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286186 ט?י. ,95 אקנבי ההנהלה, : תל־אביב
 :חולון • 259315 טל. ,22 המדינה ככר ; 658165 טל. ,14 טרוכפלדור רח׳

 : נתניה ♦ 052־22192 טל. ד,3 ויצמן : כפר־סבא ♦ 895126 טל. ,2 ויצמז
 > 065־93123 טל. ,10 הכנסת ; עפולה ♦ 053־31343 טל. ,6 הנציב שמואל

 051־23651 טל. נפתי, מרכז :אשקלון • 946646 טל. ,45 הרצל ; ראשל״צ
-ת,ו 057־74615 טל. ,48 העצמאות : באר־שגע . ר 1_ הנסיטוח ״

ר־ דו כ שלג״ "
 מושלגת נופש חבילת

 אטיב בנוה
בחרמון.

 נפלא נופש ימי 5
משולבים

 אשר ימים, 5 בן מושלם סקי קורס כוללת הנופש״ ״חבילת
 * מכך. ולהנות בחופשיות לגלוש היכול חובב של רמה לך יבטיח

 ~ לאתר ההסעות כל הסקי, ומתקני ציוד בכל חופשי שימוש
 ה חצי לילות, 4( אטיב בנוה נופש ימי חמישה ובחזרה.
 3 מקסים דיסקוטק הערב, בארוחת חופשי יין פנסיון),

 :׳ לנוה ושוב הלוך הסעה להסדיר אפשרות (יש ערב. ערב,
 1 מע"מ + שקל 1245 במחיר ועוד זאת כל הארץ). ממרכז אטיב

״ ו״ויזה״. ״ישראכרט״ כרטיסי מכבדים אנו

מיוחד
 לועדי

ולקבוצות:
 נזעןמשותיות הנחות

מיוחדי□ תשלוס תואי1

)1סגו ננויסונחווגו סרוידח
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.בביתך! טלויזיוני^צבן, בידור מבחר לך מציע גמא״ ״ערוץ
• עצמיות הפקות • ישראליים עלילה סרטי • עברי בתרגום זרים עלילה סרטי •
• . ועוד... מרוצים שחיה, מנים, אירופאי, כדורגל אמריקאי, כדורסל ספורט; •
• לילדים תוכניות • מחו״ל פזמונים מצעדי •

״רגב״ בעיתון מראש יפורסמו הטלויזיה תוכניות
היומיים). העיתונים (מחשובי עיתונאים צוות #_ עומדים: לרשותנו

בהצלחה). ־ שנים 5 (הפועל פרסום משרד 0 התקשורת). בענף (מהבכירים מהנדסים צוות 0

החודש! מבצע
 הבית). ועד דרך התשלום באם דייר לכל $ 10( לחודש - דייר לבל $ 12

 המתחברים והבניינים הדיירים למספר בהתאם (המשתנים פעמיים חד התקנה דמי +
אחד). למערך

תתאכזב. ולא י שלנו המכירות נציג את היום! עוד הזמן

ץ ם ד סירק תיי ע גב
ז כ ע ב ■ * ל * ^ 318141,310582.ט

לעשן? להפסיק יכול אינך

 הסר למחות
 כתמי את

הניקוטין
 משחת עוד לא זאת טילאק

 שיניים משחת זאת שיניים:
השן. בריאות על השומרת

 במו שאין קבעו בעולם מדענים
 עששת, מפני להגנה טילאק

 קפה ניקוטין, בתמי להסרת
ואחרים.

 שיניים משחת ביותר: והחשוב
 אחרות, במשחות שלא טילאק,
 האמאיל בציפוי פוגעת אינה

השן. על המגן

ק ^ ל , טי
המשפחה בני בל של השיניים לבריאות

710 תת׳71
לטואדה אלברטו של סרטו

 3.1.81 שבת ממוצאי ארצית בכורה
תל-אביב ״אסתר״, •
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