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 69 ואפריל 68 אוקטובר :למועדים
 והתרבות החינוך משרד מטעם נערכות הבחינות

 שעורי סטיפנדיות מנוסים אקדמאים מורים •¥-
 אפשרות נוסף תשלום ללא ובאנגלית במתמטיקה עזר

 באם וריאלית. הומאנית במגמה בודדים מקצועות ללמוד
אותך נלמד אצלנו, להן שתתכונן לאחר בבחינות תעמוד לא
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 :והרשמה פדגוגית התיעצות
 248514 טל. ריינס, פינת ,53 גורדו! רח׳

8.00—14.00 בשעות

ת ו נ י ח ב

טוקולסקי רת'  ארלוזורוב רח׳ ליד ,4 אנ
.17.00—20.00 בשעות אבן־גבירול, רח׳ פינת

בישראל(מלר״ז) אויר וזיהום רעש למניעת הציבורית המועצה

המדינה! תושבי
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■ מאבקנו- המשך תלו
ממנה חלק או ד רדינג י ע׳ א ת׳ זיהום נגד

ד1  הדיזדים עשן זיהו□ \
ד ג  התעשיה ע״׳ חיפה זיהו□ נ
7X1 ,והמזבלות ״דנו״ חידיה 

ד1 הרעש מפגעי \

ל ח1ת א  לזכויותיכם ולבוז בריאותכם להפקיר 1י
ל ו א ח י נ סנקציות־תקציביות ע״י מלר״ז־מועצתכם מאבק את לשתק ת

דמען - תרומותיכם וסירתו
! ם כ ת ו א י ר ב

סניף דיסקונט, בנק ,3132/1 מם׳ מלר״ז: לחשבון — או ת״א; ,20127 ד. ת. למלר״ז, :שילחו
תל־אביב. ,191 דיזנגוף

הכנסה ממם משוחררות למלר״ז התרומות

■ מלר״ז: מהשג
לבג״ץ. מפנייתנו כתוצאה הפגים, ושר הבריאות שר ע״י רעש למניעת תקנות פירסום *
באילת. הזיקוק בתי הקמת מניעת *

ובבאר־שבע. בירושלים דן, בגוש ״דנו״ אשפה מפעלי הקמת מניעת
 תל־ של המאוכלס השטח מעל יעבור שלא שקט״, אוירי ״מסלול התחבורה למש׳ היצענו *

זו. ברוח תכנית אישר התחבורה מש׳ ראשון־לציון. חולות מעל אלא ובת־ים, חולון אביב,
וצחנה. זיהום־אויר רעש, ממפגעי שסבלו משפחות 300מ־ ללמעלה משפטית עזרה היגשנו *

— מלר״ז הנהלת חברי
כהן בנו בניהו מאיר

ליבנה אליעזר וייל פנחס פרום׳
פראניו אנטוניו אינג׳

22

במדינה
חיפה

 לין אמנון
והכלה

 הזאת הנערה את להחזיר מנסים ״אנו
 לין אמנון ח״כ הצהיר היהדות,״ לחיק

 שבוע, לפני כשנשאל, )1592 הזח (העולם
 בשם קטנה נערה על אישי טרור הטיל מדוע
 זר־פרחים העניקה שזו לאחר גרסון, שרה

).14 עמוד (ראה טועמה חליל לסטודנט
 חושי, אבא של שחתנו התברר השבוע,

ה המחלקה כמזכיר המכהן — לין אמנון
 אינו — חיפה פועלי־ מועצת של ערבית
 גרסון כששרה גרם, שכבר בנזק מסתפק
ב הוטרדה ואף מירושלים גורשה נעצרה,
ציבור.
 אדם נגד לא ושוב — שוב פעל לין ח״כ

חסרת־ישע. נערה נגד אלא חזק,
 הקורבן היתד, הפעם כוטלה. החתונה

 ולאב נוצריה־יוגוסלבית לאם בת גאון, קטיה
 קווי־הנסיעות במשרדי העובדת קטיה, יהודי.

 לאלי להינשא עמדה בחיפה, אדריאסיקה
 בלתי- ובחור ערבי, למשכיל בן ניקולא,
בפרשה. במיקרה לגמרי שהסתבך פוליטי

 בבית־ ממשרתו אלי את פיטר שלין לאחר
 על קטנונית נקמה בתור — שבחיפה הגפן

 שרד, לבין בינו כשיתוף־פעולה שראה מה
 סמויים בצעדים השבוע, נקט, — גרסון

נוספים.
 נשואיה את ביטלה גאון קסיה התוצאה:

 בעוד להיערך שעמדו — ניקולא לאלי
שבועיים.

 פרנסה, ללא הערבי הצעיר נשאר עתה
 חולש בה — בחיפה עתיד וללא כלה ללא

חושי. חותנו מנגנון באמצעות לין אמנון
 למצוא כדי החיפאי הגיטו את ״אעזוב

 ״כי אלי, השבוע אמר אחר,״ מקום לעצמי
 חיי להרוס ומסוגל — לפגוע יודע לין אמנון

כרצונו.״ עושים שלא החיפאים כל

סטודנטים
ט״ שיטת טקו א  ״

לי״ ״?פוץ ותרגיל
 בר־ הדתית הרמת־גנית באוניברסיטה אם
 בבחינות המצליחים אחוז יותר גבוה אילן,

 רק זה אין אחרות, באוניברסיטאות מאשר
 המקצועות אחד בה: רמת״הלומדים בגלל

 הוא זו באוניברסיטה ביותר המפותחים
הבחינות. בשעת ההעתקה מיקצוע

 שיטות־ להמציא הצליחו בר־אילן תלמידי
 שבהשוואה אוניברסיטאית, ברמה ההעתקה

 המגוונת הרמאויות מסורת כל מחודירה להן
והתיכוניים. העממים בתי־הספר של

 התל־ רושמים ביותר המחוכמת בשיטה
 בחינת־ההיטסוריה לפני — הלוח על מידים

 הבוחן אלגבראית. נוסחה — הספרות או
 הספ־ את מוחק אינו וחסר״החשדות התמים

 לדעתו, שייכים, שאינם — והסימנים רות
 הסימנים שלוג הטעות זוהי הבחינה. לנושא

 צופן בעצם, הם, הלוח שעל האלגבראים
הבחי נושא על הנבחנים בין מראש מוסכם

עצמה. נה
אחרת שיטה

 שלטטו־ מאחר אסקוט. שיטת בשם נקראת
 הבחי• בשעת לעשן מותר בבר־אילן רנטים

 על לרשום הרגל מהם רבים פיתחו נות,
 לימודי חומר מעשנים, שהם הסיגריות גבי

ו _ הבחינה בשעת להם לסייע העשוי א ב
זעירות. תיות

 את לנצל משתדלות בבר־אילן הסטודנטיות
 אה רושמות הן האוניברסיטה. של דתיותה

 מדי מסיטות ירכיהן, על הבחינה חומר
 מאחר בו. להתבונן כדי החצאית את פעם

 -ב יציצו שלא הדתיים הבוחנים על שחזקה
 עדיפות להן יש הסטודנטיות, של ירכיהן

חובשי־הכיפות. הסטודנטים על
 _ בבר־אילן ביותר הנועזת השיטה אולם

באו הסטודנסיס ביטאון השבוע שמגלה כפי
 קפוץ שיטת היא — קול בת יי׳ ניברסיטה

האשפים. של מסכסיסיהם הלקוחה לי,
 סנטי־ 40 של באורך גומי הפאטנט: פרטי

 בתוך משתלשל הוא לכתף. הנקשר מטר,
 היד. מכף סנטימטר 10 למרחק עד השרוול,

 חומר- ובו — פתק קשור הגומי חוט בקצה
הבחינה.

 זד, לעשות שצריך מה כל בת־קול: ממליץ
מש חשש. ללא בפתק ולעיין בחוט למשוך

 את לעזוב אלא איו - למקים יקלע כי גיח
 לתוככי אותו ימשוך כבר והגומי הפתק

השרוול.*

1593 הזה העזלם


