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קסטות בשיטת

 לשפות הספר בית הוא לשפות הישראלי המכון
 לשונית מעבדה הוקמה בו אשר בארץ, היחיד
וחיפה). (נתל־אביב אקטיבית אודיו

ת יותר חמישה פי  אנגלי
לועזית שפה ובל

 פי אחת בשעה לומד אתה זה מסוג במעבדה
 מאשר לועזית) שפה (וכל אנגלית יותר חמישה

 ככל הקרובה באוירה נמצא אתה אחרת. שיטה בכל
 ומקדיש הנלמדת השפה בארץ לשהות האפשר

 במקום עצמית להתבטאות שעה מתוך דקות 35
 — התוצאה רגילה, לימוד בשעת וחצי דקה או דקה
ומעלה. 80ל"£ל המגיע יותר, גבוה קליטה אחח

 למשרדי שפות לימודי מרבז
ועוד מפעלים צה׳יל, הממשלה,

מתקד בשיטות המלמד בארץ יחיד המכון בהיות
 הלשוניות במעבדות (ההשקעה אלה ויעילות מות

ומוס גופים מצד להכרה זכה ל״י) 300,000 בלבד
 ביז להיות והפך כאחד ופרטיים ציבוריים דות

 הממשלה למוסדות שפות להקניית מרכז השאר
וצר,״ל:

יותר או ימים סו מרוכזים לימודים

 לצורך מרוכזים ללימודים סידורים קיימים
מעב השאלת ע״י או במעבדה, השפה ״ליטוש״

פרטייך. שעורים וכן ולפרטיים למפעלים דות

הלימוד שפות

תלמידינו? הם מי

 צה״ל, של בכירים מפקדים אצלנו ולומדים למדו
 הממשלה משרדי של בכירים ופקידים מנהלים
 החקלאות, משרד הבטחון, משרד :כמו השונים

 העבודה משרד התקשורת, משרד האוצר, משרד
 סדנת העברית, הסוכנות ומורי שליחי ועוד.

 והתרבות, החינוך משרד של למורים ההשתלמות
 מוטורולה, אלקו, חולים, קופת ישראל, משטרת
ועוד. שקם כור, אגד, תדיראן,

מת לימודים רמת א  מות
תלמיד לבל

 : בשפות היום שעות בכל לימוד כיתות
 איטל־ ,ספרדית גרמנית, ערבית, צרפתית, אנגלית,

ועוד. עברית .קית
 עובדי הבית, עקרות לשירות מיוחדות בוקר כתות

הערב. בשעות ללמוד ממנו שנבצר ולמי משמרות

מיוחדים קורסים

 מסחרית. אנגלית למזכירות. אנגלית
 וכוי). מהנדסים (לרופאים, טכנית אנגלית
 ספר. בתי לתלמידי צרפתית
 ספר. בתי לתלמידי אנגלית

לאוניברסיטה. כניסה לבחינות הכנה

 מ־ לאחח התלמיד יסווג ובע״פ בכתב בחינה לאחר
 המאפשרות אצלנו, המונהגות לימוד רמות סן

המאפש סידורים קיימים ידיעה. רמת בכל למידה
 חסר, חומר להשלים משיעורים שנעדר למי רים

 בבית עצמי מעבדתי ללימוד אפשרויות קיימות
 לימוד ומערכות אישיות מעבדות 'השאלת ע״י

קסטות. או תקליטים הכוללות

 ונמצאו שנבדקו שלנו השיטות
ת ע״י ביותר היעילות  המוסדו

 גם עומדות לעיל, המוזכרים
 במכון ללמוד בבו*ך לשירותך
לשפות. הישראלי

מועמד
לאוניברסמוה!

 אגו עבורך
 הכנה קורס עורכים

ת תבו תכ ה  למבחני ב
ת הכניסה באנגלי

לאוניברסיטה כניסתך הבטח
שראלי המכון של הקורם את קח  הי

 את בהצלחה ללומדים המבטיח לשפות
 במבחן בהצלחה לעמוד היכולת
באנגלית. הכניסה

 ובזמן במקום לימודים
לך הנוחים

 לך מאפשר בהתכתבות אנגלית קורם
 ומתי היכן הכניסה לבחינות להתכונן
 למכון, לבוא שתצטרך מבלי שתרצה

 הדרוש החומר כל את מקבל אתה
 התרגילים על עונה הדואר, באמצעות

 מורי למכון. ומחזירם המתבקשים
 ומחזירים העבודות את מתקנים המכון
חדשים. ושיעזייים תיקונים בצירוף אליך

 }!סזיסז׳ לרשותן
מדריך מורה

 התייעצות לשם לביה״ס לבוא ביכולתך
המורים. עם בע״פ

 עומדים הקורס מאחורי
 היוד• אוגיברקיטה אנשי

 צריך אתה מה בדיוק עים
תקבל כדי ל!*עת אריה לה

 ומבחן פרטים רקברת
 — רמתך לקביעת מיון
הרצ״ב. התלוש שלח

. ושיח -גזור - £*<־----, . . . . . . .
 ?/*מת הישראלי המכון לכבוי ,
רמת-נן 4068 וזד 1

התחייבות גלי פרוספקט אלי לשלוח ונא
...................................!שם.
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