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התקשורת שר

 הצבע מחיקת
חודשיים בעוד תיפסק

מיובאים סרטים בצבע ישודרו

'££ימסרים! ׳׳״״>׳

מהפכני! תשלומים מבצע

 הראשון בשלב
 המו סרטי בעיקר

 ד גם — ואחריהם אים,
• ו *'י־לווידד ""'־*ח-

ס על מכריזה סילורה חברת  גמישה, תשלומים תכנית — לחייך" צבע מבצע"הכנ
ם משידורי'הצבע, חודשים 3 תוך להנות לך שיאפשר — תקדים ללא בתנאים  המתוכנני
משובח. צבעונית טלויזיה מקלט של לבעליו ולהפוך בישראל

ס .  סילורה של הנודעים הטלויזיה מקלטי מבחר את לך מציע לחייך" צבע מבצע"הכנ
דוגמאות: מספר להלו תקדים. חסרת תשלומים ובתכנית דופן יוצאי במחירים

המחיר
הרגיל

 סה״כהמחיר
המבצע בתקופת

התשלום
החדשי

מספר
התשלומים

תשלום
במזומן המקלט סוג

61,600 44,500 10,000 3 14,500 26" ענק מסך
61,600 45,600 5,500 6 12,600 26" ענק מסך
61,600 47,000 ' 3,800 10 9,000 26" ענק מסך

72,600 52,500 12,000 3 16,500  רחוק שלט עם 26"
דיגיטלי קוורץ ושעון

55,273 40,500 9,000 3 13,500 22" מסך
מע"מ כוללים אינם המחירים

הן והצעות שפעאפשו־ויות מכיל לחייך" צבע מבצע"הכנס  לדוגמא נוספות(ביני
 ל"י 1,930 שלה החדשי שהתשלום ואחרת ל״י 4,450 בה הראשון שהתשלום אחת

בלבד).
 טלויזיה מקלט על יד" ו״שים במבצע המשתתפות החנויות לאחת והכנס הזדרז

ם בתנאים סילורה של משובח מי שלך. לאפשרויות המתאי
קף מבר 10 עד המבצע תו ; בלבד, בספט
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אחריות שירותיאחיחת׳

האחרון התשלום עם המקלט קבלת
לחייך״: צבע ״הכנס למבצע ההרשמה תחנות רשימת

 .02־718211/1 תלפיות, התעשיה, איזור ירושלים: .04־660911 ,40 הנמל חיפה: .057־39123/4/5 ,39 קיימת קרן :באר־שבע .04־912205/6 מפריק כפר — פילורה
.03־266113 ,8 הארבעה : תל־אביב

 שלמה. דיקר יעקב: זגרון .150 כצנלסון רח׳ מנחם, גיסטנר גבעתיים: .111 הראשונים גז, פטרול ;29 רוגוזין סטאר, טל אשדוד: .16 יצחק רדיו, אלקטרו אזור:
, רדיו :הרצליה ^ ¥  חשמל סלון ; 3 הנביאים החדש, הגל סלון : חיפה .8 סמואל הרברט שומרון, רדיו ; 66 סמואל הרברט חשמלית, ;גמיש :חדרה .53 סוקולוב .

 ירושלים: .28 ירושלים שד׳ פינדר, ;35 ירושלים שד׳ אלקטריק, כל יפו: .16 הנביאים סנטר, שופ :21 הנביאים אמנון, קרייצמן ;3 צפת כל, עמי :8 הרצל יוסף,
 שור, רוני ;17 שמאי לוי, רדיו :23 הלל אור, מגדל ;3 ראשונים דורות מאור, ;115 יפו שור, יחזקאל ;30 יפו אור, זיק ;23 שמאי צדזק, ליאור ;72 יפו בית, אלקטרו

 : נהריה מסחרי. מרכז בוחבוט, : מעלות .68 הרצל פאוזי, : לוד סט. אחים :כרמיאל .35 ויצפו רון, רדיו : רפר־פבא .50 יפו דנים, ; 31 ק.ל.ט. ויזיה, בו כל ; 115 יפו
 סלון נתניה: פאולוס. רח׳ דאהר, נצרת: .14 וייצמן אלקטרוניקה, א.ק. : נם־ציונה ,51 הרצל האלקטרוניקה, פינת ;53 הרצל אבגיל, סלון ;4 געתון שדרות גולדשטיין,

 .10 הבנים דרך דיגלס, :פרדם־חנה .12 ההגנה אלי, רדיו ; 13 ההסתדרות טבל, אלקטרו :פתח־תקוה .15 הנציב שמואל אור, תל ; 5 וייצמן שד׳ אלחוט, רדיו ; 30 הרצל קסם,
 קרית־ זבולון. הבנקים, סלון ;חדש מסחרי מרכז מאיר, כגן ; 1 חנקין שמוליק, זיני ; 68 העצמאות הנרי, אלקטרו ; 11 חיפה דרך סייג, אחים :קרית־אתא

 אלקטרו :קרית־מוצקין .1 לימון רוטשטיין, ;נמיר ככר הופמן, לב ; 15 ירושלים שד׳ קול, תל : קרית־ים .27 היסוד קרן סולו, רדיו ; 78 היסוד קרן תל־קול, : כיאליק
 באייר ה׳ אליאס, ; 97 אלנבי אמינות, :תל-אביב .4 הפועלים בית שרות, חזי :רחובות .76 ניאליק אלקטריק, כל :רמת־גן .5 השופטים קול, תל חדש מסחרי מרכז רהיט,

.192 גבירול אבן שיין, שרותי ; 91 ג׳ודג׳ המלך הכוכב, רדיו ; 5 בילינסון יצהקי, ; 109 אלנבי חיימוביץ, ;רמת־אביב ,43 ברודצקי אלקטרוניק, אלעזר ; 20

לחייך״. צכע ״הפנס למכצע סילורה חכרת של רשמי קניה חוזה לדרוש הקפד

ד ו ב כ ל  
כע״מ פילורה

 מסריק כפר קיבוץ
ישרת ד.נ.

 הפרטים כל את לי שילחו אנא,
לחייו״. צבע ״הכנס תכנית על
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