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תשמ״א ציבור יחסי לקורס
ת סו ח שראלי האיגוד ב סי הי ח ציבור לי

 מהאמיגרטיטה המרצים מיטב בהדרכת
בענף מובילים מקצוע ואנשי
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צילום למד
 וצבע לבן שחור לצילום קורסים

 ומתקדמים. למתחילים
 עצמית. לעבודה מעבדות

 אוכסקורה קמרה
 23 ביאליק החדשה כתובתנו
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המדבקה את חפש הצהובה! המדבקה את חפש

ן ■ורק בניו
 רב כסף לחסוך תוכל

מומלצת.. בחנות בקניות

 הקניות מדריך את
| הספרים בחנויות להשיג ניתן

 בניו־יורק העתונים ובדוכני בישראל
לאמריקדת פורז מדריך את גם קנה

11x01x 11 1 1 1 1 1101 םנ6ו א x31! 11x11x 1!

ל השיניים משחות שבין בהבדל להבחין יכל אינך

מדענים,
בעולם

קבעו:
 השיניים משחות ברוב השמוש

 על המגן האמאיל בציפוי פוגע
טילאק השיניים פרט,למשחת השן

 בין השואתי מחקר ממצאי להלן
 התפרסם אשר השיניים, משחות
בארה״ב. השיניים רופאי בירחון
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המוצר האמאיל שחיקת
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 בתמי מסירה השן, בריאות על שומרת סילאק השיניים משחת
עששת. בפני מגינה ותה, קפה ניקוסין,
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שפחה בני בל של השיניים לבריאות המ
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הגדול הטיול

 "טיולי-מצרים״: והרשמה פרסים

תל־אביב:

ה תי חני ל ת ב ח כ ש נ
 ישראליים דרך מורי בהדרכת מיוחדים טיולים

 ירושלים מאוניברסיטת מצרים להכרת ומומחים
ות״א.

 יום. 12 או 9 ,8ל־ מקצועי, בארגון הטיולים
 ו/או במטוס במצרים, ״יוניטד־טורס״ בשיתוף

בקפידה. שנבחרו מלון ובבתי ממוזג ברכב
 מספר נותר ופברואר. דצמבר-ינואר לחודשים טיולים

חנוכה. לטיולי מוגבל מקומות
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