
דירה למכירה
 חדרים 2*
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וארון־קיר דוד־שמש +

03־581979 הצהריים אחרי לפנות
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ה ר מ ה ק ר ו ק ס ב ו א
צילום ללימודי המרכז

 לקבלת טלפן
הסבר חוברת

 למתחילים וערב בוקר.אחה'צ לחודי 1
ב: ושנה א' שנה ולתלמידי

 גמישה. לימודים מערכת 1
 גינבת׳א) שנה לתלמידי מיוחד מסלול 1

 בכיר חרצה פרקים, פיל בהדרכת
 דאזז^זק. לצילום במחלקה י
 ברישום, נוספים קורסים הלומדים, לכל 1

ועוד. האמנות חולדות ציוד,
 קבוצים. לחברי מיוחד הסדר 1
 9.10.1983 הלימודים• שנת תחילת 1

 10.00-20.00 והרשמה פרוויח
מוגבל המקומות מספר

א  298191,298291,57 אלנבי ת
בצלאל ,□  223573,233502 ,6 י־

662773,13 הנביאים חיפה.

טובה בחברה צילום למד
1--------------------------------------------------------------- . 1

117* ואחזו תלס זיוה
ה מינ ם מז כ ת ואו1116> )ס 10*116 טסץ ס* 1116א

 1983 — סתיו בגדי למכירת
אופנתיים! בגוונים

 ערב בגדי של חדשה קולקציה יבוא:
 ואיטליה. גרמניה פריו. מאנגליה,
סינטטי ומשי נקי משי מערכות

פולופ -גי 6ץט טז10ק
 מכנסיים, אופנתיים, עור בגדי

וחצאיות. חולצות ג׳קטים,
מיוחדים! במחירים עריץ

מיוחדות. הזמנות להזמין ניתן כן כמו
חגורות! של מרהיב מבחר

 חולצות מקסימות, שמלות 1¥1א/
 הגדלים בכל לקיץ ומכנסיים

ובכלהארכים.
ביום תתקיים המכירה

27.8.83 שגת 26.8.83 שישי
$3גז1)ז13ץ 27.8.83 ?11)137 26.8.83
10.00- 14.00 10.00-14.00
16.00- 19.00 16.00-19.00

תתקיים המכירה
תלם זיוה בבית

הרצליה־פיתוח ,10 המלך דוד רח׳
1\1 £ £ £ \ "01 161166(1651 1116

.,81 £1310616011 1(1^0 3 10
£1612113?־11113611, 761. 052־72976

 של □,המנוי תעריפון

15.7.83מ״ החל

כשקל לשנה
הוצאות מחיר

סה־כ מ.ע.מ. משלוח

שנה לחצי

1780 3092 403 264 2425 בארץ ♦
 חוץ לארצות המנוי דמי

אוויר בדואר
2270 3948 515 1008 2425 אירופה ♦
3200 5440 710 2305 2425 מקסיקו ארה״ב, ♦

קולומביה, ארגנטינה, ♦

4400 7650 998 4227 2425
 פרו, ברזיל, ונצואלה,

ניו־זילנד אוסטרליה,
חבש, טוגו, דרום־אפריקה, ♦

3350 5800 756 2619 2425 קניה
3760 6530 852 3253 2425 פנמה ♦

סינגפור, הונג־קונג, תאילנד, ♦
3350 5800 756 2619 2425 טאיוון יפן, קוריאה,


