
ברוידא אפרים בעריכת . חדשה סדרה

(248־247) 38־37 חוברת )ל( ז כרך • 1976 תשל״ו שלהי

אפלפלד אהרן 231 הפלאות קץ
פגים דן 287 שירים ארבעה

שמואלי אפרים 289 ישראל תרבויות של עושרן
ששון בן־ הלל חיים 301 ישראל בתולדות ההתבוללות
אלון יגאל 311 הגנה בני גבולות
יודפת אריה 320 הפלשתיניים והארגונים ברית־המועצות

יזהר מיכאל 333 האמריקנית במדיניות־החוץ והקונגרס הנשיא
כרמי ט. 345 הביליארד שולחן ליד

תשבי ישעיה 346 לועאטו חיים משה רבי מגנזי ופיוטים שירים
גבירול אבן שלמה 373 שחק ברק פקד
ירדן דב בידי מבואר

אונא משה 377 היהודי העם זהות על במאבק
שכטר יוסף 386 ומדיטאציה יוגה זן,

ורסס שמואל 395 סדן דב בעיני ספרותנו
שביד אליעזר 405 סדן דב של הגותו

הלקין ש. 424 אישית כחווייה הבקורת
אופנהימר בנימין 415 הלוחם המקרא חוקר — קויפמן יחזקאל

נדבה יוסף 439 באלאבאנובה אנג׳ליקה על
אילת אליהו 448 המדינה הקמת לפני ותפקידו רוזנמאן שמואל
פינס שלמה 455 שטראוס ליאו על
רוגובין־פרנקל עדית 458 וסולז׳ניצין יהודים רוסים,

יואל י. ב. 472 כפולה מורשת של צלה
פורת צפירה 481 מציון הגולם

489 שנתקבלו ספרים

 —1977 לשנת החתימה דמי ירושלים(. ,14 הלל )רחוב בע״מ מולד מפעלי על־ידי חדשים לשלושה אחת יוצא
 לשלוח יש יד כתבי העמוד. ל״י 1,400 —המודעות שכר דולרים. 10 —לארץ בחוץ מע״מ(. כולל )אינו ל״י 42

יוחזרו. לא אחרת ומבויילת, כתובה מעטפה בלווית ירושלים ,1165 ת״ד מולד׳ מערכת אל
 298478 טל׳ ,4449 ת״ד תל־אביב, ,2 פינסקר רחוב מולד, מנהלת אל לפנות יש והמודעות החתימה עניני בכל

ל״מולד". שמורות הזכויות כל ©



 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
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