
•במדינה
ת״רזת

<־ ישראל אח בוה מ■
לתיירות במודעות־חכירסומת

 בארה״ב המתפרסמות בישראל;
כארץ־שפע המדינה מוצגת

 כבר .נקבעה הראשונים החלוצים בשירי
 (״אל הגליל את בנה *שאלוהים ההלכה

 בנו עצמם ■החלוצים ואילו הגלילה״) יבנה
 בית יבנה יבנה, (״מי בתל־אביב בית

החלוצים״.״). אנחנו בתל־אביב...
 בני־ישראל חונכו אחדים דורות משך

 וחברת שבאה עד הזו, האמונה ברכי על
 ההסתדרות, של הברד,־לתיירות היסתור,
 את לבנות עזרנו ״...אנחנו :ניצחת בטענה
במוד החברה טוענת מראשיתה,״ ישראל

ארצזת־הברית. בעיתוני מפרסמת שהיא עות
 השר־ עומד שבראשו ■מישרד־התיירות,

 חברת־התיי־ לעומת עוסק קול, משה יונה
ה ארץ־ישראל בבניית ההסתדרותית רות

הבינ בעיתונות ׳מפרסם המישרד שלמה:
 הגבול סולק שבהן יקרות, מודעות לאומית

 ענקית וכתובת המערבית, לגדה ישראל בין
שבמו המפה על־פני משתרעת ״ישראל״

 לקדהגבול ועד עזה רצועת מדרום דעה,
 נהר על ששת־הימים מילחסת אחרי של

הירדן.
ל התעמולה מסע טוב? כך כל־ מה

 אר־ ערי את עתה מציף בישראל תיירות
 שם בלוס־אנג׳לס, ומושבותיה. צות־הברית

 אישית בדרגה החדש הכללי הקונסול היה
 המנוח מישרד־התיירות מנכ״ל ■שגריר, של

 המקומית ■הלישכה שכרה גיבתון, חנוך
השל ארץ־ישראל את לפרסם כדי גמלים,

מה.
 כובע- לבושי דיילים הובילו הגמלים את
 העיר־התח־ של הסואנים ברחובות טמבל
 הייאט מלון של בלובי אותם ושיכנו תית,

 מישרדי־ מפרסמים עצמן במודעות בעיר.
 לאו־ ההסתדרות, ושל הממשלתיים התיירות

 מייעצות במפה,״ ״הסתכל גמלים: דווקא
 סוסים גולף, טניס, לנו ״יש המודעות,

 בתי- רכבות־כבלים, למים, מתיחת וצלילה
 הים מועדוני שני המדרכות, לצידי קפה

שיש בשעה זה וכל ועיר־סאפארי, התיכון
 מצדה, הקדושה: הארץ עדיין היא ראל
הניצחית.״ וירושלים יריחו האדום, הים

 החליטו לא עדיין האמריקאיים התיירים
 מכסיקו, על חרם בכן־לא להשתתף אם
הט הגמלים, מראות אך לישראל. לבוא או

 את אצלם מעוררים בוודאי והגולף ניס
 ■מדוע בישראל, טוב כל-נך ״אם השאלה:

 מדי- דולר ביליון שלושה צריכים הם
ז״ שנה

יורדים
בישלון של תסריט

 וטלוויזיה קולגוע אגשי
 לישראל העולים רוסייס

לארצות־חכרית בורחים
 יזכה שבו היחיד הציון הוא ״נכשל״

 קליטתם בנושא הישראלי מישרד-הקליטה
•והטל הקולנוע בתחום בעלי־מיקצוע של

מברית־המועצות. לישראל שעלו וויזיה,
 ור־ האמריקאי עולם־השעשועים שבועון

יהו סמאה־וחמישים יותר על מדווח איימי
 1975 בשנת לניו־יורק שהגיעו •רוסיים, דים

 מברית־המוע־ אליה שעלו אחרי מישראל,
 בימוי, צילום, במיקצועות עסקו בה צות,

 איפור, הפקה, מישחק, תסריטים, כתיבת
בניין־תיפאורות.

 בעלי־המיק- העולים מכל כיסעט, איש
 לא והטלוויזיה, הקולנוע בתעשיית צוע

 שמישרד־הקליטה למרות — בישראל נקלט
 מיליד עשרות שפכו היהודית והסוכנות

 בשעה ״קליטתם״, על לירות של רבות נים
 מקבלים אינם ישראל ילידי שבעלי־ימיקצוע

 ממשלתית תמיכה של אחת פרוטה אפילו
 בתמיכות מדובר אלא־אם־כן לאומית, או

כלשהו. לסרט הישירות המקובלות
הקי אף הממשלה עבודה. תהיה לא

 שנקר, בשם פרטי תעשיין עם יחד סר״
 לטרון סיוטי בשם סרטים להפקת חברה
 •ומישרד־ סישרד־הקליטה פקידי בע״מ.

אפי ישותף לבל הקפידו המיסחר-והתעשייה
ה בהקמת אחד ישראלי בעל-מיקצוע לו

 ובעלי יצרני־מתכת הם שמנהליה חברה,
 להם שאין כלכלה בענפי שונים אינטרסים
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 למצוא ונסה דיסיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

2008 קשקשת

מבפנים. מבט — נולד לחופש •
זילכרורט, אריק

תל־אביב ,25 מנדלשטם רח׳
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אוליב.
 קיבוץ שווילי, אילה

האלה ד.נ. נתיב־הל״ה,
 ״שלב״ לפתוח מנסה אסיר־עולם •
בחייו. חדש

עין־כרמל טל, אכיהם
 במקומך,״ ללכת לאצבעות ״תן •
לברונו. רבינוביץ אמר

 המלך רח׳ דן, מרדכי
תל־אביב ,76 ג׳ורג׳

 ועל ״כושי״ פישעי שלושה על 0
אושיבנו... לא ארבעה

החותרים, קיבוץ גל, מירון
הכרמל חוף ד.נ.

ד
* י• כדרייב־אין ""״השכוע
ל י5.45 בשעה והרזה השמן •

השוורים״ ״לוחמי
7.15—9.30 בשעות • 1

המתח סרט ההליקופטרים ״שוד* •י
י הגדול״ *
•

■ #בסיטונות
הריון שמלות •
הריון מפנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימץ נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י לדיזמנות

ע ב ש 2010ומה האולס ת

2010 הזה העולם


