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פולקסווגן. למכוניות

יבוא סוכנויות• _
,19 לינקולן תל־אביב,

884 ת.ד. 03־284976 טל.

884 ת.ד. ,03־284976 טל. ,19 לינקולן תל־אכיב,רח׳

 ,650984 שלום מגדל ,333465 יעקב חשמל ,331817 יעקב היימליר ,253802 אור זיק ,337426 6ו7א\ו אורי לזוסך ,334033 שמשון חשמל
 .441084 התערוכה מגרשי אריה מוסך ,331823 פליקם פולקסווגן ,336825 פולקסווגן חושיה מוסך ,832268 הדרום מוסך פולקסווגן

 .821463 אלי את אלי ,831654 ברעם ,832859 מוטקה מע: .803265 משה עוזרי התעשיה אזור :חולון .862536 שחמרוב עוזי ים: בת
 אור קרני גדרה:.054־25094 מאור רמלה: .054־51650 הנגב רכב פולקסווגן ,054־51484 טכנואור רחובות: 941647 המתניע לציון: ראשון

 .912977 הלר פסח ה:1תק פתח .708096 ביג במוסך מיכה ,774236 נע אור ברק: בני .051־9731 1 הנגב תלמי אשקלון: 055־91877 סונול בתחנת
.053־38013 אורי חשמל טכנואור ,053־96804 ויתקין כפר רז, יורם נתניה: אזור .052־31387־8 שרת ארי בן השבים, רמות השרון הוד סבא: כפר

והדרום: שבע באר הפצה
 חילוף חלקי איציק ,057־7201 1 פולקסווגן ברעם מוסך : מורשים חשמלאים .057־35111 חברון כביש התעשיה אזור ״שאול״ חשמל
.055־81868 קסטינה צומת עוזי ,057־83424 גילת צומת המניע ,057־71744 ריטס פולקסווגן ,057־77195 פולקסווגן הנאמן מוסך .057־74045
:והצפון חיפה הפצה
 ,724374 ארז מוסך ,666922 אור אוטו ,728655 חדש אור : והצפון חיפה מורשים חשמלאים .04־533293 100 המגינים גולדינר, חיפה גולד מצברי
 .932062 עציון טבעון: .231 127 חנן תל אלטשולר ,674977 תלפיות מוסך ,643737 אור רם ,720371 אור פיקס ,669710 מרויץ ,524148 לפשיץ

 ,063־26200 רכב אלקטרו חדרה .063־61216 פז בתחנת בני את אודי בנימינה: .063־7 9407 שמיר כהן חנה: פרדס .913306 הגליל זרם עכו_:
 .065־93506 התבור קואופרטיב פולה:ע .065־72046 פולקסווגן הצפון מוסך .065־56438 יוסף בודג׳נה נצרת: .063־22685 גולדשטיין ברונו

 הבשן רכב פולקסווגן שמינה: ריתק .067־37200 יסוד מוסך המעלה: יסוד .067־31142 אוטוסטרט צפת: .067־67702 צפון מוסר תביר: פרב
.067־40713 עליון גליל קואופרטיב ,067־40939

.02־2831 10 אונגריס בתי צבי לוינסון ,02־781818 תלפיות התעשיה אזור דוד גוטמן ירושלים: הפצה

ת רק לא מניו פי לדוג ת־יו מלכו ל לפן מיועד ו ה או א שר ל פלט
 שבה ושקטה להפליא מטופחת חמד פינת מצוייה ,50 אבן־גבירול ברחוב תל־אביב, הסואן הפרד של בליבו
 הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות אנוש, ויחסי נימוסים החן, לטיפוח ,פלטשר, לאה גב׳ של האולפן שוכן

 הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות רק נועד הוא כאילו ביה״ס של הדימוי למרות
 חברה נשות פקידות, *מורות, :כמו רגיל, ישראלי חתך הן מתלמידותיה 80סש״̂!
 ראש. ועד רגל מכף עצמי לשיפור השואפת ונערה אשה וכל

 חברה גינוני נימוסים, ללמוד האשה על כי החיצוני, החן בטיפוח *די לא אולם
 הצלחה לה המקנה עצמי בטחון רוכשת היא אלה כל ומתוך אנוש ויחסי

ובמשפחה. בחברה בעבודה, והערכה,
 לעצב שמטרתם התעמלות שיעורי האולפן במסגרת מתקיימים לכך נווסף

 *מיועדים אלה תרגילים הרצויים. במקומות והרזייה שרירים חיזוק לגוף, גמישות
גיל. בכל ולנשים לבנות

 ינה פלטשרה לאה *הגב׳ .12.00—09.00 בשעות ,2676821 טלפון ראיון לקביעת
 ודוגמנות החן טיפוח מקצועות את ללמד בארץ היחידה המוסמכת המורה

מקצועית.

סק 00001̂1
 וצמחים' סירות חה

בשקיקים

נהצקגגות למלחמה
צדו£81זזנ

שושנים. תה
פסאגזצוז

(טיליה) תרזה תה

דניאל צילם
 שפירסם מקיף במאמר 91

 מיפלגת־העבו־ ביטאון כמיגוון,
 מג־ לימי, יצחק הציע דה,
 לשעבר, רשות־השידור כ״ל

 נוסף ממשלתי מישרד הקמת
לדב וספורט. נועד לתרבות,

 יכול ממשלתי מישרד רק ריו,
ובינ מקומית להצלחה לתרגם

 התרבות הישגי את לאומית
 ובתיאטרון, בשירה הישראלית

 , להי־ הקולנוע את לקדם ואף
 טוען ליבני ממש. של שגים

ב הגרמני הקולנוע שהצלחת
 נובעת אינה האחרון עשור

סר סיבסדו שבעלי־הון מכך
 בקיום גם אלא ניסיונים, טים

 הפרט הממשלתי. גתה מכון
 הוא המאמר שמאחורי המאלף
 את למעשה, כתב, שליבני

ה ערב שלו. תוכנית־העבודה
 בטוחים היו כשהכל בחירות,
 ליבני הוזכר המערך, בניצחון
 על הממונה למישרת כמועמד

והספורט. הנוער התרבות,
בת הנוכחי המצב על *91

לש ליבני הציע שאותו חום
 ב־ הבא. הסיפור יעיד נות

ה הפסיקו יום־כיפור מילחמת
 המוספים את. לפרסם עיתונים

נמ וזה שלהם, הסיפרותיים
 אחדים חודשים במשך גם שך

 ליב־ כשפגש המילחמה. אחרי
ם הארץ, עורך את ני שו ר  ג

קן,  אין. מדוע אותו ושאל שו
 ה־ המוסף את מחדש הארץ

״מפ שוקן: לו ענה סיפרותי,
 ששואל הראשון שאתה ני

זאת.״
 ניצן, שלמה השחקן 9!

הרא היה טובה, שעה כוכב
 עירן, לדורון שפנה שון

ואנר תיקשורת לענייני יועצו
 מיכה המערך ח״כ של גיה

 תמונת פירסום אחרי חריש,
 (העולם אנשים במדור עירן
 על סופר בכותרת ).2311 הזה

 עירן נקלע שאליהם הקשיים
 שהוא בטוחים כשהכל בכנסת,

המ ניצן המקורי. ניצן שלמה
 יופיע שהוא לעירן הציע קורי

! ב- ניצן של החלק בפתיחת
 אחר־ ורק טובה, שעה תוכנית

 -ץ . זה שהיה לצופים- יוסבר כך
התוכ מפיק ניצן. של כפילו

 גולדפינגר, אהרון נית,
ש רק והסכים לרעיון התנגד

אח לשניות תתעכב המצלמה
 שיישב עירן, של פניו על דות

בקהל.
 במפד״ל המאבק בשולי >9!

 שר־החי־ נראה שעבר בשבוע
 כשהוא המר, זבולון נוך,

 שלא צעיר על מכעס צורח
או והאשים כיפה, חבוש היה
 נגדו. מאמרים בכתיבת תו

 והמר ענה, ולא חייך הצעיר
 אתה ״או יותר. עוד התרגז

 את כתבתם גלם (דויד) או
 התכוון המר נגדי!״ ההשמצה

הרבי ביום שהופיע למאמר
 הוועד- כינוס לפני יום עי,

 בצהרון המפד״ל, של הפועל
 תקף שבו אחרונות, ידיעות

 שר־הפנים, של איש־אמונו
וה המר את בן־נתן, רפאל

ה שאת חשב המר צעירים.
 יח־ איש או גלם כתב, מאמר

 למיפנה, סיעת של סי־הציבור
 כד ועל שירה, ציון כן־
 לעבור מוכן היה לא הוא

 רוב שאת מעניין לסדר־היום.
המו עצמו, המר של מאמריו

 עבורו כותב בעיתונים, פיעים
הרממן. דויד רהד״
 עם בערב־ראיונות 9!

ר מגי א ־ פול גילה פ ג י ר  ג
המפעי הטכנאים שכל וולד

או האוניה שידורי את לים
 רשות־השי- עובדי הם דליה
 לנקוב סירב הוא אך דור,

 . גי־ עימו הראיון אחרי בשמם.
 סיעת־שינוי, דובר לפאר לה

תן ר, <״ג׳קי״) נ מ ר ק

2312 הזה העולם34




