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האולפן
הטלוויזיה ללמודי

1971 הלמודים לשנת ההרשמה מסתיימת
הבאות במגמות

בטלוויזיה ואנימציה לגרפיקה קורס *
לטלוויזיה במוי * לטלוויזיה הפקה *
לטלוויזיה צלום * לטלוויזיה בתיבה *
לטלוויזיה הגשה * לטלוויזיה איפור *

על פללי באופן הטלוויזיה מבנה על התלמידים ילמדו הקורסים במסגרת
סגור. במעגל טלוויזיה במערכת מעשית בעבודה וישתלמו מחלקותיה כל

לפחות. תיכונית השכלה בעלי מועמדים יתקבלו

 את הספר בית של הקבלה ועדת לעצמה שומרת מוגבל, המקומות שמספר כיון
 התחומים לאחד שהיא כל מקצועית זיקה או נסיון בעלי מועמדים להעדיף הזכות
ציור. גרפיקה, קולנוע, רדיו, תאטרון, אודיו־ויזואלית, הוראה עתונאות, :האלה

 והעוסקים בחו״ל שהוכשרו טלוויזיה מאנשי •מורכב והמדריכים המורים צוות
הערב. בשעות בשבוע פעמיים חודשים 6 הלמודים משך בטלוויזיה. כיום

.1,12.70 — הלמודים תחילת

 בבנין ,20.00 — 17.00 בשעות ה׳, — א׳ בימים ההרשמה:
תל־אביב רמז, פינת 106 ז׳בוטינסקי רח׳ הרצליה, גימנסיה

הנהיגה

אוווההטארמענגת-.אימה

11
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 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפום • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 . • בע*מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 סין רח׳ תל־אביב, בע״מ,
בע*מ. הזד. העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

 החינור משרד מכירת נגד
משנתו התעורר המדינה ?!רקועות

 קרקעות של כללית ״מכירה בכתבה
ב נחשפה )1731 הזה (העולם המדינה״

 )לה1הממ( של תוכניתה הראשונה פעם
 היכולת, מעוטי על חדש מס להטלת
 השיכונים קרקעות מכירת של במסווה

 עלי1ל ישראל, מקרקעי למינהל השייכות
בשיכונים. הדירות

 העיתון רק לא היה הזה״ ״העולם
הממ התוכנית את שחשף הראשון
ה נגד התריע שאף אלא שלתית,

למ — מאחוריה המסתתרת כוונה
 תוך הריקה, האוצר קופת את לא

 המדינה קרקעות מגורל התעלמות
בעתיד.

עש זו חשיפה כי הסתבר השבוע
ה ח״ב תביעת לפי שלה. את תה

 התנגדות שהביע קורן, יצחק עבודה
ש הדברים ברוח הממשלה להצעת
סי כונסה הזה״, ב״העולם פורסמו

 מחודש לדיון בכנסת העבודה עת
 ויקטור שר״הבריאות, גם בפרשה.

לפ עומד להצעה, שהתנגד שם־טוב,
הגשמתה. נגד עול

״ח בכתבה ),1732( האחרון בגליון
 הזה״ ״העולם דיווח הנושכת״, מורה

 ב־ המורות אחת נגד הורים מרד על
 בכפר־שלס. ״הלל״ היסודי בית־הספר

מתלונ והוריהם שתלמידים שנים זה
 אחת של הפדגוגיות שיטותיה על נים

הפ על המגיבה דויד, ציפורה המורות,
ו נשיכות בשריטות, תלמידים רעות

 נמשכות שהתלונות למרות סטירות.
 בזמנו אישית שהובאו ולמרות שנים,

 מש־ מצא לא שר־החינון, סגן לידיעת
 ה־ לעומק להיכנס לנכון רד־החינוך

ברצינות. בעיית
שמתכ הלימוזים להשבתת בהתייחסו

ב הזה״ ״העולם קבע ההורים, ננים
תגובו חוסר לפי לשפוט ,אם כתבה:

ה עד בפרשה משרר־החינון שיל תיו
 יגרום זה דרסטי צער שרק נראה יום,

מהחול.״ ראשו את להוציא לו
 הגליון, הופעת לאחר אחד יום

ה להסתדרות החינוך משרד פנה
 פריטטית ועדה להקים הציע מורים,
הבעייה. את שתברר

מכתבים
איגרת 85

מצרים :שיא דסאדאת
נכבד, אדון

עצו מדבר שטחי ישנם הגדולה בארצך
לרוב.! עובדות וידיים מים, של שפע מים,

 יזמה, מרץ׳ רב, ידע ישנו הקטנה ובארצי
 נטלול שלום, נעשה בוא וכסף. מכשירים

 וביחד לתל־אביב קהיר בין אוטוסטרדה
 כמו פורח לגן־עדן הגדול המדבר את נהפוך

 (בראשית מצרים כארץ אצלנו כגן שנאמר:
ג). י״

 ארצות לכל טריה תוצרת נספק אנו
 נקבל החורף. ימות בכל אירופה של השלג

ומ וילה תהיה משפחה לכל תועפות. הון
כונית.
 לא ישראל את במלחמה? התועלת מה
הזמן: על חבל חזקה. היא כי תנצח,

ראשון־לציון כלומכרג, מאיר

גור? 9.!
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השלום שיחות
ה בשיחות להשתתף הישראלי הסירוב

 להחזיר מסרבים שהמצרים זמן כל שלום
באח אבל כסביר; נשמע — טיליהם את

ידה טמנה לא ישראל שגם נודע רונה
בי אלא — בצלחת

התב עבודות צעה
אינטנסיביות צרות

מו אספקה וקיבלה
 תוך נשק של גברת

זו. תקופה
ישר אופן בכל

ש לטעון יכולה אל
הרא היו המצרים

את שהפרו שונים
ב הקיפאון הסכם
לאור אבל תעלה,
ה העובדתי המצב
ש ניראה — נוכחי

ו מוסרי בסיס אין
 פיתרון השגת סיכויי את לסכן הגיוני
 אסון חידוש את ולקרב שלום של מדיני

 אי־הענות על־ידי — המוגברת המלחמה
השלום! שיחות ליוזמת חיובי באופן

אמירים זמיר, שלום

ציון >6
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 לציון יהפוך דיין מסמך ■יהיה, שלא איך
ישראל. מדינת של בהיסטוריה נוסף דרך

 בז־ מזוייף, או אמיתי המסמך אם בין
 שיזכור הציבור, לידיעת הובא הוא כותבם

זמן. הרבה עוד אותו
בת-ים קרמר, משה

מפרשה 9
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לפרשה
וחושי־ לבון! פרשת החושך, מנגנון לצד

דיין. מסמך כבוד ישכון סטאן,
לכם. הכבוד כל הפרשה: כל על

ירושלים רוזן, בתיה

העבר? בנבכי תנברו כי לכם מה
 על לקוראיכם לספר יבולים לא אתם

 סיפורים חסרים האם היום? של דיין משה
ישראל? גיבור על

חיפה כן־אכרהם, דם

 ש? השמצותיו 68
הראל איסר

 ז״ל. גרינברג (רומק) ראובן של בנו אני
 דברי על תזה העולם למערכת מודה הנני

 איסר של השמצותיו כלפי שלה הביקורת
 הראל איסר הראל.

 גרם ע״ה שאבי טען
 נתן של למעצרם
 לח״י וחברי ילין־מור
 אני אחרים. לשעבר

הש על מאד תמה
זו. מצה

 שאבי ידוע הרי
ת בזמנו ניהל ע״ד,

ה ל ו מ ת ח ד ק ע
 שנתן דברי ת י ג

ל ייבחר ילין־מור
 של בחירתו כנסת.

לכנ ילין־מור נתן
 בזכות באת סת

ו ת ו ל ד ת ש ת ה צ מ ו א מ ל ה י ש ב א  
. ז ״ל

אנ למען רבות פעל שאבי לציין ברצוני
 יאיר. בית את מימן והוא לשעבר לח״י שי

 של השמצותיו על מאד תמה הנני לכן
הראל. איסר
 תובע היה הוא בחיים, עדיין היה אבי אם

למשפט. הראל איסר את
ירושלים גריגכרג, דוד אברהם

שאלה
לראש־הממשלה

 אבסורדית כמה עד מבינה אינך האם
 ידיים בחיבוק תשב שמצריים הצעתך היא

ש וחצי שלוש במשך התבססותנו למראה
מארצה? גדול בחלק נים

 גרוטסקית כמה עד מבינה אינך והאם
 לאישור •׳ם באו הנוכחית השתדלותנו היא

 ,1967 הביטחון מועצת החלטת של מחדש
מוח שלילה שללתם וממשלתך שאת בזמן
 הדורשת הנ״ל ההחלטה תובן את לטת

ש ר ו פ מ  הכבושים השטחי-יס מן נסיגה ב
 להכיר שאין בהטעמה שלום, הסכם תמורת

בכוח? השטחים בכיבוש
הח של מילולית שקבלה מבינה והאינך

 התנחלות — מעשי ביצוע תוך זו לטה
 — כבושים חלקים של סיפוח על והכרזות
של הישראלית הקבלה ערך את מבטלים

זמיר

״ל ז רומי,

ה העולם6 1733 הז


