
ללימוד חדשים קורסים נפתחים

אחרות ושפות צרפתית
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בוקר וכתות ערב כתות *
קטנות בקבוצות לימודים

הארץ ברחבי בית חוגי *
נעימה ובאווירה טובה בחברה

)6—9( לילדים קורסים *
רך לגיל מיוהדת אור־קולית בשיטה

)14 עד 9( לילדים קורסים *
לבני־נוער מיוחדת אור־קולית בשיטה

וארגונים למוסדות קורסים *
מיוחדים והסדרים בתנאים

לשפות מרוכז אולפן *
בשבוע לימוד שעות 16—8
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 :רמלה האזרחי; השיכון :חדרה ;48 ויצמן רח׳ :רחובות ;104 דבוטינסקי
הפועלים. מועצת :בפר־סבא המקומית; המועצה :אשדוד ;31 סמולנסקין
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 :רמת־־השרון
 :קרית־גן

 :פתח־תקוה
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ובמרכז: הארץ בצפון נוספים חוגי-בית — ועתה
 טל. ,43 מסדה רח׳ 66422 טל. גלים, בת 725171 טל. אתא, קרית :חיפה
 עמליה גב׳ שבא, יוסף, נוה ארלינק עליזה ,1 הפרחים רח׳ רוממה, ■¥- 69902

 .,כ הרצליה אליעזר. השכל ,51 צריף עמידר, שכון — נהריה + שמאמר,
 ,13 אסי הרב רח׳ בני־כרק /ד1 מומחים שיכון — נוה״מגן .932257 טל.

 417311 טלפון אביכים נוה ^ 737660 טלפון בני״ברק ^ טרום אסתר
.68 צפניה רח׳ ירושלים 962270 טלפון לוד

,68 הרצל רח׳ רמת״גן, המכון: הנהלת
לפנה״צ 1—9 גשעות ,7:8345 טלפון
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כישראל, שפות ללימוד הגדול ביה״ס
בע״מ הסברה

 תנורים של גדול מבחר
 מודרניים וכיריים
 לזוגות מיוחדים תנאים
 הבטחון ולכוחות נישאים
 מהירה אספקה
יעיל ושירות
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 רוכש ״!־יאנה״ ספר גבית ן
 מקצועי לידע בנוסף התלמיד,

 עצמי ובטחון רב מעשי נסיון
 תודות וזאת מעשית, בעבודה

 והקבועות הרבות ללקוחות
^ בסלון המבקרות
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