
תשק
םישדח םיריחמ

ת יתנש המיתח
י״ל 18

תדדוב תרבוח
י״ל 6

תועדומ

ד ומעל י״ל 350
׳ מע 1/2 י״ל 200
ימע % י״ל 120



רפסה םע
ט״עב □יציפמו םיל״ומ
55040 :ןופלט .9 קילאיב ׳חר ,א״ת

:תושדח תורודהמ
םייאבצ םיבתכ ;תורחל קבאמ/ לוג הד לראש

.ימע 1400״כ ,םיכרכ 4 .הרודה האצוהב תיסאלק הריצי
.י״ל 50 .״בירעמ״ :הצפה .םימולצתו תופמ

תינרדומה המרדה ן דגמ יתמ
" ךוניחה דרשמ י״ע ץלמוה *הימרזו הירצוי •דוסיה תויעב

.י״ל 16 .,מע 446
םלוע-תומחלמ יתש ןיב םיימואלניב םיסחי ן ראק .ה .א
.י״ל 8 .ימע 180 .ונרוד לש םייטילופה םירפוסה ילודגמ דחא רבחמה

Zvi Rimer ן LEARN TO READ THE NEWSPAPER 
Selections from Local and World Press with exercises

ארקמה ימיב לארשיב םוי-םוי ייח ן וו-הד ♦ר
.וננמז לש ארקמה ירקוחו םיגולואיכראה ילודגמ דחא לש תיסאלק הריצי

.י״ל 30 .םיכרכ 2 .ימע 75 תללוכה תיללכ היפרגוילביב .,מע 700
הרוחשה תשביה ן ינבא ןד
.תיאקירפאה תוישיאה ,תוינידמ ,תוברת ,הירוטסיה
.י״ל 16 .םימולצתו תופמ תורשע י׳מע 366 •הנידמה-יעדמ ידמולל יתיח רפס

יריפסקשה םלועה
ןוטסור •מ ׳פורפ תכירעב
ם יגולוריפסקשה ילודג לש םתופתתשהב
. י״ל 25 .םיביהרמ םירויא תורשע .(25x18) ׳טע 290 .תרדוהמ האצוה

םיבתכ רחבמ ן בהז־ןבא ירא
• םיריש ;ירא ילשמ ;עבש־תבו דוד ,ידוהיה קוליש ;״הטמ לש םילשורי״ היגולירט
.םידדוב םירפס םג שוכרל רשפא
 תיטסינומוקה הגלפמה תודלות / אריפש •ס ׳פורפ
תיטייבוסה
.הנידמהו הרבחה יעדמ ידמול לבל רזע־רפס .ףיקמו ידוסי ,םכסמ רוביח

.י״ל 16 .םימולצת ׳טע 24.5x17(, 16) ׳טע 524
רגוס ילב אלכ ן ןמדלפ רתסא
. לארשיל התלעש דע מ״הרבל העלקנש החפשמ לש םייח יפד .תודע יקרפ

.י״ל 3.80 .,מע 188

א״ת ,612026 .לט ,4 רופלב ׳חר ,ינומרע .א :הצפהל תישאר תונכוס



M I > u> 4m an 1 ־
תא ךל העיצמ |
। "םיקפא תירפס"
הרכחה תנכהל חתפמ־ירפס -
I תינרדומה.
קתרמ רואיתו קימעמ חותיני
I תורעוכה הפוקתה תויעכ לש.
תירפס" לש השדחה תינכתב .
:"םיקפא י
הביולילא הגאלטוס .1 ■
I(ןילאטס): תחא הנש קר
רגתאה :רוביע ןנח .2 _ Iינקירפאה
הכפהמה :ןוטגנירה לאכימ .3 _
Iיארקאבש
םדאה :םיקרפ רוטקיו .4 -
יגולונכטהן

רפסה :היברומ וטרבלא
Iהלודגה המוחהו םודאה
העדות :זוי טראויטס .ה ׳םורפ .6 י

הרבחו■
I. ריצק ןרהא ׳םורפ:

תיעדמה הכפהמה I. (ןייטשנבל) יראנבא קחצי תואיצמו ןוזח י
ןדיע :ןומלט בקעי ׳םורפ .9 ■ Iתומילאה

:תיירבלג תנק ןהו׳ג ׳םורפ
עפשה תרבחן

"םעל הירפסה" ן
תורפפהמ םירחבומ םירפפ _
I תימלועהו תירבעה
הירפס״ב 1970/71 תרדסב 1
:"םעל ■ התא ימ לש :בוטרב ךונח .1 י
।דלי
םישק םימי :סנקיד םלרא׳צ .2 ן

ףגא :ןיצינדלוס רדנסכלא .3
I(לופכ ךרכ) ןטרסה I. םילוגה :ןוראב הרובד

।. הזע חור :זוי דר׳ציר
Iהקיאמ׳גב

לע םינורחא :רלשיט קחצי

Iסכרה
תלוברעמה :יקסבוטסואפ .ק .7
ביבאב םיגלפ :ביינגרוט .ס .א .8

הרודמהו חריה :הזבפ הרז׳צ .9 |
1984 :לוורוא ׳גרו׳ג

םע יעסמ :ןירג םהירג .11 ן
יתדודי

_ תטטור םרט םא ״

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I
I

השדח הרודהמ העיפוה התע הז י |

1 לשמב םייחה 1
הדש סחנפ תאמ |

".הזה רודה ררושמ אוה הדש"" . ■

| I (ץראה" ,לייווצרוק .כ")

 ".םלועה תורפס לש לזרב־ןאצ־יסכנמ I I דחאכ ומוקמ תונקל דיתע ׳לשמכ םייחה,"-
("תונורחא תועידי" ,רזע־ןכ .א) ■ |

I I "ותמגודכ ןיאש בל־יוליג ...ונימב דחוימ רפס ■ I תורפס םושב."
(׳גדירכמק ,"ןויניפוא ׳גדירכמק") - -

Iםילעופ תירפס |
73 יבנלא ׳הר ,א״ת"

I ן
I ןילבולמ תואלפנה השוע)

אורק ןורב :תירבע■

 ■ ןירותסמהו תושממה םלועש קתרמ ןמור |
 לש הירלג ובו ׳היבוברעב וב םישמשמ ן

־דאו םידיסח ,ךרד ירשי םידוהי :תויומד
I  ־התה םלועה ישנא—םדגנכו ,דחמ—םהירומ |
I  ־לפנ־השוע—הלילעה רוביג—וזכרמב .ןות|

 ־יאזורפה ילודגמ—םיבשב קחצי .ידוהי תוא
 |־פם ימוגרתש ,ונרודב שידיי־תפשב םינק■
 ■ דובכ לש דמעמ ול ונקה תילגנאל ויר|

_ .לודגה יתורפסה םלועב

י: זופחמ בי׳גנ■
I םיבלכהו בנגה |

■ק וילפק םחנמ > תירבע■

I ןארוקה יניעל םירבוע רפסבש םירופיסב 
הש ,ריהק לש ןותחתה םלועהמ םיסופיט |

 תודיקפה יסופיט ׳םינפלו־ינפל םריכמ רפוס
 ודעו ׳וכו תוינאצי ,שדוק ילכ ,תיתלשממה|

מאנ דיב לכהר-םימלםומ םידיסח לש םבר |
יבוטמ ,רבתסה .יעורשכ דפסמ לש הנ I תיברעה תורפסב םיינרדומה םירפסמה  I

 ■ רואיתב ןייטצמו ריהקב דלונש ,השידחה !
■■ י™ ■■■ ■■■■ ■י■ ■■I I•תנווגמה התייסולכוא "

תורוקמ לש הזיתניס רוציל הסנמ הדש"
 ׳השטינ ,השדחה־תירבהו ך״נתה — ותקיני !
אנוש אוה .דועו רוגקריק ,יקסבייוטסוד |

".היגולוכיספו הרבח ,תוברת ,תרוסמ
(ןונול "סטייט")|
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