
ר מספיק כ מ ת ה בעור־חלק מושלם יונילטלוויזיה! ל
המבביה בכפר הפנוי הזמן את לבלות בואו

 גמל־ השבוע יש מה ברכה, —
ו ויזיה

י  שני קוז׳אק, ראשון ביום -
רבי מק־מילן, שלישי, סטארסקי,

 שישי... שרשים, חמישי סרט, עי
 בוודאי! לכסן מוכרת השיחה

 לעצמו מרכיב לובנו רוב הרי
תכ באמצעות שבועי בילוי לוח
הישרא בטלוויזיה. השידור נוני

 מעבודתו, הביתה שב הממוצע לי
 אל לישיבה וצונח עתון קורא

המאו השעות עד הכסף מסך מול
 הוא מה יודע אינו הוא חרות.

מפסיד.
 מזה מפותחת ובארה״ב באירופה

כמ המועדונים. תרבות רב זמן
 שם במועדון. חבר אזרח כל עט

במש משחק להנאתו, שוחה הוא
בפעי ועוסק מתאמן כדור, חקי
פו בארצנו גם חברתית. לות

 אך כאלה, מועדונים כמה עלים
 להנאה מספקת מודעות אין לצערי
 אחד בהם. מחברות להפיק שניתן

 כפר הוא המומלצים המקומות
 במקום אחד ביקור המכביה.

 אותן על להצטער מתחיל ואתה
 פינת זו שבזבזת. אבודות שנים
 המקום הגדולה. העיר בלב חמד

 במשטחי ומשופע בירק טובל
 להפליא. מטופחים רענן, דשא

 :המועדון מנהל אלכס, לדברי
טו הרגשה נותן מטופח ״מקום

 זלזול״. גורר מוזנח ומקום בה
 יכול אתה השהיה בריכות 3ב־

בהת וחופשי רוחב אורך, לשחות
ושי גיוון לשם וזאת לרצונך אם

 הטניס מגרשי 10ב־ היכולת. פור
(המג ולילה יום לשחק אפשר
 בלי או עם כולם) מוארים רשים

הדרכה.
 והסאונה, כושר לחדר בנוסף

 ואמ־ עיוניים חוגים מתקיימים
 שחיה בית, כלכלת ציור, נותיים.
וריקו מקהלה לילדים, וסרטים

 יוצא ללא החברים כל עם. די
הצ.ב.ר. במסלול נעזרים הכלל מן

 ונוער. מבוגרים למסלולי המחולק
 בנוסף ניתן הקפה־מסעדה בבית

 והמאכל, השתיה לאפשרויות
ולהש אופנה בתצוגות לצפות

 אחרים חברתיים באירועים תתף
פו המקום לחברים. המאורגנים

 בלבד לחברים שעריו את תח
 לקבוצות כניסה מאפשר ואינו

 על משתלטות אשר מאורגנות
 לכל החבר. של המחייה״ ״שטחי

 את לחדש הזכות עומדת חבר
 פתיחת לפני שנה מדי הרשמתו

ההרשמה.
 לכל כאמור מומלצת החברות

 לשהות רוצה אתה אם המשפחה.
 ההנהלה המכביה, כפר במלון

 לך תדאג והמקצועית החדשה
 אידיאלי נופש בכפר לבילוי

מדי־ בלבד דקות 15כ־ המרוחק

 350 של מגוחך במחיר זנגוף.
ב לילה לבלות ניתן לזוג ל״י

משו מאוכל להנות מהודר, חדר
תצו השחיה, בבריכת רחצה בח,
 עם למשפחות וכד׳. אופנה גות

 עבור גדולה הנחה ניתנת ילדים
ילד. כל

 שנים מזה ידוע המכביד כפר
ש וסמינריונים ועידות בכנסים,

 מרובה. בהצלחה מארח הוא
ה במקום לערוך שניתן מסתבר

 פרטיות מסיבות גם הזה נחמד
 של המשובח האוכל וחתונות.

המק המדשאות ההונגרי, הטבח
 המהודרים והאולמות בקיץ סימות
 איריח מקום יוצרים בחורף

מעולה.
 ככפר לקבל ניתן נוספים פרטים

.749711 טל. המכביד,

אונאסיס! רק לא
 ? ביאכטה לשוט פעם חלמתם

מפ עצמכם את ראיתם בוודאי!
 לגוס- ים בגד הצלול, בים ליגים

ו.,חתי ויסקי שותים אתם כם,
אפ הסיפון. על משתזפות כות״

 בגדר תמיד נראתה כזו שרות
 לאונא- השמור מ״הסרטים״ חלום

 אבל העשירים. מרעיו וחבר סיס
בשביל מרעישה הפתעה יש לי

כם.
 שייט מארגנת בת״א המרינה

ה מגוחכים במחירים ביאכטות
בהת ל״י 6,000—3,000 בין נעים

היאכ וסוג השייט לאורך אם
 ״סקיפר״ משיט היאכטה את טה.

היאכ הים. היל יוצא מנוסה,
 איש. 8 או 6 ,4ל־ מיועדות טות

חו לאורך אותך תיקח היאכטה
תור של היפה לדרום הארץ, פי

ל תזכה אתה לרודוס. או כיה
 שיגרתית ובלתי מסעירה חוויה

 לרנקה, של המרינה את כשתראה
המערה המיוערים, טרודוס הרי

 שליד והמפלים קמר של הימית
 כשהיאכטה ועוד. אנטליה העיר

 הציוריים הדייגים בנמלי תעגון
 ארוחת תאכל החוף, אל תרד

 בסגנון וזולה משביעה דייגים
 התיירות באזורי תסייר הבלקו,

ה אל תשוב ובלילה המפורסמים
 ותרצה במידה שלך. הצף מלון
 בגולשן לגלוש או לצלול תוכל

 להנאתך. לשחות סתם או רוח
 במרינה, תקבל נוספים פרטים

ת״א. 15285 ת.ד. 03־224079 טל:

 של פניה עור כי הוא, גלוי סוד
ביו החשוב החלק הינו האשה,

להי הטבעי והרצון בהופעתה תר
ה אצל מעורר יותר, יפה ראות
ני ואיך כיצד השאלה את אשד.

 לאיזה המראה? את לשפר תן
לפ קוסמטיקאית ולאיזו מכון
נות?
 עור־חלק במכון ביקור לאחר

 המבקרת אשה כל שלגבי מתברר
 מהווה לטיפול, בו והזוכה במכון
 סופית. תחנה זה מקום
הטי מחלוצי הינו חלק״ ״עור

 הפנים, עור בבעיות בארץ פול
 וקמטים. יבש עור בגרות, פצעי

עו הלקוחות זוכות להן הטיפול
ביו גבוהה מקצועית רמה על מד

 הפנים בעור הטיפול שיטות תר.
 ופגמים, בגרות מפצעי לסובלות

 החשמלי, הפילינג בעזרת נעשות
זמן ותוך למכון, בלעדי שהינו

 הפגוע העור הופך ביותר קצר
 ובריא. יפה חלק, לעור

זו וקמטים יבש מעור הסובלות
 ה״פילינג״ עם משולב לטיפול כות

 וה״נלווני״ הקמטים את המחליק
 בעור. וויטמים שומנים המחדיר
מ רבות נשים סובלות בארצנו

 באי- והן בפנים הן מיותר שיער
 ״עור במכון השונים. הגוף זורי

 בארץ ביותר הוותיק שהינו חלק״
הלקו זוכות הדיפלטרון, בשיטת

 מ־ בחשמל טיפול לשיטות חות
 וסימן כאב ללא בעולם החדישות

 צוות ע״י מהרגיל גדול ובהספק
ביו והגון מעולה ותיק, מקצועי

 בין־לאומית דיפלומה למכון תר.
אומן. ותעודת

 (בכל מראש מקום להזמין כדאי
 ת״א, ״עור־חלק״: היום) שעות

 רא־ .220745 טל. ,18 ארלוזורוב
ק״א. ,2 ביאליק רח׳ שון־לציון,

מוסיקה וספרי תווים ־ ..שטיינר׳
 על דווקא נגר להיות חייב אינך
 אך רהיטים. חנות לנהל מנת

 הדברים פני במוסיקה כשהמדובר
המלא אין כאן לחלוטין. שונים

 אלא וחובבים לשוטים ניתנת כה
מוסי על־ידי להתבצע חייבת
 מקצועיים. קאים

 — מוסיקה וספרי לתווים החנות
וגד נינה ע״י מנוהלת שטיינר

בתז נגנים שהם שטיינר, עון
 הישראלית הפילהרמונית מורת

ה במקצועם. למוסיקה ומורים
 בשטח. ניכרות תוצאות
התר במרכז הממוקמת החנות

מצי התרבות היכל שליד בותי
מו יצירות של עשיר מיגוון עה

 כלי לכל לימוד וספרי סיקאליות
כו המוצעות היצירות הנגינה.

 קלה, קלאסית, מוסיקה ללות
 פופ. ואפילו ג׳אז עממית,

בל (באופן מבצע שטיינר מר
 וחובב מוסיקאי כל עבור עדי)

מוסיקאליות יצירות של הזמנות

 בלבד. בחו״ל להשיגן שניתן
ל רב עזר ציוד מציעה החנות

 מחברות מטרונומים, : מוסיקאים
 למלחינים תווים ניירות תווים,

חלי תווים, עמודי ומעבדים,
 הכלים. לכל ומיתרים ליות

 מתמדת תצוגה מתקיימת במקום
כות של עטם פרי יצירות של

 עם ביחד אשר ישראליים בים
 קעשירה המוסיקאלית הספרות

תר ערך בעל חומר מהווים הם
 וחובב מוסיקאי שכל רב בותי

 לעזרתו. בוודאי יזדקק
מקיבו הזמנות מקבלת החנות

 בתי למוסיקה, אולפן בתי צים,
 מיחידים. וכמובן חנויות ספר,
בנו לשבת לשטיינר לבוא ניתן

בחו קפה כוס על לעיין חיות,
מנו כיצד ולהתרשם העשיר מר

 ע״י מוסיקה חנות בישראל הלת
 אמיתיים. מוסיקאים

 18 הוברמן רח׳ — שטיינר
התרבות. היכל מול (במרתף)

קי: ס ר א ט ח* ס הני ר ! קו ב ה  מ
ת י ב ק ב ש נ ן ה ו ל ו ח ב

 לא שסטארסקי כמובן היא האמת
 בחולון, הנ׳טק״ ב״בית ביקר
 היה כן, עושה היה אילו וחבל.

מ אחת למראה בוודאי מתרשם
ומסו המאורגנות הנשק חנויות

בישראל. דרות
מב תמצא בחולון ב״בית־הנשר,״

והג הסוגים מכל אקדחים חר
 ועד 0.22 באקדחי החל דלים.

בנו ביותר. הכבדים לאקדחים
 ״בית־הנשק״ מציע לאקדחים, סף
 משוכללים ציד רובי רובים. גם

 שונים. מסוגים אוויר ורובי
ב עשירה ספרות ב״כית־הנשק״

 כל וכן בו, והשימוש נשק נושא
 לכלי הדרושים העזר אביזרי

חגו כדורים, מחסניות, — הירי.
 כוונות ניקוי, כלי נשיאה, רות

 מגן. ואוזניות טלסקופיות
בט כספות להשיג ניתן במקום

 וליוצאים מעולה מטיב חון
 דופן בעלות חגורות — לחו״ל
כס לנשיאת פנימי ורוכסן כפול
בהסתר. פים

 וההתעניינות הביקוש בעקבות
 קונה לכל הדרכה תינתן המרובים

 הנשק. רשיון קבלת לגבי
 שמקיים ובלעדי מיוחד שרות *

 כלי השכרת הוא ״פית־הנשק״
למפי משטרתי) (באישור נשק

 לכלי הזקוק מפיק כל סרטים. קי
 כלי להשכיר יוכל בסרטיו, נשק
 חסום, קנה בעלי מיוחדים נשק
 אש של ״אפקט״ יוצרים אשר

יו שאינם למרות והתפוצצות,
רים.

עצ להגנה לנשק זקוק אתה אם
 אחרת, סיבה או סרט ספורט, מית,

 ,36 סוקולוב ל״כית־הנשק״, גש
חולון.

ה ! איז פי אקסקלוסיב מתנות יו

ר ז מדו דו ח מ  ל
ש ץ7ו1ב

 ת״א 29726 ת.ד. ,03־24530 טל.
שפר ח. :כעריכת

 קבע אזוחי מודיעין
- ברצינות רביעית שנה

ביותר הטובה הקניה תמרנדד
 להרבות צורך אין זומרפלד על

בלהג.
 ומכירת ביבוא עוסק זומרפלד

 שנה 30מ־ למעלה נגינה כלי
 שמכר בארץ היחידי העסק והוא

 זו, עובדה לאלפיהם. אורגנים
 עצמה. בעד מדברת לי נדמה
 הביאו זומרפלד של והשם הידע
 הטובים החרושת שבתי כך לידי

 בזומר־ בחרו נגינה לכלי בעולם
 זומרפלד בישראל. כנציגם פלד

 יצרני :של הנציגות את מרכז
 מלודי־ ,1-13111011£1 — אורגנים

 ,11011116ז — פה ומפוחיות קות
 — ומגברים פסנתרים אורגנים

 $6111101■ — נשיפה כלי ,6ז£18ב
 — ומגברים אורגנים ,61011
,0165011 — גיטרות ,0601

ו־ דז\/1151:1־011 זן — חלילי־צד
0 — למיתרים ביהח״ר 3 0 5 ■81.

 מובט^ לזומרפלד פונה כשאתה
 1מ יהיה תקנה אותו שהכלי לך

 ידאגו לכך בנוסף מעולה. איכות
 והנסיון הידע בעקבות בזומרפלד
המת הכלי את למצוא המקצועי

 לצרכיך. בדיוק אים
 כלי גם וכך משתכללת, המוסיקה
 בקצג לעמוד מנת על הנגינה.

 שרוו מעבדת זומרפלד פתח
משוכללת.

 צו זה בעמוד שהמקום ספק אין
ש האמנים רשימת את מלהכיל
 ב■ רכשו אותם בכלים מנגנים

 1שמר לומר רק ניתן זומרפלד.
 הלה־ בארץ, הבידור צמרת בית
 תרבוח ומוסדות הצבאיות קות

הנ ציוד את וקונים קנו גדולים
כ ומי בזומרפלד. שלהם גינה

 מהי. טובה בחירה יודע מוהם
ת״א ,8 יהודה בן ,רח זומרפלד

די נישאים לזוגות מיוחד מבצע ־ יות ״ או11ב ׳1ז
 בהן שהביקור החנויות רבות לא

 חוויה גם אלא קניה, רק אינו
 מהן אחת ואסתטית. ויזואלית

 לכלי חנות — ״דיגהאוס״ הינה
ב אקסקלוסיביות ומתנות בית,

 ת״א. 105 דיזנגוף ,רח
דב הרבה תמצאו, ב״דינהאוס״

שול מערכות — לבית יפים רים
אגר יד, עבודת מקרמיקה חן

כוסות, ואזות, מאפרות, טלים,
מסוג כולם וקישוטים. צלחות

מער וכן ואקסקלוסיביים ננים
דקו־ וזכוכית מחרסינה כלים כות

מזכוכית שולחן מערכות רטיבית, ז
ועוד. מרהיבים בצבעים פינית

ב לרכישה ניתנים כולם הכלים
כבודדים. או סטים

למ תוכלו ב״דינהאוס״ למעשה >
 הבסיסיים מהמוצרים רבים צוא

ש מה יומיומי. ולשימוש לבית
או הינו ״דינהאום״, את מייחד

סג עם כולם הללו. המוצרים פי
 אקסקלוסיבי. הוא כשהבסיס נון

 ב״דינהאוס״, שתמצאו המוצרים
אירו מארצות ברובם מיובאים

 ונורווגיה איטליה גרמניה, — פה
 הרחוק. ומהמזרח מארה״ב וכן

 נצחיות, הכמעט הבעיות אחת
 הינה כולנו, את בעצם הפוקדות

 שיגרתי לא מבחר המתנות. עניין
 וייחודיות מקוריות מתנות של

קי — ב״דינהאוס״ לכם ממתין
קר או ברונזה מנחושת, שוטים

מה אך ישראל, מתוצרת מיקה
עצי חנות. בכל תמצאו שלא סוג
 קישוטים דקורטיבי, בעיצוב צים

 קפה מטחנות ירושלים, מזכוכית
 ועוד. הרחוק מהמזרח מעץ
 כדאי ל״דינהאום״, הגיעכם לפני
 המתנה, בעניין להתלבט לא לכם

רעיו כמד. תמצאו כשתיכנסו,
ודאי מהם אחד מעניינים, נות

ריןהבאוס
011ח1ו31ו5
לכם. יתאים

לאחרונה נרקמה ב״דינהאום״

צעי לזוגות מהפכנית תוכנית
התוכ להינשא. העומדים רים
ולהז לתכנן לזוג, תאפשר נית
ה כל את נישואיו טרם מין

ומט בית כלי בנושא לו דרוש
 ופריטים קישוטים מתנות, בח,

פרו להוציא בלי וזאת, לדירה.
 ? זאת עושים איך אחת. טה

 אם — כזה הוא הרעיון ובכן
 להינשא, העומד צעיר זוג אתם

לע הוא לעשות, שעליכם כל
הפרי כל של מלאה רשימה רוך
 מתנות או לכם הדרושים טים

 ני־ לטכס לקבל רוצים שהייתם
מצר אתם זו לרשימה שואיכם.

 שב־ האורחים רשימת את פים
 ושתי לטכס. להזמין כוונתכם
 ידכם על מועברות אלה רשימות

לפ וחצי כחודש — ל״דינהאום״
 ואילך, זו מנקודה חתונתכם. ני

״דינהאוס״. לידי הכדור עובר

למש תדאג ״דינהאום״ הנהלת
 בצרוף לאורחיכם ההזמנות לוח

 לרכוש אורח לכל אישית פניה
 שהוצעו המתנות מרשימת אחת

 של המתנות שלל מתוך ידכם על
 הנחה. במחיר וזאת ״דינהאום״

 התלבטות הדבר יחסוך לאורחים
 מה פשוט יקנו הם לקנות, מה

ב ועוד צריכים באמת שאתם
 העניין יחסוך ולכם, מוזל. מחיר
תקב ותיסכולים, אכזבות הרבה

 צריכיב שאתם מה את רק לו
 לכב מובטח בכך, באמת. ורוצים
הכני בהוצאות משמעותי חסכון

 ד.מפ־ לכם וצפויות לדירה סה
רבות. תעות

 עק די יודעים כשאתם עכשיו
 אל* לכם נותר לא ״דינהאום״

 105 דיזנגוף ברח׳ למקום, לנוע
 מכיכר הרחק (לא תל־אביב.

מועיל.., משהו ולעשות דיזנגוף)


