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 — הקדמונים מדע של צירוף
 המודר־ מדע עם אסטרולוגיה
 של טקסט עפ״י ני־המחשב,

 השמיים מפת ולפי פקר אילן
ב הבנויה (מפה המדוייקת

 הכוכבים ששת למיקום התאם
 ירח, שמש, :ביותר הבולטים

ית חמה), כוכב נוגה, מאדים,
ומע מדויק אופי ניתוח לד נו

 היסי־ התכונות זה ואם מיק
 או האדם של והפנימיות דיות

 וגם בכלל אנשים בין היחסים
ה של הגישה הזוג. בני בין

שמס מה וגם לעבודה אדם
ל הרצון (קיים בגורלו תמן

 נושא את גם בקרוב הכניס
 את ).1979 לשנת העתידנות

 תוך לקבל ניתן מתמשך, דף
 מילוי ע״י או במקום דקות 10

וש למטה המופיעים הפרטים
 סד על שיק בצירוף ליחתם

 :המען אל בלבד ל״י 180
 דיזנגוף סקופ. קונטק־אלפה
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ט ק ט קונ בו - הסופית המטרה - ״ .. ר ת לאומנות מ ס ר ח 1 ו
 אכן קלה, מלאכה זו היתר. לא

 שם־תואר להעניק היה קשה
הממו ״קונטקט״ לחנות קולע
 של ומרתפו קומותיו 5ב־ קמת
 בתל- 163 דיזנגוף ברח׳ בניין

 כמעט ובעצם ששוקם אביב,
 לבסוף היה נראה מחדש. נבנה

 ״חנות־גלריה־ הארוך שהתואר
 תצוגה״, מלאכה־אולם בית
 את ביותר המשקף אולי יהיה
ה והפעילויות המכירות מגוון

 במקום, הנערכות אומנותיות
 נפל שהפור יאמר בדיעבד אך
ו לאומנות ״מרכז התואר על

״קונ בצדק. ולדעתי תרבות״
ל ״מרכז בבחינת הינו טקט״

שה משום ותרבות״ אומנות
 שמה שלו, הבסיסית מדיניות

 לכזה אותו להפוך למטרה לה
 בכדי נעשים המאמצים וכל

 הפעילויות המכירות, את לגוון
 השטחים אותם בכל והתכנים,
 ותרבות. לאומנות הקשורים

וה השימושים המוצגים רוב
מ 2ב־ הנמכרים אומנותיים

 הבנין, של קומותיו 5 תוך
העצ הייצור טהרת על הינם

כעש של מעבודותיהם מי,
 לא במסגרת החיים אנשים, רה

 במתכונת ומקורית, שיגרתית
 במטרה בעיר״. ״קיבוץ של

 הפעילויות קשת את להרחיב
 של הקומות שאר את ולהפעיל

לי הקבוצה, מתכננת הבניין

 קבוע מכירות״ ״יריד מעין צור
 תינתן במסגרתו אשר במקום,

ו ליוצרים והזכות האפשרות
 להשכיר מוכשרים אומנים
 נקודות מספר מכירה, נקודת
 יותר נרחב שטח או מכירה

 10 מעל של לתקופה במקום,
 בהזדמנות לזכות ובכך ימים

 הקונים מקהל להנות הנדירה
ו הענקית החנות של הגדול
 ברווח יצירותיהם את למכור

 לעצמם קונים שהם תוך נאה,
 רעיון כיוצרים. ופירסום שם

 חיני וגידים עור הרוקם נוסף
 החב־ מהשטח יותר במתכוון

ה של בכוונתה רתי־תרבותי,
מהקו באחת להפעיל קבוצה

״קונ בניין של ■הפנויות מות
 בערבים, מועדון מעין טקט״

מ התכנסויות ליצור שמטרתו
 לסיום הצגה. או להופעה סביב
 הצעירים, שקבוצת לאמר ניתן

״קונ את בהצלחה המפעילה
 ופתוחה גמישה הינד. טקט״,
מקו להצעות מספקת במידה

 שתבואנה שהוא, סוג מכל ריות
ה את ולפתח לשפר במטרה
מקום.

 שתאפוף אורינטלית, באווירה
 משווקי לאחד ותעבירך אותך

 ספק ללא תהנה הרחוק, המזרח
״קונ בהגות הסיור מחוויות

 יכול אתה הדו־קומתית. טקט״
רישומים, בל ראשית למצוא
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א של האש י1י0ח .3.ד.
הקרמי סירי לישראל, הגיעו

 האש חסיני האיטלקיים קה
במב רגילה) ואש תנור (אש
 וניתן ודקורציות צבעים חר

יבו בר.א.פ. בלעדית למצאם
 וסניף 190 דיזנגוף סניף אנים,
ב .88 פרישמן ברת׳ הכיכר
 טה־ על הבנויות ר.א.פ. חנויות

ל גם ניתן העצמי, היבוא רת
 טלפונים חוגה, טלפונים השיג

 דיהור־ טלפונים וכן לחדרים
 ויקטוריאני. ובעיצוב טיביים
בב אף הינם ר.א.פ. חנויות

 לכל למתנות ״גן־עדן״ חינת
 ניתן (בחנות כיס ולכל מטרה
ל״י), 100מ־ שי תלושי לקנות

שול כלי תגלו הדוגמאות בין
עג לקפה, סטים מוכספים, חן

ב ונברשות מנורות תה, לות
 ווזות אגרטלים גדול, מגוון

 שיש שולחנות שונים, בדגמים
ב קטן. וריהוט דיקורטיביים

 בר.א.פ. תמצא למתנות נוסף
(כו זכוכית כלי קריסטלים, גם

סרווי וספלים), כוסיות סות,
 ואף והגדלים הסוגים מכל סים

 בחנויות נאים. נחושת דברי
 1.00—9.00מ־ הפתוחות ר.א.פ.

 מי תמיד תמצא 7.00—4.00ומ־
 אף ותוכל בחיוך לך שיאזין

כ במקום לקניותך להשתמש
הבנקים של האשראי שירותי

1 11̂ 4*

1 4 0 5 !יייייייי§8
םל,ופ אלפה קונטקט — המחשב

ר.א.פ. חנויות זכרו, השונים,
(ל היצמי היבוא טהרת על

 דיזנ־ — ובסיטוגאות) יחידים
________■88 ופרישמן 190 גוף

סד
וסוסלה

 למתרחש מרור
בשווקים

 03־241530 טל.
ת״א ,29726 ת.ד.

אי את לראות רוצה אתה אם
 לראות טבעיים, בצבעים רופה

 והלהקות האומנים מיטב את
 וג׳אז, רוק הדיסקו, במקצבי

 המדוייקת הכתובת את לי יש
 פאב וידאו הרונדו למענך.
 אולי ת״א. 374 אתרים בביבר
שלר בארץ היחידי המקום
 וידיאו מערכת עומדת שותו
 4ל״ המקרינה משוכללת, טייפ

ה צבעוניים טלוויזיה מקלטי
אינטי אולמות 2ב־ ממוקמים

האחרו ,,המילה נפרדים מיים
המתק המוזיקה בשטח נה״
 אתה שם !־הפופולארית. דמת
 בערב בניחותא לראות יכול
 פרס־ אלביס כמו אמנים אחד
 בו־ אלטון־ג׳ון, הבי־ג׳יס, לי,

אחרים. רבים ועוד גי־אם

 מסרטי קטעים אף וישנם
מ הקטעים כגון ודיסקו רוק
ובאווי ״גריז״. הדיסקו סרט
 כשטסביבך הזאת הנעימה רה

 אתה ומראות וילונות טפטים,
 זוגתך עם לך להתרווח יכול

 הירוקות מהכורסאות אחת על
בי קוקטייל, ולהזמין שבמקום

 כלשהו מסוג יין מחבית, רה
 לך המוגש אחר, משקה כל או

גבי או זיתים חטיפים בצירוף
 עטרת מחזיר פאב הרונדו נות.

ליוש אתרים כיכר של הכבוד
נעי אווירה שופע המקום נה,
אי מקום והוא וסולידית מה

היו קהל, של סוג לכל דיאלי
 גבוהים סטנדרטים להעריך דע

ה השנתיים במשך בשירות.
רע על שמירה תוך אחרונות

 הרונדו לו צבר רישונית ננות
 רב, ונסיון מוניטין פאב וידיאו

 מוכר למקום אותו ההופכים
ב היפים הצדדים את המשקף

 ערב מידי פתוח המקום כיכר.
ב להכיל וניתן בערב 9.00מ־

 צפיפות וללא ברווחה תוכו
 קפדנית שמירה תוך איש 70כ־
 (כולל עממית מחירים רמת על

 אווירה ועל ראשון) משקה
הקור מבין לאלה אינטימית.

המ את מכירים שאינם אים
 מגיעים אתם : קצר הסבר קום

עו לא מרינה, מלון לקירבת
 נוספת לקומה במדרגות לים
ה קצת ישר, ממשיכים אלא

 אתם !והגה שמאלה ומיד חוצה
 בילוי — פאב וידיאו ברונדו

!נעים

קומפו מיוחדות, ליטוגרפיות
קי סתם או מעניינות זיציות

ב זולים במחירים נעים שוט
 או במסגרות שונים, גדלים

הל רצון לסי במסגרת שלא
המופי העור, דברי קוח.
מאכ בופלו השם תחת עים

ה בקומה נרחב איזור לסים
למ ניתן זו במחלקה ראשונה,

 הסוגים מכל עור דברי צוא
מ ותיקים כפכפים, (נעלים,

קופ למראות, מסגרות עור,
 עור בכיסוי וכסאות סאות
מפת ומחזיקי חגורות קשה,
 דברי את מגלה אתה חות).

מ ישירות המיובאים הבדווים
 ניתן ביניהם עצמם, הכפרים
 דברי ישנות, שמלות למצוא

שטי בדים, הסוגים, מכל קש
 יד ועבודות תכשיטים, חים,
לדב בנוסף זאת יומרות, ללא

גדולים אהילים מקרמה, רי

 ותמי־ סינגפורים קש כובעי
 הרחוק. מהמזרח נוספים שים

״קונ בנין של השניה בקומה
 יד בעבודות עיניך תזין טקט״

 במבוק עבודות משי, בדי על
 עם מראות שימושיים, לצרכים
מצו צלחות מיוחדות, מסגרות

 מרהיבים, ובצבעים ביד ירות
 נדירים פרחים עם תמונות

הודיים. ובגדי מיובשים
 די־ ב״קונטקט״ הסיור !זכור
 חוויה בבחינת הינו 163 זנגוף
להחמיצה. שאין

ואומן יוצר
שי מוצגים ברשותך אם

ב אומנותיים, או מושיים
 נקודת־ להשכיר יכולתך
 יותר נרחב שטח או מכירה

 של המכירות ביריד —
 ,163 דיזנגוף קונטקט.

246181/2.

של הח<<ם איכות
מטבחי

 מטבח ארונות יצור
ופוומיקה. פותיוה, טיבטי, מע^

2 טל. -תייא122 יהודה בו 2 2 5 2 5
 גז כיריים בלבד ימים עשרה :מיוחד (מבצע

5.1£• צבעוניות מטבח) קניית כל על .
״אי את להחדיר רוצה אתה
 למט־ גם לראשונה החיים כות
יע ״מטבחי־אמיל״ שלך, שח
הטו ובצורה למענך זאת שו
 אמיל״ ״מטבחי ביותר. בה

 כל את הכוללים המודמים,
האחרו והפטנטים החידושים

 את והמנעימים המקלים נים,
ה ומכאן הבית עקרת עבודת

 לאווירה שיש הרבה חשיבות
 ״שמטבחי־ ;והנעימה החמימה

נות והנוחים הנאים אמיל״
ולמש בהם למשתמשים נים

 של המטבח תכנון כולה. פחה
 על מבוססים ״מטבחי־אמיל״

 תכנון של המודרנית הגישה
הומו עבודה כיחידת מטבח
ל לה ודי ופונקציונלית גנית

 במרכזו לעמוד הבית עקרת
 פינה לכל בנוחיות להגיע כדי

 רבים אנשים מכשיר. ולכל
 הדיור תרבות לנושא המודעים

 כפרט, המטבח וריהוט ככלל
 הכרוכות בבעיות מתלבטים
למע לדירתם. מטבח בבחירת

בר המעוניינים כל ולמען נם
 יתן מטבח, ארונות כישת
 מטבחי מנכ״ל גלילי אמיל
הוו מהחברות שהיא אמיל

 בענף ביותר והמנוסות תיקות
 שנה, 20 של ■ותק בעל זה,

התצו בחנות וייעוץ הסברים
■ב אמיל״ ״מטבחי של גה

תל־אביב 122 בן־יהודה רחוב

 ״מטבחי אכן .222525 טלפון
הקפ בתכנון ידועים אמיל״

מדו עמידה תוך שלהם דני
 ה־ כולל הפרטים כל על יקת

בהת באיכות, הקטנים, פרטים
 והידיות הקרמיקה השיש אמת
 דוגמאות במבחר שימוש תוך
 לכל וקרמיקה גרניט שיש, של

 החומרים בטיב ומטבח, מטבח
 כל לאורו הנעשות והעבודה

המת במגוון ייצורם, שלבי
 בכל המצויים החדשנים קנים
 הסגנונות ובריבוי ודגם דגם

 לטעמכם המותאמים והצבעים
 בנוסף זאת ולדירתכם, האישי

 עמידה ומסור, אדיב לשירות
 של המדויק המועד על מחייבת

 של מלאה הרכבה האספקה,
 ע״י שתעשה בדירתכם מטבח

 ואחריות זה בשטח מקצועיים
ההת מיום מטבח כל על לשנה
 יוני חודש סוף לקראת קנה.

 על אמיל״ ״מטבחי מכריזים
הלקו לציבור חד־פעמי מבצע
 כיריים ללקוח ינתן שבו חות,

5.1£. תוצרת צבעוניות מה .
ה בשטח■ המובילות חברות

 מטבח. של קניה כל על כיריים,
 בן־ אמיל״ ב״מטבחי הביקור

מו הינו תל־אביב 122 יהודה
 ״מטבחי זכור ומהנה, עיל

ה הייצור טהרת על אמיל״
 מעץ מטבח ארונות של עצמי
ופורמיקה. פורנירה טבעי,

1)611̂־5 של הבינלאומית
 באירופה, אותה מוצא אתה
הל אמריקה אמריקה, צפון

 מקום ובכל אוסטרליה טינית,
 מוצא אתה פניך. שמועדות

 של הבינלאומית הנעל את
 בישראל, גם כעת $£10140•!

 הנעל את נועל אתה היום
ו $£10140-! של הספורטיבית

מ להיזהר עליך מדוע מבין
ה את תמצא אתה חיקויים.

ב $£10140•! של בינלאומית
 (דגמי 26—21מ־ שונים גדלים

 47—27ומ־ וילדים) תינוקות
וגדו בינוניות קטנות, (מידות

 בסוליות רבים, ובצבעים לות)
אור הגבהה ועם קרם או גומי

תב אתה רצונך. לפי טופדית
 באיכות החומרים, בטיב חין

 אותם בכל והגימור, העבודה
 $£1014£1־ את ההופכים הדברים

 איכותית לנעל רגילה מנעל
בכל אותה לנעול תוכל ׳וטובה.

וה פעילות ולכל היום שעות
 בה תרגיש אתה מכל חשוב

ה וספורטיבי. משוחרר נוח,
 $£101401־ של המפורסמת נעל

צר זכיון לפי בארץ מיוצרת
וסטנ לתקנים ובהתאם פתי,

 שחברת־האם גבוהים דרטים
נע זה כל קובעת, הצרפתית

 המוניטין על לשמור כדי שה
 את .£101400$ של הבינלאומי

 מוצא אתה $£10140־! של הנעל
ה ברחבי $£101401- בחנויות

 בבוקר 9.00מ־ הפתוחות ארץ,
:בערב 7.00 ועד

 .89 דיזנגוף רדו׳ תל־אביב,
(ב ,84 ביאליק רד!׳ רמת־גן,

 ).9—1 ,4—7 שעות
.2 בן־יהודה רדו׳ ירושלים,

הבינ למשפחה להכנס דאג
 דאג ,£10141־03 של לאומית

.$£101401־ נעלי לנעול

סירסומי מדוד


