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תלם זיוה
 אתכם מזמינה
מבירת לתצוגת

׳8ב אביב דגמי
 האופנה יצרני ממיטב במכירה:
 ☆ הפסטל בגווני בגדים - בישראל

 ואיטליה צרפת מאנגליה, יבוא בגדי
אביזרים. ☆

 גם - אביב בגדי פולום, גי
 עור, בגדי לקנות ניתן עדיין בהזמנה.

.50ב־־?

1* ז /  מקסימות שמלות ־־ \
 חולצות חצאיות, צרפתי, בדגם

ומכנסיים.

- חדש!
מתחרה

1
 רומנטיות חולצות

הגוונים. בכל -
 בהצעה בגד־ים — ״רקמה״

 חלקים לשני שקל 500מ־ מיוחדת
שלם. לבגד־ים שקל 1000ומ־

ם המכירה קיי ת ם ת שי ביו ם 27.5.83 ש ביו ת ו ג  ש
ת בין 28.5.83  16.00-19.00 10.00-14.00 השעו

ת בי ה ב ד תלם, זיו ו ה 10 המלז־ ד  פיתוח, הרצלי
052־72976 טל.

עם

חויה הפלגת
הישראלית) דן(לשעבר ורגיוה באוניה
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אתונה לקפריסין,כרתים,
 גרמה ארוחות חויה, הפלגת לך מובטחת ג״ורגינה״

 תזמורת, ודיסקוטק, מועדון סחיה, בריכת מעולה,
 מקלחת התאיס בכל מלא, אויר מיזוג באריס,

 במחיר מעולים תגאים ועוד עמודים וסרותיס
לגל. כדאיים ובתנאים

 או דרישותיכם לפי בתאים •ההפלגה
 $28מ־ החל במחיר מרווחים במושבים
 הפרטי. רכבך עם הפלגה אפשרות

 $260מ- החל במחיר חופים שייט •שבוע
בהפלגה, וחזרה היעד למקום •טיסה
חד מתאים  רכבם את להביא למעונינים במיו

שי. ביבוא אי
ראסון. יום מידי חיפה נמל את פוקדת האוניה

1964 בניה שנת א׳יא, סיווג דרגת
היום: עוד מקום הבטח
 בע״מ נוסעים קוי מנו

ימית תחבורה בקוי אמינות
 512101/4 סל. 1? הסגיגיס :ה3חי

 244056,246601 סל. ,114 הירקוו תל־אביב:
תן הגמל, עורף :אסדיד  24556 טל• א׳ 4 בי
בארץ הנסיעות סוכנויות ובכל

י ץ

ע

:רק זה ־ גלשן אצלי

 העולם באליפות השני למקום היגעתי מכן לאחר שנה בגלישה, נורבגיה אליפות את לקחתי 1979ב-
 לאליפות מתכונן אני ועתה — בגלישה העולם כאלוף בפלורידה הוכתרתי 1981ב- קפיצות, לגלשני
 התחרויות במרבית כמו כאן גם אנגילס. לוס ולאולימפידת בישראל מאי בחודש שתערך אירופה

 ייצורו ורמת המיוחד מבניהו כי למדתי מנסיוני כמובן. ״סיילבורד״ גלשן על אתחרה הקודמות,
 הרואים לאלו והן מגלישה להנות שרוצה למי הן האידאלי לגלשן ״סיילבורד״ את עושים — הגבוהה
תחרותי. ספורט בגלישה

בגלישה. עולם אלוף וואנגארד יאן ו־הגלש זה ׳'לבורדיסי" ־ ספק כל אין לי

 ״סיילבורד״ דגמי 12מ- אחד את לנסות בוא גלשן, שתקנה לפני
.03*450366 טל: הישן, תל-אביב נמל ״סנפיר״ — בישראל ושרות שיווק

ל טרמפ חן י לחי
238661 הזה העולם




