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אפרסמון פרסו□ ווי״

ג90367 טל. ,95 ארנב׳ דחי

חוגים
 קבוצות נפתחות !בתנופה אסטרולוגיה

 בערים בית) לחוגי (אפשרות לימוד
 להכשרת מסלולים ובישובים. הגדולות

באסטרו וקורסים אסטרולוגיים יועצים
 ״המרכז נוסף: למידע עצמית. לוגיה

 תל- 21256 ת.ד. אסטרולוגי״, לתכנון
 בימים ),03(218316 טלפון אביב,

.09.00—13.00 השעות בין ה׳,—א׳

ומוד תפיסה של חדשות אפשרויות
 מאסטרס בשיטת תודעה משחקי עות!

 מרתק פסיכולוגי ספורט — ויוסטון
ומרתונים שבועיות פגישות ומפתח!

 :נוסף למידע הארץ. בכל שבוע בסופי
 רמת ,1193 ת.ד. במופלא״, ״לגעת
השרון.

תחביבים
 מקצועית, וספרות ציוד בית, חיות
 מיוחדים נוי וכלי בבקבוקים בית צמחי

 אצל בעיר. ביותר הזולים במחירים
.237850 טל: 77 גבירול אבן רוני,

חקלאות

 קירור, רצוי נייד, חלב במיכל מעוניין
 המשק לרכז לפנות ליטר, 300

41372/3)067.(

טלויזיות
 + כחדשה גרמנית, צבעונית 26״ מץ

.412867 .59,000.— רימוט־קונטרול

 באריזה )1980( 26״ צבעונית טלפונקן
.252664 72,000.— אחריות +

ל עתיקה קונטיננטל כתיבה מכונת
ב בבית, )03(316696 טל: אספנים
נתן. ),30( )280171 עבודה

 95 אלנבי ״קל־תור״, להזמנות: ראשית
קל. ובסניפי 286186 טל: תל־אביב

 מזגן, אורגינל, צבע 1975 דארט דודג׳
 :טל כוח, ובלמי כוח הגה מצוין, מצב

286186.

 להצעה מצפה יודע. היטב ומלאכתו
 דוקא ולאו סודיות הרבה עם מפתה

תל־אביב. 30790 ת.ד. ג. אבנר מיטה...

 אוברול. + טסט :+ 1963 7\40 אוסטין
—.45,000 298213)03.(

 טסט טוב, מכני מצב ,1958 ,600 פיאט
.286186 טלפון: לשנה,

 ראשונה, יד ,1972 ,1200 חיפושיות
).03(453768 ק״מ 81,000

 80 511505 לפספורט מפספורט פיז׳ו
.334989 תוספות +

ו נחושת לדברי גלריה — אפוקה
 לחנויות גם ושווק יצור אומנות.
ת״א. 54 גבירול אבן גדולות. בהנחות

 מוסיקה מופעי תערוכות, גוונים. גלריה
 טרומי ושמחות. ארועים וארגון ובדור
 מגן) (נוח רמת־השרון 10 פלדור

481910.

טלפונים
 התקן מנופח טלפון חשבון קבלת אם

 לאו־ ובין עירוניות בין לשיחות חוסם
).03(293029 ״טלפון־סנטר״ מיות.

 זכרון, + לחיצים לטלפונים הסבות
חיי אלקטרוניות, ומזכירות טלפונים

 ביותר הגדול המבחר אוטומטיים, גנים
).03(293029 ״טלפץ־סנטר״ בארץ.

ב מעוניין ),27( צעיר עסקים איש
 ת.ד. / ג. ודיסקרטית. אינטימית הכרות
ת״א. 30184

 לנו דרושות נוספת? בהכנסה מעונין
 לאסוף הארץ ברחבי נוספות סוכנויות
 מצויינים. תנאים העתונים. לכל מודעות

 עבור ת״א 30184 לת.ד. בכתב לפנות
סוכנויות.

ב והבוקר לאחה״צ נקיון עובדי/ות
 חלקיות למשרות תל־אביב, אזור

 עד 10.00 )03(792183 טל: ומלאות.
.18.00 עד 17.00 ,12.00

 ע״י וגברים לנשים ורפואי כללי מסג׳
 פינית. סאונה מוסמכת. מסג׳יסטית

מלון ״מועדון־הבריאות״, מראש. תאום
).03(241252 ״מוריה״,

מקררים
חד בשבוע, אספקה ג׳נרל־אלקטריק,

).03(244841 אישי ביבוא מארה״ב שים

 במצב חדש, כמעט ״,13 ״תדיראן
),03(764366 פורמייקה. מצרין,

הכרויות
 אינטימית. לידידות נאה ,45 עצמאי,

ת״א. 30184מ.ב./ ת.ד.

ת״א. 36867 ת.ד. זוג / באשה ,24 רווק,

 בהכרות מעוניין אמצעים בעל צעיר
 2596ג./ ת.ד. ודיסקרטית. אינטימית

ר״ג.

 סוב־ ומעניין חדש פרסומי לפרוייקט
ם/ות  הופעה בעלי/ות אחראים/ות ני

.290367 :טל ומוטיבציה.

ודירות בתים וילות,
 חדרים, 6 להשכרה, קוטג׳ — בהרצליה

$300 615394)03.(

 מזיקים והדברת פוליש — ״המלטש״
̂ 00)1 שובבות... חביבות, נדיבות,.838558 ובערב 650840 באחריות

 בשל ס״מ). 188( ותמיר נאה !11010
 אופקים רחב סתוים). 23( צעיר אך
משעשע סימפאטי, אמצעים. צר אך

 חדרים, 3 מפוארת במרכז בהרצליה
).03(231388 טלפון חלקי. ריהוט

אופנה
 ושיווק יצור — אולימפוס אופנת
בסיטו מכירה לגברים. עילית מכנסי
גבעתיים. 145 כצנלסון נאות.

 תופרת רחל ישן? בגד לזרוק למה
 השרות זולים. במחירים בגדים ומתקנת

.282041 טל: ואדיב מהיר

0 ?.ן£ משו בגדים של יבוא — ^.
̂. משים,  רציף לרחוב עברנו ,11.5.
יפו. — .השניה העליה

־1
 הפסח בחופשת מזמינה ״פלתורס״

 תל־אביב ,30184 ת.ד. ״אפרסמון״, פרסום 1 לבלות ,35 גיל עד וצעירות צעירים
 1 הכולל ביון, אמיתי כיף של שבוע

 פרטים והכרויות. בילוי בידור, טיולים,
 ובכל ״פלתורס״ במשרדי והרשמה:
הנסיעות. סוכנויות

לב׳

 המזמין שם

כתובת

 נוה לך מחכה גדי עין ההארחה בבית
 הכוללים נופש ימי 8 אמיתי. מדבר

 במחיר והרצאות סרטים באזור, טיולים
סוכנות שבוע. סוף חופשות וכן מיוחד,

במדור הזה״ ב״הלוח לפרסום ..... טלפון
 אפרסמון״. ״י.ב. פרסום לפקודת דואר צ׳ק/המחאת + המודעה נוסח מצ״ב

 מלים). 10 (מינימום מ.ע.מ. כולל למלה, ל״י 25.— פרטיות מודעות
 מ.ע.מ כולל למלה, ל״י 20.— וכד׳) עסק, בתי .(חנויות, מסחריות מודעות

רצופות). הופעות 4ו־ מלים 15 (מינימום


