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סלל: פנסיון, בחצי
 אווודצ 4 בשטה ועוגה •קפה

 ווודיאוט״פ דיסקוטק קולנוע, בינגו, •בידור,
 הגופרית לבריכות חינם כניסה כרטיסי 6•

 לילות 6 לפחות השוהה לאורח
 מלא- לפנסיון •תוספת
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 ת״א 190 דיזנגוף רח׳
חצות עד פתוח

ובא! מתקרב האביב
 בצבעים המתחדש הטבע את צלם

 אצל סרטיך את ופתח
ברנד״ — ״פוטו

יפני. ניר או קודק ניר על
 ישראכרט. ,או¥157\ בכרטיסי שלם

 !בן־רגע פספורט צלומי
 במקום! מסמכים העתקת
קניה. — החלפה — מכירה
היום. כל סגור שלישי בימי
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תל־אביב ,210 בן־יהודה רחוב ושווק אלקטרוניקה ארמגון היבואן:
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! 1981 דגמי הגיעו
 •רסיברים

 •פטיפונים
 •מגברים

פ  רקורדרים •ט״
•רמקולים

בסדר אתה - □סדר ■
ת ובכל א ז

ם! היום בחיי בינאישיים יחסים לשפר ניתן כיצד יו
 התנסותי ללימוד .^.יך סדנאות מקיימת ״מעגלים״ חב׳
״יהב״• מכון בהנחיית בינאישיים, יחסים של
 שפותחה אישיות״, בין עסקות ״ניתוח גישת על מבוססות הסדנאות
 מודעותו בשיפור המעוניין אדם לכל ומיועדות בארה״ב לאחרונה

סביבתו. עם יחסיו ומערכת העצמית
 ת״א, 60 ויצמן בבית־החיל, שיתקיימו ולדיון מבוא להרצאת מוזמן הנך

:בהשתתפות 20.30 בשעה 22.2.81 א׳ ביום
 ארגוני. יועץ ברייר, גדי ומר ויזלטיר רזיאל ורדה הפסיכולוגית

לסדנאות. הרשמה תתאפשר במקום
:הרצ״ב השובר את ולשלוח למלא נוספים, בפרטים המעונינים על

לכבוד
בע״מ ״מעגלים״

69972 אביב רמת ,6 גרונימן
שם

כתובת
גיל

עיר
 הנ״ל הכתובת לפי פרוספקט אלי שלחו אנא
...............למספר טלפונית אלי התקשרו אנא
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