
ב״גדאוו הון הלקוחה אמרה נכה...״ היום הייתי !אב ללא....
 לאותם מיועדת אינה זו כתבה

 של ״טרמפ לתפוס המחפשים
 מפוקפק מסג׳ במכון הנאה״

להצ נועדה זו כתבה כלשהו.
 ״קליין״. בשם מכון על ביע

ש עד במינו מיוחד כה מכון
דו למצוא שניתן משוכנע איני
 ראיתי לכן הארץ, בכל לו מה

לידיעת להביאו לעצמי חובה
כם.

 קליין זאב למר שייך המכון
 עשיר צבאי עבר בעל בחור
 לפיזיו־ וינגייט ביה״ס ובוגר

 בבעיות המתמחה זאב טרפיה.
 חיצוניות והתקררויות פרקים

 טריאומטיות (מחלות בשרירים
 שם לו יצר המקצועית) בשפה

לקו קהל בקרב מומחה של
 ״כמעט אמון בו הנותן חותיו

עיוור״.
מצ זאב ובכן מומחה, אמרתי

 משמעותה בכל זה תיאור דיק
 בעת נוכחתי בזאת המלה, של

מלקו במקום ובפגשי ביקורי
 חסכו לא ושבח שהלל חותיו,

מפיהם.
חי ״זאב לקוחה: של סיפורה

אנ 4 של השידרה עמוד נו

 שידרה עמוד אמרתי — שים
הטי א. משמע. תרתי וכוונתי

 האנשים 4 מקבלים אותו פול
 אלו אנשים ב. השידרה. בעמוד

 כאשר ואני, בעלי ילדי, שני הם
 מה לעשות זאב הצליח בכולנו

טו לפניו. איש הצליח שלא
שונים אורטופדים אצל פלתי

המי שקנה כך הארץ, ברחבי
 מדוייק. מספיק הוא שלי דה

 הינו שזאב מלא, בפה לומר כדי
 הייתי לא בלעדיו שהוא. מה

 תודה לו חייבת אני מסתדרת,
 לי עזר הוא כי מאוד, גדולה

 — (המחלה שהמחלה בתקופות
נו כאבים לי הסבה כאבי־גב)

בספורט לעיסוק מ״חצי-נבה״ — שולמו ראובן

 ובחוליות בגפיים בגב, ראיים
הצוואר.
 ובעת 13 כבת כשהיתה בילדתי
 טיפל ק״ג, 20כ־ שקלה מחלתה

 לא אחר אדם שום כאשר זאב,
 אנה זאב אלמלא בה. לטפל העז
 מהכלל.״ יוצא זאב באה. אני
מנפ רבים מיני אחד זהו זהו,

 ממכון קליין זאב של לאותיו
 .79 המלך שלמה ,שברח קליין

 במשך זאב על־ידי אחר מטופל
 שולמן ראובן הינו שנים 7

ב ותיק טרקטוריסט (בתמונה)
 ראובן בארץ. גדולה חברה
מהחב הכרתי זאב ״את :מספר

 אליו פניתי יחד. עבדנו בה רה
 לא המודרנית שהרפואה לאחר

 (״נתפס״ בעייתי. על התגברה
 זאב ואמנם השידרה) עמוד לי

וגי בעייתי את מיידית איבחן
 החלקי לשיתוק הסיבה את לה
 בריא הנני כיום לקיתי. בו

ב לעסוק אף ומסוגל בהחלט
ספורט.״

מ אחד של נוסף סיפור זהו
 ״זאב״. של המרובים לקוחותיו

בעצ והיווכח קליין למכון בוא
).224202 (סל. מך.

 אז ? בדחיפות לכסף זקוק/ה
 למען משהו עשה/י קום/י
 חברה ל״גלאון״ ובואי עצמך

אנ שבעליה והשקעות למימון
ואדי מהימנים ישרים, שים
 בעת לך לעזור הרוצים בים,

 תמורת זאת כספית, מצוקה
 :כגון כלשהו, חפץ הפקדת

 דברי תכשיטים, דברי־ערך,
שטי יקרות, תמונות חשמל,

למיני וכסף זהב מוצרי חים,
 בעל אחר מוצר כל או הם,
 לך שיאפשר להפקדה, ערך

במ בו מיידית הלוואה קבלת
 לצאת לך יתאפשר כך קום,

 סוף־סוף תכיר וכך ממצוקתך,
 לעזור ונועדה הרוצה חברה,

 דרכה ורק דרכה אשר לך.
 ״אויר־נקי״ ״סוף־סוף״ תנשום

 כלכלית. מועקה ללא
ך רח׳ ל״גל־אוך, פנה/י  ב
 לסניף או 51907 טל. ,9 יהודה

 ת״א, 28968 טל. ,85 בדיזנגוף
 תצטער/י. שלא לי והאמו/י

לעצמך. עזור/י קומ/י, קדימה

לגיינס! למשוגעים ג׳יגס ■דד
 ישנו ־׳אביב !בתל 90 בפרישמן

במק תמוה שם הנושא מקום
 ניכנסתי ג׳יגס״. ״ד״ד צת

פנימה.
 בשם חתיכה ע״י נתקבלתי

 החנות מנהלת עירית עירית.
 בעלי ואלון, זאב של מטעמם
החרושת בית ובעלי המקום

311נן€1ז\־-00ב־ עירית ״טוסיק״

¥  בגדי את המייצר 80:>ק1״00
 עירית, ג׳יונס״. ל״ז־״ו־ הג׳״נס

בכנו גופחתי שם שבשחותי
 או לקוח לכל מתאימה תה,

המת הג׳ינס סוג את לקוחה
 לי ותאמינו גיזרתם. לפי אים

 והיא עצום, הוא שהמבחר
 נאמנה, עבודתה עושה אכן

 החנות בעלי ״טוסיק״). (ראה
 ה־ הסוכנים שהם ואלון, זאב

]\ למוצרי בילעדיים ן. האמ .
 ב״ד״ר מגוונים ריקאיים,

 הג׳יגס לסוגי בנוסף ג׳ינס״,
׳ב סרבל במכנסי אם הרבים,

 — ל״י 200( ובצבעוני שחור
שו באוברולים ואם ל״י) 220
 וחולצות בשמלות אף נים,

 ׳ומבד. מטריקו וגברים לנשים
 ג׳״נס בד״ר המתיר, לגבי מה

 וזאת יחסית זולים ׳המהירים
ה הייצור בגין לזכותו יזקף
״£6 מוצרי של עצמי  §11סת1ע
 של ביהח״ר כאמור שהוא

 ג׳ינס. ד״ר הבוטיק
ולפ להכנס כדאי : הגבר לך

שתת רק ולו עירית את גוש
ד לפי הג׳ינס את לך אים  גי

 מיבטחכם שימו ולנשים רתך.
האסתטי. בטעמה

מצמחים נותח שי־ט־ז השיער תכשיר
בלבד צמחים טהרת על המורכב ומהפכני חדש שיער תכשיר

 החדש התכשיר על שמעתם
 מרכיביו ? 7שי־טי־ לשיער
 שורשים, מחזק שהוא טוענים
קש ומרחיק יתר שמן מרחיק
חקר בדקתי, שאלתי, קשים.

 מזה. יותר שהוא ומצאתי תי
ב עוצר אף התכשיר לדעתי,

ויש שיער נשירת סביר זמן
 כי אף, שהבחינו הטוענים נם

 לאחר להם חלפו הראש כאבי
 לאו 1 מצהיק בחומר. השימוש

 ליבכם ושימו הסכיתו דווקא.
להמשך.

 פכט־ וזאב אסיה הנטורופטים
השפ את לבדוק החלו הולט
 על מסויימים צמחים של עתם

 למעלה לפני השיער שורשי
במק כנטורופט שנים. 10מ־

 הנחה, מתוך זאב יצא צועו,
 מרפאים שצמחים יתכן שאם

שנים, אלפי במשך מחלות

 כוח בהם אצור להיות חייב
 השיער, בשרש בעיות לשרש

אור חלק הוא הן השיער כי
 הזוג חקר כולו. מהגוף גני

 צמחים, אמנם ומצא פכטהולט
 שביכולתם ססויימים, מזנים
להפ השיער, שרשי את לחזק

קש לסלק ואף יתר שומן סיק
קשים.
להר הדרך היתד, קצרה מכאן
 כיום הנקרא התכשיר כבת

אמ דורש התכשיר שי־טי־ד.
 בשום אך בטיפול, התמדה נם

מהסי להזיק יכול אינו אופן
 מורכב שהוא ״הפשוטה״ בה

בלבד. מצמחים
ו בבדיקות שהועמד התכשיר

 הבריאות, משרד על־ידי אושר
ואצ ואחזור ביותר יעיל הינו
שהמט בתנאי זאת שכל יין,
ההור לפי בטיפול יתמיד פל

 לדרמטולוגיה מומחה אות.
שח בשיטחו, עולמי שם בעל

אנ כי גילה, התכשיר את קר
 וג־ מסיבוראיה שסבלו שים

 זמן תוך מגיבים שיער, שירת
ה התכשיר של לפעולתו קצר
שב לאחר וזאת 7שי־ט־ חדש
 טיפול על בלל הגיבו לא עבר
 שהוא. סוג מכל

 כל וחקרתי בדקתי שאלתי,
 לידיעתכם. להביא כדי זאת,

 הוא לעשות שעלי כל מכאן
 דעתכם. לשיקול להשאירו

ב ותתעניינו ובמידה חישבו
 להתקשר נא נוספים פרטים

בוקי רח׳ ,282486 :לטלפון
 תל־אביב. ,17 יגלי בן

 ניתן לרכשו, וברצונכם במידה
 בכל 7ה־שי־ט־ את להשיג

 והפרפומריות המרקחת בתי
בארץ.

אויר מזגני טרות

נרל־גיר ג ״[]אניפאך־ 0בש נושמים סנקליס על 1 ־
הגיו סוגי לכל כמומחים

2
ב ■הופיעה לא ,,!מזג״ חברת
 המזג ? והסיבה מהיר טיפול
המאפ האדיב והשירות הנוח
מז לשירות החברה את יינים

 צוות בתוכה הממזגת אוויר, גני
 בעליה אשר מעולים טכנאים

 ובעלי ׳הדינמיים ואבי חיים הם
 ■המתמחה החברה הנח. ■המזג
 למיניהם המזגנים סוגי בבל

ב ׳וקריאה קריאה לכל נעניו*
 וזאת שעות. 24 של ומן פרק

 גדולים מוסרות לנצל יודעים
׳ו תולים בתי :בגון ׳בארץ

■אח נוספים ציבוריים מוסדות
 לא היחיד אתה למה רים,

 58860 — צלצל י בהם תיעזר
 תיענה שם )10 ־ציונה (רח׳,נס
 נחמדה צעידה ע״י באדיבות

במומחיו ותיווכח, נעמי בשם
 המהיר, וטיפולם אדיבותם תם,
 ב״מזג״, הטכנאים צוות של

אוויר. למזגני השירות

 ובבל ההנעלה בענף עצמם הוכיחו ״סאניפאד״ סנדלי
השרשרת חנויות

 לשוק יצאו שנים 7כ־ לפני
 חברת של קלילים סנדלים
 ״סא־ סנקלי הנקראים ״פאדר״
 הי־ שכיום הסנקלים, ניפאד״.

חי בזמנו היוו דבר, שם נם
 במיבנם ההנעלה בענף דוש

 ובמשקלם בנוחיותם האנטומי,
 !בהם המיוחד מה הזעיר.

נו מרפידה בנויים הסנקלים,
 זיעה הסופגת (רפידה שמת

 חלב גומי בסיס על הבנויה
הר מהמזרח המיובא טיבעי

 האדם) עור למגע ונעים חוק
הלי של תחושה המקנה ורכה

מות הרפידה רך. חול על כה
 המיבנה בזכות רגל לכל אמת

 החובק המיוחד, האורטופדי
 דגש בשימת הרגל כף את

 ובליטה. קימור לכל
 צעיר פכולדר אריה מר לדברי

 ״פא־ של בעליו ,30 כבן נאה
דו ראשון ״כדבר בע״מ, דר״

ה רפידה להרכבי אנו אגים
 סיג־ לא האדם, לעור נעימים
 כדי טיבעיים, אלא טטיים

 העור. לגירוי יגרמו שלא
 הסנקל, תוכנן כאשר שנית,

 ניצולה של האפשרות נלקחה
לעבו בבית, בהליכה המירבי

ולים.״ דה
 החיצוני לעיצוב בנוסף ואכן,
 ה״סאניפאד״, סנקל של היפה
 לתנעולה הסנדל־קל תוכנן

 הפנאי. בשעות ונוחה נאותה
 העקב שקערורית א) :ואפרט

 המדרס קימור ב) לספיגתו.
ב מגבה ג) ההליכה. לנוחיות

אצ לפישוק הגורם הרגל קצה
ומני איוורורן הרגליים בעות

 ההליכה. בעת החלקה עת
 ב־ ובכן ? לרפידה מעל ומה

 וכיסו כולם על חשבו ״פאדר״
 לגברים, לנשים, הסנקל את

קור בבדי ולילדים לצעירים

 כאן וגם וג׳ינס מגבת דרוי,
 הגבוהה מהאיכות לבדים דאגו

 ארי של לדבריו כי ביותר.
 חובה להצליח ״כדי פכולדר,

 בייצור ולהתמיד להשגיח עלי
 הגבוהה באיכות החומרים של

ביותר״.
 הזמנה מתקבלת כאשר כיום

 על־ 803401 ל־ טלפונית אפילו
 השרשרת מחנויות אחת ידי

המר המשביר שק״ם, :כמו
 כל או לצרכו המשביר כזי,

ב מטפלת בארץ, אחרת חנות
 מנהלת ברעם, יהודית פנייה

 בע״מ ״פאדר״ של המכירות
בהי ביותר הטוב הצד על

 הראויים ובאדיבות, ענות
להערצה.

 של הסנקלים מחירי — אגב
 69 סה״כ לנשים ״סאניפאד״

ל ל״י, 45—60 לילדים ל״י,
ויפה. זול נוח, ל״י, 75 גברים

 הגידים סוגי לכל כמומחים
 משה את הכרתי האוטומטים

 ביניהם עובדיו, וצוות סלמה
 עובדיו וצוות משה אחיו. שני

לקו את משרת גיר בג׳נרל
 ולרגל באדיבות ביעילות, חותיו

ב אף ג׳נרל־גיר של פתיחתו
 ביותר. נמוכים מחירים

 בג׳נרל מהימנות? לגבי ומה
 הגיר פירוק את מבצעים גיר

יו זו בצורה הלקוח, בנוכחות
 במקום בו מיידית הלקוח דע
 שייא- הסופי התיקון מחיר את
ל ובאחריות כיום־יומיים רך

 ק״מ. 10,000ל־ או שנה חצי
 את אף בודקים גיר בג׳נרל

ה הרישוי מבחן לקראת הרכב
 ומכירה קנייה לקראת או שנתי,

 את כסף. אין חינם זאת וכל
 לפגוש ניתן עובדיו וצוות משה

 ,62 פ״ת שבדרך בג׳נרל־גיר
 .31131 טל. המי־ומי. מול

להתראות.




