
במתמטיקה הצלחה 91 י*
נח במתמטיקה הבחינה

ש הקשות לאחת שבת
הבגרות. בבחינות

 בית למתמטיקה״ ״האולפן
מב לאקסטרנים, ערב ספר
 המתמטיקה שלימוד טיח
 ואפילו קל להיות יכול

 שהתלמיד בתנאי מהנה,
 שיעורי ויכין מאמץ ישקיע

סדיר. באופן בית
שי היה 80 יוני במועד

 בוגרי בין ההצלחה עור
 ,למתמטיקה שלנו הקורסים

אחוז. 91'
:הבוגרים מתגובות

 (בתמונה) ברנט מיכל
 המוצלח ״הקורס :כותבת
 לא במתמטיקה. שלי ביותר

 חודשים שבשלושה האמנתי
 של חומר ללמוד אפשר
!״שנים ארבע
כו (בתמונה) שרם דוד

 עם לקורס ״הגעתי : תב
קי לממוצע. מתחת ידע

ומה בכלל מהקורס בלתי
 לי שעזר ידע בפרט מורה
 ואף ■למבחן בבטחון לגשת
!בהצלחה אותו לעבור

 היה ״הקורס :כהן אסתר
 לידיעות. הרבה וסייע טוב

 לא שהשד לנו מראה זה
להת ואפשר כך כל נורא
החומר״. על גבר

 (למד אטינגר אפיהו
״הת :מצומצמת) פיזיקה
מעונין בפיזיקה. אהבתי

מורחבת״. פיזיקה ללמוד
מל לפיזיקה״, ״האולפן

ל ופיזיקה מתמטיקה מד
 יוני במועד הבגרות בחינות

המגמות. לכל ׳81
 האולפן, ומרכז חמורה

 גם הוא לחמן, א. מר
הבג ״בחינות ספרי מחבר
 ובפיזיקה, במתמטיקה רות״

 מוכר הוא שכזה ובתור
לרבים. בוודאי

(חולון) שרם דוד

כי למתמטיקה״ ב״אולפן
 20 (עד קטנות לימוד תות

 גם מומלץ והוא תלמיד),
 המעונינים תיכון, ללתמידי

ידיעותיהם. רמת את לשפר

 לתלמידים מציע האולפן
 :תקדים ללא תנאים

 הלימוד שכר החזרת א.
 בכחינת כשלון של במקרה

;הבגרות

(ת״א) נרנט מיכל

הראשו השיעורים 6 ב.
 הלימוד ספרי חינם. נים

תשלום. ללא
ל ״האולפן :ההרשמה
 ״מופת״, בי״ס מתמטיקה״,

טלפו ת״א, ,8 פרוג רחוב
.730833 ,222642 — נים

.15.2.81 הלימודים תחילת
(מ.)

מרוקו׳ אל
 האכסקלוסיבית המרוקנית המסעדה

הטעם לאניני
 תל-אביב) נמל (מול 1 הסירה רח׳יורדי

(כשך) ' 441438 טלי:

 מרוקני צריך.להיות אינך
מרוקו" ב״אל להתענג כדי

תל־אביב .5 הס רח׳
297263 טל׳

15.2.81 ,,א יום
ש ראיון החוד

האורחים עם
ה ב קו וצילה מ

 של 19ה־ לוועידה
 הקומוניסטית המפלגה

הישראלית

17.2.81ה־ ג׳ יום
מי ערב או ל בינ

 שלישי בימי פתוח חמועדון
 התומיות בערב. 8.30 משעח

בערב. 9.00 נשעח מתחילות

טו ^ ר ס אנ די !י
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיזחדים וארועים מצחה חתונזת,בר צילום
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ן נ מ ד א
מקוריים שמן ציורי

 ומשי פלסטיק קרטון, נייר, על הדפסים
 חוץ תוצרת לציור בד

 ואלומיניום מעץ לתמונות מסגרות
 ורוקוקו בארוק מודרני, שוגים: בסגנונות

 יד גילוף (אנטיק) מיוחדות מסגרות
 ידועים וציירים מוזאונים לאספנים,

צבע מחליפות אלומיניום תמונות
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657112 טל׳: ת״א, ,47 אילת רח'

במדינה
פט מיש

להודוו! כדי וק1דח
 ממום; נפלט בישול גז

 והבריח מישפטי
הפרקליטים את

 מיש־ מוצגים עמוסי שוטרים שני
 במיסדרון דרכם את פילסו פטיים

 השופט של לאולמו בית־המישפט
 שטרוזמן. אורי בתל־אביב, המחוזי
סי כלי־בישול, היו שנשאו בשקים

 סטריאופונית. ומערכת כוסות רים,
 זעיר גז תנור גם היה השקים באחד
גז. מלא ובלון

 ומתוכו השקים, אחד פקע לפתע
 סילון רועם לחישה בקול נפלט

 את אחדות דקות תוך שאפף גז,
 עם נאבק השוטר המיסדרון. כל

 את לסגור והצליח והבלון, השק
אג־ הספיקו בינתיים אך הפירצה.

 חייכה עיתו בן הדסה השופטת
 לגירסה. הקשיבה אך בספקנות,

 מרדכי נעצר הסניגורית לדברי
ב שש בשעה ,1978 במארס זכאי
 שעה נעצרה פאני, אשתו, ערב.

 תחתוניה, בתוך גופה, ועל אחריו,
 כמויות השוטרים על־ידי נמצאו

ואופיום. חשיש של זעירות
 רב זמן במשך חשדה המישטרה

 עיס־ נערכות זכאי של בביתו כי
 על תצפית ערכו והם סמים, קות

 ראו חמש בשעה ואמנם, הבית.
 המקום, את עוזב סחר סלמן את

 100 בן כסף שטר שמסר אחרי
 של בכליו בחיפוש לזכאי. לירות
 אופיום. מנת אצלו נמצאה סלמן

 הסם את קנה המישטרה לטענת
מזכאי.
 כאשר בערב,. שבע משעה החל
 הזוג בדירת הסתובבו פאני, נעצרה

חיפ כולם שוטרים. כעשרים ביפו
 מצאו לא אך הסמים. מחבוא את שו

דבר.

זכאי ומרדכי כאני נאשמים
לשופטים הצגה

 ופקידי־ חיוורים. להפוך רבים שים
 כדי החלונות כל את פתחו העזר

המקום. את לאוורר
 המשיך המוצגים עם השוטר

 הוא לאולס״המישפט. ונכנס בדרכו
 למרגלות ותכולתו השק את הציב

 החל חריף גז ריח דוכדהשופט.
באולם. מתפשט

נכ טרם השופט לחץ. הפעלת
 חדד מרדכי הנאשמים, לאולם, נס

 ספסל- על ישבו עקיבא, וישראל
 רג׳יג־ קלרה והתובעת הנאשמים,

חי ריכטמן אברהם והסניגור יאנו
להופיע. לתורם כו

 ללא־נושא, היה הגז ריח כאשר
 ״האם :ושאל לתובעת הסניגור פנה
ה על ללחוץ החדשה הדרך זוהי

 אם שכן 7 באשמה להודות נאשמים
 במות מדי רב זמן המישפט יימשך

 ופקידי- ,חייכה התובעת כולנו.״
 חלונות את פותחים החלו העזר

האולם.
 שלפי במוצגים, הביטו הנאשמים

 דירות מבית גנבו התביעה טענת
 היה כי הצטערו וללא־ספק בגדרה,
פגום. גז מיכל ביניהם

הגדירה ההצגה
 הושתל ההכנה למעגת

 לפני להציגו כדי הסם
 כיקוד שערכו השופטים
הנאשם בכית לילי

 אלי השוטר כי היא ״גירסתנו
 של בחצרו הסם את שתל דדון

 נירה עורכת־הדין אמרה הנאשם,״
שי את מכירים ״כולנו לידסקי.

 של הבלתי־קונבנציונליות טותיו
 עשה כי להניח מוכנה ואני דדון,
משוכ היה הוא טובה. בכוונה זאת

 בסחר- אשם אמנם הנאשם כי נע
 יספק כי בכך פסול מצא ולא סמים,
 כאשר בעיקר הראיות. את בעצמו

כעש למקום הגיעו החיפוש בליל
 מיק־ בסיור שהיו שלום, שופטי רה

צועי.״

הו בערב, תשע בשעה סוף־סוף,
 המישטרה כלבן על־ידי למקום בא

 גדול מומחה מקם, המאולף הכלב
 מ־ שוחרר הוא סמים. למציאת
 חופשי להסתובב לו וניתן רצועתו
 סמים. למצוא כדי ובחצר, בדירה
 סביב־סביב, להנאתו ריחרח הכלב

 רק מאומה. בדירה מצא לא אך
ב לבנה תחת חצות, לשעת קרוב
בניי עטוף צרור הכלב מצא חצר
 גרם 67 ובתוכו ציבעוני ונייר לון

גלמי. אופיום גרם 12ו־ חשיש
 כאילו תרנגולות. או כדפים

 הסמים גילוי עם מיד הזמנה, לפי
כעש־ הלילה בחצות למקום הגיעו

מוצגים שק עם שוטר
חדשות שיטות
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