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 ישראל מדינת
החקלאות משרד

המחירים לוח להלן
 של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת

שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט הסופרסל
 החל למבצע

30.5.75 עד 25.5.75מ־
ת ו ק ר לציכו י

3.30 מעולות עגבניות
2.15 מעולים מלפפונים

2.10 גזר
1.90 חדשים תפוחי־אדמה

1.15 מהנגב תפדא״ד
1.50 (ארוזים) מהנגב חורפיים תפוא״ד
2.15 (ירושלים) ארוזים חדשים תפוא״ד

0.75 יבש בצל
0.90 (ירושלים) ארוז בצל

ח 1 ר י פ
2.35 אפילים — ולנסיה

2.20 יצוא סוג — אשכוליות
3.45 ירושלים — בננות
3.70 בננות

ת ו פ ו ע
לבישול מוכן קפוא צעיר פטם
9.00 כתומה והחתימה שקופה שקית ,2 גודל

10.50 מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,

ם י ג ד
מדגים עשוי אחיד פרום — בקלה

גרם 360מ־ פהות לא שמשקלם
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ומסעי וחוסה
 חזה״, ״העולם את להחרים ממשיכה ״אל־על״ חנחלת

תעופה. כענייני הכלתי־תלויה עמדתו כיגלל
הדואות האחרות, חברות־התעופה לכל בניגוד
המשלמים לגוסעיס, ח*וג♦ שדות עיתוגיס באספקת
הנהלת טבודה כדטישי־הטיסות, עבוד הוךעתק
הגוגזים עיתונים לשחד אמצעי שזהו ״אל-על״

לחברה. נעימות שאינן ידיעות
 ענייני לסקר וימשיד זה, ללחץ ייכנע לא הזה״ ״העולם

והכנתו. מצפונו מיטכ לסי תעופה
 הישראלי העיתון הוא הזה״ ש״העולם מאחד

 הגוס- על ,;אל־על״, במטוסי מצוי שאינו היחידי
 לקרוא המבקשים עים,
 בעת הזה״ ,,העולם את

 בגליון להצטייד הסיטה,
ההמראה. לפגי השבועון

היה העולם

במדינה
חיים דרכי

והסנה חיים
 קומדייודהסזפסמיק

 2000 מזה הראשונה
השחורה״, ״הבננה שנה,

 כשורה נושאת
ואחכה סובלנות 7ש

 מוצא, הבדלי אף על האנשים, ״כל
 זהו לרעהו.״ איש דומים — ולאום דת

 הבננה חיים, בנימין של סירטו של המוטו
השחורה.

 ארשת- בעל נמודקומה, ,40ה־ בן חיים
 מסורתי הודי סארי לבוש טובת־לב, פנים
למיש־ בהודו נולד רקום, כובע ראשו ועל

ועזבתי.״ מעילי את לקחתי העיפרון,
 הוא התיאטרון. אל פנה חיים בנימין

 ובד־בבד, צמח, בנימין הבמאי אצל למד
 מונית. כנהג עבד לימודיו, את לממן כדי

פנטומי למד לניז־יורק, נסע <וחר מאוחר
 ל״תיאטרון והצטרף מרסו מרסל אצל מה

אוואנגארד. ביצירות שעסק הנודע, החי״
ההע)118 ׳11^2101(• החי בתיאטרון

 מהותי באופן ששינתה האשד, את הביר
 אחת דארין, מאיה זו היתד, חייו• כל את

 הקולנוע, של ביותר הססגוניות הדמויות
 האוואג־ הקולנוע כנביאת שנחשבת ומי

גארדי.
ש מאיה, קולנוע.״ תעשה ״אתה

 הפרוע האדמוני בשערה כמכשפה נראתה
 מאמינה היתד, המוזרות, ובתילבושותיה

 חיים בנימין אל ניגשה היא ב״וודו.״ גדולה
: ואמרה  קולנוע.״ לעשות צריך ״אתה לו

שהיא ״מכיוון בעצמו: מספר שהוא וכפי

חיים בנימין מפיק
טמבל״ ״אני

השחורה״ ב״כננה וערכים יהודים כין התנגשות
מכשפה של שליח

 בגדדי. ממוצא מסורתית יהודית פחה
 מישפחתו, את עזב 16 לו מלאו כאשר
 הנדסה, שם למד הוא לניו־יורק. ונסע

כ עובד החל לימודיו את שסיים ולאחר
השורה. מן מהנדס
 שולחן־השיר־ על רכון בהיותו אחד, יום
ב מגרדי-שחקים מאותם באחד שלו טוט

 שבישרה הבשורה אליו הגיעה קליפורניה,
:חיים בנימין סיפר האמיתי. ייעודו את לו

 ברק כמו היה ״זה משמיים. ברק
 ועסקתי במישרד, בחדרי ישבתי משמיים.
 שולחן־עבו־ לי היה מיזוג־אוויר. בתיכנון

 לי בא לפתע חלון־זכוכית. ליד שעמד דה
 אנשים וראיתי החוצה, הבטתי החיזיון.

נוס מכוניות יפה, הר ברחוב, מסתובבים
זכו יש כאילו בכלוב, כמו הרגשתי עות•
 פית- הייה זה הרחב. העולם לבין ביני כית

 אני טמבל, אני :לעצמי אמרתי אומי.
 והלכתי. קמתי, שם. והעולם — פה יושב

את שמתי שבו בחיי, חשוב רגע היה זה

 שליח, שהיא הרגשתי אני מכשפה, היתד,
 שסיימה אחרי קצר זמן בה.״ והאמנתי

 נפטרה חיים, בנימין לגבי שליחותה את
ה ובעלה במוח, משטף־דם דארין מאיה
מצל את במתנה חיים לבנימין נתן יפאני

 החל חיים בנימין מאיה. של ד,מ״מ 16 מת
משמיים. הנבואה כדבר סרטים, לעשות

 בקולנוע, עיסוקו שנות עשר במשך
קצרים. סרטים 10כ־ לצלם הספיק
 הבננה מלא, באורך הראשון סירטו את

 אחרי בארץ, כשנה לפני צילם השחורה,
 מטעם לירות אלף 180 בסך במענק שזכה

ואמנות. לתרבות המועצה
 את לנטוש חיים בנימין החליט מדוע

 ארצה? ולעלות ניו-יורק של הקולנוע עולם
 בנימין לדבריו. ציונית, בנאלית, הסיבה

 את לקדם כדי לארץ־אבותיו, עלה חיים
בה. הקולנוע תעשיית

)47 בעמוד (המשך

1969 הזה העולם42


