
1954 - ־.שתלמגות1 עדוד־ מבצע
 המכון הנהלת עשתה ,1953 באביב זה מבצע של הגדול־, הצלחתו לאיר

דומה. מפעל החדשה הלכודים סף על השנה, גם לארגן כדי עליונים מאמצים

n p דייי 15.000 בת ת1הנח
 שבר בתשלום ניכרות והקלות גדולות מהנחות להנות תוכל שבאמצעותה

זה. חודי" במשך במכון הרבים מהקורסים לאחד תרשם באם למודך
הכלל, מן יוצאים בתנאים השתלמותך תכנון לשם זו הזדמנות תחמיץ אל

: רבי־הערך המקצועיים המדריכים לקבלת היום עוד פנה

במסחר״ ״הזדמנויות במהנדסות׳׳ ״הזדמנויות
לאקסטרנים׳׳ כנרות ״תעודת

 שיטת של בעזרתה הפנוי ובזמנך בביתך להשתלם כיצד לך יורו אשר
 ענפי בכל קורסים של עשיר מבחר בארץ. במינה המיוחדת שלנו למוד־בית
 מחלקת של ובעזרתה לרשותך, עומד הכללית וההשכלה המסחר ההנדסה,

בבחירתך. להעזר תוכל השונות, בערים שלנו הכוח ובאי ההתיעצות

:אל התלוש את שלח או כתוב, פנה,

 והשזבדה דדזוראה העברי המברך
ם י ל ז ע ו ד י ב

ומסהד דהבדסה הבריטיים המכונים
 ירושלים 1259 ד. ת. ,2 יהודה בן רה׳

חיפה 5 הבנקים רח׳ ת״א 15 רוטשילד שדר׳
נצרת 28 כאנוק רח׳ ־ י נתניה 19 הרצל רח׳

1954 - השתלמות עדוד מבצע
הקורם על פרטים לי לשלוח נא

שמי

כתבתי

20 ע.

ה ח מ ו מ ה
 .62388 טל !32 אלנבי רח׳ תל־אביב, עדינה, למכניקה מקצועי ב״מ
. כתיבה ומכונות נגינה כלי מציתים, נובעים עטים תקון ת ו י ר ח א ב  

ה י נ ה ק ר י כ ן מ ו י ס י מ ו ק
ומציתים נובעים עטים שד גדוד מבחר

5032 שלי הטלפון של החדש מספר את לרשום נא

ט. »ו ל בד ב ת בי m אלצב• א
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ה ר כי מ ת ל מנו הזד ב
ת חישוב מכונת י ל  חשמ
ת סיכום מכונת י ל  חשמ
18״ עברית כתיבה מכונת

אוטומטי טבולטור עם
11״ עברית כתיבה מכונת

אוטומטי טבולטור עם
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.המדרך
דעדיני־חטעסו

במחי־דים
כרחים

אופניים
שרים ע ע ב ר א ס ו פ א ל

שער) (ראה
 במתיחות. נתונים היו הצעירים עשרות

 מרקו אותם, שימנו אופניהם, את פרקו הם
ה את ובדקו וחזרו בדקו לברק, עד אותם

 להימצא צריך היה וחלק חלק כל צמיגים.
 נותרו שעות וארבע עשרים רק :במקומו

 מירוץ־השרון. התחלת — לשעת־האפם עד
 : הנועזת התקווה פיעמה לבבות בעשרות

להצליח. הראשונים. להיות
יד היא להצליח. רצתה ויינגרטן יעל גם

ה היא הרי : גדולים אינם סיכוייה כי עה
כי במירוץיהשרון. המשתתפת היחידה נערה

 של קסמו את גילתה אשר היא, תוכל צד
 וחצי, שנה לפני רק הדו־גלגלי הרכב כלי

 של וותק בעלי גברים, באוסנניים להתחרות
התכו בעיניה אולם י ומעלה שנים חמש
 אם לה די : נחושה החלטה נשקפה לות
ה לאורך הקילומטרים 32 את תעבור היא

 בעובדה האחרונים. בין תהיה ולא שרון,
עצמו. בפני נצחון יהיר, זו

ק ו י ד ו כ מ ם. ב י נ מ בארבע־עשרה כ
 תפסו לא יעל של שנותיה עשרה שש בין

לימו על שקדה היא מקום. כל האופניים
 מחברות של גחנה העממי, בבית־הספר דיה

 וולט־ ברחוב אשר בביתה, והחשבון הדקדוק
מוק היו שלה שעות־הפנאי התל־אביבי. סון

 ולספורט וחברות, חברים עם לבילוי דשות
 הלמד, היא השחייה. ספורט — עליה האהוב
 שיאים לשבור מפורסמת, לשחיינית להיות

 מא־ מזה. למעלה גם ואולי — ישראליים
 תקוות בה תלו סתיד בברית־נזכבים מניה

גדולות.
 בבית־ה־ האחרונה לימודיה בשנת אולם

לז אותה שעורר משהו, אירע העממי ספר
לה ,בריכות־ד,שהייה משטח את במקצת נוח

ל גם הספורטיביות משאיפותיה חלק קדיש
ה זוגות ביותר נתרבו שנה אותה יבשה.

 בית־הספר. של בפתחו הקשורים אופניים
כא לנערים. שייכים היו כולם כמעט אולם

 עליהן היד, סיבוב, רוצות הבנות היו שר
 נתקלות גם היו קרובות לעתים חסד. לבקש

מוחלט. בסירוב

ב בי א ־ ל ת
75 בן־יהודה רחוב

: ז י פ 2347 3 טל

כתבים
ם י ג ו ג ד פ

קורצ׳אק יאנוש מאת
ל״י 2.850 במחיר ״לאשר,״ לקוראות
ל״י 4.800 במקום

ת״א 26 שד״ר העתון, בהנהלת להשיג

לאור יצא בקרוב
המינית החולשה

 המין חיי הפרעות ריפוי
האשד, ואצל הגבר אצל

זידמן מ. רד,ד״ מאת

ג ה נ א מ ו ל ה א ר ש י  ב
 המשפחה שולחן על דבש להעלות

ת כח לשנת כסמל ו א י ר ב ו

נופ אנו ״במה :יעל את הרגיז הדבר
מסו אנו כי בטוחה אני «הבנים מן לות

 — כמוהם ממש אופניים על לרכב גלות
!״ מהם טוב יותר לא אם

 בהוריה הפצירה היא הסיפוק. שיא
 לעיני־ היססו. ההורים אופניים. לה לקנות

 על בעתונות הידיעות *שרות עברו הנן
 וכלי־ אופניים מעורבים היו בהן תאונות

 על עמדה יעלה אולם יותר. כבדים רכב
 לא : הזהובות שערה בקווצות הנידה דעתה,
אופ לה קנו נכנעו, ההורים דבר. לה יקרה
מצויינים. ניים

 ומופלא. חדש עולם יעל לפני נפתח מאז
 צמיגים מנשבות. ורוחות מהירות של עולם

ה על רגליים הכביש. פני על מרשרשים
 קרני ותחת הירח לאור מסעות דוושות.

 רמת־גן, תל־אביב, פני על הלוהטת השמש
 בחסדי־ צורד לה היה לא עתה פתח־תקוה.

 מבלי מקום לכל להגיע יכלה היא : איש
 או תהנות־האוסובוסים, ליד בתור לעמוד
 סיפוקה מוניות. של המחניק באווירן לשבת

 אליה ניגש כאשר הימים, באחד לשיאו הגיע
 »את :פייסני בחיוך ואמר ללימודים הברד,
?״ סיבוב לי לתת יכולה

אופ את ובדקה ויינגרטן יעל שבד, עתה
במב תעמוד שהיא בטוחה היתד, היא ניה.
 עשרות לצד בכבוד הדרך את תעבור חן,

יריביה.
 תל־ של אחר בחלק נסע. שלא מסע

 יפו, בגבול אשר מנשייה, בשכונת אביב,
 קומה ונמוך מוצק צעיר למירוץ התכוננו

 אופן ושהור־השסם. השזוף הגבוה, וחברו
 מקצועית גישה על העיד באופניים טיפולם

 מאחורי בכך: פלא כל היה לא מובהקת.
 שנים ארבע היו איתני וארי־ טגנסקי אלעזר

הישגים. גדושה ״פארטיזאנית״ אופננות של
 עלה בו היום את זכר ולא כמעט אלעזר
 האופניים. של מושב־העור על לראשונה

 החליט בו היום את היטב זכר הוא אולם
 בשנת זה היה כספורט. באופננות לעסוק

 מירוץ לקיים התכנית על שמע כאשר ,1950
 מעין — המדינה לגבולות מסביב אופניים

 אלעזר ישראלית. במהדורה טוחידה־פראנם
להשתת להירשם מיהר התלהבות, מלא היה
. במירוץ. פות

המזהי ההכרזות שהסתיימו לאחר אפילו
לפועל, יצא לא והמירוץ כלום בלא רות

י
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882 הזה העולם


