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ח\י\ה
ספרים שד

ם של ילדים, של הורים, של ספרים, של חגיגה עובד״ ״עם בדוכן נערכת העברי״ הספר ב״שבוע  קוני
ת הזמן זהו מוכרים. ושל  ולמלא סופרים לפגוש בספרים, לדפדף בקטלוגים, לעיין חדש, מה לראו
חסר את עובד״. ״עם בספרי הבית בספרית ה
ם, מכל ספרים של מיבחר עובד״ ״עם מציעה השנה גם ת :הגילים לכל הסוגי  הספריה — יפה ספרו

ת חסכן, ודן הסופר שפן — ילדים ספרי לעם, ם, ספרית — עיונית ספרו  וספרים בדיוני מדע אפקי
הספר. בשבוע עובד״ ״עם בדוכן ספרים של בחגיגה להשתתף בואו מיוחדים.

שלך? החתימה שוה ספרי□ ממה
 קבוע. במחיר השנה, כל במשך אליך שיגיעו — ספרים הרבה שווה שלך החתימה עובד״, ״עם מסידרות יותר) (או אחת על הספר" ב״שבוע חותם כשאתה

 8 כוללת (האנציקלופדיה ל״י 2,527 — א״י לידיעת ״אריאל״ אנציקלופדיה ספרים, ג0 ל״י 488.40 — אפקים ספרית ספרים, 12 ל״י 504 — לעם הספריה
 לידיעת מדריך אפשרית). — בתשלומים מכירה .1980 באוקטובר 8ה־ והכרך ,79 באוקטובר יופיע 7ה־ הכרך כרכים. 6 הרכישה עם יימסרו מהם כרכים,
ל״י. 750 — ספרים 8 הארץ

7 "

58.80 חסכן״) (״דן טנא בנימין נעורי: עיר אל
52.10 (סל״ע) אורוול ג׳. וארבע: שמונים מאות תשע אלף
60.50 (״אפקים״) גודול לואיק ג׳ון והשימפנזים: אני
57.10 במש וחזי לביא אברהם :ערבית ללמוד רוצה אני

57.10 שמאלי אליעזר :בראשית אנשי
58.80 (״אפקים״) קורא אלכסנדר :כפשוטו אפלטון
67.20 צ׳כוב א• :מחזות ארבעה
50.40 ליי עמוס : (הת ארצווי

48!70 אחמי ס. מ. :התותחים בהידום
84.00 קיקרל יי ביטוח:

47.90 (סל״ע) דגן אביגדור השכוי: בינת
58.80 . (״אפקים״) קציר א. פרופ׳ :המדעית המהפכה בכור
50.40 חסכן״) (״דן סלטן פליקס :במבי

117.60 א׳ כרך בר־זוהר, מ. :ביוגרפיה — בן־גוריון
117.60 ב׳ כרך בר־זוהר, מ. :ביוגרפיה — בן־גוריון
117.60 ג׳ כרך בר-זוהר, מ. :ביוגרפיה — בן־גוריון

63.00 ברנד בנימין הבדידות: היתה גדולה
84.00 (סל״ע) וייט פטריק :עלים גדילי
113.40 (קשה) זיידנברג :נוי צמחי גידול
100.80 (רכה) זיידנברג נוי: צמחי גידול
105.00 צפריר ד. ופרחיה: הנוי גינת

47.90 (סל״ע באסאני ג. קונטיני: פינצי גן
126.00 (״אפקים״) שלום גרשם :בגו דברים
 71.40 לאחיות״) קמפבל(״ספריה אלסטייר ברפואה: מוסריות דילמות
58.80 (״אפקים״) קאמי אלבר המורד: האדם
54.60 חסכן״) (״דן עומר דבורה אב״י: לבית הבכור

109.20 שפירא ויאיר זוהר עזרה :ותיפקודו הגוף
50.40 גוטמן נחום :הגדול החופש
50.40 גוטמן נחום הגדול: החינוך
71.40 (״אפקים״) כספי משה מחר: החינוך

69.60 (כפול) (״אפקים״) טופלר א• העתיד: הלם
117.60 ויטל דוד הציונית: המהפכה
58.80 (״אפקים״) קאמי אלבר :סיזיפוס של המיתוס
 117.60 גוטמן וע. ליסק מ. הישראלית: הפוליטית המערכת
52.10 הסופר״) (״שפן גולדברג לאה :אזר מכפר המפוזר
47.90 (סל״ע) גורי חיים המשוגע״: ״הספר

 84.00 (כפול)(״אפקים״) בלס שמעון המלחמה: בצל הערבית הספרות
50.40 (סל״ע) בשביס יצחק העבד:
47.90 (סל״ע) מלמוד בתרד העוזר:
60.50 דוסטוי׳בסקי פ.מ. : ניטוצ׳קה העלמה

100.80 (״אפקים״) רכה) (כריכת אילון עמוס :הרצל
47.90 (סל״ע) קישון א• :התרנגולות בלול השועל
75.60 (כפול) (״אפקים״) בונדי רות :השליח
50.40 (סל״ע) ג׳ייקובסון דן בייס: ג׳וזף של וידוייו
113.40 רגב !מנחם :שירים של חגיגה

96.60 בדיוני״) (״מדע הרברט פרנק חולית:
71.40 (כפול) (סל״ע) ריצ׳לר מ. קרביץ: דודי של חניכותו

71.40 (כפול) (סל״ע) מיכאל סמי :חסות
50.40 חסכן״) (״דן קורצ׳ק יאנוש :הקסם יותם

57.10 לינדגרן אסטריד :אמיל ושמו ילד
47.90 (סל״ע) אז׳אר אמיל :לפניו החיים כל
62.50 (שירים) זך נתן :והדבש החלב כל

71.40 (כפול) (סל״ע) מארקס ג.ג. בדידות: של שנים מאה
168.00 שמעוני יעקב :ערב מדינות

52.90 הסופר״) (״שפן הלל ע. לקרוקודיל: קרה מה
46.20 רביקוביץ׳ דליה :במשפחה מוות

69.60 (סל״ע) לסינג דוריס הזהב: מחברת
58.80 לינדגרן א. בת־גרב: בילבי את מכיר מי

47.90 (סל״ע) עוז עמוס :שלי מיכאל

113.90 והורוביץ ליסק :למדינה מישוב
309.20 נפתלי וניצה ניר נחמה :צעיר מלון

319.20 איש־שלום מיכאל :לארץ־ישראל הנוצרים מסעי
4סס.* איתן אורח בחמור: מעשה
68-90 (״אפקים״) איליץ׳ איון : הרפואה נקמת

58.80 בייקר ג׳ני : סבא
*6.20 (כפול) (סל״ע) כהן אלבר :סולל

52.90 חסכן״) (״דן עוז עמוס :סומכי
 אורלב אורי :משה מימין והחתולים סיאמינה

*59.60 אריאל ז. :והמועד החג ספר
*59.60 (א׳) שטאל אברהם בעריכת :ישראל עדות

75.60 שלונסקי אברהם :גוץ־לי לי עוץ
93-70 (עברית) אלוטין אריה ד״ר לכל: ראשונה עזרה

50.40 (סל״ע) מגד אהרן עשהאל:
58.80 חסכן״) (״דן מיכאל סמי :וחלומות פחונים

67.20 פרוקופייב סרגיי והזאב: פטר
97.90 (סל״ע) נאבוקוב ולדימיר :פניך

*00.80 צפריר ד. י. :בישראל נוי פרחי
97.90 (סל״ע) אישרווד כ. מברלין: פרידה
97.90 (סל״ע) פראנס אנטול : בונאר סילבסטר של פשעו

50.40 הסופר״) (״שפן הראל נירה הדלת: נסגרת פתאום
52.10' בירן דן :שיר ציפור
*00.80 צפריר וד. שטיינמן א. :ומרפסת בית צמחי

97.90 (סל״ע) גורן יצחק :אלכסנדרוני קיץ
52.10 חסכן״) (״דן בן־נר יצחק :קישונה

89.00 וג׳ונסון מסטרס ההנאה: קשר
63.00 בדיוני״) (״מדע ברדבורי ריי :המאדים מן רשימות

 138.60 ב׳)—(א׳ שלום גרשם חייו: בימי השבתאית והתנועה צבי שבתי
*05.00 דוסטויבסקי פ.,מ• שדים:
50.40 (סל״ע) בשביס־זינגר יצחק : שושה

 (סל״ע) מוריסון טוני לסולומון: אשר השירים שיר
 57.10 חסכן״) (״דן בשביס־זינגר יצחק :איש־חלם שלומיאל

42.00 הסופר״) (״שפן בורלא עודד :טוק־טוק עשר שנים
97.90 בן־נר יצחק :כפרית שקיעה

147.00 ענת מ. ד״ר :תורה חומשי חמישה — לעם תנ״ך
57.10 הסופר״) (״שפן לינדגרן א. אמיל: של תעלוליו

82.30 ילן־שטקליס מרים :העלומים תפוחי
51.00 כצנלסון־נשר חנה ואחות: אח

93.70 כהנא יעל :שחורים אחים
51.00 (״אפקים״) קוזנצוב א. :ישראל אזרח אני

72.80 רכה) (כריכה אליאב (לובה) אריה :הצבי ארץ
69.20 (כפול) (״אפקים״) טלמון יעקב :האלימות בעידן

51.00 (״אפקים״ קסטלר ארתור :צירוף־מקרים האומנם
65.50 מן ופגי קליגר־עליאב רות :האחרון המפלט

16.00 כ״א חוברות) 6( גרעין מיכאל :לחשוב טוב
936.80 (רכה) כרכים) 14( הזז כתבי כל

 80.00 (כפול) (״אפקים״) סולז׳ניצין א. :האלון את העגל כנגוח
51.00 (״אפקים״) הרסגור מ. :בפורטוגל מהפכה

54.60 (״אפקים״) מונטגיו אשלי האנושית: התוקפנות על
69.90 כהן דוד :לספר עת

91.50 (סל״ע) מוריאק פרנסוא :הצפעונים פקעת
160.20 גומבריך ה. א. :האמנות קורות

69.20 ן־גוריון דוד :ערביים מנהיגים עם פגישות
91.50 (סל״ע) ברטוב חנוך :לאחד כנפיים שש

95.90 כהן דבורה הילד: תפילת
:ארץ־ישראל לידיעת ״אריאל״ אנציקלופדיה

286.70 ו.)—א׳ (כרך וילנאי זאב
197.10 אופנהיימר ח. :סובטרופיים פרי עצי גידול

חדש דף חודש בד פותח אתה שבדי יע□ ע□ יי
עובד ע□ $  ,22 מזא״וז רחוב תל-אביב,ספרים 1000 ועוד

.291526 טלפון


