
 נפיחות? עצירות?

היא ביקוניס עזרת

עזיה
טבעית

בעיה! זאת — עצירות
 הנו ביקוניט כי אחר? משלשל ולא ביקוניט מדוע אז

 כי טבעיים. רפואיים צמחים המכיל עדין משלשל
 ואינו ובטבעיות בעדינות העצירות על מקל ביקוניט

 בטן. ולכאבי לשלשול גורם
 בלילה וריחני טעים ביקמיט תה שותה כשאת/ה

 טבעיים תהליכים בעדינות מעורר הוא השינה, לפני
שלמחרת. בבוקר להקלה לגרום כדי בגופך

 השם ביקמיט, עצמו. הטבע כמו טבעי, זה
 המרקחת בבתי גם מצוי באירופה, המפורסם

או נמס-אינסטנט, תה עלים, תה בצורת בישראל

 ...והטבע
שלו את יעשה

!
:
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 רוק תקליטי הגיעו!מ,אות
 מוזלים! בומחידים

 עם החדשה השנה את פתח
נמוכים. במחירים איכות תקליטי

 — ת״א ,190 דיזנגוף ליריק, מרתף
בלילה. 11.00■עד מוצ״ש) (כולל יום יום פתוח

 ותקלגט ספר
אחד לכל

חברה של דיוקנה תיור־ ״אגר
 במדינת- ביותר הגדול התיירים מוביל הוא תיור״ ״אגד

 בישראל התיירים הסעות מכלל אחוזים 80כ־ כי, ישראל.
 מתיירות נכבד חלק לגבי אמור וכן באמצעותו, מתבצעות

 שונים. ציבור ומוסדות יחידים טיולי הכוללת הפנים
 של והתיירות התנועה באגף מחלקה מהווה תיור״ ״אגד

 כולם מדריכים, (!) 400כ־ מעסיק והוא ״אגד״ קואופרטיב
 ככולם רובם ממשלתית. הסמכה ובעלי מנוסים מורי״דרך

 לפחות. אחת זרה שפה דוברי הינם אלה מדריכים של
 חדישים, אוטובוסים מאות בן צי הכן עומד החברה לרשות
בכעש* ״אגד״ של התיירות במאגר מוצבים אוויר, ממוזגי

 של השירות לאיכות הארץ. רחבי בכל החברה סניפי רים
 התיירים לרשות מעמיד שהוא הרכב ולטיב תיור״ ״אגד

רב. מוניטין לו ויצא תחרות אין
 מדיניות מבחינת להתמודד תיור״ ״אגד נאלץ זאת עם

 חדשות הצצות קטנות חברות עשרות של כנגדן המחירים
ירודה, שירותים רמת והמציעות נחות רכב בעלות לבקרים,

 ההוצאה שיעור על דעתו שנותן למי פיתוי מהוות אך
 יזכה. לה לתמורה קשר כל ללא בלבד, הכספית

 בכח- והן ברכב הן שלו המימדים רחב לפוטנציאל הודות
 חלקי לכל קבועים תיור מסלולי תיור״ ״אגד מקיים אדם,
 מסלולים התיירות. בעונת בעיקר השנה, חודשי בכל הארץ
 בכל לבקר ישראל את הפוקדים לתיירים מאפשרים אלה

ה״רגולר״ שירותי באמצעות אותם, המעניינים האתרים
תיור״. ״אגד של
שו טיולים מאורגנות, תיירים לקבוצות החברה מבצעת כן

 ואו- לרצונה ובהתאם במיוחד המתוכננים במסלולים נים,
(צ׳ארטרים). קבוצה. כל של פיה

תחי עם מתפרסמים ״אגד״ של הרגילים הטיולים מסלולי
 וב- בארץ המופיעה מהודרת בחוברת עונה, כל של לתה

 הגדולות מהערים יוצאים הטיולים שפות. במספר חו״ל,
ומפור הנקבעים ובשעות בימים קבועות, איסוף מנקודות

 יתר !משתתפים של מספר בכל נערכים והם מראש סמים
 לכל מראש הם אף נקבעים אלה טיולים מחירי כן, על

 מחיר העלאות של להפתעות צפוי אינו והתייר העונה,
ה של ה״בוערת" בתקופה הטיול-סיור את לקנות בבואו
עונה.
 לאירוח הדואג מיוחד אירוח מדור גם מתפעל תיור״ ״אגד

 בעלי שונים, במלונות — בשירותיו המשתמשים המטיילים
 הניתן השירות טיב על שוטף פיקוח תוך שונות, רמות

ללקוחות.
ומ מחו״ל תיירים בפני זהב של צוהר קורע תיור״ ״אגד

 היפה ישראל ארץ של ולאתריה לנופיה מבית, טיילים
 ו- הוגנים ובמחירים הרכב בטיב השירות, באיכות וזאת,

סבירים.-

אזהרה!86ח•
הרהיטים לצרכני

 לרהיטים, דקורטיביים ציפויים בשוק הופיעו האחרונה, בעת
לפורמאיקה. כתחליף

 חסרים הם אולם, דומה חזיתית צורה אלה לתחליפים
כגון: פורמאיקה, המאפיינות התכונות את

וכיד׳. בוערת סיגריה רותח,׳שחיקה, סיר כנגד ,עמידות

 דרוש - בפח תפול אל
י פורמאיקה

ישראליים: יצרנים ע״י מיוצרת מעולה פורמאיקה
בע״מ, לבוד״ ו־״עץ בע״מ ״ספן״ . .

בינלאומיים. ותקנים הישראלי לתקן ובהתאם גבוהה באיכות צבעים, בשלל

 לך מבטיחים בארץ הפורמאיקה יצרני
זמן. לאורך אותך ישרת אשר אמין, מוצר
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