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ש ם נופ י ר עי צ ל
 נופש לחופשת בפסח יוון ואיי לרודוס
 ״נופש טיולי ״הסתור״ עם נהדרת
).03(234356 טל. מינוס. במחיר פלוס״

ש נופ
ה התשובה את מציעה תיירות שרז

 ראה — משפחתיים לטיולים אידיאלית
 רואים שהארופאים כשם אירופה את

 שלוב — מלונוע במלונוע. — אותה
 ולצעירים ומסעדה. מכונית מלון, של

 אוהל עם מכונית — ברוחם ולצערים
 להוצאות המוצלח הפתרון — צמוד

 את בקש באירופה. הגבוהות השהייה
 הנסיעות סוכן אצל שלנו הפרוספקט

שלך.

ת ו י רו כ ה
ו בצעירה מעוניין 31/178 נאה צייר

רמת־גן. ,7247 ת.ד. חטובה.

 ישירות טיסות מציעה צ׳רטר איסתא
צ׳רטר״ ג׳מבו ב״איסתא לארה״ב:

 כיוון $399מ־ החל אל־על 747 במטוס
 השכר בטיסות — כפסח ליוון אחד.

 חזרה 28.3.80 יציאה לסטודנטים.
 פסח שיט ושוב. הלוך $140 רק 8.4.80

 לסטודנטים. מיוחדת הנחה — יוון כאיי
 ירושלים, ת״א, איסתא בסניפי פרטים
חיפה.

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.

 צעיר אינטלקטואלי ערבי — פרטי
 ,11128 ת.ד. מתאימה. בצעירה ונאה
ת״א.

ם י נ פו ל ט
 מ־ מחו״ל לחיצים לטלפונים הסבות

ל חיוג חוסמי ישראלי. לתקן חו״ל
 לאומיות. ובין עירוניות בין שיחות
 עזר לציוד בארץ ביותר הגדול המבחר
.03־293023 סנטר״ ״טלפון טלפוני.

ה פנ או

 גניה, ועוד. טלוויזיה סטריאו, מערכות
999646 — 994173.

ת ו רי ל ג

ואומ נחשת לדברי גלריה — אפוקה
 בהנחות לחנויות גם ושיווק יצור נות.

ת״א. ,54 גבירול אבן גדולות.

ת ר כ ש ב ה כ ר

 הזולה הרכב השכרת — ״טריפיטי״
ל מיוחדים תעריפים בישראל. ביותר

 סניפים 450 ארוכות. שכירות תקופות
 ,126 אתרים ככר — העולם ברחבי

294637.

ק ריהוט תי ע

ו לסלון שולחנות עתיקים: רהיטים
ל מסוגננים רהיטים כורסאות, אוכל,

1 פורטה א׳ פרט פטרישיה עילית אופנה
ומי פריס מייצור בלעדי מלאי חיסול

.310 דיזינגוף בהנחות, לנו

חוגים

 קבוצות נפתחות בתנופה* אסטרולוגית
ה בערים בית) לחוגי (אפשרות לימוד

 להכשרת מסלולים ובישובים. גדולות
באס וקורסים אסטרולוגיים יועצים

״המר :נוסף למידע עצמית. טרולוגיה
 21256 ת.ד. אסטרולוגי״, לתכנון כז

 בימים ,03־218316 טל. תל־אביב,
.9.0—13.00 השעות בין ה׳—א׳

לב׳
. אביב תל־ ,30184 ת.ד. ״אפרסמון״, פרסום

המזמין שם

כתובת

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

ת! ש נ גוו אוי האיפור עדיין הנו החיוך
וחצי 1 דירת לפני□ ביותר הטוב
והסביבה תל־אביב רב. ערכו אך מאומה עולה אינו החיוך א.

הנותן. את לרושש מבלי אותו המקבל האיש את מעשיר החיוך ב.
במירמה, או בגניבה אותו ולהוציא בכסף לקנותו אפשר אי ג.

גבוהה קומה אפשר טבעי. ובאופן מאליו מופיע הוא כן אם אלא ערך לו אין כי
 אדם לך אין שכן אליהם, אתה חייך אליך; לחייך מכדי עייפים אנשים יש ד.

מעלית) (ללאאליך. לחייך מסוגל שאינו אדם אותו כמו לחיוך כך כל הנזקק
הדרכה חומר לקבלת אליגו כתוב

03־319015 בערב טל. ע״י כחיוך מוגש
גבעתיים 1097 ת.ד. חיים, איכות למען אזרחים

ם ל עו ה ה 45 2219 הז


