ט ו ב ה

ח ת י מ ה
אל :יד יצחק בן־צבי

דמי מנוי לשנה ( 6חוברות) ₪ 140
בארבעה תשלומים (כולל דמי משלוח).

ת"ד  ,7660ירושלים 91076

דמי מנוי לשנתיים ( 12חוברות) ₪ 230
בחמישה תשלומים (כולל דמי משלוח).

נא לשלוח לי את דו־הירחון עת־מול

מחיר חוברת בודדת.₪ 30 :

לשנה ( 6חוברות)

למשלמים בישראכרט הנחה של  ₪ 50תמורת  360כוכבים
(בכפוף לתקנון יותר מתנות בישראכרט).
המנויים נהנים מהנחה של  25%ברכישת ספרי יד בן–צבי
ישירות מבית ההוצאה ומקבלים מידע שוטף על ספרים חדשים,
מבצעים מיוחדים ,הרצאות כינוסים וסיורים של יד בן־צבי ברחבי הארץ.

נא לשלוח לי את דו־הירחון עת־מול
לשנתיים ( 12חוברות)

מערכת ,הפצה ומנויים:
רח' אברבנאל  ,12רחביה ,ת"ד  7660ירושלים 91076
דואר אלקטרוניbookstore@ybz.org.il :
בקרו באתר האינטרנטwww.ybz.org.il :

לפקודת יד יצחק בן־צבי

ויזה

(נא להקיף בעיגול)

ישראכרט

אמריקן אקספרס

דיינרס

ספר שי לחותמים על מנוי לשנתיים

כרטיס מס'
		
בתוקף עד

יש לבחור את הספר המבוקש מבין הספרים המוצעים:

ת"ז

ניצול כוכבי ישראכרט — כן  /לא
		
שם משפחה

לקבלת קטלוג ולהזמנות :טל'  02-5398833פקס .02-5398838

עיצוב :דבורה ליפשיץ

מצ"ב המחאה/ות על סך ₪ 230 / 140

כרטיס אשראי:

יד יצחק בן־צבי

תשלומים — כן  /לא
שם פרטי

מגילות קומראן והמדינה החשמונאית

חנן אשל

הצעד הראשון לכס השלטון :תנועת החרות  1955-1949יחיעם ויץ
לקדש ארץ :המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל דורון בר

כתובת ומיקוד

ׂרונה בשנות המאבק 1948-1939 :ניר מן
ש

אל :יד יצחק בן־צבי ,ת"ד  ,7660ירושלים 91076

			
טלפון
דוא"ל

טלפון נייד

(להצטרפות לרשימת תפוצה)

נא לשלוח לי את הספר:
במקרה שהספר אזל ,להלן העדפה שנייה:
			
שם משפחה

			
תאריך
		
חידוש מנוי

מנוי עת־מול

חתימה
מנוי חדש

שם פרטי

כתובת
				
טלפון

טלפון נייד

				
תאריך

חתימה

עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל

בין המאמרים שהופיעו
בשנה האחרונה:

עורך :ראובן גפני
עורך משנה :ניר אורטל
מערכת
פרופ' זאב גריס (יו"ר)
ד"ר אייל בן אליהו
מיכאל גלצר
ד"ר מיכאל גרינצוייג
יעל דינוביץ
ד"ר אסף זלצר
יעקב יניב
מנשה ענזי
תמר פוקס
תרצה רבינוביץ'
פרופ' שלום רצאבי

הוא דו־ירחון
ובו מאמרים ,סקירות ,סיפורים
ומחקרים המאירים מזוויות
ייחודיות ומפתיעות את תולדות
ארץ ישראל ועם ישראל ,מן העת
העתיקה ועד ימינו.
התגליות והמאמרים מובאים
בשפה קולחת ,בליווי שפע
תמונות צבעוניות ,היסטוריות
ועכשוויות ,המזמינות את
הקוראים למסע מרתק וייחודי
בעקבות אישים שהטביעו את
חותמם על קורות העם היהודי,
עדויות נשכחות מכל קצווי
העולם ,סיפורי התיישבות ומאבק
מהווי החיים בארץ ישראל,
תגליות ,המצאות ,ספרים נדירים,
צעצועי ילדים ,מלכים ורוזנים,
חופרים ומגלים ,חוקרים ,רבנים
וסופרים .מסע אחורה בזמן
למקומות שהיו ואינם,
מסורות וזיכרונות,
דמויות ,צבעים
ומקומות יישוב בכל
רחבי הארץ.

חוברת  213יהודים ואנוסים ,בסתר ובגלוי:
 500שנה להולדת דונה גרציה נשיא  -דונה גרציה
שלא הכרתם | יהודים בצל ארמונות הסולטאנים
| טבריה ויהודיה במאה הט"ז | בעקבות דונה גרציה
בטבריה ובסביבתה | אנוסים ורופאים בחצרות המלכים
חוברת  214גיליון מיוחד לרגל "שנת השפה העברית"
הדיבור העברי מן העת העתיקה ועד ימינו | האולפן
העברי הראשון בארץ ישראל | המאבק על מבטא העברית
המתחדשת בארץ ישראל | תלמידי "תרבות" בפולין
לומדים וכותבים בעברית | חידושי הלשון של חיים נחמן
ביאליק | העברית המשודרת של אבא בנדויד
חוברת  215השד"ר מחברון מסתבך בבומביי | בעקבות
יוצר מפות ארץ ישראל הנעלם | תפילה בעיר העברית
הראשונה | השכונה היהודית שקדמה לאבו תור |
מסכת המוות של מחיה השפה העברית | גלגולי מפעל
"הצבי" לחפצי אמנות
חוברת " 216יילל ותופים עד אשמורת שלישית" :נבי רובין
וגלגוליו | יהודי צידון מבקשים סיוע מיהודי ארץ ישראל |
שולחנות ערוכים וארוחות חג בראשון לציון הצעירה | עם כיפה
או בלעדיה :טחנת הקמח של ירושלים | שכונת בית וגן ,הקמתה
והתפתחותה | תעשיית האריג במג'דל עד מלחמת העצמאות
חוברת  217מהדיליז'נס לרכבת הקלה  -הרכבת הקלה :פסים
לדמותה | הרכבת הקלה הבריטית של ירושלים | מתחת לקו:
ממצאים ארכיאולוגיים על קו הרכבת | לבה הפועם של ירושלים:
דמותו המשתנה של מרכז ירושלים | צ'רלס גלידן והמכונית
הראשונה מגיעים לירושלים
חוברת  218מרדכי צאנין ,הלוחם למען תרבות היידיש | על
מארחים וחיילים :אירוח חיילי הצבא הבריטי בארץ ישראל
במלחמת העולם השנייה | בובה של ארץ מולדת | תכנונו ועיצובו
של בית הכנסת בזכרון יעקב

לצד המאמרים מתפרסמים גם מספר מדורים קבועים:
טוב שם טוב :חקר שמות ומשפחות בישראל; על המפה :מאוסף
המפות ע"ש ערן לאור; אלף מילים :תצלומים מספרים

