
בטרור! מלחמה
בציטוטים! מלחמה

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציטוטים

 לגילוי שירות *
מושתלים מיקרופונים

מתכת מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״מ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב

286444 טל. - תל־אביב

ה ל ו ש
 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

 השתלת וכן ברגליים וגם
ריסים.

 או סדוקה טבעית ציפורן גם
 ונהיית אצלנו, מתוקנת שבורה

כחדשה! —
♦

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

ה ל א ד
 גנוהרז נרמה מקצועיים 0'0ר1לן

 וגברים. נשים י־ספרויז
 לאפילציה. ואיפור, לקוסמטיקה

 ומניקור לפי־יקור
ח (0 וסיון טוו

״דיאגה״
 לספרות הישראלי מנו!

וקוסמטיקה
ף ינוו 229(88 226046 א ת 190 די

י ;*ויו

 פנים מתיחת
ניתוח ללא

 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות
 הפנים לשרירי

03־479777 - בבית טלפון

 לחג - המתנה
שכאלה בימי□

£326

>3הרך1*מ<-ןא0אדפיס-עוקלים•■ שעורת
\ 3112 85 שד בתוקף
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ל קניה תלוש■ קו־אוב ש
עובדים. וועדי מוסדות למפעלים בלעדי
 ביגוד, בית, כלי מזון, הכל: לרכוש ניתן קו־אופ של קניה בתלושי
מוצרים. 12,000 ועוד מתנות
 200ל־ טובים הכחול הריבוע רשת - קו־אופ של קניה תלושי

 הארץ. בכל לצרכן המשכיר של כל־בו בתי 17ו־ סופרמרקטים
באמת! ממנה ונהנים לה שזקוקים מתנה קו־אופ של קניה תלושי

הקדאופ. במשרדי סומך. יוסי אל פנו

03- 779141-0
הכחול הריבוע אום,רשת קו

^וכהיכ!:

קמרהאובסקורה לאמנות העפר בית
אמנות...

 דרך היא שאמנות כמונו חושב אתה אם
 שמעבר סביבתך, 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

בקמחזאובסקוחז.

הלימודים תוכנית
 בארץ היחידה המסגרת היא אובסקורה קמרה

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

 ידועי מוסדות ע׳׳י בין־לאומית להכרה שזכתה
 מקנה מ-ץ.א, ע.$,7וה-( ?1311 י1ח5ה־.ז כמו שם
 .80ה- שטת לסטודנט החשובים הכלים את
 מפיתוחה הטבעים הצרכים על לענות כדי
 מוסיפים אנו הלימודים, תוכנית של

 ומרחיבים והציור הפיסול לסדנאות מקום
לצילום. המקצועי הסטודיו את

הלימודים תחומי
 למודי את השנה גם מרחיבה אובסקגחז קמרה

 ומאפשרת והתיאורטיים המעשיים האמנות
 האמטיות בתחומי מלאים לימודים

 בנוסף פיסוק ציור, הפלאסטיות(רישום,
והצילום ללמודיהוידאו

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

בשבוע. אחד שעור של לימודים

הלימודים שעות
 מתקיימים בקמחיזאובסקורה הלימודים

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

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

והרשמה פרטים
 למזכירות יפנו בלימודי□ 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:64רפאים עמק - ירושלים שלוחות: 298191,298291:טל 57אלנבי - תל־אביב

250231 הזה עולם


