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 הסמכה לימודי מזכירות
מועמדים וקבלת רישום מדור

על מודיע

מועמדי□ הרשמת פתיחת
1973/74 ל שנה״ תשד־ו חורף לסמסטר
ת ו ד י ח י : ל ת ו י מ ד ק א  ה

 אזרחית הנדסה
 גיאודזיה הנדסת
 מחצבים הנדסת
 מכונות הנדסת
 חשמל הנדסת
 כימית הנדסה
מזון הנדסת

 וביוטכנולוגיה
 חקלאית הנדסה
 אוירונאוטית הנדסה
 וניהול תעשיה הנדסת
 כלכלה

 מתימטיקה
 שימושית מתימטיקה

המחשב מדעי

 פיסיקה
 כימיה

 ביולוגיה
מורים הכשרת

 פיסיקה, (מתימטיקה,
 ביולוגיה). כימיה,

 מורים הכשרת
 טכנולוגיים

 חשמל במגמת
 מורים הכשרת

 טכנולוגיים
מכונות במגמת

ארכיטקטורה
ערים ובינוי

רפואה
שמה חל ההר ם ת  4.2.73ה־ א׳ ביו
ם עד ותמשך .6.4.73ה־ ו׳ ליו

 לקבל ניתן הרשמה טפסי וכן למועמדים ידיעון חוברות
 וקבלת רישום מדור אל בכתב פניה ע״י 28.1.73 מיום החל

 אישית פניה ע״י או הסמכה, ללימודי המזכירות של מועמדים
 הטכניון חשבון לזכות ל״י 3.— של סך תשלום על קבלה תמורת

דואר). המחאת תמורת (או 5302041 מס׳ הדואר בבנק
אישית. ולא הדואר דרך ורק אך תיעשה ההרשמה

— :המועמדים לב לתשומת
:בימים תתקיימנה המיון בחינות

.16.8.73 - 12.8.73 ׳ה׳ — א׳

ף קל יותר מה ת ת ש ה ל  בהגרלת מ
. טו ת הלו ר ו מ ת 50 ת רו ו ג ל א כ  תו

 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן
שבטופס. הטבלאות

ה ש ב ע ו ש ט חי שו ה פ ל עו ת פ  ב
ת. שניות רו ה ספו א יי לך מבי כו  סי

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
שון בפרס ת ואלפי הרא  ביתר לירו

הפרסים.
ד נל זה פשוט.. נ
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במערכת. ״הבוער״ היום הוא בשבוע השני היום
 הזה. העולם של השבועי הגליון הופעת ערב של היום זה

 מל- פוסקים אינם הטלפונים דבורים. ככוורת רוחשת המערכת
והכת הידיעות את להכניס כדי בזה זה מתחרים הכתבים טרטר.

השבוע. לגליון פתוחים נותרו שעוד המעטים לעמודים שהביאו בות
 היה אי־אפשר המערכת. במשרדי שקט במפתיע, השתרר שעבר בשבוע השני ביום

אותם. ובלעה פיה את פצתה כאילו האדמה המערכת. צלמי ואת הכתבים את למצוא

שלג מכוסה משה ימין שכונת
הו כאשר המאוחרות, הלילה בשעות רק

 נפתרה צוהלות, בפנים זה אחר בזה פיעו
למש בוקר אותו הקיצו כולם התעלומה.

 בירושלים. היורד השלג על הידיעות מע
 כי ברדיו, ששודרו בחדשות שמעו כולם

הדר כל וכי השלג בשל נצורה ירושלים
 רצו כולם וחסומות. מנותקות אליה כים

המצור. טבעת את ישברו שהם להוכיח
 כמעט התנדבו יום שבאותו קרה כך

 המאורע את לכסות המערכת חברי כל
 בלבן. המתכסה ירושלים של המסעיר

 מחוויות לעייפה עמוסים בלילה חזרו הם
 עשרות פורשים כשהצלמים וסיפורים,

ירושל נופים של פאסטורליות, תמונות
 העולם של שעבר השבוע גליון בלבן. מיים
 על ענק כתבת עם להופיע היה יכול הזה

 להתרגשות וגרם בירושלים שירד השלג
 ליומיים. בה החיים שיבוש עקב רבה כה
 שבועון שלגבי משום זאת, עשינו לא

 יפהפיות שלג, תמונות של ערכן חדשות,
 אבל דאשתקד. כשלג הוא שתהיינה, ככל

במצור. ירושלים של המאורע עצם נותר
 אותו שנערכה מערכתית בהתייעצות

 לדחות כבד בלב החלטנו בלילה, שני יום
 פניה על ולהעדיף הכתבה פירסום את

אחר. עתונאי חומר
 היו היומית העתונות של השבת מוספי
ירו על מצולמות בכתבות השבוע גדושים

 טעם עוד היה לא בשלג. שטבלה שלים
של באיחור הזה בהעזלם כך על לחזור

כשלג העתיקה כעיר היהודי הרוכע ביפות
 העולם כתבי שמכינים אחרות כתבות כמו שבוע.

 את רואים אינם אחרת, או זו שמסיבה וצלמיו, הזה
 הארכיון. לתיקי זה חומר גם ירד הדפוס, נייר

כמה משכתי בדרך אפשר. אי כלום, בלי פטור


