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 ׳אליאנס■ ’עובי

ומשפחותיהם.



בע׳׳מ הנועלים בנק
תל־אביב

 21 מוגטיפיורי רוז׳ :הראשי המשרד

126 אלנבי רה׳ משרד:

ענפיהם לכל בנק עסקי מנהל

סניפים:
 בודים לוד, חולו!, ת־א, צפע יפו.

באר־שבע אשקלון, מגדל רמלה.

 חקלאיים ישובים 400 מאגדת ״תנובה״
 משקים של רבות ומאות

 הארץ אזורי בכל בודדים
החק התוצרת תעשית לשם
ושיווקה. לאית

 תוצרת מכל 0/70°*כ משווקת "תנובה"
 החקלאות של המעורב המשק

בארץ-ישראל. העברית

תוצרתה לטיב ערובה ’תנובה" "םמל

מ בע "דודן" הנדסה מפעלי
ENGINEERING WORKS «DWADAN» Ltd.

וזל־אביב - 4621 ד. ת. - ישראל גבורי רח׳ י ע־ גוזלת־יצוזק.

V

לחץ דודי קיטור, דודי דודים.
 וציוד סילוסים )מגופים( עגודנים

וסבון לשמנים החרושה ובתי דלק לחברות
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אוטובוסים - משא מכוניות
*

pontiac — נוסעים מכוניות
*

צמיגים — ״אליאנס״

דלק תוצרי כל

בישראל: ומפיצים סוכנים

 ,המרכז המשכיר
 של להספקה קואופרטיבית חברה

ישראל בארץ העברים העובדים

1 בישראל להספקה הגדולה החברה |
r ■■■ ■• 1 ■ 11111 ■ 11 ■ 1 ■ ■■ 11 • 1 ■ 1 ■* י ■ t ■ ■ 1111 ■ 1 ■ 11 ■ 11 ■ 1 1 ■ 1 ■ 1 • 11 י ■■ 11111 ■ 1

:הראשי המשרד
 סלמה דרך המשביר, בנין תל־אביב,

6011 — 16 טל. 130 ד. ת.

סניפים:
 4271 טלפון 295 ד. ת. הנמל ,רח חיפה,

 3954 טלפון 438 ד. ת. — ירושלים
באר־שבע

 עזר חברות
 המרכזי המשכיר

 בע״ט חכרה והשקעות( )כפפים
 בע״מ צרכנית לקואופרציה קרן

מ " ע ב לצרכן" "המשכיר

 הארצישראלית החברה
 בע״מ והספקה לקרור

 השכעה ומשמר תל־אביכ
ן נ ח■ל ת ו חיפה

♦

 המשוכללים הקרור מהסני ארבעת
 הקרוב ח ר ז מ ב ר ת ו י ב

 ומפיצים יבואנים
 קפואים מזונות של

הראשי: המשרד
4316/7 טל. . 318 ד. ת. • תל־אביב



פר׳ 600 המחיר

בניה עבודות
 בכל ידינו על מבוצעות ומקיפות נרחבות

 למרחבי ועד הגליל ממרומי הארץ רחבי
אילת. ועד ממטולה הנגב,

וחרושת תעשיה מפעלי
 על והולכים מוקמים שונים תעשיה בשטחי

 במערכת משתלבים והם בהתמדה ידינו
 לצמצום עצמית אספקה להבטחת הייצור
היצוא. והגברת היבוא

הטבע אוצרות נצול
 משק להבראת במעלה ראשונית משימה היא

 במחצבים. בעול נרתם בונה סולל ארצנו.
נרחבות. פתוח ועבודות מים קדוחי קדוחינפט,

בע_מ בונה סולל
ירושלים תל־אביב חיפה

,52 מרבבת רה׳ ת״א, בע״ם, בישראל להדפסה המאוחדת החברה

jgalr


