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לדוקיום! כן - לגזענות לא
 נגד חוק חקלקת למען ארצי כינוס

 28.ו 0.84ב־ ייערך ואפליה גזענות
 נחמני באולם בערב 8.00 בשעה

*בתל־אביב.
ישתתפו: בכינוס

בדבש אודי ★
קניוק יורם ★
קינן עמוס ★
מרעי סמי ד״ר ★
אמיר עליזה ★
חסיב וג׳א ★
הדסמן שולי ★
פרץ אילן ★
בקרי סמיה ★

תומרקין יגאל הבימה: תפאורת

 גזענות נגד היהודי־עובי הוועד
בישראל דו־קיום ולמען

הוועד: מזכירי
דוארי ומרואן ירמיה דב

לחייל טרמפ תן

ה ל ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

ריסים. השתלת וכן ברגליים וגם
 89 ג׳ורג• המלד תל־אביב.

295318—284919 טל.

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

מן מרדכי ר״ד זיד

רשפים הוצאת

״ביוונים״ הברת מנכ״ל - נמש רפי
ה )35( נמש רפי  חברה כיוונים, חברת למנכ״ל התמנ

 שיווק מערכות מכירות, קידום לשרותי חדשה
 שותפה זו בחברה ופרסום.

ם חברת גם ה הפרסו
 - המפרסם" "קול וותיקה

 ויואב קול רוני ומנהליה
חביב.
 מנהל לשעבר נמש, לרפי

 מנכ״ל ״מגור״, השיווק
 צרכנות) (מועדון ״עמית"
 של השיווק רשת ומקים

 גרירה שרותי ״שגריר״,
 ידע שנות 10 יש בע״מ,
 מערכות בארגון ונסיון
 מידע מכירות, קידום

ושיווק.
 ולמד שנקר במכללת תעשייתי לניהול המחלקה בוגר

ם למנהל בביה״ס כללי ניהול  באוניברסיטת עסקי
תל״ם. במסגרת תל־אביב

עמיח־ איתן
בל״םמזיקים הדברת

ס מחי ם להדברת סו  תיקגי
 חרקי לץ, ונוללי (ג׳וקים),

ובגדים. ספרים
2272 ת.ד. .18 ץ1נזודי/ דהו רמת-גן.
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ורכוסך בריאותך לל סמירח

1־־

21\11 7£1£1ו/\ תרם זיוה
^151ו68 10 1עח116 ססץ 10 ז1ו6 אתכם מזמינה

פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדר
בשואל: העילית אופנת מעצבי דגמי

 חדשה קולקציה עור, בגדי - פולופ ג׳י
 לאירועים ובגדים ערב בגדי - יובל תמרה

מיוחדים
 הצהריים אחר לשעות תמרה בגדי - וקמה

והערב
 עבודות״יד משי חולצות - גגי
 ולערב ליום בגדים - יעקובסון ופי

 היום לשעות אופנתיים בגדים - א/§\
אופנתיות ושמלות חליפות - רזיאלה

סריגים מחרוזות, חגורות, אופנה, אביזרי
ביום תתקיים המכירה

26.10.84 שישי 27.10.84 שבת
10.00- 14.00 10.00-14.00
17.00- 19.00 1700-1900

הרצליה־פיתוח ,10 המלך דוד רח׳ - תלם זיוה בבית
\,1ז651)1£ת06 0? 71 \ 10 1(11 ■יי 1)1 1111 ־)וז:1־)*)1ך 51,

?1£ז2113?־1111311, ז61. 052-72976
רזיאלה עיצוב:

2460 הזה העולם24


