
״ענג״נח כסא
 היתרונות עם

הבלעדיים:
שלמה למנוחה נוחה ישיבה *
מלוטשות עץ ידיות *
מגולווני□ חזקים קפיצים *■
כרית עם עבה מזרונית *
 דוגמאות במבחר ריפוד בד *

לניקוי להסרה ניתן
רבות לשנים ענג שרות *

03-784104 טר. בניברק. 3נאים1מ1ביחרעי<<החע

 כורי מכרם מילוא יהודית צארום צדוק ארקיו גיוקי גבריאל אורי אינגי משה

ם דואר. שושנה * ר'י ( ואחרים דיין ראובן אומגי. שמואל צבר דוד צאן. אד

סי הפצה: נח סו

 לובריזקי ענת עיילי גרוניך שלמה נייסייי רוזנברג אילן צי־יס
מקול מריו חיים ד־זי־יט מן :יפי- גולדוסר ו קר א ינקולגולדוסר נביאי רוני

 באילת האדום כסלע 82 נופשון
וצעירות צעירים של מפגשוכב

 5 או 4 ,3 של נופש במחזורי משוגעים חיים
ם 5 של (במחזור ימים מי ם - י שי היו  החמי

חינם!)
ם תפוס קו ם: באחד מ כי  ;2־5/9 מהתארי

5-10/9; 8-12/9.
ם הסלע במלון  אתה מסורת: כבר זו האדו
במיוחד. מוזל ובמחיר יותר, מקבל

 ספורט • ושעשועים צחוק בידור, •
ה • בבריכה והתעמלות ק סי ם מו קודי  ורי

ה וחדר בינגו • במועדון  • טלוויזי
ם לי קטיי  • עשיר במבחר ואפריטיבים קו

הבריכה. שפת על ברבקיו

מלא באירוח לאדם מיוחד, מבצע מחיר
 ושוב הלוך הסעה כולל ועוגה, קפה עם

ס טובו  ממוזג: באו
ם: 3 של למחזור מי שקל 3750 י

ם 5ו- 4 של למחזור מי שקל 4750 :י

ת הזמנת מו קו :מ / מ \
^  להזמנות: ראשי משרד 1^

ך *  ת״א 140 גבירול ך1א רח׳ |
450559 ,450683 טלפון 311

רח׳ רדון תל־אביב,'  28 גו
 38 אלנבי רח׳ ת״א,

 א׳ 75 הרצל רח׳ רמת־גן,
 37 רוטשילד רח׳ ראשל״צ,

ב רח׳ חולון, לו קו  86 סו
 90 הרצל רח׳ באר־שבע,

 מסחרי מרכז כרמיאל,
ת ככר נתניה,  10 העצמאו

 5 פינס רח׳ ירושלים,
ם רח׳ חיפה, אי בי  20 הנ

ף רח׳ טבריה, 1 אלחדי

 03-222042 טל.

 03-657906 טל.

טל. . 03-723487 
 03-997965 טל.
 03-882305 טל.
 057-78108 טל.
 04-987390 טל.
 053-38757 טל.
 02-227943 טל.
 04-667779 טל.
067-21284 טל.

ה ע ס שמה ה והר

רקון ת״א, 230651 221372 טלי 142 הי

מע׳ימ. כוללים המחירים
ה מלון ת״א, רי טו ס לי לבקש 295588 טלי א הגליל. טיו

רא בן ירושלים, / \  02-246858 טלי 3 סי
 067-22660 טלי 10 הירדן טבריה, /

ם חיפה, 04-522958 טלי 43 המגיני

מנ0 תן לחייל ל

תייא36 העם אחד


