
מנורות 5 של רדיו
כפולות־תפקיד

ל"" 199״■ יק

 מאפשרת הייצור התקדמות
את להגיש לנו

 אלגנטית וצורה נעים צליל
תוצרת

עמ במחיר משוכלל מכשיר
וקצ־ בינוניים גלים — מי

חיבור־פטיפו! וים

מחן
ירושלים חיפה, ת״א, א פ מ א :המפיצי̂ם



המוזיאונים
תל־אביב־יפו של

תל־אביב מוזיאון
14 רוטשילד שד׳ — דיזנגוף מ. של מיסודו

והישראלית. העולמית האמנות ממיטב :ובפיסול בציור מוצגים בו מרוכזים
.10.00—13.00 בשעות ה׳—א׳ בימים לקהל פתוח

.10.00—13.00מ־ ובשבת ו׳ ביום אחה״צ. 4.00—7.00־1

תל־אביב מוזיאון
תרס״ט שד׳ — רובינשטיין הלנה ע״ש ביתן

ובפיסול. בציור מודרנית לאמנות מיועד
.10.00—13.00 בשעות ה׳—א׳ בימים לקהל פתוח

.10.00—13.00 ו׳ ביום אחה״צ. 4.00—7.00־1
.22.00—18.00 בין שבת במוצאי

הארץ מוזיאון
תל־קסילה ליד אביב, רמת — הזכוכית ביתן
 ביותר העשיר האוסף שהוא עתיקה זכוכית אוסף מכיל

 ,10.00—17.00מ־ השבוע ימות כל לקהל פתוח התיכון. במזרח
.13.00 עד ששי ביום .13.00—22.00מ־ גם רביעי וביום

 יפו( )מוזיאון תל-אביב-יפו לעתיקות המוזיאון
השעון( ככר )ליד 10 שלמה מפרץ רחוב
בעיר בחפירות שנחשפו ארכיאולוגיים מוצגים מכיל
 10.00—17.00מ~ השבוע ימות כל לקהל פתוח
.13.00 שעה עד ששי ביום .13.00—20.00מ־ גם רביעי וביום

תל־אביב של ההיסטורי המוזיאון
26 ביאליק רחוב

העיר. של מראשיתה וצלומים מסמכים מכיל
.9,00—13.00 משעה יום יום לקהל פתוח



הופיעו עובד עם בהוצאת

רינהשני:עירזרה
 בשירה הבולטים הכשרונות מן למשוררת, ראשון קובץ־שירים

הצעירה העברית

לעם": ב"ספריה

בצפת נסים :סערוני י.
 וכמין עקום כבראי החדשה צפת משתקפת שבו תוסס סטירי רומן

ישראל מדינת של בבואה

הברדלס : למפדוזה די תומאזי ג׳וזפה
את עליו גמרה העולמית שהביקורת ימינו, של רומן־המופת

ביותר מעולה בתרגום העברי לקורא מוגש ההלל,

 העכרית הספרות מן מסחר לד המגישה לעם" ה״ספריה על חתום
נפש לכל השווה כמחיר - לחודש ספר - והעולמית

 הופיע
בהוצאת
מסדה

היהדות נבדלת במה
סילבר הלל אבא ד׳ר הרב מאת

אחרות. דתות לעיקרי בניגוד היהדות עיקרי מכיל הספר

 בניגוד העם, קרקע מתוך מבפנים, שיצירתה ישראל דת של במהות עוסק המחבר

מבחוץ. הנוצרים דת שקיבלו הרומאים, כמו אחרות, לדתות

מחקרו. לאור המחבר מסקנות מובאות זה בספר



 המאוחד הקיבוץ הוצאת
 51271 טל. ,27 סוטין רה׳ תל־אביב,

 פלובר גוסטאה
 הסנטימנטאלי החינוך

לוין מנשה מצרפתית:
 אך לגדולות, השואף אחד פרובינציאל קורות
 מוליכים חייו של ויורדים העולים הגלים

 הודי של מבטחים" "חוף לקראת בהכרח אותו
עט׳. 416 בורגני. זעיר

 מורטקוביטש־אולצ׳אקובה האנה
 קורצ׳אק יאנוש חיי

ארד צבי מפולנית:
 הדגול, והסופר המחנך של ומותו חייו על ספר

הער דברי בצירוף ואבי־היתומים. ההומאניסט
עט׳. 224 קורצ׳אק. מחיי תצלומים וכן כה

 ברסלבסקי משה
 הראשונה כעליה וארגוניהם פועלים

 הפועליים, והגילויים הראשונה העליה פרשות
 היסטורית בהארה בתוכה והשיתופייס החלוציים

עט/ 244 חדשה.

 בסוק משה
 והללויות נחושתיים

 ציוריות רבי ובתכניהם, בניגונם חדשים שירים
עט/ 96 והגות•

לצינקוגרפיה מכון

מעולה באיכות ורשת קו גלופות

תל־אביב ,5 גרדיה לה רה׳

1333 ד. ת. 31631 טל.

כריבית

בץ״מ 1 13

 הציוד בכל המצויד הכריכה בית

החדיש

 אמנותיות עבודות

ועור בד בכריכות

תל־אביב ,66684 טל. ,25 פ״ת דרך

 מבוטחת, אני גם מבוטח, בעלי כן,

ובנחת; בבטחה ילדי עם אצעד כץ על

שוכחת, דאגות חוששת, איני למחר

החיים להם זורמים בשקט

יחד. גם ילדי ושל שלי בעלי, של

ב^־מ לביטוח ישראלית חברה
27 נזונטיפיורי רח׳ תל־אביב, תמשרד־הראשי:

הארץ בכל וסוכנויות סניפים





 הבנקאיים השרותים כד

ובחו״ל באר?

 בסם חוץ לסחר ז7בג
אז 6 מסז 610 א שס^/מז 84א א 1.סז

הארץ מרכז* בכל סניפים

 בע־מ ולהשקעות למסחר המרכזית הישראלית החברה

וקרנות נפרע מניות הון
ל״י 11.000.ל־ססס מעל

*
הראשי: המשרד

67803 טל. ת״א, ,39 לילינבלום רח׳

סניף:
2299 טל. ,12 אלנבי רחוב בחיפה,

כת: הכרות
מ ׳׳ ע ב סחר

 בע׳־מ להשקעות חברה ה י דוג י צ
 מרכזית ישראלית חברה

 בע*מ ולאחסנה למימון
 בע״מ מתכת מפעלי ן ד ר ו א

 בע״מ כללית להובלה חברה תוכל
 מ בע• לשווק מרכז
 בע״מ להשקעות קונסורציוס ,מבצע*

 כמפעלים: חלקית כעלות
 בע״מ "ר ש נ" א״י פורטלנד מלט מפעלי

 בע״ס ולגומי לצמיגים שמשון
 מ " ע כ - ן ת י כ

 בע״מ טקסטיל מפעלי דימונה
מ " ע כ ארצי כנק
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