
גרפיקאי/ת
סדר־צילום. זה מה דע/ת1י את/ה

 סדר אותו עכשיו יקר. תענוג
 מחיר את כשתשמע/׳ כסף. בפחות

 שתשלמ/י הראשון המינימום
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 בישראל הגדולה הוידאו ספרית
 קיים שלא בישראל חוקי וידאו סרט אין

״וידאוסרט״. בספריית
החברות. כל של קסטות 9000כ־ להשכרה

קולנוע. של אימפריה סרטי כל ★
ארצי. הד סרטי כל ★
 .>ו./\.ז. סרטי כל ★

החברות יתר סרטי וכל
:ללקוח חינם הנותנים מחשכים ברשותנו הזמן. עם צועדים אנו
כעבר. ראיתם אשר הסרטים כל של זכרון ★
בספריה ממושך עיכוב סכם המונעים ונוחות מהירות ★
ונוחיותכם. לרשותכם ספרנים 7 ★

ובתשלומים נוחים מחירים
 עקב בספריתנו סרטים נשארו שלא התנצלות במודעת נופע לא אנו

מתחתו. שעשו כפי החגים
יקרה לא זה אצלנו

 חלק גם והמקיפים בספריתנו הרשומים המנויים 1500 את שאל
 אחרים. ואזורים ים בת ראשל״צ, ת״א, מאזורי

 מחולון) להגיע כדאי בטח אביב מתל באים (אם
 : האמין(לא,סיפורים). הקטלוג את וראה אלינו כנס

בוידאו עיסוקנו
 מקצועיות וידאו מצלמות ב־נ המצלמים בארץ הראשונים אנו
לוידאו. מ״מ 8-16 סרטי מעכירים וכן
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בוידאוסרס נפגשים

03-8415377 חולון 44 שנקר

תך שרו ת 24 ל עו ה ש מ מ בי

38 38 38.
בלבד אשראי כרטיסי לבעלי

בארה״ב/קנדה ישראלי
 מתארגנת בזזו׳־ל ישראלים קב׳

והסברה: במסגרת־פעילות
 אמריקה באפון ישראלי□

ישראל־פלסטין שלום למען
ססק 597 ג אל כתוב
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בית־השימוש סיעת —
 )7 מעמוד (המשך

 היו״ר, עמד כאשר גם שבועות.) כמה
 שתקנון־הכנסת כך על הילל. שלמה
 גיזעניות הצעות־חוק למנוע כדי יתוקן

 קולות כל גוייסו כהנא, מאיר של
התקבל. והתיקון המערך,

 פלד מתי ח״כ העלה שעבר בחודש
הביט ״הייצוא על לסדר־היום הצעה

 השלישי״. לעולם ישראל של חוני
 אנשי רק לא לשרותים" ״הלכו הפעם

 ר״ץ אנשי גם אלא מיפלגת־העבודה,
 שנערכה אחרי שניות כמה ומפ״ם.

ממפ״ם גרוסמן חייקה חזרה ההצבעה

 בהסכמת ועדת־החוקה־חוק־ומישפט.
הצ המערך, של הולכי־בית־השימוש

 הצעת־החוק את להעביר הימין ליח
 לוועדת־החוץ־והבי־ ולא זו, לוועדה

 מכיוון אבן. אבא עומד שבראשה טחון
 היתה טרור״, ״מניעת על שמדובר
 — זו לוועדה להגיע צריכה ההצעה

 אבן בכך. מעוניין היה לא המערך אך
 שהיה בעניין אישית להתבזות רצה לא

 הוא כבד. בינלאומי כתם עליו מטיל
מכובד. נשאר

 כזאת. בעיה היתה לא קולס לגבי
ועדת־ בראש זה איש של הצבתו עצם

 היו, המערך אנשי גדול: ברוב אושרה
בשרותים. ברובם,

 על הצעת־החוק הונחה חודש לפני
ושלי שניה לקריאה שולחן־המליאה,

^ שית•
 ש״הופתע׳', המערך טען הפעם גם

 פי על קולס, ואילו מסכים". וש״אינו
 לקבלת שיביא הודיע אדוניו, מיצוות

בש — עליונה בדחיפות הצעת־החוק
 ממתינים חשובים חוקים שעשרות עה

ארוכים. חודשים במשך לתורם
ש מאנשי־המערו האחרונים אחד
^ חבר־הכנ־ הוא בשדה־המערכה נשארו

 של ההשז״גות ער ■יערו המנויע הקוב
 את ■עד■□ חבויו־רסיעה האם - ריבא■ ח״נ

למענה? ההצבעה על לבית־השימוש ההליכה
 להעלות כדי לאולם־המליאה, בריצה
 תחנות־ הצתת על — משלה הצעה

בירושלים. אגד
 החוק גם התקבל השבוע באותו

ההצ ראשונה. בקריאה לאיסור־החייר
 מן נעדרו נגד. 22 בעד, 44 בעה:

 מיטב ביניהם חברי־כנסת, 54 ההצבעה:
 לבית־ אותם שלח החזיר העבודה. ח״כי

השימוש.
הפשע: ^
דו־שיח ה"

 בית ״שיטת של העליון מיבחן ^
 של קבלתו לקראת בא השימוש" 1 1

לפקו התיקון — השלום" נגד ״החוק
 מיפגשיי־ האוסר טרור, למניעת דה

 מיס־ (ראה אש״ף אנשי עם שלום
 גם אסורים היו אחרים מיפגשיס גרת).
לכן. קודם

 שלוש המטילה זו, מחפירה הצעה
 נציג־ עם שנפגש מי על שנות־מאסר

 שהיתה מוכיח הוא כאשר גס אש״ף
 וחשובה, סבירה מדינית סיבה לכך

 בביטחון־ פגיעה שום היתה ושלא
 הקודם), החוק שדרש (כפיי המדינה

מאין. יש כאילו הימים, באחד צצה
 גדולה הצגה ערכו בסיעת־המערך

 עצמו פרס שימעון ועלבון. סלידה של
מא ההצעה בושלה כאילו פנים העמיד

שההצ טענה סיעת־המערר גבו. חורי
 שלא ראש־הממשלה, את מעליבה עה

 מזימה שזוהי נאמר דבר. עליה ירע
 שר־ של וביחוד הליכוד, של שחורה

נסים. משה המישפטים,
 של ימים במה אחרי אולם

הי הורמו מפוברקת, סערה
 המערך מאנשי רבים דיים.
 אחרים לבית־השימוש״, ״הלכו

ההצעה. בעד הצביעו
 שבוועדה כביכול הובטח התירוץ:

 ממנה שיינטל׳ כר ההצעה. תתוקן
הפאשיסטי־טוטליטארי. האופי

 מחאות. של סערה קמה העולם בכל
 על־ידי הוצף ראש־הממשלה מישרד

 גופים של מיכתבי־מחאה מאות
 אנשים ביניהם בינלאומיים, ואישים

 ולא־יהודים. יהודים עולמי, שם בעלי
 רק יתכן כזה חוק האחידה: הריעה

 חוק, קבלת טוטליטארי. במישטר
 שוחרי־שלום אזרחים על האוסר

 לפגוע מבלי יריבים. עם להיפגש
 שממשלת־ מוכיחה בביטחון־המדינה,

 ומוכנה בשלום, רוצה אינה ישראל
 צעד כל מראש לסכל כדי להתבזות
לקראתו.

 בינלאומי בדרג גם הועלה העניין
 פרס שימעון הגיע כאשר למשל: בכיר.
ב הסוציאליסטי האינטרנציונל לכנס
 דיברי־ של מטר עליו הומטר ווינה,

 מפי זה, נושא על השאר בין ביקורת,
 בסי־ וראשי־מיפלגות. ראשי־ממשלות

ותשו שאילתא הושמעו הצרפתי נאט
הממשלה. בת

 פנים העמיד שהמערך בעוד
 עליו נכפה וכי לו, נוגע אינו שהעניין
 את אנשי־הליכוד עשו הליכוד, על־ידי

 משמע. תרתי השחורה, המלאכה
יו״ר קולס, אלי על הוטל התפקיד

 שערוריה היא החוק־ומישפט
 אף הגיע שלא מכיוון מתמשכת,

 עסקן זהו זוטר. עורר־דין לדרגת
 כישורים בעל נמוך, מדרג מיפלגתי
אדוניו. מיצוות את העושה עלובים,

 מי רב־יוקרה, מישפטן ליבאי, דויד סת
 הוא עורכי־הדין. לישכת נשיא שהיה
 רבת־ הסתייגות להצעת״החוק צירף

 ״המקיים המילים במקום משמעות.
מבקש איש־אש״ף, עם מגע ביודעין"

ליבאי ח״ב
טרור...־ לעודד ״כדי

 קולס חזר בחו״ל. שנפש אחרי
 מייד וניגש ארצה. מחודש־ במרץ

בהצעת־החוק. מזורז לטיפול
 אישי־ את להזמין סירב הוא

 בעבר שקיימו הציבור,
 אנשי־אש״ה, עם פגישות

 עליהן למסור בכתב ושביקשו
 גם זכו לא הם בוועדה. עדות

בתשובה.
.אילו ההצעה. עם בא המכריע הרגע

 לא כוחותיו, את מגייס המעיר היה
להתקבל. יכולה ההצעה היתה

 מיפקד
בית־השימוש

ך  אישי־המישפט 20ל־ גם קרה ^
 הם האקדמיה. מעולם ^■הבכירים,

 להם שיינתן בתביעה קולס אל פנו
 המישפטיות השגותיהם את להשמיע

 קולס העמיד תחילה הוועדה. באוזני
 הפניה את כלל קיבל לא כאילו פנים

 ״מאוחר שזה קבע ואחר־כך הזאת,
מדי״.

 מכינוס, נבעה המישפטנים יוזמת
 לשעבר, שר־המישפטים ייסר שבו
 במילים הצעת־החוק את צדוק, חיים

 מבכירי כמה עשו כך ביותר. חריפות
למישפטים. הפרופסורים

 בינתיים הצליח קולס אולם
היא בוועדה. ההצעה את להעביר

לעודד בכוונה ״המקיים לרשום ליבאי
טרור".

 יכול היה זה, תיקון התקבל אילו
 החרב חוד את רבה במידה להקהות

 את להרוג המבקשת הטוטליטארית,
 יעז לא שאיש מכיוון מגעי־השלום.

 הישראליים, אנשי־השלום כי לטעון
 וקצינים־ ידועים אישי־ציבור ביניהם

 הטרור, את לעודד מבקשים במילואים,
 הדו־ המשך את מאפשר זה תיקון היה
השלום. למען שיח

 מבחינה גם הגיונית זו הסתייגות
 תיקון על שמדובר מכיוון אחרת:

 שהוא סביר הרי טרור", מניעת ״פקודת
 לעודד היא שמטרתה פעולה רק יעניש
טרור.

 הקרב ייערך הסימנים, כל לפי
 שהרוב אחרי זו, הסתייגות על המכריע

 של ההסתייגויות את יסיר האוטומטי
 שולמית שריד, יוסי פלד, מתיתיהו

 ויר־ ומרדכי שם־טוב ויקטור אלוני,
שובסקי.
 עוד תלו בכנסת מעטים אולם
 סיעת־המערך. של בהתנהגותה תיקוות

 בגלוי להצביע ירצו לא חבריה כי יתכן
 חברי־סיעתם. של ההסתייגות נגד

 המכריע ברגע להיכנע יוכלו הם אולם
 ניתן־לכיבוש שאינו גופני לדחף

 הממוקם, — לבית־השימוש וללכת
 הכניסה ליד בדיוק נוחיות, ליתר

לאולם־המליאה.
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