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שים אילת לנמל  ,35 גיל עד שבדים דח

 צבאי ת1שיר אחרי
ב1ט תפני כנשר נבעלי
הסווארות. ע1למקצ
 להגיע תנבל 1ז בעסדה

 ל״י 1,500־. של ממנצעת למשמרת
לחשש. נטו

 נוספת להכנסה אפשרות ישנה
ששת עבודה ידי על נוספות. ב

 לך יינתנו וארוחות מגורים
 מינימלי במחיר הנמלן(מלון) בבית

משכורתך. מרבית את לחסוך שתוכל כך
 משפחות לבעלי

נסיו!. תקופת לאחר בדיור שרה תינתן

 וח1נע וא1
איות נתו1

 רחשים כן כמו
מחסנאים

בעברית!בחשבון. ידיעה בעלי
 אילת בנמל לעבוד המעונינים

 שישי יום בכל יפנו
 12.00-9.00 הששת בין

שות למשרד  הנמלים הראשי-ר
תל־אביב, 74 פתח־תקוה דרך משא, בית

.426 חדר ,4 קוסה
 זהות תעודת להביא נא

מילואים. ופנקס
 בכתב לפנות גם ניתן

 כח־אדם למדור
ד. נמל ת. אילת. ,37 אילת-

*

הממשלתית הפרסום לשנת
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\ מס׳ גדיון הופיע
3 עמי 8

הקיוסק־נ בכל להשיג
בע״מ להפצה חברה ״גד״, הפצה:

במדינה
הסברה

1ט1א נו□ ה11ווא
 8גרת סרמיגדר אוטו
סטיגית,75טי״3הא ?תעמולה
ההיסך את השי; אך

 או בירושלים, במישרד־החוץ מישהו
של כנראה, החליט, אחר !ממשלתי במוסד

המוסד באמריקה, פירסום די אין פלסטינים

- רזפרמינג במאי
— פלסטינים להכניס איך

סי

>ד2זז0ז 1811?>ו 11111וזז01>2 '.'..וזסקס^ו
פירטו ומודעוו _
אמריקאי בית לכל —

 נושא של לקידומו נרתם המסדים הישראלי
זה. חשוב

 ״אין בה שבאו.מישראל בחו״ל, ישראלים
 בחודש להיווכח נדהמו פלסטינית״ בעייה
 ובסוף הטלוויזיה, תחנות כל כי שעבר

 מוצפים היו הקולנוע, אקרני נם החודש
הפלסטינים. על דרמאטיים בסיפורים
 פדמינג׳ר אוטו קיטש. אחרי קיטש

 בשנים ומפורסם. חשוב במאי פעם היה
 אפילו ידיו מתחת' הוציא לא האחרונות

 המיסחרי פירסומו את אחד. טוב סרט
 אכסודוס, בסרט לו קנה ביותר החשוב

מילחמת־העצמאות. על סרט־קיטש
במו בהמשכים שפורסם רוזבאד, בספר

 הא;?־ ייעודו את פרמינג׳ר מצא הארץ, סף
 התסריט את שיפץ הוא והמיסחרי. נותי

הקבו אנשי כל את הפך אריק, בנו בעזרת
מכוע פליליים לאלמנטים הפלסטינית צה

 העמים כל בני של תדמיתם את שיפר רים,
 למלאך הישראלי הסוכן את הפך האחרים,

לדרך. ויצא השמים, מן
 לרשותו שהעמידה תקציב־ענק בעזרת

 כך — ובעזרת ארטיסטס יונייטד חברת
יש־ קרנות — מיקצועיים בחוגים אומרים


