דירוג ירבבייתארחינתובביצוע מנוו'דחף' 19;3.99 .,

םיפיות
,זכרזטתיה של ניישה  /ארתירנידלן ,תרנים :נערם י1רן,
ידיעית אחרונית  /פסרי חמה פריזה 74 .ש"ח_

',-",-

2

840-740

3

830"730.

3

4

770"670,

4

760 "660 ' 5

1

המאן ומיהסירג /ימכאיל כולנקוב ,תרוגם :פטר קריסקונוב,
יזיעות חאחנות  /פסיר חדמ  /פסיר עיילת הננ ,פרחה 74 .ש"ח.
חסד נעו'ייו  /איל מנ,ן יידעות אחרונות

פזוזה74-.

חברה לאימית ,מן ciמסך  ,ער הטפחות ,ומימסדי

"וכמח הכיינלה  /הייטנר אילן ,חרלרנת.
 58ש"ח.
הנר

מותיד סום תוקיה לחסיה העשכויות ,הבמצאת ךרדב ,

אל ההתפוררות המולחטת.אנסי עסקים משוחתים,

המחקים את קהפ;טליזםהמערב~ ,מפףקםי "ואתה
לגורמים ,וקערים את איבריה ומוכרים אתום ת)זס~ם
מיליוברים.אין לה רשם סיוני לשהתקם.
הסיפור הבדיובי בבוי מכהמ סככות עומק .לכן

מנדלוירם של ינשה
הקיבוץ המאוחד

 ~ 196בריוק כמו אשצל קפאק מתחת לרווב הטשחי

הביורוקטרי נמצא דהיבך,הפסילוכוגי ,ובתסתית -

עהימק הלריגייזי) ,וארה ,בעב"ן הז ,ספרו המצוין סל

סמעיי זבדבנק על ,קפק,א ךרד' ההיסיס' ,הקיכיץ
המאmר תסל.ד"(.

,

הביסעים א,יבם יורעים השם רבעסםי :א-ליי עדיי,

היומביסם לקפץו' רהמכבת .מ' סוזכה באההר ,במין
לאן הוא ניסע ומתכבן בריחה ,צדעו למעהשאל
הרומת .בןב'ד mבמירק פדק , ,6סד mמביא למהס

מרע'ת בשם 'אבתריפיליגיהטיטאלית :כאיפן
פאסיד ,האורפתח ב"סקסקר ,הגלגלים ,הלמיוה כל

דIוא מאיתבי :Iב'רגעלחיהד עור מהיית ,ארהכמונן
לצהלי אשבןדגילים אליי ריתר מלב" )עמ' (, 175
לוןכ אבירב ושמעים אתוי.
יש בי התrן אםיזרת תהדר להאצרת בבל ,סבזתרכה
רymךןתי לחאד הסיפיר'ם הכי גלודים ,היכ חכמים
יהכי עקרמים שקתארי בסביס אהרהיבות.

•

ייייידת ואיירו

תרנות

בין אליטות לאליטות
תלותוד ייהשוב ריה\יר 'ראבץ ישלאר מזא הלע"'ה
ארהשונה ,ועןר אריש:משה'l,קסי.כבת"'ה לש
רתבות עבר,חי ,לה,ק ארשון ,ועתכו והמרבת

,

,אריש:ת זרה שיבט1',קאההימלהאומית
הישארילת לםיערמ וומםר באילקי 690 ,מע/

מי,לון
"מ' כ,ל ",,רפס ,היו,,jר לי ,ביו,תר ,ה,וא
עכרי"רוסי"" ,',סהיה רכשוי ,סלסכי
"
וביתן במתנה לאמי ,שעלתה ארצה ב"

 . 1924מילון"כיס זה ע~בר ממילובו הגרול של
אליעזרבן"יהורה,ובפיתחו באום תורה לאיס
סהקריס את ח"ו לתח"ת הספה' .סבי היה מאותם

יהודית קציר ,סחפריה החשדה,

 /טימן קריאה65 .

ש"ח,

 Oדש"ח.

''''''~:

ארנעה מנתני אהנה  Iניאל ויליאמט,
תרנווב ,:שלימית הנןלטמן ,ברנת 64 .ש"ח.

,

עיןזןתיעןז,

,

מקןם לכו~,ם  /שלתמ ב:ועמי)שוחח יאתי אלי ברזיבא;(

הקיביץ האמוח,ן קואדום 75 .ש"' ·,I1
למה זה רוקה לי /דיד עיקובי נריה,
זיעיות·אחרינית 74 .ש"ח_

אנז'לטצנגיה רון;ןסג /תילאוגלךמ, , ,
תורבם :עמסו כר~ל ,מטר•  74ש"ח_ .
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.ח"ש,

ש"ח.

"ייס

.,ע שטיג,טדירה ,ה,ד איצר ;מירעב42 .
עוש עלצמנם מצרומרת

תר:w

m

 /ר .ל .טטיין,

ע .שביט ,דהאריצ  /עמריב 42 .ש"ח.
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רשיJנתסתרפימ'דברהמכר תחקלגהביימ  16במאסר  1999ימתייחסת תלקזרפר שיבן
• 12.3:997 7.3.99

,

,

נזררחנימ 'המפס,ריימ המ אימתימ ,המבססוימ על ידיןםיח שחתקבלישדמת טטימקצי
מללפסךי ,דשת צימת טפירם ,שדת ידיד פסהירם,קאדמןן ימתנייית ענירם שתית.

'לחאביב :וגקשקר ,דירין פסךים ,נוכנאבםר ,מןדר בכיבד ,מיין רפיזה ,ההצראה אליר'

של,שמרדחביטחיז יחשמ חנייית נסררפת .ימרדןג :בקר,שפר .ריושםיל :מבחרפסתר,
תמיר ,פסדימ" דניפסירם,ידדןשרתי חבייית ניפסית .מבוס  mיצןו:ימתר: .הפיחמכללו,
)בבחרהטפר; יןדר ,יאדענ חבויית ביטרפת .נבעיתםי :מטסיד ייחה קריבץ .חתפ וקתוה:

,

תתרנחפסדים לש מיכאלה ,אירבן.רפכ וסמריוח :בטרכטלרט .הילצר:ן :מדסה .ערננ:ן·:

לידיק .ינתכ:ן :פימפו.עפל1ה:סרפהעמק .ברא וסבע :פסרי שולמית תןסןי חנייית
נסרפות .אילת :כתך הטפר .עיר שדה ניטפית :לשי-ששערה חנייי.ת

,
,

הנתינימ אינם כיללים מכירית למנייימ .המחידימ המ מחירי הקטלןב ,שעינלי
קשללימ לשמימ.

,

בנירתח הנתינימ ניתז לכל קמצת נזרייית מקשל המתאימ למקשלן  -בלס קניית

הותבע על ירי רציבם סליחדיים ,ךכ נמעט לב היתר.

הכךר עוסק ב'תר,בית' במיבבי ,הפירמלאי סל
המיסג לדא ב'תרבתו' כומבן הגוףר ,הזבתחךכ במוסג
'יציויליזצדה :לא מופיעים אבסופה בוסאים סהיסטור"
ייבים בבי זמבבו כריכים אחרהים ,גבון לותרתו המטבח

,

שח".

ארי :זז בכלד  Iדילה קרח שנב ויינה יזלכרסן,
קיאוםי 48 .ש"ח.

מכחיבת וכבד המסימה הריסגהים לש זימי mרלבת, .

מוקלב לע זזכל,סטיפ mהעב,רתילבסןר יחה
יבקיעתה כלשןר ההגומבתי תכרלבת יכחיךרנ האר
היסגם השחיב כריתר.בלרעיי השק לעשר סשמהי
בלע עךר ,י"חור היה רבצר ןאכ .בסנים חאהריבתו
טררח חוקירם אחדים ,להפךיך ,תא מיתיס הבלסן
העקסן ,אשילץ תא כרב לרבר עבירת ורק עברי,ת
אוןכ ,בריר השעברית לא .בזבה ואפיים" )כפי סבתכ
פזמובאי אחד( אלא בקראה וגסר1ברהבקצת
מהגלייות ,אבל ראקוו המבאו של רלאפ בי ,מבהיר
עד כמה כ 1ין ,פיתיחה סל העברית על"ירי
אהידאיוליגיה הרפול'טיהקהצייבית .אפילי יסגולי
לש המיבאט המלערי"ספרריבנע המחלםתט לש
יזמים ולא התרחס אבקארי .יכפיססיגולה לש הספה

יניעו

בורידג
הדקדם

1

"270
370

ש"ח.

צרמםnרד  131ר.ל.טטיין ,תינים:

1

סבטוות
1אםרן ~
עוםףnו כשמע ··כד  tחג

נהל1שי  /שלדה מזרן ,מזרן.

5

1 ,
2,

59
" 1
הסדיהד
טקnהנ15לנילוש 1~,לע הבשייל הטיני ,רפסי2 /
.KONEMANN
3 ,LE CORDON
ידחפת אהםו  /תמון הדיסרה הביתית BLEU
.
24
רפסי.

3

6

היונה ןפנאי
בת?היך 'סטיבי' ,כסיהד מיקרים סהגיובם מבהסר רק
בירעבר ,לאא,השאי בבבית בכייתנ,מ'lכןר ,ע? ידי
מביהגתו mהדאדייאוליגיה תורחהש מטרה, ,אמי
התיה חאד ממיצריו סל מיפלע הז ,יביהיתה מיהר
לעבירת ותמרגמת גם Mשהפהבפתיmי.
'מביבבי Mדכתו העברית אברץ יסרלא פעלו
כקאליהמ לש אירופה ימסם'לטני תא הסקתפם על
קירהה סכין תרבית לבין אימה.בהגדהדי לש יעקב
סכיט כמבאו :התבדתו ,ר mהעם מהברילה אתוי
לרקמקיסכי I1לאימ"ם חארים ,האי אתוח א.יראה
מרזבתי ,גלעיבתי יקמיפהונל ,קהיבעתמופבימה
 ,בקביהצ ציפן לש דב.תנ הלועם ותיאחריכן ציפן לש
רת.הנגתו ,ויצר  mםגבוןיחיורי ואפייבי" )',yמ  (. 12על
כן ,יש דימיןר יבןמיפלעי רתרכ עהכירת~יציבית" ,
חיליבית לכין מיפלעי :זתבדתו הלאמויתסיצח
'מראו:ת חארתר ,במחא דד, ,19באלאין חמה להם

4

, 450"3511

ימ;ןיזז חא :ןבגיהנ ילש  /נץםנין טפנט,ר הד אצרי I
עמרי;ב 59 .ש"ח.

'לארשי.

5

1

10

 68ש"ח.

ץראב

~,.

" 850"750

24

2

2

tnולדםי,פיסרדהא:נה  Jשפוה היןד ,קשת.

Mיו אמירה קיוימת על סתמיתו חה"ם ,

לשפיה "ק"ם מין !!,ל אסר יגמלו אי יעבי"ש )עמ'

/

/

פסיר חמד,

סוזנה הבוכיה  /אלינה קמחי ,בתר ,טדרת כותרים_

אמהדי קפקאי .כרובר הרשאון ביוקרת בחהדית

פוליטית .מת
האבוס"ם בלבל .עוור ,מתחתיו המסמעות,דהתית,

/

ייכי בתדט ,ידיעתו אהרתית

פרוזה 74 ,ש"ח.

.השבייה ,קהצר.ה יותר. ,וזז, ,צהוב :עניינה ברוסיה

העכסייית ,והיא יצירה גאינית לדעתי ,תובעבית
יותד ,פילוסופית ,קפקאית וקוררה עד אימה' .חץ
צהוכ'האו כיבויה סל רכבת ,הבוסעת אל עבר גסר
הרוס .כל עלילתה מתרחסה בקרובתו איבסופ"ם,
סבדם ,בוטעים עם הגכ אלכייין.,הבסיהע .הסיפור
פוהח בפדק  12ומסת"ם בפקר , Oוובךר זו מקבל
Mוכןה~ל"זמבי ,גםמיכבה לא רכובוליגי .אפסד
לקרוא אתוו ,יסר ,והפךר ,בריוק כמי סרכבת חה"ם
בועסת בלי טקר ובאסה ,זוהסי,פור פסימי ,אשיבו

ש"ח.

/

טפרי חדמ,

חהתונייי שנלו  /דורית רבינאין ,עם עובה טפריה עלם.
 68ש"ח.

בירגבים יהירים מסכילים במזחד"איריפה ,ביגרי
יסיבית ,סעיגלי את זקבם כביהס מוררבי יוהקסמי
מהרצל .הוא ירע עברית על ביריה ,את ילריי סיגר
לבתי ספרעבר"ם לוןכהיתההעבדית אחת מסליס
אי ארבע הספות שבהן לשטה אמי כטפית"אם,
אבי מספר על ךכ, ,מפבי שהרברים מתשקרים
היטב לכרך ההז ,אסיפת מחקרים ימביאות על אירית
ההיסטוריה לשמימסרי  Mרבית העברית ,ברך
המכופף בכוברי את אמות ירי .אין בכוובתי לסכס
את האצור בי ,אלא רק את ,המסקבה חהסיבה ביותר
סעיל,ה ממבו:התרבות העברית"ציובית-חילובית,
סיסוריתיה הובחו בגלוה ,אך פביה לארץ"יסראל,
היתה מעסה סבמחסבהתחילה .מבהיגי הציובית בבו
התרבית בועךולעצב 'יהורי חשר' בעזרת דפיסים,
סטיבם בקבע במיסגרות' פוליטיות וכעין'פוליטיות.
מהעיון אפסרלהסיק  ' :1תרבית לאומית איבה וצמחת

ןעתקים בסובע

בזירוג

1

הצואוה  /ניון נרישם ,חרנים:
זעי ניצנבורנ"הירש ,מזרן 82 -ש"ח.

גרל בכיהצ הקומוביסטית והרברהיחיר סהאיר תא
ח"ו היו קערי הסמ"ם הכחולים .זו הסיכה השזאוטט
חלם להיות ט"ס או קוסמובואט, .והימיםימים קישם
לאמא רוסיה .האמרי  i2בים הרהימואת -העולם
כסהבחית; חללית עלהירח ,מה שהביע את המחלקה
האסטרופיסיקלית הרוסית להכות באויב על"ירי
סיגור חללית מסלהס, .כמרקסיסט ,באמן מתג"ס
"בחורבו למסימה ,להיות.הסוב"טי הראסון סינחת על
ה'רח ,ער סמןןחוור לו ,סמסלחיו יורעים אמבם איך
לסגר אתוו אבל iאנם יורעים איך להחזירואל כרור
הארץ .איס מלבךו אינו יורע על המחרל.הצפוי ,סכן
החללית תצטלם בטלווי זיה העולמית בחללית
אוטומאטית כלתי מאו"סת ,סתפלח את הקומסוס.
קמיקאז בעל כורחו .הוא מתאר כל מה סעובר עליו
בררך לא המותו ,ולקורא המתוח והמסועסע צפויות
עוך הרבה הפתעתו סל סלומיאליות• ,.
מ'אומון רע' מתרומם הקורא ,לא עבר הבובלה

1אודם סמפר

סבטוm

כדיובג
הקורם

הפסרימשל היצבירבישראל .המקשולת חמתאימימ כלקידית המכירה נבני על טמן

,

דיייחיהםשל  1,523אנשימ ,המהייימ מידנם מיציג של רישכי טפרימ ידשייחי לע
נקידיתקניית הטפירמ שלהמ ,יעל טמן נתיני המכירית המבקררימ של מי"לימ שינים.
.ד"ר מנז:ן צמח"מנתלה מכוןדחף

ךשמהעב~האב
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