
בד לגברי□ ה13או בית סוך־סוף, ל ב
חד לגבר, אופנתי מוקד ר בכוונתו — בארץ נפתח במינו מיו חדי ה ה תודעת ל ,הישראלי לגבר האופנ

הישראלי; לגבר חדש
בו לא ואף חנות זו אין לא,

 ענק, אופנה בית אם כי טיק,
 ״בית במובן המשמעות במלא
ל היא וכוונתי לגבר״. אופנה

 שנפתח החדש האופנה בית
 האופנאי ע״י מספר ימים מזה
 של מנהלו לשעבר ענברי זהר

 התל־אבי־ פייר־קארדן בוטיק
בי.

 הגברים באופנת העוסק זהר,
ש ובצדק, טוען שנה, 15 מזה

 שזהר כפי וננהג בואו דימה,
 אני שנים. מזה נוהג ענברי
 נהדר!! מתלבש הוא בו, מקנא

 המחדיר אופנאי
עולמית אופנה

 זהר לעזרתנו, בא זהר ובכן,
 אופנת של מ״ר 200 לנו מציע

מ החל נהדרת, ללכד, נכרים
המ לבגד ועד התחתון הביגוד

 כמו ביותר. והאופנתי הודר
חלי או ,8ס51א£55־51;17
כל'הלי־ אפילו או לערב, פה

ן יפה להתלבש לא למת — ענברי זהר

 בטלוויזיה, רואים אנו כאשר
ב הלבושים גברים אותם את

וש בחליפות היום כל משך
 אנו יהיה, אשר עיסוקם יהיה

 נאה זה אכן לעצמנו, חושבים
 בשבילנו. לא אך
בשבי לא למה שואל, אני
 לד,ע־ נתחיל שלא למה ו לנו
 איתנו הבאים האנשים את ריר

 בפרט, עצמנו את או במגע,
 אמנם ? יפה להתלבש לא למה

נו כאשר הראשונות בפעמים
 בחברת חליפה לבושים פיע

 באים אנו אתם העסקים אנשי
 אך שהגזמנו, הם יאמרו במגע,

ולב אתה, מחר אני, זה היום
חלי ילבשו כולם כולם, סוף

לישי אם לעסקים, אם פות,
ק !בכלל או בבית־קפה, בה

 רוצה זהר טובה. להרגשה פה
ה לגבר האופנה את להחדיר
 בכך. לו נעזור בואו ישראלי,
 משכבר זהר של מכריו לדעתי,
 חברי־כנסת, שהם מי הימים.

 יפים ואנשים ממשלה, חברי
 עימו, בקשריו ימשיכו אחרים,

 אותם שפתח. הפרטי בעסק
 חסד לזהר זוכרים מכרים,
 וההוגן, האדיב זהר נעורים,

 שירות לתת היודע זהר אותו
 לכם אל אך ללקוחותיו. טוב

 בית זה אמנם ליאוש, להיתפס
 (כאמור בגודלו הן ענק אופנה

ב והן בייחודו, הן מ״ר) 200
להל מעוניין זהר אך מיקומו,

האח באופנה כולנו את ביש
 מחיריו את העמיד לכן רונה,

ההיגיון. בגבולות

,ב בקומה נמצא סטריאו 1.11/1.
.1. חברה,  נמצא סטריאו 1\
ל היגעתם אמנם ב׳ בקומה

 שלום פינת 22 בוגרשוב רחוב
 אך השלט. את וראיתם עליכם

 קומות? שתי לעלות הבעיה מה
 כשבועיים, לפני כתבתי מאז
 למערכות זו סוכנות על

שו קוראים אלי, פנו סטריאו
 את מצאו שלא בטענה, נים

במ מצויין היה ובכן המקום.
 תמצאו שם ב׳. קומה פורש

 במערכות מבוקשכם, כל את
 מעולים. סטריאו ובאביזרי

 ב־ להשיג ניתן לכם, כידוע
 להרכבה קיטים סטריאו 1^.1.

3. טלווקם, :כמו עצמית .0, 
^,5. ספקטרה, יוניק,  ועוד. .
לשל ניתן אלו, קיטים כאשר

יצר אותם של בטיונרים, בם
נים.
 סטריאו ״ן.1£ב־. לזאת פרט

0 פטיפונים תמצאו £  (וגם 0
 או ,8.3.11. עצמית), להרכבה
 ואלקטרו פירלס של רמקולים

מגנ ראשים או אקוסטיקס,
בקיצור, אמפייר. מסוג טיים

המ היצרנים מכל בכל, הכל
עולים.

ב להתרשם תוכלו כן, כמו
 של הדגמה ממערכת מקום,

 מיידית. להשוואה המגברים
 במשמעותה תבחינו, שמיד כך,

 סטריאו מערכת של האמיתית
קי של ומיכולתם איכותית

סטרי כמערכות לתפקד טים״,
 לפגום מבלי דבר, לכל או

1£ב־. הצליל. באיכות . \ 
ל מערכות מתאימים סטריאו
תי שאם בטוחים היו תקציב,

1£ל־. כנסו .  בכוונה סטריאו \
 את למלא הם ידאגו לקנות,

 ותוך תקציביכם, לפי מבוקשכם
 הלקוח, רצון של מירבי סיפוק

עובדה. זוהי
 לבוג־ קומות שתי עלו ובכן,
 ותיווכחו 286349 טל. 22 רשוב

 שתבואו בתנאי הכל בעצמכם.
ועד בבוקר 10.00 השעות, בין

מ־ שישי וביום בערב, 8.00
 בצה־ 3.00 עד בבוקר 10.00
 בשעות כי מאד, פשוט ריים.

להתראות. שם, סגור אחרות

 בחשבון, נלקח ופרט פרט כל
 (זהו ״סוסייטי״ של בתיכנונו

ואת האופנה). בית של שמו
 המדינה, כיכר — במיקומו חיל

 על זהר חשב כאן .20 באייר ה׳
 הרי ללקוחותיו. בחנייה הנוחות
 לכן, !זמן אין לרוב לגברים
 להחנות ניתן הנוכחי, במקומו

 כמובן), לך יש (אם הרכב את
 לקנות ״סוסייטי״. מול ממש

 בעיות כל ללא אליו ולחזור
 ״סו־ של לגודלה גם בחנייה.
 לב תשומת ניתנה סייטי״

 מ״ר 200ו־ הקומות שתי רבה.
בל לגברים האופנה בית של
צפי ללא קנייה מאפשרת בד,
 וה־ האדיב השירות ומתן פות

 ללקוח, ביותר אינדיבדואלי
ב זהר, את שהינחתה מסורת
ה במשך קארדן פייר בוטיק.

לגבי ומה ניהל. אותו שנים

 ״סוסייטי״, הוא הלא ? השם
 אולם, הדעות, לכל מפוצץ שם

 וב״סוסייטי״ פשוטה משמעותו
 לאוכלו־ ובכנות היא הכוונה

 ומעלה. הבינונית מהרמה סיה
ה השאלה, שוב תתעורר כאן
במחי לעמוד מסוגל אני אם

ל האופנה בבית ובכן, ? רים
 בגד כל אשר ב״סוסייטי״, גבר

המחי מחדל, מיובא בו ובגד
 לא הארץ. תוצרת כמחיר רים

 ישנם דוגמא, הנה אז ? יאומן
מ חולצות או סוודרים יצרני

תוצר עבור הדורשים קומיים,
 זאת, לעומת ל״י, 400—500 תם

 עבור ב״סוסייטי״, זהר מציע
תו מדגיש, ואני חוץ תוצרת

הו או גרמניה אנגליה, צרת
 במחיר אותם מציע זהר לנד.
המיו המוצרים לאותם זהה,
 כבר זה ובכן, בארץ. צרים
לשיקולכם. נתון

 לדעת ושמחתי שוכנעתי אני
 הגברים. לנו הדואגים שיש
 לא בארץ, שהגברים יודע זהר,

לבי גבוהים סכומים יוציאו
 יהיו שמחיריו דאג לכן, גוד

הע עברו בזכות לכל. נוחים
 החזק, רצונו בזכות בענף, שיר

לגב אפנתית תודעה בהחדרת
והשי האווירה בזכות רים,
 אירופאית ברמה שהם רות

פתי שעם אני משוכנע גבוהה,
 לגבר האופנה בית של חתו

 ה׳ המדינה (בכיכר ״סוסייטי״
בהופ שינוי יחול )20 באייר

הח הישראלי. הגבר של עתו
 להשיג ניתן ובכן, ? לטתם

 של עצום מבחר זהר, אצל
אנג תוצרת נהדרות, חליפות

 זאת, הולנד. או■ איטליה ליה,
 של העצום, למבחר בנוסף

 לגברים. שונים אופנה אביזרי
יפים. היו ? אומרים איך זהו,

חלו□
של

שיען
מטבחי□

 בעל ונחמד צעיר, הוא איגור
 הבחור אומן. ויד אסטטי חוש
 המייצר מפעל של בעליו הינו
סנ כל כאשר למטבחים שיש

 להפליא. על־ידו מעובד טימטר
מאי השיש את הקונה איגור,
 מדינה מכל או מברזיל טליה

 בצבעים שיש לה אשר אחרת
 במילוי מסתפק לא יפהפיים,

הדוג לעיצוב הלקוח דרישת
 את לו מוסיף אלא כרצונו מא

 ואכן בעיבוד לו המיוחד הנופך
 זו, באומנותו העוסק איגור,

 :טלפון ,116 גלויות קיבוץ ברח
או מבחר בפניך יציג 838643
 במגוון למטבחים בשיש מנותי

לבקר. כדאי צבעים.

סטריאו ,גע לקנות כדאי היכן
ם א ת לשבור ״אשמור״ בכוונת ה ן השוק א

ה בחנויות ביקורי במסגרת
ב ניתקלתי השונות, סטריאו

 לעצמי חובה אני שרואה אחת
 בגין רק ולו לידיעתכם להעביר
 מוצרי של מאוד הנמוך המחיר

 מציעה. היא אותם הסטריאו
ה בשיטת פועלת זו, חנות

 הסטריאו ומוצרי הישיר שיווק
 במחירים לצרכן נמכרים בה,

 במחיר אף ולפעמים סיטונאים
 בכל לסיטונאים. מאשר מוזל

 הוא המחירים הפרש מקרה
ה בכל אחוזים בעשרות נמוך

 הסטריאו. בענף מוצרים
 הסטריאו לחנות היא וכוונתי

 מר של שבבעלותו ״אסמור״
מר מצליח כיצד מזרחי מרדכי

 במחירים מעמד להחזיק דכי
קו מרדכי ובכן, ? נמוכים כה
 וכאמור עצומות בכמויות נה

 הישיר. השיווק בשיטת עובד
למ מוטב מרדכי של לדעתו

 מאשר נמוך ובמחיר הרבה כור
 ב־ ואמנם, כלל. למכור לא

 טל. 25 העליה (רח׳ ״אסמור״
הקונים תנועת ת״א). 824910

 משיטה וההצלחה ביותר ערה
לעין. נראית זו

 ? ב״אסמור״ להשיג ניתן מה
(כו ¥25\ רמקולים זוג ובכן,

 ל״י 950 במחיר תיבות) לל
 (במקום ל״י 1,900 במקום
ו (חשמל רדיו + טייפ אחר),

במקום ל״י 850ב־ סוללות)
£¥- מגבר ל״י, 1.350 1 £

(תמא) 40׳\\ 8.^ן.8.
 ל״י, 2,900 במקום ל״י 1.350

 ¥35\ דיינבוקס רמקולים זוג
־ז¥.^ בעי תיבות (כולל 3\\
 במקום ל״י 1,950 נהדר) צוב

 85 — סטריאו אזניות ,3,900
 כהנה .עוד ל״י 180 במקום ל״י

 ללא במחירים מוצרים, וכהנה
תקדים.

בכוו האם ושיפטו אתם ראו
ה את לשבור ״אסמור״ נת

שב לבטח אך אולי, ? שוק
גדו מכירותיהם אלה מחירים

 לתזכורת ושוב ביותר, לות
 והפצה יבוא ייצור ״אסמור״

824910 טל. 25 העליה רח׳
ת״א.

¥11 £0* צרן1ד?ו ל3יו
ם החברה מפעלי — 33 ה כני סו  חוגגים מ־גול״ ״גולדן בארץ ו

ה בימים ם. יובל אל ת מ ק ה ל
 מי וילדה ושוב וילדה וילדה,

 האיכות מטליות על שמע לא
 בית עקרת כל שאל וילדה,
מט זו אכן ? ״וילדה ותאמר

 הבית״. בניקוי לי העוזרת לית
 ולספר לשוב ברצוני אין אולם
מט המטליות, איכות על לכם
הכ לעשות אלא וכדומה, רתן
המ ענק קונצרן אותו עם רה

 וילדה, בשם אלו מטליות ייצר
 ״גולדן־ בארץ, נציגיהם ועל

יאנגול״.
(בבע גולדן־יאנגול, חברות

המ גולדשטיין) משפחת לות
 בע״מ גולדן לשניים, חולקות

 ב־ ויאנגול בחיפה שמשרדיה
 קיבוץ ברח׳ שמשרדיה ע״מ

 הסוכנות הן בת״א 79 גלויות
 כל של הבעלדיות והמפיצות

קי ומהם בארץ, וילדה מוצרי
אלה. פרטים בלתי

ה קונצרן הינד, וילדה חב׳
כא מפעלים, 33 בתוכו כולל

ב עוסקים מפעלים, 32 שר
 מעור ״וילדה״ מטליות ייצור

מיי אחד, ומפעל סינטטי צבי
וה היפהפיות המפות את צר

 ״וילדן״. הנקראות צבעוניות
 שאינן אלו במפות המיוחד
 לגה־ צורך ואין כתמים סופגות

שוט ? מתלכלך — כלומר צן,
 לשולחן. ומחזירים במים פים
 מפות, כמיליון נמכרו היום עד

 מהן השונים הגדלים 8 מכל
חו אלה בימים מיוצרות. הן

ל להקמתה, יובל וילדה גגת
 החברה יצאה זה, יובל רגל

ו נוספים איכות מוצרי בשני
 לבובות ״וילדה״ מטליות : הם

 5׳1718ה־״-. ומטלית וצלחות,
״1' !£ כל לניקוי המיועדת — '

 כשניתן בדירה, ופריט פריט
 או יבש במצב בה להשתמש

ל מצטרפות אלו מטליות לח.
 וילדה של האיכות מוצרי שאר
 — ספוג עם פד — סקור :כמו

 הפלדה לצמר כתחליף המשמש
ל — בפונג׳ וילדה המיושן,
ויל פורמאיקה, וניקוי הברקה

 וילדה רצפה, וילדה לבית, דה
 ועוד למבונית וילדה לחלונות,

 המיועדים מוצרים וכהנה כהנה
 לשימושיה הבית עקרת לעזרת

והמגוונים. השונים

 ב״גולדן־יאנ- אומרים ואמנם,
ב — קנית וילדה ״אם גול״,

 מוצרי כל את זכית!״. ניקיון
 כספורמר־ להשיג ניתן וילדה
 ה- חנויות סופרסלים, קטים

 ניקוי לחומרי חנויות שק״ם,
המכולת. ובחנויות
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