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 כל מתמידים, ושיפורים מחקרים מסורת, של שנים
 עצום, בינלאומי מוניטין ישיקה לחברת הקנו אלו

 המצלמות יצואן הינה ישיקה חברת כיום ואמנם
ביפן. ביותר הגדול
 בענני הבינלאומיים מומחיה וצוות ישיקה חברת

בפיתות החלוצה הינה והאופטידה, האלקטרוניקה .
 נחלה אשר 35 והאלקטרו אלקטרוניות, מצלמות
 זכתה ןארה״ב יפן אירופה, בשוקי עולמית הצלחה
 בתור בארץ הצילום וחנויות ישראל מצד גם להכרה

ביותר. המושלמת המהפכנית המצלמה
בעיימ קופמן צלום — בישראל ישיקה סוכני

110001 וששן! 010111 זנו 001׳ וססוסות 010110
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במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

/ ט/ בוקר לכתות תש״ל הלימודים לשנת הרשמה י״ב י״א, י
עי תיכון ת מקצו  כימיים לבורנטים במגמו

גרפיקה־שרטוט רדיראלקטרוניקה
ר תעופה ־־ טלויזיה ו י ה צ נ פ ו א

ת ו ד י ק פ

 החינוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה בולל
סטיפנדיות נסיון בעלי אקדמאיים מורים על״ידי הוראה

 סרטים,
 הרשמה,

9־1 ,5־8

ב״ב פתח־תקוח ן בודים ו ל ו ח רמת-גן חיפה תל־אכיב
 22 הברון

 מודיעין מפנת
ר״ג דד

1 בר־כוכבא א 33 רוטשילד ב לו קו  סו
המצבה ע״י

42 ביאליק  שמריהו
30 לוין

 1ד במר
אלנבי מפנת

55

ד-------------------------------------------------

מכתבים
)5 נזענווד (המשך
 אותי׳ עצר הסוחף, המטר באמצע בגשם•

 ״סלח אותי ושאל ביד רטוב נייר עם גולם
 למען לחתום מוכן אתה אולי אדוני, לי,

דיין?״ משה
אחת? במכת־שמים די לא באמת, נו,

יפו ניניו, ליאדן
בלי ■

מנן-דויד
ב ומשתתף בדנמרק, עכשיו מתגורר אני

 על רכיבה תחרויות
מוע מטעם אופנוע,

0. £ דון .1 4 .0.
 אני בתחרויות

 עם קסדת־מגן חובש
מגן־דויד. של ציור

שבו כמה לפני
ב לי הודיעו עות

ה מהנהלת מכתב
בתחרו כי מועדון

לסקנדינ מחוץ יות
 להחליף עלי ביה
 לקסדה הקסדה, את
מגן־דויד. בלי

 צויין לא במכתב
ומדוע. למה

 אברהם
דנמרק נוריאל,

 את 1647 הדה העולם בגיליון קראתי
 הוזכר ובו ורוממתי״ גדלת־ ״בלשים המאמר

מוקד. החקירות במשרד שותף שאני
 בנימין האדונים עם יחד עבדתי אומנם אני

 ופרשתי, אזרחי במודיעין שפירא ודני חן
 ב־ ביטחון קצין בתור יעבוד התחלתי אך

.1.2.69 מתאריך החל בע״מ המרכזי המשכיר
ו המרכזי המשביח של עובד אני כיום
הנ״ל. מהמוסד משכורתי את מקבל

 משרד בכל או מוקד במשרד שותף אינני
אחר.

רמת־אביב קרהן, יוסי

 בדק הזה העולם צודק. קוהן הקורא •
 מוקד. במשרד־החקירווז השותפים רישום את

 אתן שעזב קוהן, קצין־חביטחון כי ומסתבר
 לא מחבריו, שניים עם יחד אזרהי מודיעין
למוקד. איתס הצטרף

תחרות ■
הצילומים

נוריאל
 עובד לא ;■

״במוקד״

השבוע תמונת
עצמה. בעד מדברת התמונה דעתי לפי

תל-אביב רכטמן, מירון
 הקורא את מזנה השבוע תמונת •

ל״י. 10 של בפרס רכטמן מירון

 מכתבים, השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

 ל־ תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מבתכים

 למב■ תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תכידם

למכתבים. תצלומיהם פים

1649 הזה העולם£


