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דרמטית להקה מוקמת
הצגה העלאת לשם
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ב והסרטה מעבדה בצילום. והשתלם למד חובב, צלם
 (מחבר בורנשטיין יעקב של בהנהלתו מקצועיים מורים הדרכת
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 לברכיים עד הגרביים
 הצבעים בשלל
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אגורות ?5
 באיכות 9/13 הגדלת
 החדשה במעבדה מצוינת

של: לשחור־לבן והמשופרת
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מכתבים
)8 מעמוד (המשך
מק לא ממושכת כל־כך תקופה זה מדוע

 הלאומית הליגה של כדורגל משחקי רינים
ספורט? מבט בתוכנית הישראלית

מההתאח לכך האחראים האנשים מדוע
וגור הישראלית מהטלוויזיה לכדורגל, דות
 בשלווה כסאותיהם על יושבים אחרים מים
כאו לפרשה סוף לעשות לנכון מוצאים ולא
זו? בה

פתח־תקווה סופר, מתי

אזרחים מזחמת 83
הטלוויזיה כגלל
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 הטלוויזיה, על עיתונכם שמותח הביקורת
 שמחצית ועובדה — מדי חמורה לדעתי היא

 למכשיר ערב מדי רתוקה ישראל אוכלוסיית
זה.

מ רגיל המצוי שהישראלי שוכחים אתם
מסת הוא לכן במועט, להסתפק לידתו יום
 ונהנה שלו הטלוויזיה לו שמגישה במה פק

 באירופה, מוצגות היו שאילו מתוכניות
אזרחים. למלחמת שם גורמות היו

חיפה שאודר, מיכאל

 הוורידים ,■
גור של

 ישראליים סטודנטים מטה, החתומים אנו
 על סוכריה לממן מוכנים במילנו, הלומדים

ה לילד מוגזם פיצוי לדעתנו שתהווה מקל
הר לאחר הזה, העולם תשבצי על אחראי
ב ואי־אמון התחשבות חוסר בגלל חקתו

והפותרים. הקוראים של אינטליגנציה
 הדם מעורקי אינו וריד ידיעתנו מיטב לפי

 הגיוני די לנו נשמע והדבר מוזרידיו, אלא
מעמיקה. מחשבה לאחר

חכם, דני משולם, רחמים
מילנו מוטרוכיצ׳י, ניקולאס

מ נלקחות הן בהגדרות דיוק לשם •
 — ״וריד״ ההגדרה גור במילון גור. מילון

 ממילנו הקוראים על לכן הזם מעורקי אחד
גור. למילון בתלונות לפנות

 חיפה £3
המשעממת

 ביותר המשעממת הנמל עיר היא חיפה
בסך יש הזאת הגדולה העיר בכל בעולם.

הררי
לבלות. איפה ואין דיסקוטקים ארבעה הכל

 הכרמל, בח.ף ריביירה לבנות במקום
מוזיאונים. בונים
 ה־ שעבור לדאוג חיפה עיריית ראש על

 ציבור לאותו יתנו מהציבור, שגובים מיסים
לבילוי. מקומות

תיפח הררי, אשר

 התחום ■
החזותי

ה שאין דעתו את חיווה בן־אמוץ דן
 לתחום לגלוש צריכה בושם הדה מבקרת
 בתחום רק ולהתרכז בביקורתה, החזותי
הענייני.
 של מילולי תרגום קוטבית. שלי דעתי
 ו־ העין,״ ״האוכלת אומר: ערבית מימרה

 לעין. מיועד עיקרו הטלוויזיוני המדיום
טלווי ביקורת כל טלוויזיה, ביקורת לכן,
 זר, באספקט גם שתעסוק לד, הכרחי זיה,
המבוקר. הנושא של

תל־אביב ליובין, יוסף
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