חירות לוחמי

 שהעולם בדי חייהם את שנתנו מצוינים אישים של מונוגרפיות
אי־צדק. של באווירה שמאסו שום ועל אחרת באמת יכיר

תמונות. של לוחות 10 עמודים. 18

היעה היעדיך
כתבים

 של בתרגום־המופת הגדול, המשורר של הפרוזה כתבי כל
וביאורים. הערות עם )פרם־טשרניחובסקי(. פרלמן ש. ד״ר

מפוארת. כריכה כרכים. 3

.יבנה" הוצאת
תל־אביב ,63134 טל. ,82 אלנבי רה׳

מילון
 ושלם חדש עברי־אנגלי
 כרכים בשני

 שכטר חיים מאת
הל שבאוצר המלים את מכיל המילון

 וזרמיה, מקורותיה כל על העברית שון
 ואלפי ערכים 45,000מ־ למעלה ומקיף

 מקוריים, עברים וביטויים צירופי־לשון
האנגלית. שבלשון למקבילות ותרגומם

הטכניקה מילון
המדויקים והמדעים
כרכים בשני

 עברי-אנגלי-צרפתי-
גרמני-רוסי

 אטינגן ש. פרופ׳ מאת
במקצו המונחים כל את מכיל המילון

 המדויקים והמדעים הטכנולוגיה עות
 ותרגומם וכימיה( פיסיקה )מתמטיקה,

 מבוא המילון בראש שפות. לארבע
והטכ המדעים שפת התפתחות גדול:

בעברית. ניקה

קשת
 החמישית ההופעה לשנת

 חתימתך חדש

 בארץ המרכזית הבמה על

ובקורת עיון לספרות,

 $ 6 בחו״ל ל״י. 12 לשנה: חתימה
בלבד ל״י 12 :ד ג, ב, א, השנים כרכי



 כריבית

 בעם 1אמ

 הציוד בכל המצויד הכריכה בית

החדיש

*

 אמנותיות עבודות

ועור בד בכריכות

*

תל־אביב ,66684 טל. ,25 פ״ת דרך

 תל-אביב "מגף׳ דפוס

 ב׳ קומה 20 בני־ברק רה׳

34911 טלפון

וסו׳ חוגרות ספרים, הדפסת

 מעולה כיצוע

★

משופרת הדפסה



הופיע!

| עופרת" של ..ימים |
" מאתמשהרשקם *

 ■ וטעם ובנפשו בגופו הקרב חוויות את שחש אדם ״רק ■
 לתאר היה יכול המר ומאבקה המלחמה משמעות את "
- ההזיות מערבולת את מעצורים, וללא במהירות כך, ״

| נפשו". על הנאבק אדם של ומאורעות־החיים 1

। הכנרת בקדמת המצודה * 
 1 שניה( מהדורה - ממערכה )עיףגב 1
 * התקפות מול הספר משק של ועמידתו תולדותיו 3
£ הסורי. הצבא |

* מלחמת תולדות *
| הקוממיות |

שמינית מהדורה

עמידר
בע׳־מ בישראל עולים לשיבוו הלאומית החברה

 דירות 180,000 ובהחזקת; בניהול עוסקת

 הקיימים השיכונים את ומשפרת מפתחת

 נוחים בתנאים דירתו את לרכוש לדייר מאפשרת

השיכונים בתיד קהילתית עבודה מארגנת



בתל־אביב הארץ מוזיאון
 קרית־ בשטח מוזיאון־הארץ של הראשון הביתן נפתח 1959 ביוני 1ב־

 עתיקים כלי־זכוכית אוסף מוצג זה בביתן לירקון. מעבר המוזיאונים
 פתיחת לאחר בעולם. היפים לאחד הנחשב ז״ל, מוזם ד״ר של מעזבונו

הארץ. מוזיאון של בהתפתחותו ניכרת התקדמות חלה הראשון הביתן

למטבעות קדמן מוזיאון

 קדמן ביתן הוא קרית־המוזיאונים בשטח שהושלם השני הביתן
 התיכון הים מאזור בעיקר עתיקות, מטבעות מוצגות בו למטבעות,

וארץ־ישראל.

תל־אביב-יפו של הארכיאולוגי המוזיאון
 ומבקרים לתיירים מוקד־משיכה ומשמש וחצי, שנה לפני ביפו נפתח
 מימצאים בו ומוצגים שנה ממאה למעלה בן בבנין שוכן הוא רבים.

בימי־קדם. היום של תל־אביב אזור התפתחות על ארכיאולוגיים

תל־אביב של ההיסטורי המחיאון

 העיר, תולדות את מתאר ביאליק, ברחוב העיריה בית ליד השוכן
 החדשה היהודית ההתישבות החלה מאז ובדגמים בצילומים בתעודות,

ומעלה. שנים יובל לפגי בעיר,

פיתוח תכניות
 את עתה משפצים בתל־אביב המוזיאונים של הפיתוח תכניות במסגרת

 אמנות חפצי אוסף יוצג ובו לירקון, מעבר בתל־קסילה, בידם" "בית
 למוזיאון אספו את מסר אשר "גנזא", חוג של מיסודו עממית יהודית
אתנוגרפי. במוזיאון לתצוגה גרעין ישמש זה אוסף הארץ.

 בכמה זמנית שישכון למדע, המוזיאון בקרוב להיפתח עומד כן
 הישגי את תדגים זה במוזיאון התצוגה הארץ". "מוזיאון בשטח צריפים,

פופולרית. בצורה המודרני והמדע הטכניקה

 הוא גם החרס, מוזיאון בתיכנון כבר הוחל אחת ובעונה בעת
 חרסים יוצגו זה במוזיאון לירקון. מעבר קרית־המוזיאונים בשטח

 למוזיאוךהחרס אבן־הפינה כי תקוה ויש התיכון, הים מאגן עתיקים
השנה. עוד תונח



 בע״מ פקר נ.
ופחים ברזל

ת״א ,17 השרון רה׳

1101 ד. ת.

33205 טל.

המרכזי המשביר
בע״מ

 — ירושלים — חיפה — תל־אביב

אילת — באר־שכע

"אמפא" :המפיצים

 המוסד
 המרכז*

 לאספקה
 של

 התנועה
 הקואופרטיבית

בישראל



בע״מ ולהשקעות למסחר הישראלית החברה
 וקרנות נפרע מניות חון
ל״י 13,000,000״ ל מעל

*

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

 סניף:
2259 טל. ,12 אלנבי רח׳ חיפה,

בת: חברות
ט " ע ב סחר
 מ * ע ב לשיווי! מרכז

 בע״מ להשקעות חברה ח וני ציד
 מרכזית ישראלית חכרח

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

 בע״מ כללית להובלה חברה תוכל
 בע״נו להשקעות קונסורציוס "מכצע"

 במפעלים: חלקית בעלות
 בע״ם נשר ישראליים פורטלנד מלט מפעלי

 בע״ם ולגומי לצמיגים חברה שמשון
נע״מ דימונח כיתן



מ בע" ה>שראל>ת הדלק חברת "דלק׳



יפה ספרות :הספר״ ״עם
הצנטוריונים לארטגי: ז׳ן

 לבטיו מערכותיו, קורות את המגולל עוצר־נשימה, פוליטי רומן
המפלה מן הצרפתי, הצבא של הפוליטיים ונפתוליו

אלז׳יריה ועד בהודרסין

נגרעת כנר והעת שטארק: ואלריה
 הסביבה, של רקע על והרפתקאות, גבורה ואימים, אושר של רומן

40וה־ 30ה־ בשנות אירופה דרום־מזרח של והכללית, היהודית

פיפל לו קראו צטניק: ק.
 לאימיה וחד־העין, עז־הביטוי האלמוני, העד של יצירת־חייו

היהודים השמדת של

 ב(• )א׳ הגולים אחרון אולדריג׳: ג׳יימם
 מאבקים של נרחבת יריעה "הדיפלומט", מחבר של מעטו

 של ההווי רקע על ובינלאומיים חברתיים אישיים, פוליטיים,
 ומערכת־סואץ הנאצרית קאהיר המצרית", "המהפכה

זמננו* בני עבריים סיפורים
 בארבע כהשתקפותה האחרונות, השנים של העברית הפרוזה מיטב
 אורן, י. אלוני, נ. יזהר, ם. "קשת": של הופעתו שנות

 טביב, מ. קינן, ע. אמיר, א. אורפז, י. יהושע, ב. א. קניוק, י.

אמיר אהרן ומבוא: עריכה ואחרים. צמח ע. בן־נר, י.

בני־זמננו* אפריקאיים סיפורים
 מכל יצירות של שלל־צבעים ובהווי: בשירה ובהגות, בסיפורת

כהנוב ז׳קלין ומבוא: עריכה השחורה. היבשת רחבי

בני־זמננו• רוסיים סיפורים
 עורכים: סטאלין. שלאחר המפוקחת, המתנערת, החדשה, הפרוזה

ברגר־ברזלי י. :מבוא גפן. מ. גלבוע, י. ברגר־ברזלי, י.

1962 של האחרון ברבע יופיעו ♦



מדינית ספרות :הספר״ ״עם

סטאלין עם שיחות דז׳ילאס: מילובאן
 "מבפנים" בראייה הלאומי הקומוניזם והנהגת הסובייטי השלטון צמרת
 המחבר תמונת עם עמ׳. 176 ויושר-לב. חריפה הסתבלות של מסמך
אמיר אהרן :תרגום

 הסובייטית הקומוניסטית המפלגה שפירא: ליאונרד

 בידי כחובה "המפלגה", של ביותר והמושלמת המקיפה ההיסטוריה
 באוניברסיטה סלאבוניים למדעים פרופיסור בעל־שם, סובייטולוג

נדירים תצלומים שפע עם עמוד, 500מ־ למעלה לונדון. של
אמיר אהרן :תרגום

בורמה של קולה אונו:
 ודברי מסות הוותיק. הבורמני המנהיג של משנתו מתוך אפייני לקט

 ומפתח הערות נספחות, עם ונייטראליזם. בודיזם סוציאליזם, על הגות
 מאת ומבוא בן־גוריון ד. מאת פתח־דבר ימינו. של בבורמה ומי" "מי

המחבר תמונת עם .׳עמ 181 שמעוני. יעקב
אמיר אהרן :תרגום

 אוטוביוגרפיה — גאנה אנקרומה: קוואמה
 של "אישיותה" להבנת מפתח הגאנאי. המנהיג של סיפור־חייו

 בן מהודר כרך המודרני. בעולם ותהפוכותיה התעוררותה אפריקה,
גאנה ומפת תצלומים 31 עם ׳עמ׳ 256

אמיר אהרן :תרגום

נירנברג יומן גילברט: מ. ג׳.

 פושעי־ רבי עם שיחות של יומיומי רישום יחיד־במינו. מסמך
 מטעם פסיכולוג־בית־הסוהר מי־שהיה מאת הנאציים. המלחמה

עמ׳ 368 משפטי־נירנברג. בעת האמריקאים
אבן־זוהר איתמר :תרגום

הלבן" לבית הדרך וייט: א. תיאודור
 תוך שנעשה אמריקאי רב־מכר — 11161^8^,1118 011116 ?1681^6111;

 ניתוח ארה״ב. של המדינית בספרות הקלאסיות היצירות אחת שנה
 המפלגתי המבנה הפנימית, המדיניות של כאחד, ומרתק מעמיק חי,

באמריקה הפוליטי וההווי
אבידל שמשון :תרגום

בספטמבר יופיע "
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