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!כי — עייפת וגם

 איפוא, הנפש, הביתה, בשובך

 — 'צים' אונית סיפון על

יפה• לטיול נאה סיום

תחילה תנוח העבודה, מעומס ישר לטיול, בצאתך — אגב

המרץ• במלוא רענן הטיול והתחל מאניותינו אחת ספון על
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ונמלים חוץ לעבודות חברה
בע״מ בובה סולל של מיסודו

חיפה בונה סולל :מברקים 66501/15 טלפון 4854 ד. ת. בונה סולל בכר

 התיכון המזרח בארצות
ואפריקה אסיה בארצות

 צבוריות, עבודות שבונים, בניה, עבודות לבצוע סניפים או משותפות חברות

ועוד. תעופה שדות כבישים, סלילת

 אתיופיה, בורמה, המזרחית, ניגריה המערבית, ניגריה גאנה, תורכיה, בקפריסין,

ונפאל. ליאונה סיירה אירן,

בישראל
 עבודות נפט, קוי מים, קוי מנהרות, עפר, עבודות נרחבות, ציבוריות עבודות

ואילת. קישון אשדוד, חיפה, נמלי :נמלים ופתוח בניה

וספנות נמל שרותי
 סירות שרות סיראות(, סוארות, )סבלות, זקישון היפה בנמל תפעול שרותי

 ים ושרותי מכס עמלות ערובה, מחסני בע״מ(. )"עגן" חיפה בנמל וצלילה מנוע

אחרים.

בע״מ(. )"הימה" שייט כלי ובניית הסוגים מכל אניות תקוני

ומוסבים מלאכה בתי
שונות. מכניות ועבודות מכני ציוד תקון ובתל־אביב. בחיפה
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ו א הזו בגק

סילוקים *

חסכונות *

חסכון תעודות *

הדואר בנע בעעעות לשרותך עומדים בארע הדואר בתי כל
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בע״מ פתוח אזורי תעוש
563 ד. ת. 57168 טלפון ,33 לילינבלוס רחוב תל־אביב,

המפעלים שמות
בע״»( פתוח אזורי תעוש במסגרת )המופעלים

בנגב. אפיקים לאריגה; מפעל—בע״ט טקססיל אריגי •אופק" .1
אשקלון. רפואיים; מכשירים—בע״מ ״אזמל״ .2
בגליל. למעלות ;חן אבני ועבוד ליטוש—בע״מ חן״ ״אבני .3
שמש. בית ;מ*בע סריגה תעשיות "בית״שמש" .4
מלאכי. קרית לרדיאטורים; מפעל—)ביסוד( "הידרון" .5
רמלה. ;בציפוי פלסטיקה מוצרי המולד, לחג קישוטים —בע״מ ״הולי־אור״ .6

עזתה.—בע״מ עוד ■ומוצרי תעשיתכפפות •הצבי" ד.
שמונה. קרית מטויה;—בע״מ טקסטיל" "חולה .8
עפולה. ;פלסטיקה מוצרי—בע״ט ״חיטופלסט״ .9

שדרות. ותעשייתיים; ביתיים רפואיים, תום מודדי—בע״מ חום מודדי "מדד" .10
אשדוד. נחושת; ומוצרי נחושת—בע״מ נחושת מפעלי "מוצק" .11
גת. קרית מקדחי־שניים לרכב, חשמל מוצרי לרכב, מציתים—בע״מ הנדסה מפעלי "נורמק" .12
צפת. חשמל; מוצרי—בע״מ "ניארטכנוגלם" .13
צפת. ;בע״מ תפירה מכונות ״עצמון״ .14
מלאכי. קרית ושופינים; פצירות—בע״מ מתכת מפעל "פים" .15
חצור. שימורים; וירקות, פירות ייבוש—בע״מ "פרי־הגליל" .16
אשדוד. ; מבטון וגדרות מבטון קונסטרוקציות—בע״מ דרוך טרום בטון מוצרי ״קורת־און״ .17
אשקלון. אלקטרוניים; מכשירים טלקומוניקציה, קשר,—בע״מ אלקטרוניקה" "קרן .18
עפולה. ; סריגה מוצרי—בע״מ טקסטיל מפעלי "תבור" .19
פיתוח. באזורי שונים מפעלים—■בית לתעשיות מחלקה .20



מולד

הדר פרי לשיווק המועצה
 2590 ד♦ ת• ,41223 טלפון — 69 חיפה דרן תל-אביב,

033801 * טלקס תל־אביב, ציטרוס :מברקים

את: בידיה מרכזת המועצה

 הנטיעות על הפיקוח

 והאריזה הקטיף על הפיקוח

 הימית ההובלה

 ובארץ גחו״ל היבולים שיווק

 לפרדטנים הלואות מתן

והדרכה חקלאי מחקר

:של ההספקה ואת

דשנים

 מזיקים להדברת חמרים

 אריזה ולבתי לפרדסים ציוד

אריזה חמרי

 בע״מ ישראל לבידי
 62100 טל. ,71 הלוי יהודה רה׳ תל־אביב,

)דיקטים( לבידים
 אקלים שינויי רטיבות, בפני מחוסנים אחרות ומטרות בנין ברכי רהיטים, לתעשית והסוגים המידות מכל

הבניה בהוצאות הסבון — בנין לתבניות לבידים
החרושת: בתי תוצרת

כע״» לבידי■ משעלי ד ו ב ל ־ ץ ע תעל קלת
לבוד צץ תעמית לבוד עץ תעשית לבוד עץ תעשית לבוד עץ תעשית

אשקלון אשקלון—פתח־תקוה בע״מ »ש»רות קב׳ אפיקים
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»ולד ׳;

בע״מ המדביר - בע״מ כים־אריר
והליקופטרים מטוסים י " ע חקלאי שרות

שרכשנו החדיש הציוד עם
 מיוחדות הזמנות מקבלים

חקלאי ואיבוק ריסוס עבודות לבצוע

 המרכזי המשרד
 א/64 שינקין תל־אביב

61517/8 טלפון

 מוגבלים בשטחים גם
הסניפים

67993 טלפון היפה 40175 טלפון שמונה קריה
234 טלפון אשקלון 2198 טלפון עפולה

 בק״פל ופתוח" "ייצור
 חקלאי לפתוח מפעל

 במשקי
והקבוצים הקבוצות אחוד

תל־אביב,

61556־7 טל. ,13 טיומקין רחוב

בע״מ >כ»ךדוקל
פרדסים עיבוד

¥
הדר פרי שיווק

¥
חדשה נטיעה

¥
ירק גני

¥
עממית התישבות
¥

חקלאות תעשיה

★



" ת ורו "צב
כע״ם לתעשיות משותפת חברת

JOINT PIPE INDUSTRIES LTD.

108״—3מ״״ן בקושרים וכו׳ דלק למים, — פלדת ענודות לייצור מפעל (1)
ואכול חלודה נגד תגנת כאמצעי וחיצוני( )פנימי צנורות לבדוד מפעל (2)
שלנו השדה מחלקת עם להתקשר נא שכני, יעוץ קבלת לשם (3)

67661 טל• תל־אביב, ,30 לבונטין רחוב וזראשי־ חמשרד
961155 טל• רמלח, 62 ד• ת• צריסיו, המפעל!

מרכבים
 בע״מ מתכת מפעלי

 תל-אביב 825 ד. ת. תקוה פתח

: המוצרים

נגר כלי־רכב, ציוד אוטובוסים, מרכבי
 גז, מיכלי אשפה, להובלת ארגזים רים,

מוצ משאיות, ודלק, מים להובלת מיכלים
פוספ להובלת קרונות שונים, מתכת רי

 רכינה(, )משאיות דמפרים ומשאות, טים
חקלאיות. ומכונות עגלות

יציקה בתי

וולקך’
בישראל היציקה מרכז

חיפה

71304־8 .טלפונים 624 ד. ח.

 בע״מ "הארגז"
 ועץ מתעה תעשיות
106 ד. ת. תל־אביג,

 הראשי, המשרד
 מתכת ומוצרי הרכב מחלקת

 .32251 סל׳ ,94 ישראל גכורי רח׳
 הציבורית, התחבורה לשרות אוטובוסים
 תאי־נהג, לתיירים, מיוחדים אוטובוסים

שונים. רכב וכלי משא מכוניות
 ומיכלים כיריים תנורים, i בישול לגז מכשירים

 לדלק מיכלים נוזלי, נפט לגז, )צילינדרים(
וצד. מתכת חלונות )ג׳ריקנים^

מתכת רהיטי לייצור המחלקה

 פנד<( ראש גשר )ע״י 4 החרש רח׳
 32231 ל׳0

 לבתי למשרדים, ומאלומיניום מפלדה רהיטים
 לחנויות !מיוחד ציוד וכו׳. לארכיונים חולים,

 עצמי. שרות
 עץ חרושת

.961280 ,961289 סל׳ רמלה, ליד צריפין
 אריזה ארגזי "ברום", מסוג מיוחדות תיצות

 עץ. ורהיפוי בוין נגרות וירקות, למיתת
 >ע״מ ל״אמקור" שוחר
אויר. ומיזוג קירור מוצרי
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בע״נו חיפהבמחוז תנובה
 קיבוץ רח׳ החקלאי, הסיטונאי השוק בניני : המשרד

4301 טל. ,1211 ד. ת. גלויות,

 71238 טל. הנפט כביש חיפה, מפרץ : הביצים מחלקת

 4397 ,4301 טל. אופיר, רח׳ :בחיפה המחלבה

 החקלאי הסיטונאי שוק — בננות פירות ירקות, מזזמני

3608 ,4301 טל. גלויות קיבוץ רח׳

67832 סל. אופיר רח׳ : עופות מחסן

67919 טל. הקישון נמל : דגים מחסן

 71711 טל. הנפט כביש חיפה, מפרץ : תיבות מחסן

4136 טל. אופיר רח׳ : שימורים מחסן

67038 טל. 53 הכרמל שדרות : פרחים מחסן

 לביטוח ןופה7
 הדד» חקלאי

בע״מ שיתופית אגודה
 115 אלנבי רחוב תל,־אביב,

ג׳ קומה
462 ד. ת. 65933 ,64035 טל.

¥
 חקלאיות; מכונות תבואות, בטוח

 אחר חקלאי ורכוש
 המאזן שנת בסוף
 למבוטחים העודפים מוחזרים

 *המרכז המשכיר
 להספקה קואופרטיבית חברה

 בישראל העבריים העובדים של
בע״מ

*

הנמל רחוב חיפה,
68371־9 טל. 295 ד. ת.

בע״מ ירושלמי חיים

 בע״מ ולטקסטילים לחבלים ישראל מפעלי
ובדים חוטים בחבלים, ומסחר תעשיה

1386 ד. ת. ב י ב א ־ ל ת



מולד

 ימוראל בארץ העברים העובדים של הכללית ההסתדרות

 החקלאים הפועלים הסתדרות
החקלאי המרכז

¥

210 ד♦ ת• ,64681 טלפון ,126 אלנבי רחוב וזל־אביב «מראשי חמשרד

החקלאים הפועלים הסתדרות

 לפועלים ופנסיה בטוח קלן
 מקצועיים ובלחי חקלאים
כע״מ שיתופית אגודח

 תנועת
בישראל העובדים מושבי

¥
בחקלאות לעובדים חופשה קרן

המרכז

מרכזית: הנהלה
67437/8 טל. ,2910 ד. ת. 44 לילינבלום רח׳ ת״א,

 המזכירות:
 6 ריינם רחוב חל־אביב

221241-5:טלפון

והקיבוצים ח1צ1הקב אחוד
 והקיבוצים הקבוצות אחוד משקי והקיבוצים, הקבוצות אחוד קרן המזכירות:

3213 ד. ת. 223131/4 טלםון 123 הירקון רח׳ תל־אביב,

annapm חקכתוות אחוד במשקי חקלאי לפתוח מפעל מ כעי" ופתוח יאור י

 ,2 בתר רחוב תל־אביב, לבניה: המחלקה 63875 טל. ,18 בתר רח׳ תל־אביב, :המבנית המחלקה
65774 ,64668 טלפוגים כפר־סבא 923394 טל. בית־ברל : משותף לחנון המדרשה

61556/7 טל. ,13 טיומקין רח׳ תל־אביב,
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בע״מ עובדים שכון
תל־אביב ,21 וויגצי דה ליאונרדו רחוב

פועלים שכון

¥

עולים שכון

¥

ותיקים שכון

*

בהתיישבות שכון

אפיקים קלת
 לבוד עץ עשית ת

 פנלים פורניריים
ומסרה למלים

*

החרושת: בית

הירדן עמק נע דואר אפיקים,
45 צמח טלפון

 בתל־אביב: המשרד

65526 טלפון ,4 שד״ל רחוב

"לפידות"
 לישראל בפט מחפשי חברת

בע״מ

★

 19 ברודצקי רח׳ אביב, רמת
14115 ת.ד. 47241־2־3־4 טל.

בע׳־מ ספן
 חרושת בית

וצפוי בידוד לוחות לייצור

*

 30 כנרת טלפון הירדן, עמק :חרושת בית

משרדים:

 67825/6 טל. תל־אביב, ,115 אלנבי רח׳

תל־אביב ספנבורד מברקים:
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 ולמסחר לחרושת בנס
 הלסינית אמריקה ישראל

בע״מ

בנק עסקי כל

 65 אלנבי רחוב תל־אביב, המרכזי הסניף

הארץ בכל סניפים

בנק

משכנתאות

ן 1 כ » ש ל

בע׳־מ

תל־אביב

50—54 מס׳ רוטשילד שדרות

67283—4 טל. ,1610 ד. ת.

 גלוה קופת
 שחופית וחסכון

 העוברים של
 בע״ם בירושלים

 33 ג׳וו־נ' הטלד רה׳ :ירושלים

2־4134 <2־6757 טלפונים,

 העובד של הקופה

והעצמאי השכיר

ת ו נ ו יכ פ ח ל *

ילדים — לחסכונות *

ת ו א ו ל ה ל *



מ1 מולד

בע״נו ניר

העובדת להתישבות כספי מוסד

 ל״י 1,418,000.— רזרבות עם הנפרע ההון

" 508,000.— במחזור חוב אגרות

"תנובה"
 ומאות חקלאיים ישובים 500 מאגדת

 בכל בודדים משקים של רבות
 התוצרת תעשית לשם הארץ אזורי

ושיווקה. החקלאית

"תנובה"
 תוצרת מכל 70%מ־ למעלה משווקת

 העברית החקלאות של המעורב המשק
ישראל. בארץ

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "סמל

 א׳28 רוטשילד שדרות

1294 ד. ת. 4423/24 :טלפון

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. הגמל רח׳ חיפה,

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

עזר חברות

המרכזי המשכיר
 כע״ט חברה והשקעות( )בספים

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



מולד ■m

לילדים משמו
 שבוע־ לקוראיו מגיש לילדים־ "משמר חשנועון

 הנד ותרגום. סקור והשיר, הסיפור ממיסג שבון
 אוצר בהם ימצא לילדים", "משמר בכרכי עלעל
היב חמש מכל ושירים אגדות סיפורינו של בלום
והלשונות. השבטים העמים, הארצות, מכל שות,

לילדים" "משמר
בעו המתרחש חשוב מאורע כל לילד מבשר

ופירוש. הסבר לו ומוסיף לם

לילדים" "משמר
ןזומניסטית. חינוכית מגמתו

לילדים" "משמר
 ערכים אותם לעצמו קונה אותו, הקורא ילד

 לעמו נאמן אזרח של דמותו את המעצבים
 ולוחם בונה אדם, אוהב חופש, שוחר ולארצו,
הללו. לערכים

*השבוע "דבר
מצויר עממי שבועון

בדפוס־שקע מעתה מודפס

 החיים את ובסיפור בשיר ובציור, בצלום משקף
 בראש צועד הוא במולדת, והיצירה

 בארץ המצויירים השבועונים
 ביותר הנפוץ והוא

ובגולה בארץ

השבוע" "דבר
לפרסום ביותר הטובה הבמה

חדשים ספרים

ברלין קהילת פנקס
 הערות מבוא, והוסיף לאור הוציא

 והמפתחות השמות רשימת
מייזל יוסף ד״ר

 המבוא ׳עמ lxxxii+עמוד 602 מכיל הספר
ל״י. 27.50 נאה. בד בכריכת הגרמני.

¥

)רנ״ק( קרוכמאל נחמן רבי כתבי
 מאמרים — הזמן נבוכי מורי

 רנ״ק דברי ומליצה שיר אגרות
 תמונות. ושש תעודה רנ״ק, יד חתימת בצרוף

 שבגלל ההשכלה, בספרות היסוד מספרי אחד
למ שוב ניתן מופרזים, במחירים נמכר נדירותו

הרחב. לקהל כירה
 ל״י 18 — נאה בד בכריכת מחירו

הסוכנים. ידי ועל ספרים חנות בכל להשיג

 מס, ראובן הוצאת בידי היחידה ההפצה
ירושלים

 דפוס
פוסט ג׳רוסלם

9 החבצלת רחוב ירושלים

24233 טלפון

★

 הבירה של הדפוס בית

משובחות לעבודות



הי/עדאלית התעשיה חלוצי

 עכו —גע'מ ישראליים הלרה ממעלי *
 עכו — גע׳־מ התיכון המזרח צמרות
 טירתתכרמל—הכיםלגע״־מ סיל»*ח

 היפק—כע׳ם וילקו יציקה גתי ♦
 חיפה — מ*ע3 מלקו־ של הגדשת מפעלי

 חיכה“*מ*ע3 שללתם
 לט*ח - נ־’1:; ■י, ר:

 תילק — כע-מ שימת
 חלללן—ע״מ•1 ת<»«ה.
 פתח׳תקווז*- מתכתגע״מ כיפעלי מרככים

 קדית־שמוגה —לע״ם רמים דקה תג מפעלי

 תיפה—ע״מ3 פניצית ישראליים וכזכית מפעלי •
 חיפה—בע״מ בטחון לזמבית הישראלית ההברה
 ירושלים — ־מ*בע פגיקית מכשירי

 כאר״שבע — כעים תרמה ישראליים קרמיקה מפעלי •
 תל־אגיכ־יפו — בע־׳ני קרמית תעשיה לפיד

 גא^שגע —מ*ע3 בנ» 1דקשורי*גי אש חסין מפעלי

 חי״׳ק־ירמלה —׳ בע׳־ימ נשר ישראליים פודשלנד מלש מפעלי *
 אשקלרן — צ-נוררתבע׳־מ תעשית ירבל־ער

 חיפת —בע־־מ תלמו מצברים מפעלי #
 רמלה — »*בע חשמליים ומכשירים מנועים חרושת
 ירלשלים —בע׳־מ- יזרזם חשמל פיוצרי תעשית
 ליו — מ*בע ורויו לטלפון מאוחרת חברה טל״רד
 חולון־ת־־א —* ראן־יתריר מפעלי

 חורה — בע׳ט וגומי צמיגים מכללי אליאנס ♦
 עקיגא אור ״■* בידם פולימרים מפעלי*- קיסרית אליאנס

חיכה -*» מ*בע המגפר
 בתנית <-< מ בע ו&לססיקה גלמי טוצי׳י גמיד

 אשקלון— בע׳ם גאששלק לגידים מפעלי •
חי&ת —ם גע ו מזלנו

שבע*•באר— ב«ךמ •כיסייס מפעלים—־ מכתשים

המפ׳צ״בו
בע״ח וקניות לשווק חברה סולכור

 2ג«2ו עז!»וו.5ס2ז י. ת. •w בו־״הת-ה ■ni ,3>3א ונל

 64502 ט>נזו .4363 ד. •n עולל-נונה. נני ח►?!;,
26321 עיגון ו»5 י י■ גו ■הווה ב! י י •וו׳־ול-ם, 6



אגורה 120 המחיר

סלילה
 ההופכים היחידים לא אנחנו

 דרכים מפות של סנטימטרים
 כבישים של לקילומטרים

 סלולים.

 בעבודות ניכר חלק לנו אבל
 הזאת בארץ שבוצעו הסלילה

 האחרונות. השנים 40 במשך
מט מיליון 13ל־ קרוב סללנו

 12,800,980) מרובעים. רים
 לכן אפשר לדייק(. אם ממ״ר,
רב. ידע שצברנו להגיח,

 הבנין חברת רק לא אנחנו
 הגדולה הציבוריות והעבודות

בארץ,

 והנסיון הידע בעלי גם אנחנו
הביצוע. רמת את הקובעים

זניבודיות ולעבודות לבנין תבדוק
. *7*7 ־1־0 *ד\1ו כזיכדודו

ירושלים סוסס, ג׳רוסלם בדפום ישראל, במדינת נדפס

4449 ד. ת. ,2 פינסקר רחוב תל־אביב, ״מולד״ ירחון השולח:

 שולם
יפו תל־אביב
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