
המאוחד הדןיבוץ הוצאתבע׳־מ ׳■מסדה* ספרים הוצאת

 ־גן, רמת 21 ז׳בוטינסקי דרך :המרכז
 רחוב :ראשי סניף ,251202־3 :טלפון
56628 :טלפון תל־אביב, ,2 הרצל

 — המודרני הציור תולדות
ריד הרברט

 ממשית להבנה הקורא את המביא ענייני ספר
 השקפות תיאור — באמנות המודרניזם של

 העיק- הציירים גדולי של והתיאוריות העולם
 הסבר בספר המהפכניות. והאסכולות קריים

 הובעו שבהן הצורניות הדרכים של משמעותי
 יצירותיהם תצלומי 400 בספר אלו. תיאוריות

בצב רובם ציורים, 400וכ־ הציירים גדולי של
 היוצרת בתמונות סקירה מהווים הצילומים עים.

 הדינאמיקה ההתפתחות של חוויתית תודעה
המודרני. הציור את המאפיינים והאקטואליות

 מחפשת העברית הסיפורת
— גיבור
רבינוביץ ישעיה
 ישעיה פרום׳ מתחקה בו ומעמיק יסודי מחקר

בהתפת האמנותיים התהליכים על רבינוביץ
 ועד ההשכלה למן העברית הסיפורת חות

 היהודית הלאומית המציאות רקע על ימינו.
 עיון מתוך באירופה, הספרותיים והזרמים
 רבות, יצירות של והלשוניים הצורניים בערכים
 הסיפורת של העליה קו את המחבר מגלה

ספרות. שוחר לכל יסוד ספר זהו העברית.

הופיעו
 לכדה האמן על לא / אלדן אנדד

שירים.

 זורם "חושך אחרי המשורר, של השלישי ספרו
קלות". בשמחות ו״לא ופרי",

הציביליזא של לידתה / פרנקפורט הנרי
 הקרוב כמזרח ציה

יבין אברהם תרגם

 הנודע הארכיאולוג סוקר זה פופולארי בספר
 התכונות מתגבשות שבה תקופת־המעבר, את

 שלו. ההיסטוריה במרוצת עם כל המאפיינות
מסופו של הציביליזאציות בחקר מתרכז הוא

 הן, ששתיהן ביניהן, ובמגע ומצרים, טמיה
 העולם של תרבותו אבות רבות, מבחינות
תמונות. 50 + ׳עמ 142 המערבי.

ארץ דרך / כן־יופף ראוכן
שירים.

 ;הקבלות : המדורים המשורר. של השני ספרו
אהבה. של יממה ; מחול
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 של המרכזית הגימלאות קרן
בע״ם ההסתדרות עובד*

(1954 בשנת )נוסדה בארץ הראשונה הציבורית הפנסיה קרן

ציבוריים ומוסדות ההסתדרות עובדי בתוכה מאגדת

:משלמת הקרן

 מן 70% ומכסימום 35% מינימום חייהם ימי לכל זיקנה לעת העכורה מן לפורשים קבועה חודשית קיצבה
; בר-הקיצבה מות אחרי לשאירים קיצבה גם וכן ; הכוללת״ החודשית ״המשכורת
 של בפרנסתו התלויים הקרן חברי של משפחה ולכני להורים ליתומים, לאלמנות, קבועה חודשית קיצבה

 אלמנה גם ;הכוללת״( החודשית ״המשכורת מן 85% )עד הפרישה לגיל הגיעו לפני מותו של במקרה החבר
לפנסיה. זכאית עובדת
 ליורשים או לשאירים, חיים ביטוח דמי של חד־פעמי מענק הקרן משלמת דלעיל החודשית הקיצבה מלבד

 ומינימום חודשים, 12 של למשכורת השווה בסכום העבודה מן הפרישה גיל לפגי מת אשר החבר של
;ל״י 4,000.—

 זמן כל לנכים חלקית, או מלאה הכוללת", החודשית מ״המשכורת ד50%-0% של במיכסה חודשית קיצבה
מותם. אחרי לשאירים וקיצבאות זיקנה( לקיצבת זכאים העבודה מן הפרישה )בגיל לעבודה מסוגלים שאינם

התפטרות(. או )פיטורים הפרישה גיל לפני בקרן החברות הפסקת עם חד־פעמי תשלום
 וכן ;אחרות קונסטרוקטיביות ולמטרות לשיכון נוחים, בתנאים להלוואות, הקרן חברי זכאים זאת מלבד
ציבוריות. שיכון בחברות דירות ברכישת לחבריה הקרן עוזרת
 מיליון 330ל־ המשוער לפי ההון יגיע 1967 שנת ובסוף ל״י מיליון 275ל־ הגיע 1966 שנת בסוף הקרן הון
 אחוז גם מגיע שיעור ובאותו האוצר לתקנות בהתאם מוכרת" ב״השקעה הם מההון 80%מ־ למעלה ל״י.

בהצמדה. ההשקעות
 בסוף ; 5,000ל־ מתקרב פנסיה על המתקיימות הנפשות וס״ה 3,100 — 1966 שנת לסוף הקיצבה בני מספר

.6,000ל־ כנ״ל הנפשות וס״ה 3,700ל־ המשוער הקיצבה בני מספר יגיע 1967 שגת

ל״י. מיליון 45ב־ 1966 שנת בסוף הסתכמה החברים שבידי ההלוואות יתרת

:כקרן הימים ששת מלחמת נפגעי זכויות

 בלי ובעורף, בחזית הימים ששת במלחמת שנפגעו הקרן חברי אותם בכל לראות החליטה הקרן הנהלת
 המחלקה להחלטת בהתאם ההנהלה, אישרה כן רגילים. ונכות פטירה מקרי בנדון, הקרן חוקת את לשנות
אחד. לכל ל״י 250.— בסך הימים ששת במלחמת לפצועים מיוחד חד־פעמי מענק תשלום מקצועי, לאיגוד
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לישראל החשמל חברת ברכת

תשכ״ח לשנת
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כע״מ עובדים שיכון
מל־אביב ,21 ווינצי דח ליאונרדו רחוב

פועלים שכון

*

עולים שכון

¥

ותיקים שכון

*

בהתישבות שכון

 המרכזי המשכיר
 בעימ להספקה הקואופרק״ב״ת ההברה

שלו 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

לונדון פלטרייד, חברת

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

בע״מ "הזרע"
לונדון המרכזי, המשכיר

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

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

בארץ. סניפיו בכל :לקמעונות לצרכן״ ״המשביר
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1 wjtלהעתקות \7רגי מר ת
 □עט ו׳טזת ס׳הן !־.אחים

6187 3 לv י V1 יתח3רז!־1< חיי ■ 'ייש^ים

ולפיתוח - לתעשיה ♦ להנדסה ♦ לבנין • לתכנון

 כתיבה למכשירי הראשית הסוכנות

תל־אביב 612165 טלפון ,26 לבונטין רחוב

דמו לאודר
DUמעבד 

1ייק1

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

להכפלה ת ו י נ שעו •
י.ב.מ למכונות רציף לניר מיוחדת מחלקה

החרושת: בית
32177 טלפון יצחק, נחלת סו, ,מס השלום דרך

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



II

Mr/ צ!ה
 "שמף צועד ברציפות השמינית השנה זו * * *

 על ונמנה בישראל השמנים יצואני בראש
ביצוא* חמליונרים" "משפחת

 "שמן" ביח״ר זכה השנה גם ועוד: זאת
 על העם במשאל ראשונים מקומות 5ב־

 דיכטר מכון ע״י שנערן המובחר המוצר
הקהל* דעת לחקר

צדאש צועד תמיד



ל״י 2.50 החוברת מחיר

 הישוב הכשרת חברת

 בע״מ בישראל

 ובמה הוו/פיתוח השקעות
ומסחר תעשיה אזורי
ושיכון מגורים אזורי

 29>89 24ג59 טלפון 14 הלל רח־ ירושלים הראשי. המשרד

 52070 טלפון גו רוטשילד שדרות תל־אביב : סניפים

62595 טלפון 8 שוקיי חטן רח׳ חיפה

ירושלים פוסט, ג׳רוסלם בופום 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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