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לשש־בש הישראלית האגודה נשיא בהשתתפות
ץ נ ד 1 א ב ד

ת הזוכה יקרי־ערך בפרסים יזכה בתחרו

ם הארץ רחבי מכל שש־בש שחקני  בזאת מוזמני
ת להרשם תחרויו ת ל מו קד מו  מירי, אצל ה

ם: 03־247428 ,03־230856 טלפוני

290257 טל. ת״א, 87 דיזנגוף הפקות 1.?.!

 האפרוריות מן צא■
וזוהרת! נשית ותה״
ובחוץ־לארץ, בארץ המזרים טובי על־ידי נכונה הדרכה בעזרת

 קארין הצמרת דוגמנית בהדרכת
בר־לב, בני והמאפר דונסקי

פריז. — •טובו קריסטיין כי״ב כונר
 בקורסיב אחה״צ הבוקר/ כשעות ללמוד תוכלי הבית עקרת את,

: הבאים הנושאים את מזורזים,
• לבוש התאמת • נשית היגיינה • החן טיפוח

ונימוסים הליבות • יציבה הליכה * איפור התאמת
 לדוגמנות במכללה מתקיים הקורס ימים. בחודש נימשך הקורם •

:לפנות והרשמה פרטים כדבר אקסקלוסיבית. באווירה
.290257 טל. ת״א, 87 דיזנגור רה׳

פתיחת על מודיעה לדגומנות המכללה

 קולנוע איפור טלוויזיה, איפור קורס
תיאטרון, ואיפור

 פריז, שובו, קריסטיין בי״ס בוגר בר-לב, בני בהנלת
בינלאומי. נסמן בעל

 נושאי בל כולל בשבוע, פעמיים חודשים, 3 נימשך הקורם ס
אקס באווירה לדוגמנות כמכללה מתקיים הקורם האיפור.

 דיזנגוף לדוגמנות, מכללה :והרשמה פרטים קלוסיבית.
.290257 טל. ת״א, 87

פתיחת על מודיעה לדוגמנות המבללה

ס ר לדוגמנות נוסף קו
 דונסקי קארין הצמרת דוגמנית בהנהלת

 לשעבר, לאישה ממועדון גד, וסמי
 מיוחדת. ואווירה כוכבים 5 — המפואר דן במלון

 לדוגמנות, למכללה :מתאימות מועמדות תפננה פרטים בדבר •
.290257 טל. ת״א, 87 דיזנגוף

ה מאיזור מועמדות 0׳ פ ם חי שלי  וירו
 ניפתח — 03-290257 לטלפון תתקשרנה

וחיפה. בירושלים קורסים עבורכן

ם ללימודים המכון מי קד ת מ
ת׳/א ,40020 ת.ד. ,8 המלך שאול שד׳

משולב קורט — בישראל לראשונה

״ .!עול□ ר ת ס הנ
:והלימוד נושאי

 כירומנטיה, אסטרולוגיה, פאראפסיכולוגיה,
והיפנוזה. טלפטיה גרפולוגיה, כירולוגיה,

בישראל. אלה בתחומים העוסקים מבכירי :המרצים
 ״הרצליה״ בגמנסיה הערב בשעות לשבוע אחת מתקייומיס הלימודים
בתל־אביב.

נ והרשמה פרטים
 ת״א, ,106 ז׳בוטינסקי רחוב ״הרצליה׳/ גמנסיה
 לפנה״צ: טל. .18.30—16.00 ה׳ ג/ ב/ בימים

.03־254388 : 18.30—16.00 ,03־221017
1מוגבל המקומות מספר

על מוסמר במידע למעונינים מפתיעה הזמנה — הצעה
ח רוו צ ת ק רי ב אגגליוז !׳א• ע

 סטודנטים, תלמידים, — ומעלד, 13 (מגיל בציבור נכון ידע היעדר משום
 גרג״ ״אולפן החליט הקצרנות מקצוע על ועוד) אקדמאים, פקידים,

)0 £ £ 0  למעוניינים לאפשר בר־קמא, חיים מר הידוע חמורה בהנהלת ),0
 ושימושי מועיל שהנו זה, מקצוע עם מחייכת ובלתי ראשונה היכרות

 תמורת עבורם דקות 90 בן שעור-לנסיון קיום על־ידי משכיל, לכל ביותר
בלבד. סמלי תשלום

 טל. ,22 וייצמן רה׳ בתל־אביב, יתקיימו וערב) (בוקר שעורים־לנסיון
 ׳רח ״במעלה״, בביה״ס ובחיפה ,3.3.78ל־ 26.2.78,־ד שבין בשבוע ,254826

 בביה״ס. שיתואם בתאריך ,664922 טל. ,30 לוין שמריהו
 לקיים נשתדל אחרים, במקומות מעונייבים של מספיק מיספר יהיה אם

שם. גם שעורים־לנסיון
:לשעור־לנסיון מיד רשמו והי זו בלתי־־רגילה הזדמנות נצלו

!ולשמור לגזור נא

צבונונייס פוסטרים
. מ.ע.ימ. + בלבד לירות 27-

ה בתצוגה עצום מבחר א נ
תל-אביב ,164 דיזנגוף — ״מסדה״


