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 את לא מיוחדת. ייעוץ מחלקת לנו יש
 הן אם אבל לך, לפתור נוכל הבעיות כל

 אל לנו, כתבי צבעים, בתיאום קשורות
 חיפה, 668 ד. ת. או תל־אביב, 507 ד. ת.

 תבקר היא שלנו. המומחית את והזמיני
 התחייבות, או תשלום כל ללא בביתך,
בעצה. אותך ותדריך
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יטראל. אורט העבודה מטרד

 להשתלמות המנון
משולבת מקצועית

248162 טל. ,39 המלך דוד שד׳ אורט, בית "א,
הארץ חלקי והשתלם-בכל למד

הבאות למגמות מתמדת הרשמה

החשמל תורת אלקטרוניקה
רכב חשמלאות טרנזיסטורים

רכב מכונאות ובקרה אוטומציה
קורוזיה טלביויה

אויר ומיזוג קירור טלמטריה

סכני שרטוט הידראוליקה
בנין שרטוט פלסטיקה
שרטוט קריאת נגרות
מתכות ודקורציה פגים עצוב

טכנית מתימטיקה ודירות) ראוה (חלונות
אנגלית טקסטיל
פיזיקה בטוח

יסוד מקצועות מזכירות
ערנית
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במדינה
עתזנזח

סך מו״ל מ טן ל הק
 הישראליים ששידורי־הטלוויזיה למרות

 צופה־ נהנה ניסיוני, בשלב עדיין נמצאים
 על מסויימים מיתרונות הישראלי הטלוויזיה

 בגלל אחרות. במדינות טלוויזיה צופי פני
 לקלוט מסוגל הוא המדינה, של מיקומה
 מצריב, מדינות: מחמש שידורים במקלטו

וקפריסין. לבנון סוריה, ירדן,
 אחת: רק היא זה שביתרון המיגבלה

 מראש לדעת יכול אינו הישראלי הצופה
מה. תשדר תחנה איזו

 מספר מזה אומנם גובה ממשלת־ישראל
ה בתחנות התצפית עבור אגרה שנים

 שרות־האיד את אבל הערביות, טלוויזיה
 התחנות של תוכן־השידורים על פורמציה

 בכיר קצין פרטי. אזרח דווקא לספק עומד
).45( שיר מיכאל בחיל־האוויר: לשעבר
שלו לפני !שבנות ץ מקומיות אין

 לאור להוציא שיר התחיל חודשים שה
 כדי בערב. 8 בשם טלוויזיה שבועון

 לבירור מכשיר־עזר יהיה הטלוויזיה שמכשיר
 בעליו אשר מכשיר ולא ואינפורמציה

 לזכות בתקווה אליו, מרותקים ומשפחתו
 ארצות־ ברוב מופיעים מעניינת, בתוכנית

 המספקים מיוחדים שבועוני־טלוויזיה העולם
 באיזו לראות? שכדאי מה והכוונה: הדרכה

מסויימת? תוכנית תשודר שעה
 יכול ישראלי עיתון אין זה שבשלב מאחר

 שידורי־הטלוויזיה תוכנית את מראש לתת
 אינם הטלוויזיה מנהלי כי — הישראלית

ב 8ש־ טבעי — ישדרו מה בעצמם יודעים
 שידורים על אינפורמציה לספק החל מרב

הסמוכות. בארצות זרים,
 תוכניותיהן בערב 8ב־ הופיעו כה עד

 מהשבוע אבל מראש. שבוע קפריסין, של
 תחנות־הטלוויז־ תוכניות את בערב 8 יפרסם

 בשבועות ואלכסנדריה. קאהיר של יה
 תוכניות גם בשבועון ייכללו הקרובים

וביירות. עמאן דמשק,
ה של השוטפת האספקה בידור. רק

 שלישי, גורם באמצעות נעשית תוכניות
 לפרסם שהחליטו לפני אולם ניטרלית. בארץ

 אותה, הראל, יהודה ועורך־השבועון, שיר
 דילמה: בפני בערב 8 עורכי ניצבו
 טלוויזיה תוכניות בישראל לפרסם יתכן כיצד

ארצות־אוייב? של
 לא עיתונם פשרני: פיתרון מצאו הם

ה תוכניות־התעמולה מועדי את יפרסם
 האזנה' על זאת לעומת ימליץ ערביות,
 או בידור־ות תרבותיות, בתוכניות ותצפית
קולנוע. בסירטי

 צופי־ד,טלוויזיה אצל בערב 8 יקלט אם
אצל נקלטו דומים שעיתונים כשם בארץ,

בערב״ 8ו״ שיר מו״ל
מקאהיר גם

 להיות עתיד הוא בעולם, הטלוויזיה צופי
 במימדים קטן, איל־עיתונות של נוספת זרוע

אלקטרו מהנדס שיר, מיכאל כי ישראלים.
 שולט סופרים, למשפחת בן במיקצועו, ניקה
נפוצים. כתבי־עת של קבוצה על היום כבר

 בשדה דרכו את התחיל ׳שנה 14 לפני
 דו־ אצבעוני, את לאור כשהוציא המו״לות

 בתי־הספר וכיתות הגן לילדי מצוייר שבועון
 ביסס זה עיתון הצלחת לאחר הנמוכות.

 משבצת כתבי־עת: של שלימה שורה עוד
שבץ־ניס, לילדים), שעשועים (עיתון  אצ־ ת
 טפסים ברבבות הנפוץ — באנגלית בעוני

בגולה. יהודיים בבתי־ספר

 את לאור גם הוציא חדשים מספר ולפני
בערבית. מצוייר ילדים עיתון — סינבאד

אורחים
טן הציר הק

 אכסיפרי סנט של זה — קטן נסיך יש
 של זה — קטן ציה ויש שלו. והאגדה
דה־גול. מפלגת
 הוא בישראל, הוא משגע, הוא חתיך, הוא

 מאסובר. ז׳ן־לואי — שמו .29 בן הכל בסך
 את מתקנות התל־אביביות החתיכות וכל

 כשהן התיסרוקות, את ומסדרות האיפור
בגללו. — למאנדי׳ס עכשיו נכנסות

 למדות לבלות. אוהב הקטן הציר כי
 ביותר העשירות המשפחות מאחת מוצאו

ולמרות בדרום־צרפת. אשר שבפרפיניאן,

מאסובר ציר
ב מבלה ומאוכז

 הצרפתית הלאומית לאסיפה נכנס לא שהוא
 אלא הפחד־מפני־המהפכה, גל על עכשיו,

הקודם. במושב שם ישב כבר
 ככה־ היו לימודיו אפסים!״ כולפ״

 שהוא — למד בו הגבוה בבית־הספר ככה,
לש צרפת ראש־ממשלת של בית־ספרו גם

פומפידו. ז׳ורז׳ עבר,
 יותר קצת היתד, שלו הצבאית הקאריירה

 ששירת שעד, רב־סרן, דרגת קיבל הוא טובה:
הצרפתי. המטכ״ל של האפסנאות באגף

 ז׳ן־לואי הצטיין הפוליטי בתחום אבל
 ולחברה: למעמד מחבריו יותר הרבה דווקא

 ללא מסירות צעיר, בגיל כבר גילה, הוא
 היבחרו לאחר זכה הנערץ, לגנראל גבול

 למדי: ניכסף בתואר הצרפתי לפארלמנט
בוועדת־החוץ. חבר

 של האישי כשליחו שימש תפקידו בתוקף
 עבד־אל־ גאמל הנשיא אצל דר,־גול הגנראל

 גאמל עם מלחמת־ששת־הימים. למחרת נאצר,
 חברי־ ועם שעתיים משך בחביבות ישב

תמימים. ימים שמונה ממשלת־מצריים
 ״מלבד בגילוי־לב: כיום מעיר הוא כך על

 בובות כולם — ומוחי־א־דין עבד־אל־נאצר
ואפסים.״

 למוד-אכזבות ספסל. עד — כימעט
 טקסים ״בלי לישראל בא המצרי, מניסיונו

 בתודה ויתר גם כך משום גינוני־חן״. ובלי
משרד־החוץ. שליחי על

 ללא נשאר הראשון בלילה כבר התוצאה:
 של אדיבותה רק קורת־גג. וללא מלון

 מרחונ£ נגל משפחת — ישראלית משפחה
 לציר־ איפשרה — בחולון 102 ארלוזורוב
 ציבורי, ספסל על לישון לא הפארלמנט

בארץ. שלו הראשון בלילה
 ״משום בריסטול במלון שוכן הוא עתה

 — נתן״ רוזי מפארים, לידידתי קרוב שזה
מאנדי׳ס. של הבאר את המנהלת

 מבלה הוא פרדריקת, של ובדיסקוטק שם,
 הציבוריים, לחייו אשר כימעט. זמנו, כל את

 מושך סתם הוא בישראל? שהותו בזמן
 אישיות אף כאן לפגוש מוכן ״איני כתפיים:

 את לא ״אפילו אומר, הוא רישמית,״
נתן.״ אייבי

 בתיווכו מאוד: פשוט שלו? המדיני והקוו
 להסכם להגיע ״צריך הגדול דד,־גול של

 הסכם לישראל. מצריים בין ומדיני כלכלי
ם שיאפשר י ס ו ר כבוד.״ של מוצא ל

 ז׳ן־ אך ספק. ללא בלתי־שיגרתי, קצת
 אישיות הדיעות, לכל הוא, מאסובר לואי

בלתי־שיגרתית. פוליטית
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