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ל י.ב.מ. נ ו י ש נ

ע ו ב ש א ב ב  נפתחים ה
ערב־ או בוקר קורסים

מחש והפעלת לתכנות
ם בים י.ב.מ. אלקטרוניי

ם בהדרכת  מורי
ם איי מ קד א

מכתבים
החופש מחיר

ה קרן למען להתרים החלו חיפה בעיריית
המערך. של בחירות
 קופח המפא״יניקים מן שחלק וידוע היות

 יסרבי שהם חשש ויש העובדים, סיווג בעת
 חיפה עיריית מיוחד: סידור נמצא לתרום,

 במקום ימי־חופשה לתרום שאפשר הסכימה
 התמורה את להעביר כבר תדאג והיא כסף,
המערך. של הבחירות לקרן

 חופשה, ימי הרבה מגיעים רבים לעובדים
 אך עבורם, כסף ביקשו מביניהם וכמה

המנג פקידי על־ידי ריקם הושבה בקשתם
מתאים. הסדר נמצא המערך, למען עתה, נון.

 כך על תשובתם את יתנו העיריה עובדי
הבחירות. ביום

חיפה מרום, צ.

כון * — נשיונל מי

1.8\.1. — י.ב.מ. ניקוב *

 הפועלי: המערך של לדימוקרטיה דוגמה
הפוע ממשכורות מנכים !סולנור במיפעלי

 כבר: שנאמר כמו הבחירות. לקרן לים
כן. גם תורם רוצה, לא — תורם רוצה

רנזת־גן ג., א.

:1יי
חד קורס *  לצלום, מיו

ה פתוח עבד מ ה; ט ר ס ה  ו
וסטודיו)

ם התיעצות  חנ
ם שעות היו

בכל

בעבודה בסדור עזרה

ויעול למיכון בי״ס ׳,ר ד ,,ה
ת״א. ,16 הנכיא יונה

מוגרבי) (ע״י

ע! פי הו
האמריקאי המכר רב

ל״י 3.80 המחיר

לספרים בחנויות להשיג
 לרכוש אפשרות קיימת

 ל״י 3.—ב הספר את
חשבוננו על והמשלוח

ש ו ל ה ת ח נ ה
 הספר את לשלוח נא
כסף״ יותר להרויח ״איך

......................וי*
..................................... :כתובת 1

 צ׳ק או דואר המחאת מצורפת ן
ל״י 3.— ע״ם

ת״א ,2164 לת.ד.

חדש מול ישן
 הישראלית, לאשר, רע שרות עושים אתם
 של הסוג מן כתבות מפרסמים כשאתם

).1458 הזה (העולם ׳״65 ״דגם
 שואף המצוי, הנהג כמו המצוי, הגבר
ש הישן הדגם את להחליף אחר־כך

 חדיש בדגם בידו
יותר.

כבר, מתילדה
'פי

מאד, מצטער אני
 האחרון הגליון עד

 אבל אתכם, הערכתי
 מםוג?ים אתם אם

 על בכתבה לפרסם,
דע את ׳,״65 ״דגם

 צוציקית של תה
 המשמיצה ,17 בת
 הישראלי הגבר את

 ,מהחיים לדעת מבלי
 לא אתם אז שלה,

סחורה.
קופפר- צבי

, ג ר נוולידת א/נז כ

היכןז־
 הזעם נקבץ בליבי

 יומנו זה / העם? עומד היכן היכן, /
השגריר. של בואו עם / הסגריר

יסעור ארמון, יצחק -

קופפרכרג

מנהיג מול מנהיג
(ה האישית־כימעט ההיכרות אחרי עתה,

 המנהיג עם שעשיתי ),1458 הזה עולם
 אני כי ברבים מודיע אני וישינסקי, שלמה

 לא רק מפלגה, כל עבור להצביע מוכן
אשכול־וישינסקי. המערך עבור

חיפה מלמד, אכרהם

לממשלה! ווישינסקי לתיאטרון, אשכול
לתיאטרון. וטוב למדינה טוב זה

ירושלים רובין, כתיה

צודקת לעולם טעות
ה סיעתנו ובשם מפ״ם בשם י ס נ כ ב

(מעריב).
באר״ישבע אונגר, פסח

ה כוחות ל ט ב א  השיבו הישראלים ה
אחרונות). (ידיעות באש

קליינר, ויהודה וישנבפקי הניה
תל־אביב

לירושלים גלעדי מכפר ת י נ ו פ ט ל שיחה
(הארץ).

רעננה כג, נסים

 (נוו;דעת ישראל ארץ פועלי ת ל פג מ
המערך).

חיפה סחר, שושנה

• י

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ר 1111 מילדנו
טל-אריאל׳

לגבר 1ת
 לשמו הראוי — לגבר תן
הראויה חבירה את —

 ״גולדסטאר״. — לשמח
 צמאון מרווה ^
נפש. ומשיבה 111

ו ה1ה ^ נ
הפו^יטבניו!

 האקדמי הסגל יוצאי של מיסודם
לישראל טכנולוגי מכון הטכניון, של

וערב יום ללימודי ההרשמה החלה
ת ו א נ כ ט

אדריכלות בניה, מכונות, ייצור, מתכת,
העבודה משרד בפיקוח______

בניין,
ט ו ט ר ס

ומפות מכונות אדריכלי,
הטכנאים הסתדרות בפיקוח

ם ועיצוב ריהוט פני
העבודה משרד בפיקוח

ה ק פי ר ת ג שי מו שי
1_______הגרפיקאים אגודת בפיקוח |

ויחסי־ציבור פירסום
| ציבור ליחסי הישראלי האיגוד בפיקוח |

אחרים קורסים עשרות ועוד
ופרוספקטים הרשמה פרטים,

ה מכלל ת ה ד כ מ לי פו ה
36487 טלפון תל־אביב, ,62 המסגר רחוב

שו שתלם מקצוע !-רכ מ

□ ר קורסי ק ב ב ד ע ו
הקורס פתיחת

1.9.65
 ״דיאנד,״ לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יומ-יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון .,ה ,,ג א׳, בימים

226066 דיזנגוף)טל. (בכד1 תא,ריינם


