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35 68 בארץ המנוי דמי •
40 76 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

במדינה .
)30 מעמוד (המשך

 הדתי הקיבוץ על סרט גם ועשיתי שנה.
 לא זה. זהו בהזמנתם. דקות. 30 יבנה.
 ה־ על ביוזמתי, גם סרטים צילמתי יותר.

 הם אותם. למכור הלך לא אבל מכביות,
אצלי. כאן שוכבים

 ה־א אבל עצום, תקציב לה יש הממשלה
 זה -אבל פעמים כמה ניסיתי נותנת. לא
 קורסים עושה אני ברירה, בחוסר הלך. לא

 זוכר. לא עשיתי? קורסים במה להסרטה.
 קורסים. עשרה אולי אותם. סופר לא אני
 לא מאה. אפילו אולי בוגרים 80כ־ לי יש

כמה. יודע
 בבית־הספר שום־דבר מבטיחים לא אנחנו

מלמדים שאנחנו חובבים לכאן באים הזה.

בן־־יהודה מנהל
״ — הבטחנו ״לא

 מהיר חודשים. שלושה במשך הכל, אותם
 מבטיחים לא אנחנו לירות. 300 הקורם
 סרט עושים אנחנו הקורם בתום עבודה.

 יום, באותו אחד. ביום דקות. שמונה של
המעשית. העבודה את התלמידים לומדים

חו־ מבטיחים. לא מבטיחים, כן
 בן־יהודה בין גם קיים מסויים סר־תיאום

ל היודע אודם, יעקב בית־הספר, למזכיר
בקרוב כי פוטנציאלים לתלמידים ספר

מרציאנו מתעניין
הבטיחו״ כן — ״

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
49 96 ואיראן אירופה ארצות לכל •
62 ו 20 ולקנרה לארצות־הברית י•
67 ו 30 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •

תאילנד השנהב, חוף ציילון, קניה,
77 ו 50 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרובו-אפריקה, •
79 ו 60 פנמה למקסיקו, •
87 170 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
95 186 וניו-זילנד לאוסטרליה •

 המסחר ממישרד הכשר לקבל הקורס עומד
עו פורר אלכסנדר הבמאי וכי והתעשיה,

 בן־ בהפקת סרט ולביים ארצה להגיע מד
 בעיתונים.״ זד, על כתבו ״אפילו יהודה.

 ארצה,״ לבוא עומד ״שפורד כתבו? מה
אודם. מסביר
 סרט ״בהפקת המזכיר: מהבטחות עוד
לק אעדיף אני אסיסטנטים. להרבה זקוקים

 ה־ את יודעים שכבר מהקורס אנשים חת
 למדו שלא אחרים סתם מאשר מיקצוע,
 בוודאי איש. 15כ־ לומדים בקורס בקורם.

שלנו. בסרט אסיסטנטים יהיו כולם
מזכי הבטחות את בן־יהודה שמע כאשר

 אחראי לא ״אני וכל: מכל להן התכחש רו,
 מבטיחים לא אנחנו מבטיח. שהוא למה

עבודה.״
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