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 אלף 180ל־ דירות. כ־ססצ מניות
 אלף, 300כ־ עוד חסרו לו שהיו הלירות

 שעליו התקציב הסרט. את לעשות כדי
 מפיץ החל הוא מיליון. כחצי היה החליט
 לבעליהן שהבטיחו לירות, 200 בסך מניות
 דרך זו היתה הסרט. מדיווחי יחסי אחוז

ספק. ללא כספים׳ לגיוס מקורית
 מן יוצא בלא שכולם הסרט, שחקני

 42 במהלך קיבלו מיקצועיים, אינם הכלל
 הובטח להם וגם ולינה, מזון ימי־הצילומים

הסרט. מריווחי מסויים אחוז
 מעל שהם לחובות נכנס חיים בנימין

לנו מבטיח כשהוא לאפשרויותיו, ומעבר
ש לאחר מייד להם יוחזר כספם כי שיו

הרחב. הציבור בפני יוקרן הסרט
 נראה כיום, העניינים מצב לפי אולם

 אכן אשר עד רב זמן עוד יעבור כאילו
בפומבי. הסרט יוקרן

 כ־ מזה סירטו את עורך חיים בנימין
חד שני בת בדירה במו־ידיו. חצי־שנה,

 מכונת לה ניצבת תל־אביב בצפון רים
המאכ גלגלים ערימות שסביבה עריכה,

הסרט• צילומי את בתוכם לסים
 אלף 50כ־ עוד חסרות חיים לבנימין

שלו. הסרט את לסיים לירות,
 קומדיית־ עצמו הסרט האהכה. רעיון
 צעירים על המספרת מטורפת, סלפסטיק
ב המורדים ואמריקאים ערביים יהודיים,

החד אחר ללא־הרף ומחפשים הזקן, דור

השחורה והבננה חיים
וצחוק טירוף תוך אהבת־אדם

 וסא־ קומיים אלמנטים והמין. האהבה פש,
ה של המוטיבים את מדגישים טיריים

להגיע. הסרט חותר שאליה סובלנות,
 כי לאנשים להסביר היה שלי ״הרעיון

 האיסלאם וכי בני-אדם, הכל בסך אנחנו
ומע מעל לזה. זה מאד קרובים והיהדות

 בין הבעיות, אותן לנו יש לפוליטיקה בר
 את יהודים. אם ובין ערבים אנחנו אם

בפטישים, להכניס רציתי לא הזה הרעיון
 עם לילד, תרופה שנותנים כמו אם כי

 והצחוק הטירוף הבדיחות, מתוך ©וכריה.
ה אהבת את לראש לאנשים להחדיר —

שבשינאה.״ הגיחוך ואת אדם
 50 את לגייס חיים בנימין יצליח אם

ה הקהל יזכה לו, החסרות הלירות אלף |
ר קומדיית את בקרוב לראות ישראלי  ז

 אלפיים מזה הראשונה העברית סלפסטיק
 לצד ערביים שחקנים משחקים בה שנה,

עב מדברים בה ואשר יהודיים, שחקנים
לסירוגין. וערבית אידיש אנגלית, רית,

ש מגד, אהרון הסופר כנה. שליחות
 הסרט, של עותק־העבודה הוקרן בפניו
כ חיים בנימין של סיגנונו את הגדיר
צאפלין. לצ׳ארלי שלום־עליכם שבין משהו

 ראש שרפשטיין, בן־עמי והפרופסור
תל־אביב, באוניברסיטת לפילוסופיה החוג
 סרט ראיתי לא ״מעולם הסרט: על אמר

 כנה. כל־כך שליחות עם לא־תעמולתי כה
 מנסים שאנשי־התעמולה מהסוג שליחות,

אליה.״ להגיע תמיד
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הומו ע□ הצועד הבוק
לאומי. בנק מסניפי אחד בכל זו לתכנית להצטרף תוכל
טרבי־ישראלי. ובנק קופת-טם אגוד,בנק בנק

 .1070של מידי ♦מענק
 ממס. פטורה ריבית ♦

 למדד ♦הצמדה
 והמענק. הקרן של

 המענק, על ממס ♦פטור
ההצמדה. והפרשי הריבית

 אחת־ בתוכנית יתרונות 4
 ססססר תכנית״כח

 עומדת 1? תכנית
-.1ביו30ב־ להסת-״ס

 ססססר חשבוךכח פתח
 אחד ולכל לך

 משפחתך מבני
היום. עוד

■אחת. בחבה ארבעה

ה,,פיקנטי״
זק״ש של

 הבית עקרת הגיע, עתה זה
 לרווחה, לנשום עתה יכולה

 ה״פיקנט לשוק יצא עתה זה
 זק״ש. של המשפחתי גריל״

 להכנת המשוכלל המכשיר
מעדני פיצה, :כגון מעדנים

במהי הכל וסטייקים, דגים
שומ בשמוש צורך וללא רות
 המשפחתי גריל הפיקנט ני.
ב השוק את כבש זק״ש, של

הנאה. ובעיצובו באיכות טיב,
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