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 בישראל ביותר המבוקש מקום
 גיורג׳ המלך—דיזנגוף הרחובות קרן

 והיכל-התרבות, דיזנגוף כיכר ין
 נורדיה״ ״שכונת של שטחה

 חדש ענקי מרכז פילץ אריה ונה
 ולתיירות, מסחר

מעולה; ביצוע רמת

 מלונות, מגדלי שלושה יכלול זה מרכז
 דיזנגוף לרחוב מעל מרהיב-עין גשר

 יוקמו שבו נרחב מסחרי ושטח
 בישראל ביותר הנאים בתי-העסק
 אוויר ממוזג כולו יהיה הוא

 בו ויהיו הפנימיים) הרחובות (לרבות
מכוניות. מאלף ליותר חנייה מקומות

ההדשמר■ החלה
סנטר״ ב״דיזנגוף מסחריים שטחים לרכישת

תל־אביב. הירקון, רחוב פינת ,5 עליכם שלום רחוב המכירות, במשרד
 בערב. 8 עד אחה״צ 4ומ־ בצהרים 1 עד בבוקר 9מ־ פתוח המכירות משרד .56848 ,59760 :טלפונים פרטים, לקבלת

מובטחת. חנייה ארצות־הברית. שגרירות ליד סמואל הרברט מרציף למכוניות הכניסה
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מכתבים
הוזמן מדוע ₪

,??אן ״מיד
 ומנהל־ — אחדים לא־מובחרים ישראלים
 לא — בראשם שלכם הבעייתי החשבונות

 הסרט שדווקא הרעיון, את במיוחד חיבבו
ש בעוד קאן, לפסטיבל השנה הוזמן מין

נדחו. אחרים ישראליים סרטים
 )1760 הזה (העולם מקאן נרגש בדו״ח

 בתקווה שלו מעור־הפיל הנ״ל דיגיזבר קפץ
 כי טען, בין־השאר ההזמנה. בערך למעט

 על-ידי שנפסל בגלל ״רק לקאן הוזמן מין
 על וזאת הצנזורה.״

ש דברים, סמך
 כביכול, לו, נאמרו
 פס־ מנהל על־ידי

במ טיבל־הבמאים
קום.
ה פיקפוקי על

 הזח (העולם מנומס
 קויימה אם ),1761
 כזאת, שיחה בכלל
 מתקן־ גיזברכם יצא

 בתישפוכת העולם
ה (העולם פלבאית

 שלצערי ),1762 זה
 רבים של ולצערם

מ עליה להגיב לי איפשרתם לא מקוראיכם
 ל־ זה. חביב־כשלעצמו מדור למיסגרת חוץ

 הרעשניות הטפותיו למרות בן־אמוץ, פחדן
לעמ מוזר ובניגוד — חופש־הוויכוח בזכות

 אצלכם, יש — בנידון עצמו השבועון דת
 יוזמות־עי- מפני מסויימת חסינות משום־מה,

מבחוץ. נוש
 הבא המיברק את מפאריס קיבלתי בינתיים

 ב־ פסטיבל-הבמאים מנהל דלו, מפייר־הנרי
גיזברכם. כביכול, שוחח, שאיתו קאן,

 ת איש מכירים איננו מכתבן. את ״קיבלנו
 טיבו. בשל בסרטן בחרנו בן־אמוץ. דן את

 מכתב הישראלית. לעיתונות על־כן מדווחים
 בידידות, האיחור. על סליחות אלפי בדרן.

במאי־הקולנוע.״ איגוד דלו,
וקאן. מין בעניין העובדות כאן עד
 הגיגיו הריהם הכבוד, כל עם השאר, כל

 בשלב לפחות אשר גיזברכם, של הפרטיים
 ראויים אינם ההגותית התפתחותו של זה

 כשלעצמם. לתגובה .עדיין
ת״א השלושים, המאה סרטי אכידן, דויד

 הבטחות משגרים, 8
הישראלית בטלוויזיה

 עתה תופסת פנימיים משברים של שורה
 הישראלית, בטלוויזיה הראשון המקום את

הבט עומדים האחרון, במקום כשלעומתם,
שווא. חות

ה בתחילת עוד
 מנכ״ל החליט שנה

שמו השידור רשות
 את לחון אלמוג, אל

 הקטן המסך בעלי
ער שומעים שאינם

תר ולהצמיד בית,
ה לגוף עברי גום

ה הערביים סרטים
שב בערבי מוצגים

 הריעו הצופים תות.
 של זו להחלטתו

אלמוג.
 עד מד, משום אך
ה מופיעים היום,

המובטח. התירגום ללא סרטים
ראשון־לציט מוספי, אבנר

_ מזל־טוב ■
לאשבגזיס ראשי רב

ל גרם מה להבין: הזמן כל יכולתי לא
 יותר זה בירושלים, האשכנזית לעדה סבל

 הסיבה: לי נודעה היום ורק שנים. מעשר
בירוש האשכנזית לעדה ראשי רב היה לא

האש הציבור את מפקירים איך באמת לים•
ראשי? רב ללא כנזי
 שני כשיהיו רק יבוא העם איחוד כי

 חב־ עשרה ועיירה. עיר בכל ראשיים רבנים
 ״שלנו־״ושלהם״ מיני כל ועוד רה־קדושה

יש עם של הבעיות כל יפתור באמת זה
 ״פנתרים בלי אחד לעם ונהיה בארץ, ראל

 ואשמור לי ״שמור בלי ולבנים,״ שחורים
 יעמוד האשכנזי הראשי הרב והעיקר לך״

 ושלום חס אשכנזי שיהודי וישגיח בתוקף
ו פורקונא ״ויצמח התפילה בזמן יגיד לא

 כעת ״משבחים־ואומרים,״ או משיחא״ קרב
)8 בעמוד (המשן

מוספי

ה העולם 1766 הז


