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ת יבוא ספרי של גדול מבחר על מוגבלות בכמויו

ם (חנות 214 דיזנגוף — בישראל) הגדולה הספרי
23.00 עד 19.00מ- שבת ובמוצאי • 21.00 עד 09.00מ- רצוף פתוח

19.00 עד 8.30מ- רצוף פתוח ,35 אלנבי רח׳ —

תל-אביב

9 המלכה שלומציון רחוב — ירושלים
חלפון) (פסג׳ 175 הרצל רחוב — רחובות
22 הרצל רה׳ הקורא״, ״עין — ה פ י ח

ת רה׳ בבאר״שבע גם מרץ בתחילת תדרו הס 79 ה
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 להחליק בואו
 סינטטי קרח על

 אמיתיות החלקה נעלי עם
סכינים) (עם

שגע!!!! בידורי ערב  מ
 בסערה אמריקה את שכבש

 יום יום פתוח
 23.00 ועד 16.00מ־

 ובשבתות
 23.00 ועד 9.00מ־

רכב) עם (גם הכניסה
 המינהלה שער דרך

:אוטובוסים
526, 525, 48, 28, 21

ע בני ר כ רו ש נ ד ז  ר
ד י ן1:

ח י ש ־ ב ר
 המסע נוכח

: ישראל ערביי נגד
בהשתתפות:

 לייבוביץ ישעיהו פרוס׳
 צאדק ואליד
 זיכרוני אמנון עו״ד
 פעיל מאיר ח״כ
תומא אמיל ד״ר

פלד מתתיהו ד״ר :מנחה

,15.2ה־ החמישי, ביום יתקיים הדו־שיח
ת״א ,4 קפלן רח׳ בבית־סוקולוב, בערב, 8.30 בשעה

ר, אניטה מיירנן, הלני  סקינ
ר אלי ל א ח

ה1ןלא7 עןל: בסרגוה ל די חיי
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חברה... יש אחד לכל
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״ בכורה ה ד הו ־י בן ב ,, בי א ל- ת
^ןגן 4.30 ,7.15 ,9.30 2 שבוע ארצית

 לשימוש מתאימים הם
 חדרי ספריית, בסלונים,

 ועוד עבודה חדרי ילדים,
 מ־ק.ו.א-פוליסטרן מיוצר

 רחיץ מוקשח, צבעוני
]/ ^ ועמיד:

בעצמך בנה
את"גולמת"

 מודולריים מדפים
 הגולן. שער קבוץ פלסטיק, מוצרי גולן"עצמית. להרכבה

 067-50802- 3 טל. הירדן עמק ד'נ.
 ת׳׳א ,44 פ״ת דרך גולן: מרכז

ג ו 2 טל. ג 32304,ו

ם גולנית מדפי תני  בקלות להרכבה ני
צורה. ובכל מקום בכל

 טל׳ ,26 הנמל רח׳ ,662377 טל׳ ,11 הרצל רח׳ חיפה: .221697 טל׳ ,9 המלכה הלני ירושלים: .230971 טל׳ ,94 גבירול אבן תל״אביב: גולו סוכני רשימת
 .28743 טל׳ ,9 הנציב שמואל נתניה: .922272 טל׳ ,20 המייסדים :נהריה הגולן. שער קיבוץ הגליל: אזור .2 בן־גוריוו ככר קוית־טבעון: .640506

.983207 טל׳ ,16 סוקולוב :הרצליה .912271 טל׳ ,28 הירש הגרון :פתח־תקוה •8 החלוצים פץ: פרדס .723005 טל׳ הרא״ה), (פינת 59 קריניצי רמת״גן:
 .22907 טל׳ אסתר), קולנוע (מול ב׳ מסחרי מרכז אשדוד: •054־55508 טל׳ ,185 הרצל רחובות: .43 רוטשילד :ראשון־לציון .845659 טל׳ ,6 סוקולוב חולון:
.22153 טל׳ ,34 רוטשילד :חדרח

2163 הזה העולם44


