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שעה תוך תמונות ניתוח

 והדפסת לפיתוח חדשה משוכללת שיטה מציגה )2-5.5
ת שעה תוך צילום סרטי  !בלבד אח

 השנים 3ב־ ומפיצה המייצרת יפנית חברה היא >2-5.5
 צילום. סרטי והדפסת לפיתוח חדשניות מכונות האחרונות

 מהן ואחת זה, מסוג מכונות 3,000 כיום יש כולו בעולם
 ברחוב )2.5.5 חנות עבור בישראל גם אלה בימים נרכשה
וה הנציגה גם שהיא ת״א, בן־גוריון שד׳ פינת דיזנגוף
לישראל. הבלעדית מפיצה
 במו־ ולראות לעקוב יבול הצילום, סרט את מביא הלקוח

 הפילם, של הפיתוח תהליך כל את לזכוכית, מעבר עיניו
 שיוצאת ועד הפיתוח למכונות מוכנס שהוא הרגע מן

 גבוהה וההדפסה הפיתוח איכות המודפסת. התמונה
 של המנחה הקו טבעיים. והצבעים חדה התמונה ביותר.
 אפילו צודק״. תמיד ״הלקוח — הינו בישראל )2.5.5

 מתמונה מרוצה אינו שלקוח נדיר) מקרה (וזה קורה אם
ה. של נוסף פיתוח במקום הלקוח יקבל כלשהי,  התמונ

א )2.5.5 של המשוכללת שהמכונה ספק אין  מהפכה הי
 הקרובות השנים שבמהלך להניח סביר הצילום. בתחום
 זינוק זהו שכן זו, לשיטה לעבור הצלמים רוב יתחילו

 יקר זמן ללקוח חוסך )2-5.5 של ׳הציוד קדימה. גדול
 ומתקדם. מהיר יעיל, שירות לו ומעניק

 שיאפשר מיוחד, ציוד לארץ יובא הקרובים בחודשים
ת את גם לפתח זו מכונה למפעילי סקיו החד הצילום די

 חדש עידן פתחה )2.5.5ש־ בבטחון, לאמר ניתן שות.
, כולו. הצילום בתחום

 חורף חופשת ן
אילת גלדום |

10.12.82 עך לישראלים מבצע
מינימום. לילות 3 בת לחבילה המחיר

— בוקר וארוחת לינה בסיס על ־־־ ־
 יחיד בחדר לאורח ש׳ 4,200־.

כפול. בחדר לזוג ש׳ 5,400-.
פנסיון חצי בסיס על

 יחיד בחדר לאורח שי 5,700-.
כפול. בחדר לזוג ש׳ 8,100

 הלני□ 16 גיל עד לילדי□ הנחה 500/0
 ילדים). 2 (מקסימום ההורים בחדר

 :לטלפן נא מקומות והזמנת לפרטים
 .-03-296571:תל-אביב
.059-74111 אילת:

 לרום חלון
שילח

 מהחבית בירה
 אינטימית אוירה

מיוחדים מאכלים
 וסו דיזנגוף

 (פסג׳הוד) ת״א
^1ערב ערב פתוח \* ר י

מכחכים
א רי ד ד ב ד3ל! 3 ם ג

 לוחמות נשים בשיבחי גבר
).2354 תזה״, (״העולם

 שערכו לפמיניסטיות הכבוד כל
 :בסיסמה חיפה ברחובות הפגנה

 !״הלילה את לנו ״השיבו
 נגד להתקומם הזמן הגיע אבן,
להר מנשים המונע המיני, הטרור

המר במקומות בעוברן ביטחון גיש
 שבחברה ייתכן לא ביותר. כזיים

 שהכניסה רחובות, יד,יו מתוקנת
 תהיה מסויימות בשעות אליהם

בלבד״. ״לגברים
אביב תל• ששון, יוסף

 את למיכתבו צירף הקורא •
שמאל. בצד המופיעה הכרזה

שז **שותפת הוד
רשמיות, הודעות מרוב

הקורא. התבלבל
 חטיבת־הצנ־ כי הודיע, הרמטכ״ל

 משוחררת היתד, המהוללת הנים
 כי מסר, איתן רפאל גוייסה. טרם

 ורק מגוייסת היתה הנ״ל החטיבה
שוחררה. מכן לאחר
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דכית שייכות הנשים : קדומה דיעה־
שותפות יצרו — הקדומות הדיעות את פרקו

 חטיבת־ כי הצהיר. שר־הביטהון
 מוראל בגלל שוחררה הצנחנים

 שהחטיבה אמר, שרון אריק ירוד.
גבוה. מוראל בגלל מחדש גוייסה

חטיבת אי־גיוס כי הטעים, רפול
 בשרוכי־ ממחסור נבע לא ו,צנחנים
 הידיעה, את הכהיש אריק נעליים.

 הטיבת־הצנח־ את גייסו לא כאילי
!פויה :לו אמרו שהם מפני נים

 לשר־הביטזזון מקירבים מקורות
 חטי- כי השמועה, נגד בתוקף מחו

כדי החזית, מן הוצאה בת־הצנחנים

 ילשא־ לצברה הדרך את לפני־
תילה.

ה שהמוראל הדגיש, הרמטכ״ל
 המוראל מן נבע החטיבה של ירוד

 שליחידה יתכן לא וכי שלה. הגבוה
 בעניינים גבוה מוראל יהיה צבאית
 יריד, מוראל לה להיות שצריך

ולהיפך.
 אריק , הרמטכ״ל שר-הביסהון,

הוד פירססמו איתן, ורפאל •נ־ר־ן
:הלשון בזו מש״תפת עה

משת קודמות שמהדדעות ״היות
 בין סתירות היו כאילו מע,

 שרון, ואריק שר־הביטתון דיברי
 ורפאל הרמטכ״ל דיברי בין כן ■כמו

 שר־ כאילו הסתבר ומאידך איתן,
ל מתכוונים והרמטכ״ל הביטחון

:מצהירים הננו דבר. אות•

• הת שאליו המשותף, הדבר ׳
 הינו והרמטכ״ל, שר־הביטחון כוונו

לשני ולא לחוד אחד לכל משותף
ביחד.״ הם

עביר. 1 ברור זד, האם
, צבי מן ס ל ־ ; רמח־השרון :

• • •

ר פדוע ט פ ת ה

י ר1ס3המר*
ותירוציו. מילסון

 של התפטרותו שאחרי בראיינות
 הפרופסור הסביר מילסון, מנהם

 אי־הקמת היא להתפטרותו שהסיבה
 מילסון, אמר ועיר ועדת־חקירה.

 מול אל לעמוד היד, יכול יא שהוא
 של אמינותה כאשר הפלסטינים,

נפגעה. הממשלה

 העיתונים, סגירת אחרי העיריות,
 ביר־ לאוניברסיטת ההתנכלות אחרי

התוש בלפי האלימות ואחרי זית
? וברצועה בגדה הערבים בים

 מילסון של להתפטרותו הסיבה
 שר־ של התפישה כישלון היא

 גורם להעלות יש לפיה הביטחון,
מתון. פלסטיני

 המשא־ומתן לשולחן להגיע כדי
 לשלום. מעשית הצעה להציע יש

 מוכן אינו הכובש העם כאשר אבל
 אפשרות אין שעל. אף על לוותר
למשא־ומתן. להגיע

 הפלסטינים של העיקרי המייצג
 ב־ נכיר לא עוד וכל אש״ף, היא

 לשלום להגיע נוכל לא זו, עיבדה
טי הערבי העם עם ס ל פ ה

פר-ג-בא5נוטדיכ,ל זיר

0ממוש*פי
ערגיות־יהו־ אגודות עשר
:מודיעות דיות

אל־מיסלגתי פורום — ״רשת״

תמי
ת 17 ב
 ,17 בת בסד־הכל אני נכון.

דעותי. על לעמוד זכותי אבל
 יצאתי בנוער״שיגוי. כפעילה
 דיזנ־ בכיכר מחאה למשמרת

 אך שונות, היו התג־בות גוף.
 עצמה על שחזרה אהת תגובה

 מה ילדה. ״את אותי: הרגיזה
 ?״ יודעת בכלל את

 אני אבל ילדה. אני נכון,
 פוליטיות ריעות לי יש יודעת.
אותן. להשמיע וזכותי
 בגלל להישפט רוצה לא אני
 בשל אלא הכרונולוגי, הגיל

ודיעותי. אישיותי
תד־אביב פול, תמי

 העוסקים וקבוצות אידגונים של
 וערבים, יהודים בין בהתקרבות

 האנושית הטרגדיה ממימדי מזועזע
בלבנון.

חב־ ממשיכים זו בתקיפה גם אך

ב״עוראד ׳נבלה
הטבח. ועל המילחמה על
 בארץ התקשורת אמצעי לצערי,

 מלוא את הישראלי לקהל מסרו לא
 הזוועה גודל ואת האינפורמציה,

 שא׳תילה. במחנה התרחשה אשר
 בארצות־ אמצעי־התקשורת כל

 אשר בשידורים. הוצפו הברית
להכ נתנת שאינה בצורה הראו,
 שנעשה הנורא, הטבח את חישה.
 בוצע אך הפלאנגות. על־ידי אמנם

צה״ל. ובידיעת בחסות
 אותי שואלים וידידים חברים

להו נאלץ ואני המאורעות, לפשר
 נוראי מחדל שאכן׳ לפניהם, דות

 אשר היהודי ושהעם בישראל, אירע
זה. מחדל על בשקט יעבור לא השואה, את עבר

 מרעננה, ידיעה היתה בתל־אביב אלף '400,־ד שיל הגדולה ההפגנה
התפטרה. לא הממשלה אמריקאים, הרבה ולהפתעת להפתעתי אבל

 הטלוויזיויני המסך על התראיין לא שבגין שבועות ש־לושה מזר,
!ונעלם !נאלם פשוט הוא באיר,״כ.

 כשניצו־ ביומיים. פעם נואם אותו ראינו הלבנון. מיבצע כשהתחיל
•שקט. — ובשאתילא נצברה הטבח אחרי אכל מעיניו. בירקים צות

 אך בכאבם. לנחמם אוכל לא ואשתו. גוטרמן ליעקב נתון ליבי
 נעשתה אכן כי לזעוק, תפסיקו ואל לשונכם תידום אל :אומר
ב־שראל. נבלה

ארצות־הברית נזיאמי. גולדשטיין, יקי

גולדשטיין קורא
לשונכם וזידוס אד

ז

י!

אח אינו מאיתני אחד אף •
עצמו. לדברי ילא חברו לדברי ראי

 דינו מול לעמוד מילסון היה יכול איך
ראשי* פיטורי אחרי הפלסטינים

 לקיים השוניםבאירגונים
)24 בעמוד (המשך

2356 הזה העולם22


