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ציונות. וגלי קיבוצים כלי יום, יום של עברית חוזר, תומם - באמבט

 הסרט התפתח עבודה כדי תוך קצר. מנטארי
לבחו השינזלה. — השלושה שבין הראשון

 התסריט דברים, לקרות פתאום החלו רה
לו. נוספו דיאלוגים ואפילו גדל,

מיוח בשיטה ג׳אד כתב הדיאלוגים את
חב מיני כל הביתה אל״ו הזמין הוא דת:
 רשם־ את ־והפעיל לשתות משהו קנה רים,

ו הסרט עלילת על להם סיפר הוא הקול.
ו השונות הדמויות את לשחק מהם ביקש
 מתוך הדיאלוגים את חיבר כן אחרי לדבר.

 חי תמליל וקיבל הסרט, על שהוקלט מה
 יום של עברית היא שלו שהשפה ושוטף

מלאכותית. ולא מאולצת לא יום,

 הסיכום
הבעל של

-  מבוסם למשל, חוזר״, ״תומם קטע •
שלו, מידידה ג׳אד שמע אותו סיפור על | |

 ומצאה — מבעלה נפרדה נשואה, שהיתר,
• חבר. לה

 בחבר מוצאת את מה אותה: שאל הבעל
 אכין אמרה: והיא בי? מצאת שלא שלך הזה
 של ימין בצד וכתבה. ישבה תשובה. לך

 ובצד האופי תבונות כתובות היו העמוד
בתח הבעל. ושל החבר של הציונים שמאל

הציונים. של הסיכום העמוד;היה תית
 כשהראתה הידידה אמרה רואה?״ ״אתה

 ■ בהר־ נמוך שהיה שלו, הכל הסך את לבעל
הידיד. של מזה בה

 ג׳אד, מספר הסיפור,׳׳ את ״כששמעתי
ל רע לא רעיון בעצם זה לעצמי: ״אמרתי

 מה ונראה יחד שלושתם את נשים סרט.
הסי את כתבה נאמן, רחל אחותו, יקרה.״

 לאיזשהו להגיע שהצלחנו מקווה ו״אני פור,
בצניעות. ג׳אד אומר הישג,״

 סטודיו בקולנוע הסרט יוצג הבא בשבוע
 הקהל שבר שבו קולנוע אותו בתל־אביב,

אישה. מקרה הסרט כשהוצג כיסאות
 יהיה — שלנו התחזית יהיה. מה נראה

טוב.

במדינה
עתזנזת

טיסה
במיטה

 גיבור הולגרסן, לנילם קרה אשר הנם
 טס אשר לגרלף, סלמה של הילדים סיפור

 שוודיה, של אורכה לכל אווז־הבר כנפי על
 השנונה הישראלית לעתונאית מכבר לא ארע
 כדי ללונדון נשלחה אשר נוריאל, פזית

ה של היופי מלבות תריסר את בה לפגוש
 שלוש למשך חנתה טיסתה ובדרך תבל,

בקופנהאגן. יממות
 את ל״כסות״ הצליחה אלו יממות 3 תוך

ב בכתבה לתאר ואף ואוסלו, שטוקהולם
 בגרינלאנד. האסקימוסים חיי את לעדית

 לגרינלאנד מקופנהאגן הטיסה שמרחק זאת
 לתל־אביב, קופנהאגן שבין למרחק שווה

מר לא ואף לפזית, במאומה הפריע לא
 ושווה בעולם, הגדול שהוא׳ האי, של חביו

 וודאי כולה. המערבית אירופה של לשטחה
 רשות אזרח לשום שאין הקטנה העובדה לא

 היתר קבלת בלי לגרינלאנד, חופשית כניסה
נאט״ו. של שדה בטחון מפקדת מאת
 אך בכך, מה של מכשולים היו אלו כל
 היתד, לפזית, ארע אשר ביותר הגדול הנס

 אוקטובר, בחודש לכבודה זרחה אשר השמש
 שוררת השנה עונות ללוח בהתאם כאשר
 בגרינלאנד. שעות 24 כמעט של לילה אפלת

 נתנה פזית, של לכבודה זרחה אשר השמש
תצ כמה לבצע נהדרת אפשרית כמובן לה

וקרחוני־עד. ואיגלו, כלבים אסקימוסים, לומי
 — פזית בהרבה: פשוטה כמובן האמת

 ב־ לשכב נשארה — קור אוהבת שאינה
 מים, בבקבוקי מחוממת במיטה קופנהאגן

ל נלהבות כתבות שלחה זו מיטה ומתוך
 נסיעתה. את מימן אשר הנשים עתון עורך

 כאשר נכשלה, בה הטעות כי לשער יש
 תחום אל גרינלאנד את גם לצרף החליטה

 לפזית. בלעדית אינה שלה, העתונאי הסיור
כ יודעות אינן הנשים, עתון קוראות גם

באוקטובר, אפלה שוררת בגרינלאנד כי נראה

 אין שימוש. ללא בית־ספר של חדיש מבנה
 תלמידים, מספיק בטבריה שאין משום זה

 200״ שכונת שתושבי העובדה בגלל אלא
 | ש־ רוצים אינם בית־הספר, הוקם בה פלוס״,
בו. ילמדו ילדיהם

 1 על־ בשעתו הוקמה פלוס״ 200״ שכונת
 לעצמם להקים שחלמו טבריה, ותיקי ידי

 צלע על סביון, דוגמת וילות, שיכון מעין
הכינרת. פני מעל מטר 200 של בגובה ההר,

 השיכון משרד גם בחר מזלם לרוע
 שיכוני את בו להקים כדי זה הר בצלע

 | הותיקים שכונת על שסגרו וד, ג׳ העולים
א יכלו לא טבריה ותיקי ר,אקסקלוסיבית.

 סביבם, העולים שיכוני הקמת את למנוע מנם
 עם| ילמדו לא החליטו, כך ילדיהם, אולם
בית־ספר. באותו העולים ילדי

אוטו יום מדי כיום מובילים כך משום
 | בניהם תלמידים, כמאתיים מיוחדים בוסים

התחתית. שבעיר לבתי־הספר הותיקים, של
 | נ־ מאז רבות שנים כבר שעברו העובדה

כ נחשבים והם לשיכוניהם, העולים כנסו
 על| רבה השפעה לה אין לותיקים, כיום בר

ט אציל נשאר טברייני העיר,'אציל ותיקי
 הושקעון שבהקמתו חדיש וביתיספר ברייני,
תלמידים. ללא ריק נשאר ל״י, רבבות

בריאות
השפעת
שאיננה

 אנשי־! של הרשמיות ההודעות למרות
 מגפת! בישראל ״אין כי הבריאות משרד

 ר־ך ואינו חמור ״אינו המצב וכי שפעת״
 הימים את ישראל מתושבי רבים בילו ציני״,

 מ־| סובלים כשהם במיטותיהם ם האחרת
השפעת. מחלת

 האחרונים בימים הביעו שונים רופאים
 ער משרד־הבריאות היה אם כי דעתם, את
 ארגון־הבריאות־הבינלאומי׳ן של לדיווחים דיו

ה־| העובדים את לפחות לחסן היה ניתן.

כטכריד תדמידיס ללא כית־הספר
חופשית לאהבה כיתות

 ישראלי עתונאי הוא אפילו — אום ושום
 אך האי. לתחומי לבוא מורשה אינו —
 שבים כאשר לשמוע, כדי עושים לא מה

פזית? בגרינלאנד, היה איך לתל־אביב:

□בריה
 אפרטהייד

הכינרת לחוף
 ב־ ביתיר,ספר לבניין נכנסו התלמידים

 התפזרו הם זוגות, זוגות בידיהם. ששמיכות
 ליחשושי נשמעו המורים מחדר החדרים. בין

גניחות. בקעו המנהל מחדר אהבים.
 בטבריה. ישראלי, בבית־ספר אירע זה

 אבל לילה. מדי כמעט שם קורה זה בעצם,
 המעשיים המין שיעורי לדאגה: מקום אין

מחלקת של הלימודים בתכנית נכללים טרם
 בית־הספר פשוט, טבריה. בעירית החינוך .

ה שהקמתו טבריה, של והמפואר החדיש
 — וריק עזוב עומד שנתיים, לפני סתיימה
 של אינטימי מיפגש במקום בלילה משמש
צעירים. זוגות עשרות

 טבריה עולים. נשארים הותיקים
 שיכולה בישראל היחידה העיר אולי היא

אחזקת של הלוקסוס את לעצמה להרשות

 שיבושי! למנוע המחלה נגד במדינה חיוניים
יקרים. עבודה ימי ואבדן

 מקין חיסון מבצע נערך שעברה בשנה
 לן| אז, גם אולם קונג״. הונג ״שפעת נגד

 מחוק כתוצאה אלא משרד־הבריאות ביזמת
 שגיין תרופות, יבואן של מפותח מסחרי

ציבור. ליחסי משרד אף כך לשם
 יחסי־הציבוון אנשי שכחו אחת עובדה

 הבריאוו! ארגון הודיע אשתקד — לציין
 |1שד,מגיפ חשש כל אין כי הבינלאומי

ישראל. את גם תפקוד
 משרי רק לא אולם כתרופות. מחסור

 דן המחלה, נוכח ערוך היה לא הבריאות
 בקופי[ בה. הלוקים אלה פיחות את מתישה
ון תוהו שרר ההסתדרות של החולים בו  ו

 דן ועובדי הרופאים המגפה. פרוץ עם מייד
 חלו — המחלה כנגד חוסנו שלא מרפאות,

 יתיחן העבודה. מן נעדרו ומרביתם הם אף
 הסניפין של התרופות מחסני — מזו

 צריכן לאפשרות ערוכים היו לא השונים
 הופנ| בת״א המרפאות ובמרבית המונית
קופ״ח של המרכזי המרקחת לבית החולים
יוד! ״אני בקופת־חולים: בכיר רופא אמר

 בפרוע הודעתי — יותר חמור מקרה על
 להבי! צורך יש כי במרפאתי לבית־המרקחת

 התעלמ| אולם מסוים. מסוג תרופות מלאי
שערוריה!״ פשוט זו מבקשתי:
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