
 
 
 

ברוידא אפרים בעריכת • חדשה סדרהמולד

(232) 22 חוברת )כ״ז( ד כרן • 1971 דצמבר תשל״ב כסלו

סגר שי 327 ישראל במדינת הפרלמנטרי המשטר של מקורותיו על
קולת ישראל 340 והגדולה הדמות :בן־גוריון
דה״פריס אנדרי 352 המיושנת האוניברסיטה

לואיס ברנארד 357 האסלאם חקר
אילת אליהו 369 ערבי מהפכן של דיוקן
גלעד זרבבל 379 שיר התאנה חיבוק

הלקין ש* 380 סיפור אקסי
בן־יוסף ראובן 402 שיר כמוות עזה

קרוק דורותיאה 407 בטראגדיה הגיבור
זק ברכה 420 שירים
אברמסון שרגא 421 ופירושו חז״ל מאמר

רוזנטל" אסתר 430 בקרמל פגישה
שניידרמן

רשימות

שכטר יוסף 437 הספרותית פעולתי על
ברש דוד 439 מנחה חברה ללא

וספרים סופרים

פינקוס בנימין 444 גרוסמן ואסילי של חייו ספר
455 שנתקבלו ספרים

בחוץ־ ל״י, 15 לשנה החתימה דמי ירושלים(. ,14 הלל )רחוב בע׳׳מ מולד מפעלי על־ידי לחדשיים אחת יוצא
ירושלים ,1165 ת״ד מולד, מערכת אל לשלוח יש כתבי־יד העמוד. ל״י 600 המודעות שכר דולרים. ד לארץ
מולד, מנהלת אל לפגות יש והמודעות החתימה עניני בכל יוחזרו. לא אחרת ומבוילת, כתובה מעטפה בלוית
ל״מולד". שמורות הזכויות כל © .58478 טל׳ ,4449 ת״ד תל־אביב, ,2 פינסקר רחוב

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

למיצוי ובאמנות, בספרות היצירה להישגי המופנה עצמאי כתב־עת הוא "מולד"
הביטוי חופש מתוך בקרתית, ולמחשבה הרבים, למען והטבע הרוח במדעי המחקר

ועל והתרבות החברה חיי של התחומים בכל והדור העולם שאלות על ואחריותו,
זה. ובדור זה בעולם ישראל ומדינת ישראל עם של מקומם

"מולד". של דעותיו דוקא ולאו המשתתפים של הן אלו בדפים המובאות הדעות
לדיון. הבאתן על אלא אחריות מקבלות לאור המוציאה והחברה המערכת אין

MOLAD Edited by Ephraim Broido

Vol. IV (XXVII) No. 22 (232) December 1971
Published bi-monthly by Miph’alei Molad Ltd. (14 Hillel St., Jerusalem). Contributions
should be sent to the Editor, P.O.B. 1165, Jerusalem. Orders and other business matters
should be addressed to the Business Manager at 2 Pinsker St., Tel Aviv, or P.O.B. 4449, Tel Aviv
Annual subscription abroad (incl. postage) $ 7.

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


