
בע׳־מ מסדה ספר>ם הוצאת

חדשים ספרים

רותנברג בנו —הנגב צפונות
 הארכיאולוגיה על בסוגו ראשון מדעי ספר

 במרחבי יסודי מחקר על מבוסס הנגב• של
הנגב•
האח התגליות פרשיות לפנינו נגולות בספר
הערבה• משלחת של רונות

 הארץ• ובידיעת הנגב בתולדות יסוד ספר זהו
רבות• ובמפות בתמונות מלווה

—המדויקים המדעים לכסיקון
אביבי פנחס ד״ר

 והמונחים המושגים את מגדיר זה לכסיקון
 הערכים שרטוטים־"שנועדר^חקלקעל״י־חסבז״ת עשרות בספר המדויקים• במדעים השגורים

 עזר ספר היקף• רבות שימושיות טבלאות וכן
 ולתלמיד ולאדק״חמשכיל המדע לאיש הכרחי
כאחד•

— מיכאל ובנו ברקל ד״ר
צלקה דן

הסופרים( אגודת בשיתוף מקור )ספרית

 ובנו ברקל ד״ר הראשיות, הדמויות שתי
 חרבות• של עולמות שני מגלמים מיכאל,
 באפיון ותאור, דיאלוג של חריפים בצבעים

 כשני העולמות שני את המחבר מעלה קולע,
זה• רקע על זה ציוריים מישורים

— הגיא לשער —ההריגה מגיא
וירצברג בני

 של שליח כנער בזמנו שימש זה ספר מחבר
 מנגלה• יוזף ד״ר מאושויץ הרופא

 זה בספר שניצלו• המעטים מן היה המחבר
ומרת מרגשת מזעזעת, בצורה המחבר מספר

 שארית מילדי עשרה של תקורותיהם א קת
 על בהגנתם נפלו כמחציתם אשר הפליטה

 תקומת על תש״ח במלחמת ישן החדש ביתם
ישראל•
 חידת את להסביר זה בספר מנסה המחבר

 ההריגה• גיא אל המליונים של הליכתם

 פרויד זיגמונד כתבי
 כרכים בחמישה

 לפסיבואנליזה מבוא :ראשון כרך
נבחרות מסות :שני כרך

ל״י 16.50 כרך כל

*

וניקולס אוקאסן
 של בפשטותו מקסים אהובה סיפור
 השלש־עשרה המאה מן אלמוני מחבר

וציירה מצרפתית תרגמה

גולדברג לאה
ל״י 4.80

¥
 חזיון גיא משא ספר

 הענווים מן לבנימין
 טרינטו די ריווא הוצאת של פאקסימילי

ביבליופולית זכרון הוצאת ש״ך• משנת
ל״י 8-80

¥
 הזיקה משפט
 העברית בלשון
פרץ י• מאת

 לכל העברית בלשון הזיקה משפט תיאור
 העברית על מרוכזת וסקירה תקופותיה
 אלה ימינו עד המקרא מן הספרותית

ל״י 12-00

¥
:בקרוב

חכמים ולשון מקרא לשון
בנדויד אבא מאת
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בע״מ לישראל ופיתוח שיכון

תל־אביב הקריה 26 מס׳ ד׳ רה׳

35131*10 :טלפונים .7037 ד. ת.

בע״מ עובדים שיכון
תל־אביב ,21 ווינצי דה ליאונרדו רחוב

פועלים שבון
*

עולים שכון
* 

ותיקים שכון
*

בהתישבות שכון



מולד 258

 המרכזי המשכיר
 בע״נו להספקה הקואופרטיבית ההברה

שלו העזר וחברות

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

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

בע״מ "הזרע"
לונדון המרכזי, המשביר

לונדון פלטרייד, חברת

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

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

בארץ. סניפיו בכל :לקמעונות לצרכן״ "המשביר

PJ" מוגבל בערבון 
העובדת להתישבות כספי מוסד

ל״י 3.883.000 רזרבות עם הנפרע ההון

 א'28 רוטשילד שד׳ תל־אביב,
1294 ד• ת• 622441 טל•
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"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

בע־מ לשכון משכנתאות בנק

 שכון תכניות מימון
צבורית ובניה

 50 רוטשילד שדרות תל־אביב
623211 טלפון 1610 ד• ת•

ב׳ג״מ ירושלמי מ.

 לחבלים ישראליים מפעלים
 תעשיה בע״מ וטקסטילים

ובדים חוטים בחבלים ומסחר

פלמחיבו
מכורה

סוכריר

זיפזיף לבריית מפעלים

תל־אביב 85 אלנבי רח׳ :המשרד
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••••
 לד׳זעתקזת מר mתעש

 בעט ושחת כאהן ו־.אחים
61873 .*י V • •• ש ר -ח <!ו־זד־-בית תל ■ ■רושליס

ולפיתוח • לתעשיה ♦ להנדסה • לבנין • לתכנון

 כתיבה למכשירי הראשית הסוכנות

תל־אביב 612165 טלפון ,26 לבונטין רחוב

 לאורך
1זרק11 גסגבדDUרמו

אנ>ה
כתיבה ®סרטי מעולה בטיב פחם ניר •
להכפלה ®צבע שעוניות לתקון נוזל •

להכפלה שעוניות ®

י.ב.מ למכונות רציף לניר מיוחדת מחלקה

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

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



nipfj צת /*׳א

 "שמך צועד ברציפות השמינית השנה זו ♦ ♦ ♦
 על ונמנה בישראל השמנים יצואני בראש

ביצוא♦ המליונרים" "משפחת
 "שמך ביח״ר זכה השנה גם ועוד: זאת

 על העם במשאל ראשונים מקומות 5ב־
 דיבטר מכון ע״י שנערך המובחר המוצר
הקהל♦ דעת לחקר

^י,ע״צ-ז-ת״.,ער»ן'11



ל״י 2.50 החוברת מחיר

 הישוב הכשרת הברת
בע״מ בישראל

 ובמה הוו/פיתוח השקעות
 ומסחר תעשיה אזורי
ושיכון מגורים אזורי

 29589 24559 טלפון ו4 הלל ו־ח־ ירושלים הראשי: המשרד

52070 טלפון 15 רוטשילד שדרות תל־אביב סניפים:

62595 טלפוו 8 שוטרי חסן רח׳ חיפה

ירושלים פוסט, ג׳רוסלם בדפוס ישראל, במדינת נדפס

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

תל־אכיב-יפו
Tel-Aviv-Yafo 
p.p. —שולם 
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