
ה הכשרה חר בצי לקצונ הסו
מכונה צוערי קורס מיד לפתוח עומדים אנו

הסוחר) צי אניות של מכונה במחלקת לקצונה (מכשיר

י א נ : ת ה ל ב ק
 3 של השכלה בעלי 25 גיל עד משוחררים חיילים

 בעלי או המתכת, בענף מקצועי בבית-ספר שנים
 נסיון שנות 3ו- ביום לימוד שנות 10 של השכלה

מלאכה. בבתי מעשי
 בתנאי החברה של סוחר אניות על יתקיים הקורס

חודשי. כספי מענק ינתן למתקבלים פנימיה.
 יוסמכו בהצלחה המסיימים שנה. הקורס משך

הסוחר. בצי שלישי מכונאי לדרגת

 בע״נו, ״אל־יס״ משא לאניות אישית לפנות נא פרטים בדבר
 השעות (בין יום כל 12 מס' חדר חיפה, ,3 הבנקים רחוב
 ומכתבי בית־ספר תעודות ולהביא )17.00—15.00־1 13.00—08.00

ויש. במידה המלצה

ת המתנה י ש ו מ י ש ר ה ת ו י ם לקראת ב חגי ה

ם ם ״ ס צ ו י פ ־ ׳ ר ה
ר ס ס ו ס ר ה ל י ד ת ג ר צ ו ת מ

מובחרות. חשמל בחנויות להשיג

 מטעמי להכין ניתן בטוסטר־פיצה
 וכדו׳ ירקות דגים, בשר, מאפה,

מרש (חוברת מספר שניות תוך
 בכל חינם להשיג אפשר מים

 החשמל). חנויות
 עקרון על בנוי ה״טוסטר-פיצה״

 המאכל ממיני השומן הוצאת של
 מהירה חימום פעולת על־ידי
 חימום בגוף מצוייד הוא ביותר.

 הגריל או הטוסט הכנת המאפשר
שניות. 20 תוך

 להצלחה זכה ה״טוסטר-פיצה״
 1965 ובית בנין בתערוכת כבירה
 גם רופאים ע״י מומלץ והוא

 ולאנשים מחלימים קיבה, לחולי
 להשמנה. הנוטים

 מוקטן דגם הוא ה״טוסטר־פיצה״
ר י ש כ מ ר מ ט ס ו ט  תוצרת ה

 בשימוש כבר הנמצאים ,אמקא״
 מותאם והוא וקיוסקים במסעדות

 הבית. עקרת לצרכי
 ביח״ר ע״י מיוצר ״טוסטר-פיצה״

 אינפרא-קל מגהצי יצרני ״אמקא״
 לבין בינו קשר כל ואין הנודעים

בשוק. הנמצאים דומים מכשירים

במדינה
)17 מעמוד (המשך

 בהסתדרות, שקיבלה קולות 10 כל על
לכנסת. מנדאטים 11ב־ אלא תזכה לא

 קיבלו העצמאיים הליברלים •
 כל על לכנסת קולות 16 שעברה בפעם

 היו זה יחס לפי בהסתדרות. שקיבלו 10
 מנדאטים. מחמישה פחות הפעם מקבלים

ש אחרי יישאר, זה יחס אם רב ספק
ב האינטליגנציה, בחוגי מעמדם נתערער

חוק־לשון־הרע. בגלל עיקר
מנדאטים, 4 סביר: ניחוש

 שעברה בפעם זכו הקומונסטים •
 שקיבלו קול כל על בכנסת קולות בשני

 לסקטור הודות בא זה אולם בהסתדרות.
בהסתדרות. מאורגן היה שלא הערבי,

 בלתי־הסתדרו־ קולות כמעט אין למק״י
 עברו הערביים קולותיה שכל מאחר תיים,

 כי להניח יש לפיכך, וילנר־טובי. לרשימת
לכנסת. אחד מנדאם רק תקבל מק״י

 פחות, ברור וילנר־טובי רשימת של מצבה
 מעורפל. הערבי ברחוב שהמצב מאחר
מנדאטים 2 סביר: ניחוש
 — מכל יותר השבוע צהלה נד!"ל •
 נראתה הצלחתה אמיתית. סיבה שום ללא

 ריקה היתד, אך — החובבנים בעיני עצומה
המומחים. בעיני מתוכן
 חברי־ ונשארו היו חרות אוהדי רוב

ב להתבטא יכלו לא כה עד ההסתדרות.
 הם חרות. רשימת היתה לא כי בחירות,

 ובעיקר, — אחרות רשימות בעד בחרו
 מוכיח דק הדבר לאחדות־העבודה. כנראה,

ה התנועה של הפנטסטית האיוולת את
 והסתדרות את שהחדימה רביזיוניסטית,

 זה עצום מרכז־כוח והניחה דור, במשך
שלטונה. את עליו שביססה למפא״י,

 הציונים־הכלליים זכו 1959 של בבחירות
 קולות 3.5 כל על בהסתדרות אחד בקול

 בוחר כל כמעט משמע: לכנסת. שקיבלו
 חבר־ההסתדרות. אז היה שלישי ציוני־כללי

 בוחרי־ מספר לגבי מוסמכת הערכה אין
 אין אך ההסתדרות, חברי אז שהיו חרות
 חרות אוהדי ממחצית שלמעלה ספק שום

ה חברי היו השניה) בישראל (ובעיקר
הסתדרות.

 גח״ל מפלגות לשתי אז היו כן, אם
 אלף 182כ־ ביותר מינימלי באופן ביחד

קולו 190.215 לעומת בהסתדרות קולות
 על בכנסת קולות 23 משמע: לכנסת. תיהן

 בהסתדרות. פוטנציאליים קולות 10 כל
 גח״ל תזכה הפעם, גם נכון זה יחם אם
 — השישית לכנסת בלבד מנדאטים 24ב־
עכשיו. לה שיש מכסי פחות 3

 לפי לעלוז, סיבה כל לגח״ל אין לכן
 מבטיחה אינה בהסתדרות התוצאה שעה.

ב הקיים, שמירת לא ואפילו נצחון, לה
כנסת.

 מנד- 90ל־ ביחד מצטרפים אלה ניחושים
ב מנדאטים 18 לכך להוסיף יש אטים.
 מנדאטים 12 עוד חסרים לדתיים. טוחים

ה הקרב ייערך זה תריסר ועל — 120ל־
אמיתי.

 החשובה הסיעה העיקרית. הסיעה
 סיעת היא להסתדרות בבחירות ביותר

הנמנעים.
 של 20סכ־״/ יש בישראל בחירות בכל
ו אדישים מטיילים, חולים, — נמנעים

.3070 נמנעו הפעם מיואשים.
 כך על הנמנעים־החדשים? 10״/״ הם מי

ה שכל אלה אחת: תשובה רק תיתכן
 הצביעו אלה 107־ עליהם• נמאסו מפלגות

 ובכללן — הישנות המפלגות כל נגד
ורפ״י. גח״ל

 אלטרנטיבה. להם היתד. לא רהסתדרות
 — לכנסת בבחירות כזאת שימצאו יתכן

 הכנסת פני את לגמרי לשנות עשוי והדבר
הבאה.

ה ט ל א ?1• מ
 לכבוש שנשלח התורכי, האדמיראל כמו

 יוק!״ .מאלטה ודיווח: נכשל מאלטה, את
 הבחירות השבוע נעלמו איננה״), (״מאיטה

להסתדרות.
 במשך עילאי מתח אחוז היה ישראל קול

 עמד הוא הקלפיות. סגירת אחרי הלילה כל
 לכל מעל שנתברר לרגע עד הגיבה. על

תבוסה. נחל המערך כי ספק
תוצאות. אין ישראל. קול נדם רגע מאותו

 כשכל היום, שלמחרת בחדשות תחזיות. אין
 הודיע לתוצאות, בקוצר־רוח המתינה הארץ

גולדה. מסעי על ישראל קול
 ברגע בהתאם. נהגו ועדת־הבחירות חברי

החברים הלכו נכשל. שהמערך ברור שהיה

מפא״י. את עניין לא פשוט השאר לישון.

ת מ ויציב א
 עסקני־ הרבה כל־׳נך אמרו לא מעולם
 על זה דברי־אמת הרבה בל־נך מפלגות

זה.
השבוע:

 ער נכון, יצחק רפ״י, עסקן •
 רכישת על רק נאבקים ״הם המערך:
כיסאות.״

 .ילד רס״י: על יערי מאיר •
רעה.״ לתרבות שיצא מופרע

כךגוריון: דויד על סנה טשה •
פרל של במסווה יחיד של ״דיקטאטורה

מנטריזם.״
,רפ״י רפ״י: על חזן יעקוב •
 ההוקי בנה הוא טבע, אסון סתם לא הוא
מפא״י״. של

על נבון, יצחק רפ״י, עסקן •
ל: " ח חולה!״ .גוף נ

 ״מאמא־פאפא־ מפ״ם: על הנ״ל •
'משעמם.״

 על נוף עקיבא גח״ל עסקן •
 שרים הם הציבור שוד כדי .תוך המערך:

מזי-רעב׳.״ עבדים ,עם את
פרם: שמעון על סנה משה •
 שאני ממה פחות במארכסיזם מבין .פרס
שלו.״ הביש בעסקי מבין
.מנ דורי: לטיף מפ״ם עסקן •

הבורגנות.״ של הבייבי־סיטר הוא בגין חם
ה .ישיש כן־גוריון: על •ל נח •
צעירים.״ של מנהיג הוא כי טוען

• 2  .חלסוריס־ את״א: על ׳־ם0
סיס.״
ימק •  עסק־ .אנשי רפ״י: על ״
ישיש.״ עומד שבראשם ביש
רפ״י: פירסומי על ״ל נח •

״זוועה.״
העצמ הליבראלים על נח״ל +

ביותר.״ הנאמנים מפא״י ״משרתי איים:
על העצמאים הליבראלים •

ל: " ח מפוקפק!״ .זוג נ
כן־גוריון: דויד על ״י מק •
 אליו מתייחם אינו ואיש מדי; זקן ״הוא

 מזלזלים שלו הצעירים ואפילו ברצינות,
בגלוי.״ בו

רפ״י, עסקנית על המערך +
 עודף כניראה יש דיין ״לגברת דיין: יעל

מר״ץ.״
 אחד ״איש כן־גוריון: על גח״ל ©

 מזדקנים צעירים כמה של קבוצה משגע
המדינה.״ כל את שמשגעים

״הפלגנות :רפ״י על המערך •
שליליים.״ תהליכים מעוזרת רפ״י של

 .רפ״י רפ״י: על ז-מל משה •
מסוכן!״ ציבורי מיטרד מהחי.; ובן־גוריון

 .איחוד גח״ל: על ;זןז יעק,כ •
וו״&גוגים.״ ספסרים בין

 להפעיל ״יש :רפ״י על הנ״ל •
כנוביץ!״ חוק את רפ״י נגד

.רפ״־ רפ״י: על גלילי ישראל •
ציבורי.״ ובוהו מתוהו להיבנות רוצה
ארן: זלמן על כן־גוריון דויד •
מעוף.״ לו ואין עוז לו .אין
 .המערך המערך: על מפ״ם •

למיליונרים.״ ועוזר פועלים על מדבר
תעמולת על אלון נאד •

שקרים!״ מיליון .מאה רפ״י:
אש^ול, לוי הממשלה, ראש •
 — אידיאולוגיה אין ״כאשר רפ״י: על
בארות.״ והרעלת רכילויות השמצות, יש

ת1נ1עת
ה ת בי סירוג או ש
 השבוע התרכזה לא הבחירות קדחתנות

 בצל בהסתדרות. הבחירות קלפיות סביב רק
 בעלת הצבעה נערכה הגדולות, הבחירות
 לא חשובה ומהסרית ציבורית משמעות

 עתונאי גם לקלפי הלכו השבוע כי פחות.
 לקיים אם השאלה על לענות כדי ישראל,

 הרע. לשון חוק נגד שביתת־מחאה
שלא במידה העתונאים את קומם החוק

;463 הזה העולם20


