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תשי״ד בשנת עובד" "עם ספרי
ג'—א׳ חלקים הגיבור, פנדרי :שניאור זלמן

 של חיים שופע תיאור ברוסיה. היהודי המושב תחום בעיירות העם אנשי על רחב־יריעה רומן
וקמים. נופלים הנאבקים, ואמיצי־רוח עזי־כוח יהודים דור

שניה. במהדורה הופיעו ב׳—א׳ החלקים
ל״י 5.800 :המחיר עמודים 718
ראשונה סנונית בורלא: יהודה

 המבוקש ראשית את ומגלה והנאצל, הטוב את המחפשת ערבית, אשה חיי המגולל רומן
בישראל. בקיבוץ

ל״י 2.100 :המחיר עמודים 276
עפר של דרך :טביב מרדכי

 ממלחמת שאובים נושאיהם — האחרונה בתקופה מתרחשות טביב מ. של החדשים סיפוריו עלילות
הגדולה. והעליה השחרור

ל״י 1.700 :המחיר שניה מהדורה עמודים 187
דולק נר רבינוביץ: ישעיהו

ברוסיה. אוקטובר למהפכת הנסמכים אבטוביוגרפיים, סיפורים מחרוזת
ל״י 2.100 :המחיר עמודים 212

הארוך המדרון :שחם דוד
 הטוב, את המבקש בעולם, אדם ובכשלונותיו. בהישגיו וביגונו, בששונו האדם יבשות. משתי סיפורים

לו. נמצא כשאינו גם
ל״י 2.250 :המחיר עמודים 267

 תרגום / יפה ספרות
עלומים נעורים, ילדות, :טולסטוי נ. ל.

 בפרצוף החודר המסתכל פקוה־החושים, רענן־הזיכרון, — הצעירה גבורתו בכל המספר טולסטוי
קריב א. :תירגם וגורלו. האדם

ל״י 3.200 :המחיר
והים הזקן המינגויי: א.

 האדם, שבשאיפת הנאצל התגשמות שהוא זקן, דייג גיבוריו: לעצמו. ספרותי תחום הקובע ספר
 גדולה טרגדיה ה״גולף־סטרים". עולם — רחב־ידים גדול ועולם שבחי, הנאצל את המגשם ענק דג

רבין אהוד :תירגם .1954 נובל בפרס זכה עליה. חופף רב שיופי
ל״י 1.— :המחיר עמודים 141

גרנדה אויז׳ני :דה־בלזק א.
 עיקרה כל התשע־עשרה. במאה הצרפתית הפרוזה גאין של ביותר המשוכללות היצירות אחת

 כדי עד הלב אצילות לבין ורב־התככים הכילי גרנדה של האכזרית תאוות־הבצע בין התהומי הניגוד
לוין מנשה :תירגם אויז׳ני. בתו של עצמי ויתור

ל״י 2.400 :המחיר עמודים 268
נובלות שלוש פון־קלייסט: ה.

 הוא כמספר גם — העולם ספרות של הגדולים הדרמטורגים אחד קלייסט, סיפורי־מופת. שלושה
 מות. עד צדק רודפי חזקים, לבעלי־אופי מסביב מרוכזים מובהקים, סיפורי־עליליה — סיפוריו דרמטי.

טמקין ומ. ז״ל זרחי י. תירגמו:
ל״י 1.800 :המחיר עמודים 252

רומיות אגרות :ויילדר ת.
 — דורו בני בעיני להצטייר עשויים שהיו כפי קיסר, יוליוס של האינטימיים חייו את המתאר דומן

אריכא אביגדור :ציורים !בורלא יאיר :תירגם ואויביו. ידידיו
ל״י 2.600 :המחיר עמודים 232

המצרי וולטרי: מ.
 סביבותיה וארצות מצרים — וזמנו המעשה מקום בימינו. פינלנד סופרי גדול של היסטורי רומן
 הארכיאולוגי־ההיסטורי המחקר של בתגליותיו מעט לא שהסתייע המחבר, שנה. אלפים שלושת לפני

 אלה. עולמות בין המקבילות רבות כי בן־זמנו, לאדם ספר כתב העתיק, העולם בתולדות
אמיר א. :תירגם

ל״י 4.400 :המחיר עמודים 352
אהובה ארץ זעקי, פטון: אלן

 שהיא ארץ של תיאור ורצח• פשע למעשה הילידים את המביא חברתי, משטר נגד האשמה כתב
החברתיים. ולבטיה עמיה נופה, על הדרומית( )אפריקה כאחת טרגית וארץ חמדה ארץ
ל״י 2 — :המחיר חדשה מהדורה עמודים 280
ניקלבי ניקולם דיקנס: צ׳רלז

ארחות על -ט,’הי המאה של אנגליה הגדול. האנגלי הסופר של הנצחיות מיצירותיו רב־היקף. רומן

 לוז י. :תירגם
ל״י 4.400.המחיר

 ונאמנה. רחבה באספקלריה כאן משתקפת ונימוסיה, הייה
ורביעי. שלישי כרד
עמודים 624
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הכלים אל הנחבא ברוד: מבס
 אופי. וכעל אהוב חבר של המופלאה דמותו עומדת הספר של וההתרגשויות ההתרחשויות במרכז

 מתבלטת זה רקע ועל ההומניסטית הגימנסיה מורי של דמויותיהם מצטיירות הומור של בקורטוב
רבן נ. :תירגם החיים. למסע צאתם ערב צעירים חבורת

ל״י 1.600 :המחיר • עמודים ,157
אדום ירח :ברלינסקי שלמה

בארץ. אתנו עכשיו ויושב אידיש בספרות שם לו שקנה לנובליסטן, סיפורים קובץ
מליץ וג. ברתיני א. ק. :תירגמו

ל״י 1.800 :המחיר עמודים 172
שירה

אבינועם ראובן ע״י ותרגום מבואות לקט, אנתולוגיה. / אמריקה שירת מבחר
 יוצרי הזה, הדור בני ועד אמריקה שירת מראשוני משוררים, 51 מאת שירים מובאים בספר

האמריקנית. בשירה ומקומו תולדותיו על רשימה צורפה משורר לכל ומייצגיהן. תקופות
ל״י 5.500 :המחיר מהודרת בד כריכת עמודים 696

וספרי־מפע זכרונדת ביוגרפיה,
הנכסף הגבול אל :ויצמן־ליכטנשטיין ח.

 זכרונותיה את טווה ויצמן, משפחת המהוללה, ולמשפחתה לעמה נאמנה עבריה אשה המספרת,
 ישראל. למדינת ראשון כנשיא ויצמן ח. הד״ר לבחירת ועד ברוסיה הגדולה המהפכה שלהי למן
ל״י 1.950 :המחיר עמודים 174

וסירה שמים מים, :בומבר א.
 עשה ובזה הארץ כדור של היקפו רבע על העולה שטח מני על פנבמטית בסירה עבר המחבר
 אפשרות בדבר עתיקה למחלוקת פתרון הושג זו בדרך הימאות. בתולדות דוגמה לו שאין מעשה
 הספר זו. בנסיעתו הים פני על• חייו את בומבר מתאר מלידה סופר בכשרון הים. פני על הקיום

רבן נ. :תירגם ההלל. את עליו גמרה העולמית והביקורת לשונות, לכמה ניתרגם
ל״י 2.900 :המחיר עמודים 221

חיי קורות קלר: הלן
 בו נגעה אלוהים שיד קשה־גורל, אדם של הרוח לגודל הוא נעלה תעודה קלר הלן של חייה ספר

מאורו. עליו והאצילה
ל״י 1.400 :המחיר שישית מהדורה עמודים 229

כתבים
זיכרון אבני סדן: דב

 ידועים, פחות ומהם חדש, באור כאן שהוארו וידועים, מפורסמים מהם שונים, אישים על מאמרים
 הדרך בשולי שהלכו ואנשים דבריהם על נתחנך שהדור דמויות חודרת! ראיה מתוך שתוארו

ברבים. נודעו ולא
ל״י 2.800 :המחיר עמודים 340

ג׳ הלק כתבים, / ברנר ח. י.
פוזננסקי. מ. ע״י לדפוס הובא וביקורת. פובליציסטיקה דברי

ל״י 4.750 :החלקים שלושת של מחירם שניה מהדורה
מפות

בבריטניה( סוציאליסטית )הגשמה האדם וחירות חברתי תכנון
 שלטונה שנות חמש אחרי הבריטי. הסוציאליזם של ומנהיגיו הוגיו של והרצאות מאמרים קובץ

 בעיותיהם, מנתחים הללו, השנים הישגי את בריטיים סוציאליסטים כאן מסכמים העבודה מפלגת של
הסוציאליסטית. ההגשמה לנתיבות ושואלים מגרעותיהם את אמת באור מאירים

ברוידא א. מבוא: וצירף ערך
ל״י 2.600 :המחיר עמודים 231

 וזארץ ידיעת האומה, תולדות / ישראל
ורשה יהודי תולדות לוינסון: אברהם

 המבוססות עובדות מרובה מקיף, ספר הטראגי. כליונה ועד מראשיתה בישראל גדולה קהילה תולדות
מקוריות. ותעודות היסטוריות פרשיות על

ל״י 3.800 :המחיר שניה מהדורה עמודים 416
ורשה בחוצות :אוירבך רחל

 המחברת הגרמני. הכיבוש בתקופת ורשה יהודי של ההתקוממות ואת ההשמדה את המתאר ספר
בחיים. ונשארו בספר המתוארים המאורעות של תוכם בתוך נתונים שהיו המעטים מן היא

חלמיש מ. תירגם
ל״י 3.750 :המחיר עמודים 368

כרכים( )ארבעה האדמה משפחת :סמילנסקי משה
 גורלם ואת חייהם את איחדו אשר עלומי־שם, ואנשים ידועי־שם אנשים הישוב, בוני דמויות

האדמה. עם
ל״י 8.500 :המחיר חדשה במהדורה יצאו הראשונים החלקים שלושת עמודים 1244

הרחוק הנגב לנברג: א.
 השאר, בין דן, הספר בו. הטמונים הטבעיים האוצרות ולניצול הרחוק הנגב לחקירת חי מבוא

 תעבורה ישובים, תעשיה, הקמת אנרגיה, יצירת ים־המלח, מלחי נפט, מינרלים, מים, בחיפושי
ומפות. תמונות שפע אנאגליפים, מלווה והוא
ל״י 4.800 :המחיר עמודים 208
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בישראל חתעשיה מבנה :מרכוס א.
 קווי את הכלכלית בהלכה והמעונינים המעשה אנשי של לידיעתם להביא הספר של מגמתו

 כיום. בנינה ומעמד ליקוייה הישגיה, על להצביע בארצנו, התעשיה של והתפתחותה התהוותה
ל״י 1,750 :המחיר עמודים 136

בישראל עולים שיכון :זסלבסקי ד.
 השונים לענפיו הממלכתי השיכון פעולת את וחי, מאלף הסבר הרחב, לקהל המסביר ספר
המדינה. קום מיום

ל״י 2.500 :המחיר עמודים 130

העכורה תנועת
הימים בתחום : .שניר !מרדכי

 של החיים בעיות בכל ונוגעים שנה משלושים יותר במשך שנכתבו ורשימות, מאמרים אוסף
 פוסק ואינו הימים בתחום מאודו בכל העומד אדם דברי העבודה. ותנועת העברי הישוב

ולמשמעותם. לכיוונם מלשאול
ל״י 3.600 :המחיר עמודים 292

ובנו אב
השחרור. במלחמת שנפל דוד, ולבנו השניה, העליה מאנשי צ׳רקסקי, למשה זיכרון קובץ

ל״י 2.500 :המחיר , עמודים 196

הטכע מדעי
הצמחים עולם :זוהרי מ.

 הזרעים לצמחי ועד טחבים למן העילאיים הצמחים של והביולוגיה הסיסטמטיקה על שיטתי קורם
ביותר. המפותחים

 מצמחית ודוגמאות ציורים מאות ובו שלהם ושלשלת־היוחסין מבנם הצמחים, חיי על מקורי ספר
העולמי. המשק של התרבות ומצמחי הארץ

ל״י 10.500 :המחיר ושניה ראשונה מהדורה עמודים 500
עצבים רופא בעיני :וכסלו־ י.

הברית. בארצות ביותר החשובים והנברולוגים הפסיכיאטרים אחד של מעטו מסות קובץ
ל״י 2.600 :המחיר גדולה בתבנית עמודים 134

ולנער לילד
הקטן הנסיך אכזופרי: סנט דה א.

 שבח. והרע הטוב על האנושית, החברה לכל אפייניים בו המתוארים שהטיפוסים דמיוני סיפור
לרנר אריה :תירגם המחבר. בידי שנעשו ציורים מלווה הספר

ל״י 2.500 :המחיר שניה מהדודרה עמודים 88

ולעם( לעולם מנוקדת )ספריה גאולים
מולדת

1 אבינועו ר. ליקט ״גוילי־אש״. מתוך עזבונות לקט
ל"׳—.900:המחיר עמודים 72

צ׳יז׳יק חנה חיי / הראשונות אחת
 שכתבה. מכתבים ומתוך ידידיה של וזכרונות דברים מתוך מצטיירת שהיא כפי צ׳יז׳יק חנה של דמותה

ל״י 1 — :המחיר עמודים 95
זיכרון ולימי לחג לשבת, לקט יום־טוב. לכבוד

 מספרות וחדש ישן מבחר כולל בישראל, והחברה הפרט בחיי ניכר צורך למלא שבא זה, ילקוט
 מן והאגדה התפילה עם יחד החדשה העברית הספרות מן והסיפור השיר שלנו. החגים

בנארי נחום ליקט העתיקה. הספרות
ל״י 2 — :המחיר עמודים 208

ומלאכה טכניקה ספרי / מדות
מתכת ועיבוד טכנולוגיה צ׳פמן: י. א. ו.

 והכשרה הדרכה לתת מתכוון הספר באנגליה. שונים טכניים ספר בתי מנהל משמש הספר מחבר
 המקצועיים הספר בתי לתלמידי לימוד כספר ישמש הוא המתכת. במקצוע ופועלים לתלמידים
הטכנולוגיה. במקצוע המתכת במחלקות

ל״י 3.750 :המחיר עמודים 308
המיסדרת :לידור אפרים
 ולטיפול להשגחה הוראות בספר ולמכונאים. למתלמדים מכונה, לסדרי בעברית ראשון עזר ספר

 בשפה הכתוב הטכסט, להבנת העוזרים רבים ציורים מלווה הספר המכונה. ומהלך הסידור במכונת
אנגלי־עברי. ומלון שונים מפתחות וכן ומובנת, קלה
ל״י 6.— :המחיר עמודים 184

 ל״י 3.900 :הדפוס פועלי איגוד לחברי
 העממיים. לבתי־הספר לימוד מפרי של חדשות ומהדורות חדשים םפרים של רב מספר הופיע כן

מיוחד. בפרוספקט פרטים

לכלכלה הרכעון
 ובעולם. בארץ והכלכלה המשק לבעיות כתב־עת
ו. — ה ד, ג, חוברות


