
עובד עם
ישראל פרס

*עיש / הזז ה.
 ורב־לבטים, רב־דמויות ספר תימן. יהדות של מעולמה הזז ח. של והשלמה הגדולה יצירתו

כאחד. בו כרוכים אפלים׳ ויצרים מסתורין האדם, שבנפש והמכוסה שהנגלה
הביקורת: מתוך

 דוגמתם, רואה שאיני ורחבה גדולה מחשבת ומלאכת הבעה של תפארת וכליל פלסטית שלמות של "משזר
)"בחינות"( העברית". בספרות ולדקות, ולחריפות לתכונה לדמיון,
 ויעשירוה ומשוררים ציירים ממנה שיתבשמו ואמנים, סופרים ממנה שילמדו ...זו יצירה ״ראויה

)"מבפנים"( ...״לעם נחלה במהרה ויעשוה בציוריהם
 של כזה בקצב הוי, דמויות של כזה בשפע כזו, דמויות בכנסת להשתבח יכולים ...יוצרים הרבה ״כלום

)"דבר"( ...״ ? ותנועה חיים

חדשה מהדורה
ל״י 7.900 המחיר עמודים, 970 בד, חצי כריכת כרכים, 4

"י ל 7.400 המחיר עמודים, 970 עורית, כריכה כרכים, 2

להספקה המרכזי המוסד
»ייל ש
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מולד 198

 בא״י העברים העובדים של הכללית ההסתדרות
 הפועל הועד

ולחנוך לתרבות המרכז

 הטוב הספר להפצת המחלקהספרי
 1216 ד. ת. 115 אלנבי רח׳ תל־אביב,

67924 טל.

n שית ע
בע״ם יךןס ןאב

חיפה
 בונד, סולל בנין יבנה, רחוב

66501 — 2 טל.

מיוחדות: מחלקות

ולמוד קריאה לספרי •

למורים ועיון ספרי־עזר •

ולילד לנוער ספרים «

לעולים מנוקדים ספרים •

ובו׳ אמנית ספרי ס

כרטיסים, )ארגזים, לספריות ציוד •

וכר׳( ספרי־אינונטר

למקהלות ודפים תוים •

ובסטנס־ל בדפוס שונים •מחזות •

וצעצועים למשחקים מחלקה נפתחה
 גדולות הנחות

 סיד משרפות ושיש, אבן מחצבות
 במזרח ביותר וחרישות משוכללות

 שיש ומלטשות מנסרות הקרוב,
ירושלים משרד

 5283 טלפון גזית, בנין שמאי, רחוב
תל־אביב משרד

 66898 טלפון .43 הלוי יהודה רחוב
שבע באר־ משרד

ניד
מוגבל ן בערבו

העובדת להתישכות כספי מוסד

ל״י 1.050.000.— הרשום ההון
 “ 1.250.000 — רזרבה עם הנפרע ההון

" 792.620— במחזור חוב אגרות
 א׳28 רוטשילד שדרות תל־אביב,

1294 ד. ת. — 43223/4 ן ו פ ל ט

י נ -ח

 זכוכית יר1
 תוצרת

 "פניציהי
 חיפה

 ככל איכותו
חוץ תוצרת

 הקואופרציה מרבו
 ציבוריים ושירותים חרושת למלאכה,

בע״פו פקוח ברית

 6 ישראל מקור, רח׳ תל־אביב, :הראשי המשרד
4689—9—0 טל.

עובדים 12 0 0 0 — קואופרטיבים 3 4 0

הקואופרטיבים קופת
בק״ט

 היצרנית־שירותית הקואופרציה של הכספי המוסד

ל״י 600.000 — עצמי הון

 בק״מ "בוק" חברת
 התחבורה משק של הקניות לריכוז המוסד

 הקואופרטיבית וההובלה
4031 טל. המסגר, רח׳ תל־אביב, :הראשי המחסן
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 י " א ה החכרה
 ״מכרוהסבקה1ל^ר

 ה פ י דו כ י כ א - ל ת
ן נ n ־ ל ת )חולון( אזור

 שלנו, החדישים הקרור בתי ארבעת
 בישראל, ביותר הגדולים

 בריא שווי־משקל לקיום מסייעים
 החקלאית לתוצרת והבקוש ההצע בין

הישראלית

(4316/7 :)טלפון 318 ד. ת. ,ב י ב א ־ ל ת
(4541/2 :)טלפון 1409 ד. ת. חיפה:

בע׳־מ ירושלמי חיים
בע״מ וטקסטילים לחבלים ישראליים מפעלים

ובדים חוטים בחבלים ועסחר תעשיה

ם בע בוים לבוודדי ישראלית תעשיה
ב י ב א - ל ת

6 3 7 9 ן ו פ ל ט 12 השרון רחוב

המרכזית( התחנה )על־יד
 מיים למודדי חרושת בית

10״ עד 2״ בגודל מיים מודדי מיצרים



סולד 200

לסיגריות חרוסת בית
בק־מ "לוד"

הסיגריות יגוני

 כגסת
נובלס

ן ו ד ס
רקורד החרסה והסיגריה

אוטומטיים לטלפונים חכרה

ם בע ק ־10־11 א

ירושלים תל־אביב חיפה
,2 מרי הנסיכה רה׳ ׳23 גרוזנברג רחוב ,16 הבנקים רחוב
5011 טל. ,928 ד. ת 4726 טל. ,4144 ת.ד. 2151 טל. ,619 וז.ד.



בע־מ הטעריס בנק
תל-אכיב

21 מונטיפיורי רחוב הראשי: המשרד

126 אלנבי רחוב משרד:

ענפיהם לכל בנק עסקי מנהל

"תנובה"

 ומאות חקלאיים ישובים 400 מאגדת
 בכל בודדים משקים של רבות
 התוצרת תעשית לשם הארץ אזורי

ושיווקה. החקלאית

"תנובה"

 המשק תוצרת מכל 70 % כ־ משווקת
 העברית החקלאות של המעורב

בארץ־ישראל.

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "סמל

סניפים:

 בודים —לוד —חולון —ודא צפון —יפו
באר־שבע — מגדל־אשקלון — רמלה

 המרכזי המשכיר
 של להספקה קואופרטיבית חברה

 ישראל בארץ העברים העובדים

 החברה

בישראל להספקה הגדולה

הראשי: המשרד

סלמה דרך המשביר, בנין ,ב י ב א ־ ל ת
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
 כע״מ חכרה והשקעות( )כספים

 בע״מ צרכנית לקואופרציה קרן
בע״מ לצרכן" "המשכיר

 חרושת חברת
בע״מ ומלאכה

 התעשיה למפעלי האם חברת

כע״ט סולל-בונה של

46 הנמל רחוב חיפה — הרשום המשרד

115 אלנבי רחוב — בתל־אביב המשרד



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

 
 

פררטה 600■ המחיר

;בניה עבודות
 בכל יריע על מבוצשת ומקיפות ■ נרחבות

 למרחבי ועד הגליל ממרומי הארץ רחבי
אילת. ועד ממטולה העב.

וחרושת תעשיה מפעלי
 על והולכים ■ מוקמים שוגים תעשיה בשטחי

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

הטבע אוצרות נצול
 ■משק להבראת במעלה ראשונה משימה היא

 בעוליבמחצבים. נרתם בונה סולל ארצע.
ורתבות. פתוח ועבודות מים קדוחי נפט. קדוחי

בעם ה 11□ סולל
ירושלים , תל־אביב חיפה

ירושלים סוסס. ירוגזלם בדפוס שואל.1 בסריגת גוסס



פחיטה 600 המחיר

בניה ת1ד1עב
 בכל ידיח על מבוצעות ומקיפות נרחבות

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

וחדנשת 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 ראשונה משימה היא

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

עמ1ב נה1ב סולל
ירושלים חל־אביב חיפה

ירושלים פוססי י׳רוסלם בדפוס ישראל. בסריגת מ־סם


