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כרכים: ששה תכיל אשר
 היסטוריה ארכיאולוגיה

מוסיקה העולם ספרות
ת פילוסופיה ו ת ד

 וגדושים מלאים כפולי־טורים עמודים 500כ־ — כרך ככל
 תמונות עמודי 160 עם ״פנינים״, באותיות פאר בהדפסת

 בזהב מפוארת בד כריכת מלאים, בצבעים דפים 16ו־
 האנציקלופדית הסידרה צבעונית. לאכה ועטיפת טהור

 מכל ומומחים מדענים פרופסורים, 160כ־ על־ידי נערכה
 27 משתתפים העברית המהדורה בעריכת העולם. רחבי

ישראל: באוניברסיטאות אנשי־המדע ממיטב

אוטר משה ד״ר
לכלכלה דוקטור
ברגמן הוגו שמואל פרופ׳

ירושלים העברית, האוניברסיטה
גולדברג לאה ׳פרופ

 העברית באוניברסיטה ומרצה משוררת סופרת,
בירושלים

גלעד ראובן ד״ר
תל־אביב אוניברסיטת

הירשברג יהואש
מוסיקולוג

וורבלובסקי י. צ. ׳פרופ
 הבערית, באוניברסיטה הרוח למדעי הפקולטה דיקן

ירושלים
זינגרמן אורה

ירושלים העברית, האוניברסיטה
יעבץ צבי פרופ׳

 להיסטוריה החוג ראש הרוח, למדעי הפקולטה דיקן
.תל״אביב באוניברסיטת

כהן י. שלום ד״ר
 העברית, האוניברסיטה אנגלית, לספרות החוג ראש

ירושלים
לווינגר יעקב ד״ר

תל־אביב אוניברסיטת
מור א. ד״ר

ג ו ג ד פ
מור אריה
 העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, בפקולטה מרצה

ירושלים
מריעז דוריאן ד״ר

 העברית, האוניברסיטה לפילוסופיה, המחלקה
ירושלים

נגב אברהם ד״ר
 באוניברסיטה לארכיאולוגיה בפקולטה מרצה

ירושלים העברית,
נדבה יוסף ד״ר

בר־אילן באוניברסיטת מרצה
 סיון דוד
 ומתרגם סופר
פוזננסקי א. ד״ר

העברית, האוניברסיטה
פינס ש. פרופ׳

העברית, האוניברסיטה
רוזן צ. ד״ר

תלנאביב אוניברסיטת
שביד אליעזר ר ד"

העברית, האוניברסיטה
שווארץ משה ד״ר

בר־אילן אוניברסיטת
שלום ש.

ומשורר סופר
שמואלי עדי

תל״אביב אוניברסיטת
שרון נתן פרופ׳

רחובות ווייצמן, מכון
1 שרפשטיין בן־עמי פרופ׳

1 תל־אביב באוניברסיטת לפילוסופיה הפקולטה ראש

האזוריים המפיצים ואצל המובחרות בחנויות להשיג
והצפון חיפה ♦ .621885 טל. תל־אביב, ,7 יבנה לעם״, ״ספרים :והדרום ת״א

צא ר י  לאו
שון הכרך א הר

 בחנויות להשיגו ואפשר
 המשובחות הספרים

הסוכנים. ואצל

חדשים 4 בכל 1
כרך לאור יצא

כולו והמפעל נוסף ^
תוך יושלם ■

חודש 20 ״
י א ך ד ^ ל ם ו ת ח ! ל ד י 1--------------------- מ

 כל בה. להשתמש להתחיל שתוכל כדי האנציקלופדיה להשלמת שנים לחכות תיאלץ לא
 לאור. צאתי ברגע לשימושך מוכן תיו, עד מאלך ומוגמר שלם - כרך
 חיפוש תוך אותך, המעניין בנושא בפירורי-אינפורמציה להסתפק תיאלץ לא

 שיעמוד הידע לגביך. נטולי־חשיבות אחרים נושאים בין רבים בכרכים מייגע
ומפורט. מלא מקיף, יהיה לרשותך
 המערכות 3 מתוך אחת :מיוחד חינם שי יוענק _ מראש החתימה מחיר את למשלמים
 או ברי, פרופ׳ מאת יוון״, ימי ״דברי ברסטד, פרופ׳ מאת מצרים״, ימי ״דברי :הנודעות

קרי. פרופ׳ מאת רומא״, ימי ״דברי
 ואצל המובחרות הספרים בחנויות ״ארכיאולוגיה״, הראשון הכרך את דרוש

 ברכה מלא כלי התרבותי, לבית חיוניים יסוד בנכסי תתעשר ספרייתך הסוכנים.
ולמשפחתך. לך

-----------------------------ושלח למעטפה הכנס המחאת־דואר, או צ׳ק צרף גזור, מלא,------------------------
1 לכבוד

ן חדשים״ ״אופקים אנציקלופדיה מפיצי
ן 613885 טלפון תל־אביב, ,5 רמח״ל רחוב
 של המיוחד במחיר חדשים״ ״אופקים האנציקלופדית הסידרה של הכרכים ששת את בזאת מזמין הנני

1 14 תוך ״ארכיאולוגיה״ הראשון הכרך את מכם ואקבל ל״י, 192.— הרגיל המחיר במקום ליי, 168.—
ן המיותר): את למחוק (נא הבאה בצורה אשלם יום.

 ״מפיצי לפקודת דאר בהמחאת או בצ׳ק ל״י 18.— בסך ראשון תשלום זאת הזמנה עם שולח הנני .1
1 של רצופים חודשיים תשלומים 18ב־ אשלם ל״י) 150.—( היתרה ואת חדשים״ אופקים האנציקלופדיה

ירושלים

ירושלים

המחאת■ או צ׳ק מצורך
....................בסך דאר

אנציק ״מפיצי לפקודת
חדשים׳ אופקים לופדיה

.25086 טל. ,27 יפו רח׳״דורון׳ שלגי, ירושלים:
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