
מם מפתח טו ל״קשת" העמי

 אינטרסים תשוקות, על :שלמה אבינרי,
170 ס, ומארקס, הגל אצל ותבונה

 ישראל של החדש הממד דן: אבני־סגרה,
203 ס, באזורה,

 גט, ז, מקפקא עגנון למד האם :יוסף אגסי,
86

 נז, )שירים(, נוגים ענקים פרנאן, אואלט,
108
 4 נט, )שיר(, הצמאון נחלת :מרים אורן,
 164 נז, )ב(, בני־אדם לשון :משה אטר,

 מסורת של המשכיות :נ. שמואל אייזנשטדט,
 בתר־מסורתיות, בחברות מסורות ועיצוב

152 ס,
 עברי ; 22 נח, )שיר(, עוד לא :איתן איתן,

51 ס, הנהר,
23 נט, שירים, שלשה :אנדד אלדן,
 )שיר(, מחדר־הניתוח תמונות :אהרן אמיר,
 ;32 ם, )שיר(, 1940 ספטמבר ;31 נח,

102 ס, התיכון, בביה״ס הספרות הוראת
82 נז, סופר,—המקצוע :יובר אקן,

120 נז, עלי, נדבר הבה :ז׳יל ארשאמבו,

24 נח, סופר, של סיפורו :אילן כושם,
 91 נז, הקיבקית, הספרות אנדה: בלו,

 מצרים תרבות על הערה : ישראל בן־איתמר,
45 נז, )שיר(, העתיקה

25 נז, שירים, שני :בן־שאול
 126 נז, המו״ל, אל מכתב :ריאל ביגואה,

 26 נז, )שיר(, ארס אל המנונות :עדו בסוק,
 146 נז, מוכר־הספרים, :ז׳ראר בסט,

 עגנון, של והמוות האהבה אלת טלה: בר,
74 נט,

89 נז, )שיר(, מקום משום :דק ברו,
44 גז, )שירים(, ציפיה :בינה ברזל,

 ס, האחרון, ברגע שירים חמוטל, בר־יוסף,
101

 לא אומרת, את כלום, לא :זלי ^ורביץ,

84 נט, )שיר(, כלום
46 ס, שירים, ששה :ורדה גינוסר,
 )שיר(, מכרתים היין צימוקי :יאירה גינוסר,

73 נט,

 65 נח, שירים, ארבעה :צביה גינור,
 117 נז, )קטע(, כלולות אלן: גראנבואה,

122 ס, של, פנקסיה :מרתה גרהם,

101 נח, )שירים(, מזכרות אסי: דגני,
 לדק וכורח" "מקרה על :אהרן דה-פריס,

143 ס, מונו,
 המזרח גאולת על :מ. פיודור דוסטויבסקי,

 היהודי והעם )אמא־רוסיה העולם ויהודי
22 ס, סופר״(, של ב״יומנו

5 נח, החוטאת, אשר: דורי,
 בעיראק האשורית הטראגדיה :שמואל דותן,

185 ס, ארץ־ישראל, ושאלת

 בביה״ס הספרות הוראת :יוסף האפרתי,
102 ס, התיכון,

136 נז, )שירים(, הציפור קול אן: הבר,
; 66 נז, )שירים(, קטן חייל :טניה הדר,

127 ס, )שירים(, עיור איש
70 ס, )שיר(, במחתרת :אברהם הוס,

95 נט, שירים, שני :חדוה הרכבי,

 64 נט, )שיר(, השאלה :מנפרד וינקלר,
 116 נט, ז, מהי אקולוגיה : מיכאל ורבורג,

ברו הפאשיסטיים האלמנטים :שרלוט ורדי,
 84 נח, ״דיל״, לה־רושל, דרייה של מן

111 נח, )שירים(, התמכרות :יורם ורטה,

 האדם בין חדש שיווי־משקל עזרה: זהר,
118 נט, וסביבתו,

114 ס, ישן, יומן דפי :ישראל זמורה,
56 נח, שירים, ארבעה :ברכה זק,

20 ס, שירים, שלושה :אברהם חלפי,

138 נז, למחר, זכרונות :פול טופן,

 73 נז, )שירים(, ורוחי הלב :צבי יאיר,
)מע אחרונים טיפולים :ב. אברהם יהושע,
 בביה״ס הספרות הוראת ; 5 נז, א(, רכה

102 ס, התיכון,
133 נט, )שיר(, קטיגורי ציווי :מרים יחיל, .



ער מנהיגים עם "פגישות על :אהרן כהן,
178 ם, קוראים(, )במת בים"
 ן, לא או כן—בך של הפאסיונים :י. כרמל,
46 גט,

4 ס, פ״א, דה־צ׳ינג דאו לאו־צה:
145 נז, שירים, :דילבר לאנז׳וון,

 משכננו רעם בסתר :פול־מארי לאפואנט,
125 נז, )שיר(,

 וסביב, לו סביב—בקט סמואל י.: א. לוונטל,
6 ס,
24 נט, ויורם, איליין :צבי לוז,

לני נסיון—"בת־שבע" להקת :אבנר ללוש,
128 ס, סימנטי, תוח

 לסולז׳ניצין, ״1914 ״אוגוסט : שלמית לסקוב,
58 נח,

 130 נז, פירון, ז׳ק על :אנדרה מאדור,
של האנתרופולוגיים מקורותיו :נחום מגד,

 ומשמעותו לאסטוריאס ח׳יראדור" "ח׳ואן
108 נט, המקורית,

 של במיטת־סדום מדיניות :מירון מדזיני,
126 נח, תיאוריה,

 160 גז, שירים, חמישה :יאיר מזור,
 )שירים(, זמן וכעבור אחר־כך :גסטון מירון,

80 נז,
92 ס, באפריקה, אריות אין :ראובן מירן,
 בלתי- חיים—פאנון פראנץ :אלבר ממי,

46 נז, אפשריים,
 הלאומית הסורית הישות רעיון :משה מעוז,

134 נח, בהתפתחותו,

33 נח, הראשון, שירי :ולאדימיר נאבוקוב,
 לדק פיינברג אבשלום בין :יוסף נדבה,

156 גט, מאריטן,
ביצי הסובייטי הקולקטיב :פאול נוימרקט,

67 נח, סולדניצין, של רתו
72 ס, פינטו, רבי :רפאל נחום,
התי בביה״ס הספרות הוראת :יהודה ניני,

102 ס, כון,

177 נז, שם, בלי שירים בנימין: סגל,
 של שירים ארבעה :דניאלה סולו־אדלר,

162 נז, דירת-חדר,
דוקטרינת־ברדנייב :פראנטישק סילניצקי,

 102 נח, המוגבלת, הריבונות—
)א(, בישראל מפלגתית מדיניות : נדב ספרן,
179 ס, )ג(, ; 134 נט, )ב(, ; 114 נח,

 האינטרפרטציה, חופש על :בועז עברון,
96 נט,

82 נח, שירים, שלושה :גיל עשרוני,

 134 נז, ואחר־כך, שנה, 40 :אנדרה פאייט,
 לבנות, מסכות שחור, עור פראנץ: פאנון,

68 נז,
 כמים ; 77 נז, הקיבקי, הסופר :דן־גי פילון,

99 נז, )שיר(, עצורים
102 נז, קאדייה, :דק פירון,

28 גז, בתים, שירי בני: ציפר,

 110 נז, סיר!, ים המלחמה, רוש: לןארייה,
 4 נח, )שיר(, פוסידונים :פ. ק. קוואפיס,

 112 ס, )שיר(, בגבעה שמש אהרן: קומם,
נט, )שיר(, לימי-ראשון בלדה :פנחס קורן,
130
30 נז, חוקר, קליי אינספקטור :עמוס קינן,

6 ס, )שיר(, אמודאי :אסתר ראב,
 147 נח, והערבי, הגמל :חיים רגבי,

ראש" בלי "פרש לאה: רוזנבאום־דובב,
43 נח, נאבוקוב, אצל

)שי צועק לאור סויטה שושנה: רוזנברג,
112 נח, רים(,

 שיר לכתוב אפשרויות ארבע חמדה: רוט,
106 נט, אחד,

 )שיר(, מלחמות חרושי נופים :דוד רוקח,
91 ס, )שיר(, ירושלים ; 4 נז,

 נז, במערב, ולבי במזרח אני :יעקב שביט,
145 גט, והתעלה, גורדון הגנרל ; 149
 אוריתה רקדה בו היום על דוד: שחר,

35 ס, הנביאים, ברחוב
 44 גט, שירים, חמישה :אנטון שמאס,
אצבעותי בין עתיקים צפנים חיה: שנהב,

65 נז, )שיר(,
 41 נח, סהרורית, שירי ארבעה :ש. שפרה,
לאחור, מבט—האדום הסלע :נסיה שפרן,
5 גט,

 נגדה צנזורה, בעד בן־עמי: שרפשטיין,
66 נט, ובעדה,

 סוף- היש—אקולוגיות בעיות :יעקב תדמור,
128 נט, ? דבר
142 נז, השק, איב: תריו,
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