
מע״מ. וכוללים בשקלים המחירים

דוזש 1*1
ד.04 ז׳בוסינסקי דרך רמת־גן:

 ישראל. בנק מול הסורג רה׳ ירושלים:
.53 חורב רה׳ אחוזה, חיפה:

ו.24 החלוץ רה׳ באר־שבע:

במיוחד. ונוחה מודולרית אמיתי, מעור מערבת ח£1ואו\וו$.
רצוי, הרכב לכל להתאמה ניתנת

ל ו2ו,00-. המחיר ל ישרה. וכורסא פינה כורסאות 2נו
שקל. 3,290 - ישרה כורסא מחיר

בבקשה
לשבת״.

6,990־
0>ח3£ £ רכות. גב כריות עם מודולרית מערכת 0

תואמים. קפה ושולחן פינתי שולחן
ר חי מ צד. משענות 2 עם מושבים 5 הכוללת למערכת 6990.— ה

מסיבי, אורן מעץ ישיבה מערבת £11'11.41'0\/וס
תואם. קפה שולחן חום, בביץ או טבעי

תלת-מושבית. וספה דו-מושבית ספד, כולל 5,845-, המחיר
שקל. ,ו884-. לכורסא המחיר

9,120־
אורטופדית, נוחיות מעניקה ב£1ני5£1ו\
עשיר. זמש׳׳ ב״מראה חזק בבד כולה מרופדת

,20-. המחיר תלת-מושבית. וספה דו-מושבית ספה כולל 9ו
שקל. 2,634-, לכורסא המחיר

 - אצלכם או אצלנו
 שלכם הציפיות בביתכם, המגורים חדר והנושא:

וסגנון לריהוטו לרשותכם העומד התקציב ממנו,
שלכם. החיים

 קטן חלק רק הן כאן המופיעות הישיבה פינות
 מערבת את לבחור תוכלו מתוכו עשיר ממבחר

 לרשותכם הרצוי. בהרכב לכם, המתאימה הישיבה
 ע״י המיובאים אקסקלוסיביים ריפוד בדי מבחר

 ומעוצבים בארץ המיוצרים ריפוד בדי דניש,
אמיתי. עור או דניש, עבור בלעדית

 המושלם הגימור הפונקציונאלי, העיצוב
 ישיבה איכות לכם יעניקו המעולים והחומרים

רבות. רבות לשנים

12,1007תשלומים 6ל- אפשרות חדשי

נאוה־נ הער! עווא׳
 בפעולזז להשתתף הרוצים

 ישראל מדינת להצלת
— הליכוד מחורבן

אל: יתקשרו
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להשיג! אפשר שוב

□ גבי של החדש ספרו  רוזנבאו

ת מגרו

ת של שבוע דו ב א ת ה
 המובחרות הספרים בחנויות להשיג

בית־עלים :ראשית הפצה

ה 4? בריז
מוסיקפה> _

656992 טל 80 סמואל הרברט
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21.001 משזנק א־ יו□ ־וסי'כולל כל י׳פילח 0 !

רשיון
נהיגה

קל 3200 ש

 לנהיגה בי״ם

״גבע״

253230 טל.

1ל הישראלי המבו! 3  18ו0
ןוד1|ובו־ קוססטיקה ושיט

 ]סניקוו !וו-פדיקוו1י111101נשים-זן ספוות !ב^ם
שמל שער הוצאת  נאפילציהז בח

׳31* והמן סלון *
 תספורות,החלקות,סלסול, ,תסרוקות

 איפור, פנים, צביטה,פסים,טיפול
 בנסטווה טיטר הוצאת
נוות* *הננז!
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