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הייתיהול
 הפסקת ופתאום, בערב שמונה
 חושבת את בתחילה חשמל.
 מהרה עד אך כולם, אצל שבטח

 שלמת לא אולי שלא. לך מתברר
 חיטוט ל בזמן החשמל חשבון את

 כיס) פנס במגירות(לאור מהיר
 מה אז בסדר. שהכל לך מראה

בסדרי לא
 גמרו מכירה שאת החשמלאים כל

לעבוד. מזמן
 והיה הלוואי לעצמך, אומרת את
 אם יודע ומי חשמלאי ידיד לי

 את לו אין ואולי בבית כעת הוא
 הדרושים? החלקים
 הנרות כל נגמרים בינתיים,
 בוכה הילד השכנים, אצל שאספת

 קטן) אור עם לישון רגיל (הוא
 שרצית הטלויזיה תוכנית ואת

 את אפילו הפסדת. - לראות
 לכוון אפשר אי החשמלי השעון
בבוקר... למחר

 קטנה תקלה של דוגמא רק זוהי
 אך גורלית אינה שלכאורה

 עולה היא נעימה. אינה בהחלט
 ולפעמים בעצבים,במתח

 כסף. בהרבה
 לבזבז' תצטרכי יותרלא

 אחרי בחיפושים זמן
 שבעצם מלאכה בעלי
 ואת אותם מכירה אינך

 אנחנו, מהימנותם.
 עליך. חשבנו זהבי׳ ״ידי

 מציעים שאנו השירות
 ותקלות בעיות לפתור בא

הסוגים. מכל

 חדש שיחת
זהב שחו!

 מקצוע אנשי עובדים זהב״ ב״ידי
 שנים, של ונסיון ידע עם מעולים

 במהירות לך לעזור תפקידם
 - חשוב שהכי ומה וביעילות

באחריות.
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 כל לפתור יכולים אתם מהיום
 שעה בכל בבית, פתאומית תקלה

 טלפנו אחד. חיוג ע״י תהיה, שלא .
מיד אליכם נבוא ואנו

 ע1ןנ7 הסיחו
 סבירים !סחיויס

 סיטעז״ן7נ
ממי) אינו
 שוק מתנהל בו לאופן בניגוד

 מחירים יש זהב״ התיקונים,ל״ידי
 ו/או התיקון סוגי לכל קבועים

 עבודה. שעות לפי
 לפי תשלום נגבה חלפים עבור

החברה. של המחירון

 השיחתיס
 חינם הניתנים

״1ממייםב,!ןיזוו7
 המים במערכת תקלות תיקון -4

 עד צנרת) הביתית(כולל
המים. לשעון לחבור

 הביוב במערכת תקלות תיקון •4
 הציבורי הביוב לקו עד הביתית

המשותף. או
 במערכת תקלות תיקון 4

 הדירתי למונה עד החשמל
 כולל הדירה(לא ובתחום
 או מנורות חשמל, מכשירי

לשקע). המתחברים מכשירים
 בחלונות, תקלות תיקון 4

 נעילה ווי תריסים, דלתות,
 וסוגרים.
 הנסיעה את כוללים )השירותים

 העבודה ביצוע ואת הלקוח לבית
חלפים). כולל (לא

 מיוחדים שיחתים
 הניתנים ננסניס
 לממיים בהנחה

ב״ידיזהב״
 קירות סתימת או סגירה 4

לתקלה. קשורים שאינם
 חיצוניים. חשמל תיקוני 4
 כניסה. דלתות תיקון 4
 שבורות. זגוגיות החלפת 4
 חרסינות) חומרים(מרצפות, •4

 השבת לצורך הדרושים
 לקדמותו. המצב

 את תמיד משיבות זהבי׳ ״ידי
 ביצוע לאחר לקדמותו המצב

ניקיון). התיקון(כולל

 חינחד תבצע
31.8.83ה- עד

 לשנה $99־. למנוי חסכון מחיר 4
 (אפשרות $110־. במקום
שווים). תשלומים בשלשה

 שקל) 1000־. ראשון(עד תיקון -4
 שמצטרף מי לכל חשבוננו על

זהב״. ל״ידי כמנוי
 למי תיקון כל על הנחה 300/0 •4

 המבצע. בחודש מנוי שאינו
 ש׳ 399 דולף ברז :לדוגמא
 ש׳ 610 במקום
 ש׳ 599 פלורסנט התקנת
 ש׳ 860 במקום

 במקום ש׳ 475 בכיור נזילה
ש׳ 680

 ש׳ 999 בשירותים ביוב פתיחת
 שי. 1470 במקום
 הנסיעה את כוללים המחירים

 העבודה. ביצוע ואת הלקוח לבית
 אינם בחירתך) החלפים(לפי

במחיר. ^כלולים

 הצטרף
 חינם שד

ו״ידיזהב״
 זהב״ ,ידי

 ,1ד בחש טעונת
 ובקויות. בחינה

 בבארשבע
 נביחשוים. בעומר
 עוי בשאו בקרוב
הארץ.

תל־אביב 4
 03-289827/284739 טל:

חיפה 4
 04-251279/251167:טל

 ירושלים •4
02-527740/1:טל

 ◄באר־שבע
057-32030/33235 טל:

 שנתי מנוי לרכוש באפשרותך ◄
 לך המקנה מנוי זהב״, ידי ל״

 ומבטיח גדול כספי חסכון
 כל בפני שלמה לשנה אותך

התקלות.

 לו וקרתה מנוי לו שאין מי גם •4
 את להזעיק יכול בבית, תקלה

שירות. קריאת ע״י זהב״ ״ידי

ביתתה שענת 24ארצי תנקז

03-284739
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