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להתפשר צריך לא בבר אתה עכשיו,
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ס כי ... אי מ  יוקרתית טלוויזיה גס כאלה, מ
 *: ל׳׳חודיס״ תגרום לא בלאופונקט כמו

בתקציבך.
 הראשונה מהשורה טלוויזיה היום לך קח

 פרנסה נותנת שאינה טלוויזיה בעולם,
 שנים. הרבה עוד ממנה ותהנה לטכנאים

 רק לשלם וגמור היום, בלאופונקט לן קח
חודש. 14 בעוד

 ווידיאו, צבעוניות טלוויזיות :בלאופונקט
גרמניה. תוצרת פאר — סטריאו
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 :הבלעדי היבואן
 ,בע׳׳ס יבוא טרבף

.293005 טל: ת״א 70 בוגרשוב

 ; 106 אלגבי אלרד, ;יפו 29 ירושלים שד׳ אליהו, לבל סנטר, דיזנגוף הוגן, שיווק ; 54 גבירול אבן קלסיק, וידאו ; ת״א 1 בן־יהודה ישיר, שיווק מרכז : ■אביב הל
 שמואל חשמלית, ; 3 הנציב שמואל צליל, רדיו ; 18 ויצמן טלרן, ; 5 'זיצמן אלחוט, רדיו :נתגיזז • 18 כצנלסון נתנאלי, :גבעתיים •1 19 העם אחד אורית,
 זילברשטיין, חשמל טרקלין :חיפוז !• 68 סמואל הרברט שוייצר, ; 80 סמואל הרברט חשמלית, : תדדה • 24 בורוכוב טלוויזיה, שרותי בועז :רעננה • 26 הנציב

 שפרן :יגרית־אתא • 2 נטיב רח׳ חשמל, מכשירי אריה ; 85 הרצל חיפה, סימפוניה ; 15 הנביאים אטיאס, יהודה ; 12 הנביאים הסטריאו, בית צביקה ; 25 הנביאים
• סביניה ,2 השקדים סביניה, אור קול- :קרית־כיאליק # 55 יוספטל ויזגר, ; 50 העצמאות פטמן, ; 38 העצמאות  שדרות אגד, תחנת ליבוביץ, טלסטר :נהרידז י

 • 2 ביאליק אתיברסל, אסתר :רמלה • ד׳ מסחרי מרכז כהן, חשמל :אשדוד • 3 סביון רה׳ סביון, סלון :נצרת • 13 השופטים פלג, :קרית־טוצלץן • 3 הגעתון
שבע: •1 32 א־דין צלאח סבטיני, ;5 לונץ רה׳ מאיר, רדיו ,23 שמאי שיר, צדוק ירושלים:  65 הפל&״ח רה׳ איתני, סלון ;48 העצמאות אלקטרוניקה, א.א. באר

! מרכז) קולנוע (ליד • 39 רוטשילד ברנפלד, אמנון ; 103 הרצל עלפי, :ראשזז־לציון •1 42 סיזקולוב סנסור, :השרון רמת # 82 סוקולוב חולון, סלון :חילון • ̂-***יי*  4 0*7  *91.*. . 2 ,^1.    — -  9■̂* ***9*999 .  !■****י* 1א*91 9* י 9*999י******4 .ץ *9*


