
שד״׳ נוער חוג
דן גוש
 18.00 בשעה ראשון זום כל.. מתכנס
 ת״א, 60 בוגרשוב ברח׳ של״י בסניף

.280807 טלפון

 הלאומגיודדתית המוח שטיפת גל מול
 כמוכם צעירים לפגוש תוכלו

ושוויון. שלום שוחרי הומניים פתוחים,

י ל ש

נהיגה ללמוד■ מינו
)1ה סוגי (לנל נ נ

אכזוון בהנהלת
 ,ת־א5 דוו׳אנוב כלל-וחי נית

03-295261 טל:

נהיגה ללימודי המרכז יתרונות
לגו ובלעדית חדשה לימוד שיטת ■

 הנהיגה שעורי במספר ניכר בחסכון עצמה הוכיחה
הראשון במבחן התלמידים והצלחת

נוסף) תשלום (ללא מונעת בנהיגה מעשי קורם ■
 משוכלל תאוריה מכון ■
מוקדמים נהיגה מבחני ו■

שאנן וה1 דפוס
לרחוב עבר

ד ו ס ה ■ ל ע מ 15 ה
 דפוס בעבודות והידע המסורת מיטב לפי לקוחותיו את לשרת ממשיך

 * החדש התקן לפי חשבונות פנקסי * לשמחות הזמנות
משרדיות עבודות

דפוס לבתי מיוחד שירות

 הטמפון 0.6.
 הספיגה כושר בעל

בעולם הטוב
כבוש, גפן צמר העשוי או־&ה, לטמפון

אחר, טמפון לאף שאין ענק ספיגה כושר
 הספיגה, עם המתארכים אחרים טמפונים לעומת

̂ככל הספיגה. עם מתרחב 0.6. טמפון  שהוא לכן
 את יותר טוב אוטם הוא כן יותר סופג

 טבלי דליפה. או תזוזה כל ומונע הנרתיק פתח
 מים כוסות בשתי אחר וטמפון 0.6. טמפון

 המצוייו הספיגה בכושר ותווכחי נפרדות
0.6. של

בעולם, ביותר והבטוח הנוח ,0.6. טמפון
 וחופשית משוחררת הרגשה לר נותן

 מכנסונים ללבוש תוכלי בשנה. ימים 365
ביקיני. או מיני חצאית והדוקים, קצרים

 בים ולרחוץ באמבט לטבול לטייל, לרקוד, תוכלי
מלא. בבטחון

:גדלים 3ב־ להשיג
 הגשים למרבית :נורמל

 רנג דימום עם לנשים :אקסטרה
 נ האחרון העולמי והחידוש

 ולנשים לבתולות לנערות, מיני טמפוני
מועט. דימום עם

 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש
בארנק. טמפונים נ לנשיאת פלסטי ארנקון

או־בה
מיני גם לו שיש טמפון המיני

רובקס
ביותר השימושית המתנה

□ רובק
ביותר היפה המתנה

 אקורדיונים ¥ גיטרות
 אורגנים * כלי־נשיפה

תופים ־¥- מיתרים
 + מפירה 4 השאלה

תיקונים

מוסיקה גינזבורג
 ת״א, גאולה) רה׳ (ליד 48 אלנבי

 03־57773 טל:
ת940ב־ נוסד

רובקס
שבאופנה המתנה

ח€¥10ז 8̂*6 נביעות
או/ץ!ס0 0£\]1ז8מ 10ס!1$סל (,(* צלילה מרכז
̂סו ו/\1_ו£0£ _ _ ש01נ כסר ^01ץ

ת עו בי ת ג ל א׳ ר א ה4£ו/\0ז £11_4ז ק05ז ק610ן>:£א59-3667,6191 טל: דו

נמשכת בנביעות החגיגה
הישן. במחיר — מדבר סיורי שייט, צלילה, ספארי צלילה, קורסי נופש,

מ.ע.מ. + ל״י 950 עדיין — לצלילה קורסים
מ.ע.מ. + ל״י 2250 עדיין — מצולות ספארי

 03־243811 טלפון .9.00—13.00 בשעות א׳ כניסה ,103 בן־יהודה רח׳ בת״א במשרדנו והזמנות פרטים
.059־3667 טלפון: אילת, דואר נביעות, צלילה למרכז בכתב פניה באמצעות או

מוגבל המקומות מספר

השנה כל קיץ נביעות

209751 הזה העולם


