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במדינה החסכון בתכניות הטובה

ך החסכון נו חי ה ל ת״ גבו ל ח תן ב״ג ה: נו א שו  ת

ל 7־/״ ל כו ק 20־/ ( ם) מענ מדי לו ת ל בי ת, רי  נצבר

הקרן ש ת כ בי הרי ם ו די מו 1ב-ס/״ צ 0 מדד 0  ל

ם כל לצרכן המהירי ת ו ת ההטבו רו טו  ממס- פ

ש כתום הכנסה לו ת ש חסכון. שנו

ת בכל ההרשמה  העירוניות המודיעין לשכו
א ,91 וב"ז;חלתי;אלנבי ד ו

ת ב<״ס יי מנו לדוג י י
טיבעונית, קוסמטיקה ״רשל" בחסות

בארץ. מסוגו ראשון בי״ס פתיחת על להודיע שמחים
רלי הצמרת דוגמנית כהדרכת מלאות דוגמניות קורס * חידה או
זיסקינד רעיה הצמרת דוגמנית בהדרכת מסלול דוגמניות קורם *
מזור סימה כהדרכת אופנה תצוגות להנחיית קורס *
סלוצקי נתן הצמרת דוגמן בהדרכת דוגמנים קורם *
 ילדים דוגמנות קורס *

:הקורסים כמסגרת
 ״רשל" הקוסמטיקה חכרת — החן וטיפוח איפור

 קליאן אבי הצלם בהדרכת — צילום דוגמנות
ין ניסים הבמאי — וטלוויזיה קולנוע  די
רו הצמרת ספר — וטיפוחו השיער  מי
יוניסקס״ !מירר מסלץ״

 תצוגת בשילוב גמר, תעודות חלוקת הקורם כגמר *
הקורם. מסיימי כהשתתפות מרהיבה, אופנה

 תצוגות סרטים, .אישי, וטיפול לעבודה הפניה *
ועוד. אופנה

 — מת״א ק״מ 100 מעל למתגוררים *
חינם. הסעה אפשרות

נרשם/ת לכל קוסמטי שי
ת: בי״ם ״בל״ מנו 03־241331 טל׳ ת״א, 16 מפריק ביכר לדוג

6. £> 8. פירסום

 צעירים ערבי
ן  5 במועדו

ח ה לתרבו ש ר ח

י. ד 7 ו׳י ר '_'■"׳

 מתקיימות התוכניות
 שלישי כימי

שישי) כימי (ולא
 10.4 — שלישי יום

שחקני צוות הופעת
התגובטרון

:הנושא על ודיון
 לתיאטרון מקום היש

? בישראל פוליטי

 17.4 — שלישי יום
החג לרגל סגור

 24.4 — שלישי יום
 העיתונאית עם פגישה

טוויל רמונדה
 סיפרה הוצאת לרגל

בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון

״ ״ דה מס
בע״ומ תל־אביב דיזעוף

 מישלוחים הגיעו הפסח חג לקראת
מקסימים צבעוניים פוסטרים של חדשים
 כיותר הזול במחיר ביותר הגדול המבחר

מ.ע.מ. כולל בלבד, ל״י 28
 דוגמאות 300כ- אמנותיות, רפרודוקציות

מ.ע.מ. כולל ל״י, 77 במחיר שונות

ת״א ,164 דיזנגון! רה׳ דיזנגוף״, ״מסדה

 ולבטים בעיות
המין בחיי

ת א מ

זידמן מרדכי רהל״

רשפים הוצאת

י צלומי־צבע
 !ביותר הטובות במעבדות רק

 !אגפא אצל אגפא
 1 קודק אצל קודק

 ל״י. 350מ־ החל לנוער, מצלמות
 בחנות־הצילום גדול מבחר

 בחיפה. ביותר -הוותיקה
 !בן־רגע צלומי-פספורט,

 !באחריות מצלמות, תקוני
!היום כל סגור שלישי, בימי

ו1ט1פ ת ב
31 החלוק חיפה,רחוב

■■0 הסת׳□ פלונטר ■0■
)73 מעמוד (המשך
ביו הקטלני שהוא הרואין, מכיל הנוכחי

ה בין ביותר והיקר ביותר המרוכז תר,
 מספיק הרואין של אחד גרם הקשים. סמים
 היום כזו מנה של מחירה מנות. 16לכ־
לירות. 900ל־ 800 בין נע

 ד,הרו־ בהברחת הכרוך העצום הרווח
 לסוחרי־ גדול פיתוי מהווה ובמכירתו אין

ונפ הזעום מישקלו שבגלל גם מה סמים.
 את מאשר להבריחו יותר קל המצומצם, חו

 יתרון ועוד המסורבלות. החשיש סוליות
 גורם הוא — סוחרי־סמים לגבי — לו

 ממנו אתת טעימה מיידית. להתמכרות
 זו מהתמכרות הריפוי לסם. מכור והאדם
 ממנו, הנרפאים שיעור בלתי-אפשרי. כימעט

 הטוב במיקרה מגיע היום, שידוע כפי
.20/0 לכדי ביותר

במר בעיקר מופצים והקוקאין ההרואין
ב מוכרים שאינם כימעט הם הארץ. כז

מחי מפאת הארץ, ובדרום הערביים כפרים
 בשוק סימנים לפי נראה, עתה היקר. רם

 או שמקורו החדש, הקשר כי הסמים,
 על יתמקד במזרח־הרחוק, או בהולנד

קשים. סמים
כשבו לפני ללכוד הצליחה המישטרה

 38 לישראל מהולנד שהבריח צעיר, עיים
בקופסה אותם הטמין הוא קוקאין. גרם

חשיש סיגרייוג הכנת
ארסי צפע — המישנזה על

 ארסי. צפע על״ידי שנשמרה חול, מלאה
 בארץ, לראשונה גם, נמצאו זה צעיר אצל

ה את המשמשות מדרום־אמריקה, פטריות
 הלוצי־ כסם בשנים מאות מזה אינדיאנים

כנר הוא זה אכסוטי מיצרך אולם נוגני.
 צעיר אצל בישראל. חד־פעמי חריג אה

 התל־אבי־ הבוהמה חוגי על הנימנה אחר,
 אבקה של גרם 16 השוטרים תפסו בית,

כקוקאין. החשודה
 של בעונשם מאד מחמירים בתי־המישפט

 של הנחיות יש האחרון בזמן סוחרי־סמים.
 סוחרי-סמים להחזיק העליון, בית־המישפט

 ולא במישפטם, ההליכים לתום עד במעצר
 המיש־ הטיפול כל אולם בערובה. לשחררם

בחסי מחלק־הסמים של וההצלחות פטי,
 גורמות רק לארץ׳ הייבוא מקורות מת

מסו הם הנפתחים החדשים שהמקורות לכך
יותר. ויקרים יותר כנים
 אולם מעשה, לאחר חכם להיות קל

 מוטב היה לא אם שואלים, רבים מומחים
 עין המעלימה האמריקאית, בשיטה לנהוג

 רק לדין ומעמידה בחשיש, ממשתמשים
? סוחרים ה את לנצח דרך אין אם בו

 הסמים על להתפשר אולי אפשר סמים׳
בלבד? הקלים

2170 הזה העולם


