
 כאלי סלון
17 הנשיא שד׳

 065־23172 עפולה
 כאלי סלון
 51 הנשיא שד׳

 063־24042 חדרה
 כאלי סלון

חיפה 1 הרצל
 04־660275

 כאלי סלון
 6 בן־יהודה
 02־222627 ירושלים

 ״השלום״ סלון
 (מול 68 יפו רח׳
 ירושלים כלל) בית

 02־222255
 2001 אלקטריק

 21 ורג׳׳ג המלך רח׳
 02־234780 ירושלים

 שיר אהרן
 ירושלים 115 יפו

02־222880
טטרון

 33 ילין דוד
 02־222322 ירושלים

 כרזני אחים
 טירת מסחרי מרכז

 04־573969 1 הכרמל
 אכרהם חצרוני

 קרית 68 העצמאות
 04־729308 אתא

טל־קול
 5 השופטים שד

מוצקין קרית
04־700311

 טל־קול
 ירושלים רח׳
קרית־ים 15—17

04־719568
 סט אחים

עכו 7 עמי בן
 04־912540

 יעקכ) (כהנים בזה!
 רסקו מסחרי מרכז
שמונה קרית

 067־41887
 עמוס חדד

 צפת 20 ירושלים
 067־30460

 טכריה קובי
 טבריה הגליל רח׳

 067־20225
 לעולה נתניה
נתניה 29 הרצל

 053־23649
 אושר סלון
 נתויה 5 בנימין שד

 053־23821
 אוניכרסל מכט

 נתניה 2 ויצמן
 הדרום סוכנויות

 אשדוד 31 רוגוזין
 055־31407

 ומנשה שלמה צלאח
 קרית מסחרי מרכז

 055־96396 מלאכי
 אלקטרוניקה א.א.

 באר־ 48 העצמאות
 057־78284 שבע

סיליפ
דימונה 443

 057־59989
 אורון רדיו
 פתח־ 10 עוזר חיים
 03־913940 תקוה
 כרק סלון

 פחח־ 30 ציון חובבי
 03־905707 תקוה
 אלקטריק סלון
 מזרחי את נחום
 רחובות 187 הרצל

03־957574
שילה

 תל־ 1 בו־יהודה
מגדלור בנין אביב

ק מקפיא עמו
ז6626ז גרמנית תוצרת 066ק ז

 למטבח אדים קולט
גרמנית תוצרת

ואפית ניטול תנור

17 ׳ ניידת טלויזיה

גרמנית תוצרת פאר מעולה נביטת מכונת

 צבעונית טלויזיח
רחוק טלט עם

24"־או26" טיפ טנטור דיגיטרוניק

 זו, מהתרת גש שש מערכת
 קונים משני אחד לכל חינם תוענק

 המעולים ״מץ״ ממוצרי אחד שירכשו
 המבצע, בתקופת

.20.1.78 — 20.11.77 בין

 בחנות לקונה ימשר הפרש
^ הקניה. לאחר מיד

בחנויות נושפים פרטים

—
שילה

 תל־ 4 המאספים
 גבירול (אבן אביב

קרליבך) פינת
 הכנקים סלו)

חיפה 1 הבנקים
 04־51406

 סופר סלון
 תל־ 122 אלנבי
 03־612850 אביב
 שמשון רדיו
 71 הגנה דרך

 תל־ התקוה שכונת
03־33126 אביב
 אור צליל

 (אברמנטו)
 שב׳ 44 אצ״ל

תל־אביב התקוה
 03־30386

 ורדי את הללה
 תל־ 100 בן־יהודה

03־223766 אביב
 מרכזי סלון

 תל־ 32 בן־יהודה
 03־290647 אביב
 אוניכרסל אסתר
רמלה 63 הרצל

03־963077
חן סלון

 תל־אביב 75 אלנבי
 03־294741

 (כדריה) רמזור
 36 רוטשילד

ראשון־לציץ
 03־941673

 שכיט סלון
 רמת־גן 30 ביאליק

 03־739933
 מסור סלון

 ,91 ז׳בוטינסקי
 רמת־גן
 נתנאלי
 12 כצגלסון
 03־251132 גבעתיים

 ! שכיט סלון
 145 כצנלסון
 03־739231 גבעתיים

 סכוי סלון
 חולון 77 סוקולוב

 03־859642
 סבוי סלון

 חולון 68 סוקולוב
 03־892588

 פאר סלון
 בת־ים 32 רוטשילד

 03־865191
 מושקוכיץ סלון

 בת־ים 27 רוטשילד
03־865873

גלובוס
 62 העצמאות שד

 03־832806 בת־ים
 יפו אלקטרו

 52 ירושלים שד׳
03־826877 יפו

 אליהו לכל
 29 יתשלים שד׳
03־825608 יפו

 הריהוט מרכז
 והחשמל

 122 ז׳בוטינסקי
 כץ פרדס
חמד
 18 בן־גוריח שד׳

הרצליה
 אלקטרוניקה א.ק.

 ציונה נם 14 ויצמן
 אליעזר סעדון

 אשקלון 27 העבודה
 051־23296

 כחלון סלון
אשקלון 9 הרצל

 051־22601
 אלכז אלקטרו

 44—48 מסחרי מרכז
 051־91381 גת קרית

 שרתת שרותי
 מחי) (צבי
שדרות מסחרי מרכז

ר״ג) אצטדיון בני־ברק(ליד רמת־גן 19 מודיעין רח׳ — מץ בית

210313 הזה־ העולם


