
"תנובה"
 ומאות חקלאיים ישובים 400 מאגדת

 בכל בודדים משקים של רבות
 התוצרת תעשית לשם הארץ אזורי

ושיווקת החקלאית

"תנובה"
 תוצרת מכל 70%מ־ למעלה משווקת

 העברית החקלאות של המעורב המשק
ישראל. בארץ־

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "סמל

ניר
בע״מ

העובדת להתישכות מספי 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־אכיכ,
1294 ד. ת. — 43223/4 טלפון

-V



בע״מ הישראלית השיט חברת

ומשאות נוסעים שרות

העצמי ההון
 : העיקריים המשקיעים לירות. 20,000,000

"אמפל". העובדים, חברת היהודית, הסוכנות

הצי
 מהן טון( 100,000 כללי )טובג׳ — אניות 22

 לנוסעים מעורבות אניות 2 נוסעים, אניות 3
 אניות 5 פרי, להובלת אניות 11 ולמשאות,

בבניה(. אניות 25) מיכלית 1 משא,

נוסעים שרות
צרפת. — איטליה — ישראל .1
 — קנדה — גיברלטר — איטליה — ישראל .2

הברית. ארצות

משאות שרות
אירופה צפון/מערב—ישראל .1
אמריקה ומרכז צפון—ישראל .2
אפריקה ומערב דרום—ישראל .3
הרחוק המזרח—ישראל .4
השחור. והים התיכון הים נמלי—ישראל .5

חכרות־כת
 בע״מ הים שירותי שהם

 בע״מ ושות׳ דיזנגוף מ.
בע«מ "אלחוטים"

בע״מ "הקישון" קיטור מכבסת
 למספנות הישראליים המפעלים *הימה"

בע״מ והנדסה
בע״מ בישראל המאוחדות המספנות "עוגן"

השתתפויות
 בע״מ לישראל אויר נתיבי "אל־על

לאניות לאספקה חברה בע״מ, "לים"
 בע״מ הישראלית הדלק חברת "דלק",
בע״מ לישראל ממגורות בתי "דגון",

כלליים: סוכנים

בע״מ הים שרוחי שהם
9 העצמאות דרך חיפה, הראשי, המשרד

מ ע" ב הנועלים בנק
1 921 בשנת נוסד

ל״י מיליון 90 אקטיכה םה׳׳כ

כנק: עסקי כל
 ונאמנות, חסכון שרות

 חוץ, במטבע העברות
לנוסעים שיקים

Travellers*  cheques

 המשרדים 50ו־ הבנק, סניפי 19
 של וחסכון מלוה קופת של

לשרותן העובדים

 ושל העובד האדם של הבנק
היוצר המשק

המרכזי המשכיר
 של לאספקה קואופרטיבית חברה

 בע״ט בישראל העברים העובדים
החברה

בישראל לאספקה הגדולה
הראשי: המשרד

 58 שלמה דרך המשביר, בנין תל־אביב,
 84211 קוים( 16):טלפונים — ,130 ד. ת.

סניפים:
 6794/9 טלפון 295 ד. ת. הנמל רח׳ חיפה,

 3854 טלפון 438 ד. ת. — ירושלים
5 טלפון באר־שבע

 עזר חברות

 המרכזי המשכיר
 כע״מ חכרה והשקעות( )כספים

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



פרוטה 600 המחיר

בניה עבנדות
 בכל ידינו על מבוצעות ומקיפות נרחבות

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

שת1חר1 תעשיה מפעלי
 על והולכים מוקמים שונים תעשיה בשטחי

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

הטבע ת1צר1א נצול
 משק להבראת במעלה ראשונה משימה היא

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

עמ1ב בונה סולל
ירושלים חל־אביב חיפה

ירושלים פוסט, ג׳רוטלם בדפוס ישראל, במדינת נדפס

9015 ד. ת■ 52 הרכבת ת״א ״סולד״ ירהון השולח:

שולם
יפו תל־אביב
107


