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״1975׳ס^סנר ישחת׳
 שרותיט למנוייה: ״מגור״ נותנת החדשה השרותים בתבנית
 השרותים על בנוסה לנהג, והדרכה ייעוץ הנחות, חדשים,

וגרירות. התנעות תקוגי־דרך, של המקובלים

 בביטוח ״מגור״ השתתפות מענק ל״י 100.—
 בפרמיה השתתפות 10 96ו*או ״מקיך״ רכב

 באגף! שיעשה אחר ביטוח כל של השנתית
״מגור״. של הביטוח

 10 •7• הנחה תלושי לשנה, ל״י 214.—
״מגור״. בחנויות אבזרים בקניית

 ההרכבה — מעבר בקניית הנחה ל״י 15.—
חינם.

איו״. ״טרייר ואפשרות חדש רכב מכירת :}ג
 — משומש רכב של וקנייה מכירה שרות

.התיווך. דמי במחצית
 של השרות בכתב שפרטיהם שרותים ועוד

״מגור״. התחיבויות

 המנוי מחיר בלבד, בדצמבר וב עד לנרשמים
ל״י). 145.— (במקום ל״י 125.— השנתי

׳120
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 או ״מגור״ בסניפי ההרשמה, מתחנות באחת היום עוד הרשם
 הבאים: הפרטים את תל־אביב, 32067 לת״ד שלח
 שנת הרכב, סוג המכונית, מספר וטלפון, כתובת ומשפחה, שם

 על המחאה צרך .,ג צד או מקיף הביטוח, חברת שם ייצור,
 ל״י 140.— או ;75-68 ייצור משנת פרטי לרכב ל״י 125.— סר

וטרנזיט. לטנדר ל״י 20.— תוספת ;67־63 ייצור משנת לרכב
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לנהג והדרכה שחתים ואבזרים, רכב שווק ביטוח, התשות, דרך, שחתי

דעה ו ה

ספח־ט

ל רג דו כ
בר־־חמא

יוצא

ה מ ח ל ד דנ

 בעבר שהיה בר־׳חמא, עמום (מיל.) סא״ל
 וכיום בצה״ל ראשי גופני אימון קצין

 למילחמה שעבר בשבוע יצא מאמן־כושר,
הא על כתגמול לכדורגל, ההתאחדות בגד

הלאו הניבחרת ובמאמן בו שהוטחו שמות
 במישחקי הכישלון על שווייצר, דויד מית
אסיה. עמי

ההתאח בעסקני בר־המא של מילחמתו
 ימה־ יותר עוד כקשה מגדירה שהוא דות,

 בה ואשר השתתף שבה האחרונה מילחמה
החלה השמאלית, מידו אצבעות שתי איבד

בר־חמא מאמן
נזוזול־השדים את להפסיק

חוד שלושה בת ממושכת שתיקה לאחר
מטהרן. הנבחרת חזרה מאז שים,

 ביקורות של קיתונות פפגו ושווייצר הוא
 שתקו, אך אישיים בעלבונות אף הגובלות

 אפשרות שווייצר לדויד לקלקל לא כדי
לפ אך במאמן־ד,נבחרת. חוזהו הארכת של

 מוותר שודיצר כאילו שניראה לאחר תע,
 אליו שהגיעה הצעה בגלל זה, רעיון על

 בדרום־אפרי־ יוהנסבורג קבוצת את לאמן
בררחמא. של התקפתו התרחשה קה,

מוראל שפל. ירד ה הג האחרון זה ל
 לאחר כ״חכמים ההתאחדות עסקני את דיר

האח אלה למעשה, הם, כי וטען כישלון,״
 העסקנים כל כי ציין הוא בעיקר. לו ראים

 על־ מוכרים אינם הנבחרת על המקטרגים
 התעניינו לא שהם היות השחקנים, ידי

 לא הם למישחקים. ההכנות בעת כלל בהם
 במחנה-האיימו־ השחקנים אצל לבקר באו
עלי האחראים הם שהעסקנים למרות נים,
 שעוכב הכספי התשלום על ובעיקר הם,
 לירידת הביא הדבר סבירה. סיבה ללא

 ערב לשפל עד השחקנים אצל המוראל
לטהרן. הניבחרת יציאת

בארצות לפירסום האירגון
סניף בחח

 במרכז — אמש הודיע בתל־אביב, סניף פתיחת על
 איסטר־ ״אדוורופ אינטרנשיונל״. ״אדוורופ אירגון — שבג׳נבה
 המשותף האירופי השוק בארצות לפירסוס אירגון חינו נשיונל״

לו. הנספחות ובארצות
 אינשונשיונל״ ״אדוורופ בנציג נבחר אננת אורי חפירסומאי

בישראל.
 יצירת שווקים, פיתוח בוללים חאירגון של הפעילות שטחי

 ייצוא קידום ורב״לאומיות, דו״לאומיות לעיסקות קשרים
 מבצעי קובנים, בחירת ידע, מבירת שיווק, מחקרי וייבוא,
ויחסי״ציבור. פירסום

שיווק ומומחי פירסומאים חם בארצותיהם האירגון נציגי

 - המשותף האירובי השוק
בישראל

 ומאושרים מוכרים וחם בענף רב״שנתי נסיון לחם אשר נבחרים
הרב־לאומיים. המסעות ביצוע לצורך ממשלותיהם ע״י

 צרפת, פינלנד, אנגליה, בלגיה, באוסטריה, סניפים לאירגון
 ועתה שוויצרית שוודיה׳ ספרד, נורבגיה, איטליה, גרמניה,

בישראל.
 הסניף שכנות. ארצות בפעילותם מכסים מהסניפים חלק

ותורכיח. פרס שביוון, בשווקים גם לטפל מונה הישראלי
 אינטרנשיונל״ ״אדוורופ למרבז הודיע אבנת אורי מר
הכל המצב לנוכח — הישראלי הסניף של פעילותו שראשית

הייצוא. עידוד בשטח תהיח — החדש כלי
 שרותיו את יציע — ״ישראל״ — אינטרנשיונל״ ״אדוורופ

באירופה. שווקים לפיתוח בפוטנציה, וליצואנים ליצואנים

 מאפד בפגי הרצאתו בעת הביא, בר־חמא
טענו את שטח שם הבכירים, ני-הכדוריגל

 סיפר הוא לדבריו. דוגמה הקשות, תיו
 אליפות את שקבע מישחק-הגמר ערב כי

 ואיראן, ישראל ניבחרות בין ׳אסיה, יבשת
מה מבוהלים היו הניבחרת שחקני כאשר

 במישחק, ינצחו אם אותם לרצוח איומים
ההת הנהלת יו״ר בפניהם פתאום הופיע

 צורך והיה הלר, מנחם לכדורגל, אחדות
 שהוא מפני השחקנים מרבית בפני להציגו

להם. מוכר היה לא
 עוד השחקנים בפני הלר של הופעתו

 עצבני היה שהוא כיוון למבוכתם, הוסיפה
 את לסכל במאמציו שנכשל לאחר ביותר,
מאסיה,־ ישראל את לסלק כוויית הצעת
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