
קמרהאובסקורה לאמנות הספד בית
־ אמנות...

 דרך היא שאמטת כמוט חושב אתה אם
 שמעבר סביבתןי, את בה לראות אחרת
 להתמודדות קוראת האמטת שבה, ליופי

 אתה אם בחייט, מרכזיים טשאים עם
 חדשה בשפה המציאות את לפענח מוכן

 עם ללמוד בוא - אחר מרחב ולגלות
 כמוך המרגישים אנשים

בקמרהאובסקורה.

הלימודים תוכנית
 בארץ היחידה המסגרת היא אגבסקורוז קמרה

 אקדמאית ברמה לימודים תוכנית המציעה
 זו, תוכנית תלמיד. לכל אישית המותאמת

 ידועי מוסדות ע׳׳י בין־לאומית להכרה שזכתה
 מקנה מ-.\.א, ,5וה-*.ע. זק3זז ח\5ה-.ז כמו שם
 .80ה- שטת לסטודנט החשובים הכלים את
 מפיתוחה הטבעים הצרכים על לעטת כדי
 מוסיפים אט הלימודים, תוכנית של

 ומרחיבים והציור הפיסול לסדנאות מקום
לצילום. המקצועי הסטודיו את

הלימודים תחומי
 למודי את השנה גם מרחיבה אובסקוחז קמרה

 ומאפשרת והתיאורטיים המעשיים האמטת
 האמטיות בתחומי מלאים לימודים

 בטסף פיסול) ציור, הפלאסטיות(רישום,
והצילום ללמודיהוידאו

בודדים קורסים
 צילום, של קורסים הספר בית מציע במקביל
 במסגרת האמטת ותולדות וידאו רישום,

בשבוע. אחד ששר של לימודים

הלימודים שעות
 מתקיימים אובסקורה בקמחוז הלימודים

 אחה״צ צהריים בוקר, היום, שעות כל במשך
 מספר אחד כל מופיעים הלימודים טשאי וערב.

 יכול שהסטודנט כך שוטת ובששת פעמים
ליכולתו. בהתאם השעות מערכת את להרכיב

והרשמה פרטים
 למזכירות יפנו בלימודים להשתלב המעוניינים

 לקבלת 10.00-20.00 השעות בין הספר בית
קבלה. לועדת מועד ולקביעת הרשמה טופסי

לאמנות הספר בית אובסקורה קמרה
662773:טל 13 הנביאים - חיפה 660007,668269:טל 64 רפאים עמק - ירושלים שלוחות: 298191,298291:טל 57 אלנבי - תל־אביב

בטלפון מודעות
העתונים לכל

המערכת במחירי אשראי בכרטיסי
 ס1א£6$ 0.118
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במקום חופשית חניה ־ תשלום ללא ת.ד. שרות
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ו גבירול אבן רזנון! 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סו
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בן לכם נולד
ת בו  וחתונות ברית מסי

ביותר המוצלחות

הרופא בבית
היפה הגן עם

 1 הפטמן רחוב תל״אביב,
 19-17 ;13-10 בשעות פתוח: המשרד

9223244 ,298772 ,722314 טלפונים:
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׳עוראכרט למחזיקי
•03־287651 טלצרט, חייג

 לוח,מודעות מודעות למסירת
 משפחתיות ומודעות מסגרת

17.00 - 8.30 בשעות

חינם ולילה לילוח~ ארבעה
 ירושלים דיפלומט מלון
. ירושלים אריאל מלון . . . 
* תל־אביב דיפלומט מלון ..*• 
 **.. תל־אביב מרינה מלון
. בת־ים מרמה מלון . . .

 )02( 777777 טל.

 )02( 719222 טל.

 )03( 294422 טל.

 )03( 282244 טל.

)03( 596111 טל.

שיף מלונות רשת
1בישראל המובילה המלונות רשת

ה ל שו
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

 השתלת וכן ברגליים וגם
ריסים.

 או סרוקה טבעית ציפורן גם
ונהיית אצלנו, מתוקנת שבורה

כחדשה! —
♦

ת׳ המלך תל־אביב, ד  89 ג
295318—284919 טל.

ס סי  גבוהה נרמה מקצועיים לןיי
 וגברים. נשים לספרות
 לאפילציה. ואיפור. לקוסמטיקה

 ומניקור לפייקור
וסיון שגוח 50

״דיאנה׳י
 לספרית הישראלי רחביו

 וקוסנוטילןיז
ף 229588 226066 ת״א (90 ויינגי

ם זיוה ל \ ת \71
 אותך מזמינה תלם זיוה

 פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדד
. נארץ: חדש

תלם״ זיוה עור ״אופנת תוצרת נפלאים עור דגמי תצוגת
לקיץ גם מרהיבים צבעים ★
מקוריים דגמים ★
 הגוונים ובכל הגדלים בכל להזמין ניתן ★

תתחרטי!! ולא בבגדי־עור השקיעי
חגורות תיקים, מחרוזות, אביזרים:

של: הקיץ לבגדי תואם כן וכמו לבגדי־עור תואם
חן ציפי ♦ יובל תמרה ♦
לוי חוה ♦ ״ורוד״ ♦
״פיצי״ ♦ יעקובזון רפי ♦

התצוגה! את תחמיצי אל
 9.8.85 שישי ביום תתקיים המכירה

 10.8.85 שבת וביום
 16-19 10-14 השעות בין

פיתוח הרצליה ,10 המלך דוד
זיוה להתראות

ה העולם22 2500 הז


