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 בחברה ורב־גוני מענין בלוי
 למסיבות מתאים ציוד לגו צעירה.
 קולנוע מכונת לרבות וטיולים
 טייפירקור־ רדיו־פטיפון, חדישה.

 העיר. במרכז מקום ועוד. מקרן דר,
 טיולי מארגנים קרובות לעתים

 מיוחדים. במסלולים שבוע סוף
להצ מוזטניס/ות 25—18 גילאי
 ד. לת. יפנו המעוניגיס/ות טרף.

הכרות. לשיחת ויוזמנו ת״א, ,22075

רו ן א. : ק5^,.ס5.ס. ין1דר.
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( שיער לבעיות מומחה י.
קוסמטיות ולבעיות ^

# 2 פיגסקר רח׳ מל־אגיב,

למסחר הספד בית
טול מיסודה
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 את כה עד הקימה אשר הפוליטכנית המכללה
 ולטכנולוגיה לטכנאות הספר בתי

;שימושית לטכנאות והאולפנא
של פתיחתו על להודיע בזה גאה
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 בשטחים מובחר צוות להכשיר המיועד
 והמשרדאות. הפקידות ענפי של השונים
 בהתאם — מבוססים הספר בבית הלימודים
 — המקובלת הבין־לאומית ולרמה למתכונת

 הבאות: המגמות ארבע על
 השכלה ס כללית השכלה • משרדאות
 והנימוסים. ההופעה החן, טיפוח • מקצועית
 וערב): (יום הלימודים של השונים הענפים
 טשרוי פקידות . כללית פקידות . מעולה נזשרדאות
 — חשבונות מנהלי . מינהל פקידות . פרקליטות
 מנהלי < מתקדמים — חשבונות מנהלי . מתחילים
וחיכתובת. כתבנות .קצרנות .מדופלמים — חשבונות
והרשמה: פרטים

 בין יום בכל ,62 מם׳ המסגר רח׳ למסחר, בית־הספר •
).36487 (טלפון בערב 7.00ו־ בבוקר 8.00 השעות

 חיילים ולהכוונת לטיפול היחידה הבמחון, משרד ־
הקריה. ,12 מס׳ ב׳, רחוב משוחררים,

 העבודה, מחלקת בישראל, התעשייה בעלי התאחדות *
 בשעות וה׳, ב׳ בימים ,16 חדר ,13 מינטיפיורי רחוב
אחה׳׳צ. 2.30 עד 12.30

 וייפתחו בתל-אביב יתקיימו הלימודים
196* ינואר בראשית

לגבר תני
 הבירה את — לשמו .״הראוי
 ״גולד — לשמה הראויה
 צמאון, מרווה סטאר״

 נפש משיבה
משאי* ואינה

| | | שעם שום רה |
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חדריר
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ ריזה העולם

השבוע: לבקר היכן

הי׳טראלי הפסטיבל •
ג׳, (יום שטרךאיםטומין*רוז *
 הכיגור־פסנתר־ שלישיית התרבות) היכל
 מוצארט, יצירות של בתוכנית צ׳ל;

ושוברם. בראהמם
ה׳, (יום ליטורגית מוסיקה *
ומק חזנים בהשתתפות התרבות) היכל
י גברים. הלת

 האומה, בנייני ה׳, (יום פידליו ^
התז עם קונצרטנטי, בביצוע ירושלים)

 סולנים: הישראלית. הפילהרמונית מורת
 פריד הוארד ארנסטר, גליי צדק, הילדה

בן־שחר. ומרדכי
 בביצוע (מוצאי־שבת) ריו״ולטו

הישראלית. האופרה

נה־ דכר לא על רבה מהומה •
 שקם־ קומדיה תל־אביב) הקאמרי, תיאטרון

 ליאונרד של מבריק בבימוי קלושה פירית
 שהצליח הוא ביותר הגדול שר,שנו שסקל,
 ותיקי של הבימתית אישיותם את לשנות

יתיר. ניסן ידין, יוסי מרון, חנה הקאמרי.
(הבימה) שלו יהאמת אדם כל •

סי פיראנדלו: לואיג׳י של איטלקי ראשוסון
קו שונות. נקודות־מבס מארבע אחו, פור

 יחסיותה על מוסר־השכל עם קלה, מדיה
 ו־ שוטף בימוי האובייקטיבית. האמת של

 בור־ נתום רובינא, חגה של מצויין מישחק
כל ועדה מן

 העולם כל (מביסה) הפיסיקאים •
 השגעון הוא והמדע בית־משוגעים, הוא

 פרי־ של שטנית בקומדיה שבכולם, המסוכן
 והפתעות הברקות שופעת דירנמאט, וריד

 ניניו אברהם של חיוור בימוי תיאטרוניות.
 יש־ את להוציא הצוות, של כבד ומישחק

 רצינית להרצאה המחזה את הופך בקר, ראי
בלשי. רקע עם

 קומדיה (הבימה) לה״דוס אירסה •
ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית

 עם מרנין, אד פרובינציאלי ביצוע סטודנט.
בר־שביט. ושלמה איינשטיין אריק אמן, שרה
 האינטימי) (התיאטרון *היא הדא 0

 גיל עד הגן מגיל וחברה מוסר סין, כע־וה
אפ של משעשעת מערכונים בסידרת הזהן

 ואריק שני שושיק של בביצועם קישון םד
•יביא.
 דרמת הקאמרי) (התיאטרון ט*רא 6

 בר־יוסף יוסף של צעקנית. וצרות בלשים
ירושל במשפחה שנוצר הריק החלל אודות

 הזהות אבדן עם כורדיסטאן עולי של מית
 הפאסריאר־ המסורת והתמוטטות הקודמת

 ברנשטין־ מדיס של מרשים משחק בלי-ת
גאון. ויורם לוי אורי כהן,

הל־ המזרח, (יריד הנוער עיר 9
 ישראלי, ונשק יאפניים צעצועים אביב)

בתערו שעשועים וביתני מסחריות תצוגות
קייצית. בידור כת

תע תל־אביס ,220 (גלריה סאטיק 9
 שימשי ציונה של מצויירים אריגים רוכת
 מחיצות מפות, גלימות, צעיפים, כהן: ונחום

ודגלים.
ב חאמנים (ביתן איראן אמנות ©
 ייצוגית תערוכה תל־אביב) אלחריזי, רחוב

זמננו. בני פרסיים אמנים תריסר של
דו 9 ם דו ה ירוש רינה, (גלריה שנ
 ביצירות במרחב וחלל תנועה יחסי לים)

צעיר. פסל של מופשטות פיסוליות

 (ארמון־דוד, כמשפחה זר ירד 9
 התנ״כי: לפסוק צרפתי■ אימות תל-אביב)

״ גידלתי ״בנים תי... מ מ רו  גאבין ז׳אן ו
 בלבביות עשויה כמלודרמה כתמיד מצויין

ובהומור.
תל־מביב; (צפון, בפקינג ידם 55 •

ו3צ1 הזה העולם


