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שלה היתר קיבלה המכללה ם מהממ תקיי גבוהה להשכלה כמוסד לה

תשל״ח הלימודים לשנת ההרשמה נמשכת
הלימוד מגמות

טקסט׳לית כימיה א.
והדפסה אשפרה צביעה,

כימית הנדסה .1
פיזיקלית כימיה .2
פולימרים כימית .3
הייצור בניהול מבואות .4

תעשייתי !יהוו ג. טקסטירית טכנולוגיה נ.
יסוד ומקצועות התמחויות

תעשייתית טכנולוגיה .1 וטוויה אריגה סריגה של טכנולוגיה .1
והלבשה בטקסטיל הנדסיים מקצועות .2
וזמן תנועה חקר .2 איכות וביקורת מפעלים וארגון תכנון .3
והשקעות מימון משקית, בקרה .3 הניהול מדעי .4

טקסטיל עיצוב ה. אופנה עיצוב ד.
טכסטיל ועיצוב אופנה עיצוב במגמות: ההרשמה תסגר במאי 10ב-

:לימוד מסלולי שני
 בוגר לתואר

הנדסאי לתואר
 הנדסאי ללימודי מקצועית, גמר תעודת ו/או בגרות תעודת בעלי תלמידים מתקבלים

״בוגר״. לתואר או
הלוואות. או מילגות לקבל ואפשרות בדיור עזרה זכאות, בדיקת לאחר ניתנת,
 רמת־גן. ,12 פרנק אנה רחוב במכללה, : והרשמה פרטים
.03-729161 טלפון ; 14.00—8.00 השעות בין ה׳,—א׳ בימים

במכללה מודרך סיור
בבוקר. 9.30 בשעה 5.5.77 חמישי ביום יתקיים

 תיראי כיצד
בבגדים?

 מועד בעוד הרשמי
הגוף. לשיפור לקורס

מובטחת הרזיה

לאולפן לפנות

פלטשר לאה
50 גבירול אבן

267682 טלפון

השכרה דרושה ב
24־3 דירה

חדרים
 טלפון + ריקה

 ת״א בצפון
243386 לטלפן:

בפיקדילי הוזלה מיבצוו
טים או מערכות * תקלי ת * סטרי טו ס ק

מבצע מחיר רגיל מחיר
ל״י 165 ל״י 230 - 808 50מט1[ אוזניות (1
ל״י 125 ל״י 165 - 803 81101101 אוזניות (2
ל״י 12 ל״י 16 - ריקה 060 קסטה (3
ל״י 18 ל״י 24 - ריקה 090 קסטה (4
ל״י 12 ל״י 15 — החיפושיות של מילים ספר (5
ל״י 40 ל״י 50 — לקסטות בר (6

לחנותנו המיוחד במיבצע ממשיכים אנו כן כמו

תקליטים 11 של מצטברת קניה לאחר חינם תקליט
226344 טל׳ התיירות) משרד (ע׳׳י 4 שין ירושלים, — לבקר בואו

הכל! למרות
 עמוד וטל הפירסום מחיר

ב־

ול 3,360 רק הוא ו ו

קולנוע
כוכבים

ם בין סיגד־וח ״ ל רג ה
 אחרי וורנר, ג׳ק בזמנו, החליט, כאשר
 זכויותיו!הסרטה- עבור הון־תועפות ששילם

 כוכבת' מעדיף הוא כי הנאווה, גבירתי של
 לתפקיד הפברן), (אודרי מובהקת קולנוע
ל בו שזכתה השחקנית על־פני הראשי
 קמה אנדריוז, ג׳ולי הבמה, על תהילה
גדולה. .ציבורית סערה
 הגואים גלי־האהדה את מייד שניצל מי

ה חסרת כוכבת־המחזמר נהנתה שמהם
 הוא דיסני. וולט היה הקולנועי, ניסיון
 במרי הראשי התפקיד את בידיה הפקיד

 ריג־ את הביעה הזועמת והוליווד פופינס,
 השנה, אותה בסוף האמיתיים שוועה

 התעלמה כאשר האוסקר, פרסי בחלוקת
 והעניקה ה-פברן אודרי של מקיומה כליל

 למרות המוזהב, הפסלון את אגדריוז לג׳ולי
 פופינס), (מרי הופיעה שבו הסרט ■שלא
 שנהוג הסוג מן הם בו, תפקידה ולא

בפרסים• להכתירו
 שעתה היתר, זו חסרת־מין. סוככת

 שלה. הסוף התחלת וגם ג׳ולי, של הגדולה
 ספורות שנים במשך הפכה היא אחד מצד

 המיש־ לכל ״הבידור של הראשונה לגברת
 מעשיה שכל נקבה ממין ״יורם״ מין פחה״,

 בילדים לטיפול כמוה ושאין דופי ללא
 ■שני, מצד ובסיפורי־אגדות. בחיות קטנים,

 בספק. הוטל האשה, לג׳ולי שנגע מה כל
 קיים אינו כזה דבר כי שטענו אפילו היו
 היצורים שאר כדוגמת ושג׳ולי, כלל

 פשוט היא דיסני, וולט של הדמיוניים
 בת, כבר לה היתד, אומנם חסרת־מין.
 (שאותו וולטון טוני לתיפאורן מנישואיה

 הפכו כאשר באנגליה, מאחוריה השאירה
והקאריירד ),בברודווי הנאווה לגבירתי

אדוארדס במאי־בעל
פסיכיאטר שנות 7

 וצלילי פופניס מרי לפני הבמה על -שלה
 דבר אבל ומגוונת, ציורית היתה המוסיקה

 ה״אומנת דימוי בה משדבק לה. עזר לא
 והולכת החלה-נמאסת והחייכגית״, המתוקה

ה תחת מקום עוד כשאין מהיר, בקצב.
 הביקורת מן להסתתר תוכל בו שמיים
בקופה. הכשלוגות ומן הצוננת
בעצם, השתנה, לא המצב .18 גיל מעל

 עצמה. ג׳ולי הוא שהשתנה מה היום. עד
 לעצמה ליצור שנים במשך שנלחמה אחרי
ה־ עם היום משלימה היא אחר, דימוי


