
שלך. האוטובוס ממתין, אני גם בתור? ממתין אתה
 פרטיות מכוניות של אדיר צי כאשר לרמזור, הארוך בתור ממתין אני

שלי. הנסיעה נתיב את וחוסם עבר מכל אותי מקיף
 הממתינים אנשים עשרות ועוד אותי, לעכב כדי אחד תנועה בפקק די
בתחנות. כמוך,

 פרטיות. מכוניות בעשרות מאשר אנשים יותר נוסעים אחד באוטובוס
קדימה. זכות כל לי ניתנת לא זאת למרות

 הגדולות בערים כנהוג הציבורית, לתחבורה חופשיים נתיבים - ? הפתרון
בהם. נוסעים אוטובוסים רק אשר מיוחדים נתיבים בעולם.
* שלי• בתחנה רב זמן לי להמתין תאלץ לא כך - ן ן  *י
1_ יותר. וטובה מהירה מנסיעה כולנו נהנה בר

הצבורית. לתחסרוז חופשיים נתיבים הפתרון:

 בתור להמתין נאלץ אתה לצערנו
תור. בלי להתקדם נותנים לא לאוטובוס כי

דצמבר בחודש מיוחדים בתנאים מקור קופא שאינו בארץ היחיד המזגן
 ה־ כאשר רגיל אויר למזגן קורה מה

 ו מעלות 7ל־ מתחת יורדת טמפרטורה
 ומפסיק קרח מתכסה הוא כלל בדרך
!ביותר נחוץ הוא כאשר דווקא לפעול

 לא זה אך רגיל אויר במזגן קורה זה
 :רגיל מזגן שאינו ״זהר״ אויר במזגן קורה

 חגג (אשר רב־המוניטץ המפעל מהנדסי
 בישראל) לפעילותו שנה 50 שעברה בשנה

המופעל חימום גוף ״זהר״ במזגן התקינו

 לפעולה נכנס זה חימום גוף טרמוסטט. ע״י
 7ל־ מתחת אל יורדת הטמפרטורה כאשר

 על קרח הצטברות נמנעת וכך מעלות,
המזגן.

 בארץ היחיד הוא ״זוהר״ של המזגן
 אותו מספקת ו״זהר״ כזה במתקן המצויד

 דצמבר ובחודש המזגן. למחיר תוספת ללא
 חלקי לכל חינם הובלה נוספת: הנחה

הארץ.

 מזגני של וגוברת ההולכת הפופולריות
 ״דחיפה״ קיבלה הסקה, כמכשירי אויר

הישר התקנים מכון פירסם כאשר גדולה
 ע״י הבית חימום כי המוכיח סקר אלי

 ביותר הזולה ההסקה שיטת הוא מזגן
וה הנפט מחירי וכאשר לפיירסייד. פרט
 שאנשים פלא אין פעם, מדי עולים סולר

ה המכשיר שזהו גם מה למזגנים עוברים
את ומקרר השנה כל במשך הפועל יחיד

בקיץ. הבית
 בבתי מותקנים אויר מזגני ויותר יותר
 מיזוג כי נוכח שהישראלי לאחר ישראל

ב הכרח אם כי מותרות עוד אינו אויר
תנו הכביסה, מכונות כבענף שלנו. אקלים

 גם כך — החימום ודודי הבישול רי
 מקום את ״זהר״ לה כובשת המזגנים בענף

 שהיא האיכות למכשירי הראוי הכבוד
מייצרת.
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