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להתפשר צריך לא בגר אתה עכשיו,
 יוקרתית טלוויזיה גס כאלה, בתנאים כי ...

ל׳׳חוריס״ תגרום לא בלאופונקט כמו
בתקציבן.

 הראשונה מהשורה טלוויזיה היום לך קח
 פרנסה מתנת שאינה טלוויזיה בעולם,

שנים. הרבה עוד ממנה ותהנה לטכנאים
 רק לשלם וגמור היום, בלאופונקט לך קרו

חודש. 14 בעוד
ווידיאו, צבעוניות, טלוויזיות :בלאופונקט

גרמניה. תוצרת פאר — סטריאו
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 בלאופונקנז
שלומים 14ב- ת
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מחיר בלאופונקט-בכל

 הבלעדי: היבואן
 ,בע״מ יבוא טרכף

א70 בוגרשוב ״ .293005 טל: ת

 ; 106 אלנבי אלרד, ;יפו 29 ירושלים שד׳ אליהו, לבל סנטר, דיזנגזף הוגן, שיווק ; 54 גבירול אבן קלסיק, וידאו ; ת״א 1 בן־יהודה ישיר, שיווק מרכז :תל־אביב
 שמואל חשמלית, ; 3 הנציב שמואל צליל, רדיו ; 18 ויצמן טלרן, ; 5 'ויצמן אלחוט, רדיו :נתניה • 18 בצנלסון נתנאלי, :גבעתיים !• 19 העם אחד אורית,
• 24 בורוכוב טלוויזיה, שרותי בועז :רעננה י• 26 הנציב  זילברשטיין, השמל טרקלין :חיפה •168 סמואל הרברט שוייצר, ; 80 סמואל הרברט חשמלית, : הדרה ו

 שפרן :קרית־אתא * 2 נטיב רה׳ חשמל, מכשירי אריה ; 85 הרצל חיפה, סימפוניה ; 15 הנביאים אטיאם, יהודה ; 12 הנביאים הסטריאו, בית צביקה ; 25 הנביאים
• סביניד, ,2 השקדים סביניה, אור קול־ :קרית־ביאליק • 55 יוספטל ויזגר, ; 50 העצמאות פטמן, ; 38 העצמאות  שדרות אגד, תחנת ליבוביץ, טלסטר :נהריה י

•ד׳ מסחרי מרכז כהן, חשמל :אשדוד #1 3 סביון רה׳ סביון, סלון :נצרת • 13 השופטים פלג, :קרית־מוצקיז # 3 הגעתון  •12 ביאליק אוניברסל, אסתר :רמלה !
שבע: •1 32 א־דין צלאח סבטיני, ;5 לונץ רה׳ מאין, רדיו ,23 שמאי שיר, צדוק ירושלים:  65 הפלגו״ח רה׳ איתני, סלון ;48 העצמאות אלקטרוניקה, א.א. באר

 • 39 רוטשילד ברנפלד, אמנון ; 103 הרצל עלפי, :ראשדן־לציון # 42 סוןקולוב סנסור, :השרון רמת 9 82 סוקולוג חולון,' סלון :חולת •1 מרכז) קולנוע (ליד
מסחרי. מרכז שטיינברג. בית־שטש: •1 ויצמז רחוב פינהלשטייז. נס־ציתזז': •1 187 הרצל אלקטריק, סלון ;4 בית־הפועלים אלקטרוניקה, חזי רחדכדת:


