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בתים״ 1000 שיפוץ ..מיבצע

 יזמה בהם, טיפול וחוסר בארץ המבנים הזדקנות לאור
 משרד״ של השיפוצים קרן בשיתוף הדיור לתרבות האגודה
 כדי בתים״, 1,000 שיפוץ ״מיבצע ״טטבור״ וחברת השיכון

 את ולשפר משותפים בבתים המשותף הרכוש שמירת להבטיח
בכלל. הסביבה ואיכות בבית, החיים איכות

 לוועדי־ כמענקים שיחולקו ל״י, 700,000כ״ יושקעו במיבצע
 משרד־ תחשיב לפי השיפוץ, מהוצאות 20* של בשיעור בתים

השיכון.
בכו גם בתיהם את לשפץ בתים ועדי לעודד היא המטרה

 יעוץ יקבלו כן ולשם מקצוע, בעלי על־ידי או עצמם׳ חות
 הדיור לתרבות האגודה של בתים ועדי בלשכות והדרכה

 מקצועי ויעוץ בכתב הדרכה חומר ע״י המקומיות, והרשויות
״טמבור״. חברת אנשי של

 ועדי 27,000 בה ומאורגנים ישובים, 54ב- פועלת האגודה
״הדרכה חדשה חוברת יצאה הבתים, ועדי לעזרת בתים.

 החוברת של הראשון החלק ידיך״. במו עשה — לוועדי־בתים
 ומסודרת תקינה בצורה הבית בניהול הוועד בהדרכת עוסק

 כפי בבית, ותיקונים עבודות לביצוע בעצות עוסק השני והחלק
כן. על מעיד החוברת ששם

משו בתים לחוק הסבר ״דברי חוברת הוצאה לכן, נוסף
 אותם משמשת אשר המשפטים, ומשרד האגודה ע״י תפים״
המקרקעין. בספרי רשומים שבתיהם דיירים

 בתים לוועדי משפטי ליעוץ דין עורכי 5 מפעילה האגודה
 ומחוז הנגב, מחוז המרכז, מחוז ירושלים, (מחוז מחוזות בארבעה

 הלא בבתים המשותף הרכוש ניהול אל להקל במטרה חיפה),
בטאבו. רשומים

 תיקון ומעודדת המשפטים משרד עם קשר מקיימת האגודה
 בטאבו עדיין רשומים הלא לבתים גם והתאמתו הקיים החוק
במדינה. הבתים ועדי לכל חוקיות יבטיח ואשר

לחייל טרמפ תן

ישראל
ביותו־ ״ן11הומו השבוע

 את לפנק למעלד״ שם החליט, מישהו
להס קשה אהדת בארץ. הסרטים אוהבי

 פשמיבצעים השבה, לפתע קרה מה ביר
 פינלנד, של הלאומי לקולנוע המוקדשים

הצ הפורום לסירטי או ובלגיה, .מכסיקו
 להראות זה, אחר בזה באים, בברלין עיר

 ה־ •שהמצה הסרטים מן מעט לישראלים
עליהם. ■פוסחת הרגילה מיסחרית
הקוד למיבצעים הכבוד כל עם אולם,

ל הישראלי המכון בעזרת שאותנו מים,
 < של הסינמטקים בשלושת והתנהלו קולנוע,
המענ שהמיבצע גדמה הגדולות, הערים

 מארם, בחודש 22ב־ יחל אשר ביותר, יין
 הסינמטק. לכותלי מחת דווקא יתנהל
הצרפ סירטי־האיכות לשבוע היא הכוונה

ו הצרפתי, מרכז־התרבות שמארגן תיים
שבמר ההקרנות באולם כולו יתנהל אשר

 כשמיקצת ),111 (הירקון צרפת תרבות כז
הירושלמי. במרכז גם יוצגו הסרטים

מ זה אולי חדשים. סירטי־איכות
המסורת בעלת הארץ היא שצרפת שום

מצרפת״ ב״זיכרונות מורו ז׳אן
תמלוך כי כובסת

 המצאת (שהרי ביותר הארוכה הקולנועית
 ■ואולי בפרים), אור ראתה לומייר האחים
 רבה־ תשומת-לב מקדישה שצרפת משום
 לתרומה בעולם, הארצות ממרבית יותר

הצר (השגרירות הקולנוע של התרבותית
 בטינפד המחזיקה בארץ היחידה היא פתית

או עלילתיים). סרטים של ומגוון עשיר טק
 מאז־ומת־ היוותה שפרים שהיא עובדה לם

 מקום במעלה, ראשון קולנועי מרם מיד
משו אלילים והוטלו אסכולות גרקחו שבו

 כאמצעי- מוכר הקולנוע שבו מקום משים,
 ביותר החשוב אפילו אולי ■חשוב, ביטוי

התקופה. של
 סיר־ שבוע במיסגרת שיוצגו הסרטים
 שלא בכך ראשית, מצטיינים, טי־האיכות

ת מעולם הוצגו א  בעצם, שהיא, (תכונה ב
 שסירטי-איכות מאחר ביותר, נדירה לא

מפי על-ידי ביותר מבוקש מיצרך אינם
שנע סרטים כולם שנית, הקולנוע). צי
 כאלה אף ויש האחרונות, בשנתיים שו

 בצרפת. אפילו לאור יצאו עתה שרק
בקול זרמים כמה מייצגים הם שלישית,

 ברי- וכלה בסוריאליזם החל הצרפתי, נוע
הפוליטי. ■אליזם

 מתוך שלושה ואוהב. רגיש תיאור
אנ לשעבר, מבקרי-קולגוע הם הבמאים

 ולעיתים — פעיל חלק נטלו אשר שים
הצר הקולנוע פני בשינוי — מאד קולני

 למרות האחרונות, השנים בעשרים פתי
אנד יריבים. למחנות השתייכו פעם •שלא

יפ מצרפת זכרונות שסירטו טשינה, רה
 הש־ הקטלנים אחד הוא השמע, את תח

 33 בן הקולנוע, ממחברות נוגים־לשעבר
מאל דוגמה השני, סירטו זהו בסך־הכל.

הבולטת הפוליטית, הנטייה לשילוב פת
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