
₪ 50/56 טווין...... מרק / הקודש לארץ תענוגות מסע

₪ 105/135 ...... הלוי שושנה ספר – לירושלים מצפת

₪ 20/25 ............................. משל זאב / יטבתה נווה

ועליו משלו 'נחשון', - שושני נחום
₪ 50/65 ............................... פרמינגר-שושני שושנה /

₪ 56/69 ....... ראובן ור' בן / ש' בדמשק עבריות נשים

₪ 120/165 .. הלוי  / שושנה ירושלים הראשונים ספרי

₪ 70/86 ...................................... במערכה גב עין

₪ 65/86 .... פלד אלעד / המערכה יומן בתש"ח – צפת

– קהילה במלחמה; יציאת הצבא צפת
₪ 56/65 ............. קדיש א' פזי; בן ש' / מצפת הבריטי

₪ 30/40 ............................................... רחל קבר

₪ 70/86 מ' איש שלום......................... אבות / קברי

הבדואים ברפואה העממית בקרב קמיעות
₪ 20/25 ........................... (אוסף ששון בר צבי)  בנגב

ומרפאים אומנים ירוקים", אנשים "ראיתי
₪ 40/50 ....................... דרור בן מ' / שני סיבוב בגליל,

₪ 48/60 ........................ נ' אידלין / ומורשת רבדים

/ המחתרת בהונגריה סיפור – אחי שומר
₪ 60/75 .......................................... אגמון  אפרים

אריאל ספרי קטלוג
2014 נובמבר   – הנחה מחירי 

₪ 20/30 ............................ מורשת לאתרי מדריך

₪ 45/89 ................................... 9 עיר דוד מחקרי

₪ 70/89 ................................... 8 עיר דוד מחקרי

₪ 80/105 גורן ועוד חיים / של הגליל חדשים מחקרים

₪ 25/35 ... בירושלים המחתרות של המבצעים מפת

₪ 60/75 .................. ירושלים העיר העתיקה, מפת

₪ 65/75 .............................. מ' הר ציון יומן / פרקי

₪ 65/75 ..... י' מדוצקי / הרדאר (1948) גבעת קרבות

₪ 60/75 ....................... במרחב אדם נוף – שדרות

הראשונה העולם מלחמת
₪ 55/65 . ישראל העולם ה1- בארץ למלחמת 90 שנה

₪ 70/96 ... הראשונה העולם מלחמת לפרוץ שנה 100

הראשונה העולם במלחמת ישראל ארץ
₪ 56/65 ........ (167 מס' (אריאל ובסיני בנגב המערכה

באר שבע כיבוש הקרבות לאחר - שאחרי היום
₪ 70/85 ..................... הראשונה העולם במלחמת

₪ 70/85 ......... הראשונה העולם במלחמת ירושלים

הירקון במבואות יפו וצליחת הלחימה
₪ 60/75 .................................. הראשונה במלה"ע

₪ 60/75 .. ה1- במלה"ע ירושלים במבואות הלחימה

העולם בצפון לירושלים, במלחמת הלחימה
₪ 75/86 .............................................. הראשונה

₪ 56/65 ה1- במל"הע ובסיני בנגב הטכנולוגיה חידושי

המלחמה מהלך ישראל בארץ המלחמה מסעי
₪ 60/75 ויול.............. / א"פ במלה"ע ה־1 וא"י במצרים

₪ 70/75 ...... פימנטל עזרא / ישראל אנזק בארץ נתיב

במלה"ע יהודה ושפלת החוף מישור קרבות
₪ הראשונה............................................... 70/86

אריאל  חוברות

₪ 75/86 .......... (202 (מס' ישראל ארץ חוקרי בעקבות

שני, בית ובא"י בתקופת ואדריכלות בי-ם אמנות
₪ 105/128............. (200-201 (מס' נצר לאהוד מוקדש

....................................................................... ושלח גזור ...........................................................................

לכבוד
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אריאל ספרים הוצאת
6436164-02 פקס:  7278445-073 ,6434540-02 טל: ירושלים 9103301 ,3328 ת.ד.
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ליבכם: לתשומת
6259872־02 טל: ירושלים; ,2 כי"ח רח' כלל, מרכז במופת, אריאל ספרי את לרכוש ניתן

באינטרנט) או בפאקס (בדואר, אריאל ספרים להוצאת ישירה בפנייה וכן

₪ רחל ............................................. 65/75 שירת

הורוביץ דן / בסוגריים שנה
₪ 56/65 .............................. הלגיון  עציון לשבי מגוש

במחוז הבדואים שבטי שבע; באר תולדות
₪ 60/75 ............................. אל-עארף / ע' שבע באר

בנגב החלוצית ההתיישבות תולדות
₪ 55/70 ................................................ קרק  / ר'

₪ 60/75 ....................... טולקובסקי ש' / יפו תולדות

של במוזיאונים וצה"ל המגן כוח תולדות
₪ 20/25 .... (תדפיס מאריאל 183-184) הביטחון משרד

* * *
₪ 65/95 ....................... בדיחמין מבחר מנוסי/ דידי

English Publications
Map of the Old City of Jerusalem  ... 75/60 NIS
G.A. Smith, Historical Geography of
the Holy Land ................................  70/65 NIS

E. Mazar, The Menorah Treasure  110/90 NIS

Banknotes and Coins of Israel  ... 98/70 NIS
M. Nun, The Sea of Galilee and 
its Fishermen in the New Testament
   (English, French, Spanish, Italian) .. 30/25  NIS

חדשים פרסומים
מאמרים וא"י, ירושלים - חמדה ארץ

₪ 105/128................. (206-207 מס' (אריאל ומחקרים

₪ 80/95 .......... מרכבה מעשה דרוזים אביבי/ שמעון

₪ 30/40 ................ מלצ'ט וילה ורמי בן-ראובן/ שרה

מיוחדים ויישובים מוכרות לא אוכלוסיות
₪ 105/135................... (204-205 מס' (אריאל בישראל

לירושלים ראשונים ונוסעים חוקרים
₪ 75/86 ....................(203 מס' (אריאל ישראל ולארץ

אתנוגרפיים מוזיאונים קרק/ ורות פרי נעם
₪ 100/135 ............................................. בישראל

בארץ ישראל הערבי המרד ארנון-אוחנה/  יובל
₪ 70/75 .............................................  1936-1939

סיפורם – הנסתרת ישראל ארץ קיטרון/ רפי
₪ 95/120 ..................... של הסליקים ותולדותיהם

₪ 56/75 ....... מספרים הפלמ"ח טייסי ירוחמי/ פנינה

ואמנון ברקאי/ בן דוד יוסקה

₪ 75/98 ...... הארץ בראי התמורות בצפון הבדווים

  
₪ 65/80 .......................................... הימים  ששת

   
₪ 60/75 ............    – 

₪ 50/75 הדורות בראי מקראיות סוגיות נאוי/ אליהו

₪ 60/75 ......... הצופים הר משמר על אוחנה/ י' ארנון–

הפריהסטוריה של ארץ / גרפינקל וי' יוסף בר  ע'

120/165 ....... הכתב המצאת לפני האדם תרבות ישראל:

ספרים בהפצה

הר הבית למרגלות המנורה גילוי אוצר
₪ 75/90 ............................................. מזר  / אילת

₪ 78/98 ................ חרובי אלדד / החוקרת הבולשת

1927-2006 בישראל והמטבעות השטרות
₪ 70/98 .......................................... ארקין  / יגאל

שאזליה סופי מסדר של סיפורו – "זאוויה"
₪ 60/65 ............................ אריה בן / זאב בישראל

₪ 120/149 ......... גטריידה חנן / שבילי צילום ישראל

₪ 10 דמי משלוח:

חדש!
חדש!

חדש!

חדש!
חדש!

חדש!



₪ 48/65 .................................. (מס' 65-166)  נופים

בנגב למצפות שנה שישים / קרק ר'
₪ 50/65 ..................................................  (162 (מס'

₪ 55/65 ....................... (161 (מס' מטיילים הדרכת

₪ 75/95 ............ (159-160 (מס' בגיאוגרפיה אופקים

₪ 85/105 ...................... (157-158 ואתריה (מס' צפת

₪ 55/70 (154 כורזים (מס' המזרחי ורמת העליון הגליל

₪ 75/95 .......... א' (מס' 150-151) הנגב עם הפנים אל

₪ 75/95 .......... ב' (מס' 152-153) הנגב עם הפנים אל

₪ 55/65 ................................ (149 הר כרכום (מס'

₪ 70/86 ............ (147-148 (מס' ארץ-ישראל ליקוטי

₪ 70/86 ............... (145-146 (מס' מירושלים לחברון

₪ 65/80 ......... (143-144 (מס' רחוקים ימים של ארץ

₪ 55/65 .. (142 ומקומותיהם הקדושים (מס' הדרוזים

₪ 70/86 ... (140-141 לה (מס' רבות פנים הגיאוגרפיה,

נוצריים ומסדרים עדות כנסיות,
₪ 85/105 ............................ (מס' 137-138)  בישראל

₪ 70/86 ................. (135-136 (מס' וסביבתה הכנרת

₪ 70/86  (133-134 (מס' מאמרים ארץ-ישראל, מבחר

₪ 55/65 ............... (132 (מס' מאמרים מבחר – ירדן

₪ 70/86 ................ (128-129 (מס' אפרתה לחם בית

₪ 70/86 .................. (126-127 (מס' הגולן שומכר /  ג'

₪ 70/86 ...... לעיר" (מס' 122-123) אשר מקדם "ההר

₪ 70/86 ..... (119-120 (מס' אריאל של ה־120 חוברת

מוסלמיים וקברי קדושים ופולחן דת
₪ 60/75 ...................... (117-118 בארץ-ישראל (מס'

₪ 60/70 .................. (מס' 112-113) מונוגרפיות שבע

והיסטוריה גיאוגרפיה – ואתריה ירדן
₪ 65/75 ......................................... (107-108 (מס'

₪ 55/70 .............................. מס' 105-106 אריאל

הארץ בידיעת מאמרים – המאה חוברת
₪ 60/70 ................................................ (100-101 (מס'

₪ 60/70 ......... (102-103 (מס' ב' חלק המאה, חוברת

₪ 55/65 ..........  1-100 מס' חוברות אריאל – מפתח

₪ 50/60 ................. (מס' 97) ומרפאים בגליל אומנים

₪ 85/105 ........... (93-94 (מס' ומדבר אדם, ים אילת,

₪ 55/70 ..................... (91-92 (מס' לירושלים מנחה

₪ 70/86 ......... (85-87 (מס' נוצריים לאתרים מדריך

₪ 70/86 .......... (מס' 199) אדריכלות בירושלים פניני

₪ 86/105 ............ (מס' 197-198) ארץ ישראל מחקרי

₪ 86/105 .............. (195-196 (מס' וצפון הארץ הגליל

ארץ בנושא – מבחר מאמרים ּוִמָים ִמֶקֶדם
₪ 70/86 ..................................... (מס' 194)  ישראל

ומערכות המגן כוח תולדות תש"ח – פרקי
₪ 70/86 ..................................... (מס' 193)  ישראל

₪ 70/86 ................... (192 (מס' של ירושלים לאורה

₪ 70/86 .............. (191 (מס' גדי עין וטבע בנווה נוף

₪ 90/130 .... (189-190 (אריאל מס' אביב לתל שנה 101

₪ 70/86 ............ (188 (מס' ישראל מערות ארץ חקר

בירושלים הארכאולוגיות בחפירות חידושים
₪ 70/86 ............................................... (187 מס' )

₪ 70/86 ......................... (186 (מס' במדבר בר פרח

₪ 70/86 ............  (185 מס' ירושלים ( זהב על נגוהות

₪ 86/105 (מס' 183-184) למדינת ישראל נולדת: 60 ארץ

₪ 60/75 ................ (182 הורדוס (מס' קברו של גילוי

₪ 86/105 .................. (180-181 (מס' המערבי הכותל

הדרוזים בכפרי סיור בירושלים; הקיר ציורי
₪ 56/75 .......................... (179 (מס' ובגליל בכרמל

₪ 75/98 .................. (177-178 (מס' דנון רות / עטרות

שערים' הגדולה מאה הקיר ב'ישיבה ציורי
₪ 56/65 ................................................ (176 (מס'

₪ 65/86 ................  (175 (מס' הבית על הר חדש אור

₪ 56/65 ............ (174 (מס' הבדווית ברפואה קמיעות

₪ 56/65 ................... (173 (מס' טובה' 'השנה כרטיסי

והנצחה זיכרון יעלה"; הבוקר "בדמם
₪ 86/105 ............................... (171-172 (מס'  בישראל

₪ 56/65 ....................... (170 (מס' בישראל הבהאאים

₪ 56/65 .......................... (169 (מס' באבן' 'תמונות

₪ 56/65 .......... (168 (מס' מירושלים וצפונות גלויות

שני בית מחורבן ירושלים, תולדות
₪ 65/75 ......  (83-84 (מס' לתקופה העות'מאנית ועד

₪ 70/86 ................ (81-82 מס' ) ובגולן בגליל לטייל

₪ 55/60 .................. (79-80 (מס' ואתריה שבע באר

₪ 45/50 ................ (71 (מס' שבעה לנחלת שנה 120

₪ 60/70 ............ (68-70 (מס' וארץ-ישראל ירושלים

₪ 60/70 .................... (65-64 (מס' ואתריו הר הבית

₪ 50/60 ............................ (אריאל מס' 61) כרם עין

ואתריה ארץ-ישראל
₪ 50/60 ......... (59 (מס' מוסלמים רגל עולי בתיאורי

₪ 45/50 ................ (מס' 52) כנסת בגליל ובגולן בתי

₪ 60/70 ............................ (50-51 הגולן (מס' רמת

₪ 60/70 ................... (48-49 (מס' ואתריה תל אביב

₪ 45/50 ........... (מס' 46) ירושלים, אתרים וסיורים

₪ 40/50 ......................... הבנויה (מס' 43) ירושלים

₪ 45/56 .............. בגיאוגרפיה (מס' 40-41) מאמרים

₪ 60/70 ........................ (37-39 (מס' ואתריה חיפה

₪ 45/56 ......... (34 (מס' בא"י המסורתית החקלאות

₪ 45/50 ............................. (19 (מס' ואתריה נצרת

₪ 50/55 ............ (16-17 (מס' ידועה הבלתי ירושלים

₪ 45/55 ....................  (13-14 (מס' עולי הרגל בנתיב

₪ 60/70 ... (1-11 (מס' הארץ בידיעת מאמרים מבחר

₪ 45/56 ............... (9 (מס' בירושלים היסורים דרך

בידיעת הארץ* ספרים אחרים

₪ 45/55 ............... לקו המים הראשון לנגב  60 שנה

₪ 55/65 ............................... דוף ד"ו / הגליל אביר

₪ 70/105 ......... יזרעאל הארץ / ר' בידיעת דרך אבני

₪ 50/60 ............... סנד ואלכסנדר יונה / צל ללא אדמה

₪ 35/56 ..................... / טוביה נבות מבני דורי אחד

באזור הכנרת אתרים נוצריים
₪ 20/25 .......................  139 מס' מתום אריאל תדפיס

₪ 50/56 וייס...... ש' / בארץ-ישראל קדושים אתרים

₪ 135/198 ........................... ובשפלה ובערבה בהר

₪ 60/75 ............................... גביש דב / לבנון בשבי

₪ 25/30 התחמושת..................................... גבעת

הגרעין הראשון להתפתחות – השני וחוט הדסה
₪ 60/75 ............. ראובן ש' בן בארץ / התימנית הרקמה

₪ 56/70 ....... נון מנדל / ימה של מונוגרפיה – הכנרת

₪ 25/30 ........ בישראל המים משבר על רקע הכנרת

₪ 40/50 שליט.......................... א' / הרומי המשטר

₪ / ר' אלפר......................... 40/50 המתנחלים בהר

תנינים, נחל אדם, טבע ונוף; והתנינים, הנחל
₪ 40/50 ..... איילון יהודית / ונופיו תולדותיו האזור, טבע

₪ 25/32 ................ הבית (תדפיס) מתחם הר הקמת

₪ טהון............ 40/46 ר' / ברגל המלח את ים הקפנו

₪ 40/45 ...................................... נצר / א' הרודיון

₪ 15/20 ...... ובהווה בעבר הכנרת השינויים במפלס

₪ 50/65 ........................... רוזנסון י' / מירון זיכרון

₪ 70/86 ילין.............. יהושע / ירושלים לבן זכרונות

₪ 56/65 ........................ ג'ימי על מספרים חברים

₪ 12/15 גוב יוסף...................................... חורבת

₪ 50/65 .... ששון וא' ספראי ז' / אבן ומחצבות חציבה

ובשבי הנצור ברובע תש"ח, ירושלים, יומן
₪ גור...................................... 45/60 בן / א' הלגיון

₪ 55/69 .................. / ש' ור' בן ראובן הר היער  ילדי

₪ 65/86 ............................. לגרלף / סלמה ירושלים

/ (1846-1896) שנה חמישים לפני ירושלים
₪ 20/25 ............ (130-131 מס' מאריאל (תדפיס ק' שיק

ירושלים משחקת מחבואים
₪ 45/60 ............................ דים / א' בשקופיות סיפור

₪ 70/86 ........................... / ב' וסטר שלנו ירושלים

₪ 60/75 ................................... פרנקל ירושלימה /

₪ 55/70 ....... קלוזנר / י' א' ותקופתו, כרך הנוצרי ישו

₪ 55/70 קלוזנר..................... י' / ב' כרך הנוצרי, ישו

₪ 20/25 ......................... סיד בארץ-ישראל כבשני

₪ 45/50 ...................... לוי בסיני" / שבו אשה "להיות

₪ 56/70 ע' פז / טבע בישראל שמירת ולשמרה – לעבדה

ייצור תהליכי – הארץ בידיעת מאמרים מבחר
₪ 50/56 ............................................ אביצור  / ש'

ירדן לגרש ולאתרים בצפון מדריך
₪ 20/25 ................ בירדן) ומקומות על אתרים (מבוסס

₪ 40/65 ....... וסוקניק זוטא /1920 לירושלים, מדריך

וסביבתה לעמאן מדריך
₪ 20/25 ............. בירדן) ומקומות אתרים מתוך (תדפיס

₪ 40/65 ............. וילנאי 1941/ זאב תל אביב, מדריך

₪ 75/96 שור....... מסה על העבר / נ' העבר, אל מסע

    - 
ביותר לידיעת הוותיק העת כתב 'אריאל' הוא

החל ברציפות. 34שנה במשך לאור היוצא הארץ,
חדשה במתכונת 'אריאל' מופיע תשס"ה משנת

והוא מלאים, בצבעים מרשים בעיצוב משופרת,
מנוי: דמי יחודיים. מאמרים של שפע כולל

290 ש"ח  (ח' מס' 209-214): 2015 -2014  שנת

א"ב סדר לפי ברשימה מובאים *


