
 הסבו בית
לעתונאות

55/65 חשנ״ו הלימודי□ לשנת ההרשמה החלה
חדשים. 7 ויימשכו שלבים, בשני ייערכו הלימודים

 העתונאות, ידע העתונאית, הכתיבה תורת :א שלב
 העתו־ החקירה דרכי ודפוס, עימוד העתון, מבנה
 והחוק, העתונות האינפורמציה, מקורות נאית,

ובעולם. בישראל העתונות
־ מגמות לארבע מתחלק ב׳ שלב

 ג׳ מחזור כללית, עתונאות .1
(תשכ״ס.

 ב׳ מחזור ספורט, כתבי .2
(תשכ״ו).

והטלביזיה. הרדיו עתונאות .3
ציבור. ויחסי פרסום .4

 נמנים הספר בבית והמרצים המורים צוות על
האוניברסיטה. מן ומרצים בכירים עתונאים

ציוני בית והרשמה: מלאים פרטים
יוס יום ,1 פריש דניאל רה׳ אמריקה

אחה׳׳צ. 7—4 השעות בין
1 _________________________________

טרטו־ויקו
ה ר י ו ה א מ י ע נ

פורסו־ויקו
גדול משקאות מבחר

םוטו־ויקו
 מאכלי־ים, גבינות,

י ר ב ר ד ש ב

פווטו־ריקו
ת ו ט ל ת פ ו ר ק

פווטו־ויקו
אינטימי מפגש מקום

טרטו־ויקו
ר ח ב ל מ ו ד  של ג

בחירה לפי תקליטים

טוטו-ויקו
תל־אביב 151 דיזנגוף

מכתבים
אינשאללה

 הרוק נגד בכנסת תלחמו באמת האם
 הדבר שבוטא כפי האזרח, בפני שיורקים
 (העולם גשם!״ לא ״זד. העורך בכתבת

7)1465 הזה
 ומר־ קטנות תופעות באותן תלחמו האם
 או פחנוע? על מכם 300'״/״ כמו גיזות,
 תשובה מתן אי או בקהל? הפקידים זילזול

 אזרחים? למכתבי הממשלתיים המשרדים מצד
 הביורוקראטיה? נגד משהו תעשו האם
 כוח — הזה העולם רשימת תיעלם האם

הרע? לשון חוק ייעלם באם חדש
 הראשונות השאלות על התשובות כל אם

האחרו השאלה על והתשובה חיוביות, הן
 שתיכנסו אינשאללה, אזי, שלילית, היא נה

לכנסת!
חיפה הטכניון, אורן, ראובן

אפטי לא
 סימפטי, די בעיתון מעשה

 מזופתי. במישטר שנילחם
נחלץ, הוא לבחירות

 נאלץ!) פשוט (הוא
אפטי. לא העם כי ומצא

תל-אביב גביש, ש.
ברגל סתם

חדש, כוח — הזה העולם לפיקניק באתי

מחמוד

תיי באוטובוס לא
 במכונית לא רים,

 גבי על ולא מפוארת
 ברגל. סתם — גמל
 התאכזבתי. ולא

מחמוד, עלי
חוג׳יראת ערב שבט

האחרת
 האחרת גרמניה

 חצי של פרס מציעה
 על מארק, מיליון
 איפר של ראשו

הראל!
הולנד אמסטרדאם, לינדר, דני

להפקיר לא
ו לשעבר סגן־שר רפאל, יצחק פרשת

 אות לשמש חייבת הדתית, המפלגה מנהיג
 בידי המדינה את להפקיר מסוכן אזהרה:
 רפאל דוגמת אינטרסנטיים, מפלגות עסקני
מרעיו. וחבר

דליה קיבוץ ביטמן, משה
קול כל

הבוח בקרב המערך שהצלחת לי נדמה
ב חיובי שינוי עימד, תביא הערביים רים

הפליטים. בעיית לפתרון הממשלה גישת
 יירד שהמערך ברור ובכן, איך? תשאלו
 יכול לא שהוא גם ברור לכנסת. בבחירות

במר החופשיים הבוחרים על יותר לסמוך
 לבוא יכולה שלו ההצלה הארץ. איזורי בית
 מופעלים שם הצבאי, המימשל מאזורי רק

 הבוחר את לשכנע כדי מסויימים אמצעים
הערבי.

 שכדי לבסוף יבין אשכול לוי מסקנה:
 י־ ליותר יזדקק הוא המישטר את להציל

ערביים. בוחרים יותר
 הפליטים את יחזיר הוא אותם? יקח מאין

 חצי אלף, מאתיים אלף, מאה הערביים.
 חשוב קול כל כמה. חשוב לא מיליון,

לאשכול.
ירושל-ם טולידנו, אבינועם

צודקת לעולם טעות
 נינוחה בצורה ישוב הישראלי המאמן
ב ג ו ע אחרו (ידיעות המשחק מהלך אחר ו

נות).
חיפר, זילברמן, חזי

 ,ו על בהרבה עולה השכר תוספת
הורוביץ ועדת בדו״ח עליה ץ ל פ ו ה ש

(מעריב).
תל-אביב נודלמן, מאיר

 השלכות על בן־גוריון ח״כ חזר בנאומו
ם חייה על הפרשה י י נ י מ ישראל של ה

(הארץ).
י ל ב האוניות את יקלטו ויפו תל־אביב נ
אחרונות). (ידיעות

תל-אב- קליינר, יהודה

״רשי - ש׳ ברשימת תומך אני
 - חדש״ בוח - הזה העולם מת

ש מפני
החולר״ע בגלל

הרע. לשון חוק בגלל
מהנדס, ,31 ברזילי, עמינדב

גבעתיים ,75 כצנלסון

שיפור - ש
 המדינה, של הכללי המצב לשיפור רצון

בתוכה. ואנו
חייל, ,21 בלום, יום!?

חיפה ,13 הנביאים

חופשית עתונות
כל על ההבעה בחופש דוגל שאני כיוזן

צורותיה.

כן־חרואה

 כך שלשם כיוזן
חופ עתונות דרושה

שית.
מזד שאני כיוון

 עם כלל, בדרך הה,
העק עשרת תוכן

רונות.
בן איתמר
,47 הרואה,

שיניים, רופא
תל־אב־ב ,4 מצפה

 :המטרה
להילחם

ר,ש־ שאתם מפני
 עקרונות, עשרה בעל מצע לחבר כלתם
 אתם בכנותו. לפקפק סיבה שום שאין

 חלק לקחת מוכנה שאינה היחידה התנועה
באופו להתנודן מתכוננת ואינה בקואליציה,

זיציה.
הצליחו! — להילחם מטרתכם

~ טישלר, מרדכי
עפולת ,215/2', גבעת־המורה,

מרעננת. הרגשה
 עם לשלום עיקבית דרך חיי״ש ׳1׳,בג (י)

הזייבי. העולם
 כליות מוסר הרגשת בי מתעוררת (

ל בהשוואה — בהשפעתכם — מרעננת
הציבור. של העצמית הרצון שביעות

מודד, ,36 הורשל, ג׳ורג׳
תל־אביב ,19 בר־כוכבא

הדמוקרטיה עיצוב
 העולם את קורא אני שנים שבע מזה

 למען נלחם זה שעיתון לדעת ונוכחתי הזה,
ה המימשל ביטול הדתית, הכפיר, ביטול
הדמו ועיצוב במרחב שלום פעולות צבאי,

הישראלית. קרטיה
 השבועון, עם אחת בדעה הייתי תמיד לא
 הגשמת למען בו, לתמוך מוכן אני אבל

 — הזה העולם שרשימת הנ״ל, המטרות
למענם. להילחם יוצאת חדש כוח

גרפיקאי, ,21 שנון, יום!?
תל־אב־ב ,3 מלאכה בעלי מרכז

טוב יותר אין
טוב. יותר אין הנוכחיים בתנאים )1(

פע לא מפ״ם )2(
לכנסת, מחוץ לה

איתה. הייתי אחרת
 מצפה הנני )3(

 יהיה החדש שהכוח
 יפעל לעצמו, נאמן

בכנסת. רק לא
,32 כרמי, משה

 עזרה תעשיין,
ראשון־לציון ,ובצדו!

הקומנדו
להכ כדי רק ולו

 פוליטי קומנדו ניס
לכנסת.

קדימה כפר חקלאי, ,26 ראיבי, אביאל

לחופש
הרע. לשון חוק )1(
ישראלי־ערבי. לשלום שאיפה )2(
הדת. חופש — הפרט חופש )3(
הצבאי. המימשל ביטול )4(

סטודנטית. ,20 רוה, מרים
רמת־גן ,5 שפירא

ובעתיד בהווה
 ובתמים באמת הדואג היחיד הכוח זהו

 שאינו מתוך ארוך, לטווח המדינה לשלום
השעה. מצרכי מתעלם
 לשלום, פעילה מדיניות המנהל כוח זהו

 של ד,בטחון לבעיות גם ער זמן ובאותו
ההווה.

מורה. ,33 תורן־גוכמן, ליאורה
תל־אביב ,3 תוספתא

האזרח זכויות למען
הרע. לשון חוק )1(
 את תבטיח אשר לחוקה, מלחמתכם )2(

האזרח. זכויות

ז

ה העולם ק468 הז


