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נזויקים הדברת

בע״מ
 תיקנים(ג׳וק־ם), להדברת מומחים

 ונגדים. ספרים חרק־ עץ, תולעי
 2272 ,ת.ד.18 גן,רח׳שדיעץ רמת־

ק 21 מס׳ רש׳ 790114־5־6 טל■ ס  481/75 ע
שמירה ל ו תך ע או שך3ור ברי ו

 ולמלבות־יופי לדוגמניות רק לא
פלטשר לאה אולפן מיועד

 ברחוב תל־אביב, הסואן הכרך של בליבו
 מטופחת חמד פינת מצוייה ,50 אבן־גבירול

 לאה גגי של האולפן שוכן שבה ושקטה להפליא
 אנוש, ויחסי נימוסים החן, לטיפוח פלטשר,
הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות

 הוא כאילו בית־הספר של הדימוי למרות
 80ש־־ז הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות רק נועד

 חברה נשות פקידות, מורות, כמו: רגיל, ישראלי חתך הן מתלמידותיה
 די לא אולם ראש. ועד רגל מכף עצמי לשיפור השואפת ונערה אשה וכל

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

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

 תרגילים הרצויים. במקומות והרזיה שרירים חיזוק לגוף, גמישות לעצב
גיל. בכל ולנשים לבנות מיועדים אלה

 את ללמד בארץ היחידה המוסמכת המורה הינה פלטשר לאה הגב׳
מקצועית. ודוגמנות החן טיפוח מקצועות

סניפים. פלטשר לגבי אין
.267682 טלפון ראיון: לקביעת

ביממה שעות 24 לשרותך

בלבד אשראי כרטיסי לבעלי

 ועסקים סקס
סמויים שותסים ללא

מספקים: אנו
שירים * ת מכ ע מני ם ל תי תו  צי

בטלסון
ת * ת סוניס לגילוי ש  מיקרו

שתלים מו
ת מגלי * כו ת מ
ת * ת כי ת מז מטיו טו או

בע״נו דוקטור רדיו
288444 טל' ת׳א, .18 עליכם שלום

ציפורניים בניית
סי ס כו ם ל רניי פו צי

ם + טי שו ם קי מי הלו  וי
תל־אביב,
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 מתארגנת בזזו״ל ישראלים קב׳

הסברה: במסגרת־פעילות
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שבץ רור השלס ונ
מאוזן:

מספיק; )10 גחמה; )5 כעס; )1
 )13 (ר״ת); קדושה קהילה )11

 השוואים; אחד )14 סימן; אות,
 בנגב; עיר )16 אגל; טיפה, )15
 )20 השועלים; ממישפחת חי )18

 )21 חומה; לניתוץ איל־ברזל
ב לבדיקה מימצאים התאמת
 לשמות קידומת )22 מחשב;

 )25 מרפא; )24 בארץ־השפלה;
 מרוד עני )26 לעוף; דיור

 כינס, )30 מקום; )28 (בעגה);
 הסנדל; דג )31 למשמרת; אסף

 המעיים; את המכסה הקרום )32
 רמס, )36 שיניים; גלגל )34

 )39 הלאה; נשא )38 הכנע;
 )42 הצאן; מן אחד )41 נחלש;

 )45 מרכז; )43 המסגרת; מן יצא
 פנימיות; תוך, )47 השחית; שבר,

 )51 (ח); שעווה )50 חרב; )48
 )54 מפולת; חירבה, )52 טנא;
 )57 למוסלמים; קדושה עיר

 )61 הפרה; עיני בעלת האלה
 אסיר; רגלי בו ששמים גוש־עץ

 )65 אויב; )64 (ארמית); פה )62
 הברזל; אשת של כינוי־החיבה

 שאינו )67 הקלפים; אלוף )66
 סגנון )69 צורכו; די מבושל

 חשק, )72 עורב; )70 במוסיקה;
 בירושלים מפקד )74 שאף;
 על מוט )75 (ש״מ); 1967

 )77 משאות; לנשיאת הכתפיים
 )81 נזל; )78 מיזרחי; כלי־נגינה

 אות־ >83 קולם; בבכי נתנו
 ממשלתי; תיק נושא )85 הנצחון;

 שכונה )89 מש; )88 סקל; )86
 משחית; רוח )91 ירושלים; בתוך

 וגבורה; כוח — בהשאלה )93
 בישראל ומישקל מטבע )95

 )98 מוסיקלי; תו )96 קדם; בימי
 )100 בבל; לאמוראי כבוד שם

 בן־המישפחה; רע, )102 יום־טוב;
 הקלת־ בח, )104 מה בכי )103

).3,3( סטנדרד )105 );3,3( כבוד
מאוגד:

 גדול )2 בחוזקה; סגר )1
 הניזון עוף )3 מעט; לא במיספר,
 בקליפות השוכנים מחרקים
 שר )6 בהמת״משא; )4 העצים;

 המגילות אחת )7 בממשלה;
 אסף, )9 מכלכל; )8 בכתובים;

 ).15 בצה״ל; דרגה )12 קיבץ;
 בן )16 ומפוטמת; שמנה בהמה
 נהר )17 בחרם; שמעל כרמי

 רב־שנתי; צמח״ים )19 ברוסיה;
 פרפראות )21 שדה״מרעה; )20

 כלי־ )23 לאורח; שמגישים
 לדבר מליצי כינוי )24 תאורה;
)27 פאזל; )26 מהר; שעובר

 רתיחה )29 עובד; אינו מתרגע,
 הדג; עצם )30 פנימית; עצמית

 פסג׳; )34 (ח); צבעים שלל )33
 ומושל שר )37 תימני; תבלין )36

 שליח־ )41 אציל(ח); )40 בארץ;
 מילת־אזהרה; )44 (ר״ת); ציבור

 הסתופף, )49 בוסתן; )47 סוד; )46
 )53 טורף; עוף )50 מחסה; מצא
 לקיטת )54 שיבולים; צרור

 )56 לנוזלים; כלי )55 הזיתים;
 )58 בורמה; ארץ בלשון אדון

 )60 החלפה; )59 מילת־המעטה;
 הנוטף שרף )63 רצועה; )62 פח;
)66 סיני; במדבר העצים מן

 אולם )68 קרהמשווה; על מדינה
 אני(לטינית); )71 לבית; המבוא

 במכשיר החלק )76 דיבור; )73
 מידע עליו שמוצג אלקטרוני

 בן שהמציא הנשק )77 חזותי;
 )82 יחד; )80 עזבה; )79 הארץ;

 סקוטי, פילוסוף )84 איל; כוח,
 אנגליה של ההיסטוריה מחבר
 )87 חרדה; שממה, )85 (ש'מ);

 )92 דבר; מעשות השיר )90 מזל;
 )96 הדגנים; ממיני )94 מישכב;

 קרה, )97 טניס; של רקטה
 כנף; )101 הגיע; )99 התרחש;

בת־קול. )103 הורה; )102
- יי״אי אביגיל--------------

בטלפיו מודעות
^ העתונים לכל
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

ם ו ס ר ל פ א י ד י א
רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סרו גבירול אבן

03־227117/8
2544 הזה העולם32


