
מקבלים: ה1 כל ואת
לילות) 2(ימים 3

באילת
 כוכבים: 3 במלון
 או אמריקנה ת

 הירח. ג/בקעת
 במלון

כוכבים: 4
נפטון, קיסר,

 או אילת גלי
 האדום, הסלע

 ש׳ 201-. תוספת
התקופה לכל

 1982 את התחיל
 שמש, של חגיגה

ושעשועים: 1

המלך כיד בוקר ארוחות

 לאילת טיסה
ושוב הלוך

 ירושלים. או מת״א
 לטיסה אפשרות

מחיר. בתוספת * מחיפה

.4 1,8 6 ןי-9
' י ל י י ר״וווטגו מ לשארם טיול

 באוטובוס אחד, ליום
 ובליווי תיירים
 מדריך:

חינם

 צמודה מכונית
חינם

 127 פיאט או אוטוביאנקי
 ימים, 3 למשך שלכם
 דמי רק משלמים אתם

 וביטוח קילומטראז
 לפחות, משתתפים 2(ל-

לשארם). הטיול במקום

 יותר גדול לרכב אפשרות •
מחיר. בתוספת הארכה או

 השכרת לתקנות כפוף •
 23 גיל מעל לנהג רכב

 בתוקף רשיון ובעל
לפחות. שנה

 הנופש, עיסקת מחיר •
 זוגי בחדר למשתתף

 ליגואר 6מ־ בתוקף
בינואר. 31 ועד

מוגבל. המכוניות מספר •
 בסניפי בהקדם הרשם

ת׳׳א-נופש: ארקיע:
.03־413223-4-5

.03־246262 עסקים:
.02־225888 ירושלים:

.04־643371 חיפה:
 .053־23644 נתניה:

הנסיעות. סוכנויות ובכל

ישראליים.בע״רו תעופה קו■
> ר ^ נ ^1ז7ו ^7ז ן ו *

שינוי <* שער תאריך
הגבוה השער שער תאריך

המלצה המניה שם

--- 68 1340 17.11.81 1040 6.10 פי.בי.
-7.3 4450 21.10.81 4800 1.10 01 אפריקה
96.2 4495 16.11.81 2290 11.10 נחושתן

86 856 16.11.81 460 14.10 ש. הסנה
105 679 17.11.81 330 18.10 ב׳ אתא

79.4 2530 16.11.81 1410 22.10 אלביט
67 1420 . 17.11.81 850 25.10 0.1 ספנות בנק

בע״מ פבלישר בם1גל
010865 טק81_151^£85 1.7.0.

 לני״ע בבורסה להשקעה יומי ויעוץ מידע
׳8ו אוקטובר לחודש מהמלצותינו מדגם

* 70.6עליה ממוצע ]7[ שירדו מניות ־]7[ שעלו מניות

 יומית, תחזית בתוכו כולל - יומית ואינפורמציה יעוץ שרות
 התרחשויות על דווח ספקנלטיבית, פעילות על מידע הערכות המלצות,
 במוקד המנוי בשאלות טיפול בבורסה, הרשומות בחברות עסקיות
 מידי מועבר החומר ״תשואות״. השבועון קבלת לשבוע ואחת החברה

המנוי. לבית שליח באמצעות ערב
--------------------------------- ★ ★ ★ ---------------------------------

 מעודכן להיות לו מאפשר - בורסה לעניני שבועון - ״תשואות״
 חברות ניתוח שבועית, תחזית מכיל שבוע. מידי בבורסה המתרחש על

 פבלישר גלובם של היומי מהמידע לקט להפר, או עשוי.לעלות ששערן
 וסקירה חדשות הנפקות על כלכלי שיקוף מומלצות, מניות טבלת בע׳׳מ,

 הדואר באמצעות למנויים נשלח ״תשואות״ והאג׳ע־ו. המט״ח שוק על
★שבוע. מידי  ★  ★

 ניירות קורס מציעה בע"מ \1.8/.3. אשד ויעקב פבלישר גלובם חברת
 לדעת המשקיע שעל הנושאים כל את יכיל אשר בהתכתבות, ערך

 מחייב שאינו בעובדה הוא זה קורס של יתרונו בורסה. בנושאי ולהכיר
 הפנוי. בזמנו בביתו ללמוד יכול אלא להרצאות להתייצב הלומד את

 הקורם שבועות. עשרים במשך שבוע מידי לרוכשים יישלח זה קורם
 לאדם אף המאפשרת ומושכת קלה בצורה ועשוי מומחים צוות ע״י נכתב
החומר. את להבין בלבלה למד שלא

---------------------------------------.-----------------------
לכבוד

בע״מ פבלישר גלובס
 03־655930 ,655905,657655 טל׳ 29 המרד רח' התעשיינים, בית הראשי: המשרד

 61223 מיקוד: ת״א ,224ו9 ת.ד. למכתבים: מען
ו43 טל: ,ו ו4 מוריה רה' חיפה: סניף  04-24ו
 31070 מיקוד: חיפה, ,7097 ת.ד. למכתבים: מען

 02-245413 טל: ,97 יפו רח' ;219 חדר כלל, בית ירושלים: סניף
)3.1.1982ב־ יפתח (הסניף 9ו02ו מיקוד ירושלים, ,2232 ת.ד. למכתבים: מעך

בבורסה. להשקעה היומי השרות על נוספים פרטים בקבלת מעוניין הנני □
בהתכתבות. ערר ניירות קורס בנושא הסברה פרוספקט בקבלת מעוניין הנני □
 חוברות). 13(כ־ חודשים 3ל־ ''תשואות" השבועון על כמנוי להרשם ברצוני □

 כ״א שקל 525-. בני תשלומים 2ב־ לשלם (ניתן שקל 990-. ע״ס המחאה. רצ״ב
לחודש). השני והתשלום מיידי אחד תשלום

משפחה. שם
כתובת.
___

 פרטי_ _שם
___יישוב _

_ ל׳ ט _

 של המנויים ן יפו תער
ה העוו!□1.12.81מ־ גו

בשקל לשנה
 הוצאות מחיי

סה״במ.ע.מ.משלוח העיתון

שנה לחצי
בשקל

415
470

728 = 78 + 45 + 605 
840 = 90 + 145 + 605

בארץ 4
רגיל דואר תבל לארצות +

520 946 = 101 + 240 + 605

מנוי דמי ת ה צו אר  חוץ ל
אר ר בדו אוי

אירופה +

760 1357 = 145 + 607 + 605
 מקסיקו קנדה, ארה״ב, 4

פרו ברזיל ונצואלה,
1100 2080 = 223 + 1252 + 605 קולומביה, ארגנטינה 4

800 1488 = 160 + 723 + 605

 זילנד ניו אוסטרליה,
 חבש, טוגו, דרוס-אפריקה,

קניה
940 1697 = 182 + 910 + 605 יפן טאיוון, פנמה, +

830 1507 = 161 + 741 + 605
 סינגפור, קונג, הונג תאינלד, +

קוריאה

י * ג* ^ ״ ־ ־ י - י - י י'יי<נ
י י י י - י ד & ״ *-,''יג ר ־

־■•זעי ג׳יצס: סופר חנויות
 456351 טל 57 המכבי יהודה רח׳ תל־אביב:

ת בו חו  054־76274 טל. 181 הרצל רח׳ :ר
 734730 טל. ,66 ביאליק פינת ,2 כהן דייר רח׳ :רמת-גן

ונו פרסום02־233559טל. העמודים בנין 50 יפו רח׳ ירושלים:
בוקרים מגפי הגיעו
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* הברית ארצות־ תוצרת

2313 הזה העולם316




