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 ללימוד האולפן
הטלויויה מקצועות

ם ו י ב׳ לקורס ההרשמה נפתחת ה
 בתחומים הטלוויזיה במקצועות הכנה לקורס

כדלהלן:
 ★ כתיבה ★ בימוי ★ הפקה
 איפור ★ תסריטאות ★ צילום
טלוויזיונית הגשה ★

 לפחות. תיכונית השכלה בעלי תלמידים מתקבלים
 הפקות התלמידים יערכו הקורס במסגרת

סגור. במעגל במערכת לטלוויזיה
שן ם: מ הלימודי

-21.00 בשעות: בשבוע פעמיים חודשים, 6 18.00. 
 הטלוויזיה, ללימודי האולפן במשרדי ההרשמח

 בשעות קרקע), (קומת תל־אביב, 26 בלוך רה׳
13.00-10.00; 19.00-16.00. 

03*240660 ,03־221633 טלפונים:
• מוגבל המקומות מספר •

בבת־ים :רה להע\נ
 חדרים 2 דירת

טלפון עם

03־849227 טל. •
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וייצמן
מדי גדול הימור

רובינשטיין
משבר בעת שבירה

בלבד אחד נושא

 לאורך־ לקיים יכולה אינה ישראל של
 למדינה המתאימה צבאית, עוצמה ימים

עשרים. פי גדולים ממדים בעלת
 לדמוקרטיה תקומה אין שלום בלי

 הטרוריסטית המחתרת הישראלית.
 הגזעניים הזרמים ועליית היהודית
 שעומד למה סימנים הם העכורים
 מזורזת תזוזה — כאן להתרחש

יהודי. פאשיזם לקראת
 את המדינה, את מעוותת המילחמה

 להיות תחת הכלכלה. את החברה,
 מתקדמת, דמוקרטית, מודרנית, מדינה

 שלה המעולה כוח־האדם את המנצלת
משג טכנולוגית כלכלה יצירת לשם
 בבוץ שוקעים אנחנו יפאן, כמו שגת,

 של הדגם פי על ימי־הביניים, של
ציציות. בעל חומייני

נכ ועיהר-עיקרי-העיקרים:
 של הנוראה להרפתקה נסנו

 ואת דמנו את והקזנו לבנון,
שה מפני אחרים, של דמם

 על לעלות רוצה אינה ממשלה
 הסיבה אותה בגלל השלום. דרך

 מילחמה, עוד לנו צפויה עצמה,
מילחמה. ועוד

 מהפיכה מהווה החדשה הרשימה
 רשי־ שהיא מפני רק לא הארץ, בחיי

 רשימה שהיא מפני אלא מת־שלום,
 הוא גמור אבסורד יהודית־ערבית.

 ועם הערבי העולם עם שלום על לדבר
 של מקיומם ולהתעלם הפלסטיני, העם
 אזרחי־ ערבים־פלסטינים, אלף 700

היו עכשיו שלום הפגנות כל ישראל.

וילנר
גמורה תלות

1
 הישראלית. בדמוקרטיה מלאה הכרה
 מעבר בהרבה החורגת חשיבות יש לכך

 של התחלה זוהי הקרובות. לבחירות
 המדינה על חותמו את שיטביע תהליך,
 שבצד חשוב גם לכן רבות, שנים במשך

 ברחוב ברשימה המאסיבית התמיכה
 בעדה משמעותית הצבעה תהיה הערבי
היהודי. ברחוב
 רבים, ליהודים שקשה יודע אני
 העובדה את לעכל טוב, רצון בעלי

 ערבי מועמד הרשימה בראש שהעמדנו
 כדי במתכוון, זאת עשינו דווקא.
 של־ ודרמאתית חותכת בצורה להוכיח

 מליצה אינה ״שיוויוף התיבה גבינו
לזה. מתכוונים אנחנו ריקד״

 אחרונה: מחשבה ף
 פני מול המילחמה, פני מול 1

ה שאר בל מתגמדות המוות,
בעיות.
 600 הצביעו שנים שלוש לפני
 להצביע יכולים שאינם צעירים,
 במיל־ ניספו הם אלה. בבחירות

מיו עכורה, מילחמה — חמת־הלבנון
 אוויליות. מטרות בעלת כושלת, תרת,

 מה בער ידעו לא לקלפי, הלכו כאשר
 הם זאת, לדעת מבלי מצביעים. הם

 שנפתחה המילחמה בעד הצביעו
 סיעה ושאף והמערך, הליכוד בתמיכת

 שאינה רק״ח, מילבד בכנסת, אחת
 אמיתית, ישראלית כמיפלגה נחשבת

נגדה. הצביעה לא
 הפעם, לקלפי הולך אתה כאשר

 תלויים יקיריך וחיי חייך כך. על חשוב
בכך.

 בעד מצביע אתה הפעם גם
הבאה. המילחמה — נגד או —

הגרון
)9 מעמוד (המשך

 שזה לגמרי שבטוח ומכיוון
 מה — בעתיד גם ישתנה לא

בה? לתמוך הטעם
■ ■ ■

 המתקדמת שהרשימה לי ראה ¥
ם, שלו ל  אינה תומך, אני שבה ו

אלה. בליקויים נגועה
 בעיה לשום אדישה היא אין

 ב״שיוויון תומכת היא כן ועל במדינה,
 וערבים, יהודים האזרחים, כל בין

 ונשים, גברים ומיזרחיים, אשכנזים
 את שמה היא אולם וחילוניים״. דתיים
 עיקר־ אכן שהיא הבעיה על הדגש

השלום. בעיית העיקרים:
 השלום, דרך על לעלות מבלי

 האוייב עם הידברות שפירושה
 שני יוכלו שבה פשרה ומציאת
 מאווייהם את להגשים העמים

 מרפא אין הצודקים, הלאומיים
למדינה.

האינפלציה, תשתולל שלום, בלי
בגודל מדינה שום למשק. תקומה ואין

 בנדמה-לי, מישחק בבחינת עקרות,
 את בהן לשתף העקשני הסירוב בגלל

הערבים. האזרחים
 משולב יהודי־ערבי כוח רק
הש למען לפעול באמת יכול
 בעצם ממחיש שהוא מפני לום,

ההי סיכויי-השלום. את קיומו
 הצדק מבית. מתחילה דברות
 מתחיל השיוויון מבית. מתחיל
מבית.
 תנועות־השלום כל לקו כה עד

 של בהעדרם בארץ ומיפלגות־השלום
 כמו תנועות צלחו. לא כן ועל הערבים,

 שהניף חדש, כוח — הזה העולם
 של״י, מוקד, זה, דגל לראשונה

 כולן כשלו ועוד ועוד רשימת״השלום
זו. סיבה בגלל דבר של בסופו

 הציבור מכרעת. תפנית חלה עכשיו
 מלא כשותף מצטרף בהמוניו, הערבי,

תוך ישראל, של הפוליטי לתהליך

 יצאה האנגלית עיתונות *9
 התרחש לא כזה סיפור מגידרה. \ 1

 סיפור — רבות שנים כבר באנגליה
 היכולים אלמנטים בתוכו המגלם
 בתוכו שכלל סיפור דימיון. כל לגרות

 קשרים גם מיסתורין, גם פשע, גם
 סיפור גם חובקי־עולם, בינלאומיים

 סיפור בו, מעורב כסף שהרבה שחיתות
 המערבי, העולם בין קשרים שכולל
והמיזרח־התיכון. השחורה היבשת

 אלמנטים של צפוף כל-כך צירוף
 ולתאר, להגות מתח סופר היה יכול לא
 פרועה בהמצאה אותו שיאשימו בלי
ריאלית. ולא

 בית־ שאולם הסיבה היתה זו
 הרביעי ביום המה בלונדון המישפט

לפה. מפה שעבר

שלושה
הליקופטרים

 היה כבר הדיון תחילת לפני רב מן ¥
 רובם אנשים, עמוס המיסדרון 1

 וחיכו בשקט עמדו הללו עיתונאים.
הדלתות. את שיפתח הממונה לשוטר

 שאל למקום, שנקלע ישראלי,
 יהיה מה השוטר את בתמימות

 לכל מקום אין הרי הדלתות, כשייפתחו
 את לסקר שרוצים הרבים העיתונאים

 שיכנסו, השיב השוטר החשוב? הדיון
 והשאר מקום יותר יהיה שלא עד

בחוץ. ישארו
 והיקשה, הישראלי המשיך ״אבל,״
 יתפרצו כולם הדלתות, את ״כשתפתח

 על שליטה לך תהיה לא פנימה
 ופתח בנימוס חייך השוטר העניינים.״

בשקט. הדלתות את
 ולא דחף לא איש נדהם: הישראלי

נדחף.
 באותו שמור היה בית־המישפט

 הבניין מעל הרמטית. בצורה הבוקר
שלושה הדיון כל במשך חגו


