
 מהירה החלטה בעלי
כסף הרבה החודש ירויחו

 נענים אנו הרב, הביקוש בשל
 החנויות ובעלי הקהל לבקשת

 המחירים, עלית את וסופגים
.$2.11.6ה־ ער

******

■ - ............. ..  -

0-ג5נ4נו1 של־ם,מל1־1מ,י בט פרוססן 0מיפן האלקסרוגיקה ענק
 והאלקטרוניקה החשמל בחנויות להשיג:

 בשק״ם. הארץ, רחבי בכל המובחרות
 הקניות ובארגון במתי־מ לצרכן, במשביר

הקבוצים. של

 י לימי 1ב־
מוצר כל טל

טייפים ייריאו

 המוז מלו
פו שרפ י

 ,059־74852 טל. - אילת .02־537656 - ירושלים ,04־229837 טל. - חיפה ,03־337035/6 טל. - ת״א המשוכללות. פרוסמן שרפ מעבדות רשת לקוחותינו לשירות
 ,53 הדסה רח׳ באר־שבע, .03־337035/6 טל. 22 השלום דיר ת״א פרוסמן. בית־שרפ והשיווק: התצוגה במרכזי בקרו • .057־33272 טל. - באר־שבע

.04־229837 טל. ,19 התיכון רח־ חיפה, .02־244623 טל. ,5 המכבי יהודה רחי ירושלים, .057־38668 טל.

״בואינג״ לנוסעי__________—__________וסע טוס

$350־. המא
 $ 420־. אמסטרדם $ 420־. נוי!

לשבוע □1חי ורכב
מ הגבלת ללא ״ ק

ם רי חי מ ם ה ללי ת כו סו ך טי ר הלו חזו  ו
ת, תעופה בחברות סדירו

אי סוג ״הרץ״ רכב ח כולל ״\״(ל טו ף בי קי ם מ סי מ ם, ו י מי קו  מ
אי עפ״י רה תנ שכ ה ״הרץ״). של ה

ם מו ני ם. 2 מי סעי נו
30.6.82ל־ עד המבצע תוקף

:והרשמה פרטים

אינג ת1 בו עו בע״מ ותיירות סי
283729 טל. ת״א. ,3 המלך שלמה

 עד הנצחו!
בוית־המועצות

מארגן
חוזוווב יעקב

לעוס נסיעות
 טפי, כלעז כשקיבל 9

 ובית- פרדס מסבו, בירושה
 נס״ציונה, פרדסי בין אריזה

 להיות הרעיון על ויתר הוא
 טפר, פרדסנים. של שלישי דור

טיו הוא משיגעונותיו שאחד
 להרוויח דרך מצא בחו״ל, לים

 הקיץ חודשי במשך מהפרדס.
ל בית־האריזה את הפך הוא

וה להופעות, במה עם פאב,
 בית- בתוך לשבת יכול קהל

 עצי־התפוזים. בין או האריזה
מב וספר סגור, המקום בחורף

 לכדור- מסביב בטיולים לה
 חזר הוא חודשיים לפני הארץ.
 כשתה־ הרחוק, במיזרח מסיור

ועם הודו, היתד. האחרונה נתו

טאני דני די
 הזמר״מיסעדן, זקנו. את הסיר

לה החליט כבעל״זקן, המוכר
ה בחודשי־הקיץ מגולח יות

 נראה הוא בתצלום חמים.
כך. על תמה הוא גם כאילו

 לצאת מתכית הוא העונה תום
באוסטרליה. ממושך לסיור

 נבחרת של שוער־העבר 9
קב ישראל, ע ב, י רו דו ש חו

 בראשו!״ מישרד־נסיעות פתח
 המקום לפתיחת הזמין לציון,

אי הוא יוצאי־דופן. מוזמנים
הכ למישחק חבריו את רח

 נגד שנערך ההיסטורי דורגל
 שנים 26 לפני ברית־המועצות,

בדיוק.

השבוע פסוקי
כיטון: צ׳ארלי ח״ב •

 מארב־ ואינני קומוניסט ״אינני
 יותר קירבה חש אני סיסט,
 ולדדד בגין למנחם גדולה
לוי.״

 אמנון העיתונאי •
 ״מסתבר :הנ״ל על דנקנר,

 הם מתים. אינם שחנטרישים
הפסקה.״ עושים רק

ם ל עו ה ה 2336 הז




