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י במדינה
)23 מעמוד (המשך
 לצאת שש דאינו העיתונים בכותרות יום־יום

חדשים. ציבוריים למאבקים
 נשמע כאשר הח״כים תופתעו כך משום

 לא שבד. בזירה דווקא אולמרט של קולו
 הראשון הפרלמנטרי המיבצע לשמעו. ציפו
 בבולגריה ממושך מסיור שחזר אחרי שלו,

 ל- ׳שא״לתד. הגשת היה זבארצות־הברית,
 הממונה המר, זבולון והתרבות שר־החינוך

 דשות* חוק ביצוע על תפקידו בתוקף
השידור.

 מדוע השר את לשאול ביקש -אולמרט
 לנכון הישראלית הטלוויזיה מצאה לא

 שד״החוץ של ביקורו על בהרחבה לדווח
 התמחותו שתחום ביות בישראל. הקנדי

 בשטח דווקא אינו אולמרט של הפרלמנטרית
 הצהיר עצמו שהוא -וכיוון מדיניות־החיוץ,

 בעיסקי בקרוב לטפל בכוונתו כי בזמנו
 נראה דיין, משר. -שיר־חחוץ של העתיקות

 שנראתה שאילתה מגיש הוא דווקא כי מוזר
שר־החוץ. על־ידי סטוזמנת

 ח״כים שכמה אחרי נפתרה התעלומה
 הלחץ -תחת זח. בנושא אולמרט את תקפו

 הוא כי -אולמרט התוודה עליו שהופעל
 ביקורו על הטלוויזיוני הדיווח אחר עקב לא
 פשוט הוא בישראל. הקנדי שר־החוץ של

 ממנו שיביקש ממשלתי לפקיד שירות עשה
 לחסוו-ת במטרה בשמו, השאילתה להגיש!את

 אלא היה לא הטובה -מבקש מקורה. את
 דיין, משה של ונאמנו מי׳שרד־החוץ דובר

לביא. נפתלי
 היה יכול הפרלמנטריים הישגיו לרשימת

 היה הוא נוסף: הישג להוסיף אולמרט
מכ שהפך בכנסת הראשון הנבחר לנציג

ממשלתי. פקיד של בידיו שיר

עיתונות
ה ס כני ס ה אי חונ עי ה ד ד סו א

 דרום־אפריקה שלטונות
 ישראלי עיתונאי ע? רוגזים

-מדינתם על שדיווח
 מעיים כולל 9112-.

ומשלוח דמי־אריזה

1ח
טרמב

לחייל

ת תועלת רבי ת מי ע די קצרנות מי
 לעמדה להגיע בעבודתכם, יותר גבוהה משכורת לקבל שואפים הנכם אם
 את להכין או בלימודיכם יותר טוב להתקדם בתפקידכם, יותר בכירה
 (סטנוגרפיה) קצרנות ידיעת אזי — יותר משתלם עבודה למקום עצמכם
אלה. מטרות בהגשמת לכם לעזור ספק בלי עשויה

 . לקצרנות והבלעדי המיוחד בית־הספר ),0171300( גרג״ ״אולפן
 חיים מר והמנוסה הידוע המורד, בהנהלת אנגלית, ולקצרנות עברית

 ״גרג״ שיטת לפי העברית הקצרנות של המחבר גם הנו אשר בר־קמא,
 של והתרבות החינוך משדד ידי על רישמית והמאושרת בעולם הנפוצה
 בעל/ת התלמיד/ה, הסטודנט/ית, המזכיר/ה, — אתכם ילמד ישראל, מדינת

 מובטחת בהצלחה הזד. המקצוע את — בכך המעונינים וכל החופשי המקצוע
 פעם. כל וחצי שעה של בלבד פגישות 12 של בקורס קצר זמן ותוך

 קבוע באופן אנגלית ו/או עברית לקצרנות קורסים מקיים גרג״ ״אולפן
 במספר קבוצות יתארגנו ואם (ערב), ובחיפה וערב) (בוקר בתל־אביב
 חוגי של סגורות במסגרות גם — אחרים במקומות מספיק משתתפים
האפשר. במידת ייענו — עבודה במקומות השתלמות

 הכתובות לפי פרטים לקבלת מצדכם התחייבות כל וללא מיד פנו
:הבאות

ב בי א ל־  .254826 טל. ארלוזורוב), ,רה (פינת 22 וייצמן דח׳ גרג״, .״אולפן : ת
פה .664922 טל. ,30 לוין שמריהו רה׳ ״במעלה״, ביה״ס : חי
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שנה לחציבלירות לשנה

 הכתב רייכר, גדעון העיתונאי כש-תיכנן
חופ את אחרונות, ידיעות של הפרלמנטרי

כיעד ׳בדריום־אפדיקה בחר השנתית, שתו

רייכר עיתונאי
פורנוגראפי חומר

ר ת מחי צאו הו
שלוח חעתון ה מ.ע.מ. מ ״ ה ס ״ ס

250 470 - 50 + 35 ו 385 בארץ המנוי דמי •
280 537 — 57 + 95 ו 385 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
300 577 - 62 + 130 ו 385 לאירופה •
355 674 72 ו 217 ו 385 קנדה לארה״ב, •
360 688 74 ו 229 ו 385 תאילנד ניגריה, לאוגנדה, •
355 681 73 + 223 ו 385 למקסיקו •
400 766 82 + 299 ו 385 ונצואלה לדרום־אפריקה, •
450 869 = 93 + 391 ־*־ 385 אוסטרליה יפן, לברזיל, •
425 815 = 87 + 343 + 385 לפנמה •

 מעודו. ביקר לא שבח א-רץ — טיסתו
 קשה יתחיל, כמד. עד שיער -לא רייכר

 ממשלת -שבן האפרטהייד, ארץ אל !הכניסד.
 — עצמה ורואה — נחשבת דרום-אפריקד.

ישראל. של ביותר חטובה בירידתה
 ניגש כאשר לו להתבהר החלו הדברים

 ברחו-ב הדרום־אפריקאית, השגרירות אל
 פלדושוב אותו דחו שם ■סתל־אביב. קפלן

 ל,ז־ אח-ר־כך רצופים. ■שסועות שישה במשך
 שהתם אחרי ורק אישי-ת לשיחה אותו מיניו

 ולא פרטי לביקור נוסע הוא כי הצהרה על
 ממשלת לו אישרה עיתונאית, לעסודד,

לתחומיה. -הכניסה את פרטוריה
 יוהנסבורג של בנמל־התעופה כבר אך
 אנשים ״-שני :רייכר מספר הבעיות. החלו

 אם אותי ושאלו עלי התלבשו חמורי־סבר
 למה שאלתי פורנוגראפי. חומר ברשותי יש
 ״פלייבוי.״ :חשיסו והם מתכוונים, הם

)30 בעמוד (המשך
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