
מודעות



 הודעה
למנחי

"קשת"

 להופעתו שנה 15 מלאות המציינת ,60ה־ החוברת צאת עם
 על השנתית החתימה מחיר עולה "קשת", של הסדירה

 ארה״ב של דולרים 8ל־ 7)מ־ בארץ ל״י 24ל־ 20מ־ הרבעון
בחוץ־לארץ(.

 יקבלו ס׳ מחוברת החל חתימתם מחדשים או החותמים
 ל״י( 10 בודדת במכירה )שמחירה החגיגית החוברת את

תשלום. תוספת כל בלי חתימתם, במסגרת

$(. 2.50 :)בחו״ל ל״י 8 מעתה יהיה בודדת חוברת מחיר



חדשים ספרים
עובד בעם

יפה ספרות
הצפון אל הנדידה עונת

צאלח אל-טייב
 לונדון, של בנותיה עם הנידח הסודאני הכפר בן של האהבה פרשיות
 הדרום תרבות בין התנגשות של סמל למדרגת זה בסיפור מתעלות

 החיוביות תוצאותיה לכל האירופי, הצפון תרבות ובין האפריקני
והטרגיות. והגרוטסקיות

י ל" 8.—

לכיש משואות אל
גובר רבקה

 את המציאות מן השאובים חמים סיפורים של בשורה מאיר "הסיפור
 עם ליצור איך בימינו: ישראל מדינת של הגדולות השאלות שתי
 התרבות הלשון, מבחינת מזה זה הרחוקים ישראל משבטי אחד

 הקורא פורחת. חיים לפנת שומם מדבר להפוך ואיך החיים; ואורח
 ישובים ושל חדשים עולים של והנצחונות הלבטים את חי זה בספר

חדשים".
ל״י 5.50

עיון ספרי
הרווחה למדינת בדרך

לוטן גיורא ד״ר
 מנתח הלאומי", "הביטוח את רבות שנים שניהל לוטן, גיורא ד״ר
 לפתרונן דרכים ומתווה ישראל של העיקריות החברתיות בעיותיה את
עליה. וקליטת הבטחון של הצרכים רקע על
י ל" 7.—

ברדיצ׳בסקי ילקוט
גוכרין נורית כעריכת

 וההערכה הניתוח הפרשנות, דברי מבין אחדים מרוכזים זה בקובץ
 במשך ברדיצ׳בסקי של הספרותית יצירתו על שנכתבו החשובים

שנה. 70מ־ יותר
ל״י 8.—

הספרים הנדות בסל

611526 טל. ת"א 22 מזא״ה רח' עובד עם :ראשית הפצה



הופיעו לעם" ספרותנו "מבחר בסדרת
שמעוני דוד

שירים ילקוט
 מבוא והוסיף ליקט עמי. 127

גיל משה — והסברים

 מסין ניסן אורי
אצל

וביבל הסברים מבוא, עמי. 152
זמורה י. —יוגרפיה

קרני יהודה
שירים ילקוט

 והוסיף ערך ליקט, עמי. 125
עוגן יצחק — והסברים מבוא

שטיינברג יעקב
סיפורים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עמי. 132
שקד גרשון — והסברים

צמח שלמה
מסות ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עמי. 144
יפה ב. א. — והסברים

שופמן ג.
סיפורים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עט? 168
קרמר שלום — והסברים

בארון דבורה
סיפורים ילקוט

 מבוא והוסיפה ליקטה עמי. 153
גורפיין רבקה — והסברים

אלישבע
שירים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט .׳עמ 120
תורן חיים — והסברים

 גריון בן י. מ.
 )ברדיצ׳בסקי(

מרים
 — וביבליוגרפיה מבוא עמ? 298

 בר־־ שלמה — הסברים מירון. דן
טונוב

 שלונסקי אברהם
שירים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עמ? 159
יפה ב. א. — והסברים

 קלצקין יעקב
מסות ילקוט

מבוא והוסיף ליקט עמ? 142
שכטר יוסף — והסברים

 סוקולוב נחום
מסות ילקוט

וביבל הסברים מבוא, עמי. 143
קרסל ג.—יוגרפיה

שנהר יצחק
סיפורים ילקוט

וביבל הסברים מבוא, עמ? 132
ליפשיץ אריה —יוגרפיה

שטיינברג יהודה
סיפורים ילקוט

מבוא והוסיף ליקט עמ׳. 141
כגן אליעזר — והסברים

שלום ש.
שירים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עמי. 137
עקביהו י. — והסברים

דרויאנוב א.
מסות ילקוט

 פרטים והוסיף ליקט 7עמ 156
 ד. י. — וביבליוגרפיים ביוגרפיים
 אברמסקי

 — והסברים ספרותית הערכה
רבינוביץ ראובן

גולדברג לאה
שירים ילקוט

 מבוא והוסיף ליקט עמ? 141
ריבנר טוביה — והסברים

 שטיינמן אליעזר
מסות ילקוט

 מבוא, והוסיף ליקט עמ׳. 156
 י. ב. — וביליוגרפיה הסברים

מיכלי

לנשקי חיים
שירים ילקוט

 הסברים והוסיף ליקט 7עמ 142
וביבל מבוא אוכמני. עזריאל —

לבוא שולמית — יוגרפיה

תל־אביב ,284191 טל. ,29 קרליבך רח׳ ״יחדיו״, הוצאת



 בע׳־מ מסדה הוצאת
 רמת־גן ,21 ז׳בוטינסקי דרך

ראשון־לציון • הרצליה • חיפה • תל־אביב • ירושלים סניפים:

חדשים ספרים
עברי״צרפתי מילון

)אדא( הדר יוסף מאת
עמי. 832 כרכים. בשני

 ומקומות אנשים של פרטיים שמות הצרפתי, הדקדוק קיצור את כולל המילון
הנחשלים. הפעלים ומפתח

העיר מות
קניוק יורם מאת
 אנושי, לחום וכמיהתו אדם של בדידותו — להם שהמשותף סיפורים, אסופת

בארצו. ריו נעו לשרשי לריעות,
העבריים. הסופרים אגודת עם בשיתוף לאור יצא

ופולמוס מסה
מיכלי י. ב. מאת
 מספרים משוררים, של דיוקנאות בספר מועלים ופולמוס מסה בקורת, בפרקי

וייחודם. עיקרם הדגשת תוך שונות, משמרות בני ומבקרים,
העבריים. הסופרים אגודת עם בשיתוף לאור יצא

ו כרך — יומני
ויץ יוסף מאת
 בפרישתו דן ומנחיליה, אדמתנו מגואלי המעטים אחד של ביומנו האחרון הכרך

.1970 בסוף מסתיימות ורשומותיו

9 כרך — למדע שער
 ביולוגיה, :בנושאים כרכים, בעשרה הריאליים, למדעים שימושית אנציקלופדיה

ושרטוטים. מפות צילומים, של רבות עשרות והרפואה. האדם גיאוגרפיה, פיסיקה,
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10111) 
 ירושלים העברית ■האוניברסיטה סאגנס ׳"ל ע״ש ספרים הוצאתמאננס

ז7ו77/1£0א£51חג£58^^'
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׳161. 524121 טל.

חדשים ספרים
היעודה" "הארץ — ארגנטינה / אבני ח׳

 החקלאית ההתישבות בארגנטינה, דה־הירש הברון של ההתישבות מפעל
 באור זה בספר מתגלה בלבד, פילנטרופי כמפעל כה עד שתוארה בארגנטינה,

ל״י 28.— מחיר עמי. 372 רב־ממדים. טריטוריאליסטי כנסיון : חדש

הניסיון / ליכט יעקב
 במקרא הנסיון בשאלת דן הספר השני. הבית תקופת של וביהדות במקרא

 ואת הנסיון על המקרא דברי את ומעמיד השני, הבית תקופת של וביהדות
 ובמאמריהם יהודה מדבר כת של בכתביה החיצוניים, בספרים מהם נתפתח אשר

ל״י 15.— מחירו עמי. 100 חז״ל. של

/ )עורך( פליישר ע׳
ליובלו הלקין לש׳ מוגשים ספרות מחקרי
 דן ;ורסס שמואל ;היינימן יוסף ;דן יוסף ;דובוסרסקי יונתן :משתתפים

 ארי׳ אליעזר ;פינס שלמה ;פורת צפירה ;פגיס דן ;מירסקי אהרון ;מירון
 • שקד גרשון ;שירמן חיים ;קרטון־בלום רות ;פליישר עזרא ;פינקלשטיין הלוי

ל״י 25.— מחירו עמי. 292 תשבי. ישעיהו

השכל תיקון על מאמר / שפעמה ברוד
 בן־שלמה. יוסף הערות והוסיף מבוא הקדים ערך, שפיגל. נתן מרומית הרגם

ל״י 18.— מחירועמי. 104
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בדפוס
 הקדומה הנבואה / אופנהיימר בנימין
 כרכים( 3) העברי המשפט / אלון מנחם

 רקע, — הישראלית החברה / אייזנשטדט ש״נ
 מורחבת שניה מהדורה — ובעיות התפתחות

מינרלים להגדרת לוחות / בן־תור י.

ונל־אביב ,4 מזא״ה רחוב בע״מ, ״יבנה״ הוצאת :ראשית מכירה



רשפים
ספרים הרצאת

חדשים ספרים

 התיל על כציפור
 כהן ליאונרד מאת
 גמזו יוסי :תרגום

 משולם דוד :רישומים
 הולחנו רובם כהן, שירי ממבחר קובץ

בפיו. ומושרים

 המוסיקה של רבגוניותה
 ברנשטין ליאונרד מאת

 אספקטים מסביר הנודע והמנצח המלחין
 בעברית לראשונה בשדה־המוזיקה שונים

 ארבע של מבריקים ניתוחים בספר מובאים
נודעות. סימפוניות יצירות

ותוגות שמחות
 קזאלס לפאבלו הרהורים

 קאהן א. לאלברט שסופרו כפי
 מגדולי אחד של המופלאים חייו סיפור

 במינו מיוחד אמן בדורנו, המוזיקאים
 יופי השוחר אדם ,100ה־ לגיל המתקרב

רישו מלווה הספר המסוער. בעולמנו צדק
 חליפת־מכתבים נדירים, מוזיקליים מים

רבים. ותצלומים גדולי־עולם עם

חדשות מהדורות

 לדבר צורך עוד שאין ספרים
:בשבחם

/ ברנשטין ליאונרד
 המוסיקה חדוות

/ מוריס דסמונד
 העירום הקוף

/ מוריס דסמונד
האנושי גן־החיות

בע״מ, עלים בית ראשית: הפצה
ת״א ,623959 טל. ,3 נטר קרל

שקמונה
חיפה כע״מ, לאור להוצאה חכרה

 חדשים ספרים

מיינרצהאגן ר. קולונל

 יומן פרקי
מזרח־תיכוני

 בעלי ותהליכים מאורעות של בוטה תיאור
 המדינית בהתפתחות היסטורית חשיבות

בפרט ארץ־ישראל ושל בכלל האיזור של

פורטיאס ס. הדי ד״ר

וזהות מיו
 הילד של האמיתית זהותו את לגלות כיצד

 מבוסס חדשני, מקורי, מחקר ולטפחה.
 בארץ־ פסיכיאטרית עבודה על בחלקו
ישראל

ווק הרמן

מלחמה רוחות
 השניה. מלחמת־העולם של הגדול האפוס

המהולל המחבר של ליצירתו גולת־הכותרת

ברקאי יהודה

הכלכלה יסודות
 פעילי תיכון, לתלמידי ועיון לימוד ספר

בתעשיה ואנשי־מינהל המקצועי האיגוד

 בע״מ, עלים בית :ראשית הפצה
ת״א ,623959 טל. ,3 נטר קרל



ירושלים וניקולסוו ויידנפלד

וירושלים ציוץ ארץ
בן־אמוץ דן שבא שלמה

הבקרות: מתון
 מסמרות־שער רומנטיות עלילות הרפואה, פלאי והטכנולוגיה, המדע "חידושי

 הה□ הימי□ עתוני מתוך ולוקטו מתהום־הנשיה הועלו יום־יו□ מחיי וזוטות
 ההיסטוריה של הקלעים אחורי את המיוחדת בשפתם מגוללים והם (1857—1971)

הארצישראלית".
 הארץ( מרח, )תמר

 המעניינת, הגראפית והעריכה המשובח הנייר הספר, של הרחבה "המתכונת
 העושה מדעי אפאראט בעל זאת ועם מאד קריא במיוחד, יפה ספר ליצירת הביאו
 כלשהם אישיות או מקום על לחומר לעתים שזקוק למי גם שימושי לספר אותו

בארץ־ישראל". תקופה מאותה
המשמר( על בן־עזר, )אהוד

מבדח". מעשה או כלשהי ידיעה למקרא רם בקול צוחק עצמי מצאתי אחת "לא
דבר( אילן, )צבי

ל״י 26.50 :המחיר
תל־אביב ,3 נטר קרל רח׳ עלים, בית ראשית: הפצה

הסגורה החומה מול
והמאוחדת החצויה ירושלים

בנבנשתי מירון

 והיום מזרח־ירושלים ענייני על הממונה שהיה מי בנבנשתי, מירון ההיסטוריון
 בירושלים ההתרחשויות את סוקר ירושלים, עיריית מטעם תיכנונה על אחראי

 העיר של אפיה על השלכותיהן ואת 1967מלחמת־ אחרי ועד 1948מלחמת־ מאז
 הבעיות את להעריך במטרה וחברתית, אתנית דתית, פוליטית, תרבותית, מבחינה

לעתיד. וסיכוייו האיחוד מידת ואת היום העיר בפני העומדות
 פוליטי להסדר דרך מציאת לקראת למאמצים חשובה תרומה הוא הספר

אחת. בעיר עמים שני של באחוה ולחיים

ל״י 24.— :המחיר
הספרים מחלקת אחרונות, ידיעות מפעלי



ם־מו־ידב

 ספרים לך מגישה
 ומהימנים מוסמכים

 אותך שישמשו
בקביעות

 - בעברית טיים־לייף ספרי של סדרות
 גיאוגרפית, ספריה מדעית, ספריה

ולמבוגרים. לנוער — טבע ספריית

 עברי-אנגלי. אנגלי-עברי, :מילונים
לתלמיד. ראשון מילון

ספרית של ספר קונה כשאתה
ביתך  את מעשיר אתה מעריב,

חשוב. תרבותי בנכס



חדשים ספרי□

ניר ב ד

מדבר פאתי
 בסובב האדם על גיאולוגי־איזורי מחקר

ל״י. 20.— הצחיח־למחצה.

♦

 

 בע״מ  פועלים ספרית
!611431 טל. ,73 אלנבי רח׳ ת״א,

ה צ לאו

צ׳ינג דה דאו
 גראוזה יורי :הסיני המקור מן תרגמו
גראוזה. י. :והערות מבוא קלעי. וחנוך

 המאה מסוף הסיני הפילוסוף של תורתו
 לפני השישית המאה ותחילת החמישית

 מספרות מופת ספרי ]בסדרת ספה״נ.
ל״י. 12.— העולם[

ביאליק מוסד

ס ו כ ר א ט ו ל פ

ורומי יוון אנשי
 הערות והוסיף היווני המקור מן תרגם

מלוי א. א.
 הביוגראפיות סדרת את חותם זה כרך

ל״י. 40— הנודעות.
רומי" "אנשי :הראשון הכרך מחיר

ל״י 25.—
ל״י 25.— יוון״ ״אנשי :השני הכרך מחיר

* 

 במאה
שירה

ר ק ו ל מלכה

רמבו ארתור דאו
 לו שנודעה הצרפתי הסופר על מסה

 והספרות השירה על עצומה השפעה
ל״י. 10.— התשע־עשרה. במאה באירופה

 ובמדור לספרים בבתי־המסחר להשיג
 ,92 ד. ת. ביאליק, מוסד של ההפצה

ירושלים.

פסקא אברהם
67 אודיסיאה

 נווה־ שכונת יליד המחבר, של חדש רומן
 תיכון בי״ס ומנהל מחנך בת״א, צדק

 דונטלה של אהבתם סיפור שכונה, באותה
במרכ אשר מישראל, וגיורא איטליה בת
הימים.“מלחמת״ששת—זה

פורת אלישע
יתומה ארץ
 האהבה, שבחיים, ביותר הכואבים הדברים
 בעורקי־ זורמים הם כאן המוות, הציפיה,

מאופ בקולות ;האלה הקטנים הסיפורים
 ;מלים שהפכו וכאבים יצרים מעודנים, קים,

 שקופים, ממוארים לפעמים תפילה, לפעמים
 רק־ או אהבה, של ליליים דיאלוגים או

לחיים. וויאם

 ז״ל שלונסקי אברהם
הסולסוו! ססר

 שהמשורר—יצירתו שיא—שירים קובץ
שיריו. אחרון עד לדפוס התקינו

מהודרת הוצאה

 ספרים: גיאורגום
שירים

והערות: מבוא תרגום,
הלקין שמעון

 העולם שבמשוררי הגדולים מן
.1963 פרם־נובל חתן העשרים,
 —בהבעתה צלולה ביסודותיה, מורכבת

שבהם. הטראגיות אף על חיוב־החיים

חביב יפרח
 מדורות שהדליק הזקן

 גדולי־עליליה נסערים, חיים קורות סיפור
 האיש שדה, יצחק ה״זקן" של ורבי־מעש

 מאת התקופה רישומי מלווה לאגדה. שהיה
נכון. אריה

 לוי־שטראום קלוד
 הפראית החשיבה

 האנתרופולוגיה מיסד של מרכזית יצירה
 בזמננו. המדענים מגדולי הסטרוקטוראלית.

בעברית. הראשון ספרו

רפ אורי
 ותיאטרון סוציולוגיה

 לאמנות המקצועית הסוציולוגיה יישום
המפור המשל בסימן העומדת התיאטרון,

 בני־האדם וכל במה העולם כל : סם
 גם הם כי העקרוני התיקון עם—שחקנים
הצופים.

תל־אכיכ אוניכרסיטת כשיתוף



בכתב להשכלה ישראל* מבון
ולחינוך לתרבות ממרכז ליד

מישלב
 ספר בית
 אדם לכל
 מקום בכל
שעה בכל

לבחירתך מחלקות
בגרות בחינות
לעברית אולפן

ושפות פקידות
החקלאות מדעי

טכניים לימודים
גבוהים לימודים

 :ממכון כתובת

תל-אביב ,53 וייצמן רח'

263187 טלפון 373 ד. ת.

הספר" עם
בקרוב ופיעו

דורו וסופרי ביאליק
אונגרפלד מ. : לדפוס מביא
 ודבריהם בני־דורו סופרים שמונים על ביאליק דברי כולל ספר

ביאליק. ל

לשגריר איגרות
בן־נתן אשר את

 בימים והופיע בגרמנית אור ראה אשר הספר, של עברית הדורה
בצרפתית. גם לה

מברלין מבט
שפרינגר אקסל את
 במהדורה נכללו שלא מאמרים כולל קולק. טדי מאת מבוא ברי

 צילומים. עשרות פדרמן. י. מאת אחרית־דבר הספר. של גרמנית

האולימפיים המשחקים
גיל עמנואל את

במזרח״התיכון רצות״הברית
יזמר מיכאל ד״ר את



בע״מ אח>אסף ספרים הוצאת
283339 טל. ,13 הנשיא יוסף תל״אביב,

הופיע!

 ה מדע ה בשנות העברית הסיפורת
 אנתולוגיה

כהן אדיר ד״ר מבואות והקדים ערך

 שעיקר בספרותנו, הצעירה המשמרת סופרי של מייצג מבחר
 המדינה. בשנות ונתבססה המדינה הקמת ערב החלה יצירתם

 בספרותנו שונים דורות של מיצירותיהם הלקוחים סיפורים 40כ־
היום. היוצרים צעירי ועד הפלמ״ח דור מבני החל הצעירה,

סיפור. כל בראש המספר תמונת גדולים. עמודי□ 464
ל״י 32.— המחיר

 יישלח והספר להוצאה צ׳ק משלוח ידי על או ספרים, מוכרי אצל — להשיג:
הדואר. על־ידי

ומלואה עיר
עגנון ש״> מאת

נובל פרס חתו של כועזבונו שני כיד
 הפכים כל על חייהם אורח ואת פולין יהודי תולדות את עגנון מתאר זה בספר

שבהם. הקטנים

 של דמותם מעלה הוא כמספר. הגדול בכוחו ומתגלה עגנון חוזר ומלואה" ב״עיר
 נפרשת הדמויות תיאור ומתוך החברה שכבות מכל ונשים אנשים של רבות עשרות

כולה. התקופה יריעת הקורא לעיני

 סממני בכל הכתוב הספר אך שהיה, עולם אל חוזרים אנו ומלואה" ב״עיר
 רבים קצרים סיפורים בו שזורים כולם. הקוראים את יכבוש עגגון של כתיבתו

הקצר. הסיפור אמן עגנון, של יצירתו משיאי שהם

ותל־אביב ירושלים / שוקן הוצאת



 הוצאת

 וניקולסון ו״דנפלד
ירושלים

מפעלי•

אחרונות ידיעות
_______הספרים מתלקת_____

י־י־״יי׳ הסגורה החומה מול
והמאוחדת החצויה ירושלים

בנבנשת׳ מיוון
 היא שעיר־השלום עמים שני לידי האחרון בדור התגלגל ירושלים על המאבק

מכורתם.
 המאבק השתלשלות את מרתק בתיאור מתאר בנבנישתי מירון ההיסטוריון

 את להעריך במטרה והמאוחדת, החצויה בעיר, שנוצרה המציאות ואת הזה
 מצד בעתיד, וסיכוייו איחודה מידת ואת אחד, מצד בפניה, העומדות הבעיות

 שנתלוו וכשלונות הצלחות מעשים, של ראשון מכלי תיאורים מביא המחבר שני.
 את בסיכום מנתח והוא חלקיה, בשני הלכי־הרוח ואיחודה, העיר כיבוש עם

האוכלוסיות. לשתי בשוויון מאוחדת כעיר ירושלים של עתידה
 מציאת לקראת למאמצים חשובה תרומה הוא ,הסגורה׳ החומה "מול הספר

עמים. שני של אחת בעיר באחווה ולחיים פוליטי להסדר דרך
ס״מ 23/16 עמודים, 350 ל״י. 24 :המחיר

 14125 ת.ד. אחרונות׳/ ״ידיעות ישירות או בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
לביתך. הספר את ותקבל ת״א, ,14125 לת.ד. דואר צ׳ק/המחאת שלח (.61140 )מיקוד

 התחיל כל
שיקה

גרנוט צביה

לילדים?
 רב בכשרון כתוב והוא—לט

רב. מור
בגיל ילד כל תרתק תו
11.
 ההורים שגם ספר הו
בו. לקרוא ים

 להם להתוות הצליחה ברת
 ובעדינות—ממבוכתם

 צעד להם, מראה היא ה
 לילדיהם לתת איך צעד,

 כאשר הנכונות התשובות
 שאלותיהם את שואלים

 המינים יחסי על תי־נמנעות
החיים. מקור
בע״מ קרני ספרים צאת

 בע״מ לחבלים ישראל מפעלי
רמת־גן

 בע״מ לישראל יוטה תעשיות
בני־ברק



 הסטודנטים אגודת של בית־ההוצאה
־אביב תל אוניברסיטת

הופיעו

המזרחנים שנתון של ב כרד
81מסי1£8

קיסטר י. פרופ׳ בעריכת
 העיון תחומי ברוב ובעולם בארץ החוקרים טובי משל ועיון מחקר מאמרי

 — הערבים תולדות — וספרותו האסלאם תרבות כגון: המזרחנות, של
 — ובאסלאם ביהדות ומיסטיקה פילוסופיה — האסלאם בארצות היהודים
 השמית הבלשנות — העתיק המזרח של ההיסטוריה — בגניזה מחקרים
 — ארמית פליאוגרפיה אמהרית(, אוגריתית, ארמית, )ערבית, לענפיה
ועוד. פרם תרבות פרסית,

ז״ל. שטרן שמואל פרום׳ של לזכרו מוקדש השני הכרך
ל״י 60.— :א לכרך המחיר
ל״י 75.— :כ לכרך המחיר

אריסטר במחשבת לצורה החומר השתוקקות
לנדא יהודה פרום׳ מאת
 פילוסופית׳ יסודות לבירור המוקדש החדשה, העברית בלשון ראשון מחקר
אריסטו. של הטבע
 מדבריו ותרגומים מובאות ניתנו שבהם פרקים, שלושה־עשר כולל הספר

 מצומצמת ביבליוגרפיה מובאת הספר בסוף שוגים. בנושאים אריסטו של
אריסטו. על נבחרים ספרים של וכן אריסטו כתבי של

ל״י 14.— :המחיר

 )לסטודנטים בתל־אביב ובמפעל־השיכפול מובחרות ספרים בחנויות להשיג
הנחה(. 20% בתל־אביב במפעל־השיכפול

הבאים: הספרים להשגה ניתנים כן כמו
בלקוול דוד — בסטטיסטיקה יסודות
אופנהיימר בנימין העורך — ישראל ותולדות המקרא

זיו אבנר ד״ר העורך — כחינרד וייעוץ פסיכולוגיה

 לאור בהוצאה מטפל ת״א באוניברסיטת הסטודנטים אגודת של ההוצאה בית
ומחקרים. ספרים של

410351 טלפון ,39287 ת.ד. :ההוצאה בית



"א-שרק"
)המזרח(

ירושלים( 428 )ת.ד. הערבית בשפה לספרות, ירחון
שמאס אנטון דרוויש, זכי עבאסי, מחמוד :בעריכת

הופיע

 מן לתרגומים המוקדש מיוחד גליון
החדשה העברית הספרות

(1973 אוגוסט—יוני ,3—1 חוברות ,4 )שנה

שירה:

 אמיר גורי, חיים בסר, יעקב אמיר, אהרן אלדן, אנדד אבידן, דוד
 מאיר וולך, יונה הראבן, שולמית הורביץ, יאיר דור, משה גלבע,

 נהור, עליזה כרמי, ט. ישורון, אבות זקס, אריה זך, נתן ויזלטיר,
שדה פנחס רוקח, דוד רביקוביץ, דליה פגיס, דן עמיחי, יהודה

סיפורת:

 עציוני"(, לאליעזר )"פניה עזר בן אהוד פרא"(, )"עשב אורפז צחק
 שולמית )"תאונה"(, האזרחי יהודה האם"(, )"מות גולן שמאי

 של )"חתונתה יהושע א.ב. בברנינה־פאס"(, )"תאונה הראבן
 המדרגות עם הבית )"ממראות כהנא־כרמון עמליה גליה"(,

 )"מנזר עוז עמוס )"בכי"(, מגד אהרן תכלת"(, המסוידות
 יעקב האפר"(, כוכב מתוך )"פרקים צטניק ק. השתקנים"(,

 הקטן"(, אלוהים של )"מותו שחר דוד )"הסתלקות"(, שבתאי
הציפרים"( עפות )"לאן תלפז דעון



יפו—תל־אביב עירית
בתל־אביב-יפו עירוניים מוזיאונים

תל־אביב מוזיאון
.257361 טלפון ,29—27 המלך שאול שדרות

 בשעות ג ביום ; 19 עד 16 ,13 עד 10 בשעות—ה ד, ב, א, בימים לקהל פתוח
 ; 22 עד 18—חורף—מוצ״ש ; 14 עד 10 בשעות ו ביום ; 22 עד 16 ,13 עד 10

.23 עד 19—קיץ—מוצ״ש

רמודאביב הארץ" "מוזיאון קרית
415244—415248 :טלפונים

הזכוכית מוזיאון
למטכעות קדמן מוזיאון
הקרמיקה מוזיאון
ולפולקלור לאתנוגרפיה מוזיאון
תל-קסילה חפירות

תמנע חפירות מימצאי—נחושתן כיתן
הכתכ מוזיאון
והטכנולוגיה המדע מוזיאון

; 14 עד 10 ו ביום ; 20 עד 10 ד ביום ; 17 עד 10 ד ג, ב, א, בימים :הביקור שעות
.14 עד 10 ובחגים בשבתות

לסקי ע״ש הפלנטריום
.19.15ב־ גם ג, ביום ;ולחגים לשבתות פרט ,12 ,10.30 ,9 :יומיות הצגות
.20.15 בשעה חודש, בכל האחרון ג ביום סרטי־מדע הקרנת

? הארץ במוזיאון ביקור לך לתת יכול מה
 על ברור אך כללי מבט לך יתן שלוחותיו, על תל־אביב,—הארץ במוזיאון ביקור

 של תולדותיה על והמזרח־התיכון, ארץ־ישראל של ותרבות היסטוריה שנות 4000
 מעניינת והדגמה אלה, לימינו ועד יפו של הקדומים מימיה החל יפו,—תל־אביב העיר

חיים. אנו בו העולם על מושגינו ואת חיינו את ששינו המדע הישגי על

יפו—ת״א לעתיקות המוזיאון
יפו. ,10 שלמה מפרץ רחוב

 10 ו ביום ; 20 עד 10 ד ביום ; 17 עד 10—ה ג, ב, א, בימים :הביקור שעות
.14 עד 10 ובחגים בשבתות ; 14 עד

יפו—תל־אביב לתולדות המוזיאון
.27 ביאליק רחוב

 ,19 עד 16 ,13 עד 9—ד ב, בימים ; 14 עד 9—ה ג, א, בימים :הביקור שעות
סגור.—ובחגים בשבתות .13 עד 9—ו ביום

חפשית הכניסה כשכת



 בניעזז/
992א#0 ן
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תמצא
 הדירה את

שלך

רחובותבת־ים

בישראל אמקוו מבעלי
 תל־אביב בע״מ אמקור

 אויר ומיזוג קירור מוצרי
 תל־אביב אץ מ א

 בע״מ וציפוי לאמאיל אמקור חב׳
 לחימום חשמל דודי מתכות, ציפוי

 דירתיים, הסקה תנורי מים,
 חום אוגרי חשמל תנורי

 ב׳ הרצליה מ " ע ב ן ו ר מ א
 למכוניות, רדיו מקלטי תעשית

 ואלקטרוניקה טלוויזיה

 חולון בע״מ אמקררם
 מדויקים רכיבים ייצור

 אוירונאוטית לתעשיה

 ראשון־לציון בע״מ ר ו מ*א א
יבשות סוללות ייצור

 חולון בע״מ פליז
 ויציקה מתכת מפעלי

 אבק, שואבי מאווררים, מזון, מערבלי
שיער ומסגנני מגהצים

 בע״מ אמקרר רדמונד
 ירושלים

 לתעשיה, זעירים חשמליים מנועים
חשמליים ידיים מייבשי

 שמש בית מ " ע ב ר ו נ מ א
 ביתיים חשמל מוצרי תעשית
 לחנויות וציוד מסחריים מקררים

סופרמרקט

 תל־אביב מ " ע ב ד ה מ א
ולחינוך להוראה ציוד המחשה, אמצעי

ירושלים חיפה, תל־אביב, בע״מ, א אמם בארץ: המפיצים

73א
ו"ל: ח ב המפיצים

תל־אביב ,2850 ד. ת. - בע״מ לאקספורט אמקור חברת



חלב מעדני
מוקה מישמש, תות, בטעמי

קרמים
וקפה שוקולד בטעמי

תוצרת

טנא־נגה
המכולת וחנויות שופרסל בסופרמרקטים, יום־יום להשיג



 אמריקה ישראל בנק

בע״מ התעשיה לפתוח

 1956 בשנת נוסד

ואמפל הפועלים בנק ע״י

ל״י מיליון 285.7 13.12.1972 ליום המאזן

ל״י מיליון 19.3 וקרנות המניות הון

 ממותקים מיצים
 מהדרים קל משקה

 פירות שימורי
 ירקות שימורי

של המעולים

 עולה... המחיה יוקר
 תכנית עם אבל

עתיד
 ן י נ ב ־ ל ד ג מ של

 מתשלום לתנות תוכל
 מוקטן פרמיה

 הביטוח מסכום להפחית מבלי
(65 גיל )עד

-בבין“! מגד



 רובינשטיין הלנה של והמסעיר התוסס החדש, מה
יפות נשים פשוט: עקרון על מבוסס

להיראות. רוצות הן איך נראות, הן איך
להיות. רוצות הן ומה הן מי

אותן(. אוהבים אנו כמה )ועד יפות לכה הפכו הן איך
 יפות. להיות כדי להן דרוש מה יודעים אנו יפות. לנשים מומחים נו

יופיה. את ולהבליט לטפח אשה לכל המאפשרים התכשירים את מיצרים

בפעולה רובינשטייףהיופי הלנה



שלישי ידד לן נולן אס
מניעלומולסע

לעצבה 01 לנו לנוסף
הלאומי מהביטוח

 קיצבה משלמים אנו
 לו שיש תושב לבל
ילדים. שלושה לפחות

 תביעתן הגש אנא
מגוריך. בתחום לסניפנו

£5! לאומי לביטוח המוסד
חחחשדתיונ ם13עו.1 :ת



פאים,1ר

וגומר אמני□



  
 
 

ה    
ה  

 הבטוח חברת
 הראשונה הישראלית

בלבדי חיים לבטוח

 לשכירים וגם לעצמאיים גם — מגוון תבניות מבחר
  [1971 בספטמבר ההוזלה ולאחר נמוכות פרמיות

אישי שרות נוחים, תנאים
־שמשוו של לביטוח־חיים ליועצים פנו

 19177 ת.ד. 625225 טל. ,27 מונטיפיורי רח׳ ת״א, :הראשי המשרד
 222272,222271 טל. גד, בנין ,2 הסורג רה׳ — ירושלים : סניפים

 69407 טל. הדר, ,22 הרצל רה׳ — חיפה
 71382 טל. ,46 הדסה רה — שבע באר

952416 טל. ,185 הרצל רה׳ — רחובות



טבוטתינו לרבבות
.תודה - □ובנינו ולטאות

שלנו הת■■□ ביטוח
,השני הלירות מיליארד את עבר

המיליארד■ לקראת צועד■□ ואנו
.השלישי

■1111 ן■ יי—
בישראל הראשונה הביטוח קבוצת

ל*
יא

אר



עובד*□ שיכון

בע׳ים עובדים שיכון
הכללית העובדים הסתדרות של מיסודה

 הבלתי־ השיכון חברות בין והגדולה הותיקה *
התיכון ובמזרח בישראל ממשלתיות

ובכפר בעיר בונה

 ופקידים, פועלים ועולים, ותיקים משכנת
 ובעלי־מקצו־ צבא־הקבע אנשי צעירים, זוגות

אקדמאיים עות

דירות 85,000 בה עד בנתה *

תושבים 450,000 כה עד שיכנה

 שכונות 100ו־ עובדים קריות 12 הקימה
פועלים

:הראשי המשרד
 טלפון ,21 דה־וינצ׳י ליאונרדו רחוב ב, י ב ־א ל ת

250211

סניפים:
אשדוד באר־שבע, תל־אביב, חיפה, ירושלים,



תעשיה. מפעלי 74 בתוכה מאגדת .כור עבוצת
 ומבוער. מתואם עגע, ייצור למעגל משתלביגו כולם
 כה של עצמאי מרכז הינו מפעל כל הקבוצה, בתוך
ומפתה. יוזם

בע״בז תעשיות סח
250421 טל? תל-אביב, ,8המלך שאול שד׳

>*ס' 01*113



בע" ולפיתוח למשכנתאות עצמאות בנק
 תל־אביב ,29600 ד. ת. ,39 מונטיפיורי רח׳

61290 :מיקוד 622776־7־8 טל.

ראשונה משכנתא נגד הלוואות ו.

בנייה מימון לצרכי לקבלנים

 ירושלים, באזור עולה, אינו שערכה דירה לרוכשי
 — הארץ חלקי ובשאר ל״י, 180,000 סך על
ל״י 160,000 על

שנינו 8 של לתקופה ניתנות דירות לרוכשי הלוואות .2



 גתו
 הפועד״ם

עמ1
 אותו לזכור שכדאי שם

ומכניסה סובה השקעה על חושב אתה כאשר

 הבינלאום׳ הבנק
בעיינו לישראל הראשון

בנקאות שרות" כל
622וו> סל. ת״א ג9 רוטשילד שד׳ הראשי: הסניף



היחיד הבנק
שארץ־ישראל

שנה 44 לפני קיומו, מראשית בשמו מוזכרת

בע־מ ארץ־ישראל-בריטניה בנק
לונדון * נתניה * חיפה * יפו * תל־אביב * ירושלים

 



111 ם ב י ד1□או״

!11לע 7ב-ס 11 יא יי

 המחשבה רתימת —י״ב״מ" חברת של המפורסם הידע סוד זהו
 לפתרון רק לא ושיטות; כלים לפיתוח כולל במאמץ האנושית

הבא* העשור של גם אלא העכשויות, הבעיות
 אבל שונות בשפות ומדברים כותבים עמים פשוט" העקרון
 ותכליתיות" יעילות הגיון, של על־לאומיים דפוסים לפי חושבים

 ארצות 101מ־ בלמעלה המוחות טובי בודד" אינך התוצאה!
 לי״ב״מ" אותן הפנית טרם עוד בעיותיך על ושוקדים חושבים

 כשלך" ובעיות מסוגך מפעלים מלא הגדול העולם כן, כי
 אתה י״ב״מ" של הגדולה למשפחה מצטרף כשאתה !המסקנה

 ואלפי מפעלים רבבות של מוכנים בפתרונות ממילא זוכה
שנים" מעשרות מומחים

מחשבחי שווה זה כן, על

1יבמ^



 ידיד להיות יכול אתה
מה לזמן האנשים כל של

ידיד להיות יכול אתה
הזמן כל אנשים כמה של

ידיד להיות מאד קשה אולם
הזמן כל האנשים כל של

ת16)ך ת■1יא0א

ז־יבודןונט כנדן
׳ד׳? ה^-הו* רץ ה!*/*





אור יהיה ערב לעת והיה
ז( יד )זכריה

לישראל החשמל חברת
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