
391 מולד

שנתקב׳לו עפוד*ם
:מסדה הוצאה

 הזמן :ראשונה סדרה ישראל עם של ההיסמוריה
 ימי דברי והשופטים. האבות :שני כרך העתיק.
 בנימין העורך המלוכה. כינון עד מראשיתם ישראל

 גדול. בפורמט עט׳ 408 תשכ״ז. תל־אביב מזר.
 ;והאבות העברים ; ומקורותיה התקופה : הספר חלקי
 ראשית ;החדשה המצרית הממלכה בימי כנען

ההת בתקופת ותרבותה הישראלית החברה ; האומה
 ליונשטם, א. ש. ספייזר, א. א. : המשתתפים נחלות.

 ב. גינזברג, א. ח. תדמור, ח. ליוור, י. ייבין, ש.
 מנדלסון, י. מלמט, א. הרן, מ. גרינברג, מ. מזר,

 מ. צ. וינר, י. אהרוני, י. גורדון, ה. כ. ידין, י.
 מפות. וכן ציורים 43 תמונות, 70 בספר אורלינסקי.

 אדם, העולם, בריאת :ראשון כרך היהודים אגדות
 וערך תרגם גינצבורג. לוי מאת נח. דורות, עשרה
עט׳. 253 תשכ״א. רמת־גן הכהן. מרדכי הרב

 ויעקב. יצחק אברהם :ז( )כרך היהודים אגדות
 רמת־ הכהן. מרדכי הרב תרגם גינצבורג לוי מאת

.׳עמ 224 תשכ״ז גן
 גרייבס, רוברט מאת בראשית ספר עבריים מיתוסים

 קושטאי. מ. הגהה אראל. משה עברית פטאי. רפאל
.׳עמ 293 תשכ״ז
 )עם ריד. הרברט מאת המודרני הציור תולדות
 מרים לדפוס הכשירו לוי. יוסף מאנגלית תמונות(

עט׳. 384 (1967) גונן. ושלמה אורנשטיין
 265 (.1966) הומסקי. דב מאת שירים באבן אזוב
עט׳.

 המאירי. אביגדור מאת שיר־גבורה טגלשי יוסילי
.׳עמ 134
 המתרגמים ויינשטיין. בריש מאת השירים ספר
 חיים רגלסון, אברהם שלונסקי, אברהם ברש, אשר

עט׳. 312 יונתן. נתן גינתון, נפתלי רבינזון,
 (1967) רמת־גן גרנות. יהושע מאת מר קפה ספל

.׳עמ 229
 ספרית צלקה. דן מאת מיסאל ובנו כדקל דוקטור
 הוצאת ליד בישראל הסופרים אגודת הוצאת מקור.

.׳עמ 158 (.1967) בע״מ ״מסדה״
 ספרית קדרי. שרגא מאת סיפורים האחת הלחי שזופי

 מסדה הוצאת ליד הסופרים אגודת הוצאת "מקור".
.׳עמ 192 (.1967) בע״מ
 של ובא הקרב 100ה־ ליובלו זר רומן, המדבר, נערת
 פלן־ אברהם מאת ישראל מקור, החקלאי הספר בית

.׳עמ 170 רמת־גן. בע״מ, ״מסדה״ הוצאת מקלב.

 סופרי :ראשון כרך החדשה העברית הספרות תולדות
 ח. ד״ר מאת (1784-1829) גרמניה במרכז ההשכלה

 תל־אביב הראשונה(, המהדורה )תצלום שפירא נ.
.׳עמ 580 )תשכ״ז(.
בהתפתחו כיוונים גיבור. מחפשת העברית הסיפורת

 המודרנית העברית הסיפורת של האמנותית תה
 אגודת הוצאת מקור. ספרית רבינוביץ. ישעיה מאת

 .׳עמ 184 (.1967) מסדה. ׳הוצ ליד בישראל הסופרים
 ספרית אוכמני. עזריאל מאת מסות אדם לקראת
 הו'צ׳ ליד בישראל הסופרים אגודת הוצאת מקור
.׳עמ 208 (1967) מסדה

 רמת־גן רבן. נחמיה מאת והספר הנביא ירמיהו
עמי. 174 (1967)

 ימינו ועד קדם מימי המדיני הרעיון בתולדות פרקים
.׳עמ 252 (1967) אמתי בן יעקב מאת
 136 (1967) רמת־גן שורר. ערן מאת מיתלח דיד
.׳עמ

 תשכ״ז תל־אביב ויץ יוסף מאת לדיוקנאות קוים
עט׳. 191
 מאת הארץ פני על מסעות מדריד ישראל נופי
.׳עמ 336 תשכ״ז ניר. דב

 זכרונות יומן, פרקי הגיא לשער ההרגה מגיא
 תקומת לימי עד ואחריה השואה מימי ורשמים
 .1967 רמת־גן וירצברג. בני מאת ישראל. מדינת

 ליבנה. אליעזר מאת ישראלי אתגר :אמריקה יהדות
עט׳. 100 (.1967) רמת־גן
:המאוחד הקיבוץ הוצאת
 (.1934-1918) ראשון כרך טבנקין. יצחק מאת דברים

עמי. 552
 משה מאת מאמרים מבחר הדמות על בהיאבקות
.׳עמ 288 תשכ״ז ברסלבסקי

 היהודים של בסוציולוגיה פרקים בדורותינו היהודים
 מורחבת. שלישית, מהדורה ישראלי. אהרן מאת

.׳עמ 400 תשכ״ז
 הנרי מאח הקרוב כמזרח הציביליזאציה של לידתה

 עט׳ 144 תשכ״ז יבין. אברהם מאנגלית פרנקפורט.
ולוחות. תמונות עמודי 34 עם

 בין־לאומי קובץ ניאו־קאפיטאליזם. מול סוציאליזם
 דרך. שלמה בעריכת הפועלים תנועת לשאלות

.׳עמ 208 תש״ז
 מאת ביצירותיהם עיונים בקט קאפקא, דוסטוייבסקי,

.׳עמ 246 תשכ״ז. מגד. מתי
 יצחק עברית וילומאקם. לואים מאת חבושים מרד

עט׳. 264 תשכ״ז טישלר.



מולד 392

 חלפי אברהם מאת שירים לקראתו. ההולכים אינפניו
.׳עמ 48 תשב״ו
 עמי. 63 תשכ״ז קוטנר. מנחם מאת שירים פעימות

 תשכ״ז אלדן. אנדד מאת שירים לכדה האכן על לא
.׳עמ 88

.׳עמ 84 תשכ״ז. זלדה. מאת שירים פנאי
 :מעכרית האוניכרסיטה מאגנס, הוצאת

 הוגו שמואל מאת מימון שלמה של הפילוסופיה
 ירושלים ומורחבת. מתוקנת שניה מהדורה ברגמן.
.׳עמ 236 תשכ״ז
 מאת ובעיות התפתחות רקע, הישראלית החכרה

.׳עמ 390 תשכ״ז אייזנשטדט ש״נ
 מאת ובעיות התפתחות בישראל הממשלה מימון
עמי. 359 תשכ״ז ירושלים מורג. אמוץ
 ערכו בדורנו. ובעיותיהם חייהם בריטניה יהודי
זמ ליהדות המכון גולד. יהודה ושמואל אש שאול

.׳עמ 231 תשכ״ו ירושלים ננו.
The Philosophy of Solomon Maimon by Sa- 
muel Hugo Bergman. Translated from the 
Hebrew by Noah Jacobs. Jerusalem 1967. 
p. 326.
A Commentary on the Book of Exodus by 
U. Cassuto. Late Professor of Bible at the 
Hebrew University of Jerusalem. Translated 
from the Hebrew by Israel Abrahams, Pro- 
fessor of Hebrew, University of Capetown. 
p.509.
The Israel-Syrian Armistice. Problems of Im- 
piementation 1949-1966 by N. Bar-Yaacov, 
M.A., Ph.D., Senior Lecturer in Inter- 
national Relations, The Hebrew University, 
Jerusalem: Jerusalem 1967.

מפות(. )בצירוף .׳עמ 377
:העברית בארניכרפיטה פן-צפי מכון

 יעקב מאת התשע־עשרה כמאה כמצרים היהודים
.׳עמ 302 תשכ״ז ירושלים לנדאו, מ.

מב וערכו נוסחאות גלגולי האר׳" תולדות ספר
 ואזכרות האר״י הנהגות עליו נוספו היסטורית חינה

 392 תשכ״ז ירושלים בניהו. מאיר מאת ראשונות
.׳עמ

:צפי כן יצהר! יד
 ערך מחודשת, ]הוצאה בן־צבי יצחק מאת ישוב שאר

 בלוית עמי, 576 תשכ״ו. ירושלים איש־שלום[ מיכאל
ומפתחות. מפות תמונות,

 וישובים הקודש ערי ארבע ;הגליל :הספר שערי
 יהודה בהרי ; ובערבה אדום בהרי ; אחרים עירוניים

 מחקרים ; ובסוריה מלבנון יהודיים וישובים ;ובנגב
 חקירת על )סקירה ארץ מחקרי :נוספות שונים.

ארץ־ישראל(.
 מחודשת, ]הוצאה בן־צבי יצחק מאת ישראל נדחי
 בלוית .׳עמ 326. תשכ״ו ירושלים ראובני[. א. ערך

ומפתחות. ביאורים תמונות,
 פרקי ישראל. מדינת ותקומת ישראל גולת :מבוא
ומדי שבטים ;בערב ישראל שבטי קדמות :הספר
 ;תימן ; וגורלם חיבר יהודי ; בערב יהודיים נות

 ;אפגאניסתאן ;כורדיסתאן ; פרס ;והלבנון סוריה
 וכור־ חורזים ; קרימצ׳אקים ;קווקז ; בוכארה יהודי

 בדרום־מזרח מקראיות מסורות ;קאי־פנג־פו ; זים
מיהודה. שבט יסור לא ;הקראים ;אסיה

 זלמן ]ערכו בן־צבי יצחק מאת ומקורות מחקרים
 ירושלים בניהו[. מאיר ;ישראל מדינת נשיא שזר,

לוחות. ל״א בלוית עמי 608 תשכ״ו.
 וירושלים מצפת אגרות ;מקורות :הספר שערי

 באיטליה א״י שלוחי ;מונטיפיורי למשה שנשלחו
 ; הי״א המאה של הראשונה ובמחצית הי״ח במאה
 לבית חי )ששון מסעות ;וקורדיסתאן פרם קהלות

 התורה. כתרי ;השבתאית התנועה חקר ;קשתיאל(
 יצחק מאת 1920 עד מהנעורים ורשימות זכרונות
 בן־צבי ינאית רחל ]ערכו תשכ״ו ירושלים בן־צבי.
תמונות. בלוית .׳עמ 496 ארז[. ויהודה
 חלק ;המחבר הקדמת מתוך ;העורכים הקדמות
 לארץ הראשונה נסיעתו ; נעורים ; זכרונות — ראשון
התאר ; בראשיתה הסוציאליסטית הציונות ; ישראל
וה המפלגה ; ירושלים ; בארץ ציון״ ״פועלי גנות
 עם ;התורכית המהפכה ;יפו מאורעות ; שומר

 מסע ; החשמונאים במולדת סיור ; בגליל ה״שומר״
 וועידת התשיעי הציוני הקונגרס ;תורכיה לערי
באוני ;שומרון לתרבות סיור ;״האחדות״ ; פוע״צ

גזי ; הראשונה העולם מלחמת ; בקושטא ברסיטה
העב הגדודים ; לאמריקה בשליחות ; ורדיפות רות
 ; מהגדוד מכתבים ; הפועלים תנועת איחוד ; ריים

 חנקין, יחזקאל ברזלי, יהושע ברוכוב, )ב. דמויות
 זלצמן, יוסף לויצקי, מרדכי גלעדי, ישראל בקר, צבי

 )ובו רשומות ;פורטוגלי מנדל פינקלשטיין, אלעזר
שונים(. בנושאים מאמרים

 מאת העותומאני השלטון כימי ויישוכה ארץ־ישראל
 בלוית ׳עמ 478 תשכ״ז. ירושלים בן־צבי. יצחק
 מוסד מהדורת של מאמהות ]הדפסה ותמונות מפות

 מאת ותוספות חיבורים בה והוכנסו תשט״ו, ביאליק
. הירשברג( ז. ח ופרוס׳ תמר דוד ד״ר

 באה תמר דוד מאת הספר על מפורטת בקורת
תשי״ט. טבח ,126-125 חוברת ב״מולד״,


