
טו ברן ב״קשת" שנסקרו ספרים

177 נט, ואת, אבי :ברוך אביבי,
 בארץ־ישראל יום־יום חיי :שמואל אביצור,
177 נח, הי״ט, במאה

 העבודה, בתנועת הקיבוץ :אריה אופיר,
237 ס,

158 נח, והעכבר, ההר :יצחק אורן,
הק מדבר—סיגי :)עורך( עזריה אלון,

178 נח, )אלבום(, דומים
 148 נח, הצבי, ארץ :לובה אריה אליאב,
 אליהו סלפטר, ר׳ — יובל אליצור,

 215 ס, עין, כאישון :אהרן אפלפלד,
שיר של חודש כולו אלול :ישראל אפרת,

173 נט, )שירים(,
217 ס, ,— עם גיטה שיחות :אקרמן

 241 ס, המרחבים, שכרון :יואש ארד,
178 נט, הבוחר, העם :אשר אריאן,

 191 נז, עשר, שנים :אלכסנדר כלוק,
 232 ס, התבהרות, :שמעון בלס,

המדו לעברית עולמי מילון :דן בן־אמוץ,
 נתיבה בן־יהודה, גם ר׳ — 176 נט, ברת,

 נט, ב(, א, )כרכים איגרות :דוד בן־גוריון,
180

 דן בן־אמוץ, ר׳ — נתיבה בן־יהודה,
 175 נט, חזרה, הדרך ראובן: בן־יוסף,

דת ובעיות העולמא )עורך(: גבריאל בר,
194 נז, המוסלמי, בעולם

מספ שבעה ומבואות(: )עריכה הלל ברזל,
229 ס, רים,

 )פרקי לירושלים צפת בין : יהושע בר־יוסף,
161 נח, ובחרות(, ילדות

221 ס, האחוזה, :י. בשביס־זינגר,

 )שירים(, קמרית מוסיקה :ג׳יימס ג׳ויס,
165 נח,

 189 נז, הכתוב, לאור :רבקה גורפין,
 )שירים(, אותך אשלח איילה :אמיר גלבוע,

162 נח,

 ס, השחורות, השנים :א. יהושע גלבוע,
239

195 נז, השפע, חברת :ק. ג׳ון גלבריית,
177 נח, בגי־ביתי, כל בשם :מרטין גריי,

ספ לדברי שנתון / ירושלים : אברהם הוס
 ליפשיץ, גם ר׳ — 190 נז, ואמנות, רות

165 גט, )שירים(, הקשה באבן ;אריה
163 גט, )סיפורים(, נכר :שמעון הלקין,

196 נז, לעוני, הקץ :דוד הורביץ,
 נח, )סיפורים(, פראות :ישראל המאירי,

171
 )סיפורים(, האחרון הפחד :תיאודור התלגי,

169 גט,

 הקיום, במבחן קטנות מדינות דוד: ויטל,
183 נח,
 ם, בישראל, המקומי השלטון :שבח וייס,

235

240 ס, אחת, במחיצה :רבקה זיו,
 אנתולוגיה :וערך( )תירגם שמעון זנדבנק,

 העשירית המאה מן שירים אנגלית/לקט
163 נח, היום, עד

—1939) שני כרך / דברים : יצחק טבנקין,
1935, 186 נז, (

 נח, )סיפור(, האילם בית שלמה: טבעוני,
175
 הקודש, לארץ תענוגות מסע :מרק טווין,
183 גז,

 המיטאפיסיקה, וחידוש קאנט :ירמיהו יובל,
245 ס,

233 ס, )נובילות(, גרוטסקה :א. כלב,

160 נח, חפץ, :חנוך לוין,



 אברהם הום, ר׳ — אריה ליפשיץ,
192 נז, האטום, תחנת הלדור: לכסנס,

220 ס, שירי, כל :יצחק למדן,

212 ס, )רומן(, אביתר מחברות :אהרן מגד,
224 ס, )שירים(, עדן פארק :אייל מגד,
 עברי מילון / תו עד מאלף :מאיר מדן,

242 ס, שימושי,
 נט, יהודה, ואש בדם :אורי מילשטיין,

179
 ם, )שירים(, במדבר כסאות :רבקה מרים,

230

231 ס, )שירים(, סגור פעמון :עליזה נהור,

 )סיפורים(, נודעת לא ארץ : עודד סברדליק,
171 נט,

 בענייני ואשובה/דברים אלכה דב: סדן,
187 נז, ודעות, אמונות

תנועת־ לתולדות מבוא יהודה: סלוצקי,
237 ס, הישראלית, העבודה
 גם ר׳ — 178 גט, המימסד, :אליהו סלפטר,

יובל אליצור,
)שי דבש לעשות שפתיים :מיכל סנונית,
167 נט, רים(,

 ס, ברוח, לגעת במים לגעת :עמוס עוז,
218
 ציונית להיסטוריה מבוא :יגאל עילם,

185 נז, אחרת,
 169 נח, שירים, מבחר :הדם עפרת,

 )שירים(, לאהוב אפשר איך :נעים עריידי,
167 נח,

234 ס, משה, :בן־ציון פירר,
176 נח, האדומה, התזמורת :דיל פרו,

223 ס, ורעי, דודי :נעמי פרנקל,

 משפחה של כרוניקה—סלמנדרה :ק. צטניק.
188 נז, העשרים, במאה יהודית

225 ס, הבסון, עץ דן: צלקה,
 ; 159 נח, אחרים, וסיפורים גבי :עדי צמח,

170 נט, עץ, כשורש
184 גז, פנקס, מתוך דפים :שלמה צמח,

 הצעירים, הנאהבים :יאסונארי ?אואבאטה,
172 נח,

227 ס, ותוגות, שמחות פאבלו: קאזאלס,
174 נט, הבדיחה, :מילן קוגדרה,

תיאט שנות 50 / ובמה חיים :ארי קוטאי,
160 נח, רון,
 התרנגולות, בלול השועל :אפרים קישון,

226 ס,
)אנ האפרו־אסיאנית התנועה דוד: קמחי,

179 נח, גלית(,
 החלומות, מן הגדולה הגברת :יהושע קנז,
214 ס,

 )שירים(, אחרונה תפילה :אסתר ראב,
219 ס,

 שלטון תחת סוריה :איתמר רבינוביץ,
 הצבא בין הסימביוזה ,1963—66 הבעת׳

181 נח, )אנגלית(, למפלגה
231 ס, נעמי, עץ :שושנה רוזנברג,

172 נט, שירים, :צבי יוסף רימון,

 )סיפורים(, האחרון באוטובוס :דן שביט,
168 נט,

 )סיפורים(, ההצלה משלחת :יעקב שביט,
222 ס,

 נח, )שירים(, ימיו בחצי כבר עזי: שביט,
168

 בספרות הצחוק על :חביבה שוחט־מאיר,
228 ס, הישראלית,

 ס, חברתית, קומוניקציה :שמעון שור,
244
189 נז, ושוב, הלוך :נתן שחם,

 )רומן(, בעיר מוקדם אביב :ואלריה שטארק,
174 נח,
ול — במדבר המרד / לורנס : עמרם שייר,

180 נח, אחריו,
 רצו הם אם היתה השמש :צילה שמיר,

173 נח, )שירים(,
 ס, עגנון, של הסיפור אמנות :גרשון שקד,

211
 נח, המיסטית, החוויה :בן־עמי שרפשטיין,

166

)סי מפורט־סעיד מי־ורדים :גדעון תלפז,
174 נח, פורים(,

 נדירה תרופה אנג׳יוכסיל, :בנימין תמוז,
166 נט, סיפורים(, )מבחר

 )שירים(, בלילה נופלים פרפרים :ש. תרצה,
170 נח,


	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-060\99995025-060_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-060\99995025-060_128.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-060\99995025-060_147.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-060\99995025-060_001.tif
	D:\OneDrive\Documents\My Web Sites\projects.hebrew-lexicon\99995-files\99995025\99995025-060\99995025-060_147.tif

