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מצרים יציאת כמחידי

סבירים. במחירים מקסימים רעיונות ולייבא לייצר לעצב, שאפשר חושבים אנחנו
שעשינו. מה בדיוק וזה

 ארוע, ולכל לפסח ״קלאס״ עם מתנות של מרשים מבחר עבורך הכנו
חושב. שאתה ממה יקרים פחות הרבה במחירים

זכוכית
1.וררמיס

 למשקאות קרמיקה קנקן
 מקורי. בעיצוב קרים

ל״י. 75.ן!מחיר

 למשקאות זכוכית כוסות
\£\£<£, תוצרת חריפים

 ועץ זכוכית כלי
 והחסנה להגשה

ל״י. ו39המחיר.

עץ
 וקעריות קערות צלחות,

 גדלים במבחר תיק מעץ
ועיצובים.

 החל המחיר
ל״י. 36מ־,

מפות
אקזוטיות תחרה מפות

§| מרהיבות' דוגמאות במבחר ^
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בית כליפיירל כליסטיחים
 דקורטיביים קלועים שטיחים
 הרחוק מהמזרח תנצרים

 שטיחי הקיר, על לתליה
 לקיר. מקיר ושטיחים רצפה

ל״י. 89 מ־ החל המחיר

 פיירל קרמיקה כלי
 קדרות סירים, מאיטליה.
 כפרי בעיצוב ומחבתות

מקסים.
 ישירה. אש על לבישול
 להחסנה לשולחן, להגשה
במקרר.
ל״י. 49מ־. החל המחיר

 בעיצוב יפנית• סכום מערכת
מרשים.

 לקפה/חה קרמיקה מערכת
 תוצרת איש 6ל־ חלקים 12

אנגליה. ד71\1£5

 מקסימה פונדו מערכת
גרמניה. תוצרת איש 6ל־

בארץ מסוג! הגדול המכירות מרכז
ס מדוייב םה
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 מרכזית תחנה ע״י, ״סולכור״ ,78 הרצל ״כלבוצית״, ה/ שכנו הגמל רחוב ״יסמין״, הנגב, פאר פסג׳ ״ורד״, באו־שבע: .9 רוגוזין "ענבל׳׳, אשרור: (עצמוגה). המיסרים לי.׳׳, ״נוי יוזורה: אנן

 ״ארט״, גבעתיים: .39 העצמאות שד׳ אינטריוס״, ״פאן ,27 רוטשילד מגדלי ״סקאלה״, ים: נת בנימינה. צומת דלק תחנת שולמית״, ״מתנות בנימינה: ;17 רסקו יצחק״, ״חזן שאן: בית אג״ד.
 .178 סוקולוב אריה״, ״גלבר ,58 סוקולוב. לבית״, בניה ״שרות ,53 סוקולוב דולפין״, ״רהיטי הרצליה: .68 השרון דרך ״שיבק", השרון: הוד .12 מנורה יוני״, כל ״מיני גנים, תל 27 הרצוג
 ״ענבל"■ ,119 הנשיא שד׳ ״נוה״, ,55 העצמאות מיכלין״, את ״זניוק ,25 הרצל נעול״, ״גן ,6 נורדאו ״הקשתות״, חיפה: .45 קוגל שד׳ ״דומינו״ חולון: מסחרי. מרכז ״לילך״,' יעקב: זברון

 ״גאני״י ,61 הרצוג ״גאנז״, ירושלים: השקם. ליד זבולון״, ״כהן טבריה: (יהודית). ופרח״ ״דורון (אופירה), יעקב״, ״שי חדרה: .18 החורב ״רייס״,'• ,15 נורדאו ״קרביץ״, ,132 מוריה
 ברוריה״, ״כהן סבא:, כפר יובל. קרית מסחרי מרכד ״שיק״, אשכול, רמת מסחרי מרכז ״שחלב״, ,3 ישעיהו ״דניאל״, ,2 המלכה שלומציון ״לויזון״, ,1 יהודה בן ״קרביץ״ ,6 המלכה שלומציון

 חדש מסחרי מרכז ״גרדניה׳ז, אביבים: נוה .20 הגעתון ״רוזן״, הדקל, פסג' ״פלמה״, נהריה: חדש. מסחרי מרכז ״מנואלה״, כרמיאל: מסחרי. מרכז סטיל״, ״פופ שמריהו: כפר .84 ויצמן
 מרב; זהב״, ״פרחי ערד: .14 ויצמן הנוי״, ״בוטיק עכו: מסחרי. מרכז הירוק״, ״הבית סביון: .14 הנציב שמואל ״כנרת״, ,6 חי תל ״מריון״, נתניה: טרומפלדור. רחוב מרדכי״, ״לוי מגן: נוה

 ״עיצוב״, מוצקין: קרית סביניה. מסחרי מרכז וחן״, ״זהר ביאליק: קרית .62 העצמאות ״דורון״, אתא: קרית .2 מוהוליבר ״דורון״, תקוה: פתח הדקלים. ככר ״איזמרגד״, חנה: פרדס מסחרי.
 חן״, ״פנינת ,61 רוטשילד ״קלעים", ,93 רוטשילד ״כדן״, לציון: ראשון הנקרה״. ראש ״מצפה הנקרא: ראש בנין,פל. מסחרי מרכז ״נאה״, שמונה: קרית .2 ק.ק.ל ופרח״, ״נוי השופטים, שד׳

 ברודצקי רחוב מסחרי מרכז ״דידי", אביב: רמת .184 הרצל ״מקורי״, אגד, מרכזית תחנה ״כדר״, ,163 הרצל ״כאדו״, ,185 הרצל פופ״, ״ללי' רחובות: .75 הרצל ״שי״, ,21 רוטשילד
 62 ביאליק פפירוס״, ״לה ,7 הרצל ״מאיורקה״, ,20 ירושלים טוטבי״, ״איפי ,13 קריניצי יוד״ ״חת גן: רמת מסחרי. מרכז תדהר״, בו ״כל אפעל; רמת ברודצקי. רחוב מסחרי מרכז ״רדיד״,

 ״אווליו". ,224 דיזנגוף ״קלאס״, תל־אביב: אחוזה. רחוב אין״, ״פיפר רעננה: .43 אוסישקין ״הום״, ,32■ סוקולוב ״עידית״, ,52 סוקולוב ״איטן״, השרון: רמת .53 ביאליק ■״סופרא״,
 גביות אבן ״מודולור״, ,26 באייר ה׳ יוד", ״חת .30 גבירול אדן ״דירן״, ,94 יהודה בן. ״דומוס״, ,190 דיזנגוף סטיל״, ״אמריקן ,5 לינקולן ״אניק״,׳ ,40 המכבי יהודה ״אורל״, ,2 המלך שלמה

שלום״. בו ״כל ,54 יהודה בן ״רוזננרטן״, ,9 אפטר נוי״, ״פרחי ,99 יהודה בן ״סולכור״, באייר, ה׳ ״עמי״, ,23

211943 הזה העולם


