
בע״מ הספר עם ספר*
 השניה העולם מלחמת / צ׳רצ׳יל וינסטון

היסטוריה / צ׳רצ׳יל וינסטון
 לחירות מאבק / דה-גול שרל

 טרגדיות / שקספיר ויליאם
ליטא יהדות

הרצל / שוראקי א. נתן

"קשת" כרכי

מנורות 5 של ידיו
יד ות־תפק כפול

ל 199־. י׳י
מאפ הייצור התקדמות

את להגיש לבו שרת

במ משוכלל מכשיר
 גלים — עממי חיר

 — וקצרים בינוניים
 צליל — חיבור־פטיפון

אלגנטית וצורה נעים
של חדש מוצר

3331

מוסמכים וסוכנים א פ מ א אצל להשיג



המאוחד הקיבוץ הוצאת
115 אלנבי רח׳ ת״א המערכת:

91 אלנבי רח׳ ! 27 סוטין לח׳ ת״א :ההפצה

חדשים ספרים

הקיבוץ מן סיפורים
אנתולוגיה

בספ משמרות שלוש אנשי סופרים, כשלושים
 וכבד' רחברההיקף זה, במיבחר מספרים רותנו,

הקיבוץ. מן סיפורים המשקל,
עמודים 384 וללימוד לקריאה ספד

הגנוז השחר אל / ברוידם אברהם
שירים

 מכאוב גבהים? ארץ מדורות: ארבעה בספר
 כמו הדברים, לכבשן ;התפוח אש ? השלכת

 צפת" "על הפואימות שתי בו נכללות כן
עמודים 96 עיךגדי". ו״שירות

רוחות שושנת / גורי חיים
שירים

 ? אדומה נוצה ;והשקט אני :בספר המדורים
רוחות. שושנת עינים? ארבע

 חלק ואשר 1954—60 השנים בין שנכתבו שירים
עמודים. 120 אור. ראו לא מהם ניכר

בע־־מ פועלים ספרית
73 אלנבי רחוב תל־אביב,

 ביותר הטוב המבחר
בהוצאתנו העונה ספרי של
שחם נתן / המסכן חכמת
 מקורי באופן מעלה החדש הישראלי הרומאן

 של חשוב הישג והוא הזמן מבעיות ונועז
החדשה. העברית הספרות

 דרורי אלן / ויאשר ימליץ הסנאט
 של ארה״ב על והדראמאטי הנסער הרומאן

"פוליצר". בפרס שזכה היום
 מאן היינריך / הדביקי הנרי המלך
 התגבשותה מתקופת הגדול ההיסטורי הרומאן

הצרפתית. האומה של והתעצמותה

 )שירים( שלונסקי אברהם / גויל אבני
 )שירים( זמיר ש. / לענך מבעד הקול

/ בשומר מתחילה ההיסטוריה
קראמר נ. ש.

אריקסון א. / וחברה ילדות
/ ישראל ספרות תולדות

צינברג י. ד״ר
 הספרות תחומי בכל גדול מבחר ועוד

ונוער ילדים ספרי וכן והמדע,

ספרים בית־מסחר בכל להשיג

בע״מ מסדה ספרים הוצאת
בקרוב להופיע העומדים חדשים ספרים

ופוליטיקה אומץ [ קנדי פ. ג׳ון
ב׳ כרך — עברי־עברי מלון / כנעני י.

ג׳ כרך ~ אנגלי־עברי מלון / אלקלעי ר.
אמנות - ב' כרך - נעורים אנציקלופדיה

הג׳ינג׳ית איה של יומנה / פוצ׳ו

לשניהם קרה זה / אביבי ב.

לילדים: ספרים
הודיות אגדות / הירח מן פרה

 רוסיות ואגדות העיש
 יפניות אגדות / הקסמים באר

נילסן נילס של הפלאים מסע / לגרלף סלמה

בצבעים שלי האנציקלופדיה



עתה זה הופיע

 קשת: ישורון
המערב רוחות

 של עטו פרי וביקורת, הערכה מסות סידרת
 לעיני מעבירה ומעמיק, מקורי עברי מסאי

 התרבות בהיכל עמודי־תווך של שורה הקורא
 הרנסנס תקופת למן אירופה של והספרות

זמננו. ועד

 את להעשיר הבא ומושך־לב, מקנה־דעת ספר
 התרבות ביסודות העברי הקורא של בקיאותו

דורנו. של האוניברסלית

ל״י. 6 : עמודים 328

ן־ "ציו
בע״ס לביטוח הברה

ביטוח עסקי כל

 חיפה • ירושלים • תל־אביב

בישראל והמושכות הערים ובל

המעולה את שדורש למי

המשכיל לצעיר לסטודנט,

החפשית המחשבה שוחר לאיש־התרבות,

החדשה: הכתובת
תל־אביב ,67244 טל. ,9 כיאליק דוד

 תל־אכיב, וסניף הראשי המשרד

67701 טל. ,120 אלנכי רה׳ תל־אכיב,



ולהשקעותבע״מ למסחר המרכזית הישראלית החברה
 וקרנות נפרע מניות הון

ל״י 11.000.ל־ססס מעל

*

 הראשי: המשרד
67803 טל. ת״א, ,39 ליליבבלום רח׳

סניף:
2299 טל. ,12 אלנבי רחוב בחיפה,

בת: הכרות
מ " ע ב ר ח ה

 בע״מ להשקעות חברה ה וכי ציד
 מרכזית ראלית יש חברה

 מ " ע ב ה נ ס ח א ל ו למימון
 בע״מ מתכת מפעלי ן ד ר 1 א

 בע״מ כללית להובלה חברה תובל
 מ " ע ב לשווק מרכז
 בע״מ להשקעות קונסורציום "מבצע"

 במפעלים: חלקית בעלות
 בע״מ '7ר ש "נ א״י פורטלנד מלט מפעלי

 בע״מ ולגומי לצמיגים שמשון
 מ " ע ב ביתן

 בע״מ טקסטיל מפעלי דימונה
מ " ע ב ארצי בנק

המרכזי המשמר
 של לאספקה קואופרטיבית חברה

בע״מ בישראל, העברים העובדים

בעלי מוצרים

איכות •
טיב •
עממי מחיר •

מגדל
מרם לבטחח ותבדדז

1934 בשנת נוסדה

חיים ביטוח תיק

סניפינו: בכל

תל־אביב •
חיפה •
ירושלים •
באר־שכע •
אילת •

ל״י 70,000,000

 ענפי כל
הביטוח



במפעלים — מלאכה בבתי — במשרדים לאצטבאות האידיאלי החומר •
חנם. התיעצות .28517 ,21964 טל. ,106 הירקון תל־אביב, בע״מ מירומית :פנה

אילון לבינסון גורדון

:05^ 03־30
/נ־כ/^ק ן1\^6^

הסגה



בעינו כימיקלים פז
והמחקר המדע בשרות

ציבורית לתברואה • •לחקלאות

הבית •למשק ה תעשי •ל

 חקלאיים הדברה חמר* ופתוח יבוא
וליצוא המקומי לשוק



בע'מ לחבלים ישראל מפעלי
רמודגן

בע׳־מ לישראל יוטה תעשיות
בני-ברק



ן7 פ ל ו ס
כע״ט פלדה חברת

*

 אריזד. סרטי ייצור
 ופחים סרטים

בקר מעורגלים

בע׳־מ השרון פלדות

*

 דייק פלדות ייצור
)טרנסמיסיה(

923186 ,923191 טלפונים התעשיה, אזור כפר־סבא, המפעל:

33205 טלפון ,17 השרון רחוב תל־אביב, המכירה: משרד

מ ע"" ב פקר נ.
במן ודומר* פחים ברזל,

 33205 טלפון ,17 השרון רחוב ב, י כ א ■ ל ת

2806 טלפון ,6 בנימין שדרות רחוב נתניה,



לחתל^ף! לא - פ&רט
 טיסה לך המציעה היחידה התעופה חברת היא על אל

 החלפת ללא לניו־יורק, מלוד המטוס באותו ישירה,
 למשנהו אחד ממטוס חפצים טלטול וללא מטוסים

 לשבת( )פרט יום בכל מלוד ממריא אתה באירופה.
 שחר, עם למחרת לניו־יורק ומגיע אחה״צ, 3.30 בשעה
ונעימה. רוגעת טיסה של לילה לאחר
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