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שפר ח. מאת
ב שלי הבוקר״ ״טיולי במסגרת

חוד מספר לפני המדינה בכר
 רב קהל למראה הופתעתי שים
 אחת של לפתחה הצובע נשים של

 למקום כשהתקרבתי החנויות.
 היא שההתגודדות לי התברר

 וקהל עמי המתנות חנות סביב
מא בעקבות לכאן הגיע הנשים

 על שסיפר הערב בעתוני מר
מת של והמקורי העשיר המבחר

 עמי. שמציע נות
 המדור של לעריכתו ההכנות עם

 לעמי שוב נגשתי הזה המיוחד
 את ובדקתי )16 המדינה (ככר

 קפא לא שהמקום התברר המצב.
 להתאים מצליח עמי שמריו. על

 על העונה המתנה את אחד לכל
פי מצית זה אם בין דרישותיו

מהו קרמיקה מערכת או קנטי
 קערות או פיניים אגרטלים דרת,

ש פריט כל כמעט בקיצור עץ.
 כמתנה הדעת על להעלות ניתן

 של הערה התנועה כאן. נמצא
הפופולא על מעידה הלקוחות

 — לי והאמינו המקום של ריות
בחינם. לא

ל 1 ק

 או מגבת כשקונים גם רבותי, כן
 שיהיו להקפיד יש מיטה, כלי

טובה. מתוצרת
אקס מבחר לך מציעים בשי־לה
אי מגבות של ובלעדי קלוסיבי

ה (מהחברות ?10101:>1-051 כות
 מגבות בצד בארה״ב) טובות

 הארץ. מתוצרת מעולות
 וילדים למבוגרים וציפות סדינים
 ובמבחר צבעים בשלל מוצעים

האפ כשנתנת ודוגמאות בדים
 כרצונך מיטה כלי להזמין שרות
הלקו מאות אל להצטרף (ובכך

 כך). עשו שבבר המרוצים חות
מעו תופר עם עובדים בשי־לה

 עבודת כל עבורך שיבצע לה
לדרי בהתאם והתאמה תפירה
שתך.

 רחצה וחלוקי מגבת מעילי גם
גזו בשי־לה, שם תמצא/י לים
ובדוג האופנה מיטב לפי רים

לרוב. מאות
 ה׳ רח׳ בשי־לה, להתראות אז

ז׳בוטינסקי). (פינת 36 באייר

ר מ ו ח

המדינה כיכר

מקסימיוסיק
 ב־ לצעירים חמד פינת לנו יש

התקלי חנות — המדינה ככר
ונפ ששופצה מקסיבגיוסייק טים
מחדש. תחה
 מבחר תמצא מקסימיופיק אצל

 הסוגים. מכל תקליטים של עשיר
 סטריאופוניות, רגילות, קסטות
 המוסיקה סוגי כל עם גדולות
ריקות. וקסטות

 עשיר מבחר מציע מקסימיוסיק
 מעולה. מטיב טריקו חולצות של

 ניתן בלעדית מכונה באמצעות
 תמונות החולצות על להדפיס
בהת מיוחדות באותיות ושמות

לבחירתך. אם
 מיוחד מבצע מקיים מקסימיוסיק

 10 של קניה כל על תקבל שבו
 ועל מודפסת. חולצה תקליטים

משת תקליט. חולצות 10 קניית
 לדבר. יש מה לם,
 בלעדיהן או חולצות עם בואו אז

 — באייר ה׳ רח׳ למקפימיוסיק,
ותחנו. 267722 טל■ המדינה, ככר

 בלעדי יבואן
וקישוטים

 יש אז עדיין, יודע שלא למי
 אמיתי. מרקו־פולו בישראל לנו

 ליאון לשם עונה שלנו המרקו
 והומר קל בחנות לפגשו וניתן
 כמה מדי .42 באייר ה׳ ברח׳

ש לתאילנד ליאון נוסע חדשים
 דברים שם ובוחר הרחוק במזרח

 ארצה. ׳להביאם מנת על משגעים
אור את להפתיע רוצה את אם

מקו שולחן כלי במערכת חיו
 את לך לבחור תוכלי ויפה רית
ה המקסימות מהמערכות אחת

 מערכות וחומר. בקל נמצאות
 מזלגות, המכילות השולחן כלי

 בעיצובים וכפיות כפות סכינים,
 לעיצוב ועד מהפשוט החל שונים

 מיועדים הסטים ביותר. המהודר
ל בהתאם איש 12 או 8 6ל־

רצונך.

א ר1'11"
ל צורך אין אוניון נעלי את

 גידול שמלאכת מי כל הציג.
 על יעיד לו נהירה ״צאצאים״

 של העדינות הרגילים שכפות כך
 בנעלי מחסה מצאו דרדקיו
מיי אוניון פלא. זה ואין ארכיון,

 לכל המתאימות איכות נעלי צר
הרא התינוק מפסיעת החל רגל

 לצה״ל. הגיוס עד וכמעט שונה
 הוא אוניון של הדגמים מבחר
 ומודנרי. מעולה מטיב עשיר

 אוניון של הבלעדית הנציגות
 בככר נמצאת ת״א צפון באיזון

 את ).131 (ז׳בוטינסקי המדינה
 מנהלות המדינה, ככר אוניון

 בקיאותו אשר צעירות מוכרות 2
 היטב מתבטאת ילדים בגידול
 האור־ ובדגמים בשרות ביחס,

 בוחרות שהן המעולים טופדיים
 דגמים גם תמצא באוניון לחנות.

 רגי־ סנדלים נעלים, של משגעים
 תוצרת בד ׳ונעלי ותנ״כיים ׳לים

 עבור במיוחד שנשלחו איטליה
יון. את

 שולחן כלי של
דקורטיביים

 האקסקלוסיביים המתכת קישוטי
ב לכבד ראויים הרחוק מהמזרח
 בקל מודרני. סלון כל נוכחותם

מוז פמוטים למצוא תוכל וחומר
אגרט נאים, בעיצובים הבים
או וכלי פתחניט מאפרות, לים,

דקורטיביים. כל

בקונבנציונא־ מאסת יאם ולסיכום
ב מיוחד משהו רוצה ואתה לי

 היבואן וחומר, לקל ־יבוא אמת
 מהמזרח מתכת כלי של הבלעדי
הקישו שמחירי למרות הרחוק.

זו אינם הרחוק מהמזרח טים
 סבירים הם וחומר בקל הרי לים

 באייר ה׳ וחוטר קל ביותר.
ו־ ,9.30—13.30 :פתוח .42

19.00—16.00.

ד א י ל
 של דעתו מרחיבה נאה ״דירה
 ספק אין הפסוק. אומר אדם״.
המרכי אחד את מהווה שוילון

 דירה. של ביופיה החשובים בים
ב וילון להרכיב עומד אתה אם

 קודם לבקר חייב אתה דירתך
 מנהלים ליאד את כי בליאד.

 תעודת בעלי דקוראטורים שני
 ותק שנות מאחוריהם אשר אמן

 מלון, בבתי :וילונות בהתקנת
 וכמובן מסעדות ציבור, מוסדות
 פרטיים. בבתים ובעיקר
 עשיר מבחר למצוא תוכל בליאד

 חוץ תוצרת מעולים בדים של
ב מודרניים. ודוגמאות בצבעים

מנ של והמומחיות הייעוץ עזרת
 שתמצא לך מובטח ליאד הלי
 לך. בדיוק המתאימה הדוגמא את

עבו את עבורך יבצעו בליאד
ה רצונך לשביעות ההרכבה דת

 ליאד מציע לכך בנוסף מלאה.
 כשירות :וילונות, וכיבוס תיקון
 הנאמנים. ללקוחותיה נוסף

.266120 טל. ,44 באייר ה׳ ליאד,

יש

ל גי■
 וג׳ולי לנ׳יל שיש הבגדים את

 ה־יוני־ ואפנת ולנשים לגברים
 בקלות'כזאת. מוצאים לא סקס

 במקום הבוסית שהיא לנחצ׳ה
 כלל כך נראית שאינה (למרות

תוצ בפריז. שותפה יש וכלל)
 ניכרות הברוכה השותפות אות

 בחנות. הנמצאים בדגמים היטב
 של ביותר עשיר מבחר כאן יש

 עם מיד לנחצ׳ה שנשלחו דגמים
 בפרים. האפנה במרכזי הופעתם

 — הנשים תמצאנה וג׳ולי בג׳יל
 שמלות לערב, אלגנטיות שמלות
מכנ חצאיות, לבוקר, קלילות

ו ז׳קטים טוניקות, ג׳ינס, סים,
 ה־ ואילו גשם. מעילי אפילו...

אלגנ חולצות לבחור יוכל 'גבר
 ו־ מכנסים ועוד ניומן — טיות

 ה־יוניסקס. באופנת ז׳קטים
 לכל לייעץ נהנות ואראלה נחצ׳ה
 היא כשהמטרה אישית, קונה

 ולאו המתאים הבגד את למצוא
מוצר. עוד למכור דווקא

המדינה כיכר

 של יחס נוסע כל מקבל בעזורי
 מאד). חשובה (אישיות אח״מ

ל לבוא זה לעשות שעליך כל
האי פרטיך את למסור משרד,

 — ובכך נסיעתך ומטרת שיים
סיימת.
 ה־ היא מבחינתך הבא השלב
 הנסיעות תיק עם למטוס עליה

כרטי־ בתוכו המכיל עזורי, של

 בג׳ינס מעוניין/ת אינך אם גם
 ב־ לבקר לך ממליץ הייתי
מע מסודרת החנות .060־006
מר אתה וכקונה אומן ידי שה
 הפרוע המערב של באווירה גיש

ה רק לא אך אותך. האופפת
 שיש מה גם בחנות, מכובד קנקן

 ניתן פחות. לא מרשים בתוכו
 ביותר עשיר מבחר כאן למצוא

 המובחרת מהתוצרת ג׳ינס של
3118101■ ,1x^1$ ,1x0ו״ 1־ 

 ג׳ינס, מכנסי .1ג13-:>1£0ם2;0ץ
 ז׳ק־ ,חליפות שורטס, אוברולים,

 נעלי ואפילו ג׳ינס תיקי טים,
 אם ז¥ץ.3§מ10ז מתוצרת ג׳ינס
 נוסח במעיל להתהדר רוצה אתה

 בחולצות תסתפק או סטארסקי
 או 000״006 משובצות פלנל

למ תוכל ,0££ \¥11116 מכנסי
 ב־ מבוקשך כל את צוא

 38 באייר ה׳ רח׳ ,006־060
המדינה). (ככר

ד■ 1 ג׳ 1

ואינפור דרכון ויזה, טיסה, סי
 בחו״ל. לך המתוכנן על מציה

חילו רכב, השכרת (בתי־מלון,
וכד׳). טיסות פי

בכי מנהלים מאות הסיע עזורי
 מזמין והוא עסקים ואנשי רים
 נוסעיו לחבר להצטרף אותך גם

המרוצים.

פלוריס
תיי חנות איזו לבחור כשעמדתי

 בככר הפרחים ״עניין״ את צג
 לנושאים בניגוד הרי המדינה
הת כל בפני עמדו לא אחרים

 שפלורים לי ברור היה לבטויות.
ל ביותר המתאימה החנות היא
 רק לא הפרחים נושא את ייצג

 ת״א בצפון אלא המדינה, בבכר
 על י מה שום ׳ על וזאת כולה.

 שעומד בפרחים הרב הוותק שום
 החמודות המנהלות 2 מאחורי

 ואתי. דורית — החנות של
 בקשה לכל יענו ואתי דורית

 זרי תרצה אם בין (כמעט) שלך
ב חגיגי לארוע פרחים כלה,

 אקסקלוסיביים, עציצים מיוחד,
מש ואולי מיוחד פרחים סידור

 בחו״ל, לקרוביך פרחים לוח
 לחובבי בפלורים. הכל את תמצא
האפש ניתנת מושבעים פרחים

 שלם לחודש פרחים להזמין רות
 חודשי. מינוי באמצעות

 ה׳| המדינה), (ככר — פלוירים
.24 באייר

סל־מרקט
 להצטרף מוזמנים אתם בקיצור,

 לקוחות של הטובה החברה אל
 40 באייר ה׳ ברח׳ וג׳ולי ג׳יל

המדינה). (ככר

 צפון שתושבי אחד מקום יש אם
 ה״סל־ זה הרי נפגשים ת״א

 ב״סל־ המדינה. בככר מדקט״
 תל־אביבי הצפון יכול מרקט״
 ה־ צרכיו כל את למצוא המצוי

 חלב מלחם, החל גסטרונומיים
 ודליקטסים. לבשר ועד ופיחת
 ה״סל־ סיסמת יהודה, לדברי

 ניתן טוב ״קליינט היא מרקט״
 ומכיוון אחת, פעם רק לסדר
איכ שלנו העובדים לצוות שכך,

 לתת משתדל והוא יותר פת
 ה״סל־ לקוח״. לכל אישי שרות

 משעה] ברציפות פתוח מרקט״
 אין בערב. 7.30 ועד בבוקר 6.45
 מיוחד זמן ולבזבז להתאים צורך

 בכל לקנות ניתן אלא קניות על
 מציע ה״סל־מרקט״ חופשי. זמן

ו הלקוח בית עד שרות כמובן
ל האפשרות קיימת לכך בנוסף
 ה״סל־מרקט״ בטלפון. הכל הזמין
 1)64 באייר ה׳ רח׳ המדינה, (ככר

.455668 טל.
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1978 למאי 28ב־ תתחיל
ו ר ה ! מ ס ש ו ה ל

)59 עמוד (ראה

ישר -
מהיבואן ״״ד

 סוגי 17
אקדחים

גבוהה באיכות
עצמית להגנה

הארץ אזרחי לבל
בתשלומים וגם במזומן

821477 טל. ״יזניק״,
, 34 העליה תל-אביב,

 מודעות קבלת
 העיתונים לפל

המערבת במחירי

ס
אידיאל פירסוס

תל־אניב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 סלפו!
חופשית דוניה




