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החרש שקרים נניח

תקדים ללא ת1ח1ה
נוחים בתנאים

כרמל שטיחי פאר
 הפירמות. מכל שטיחים מיני בל של גדול מבחר *
 בתנאים קיר אל מקיר לשטיחים מיוחדת מחלקה +

הקונה. דרישת לפי נוחים

727898 טל. ,88 ז׳בוטינסקי רמת־גן,

ם י ג ו ם ח י ג ו ח *״מפנה״
 פתיחת על להודיע שמח ״מפנה״ מועדון

 1.9.80ב- שתתחיל חדשה עונה
:כדלהלן החוגים כוללת במועדון הפעילות

בת־שבע. רקדני בהדרכת נשים להתעמלות חוג א.

ומעלה. 15 מגיל ולבוגרים 8—14 לגילאי לג׳ז חוגים ב.
בת־שבע. רקדני בהדרכת 5—15 לגילאי לבלט חוג ג.
דוד. אילנה המורה בהדרכת ליוגה חוג ד.
הגילים. לכל לקרטה חוג ה.
 ח׳.—א מכיתות לילדים רקודי־עם .1

 264917 ,728561 לטלפונים לפנות נא והרשמה פרטים בדבר
 ההלכה) גשר (ליד בר״ג 127 ביאליק ברח׳ עצמו ובמועדון

שמאל. בצד מהפסג׳ כניסה ג׳, בקומה
ה׳—א׳ בימי 3.8.80ב־ תחל ההרשמה

.16.00—19.00ו״ 10.00—12.00 בשעות
1 שתהנו בטוחים — במועדון לראותכם נשמח

מוגבל! המקומות מספר
״ להתראות ה נ פ מ ״ ב

ג ר ח ס ש י ר ד צ

המוסיקה ,!צויר
ם י י ת ע ב ג

739550 טל. ,117 בצנלסו־ן רח׳

 סטריאו מערכות ושיווק יבוא
שרות ומעבדות

 :כולל מיפן ״ארופון״ מערכת
רמקולים זוג + פטיפון + מגבר

 כל״י רגיל מחיר
ל״י 10,800

 בל״י מבצע מחיר
ל״י 7,600

 רדיו + מגבר :כולל משולבת מערכת
0.> טייפ £  מיפן מקצועי פטיפון + 0

2x25̂־ רמקולים זוג +
 בל״י רגיל מחיר

ל״י 32,000
 בל״י מבצע מחיר

ל״י 24,600

 משוכלל ס£0£ טייפ + מקצועי רסיבר
מגנטי) (ראש פטיפון +
2x40^ רמקולים זוג +

 בל״י רגיל מחיר
ל״י 59,000

 כל״י מבצע מחיר
ל״י 45,900

 מלאה אחריות מיידית, אספקה
אחה״צ ג׳ ביום גם פתוח

ש ג ד

ים
ם י י ר ל ו ד ו מ

 גבוהה באיבות
 נרביץ ם מעץ
סיבית ללא

 ותהנו הכנסו
 האדיב מהשירות

!המעולה והתכנון

 המושלם המטבח
 אמריקאי בסגנון
 איכות * הידור

נוחות

 ארכיטקטוני ייעוץ
ם נ י ח

 ־ אלעד דגש
עז ל ח טב מ ה

 45 כיאליק רמת־גן,
725953 טל.

 קיר שעוני של בארץ הגדול המבחר
הסוגים מכל יד ושעוני דקורטיביים

 מעולה באיכות ולגבר לאשה
ביותר החדישים ובדגמים

שעון לכל מלאה ואחריות שרות

תבצע
השנה

חו□1!ד■
2 קריניצי רח׳ ר״ג,

חגים מבצע
□מחיר• יוקרה רהיט■

 אמיתית. בהנחה בפורניר או בפורמיקה אוכל פינות מבחר
בתשלומים) (גם ופוליסנדר אגוז טיק, אשה, בפורנירים מזנונים מערכות

793524 טל. ר״ג, ,95 ז׳בוטינסקי
המלאי) גמר ׳(עד

 ופיסול לציור ספר פיח
,ירמת־־גן״

 פביאן פרדי בהנהלת
וערב בוקר ■לימודי

 ערום רישום * דומם רישום * פיסול * ציור
 תחריט * רשת הדפס + אמנות תולדות

 עכשווית אמנות * פרספקטיבה * קומפוזיציה
 חומרים שילוב * שמן צבע * מים צבע

לצילום קורס
יי

רמת־גן ,11 הילד שדרות והרשמה: פרטים
״אורדע״) קולנוע (ע״י

 אחה״צ 7.00 — 5.30 בשעות ה׳ עד א׳ בימים
.67 ,66 ,62 ,61 ,60 ,57 ,55 ,45 מס׳ אוטובוסים

ונוער ילדים לחובבים, גם קורסים
729216 טל.

במבו
האח
ואונק׳
׳ ם ל י צ

 אתכם מזמינים
נפלאה לתצוגה

במבו רהיטי של

 עור וארנקי
מקוריים

המודעה הצגת עם
הנחה 58

הריהוט על

הנחה 158
וסקאי עור ארנקי על

 האוז במבו
צ׳לסי וארנקי

28 ביאליק רח׳ ר״ג,
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ס ו ו ט נ ת בתוקף המבצע א
ם נ י 20.9.80 עד ח
לרומניה ימים לשבוע

 מלא וארוח מלון בית טיסה, כולל
ללונדון) טיסה (או

 ״קנדי״ מקרר של קניה כל על
 בישול ותנור אירופה תוצרת פאר נון־פרוסט

הישראלי״ רויס ״הרולס ״מלפי״, ואפיד.
 כל על טיסה כולל במבצע המחיר
מ.ע.מ. כולל הגרלה ללא הקניה

ל״י 99,886
נזהנ״ל אחד מוצר ״צל קניה על

פרנק־נהריה במלון חינם ארץ־ •צבוע פוף

רמת־גן חשמל מרכז
775333 טל. רמה), (מול 76 ביאליק רח׳

795954 :מעו ,721901 :במשרד טל. — רמת*גן רון״ ל״פרסוס לפנית גא — זה במדור להשתתף המעונייגיס עסקים :עלי


