
המרכזי המשכיר
בע־מ להספקה הקואופרטיבית ההבדה

שלנו העזר וחברות

 בע״מ והשקעות כספים —המרכזי המשכיר
 בע״מ וייצוא יבוא — המרכזי המשכיר
 בע״מ מספוא יבוא —המרכזי המשכיר
 בע״מ יבולים — המרכזי המשכיר
בע״מ לתעשיה המרכזי המשכיר

 בע״מ לצרכן המשכיר
 בע״מ "מעבר" חברת
 בע״מ המשכיר של תערובת מכוני

בע״מ "הזרע"
 לונדון המרכזי, המשכיר

לונדון פלטרייד, ברת

 הארץ תוצרת של והתעשייה החקלאי המשק הביי, צרכי של כללית הספקה
ייבוא וסחורות

.ידי על

ואילת. שמונה קרית עכו, ירושלים, חיפה, בתל־אביב, :לסיטונות הסניפים

בארץ. סניפיו בכל :ולקמעונות לצרכן״ ״המשביר

מוגבל בערבון ניר

העובדת להתיקובות כספי מוסד

י ל׳ 5,885.000 * רזרבות עם הנפרע ההוו

’ .1294 ד. ת. ,622441 טל. ,׳א28 רוטשילד שד׳ תל־אביב,
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תל־אב»ב->פו עירית

בתל־אביב-יפו עיו־ונייבו מוזיאונים
•57760 טלפון ,14 רוטשילד שדרות דיזנגוף מ• ע״ש — תל־אביב מוזיאון

 והישראלית• העולמית האמנות ממיטב ובפיסול, בציור מוצגים בו מרוכזים
 משעה ובשבת ו׳ ביום ,19-00—16-00־113-00ו־ 13-00—10-00 בשעות ה',—א' בימים — לקהל פתוח
1-00—13-00-

•247196 טלפון תרס־ט, שדרת רובינשטיין, הלנה ע־ש באתן — תל׳אביב מוזיאון

ובפיסול• בציור מודרנית לאמנות מיועד
,19-00—16-00־1 13-00—10-00 בשעות ה׳—א בימים — לקהל פתוח

-22-00—18-00 שבת במוצאי 13-00—10-00 משעה ר יום

הארץ" "מוזיאון קרית
 •443059 טלפון רמת־אביב, מוזס, וולטר ע״ש — הזכוכית מוזיאון

התיכון• במזרח ביותר העשיר האוסף שהוא עתיקה, זכוכית אוסף מכיל

•445579 טלפון רמת־אביב, קדמו, ע־ש — המטבעות מוזיאון

הים־התיכון• מאזור מטבעות בעיקר עתיקות, מטבעות אוסף מכיל

 המדע! בענפי מוצגים 300כ־ בו מצויים •448242 טלפון רמת־אביב, — ולטכניקה למדע מוזיאון

ותחבורה• אנרגיה מתמטיקה, אסטרונאוטיקה, אוירונאוטיקה,

 •447055 טלפון רוקח, שדרות פנת חיפה דרך רמת־אביב, — ולפולקלור לאתנוגרפיה מוזיאון

 תלבושות וכן קדושה, ותשמישי קודש כלי לרבות ומסורתית, עממית יהודית אמנות חפצי מכיל
שונות• מתקופות יהודית

 משעת ה• ג, ב, בימים השבוע: ימות בכל לקהל פתוחים ברמת־אבית, הארץ־ "מוזיאון קרית ביתני
-13-00—10-00 בשעות ושבת ו׳ בימי ,20-00—13-00 בשעות ו־ד׳ א' ביום ,17-00—10-00

 •615901 טלפון ,26 ביאליק רחוב — ת״א לתולדות היסטורי מוזיאון

 ,13-00—9-00 משעה השבוע ימות בכל לקהל פתוח העיר• של מראשיתה וצילומים מסמכים מכיל
-13-00—10-00 משעה שבת ביום -19-00—17-00 בשעות גם ו־ד׳ א׳ בימים

•625707 טלפון ,26 ביאליק רחוב — הכתב מוזיאון

 לשבת• פרט השבוע ימות כל לקהל פתוח והתפתחותו• תולדותיו בכתב, העוסק בעולם במינו יחיד
 14-00—9-00 משעה — ה' נ׳, ב׳, בימים 19-00—17-00 משעה ,14-00—9-00 משעה — ד' א, בימים

-13-00—9-00 משעה — ו־ ביום

•825375 טלפון יפו, השעון( )ליד 10 שלמה מפרץ רחוב — יפו—ת"א לעתיקות מוזיאון

 בעיר• שונות בחפירות שנחשפו ותעודות ארכיאולוגיים מוצגים מכיל
 -17-00—10-00 משעה — ת', ג', ב׳, ביטים השבוע, ימות כל לקהל פתוח
-13-00 שעה עד 10-00 משעה — ושבת ששי בימי -20-00 שעה עד 10-00 משעה — ד׳ א', פתוח



135 מולד

ציון
 בע״מ לביטוח ישראלית •חברה

בטוח עסקי כל

:סניפים
חיפה - ירושלים - תל־אביב

סוכנויות!
בישראל והמושבות הערים בכל

!ראשי משרד

67701 טל. <120 אלנבי רח׳ תל־אביב,

"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

החדשה לשנה ברכתנו
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..............

 ת ו ח ת v ה ל \7רגי גיר ׳\ידג7ח_ע
 נע־ני ות\7ו כאהן !־.אחים

61873 שיי. חי־ש״ בית רזי־* תל ירושלים

ולפיתוח • לתעשיה • להנדסה • לבנין ♦ לתכנון

בתיבה למכשירי הראשית הסוכנות

תל־אביב 612165 טלפון ,26 לבונטין רחוב

 לאזדד
 דמו
 עם

בזצבד
«דקו

&JM0 CURL ׳גכ7א ז

אניה
כתיבה סרטי • מעולה בטיב פחם ניר •
להכפלה צבע • שעוניות לתקון נוזל •

 ה ל פ נ ה ל שעוניות •
 י.ב.מ למכונות רציף לניר מיוחדת מחלקה

החרושת: בית
32177 טלפון יצחק, נחלת ,10 מס׳ השלש דרך

הראשי: המפיץ
תל־אביב ,612165 טלפון ,2ת לבונטין רחוב כתיבה, מכשירי



רך׳

מת. תעשיות בע׳־מ הארגז
י'.51-3 טל. ישראל גבורי רח׳ :הראשי המשרד

הרכב מחלקת •
 מר ״מ .אוטובו הצבורית, התחבורה לשרות אוטובוסים

.94 ישראל גבורי רח׳

י תה מ רהיטי לייצור המחלקה •

רמלה ליד צריפין, ץ ע ת ש ו ר ח •

 ־ מר — בע״מ ל״אמקור״ שותף



ל׳י 2.50 החוברת מחיר

 ■בין-ווקל

manחקרהות ■1־ 
חקלאית ותעייה ׳®י

 ירושלים פוסט, ג׳רוסלם בדפוס ישראל, במדינת נדפס

4449 ד. 4ו ,2 פינסקר רחוב תל־אביב, ״מולד״ השולח:

תל־אביב־יפו
Tel-Aviv-Yafo 
P.P.—שולם 
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