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הפו והשדרן ממפיק של החדש שותפו
 הקולנוע בעיסקי פרוסט, דייוויד פולארי

 העולם, ברחבי שלו המסועפים והטלוויזיה
 לפי מהנדס עטאללה, יעים :ישראלי הוא

 חשבונות־הבנק על־פי ומיליונר מיקצועו
ישלו.

 המנדט בתקופת בחיפה נולד עטאללה
אח הנדסה. ללמוד ללונדון יצא הבריטי,

 השלים ישראל של מכרזת־העצמאות רי
 בורסה לעיסקי פיה אך לימודיו, חוק את

 הון״ צבר מעטות שנים בתוך ובנקאות.
 מהונו ניכר חלק עתה מקדיש והוא עתק,

 החיובי הדימוי ולחיזוק לעיסקי־שעשועים
בעת־ובעזנה-אחת. הערבית, האומה של

ה ״פסטיבל מסממני אחד הוא עטאללה
פתי אשר בלונדון, עתה הנערך איסלאם״

 מלכת של בנוכחותה כובדה החגיגית חתו
 סידרת־טלוויזיה והפיק מימן הוא אנגליה.

 ממנה שחלק הערבי, הניסיון מצליחה,
ב עתה משודרת והיא בישראל צולם

 נמכרה וכבר יורקשייר, של טלוויזיה
העולם. בכל רבות לארצות

 פנטאסיה :עטאללה של אחרות הפקות
 באלברט שייוצג מוסיקאי מהזה ערבית,

 מהצגה תקליט לונדון. של המפורסם הול
 שיופק וסרט ארטיסטס, יונייטד בהוצאת זו

 סיפרותי־מוסי־ חומר אותו על־פי בקרוב
קאי.

 משלו, הוצאת־ספרים גם לעטאללה
 לאור בה מוציא והוא נאטארה, סיפרי
 הערבי הניסיון :ספרים שני אלה בימים
והפי ישם. באותו הטלוויזיה סידרת על־פי

ערב. של האחרונה נה

היסטוריר.
שנה מראה מחדר־ה

יסודות בחפירת שעסקו ים7דע5ה
 ו7כי דחובות, במרכז חדש לבניין

ראשון רחובותי היסטורי אחד
 ״משהו הבין: הכבד הטרקטור מפעיל

 הגיבעה את להוריד ״צריך בסדר.״ לא כאן
 הקבלן, לו הורה עמוק,״ ולחפור הזו

 דוארן חירבת היא ר״גיבעה׳, על בהצביעו
 קילשוני משהחלו אך רחובות. שבמרכז

 החלו הקשה, באדמה ננעצים הטרקטור
 ושיברי חרסים, שיברי סביב מתעופפים

 הטרקטור למפעיל ניראו שלא אבנים
עיקר. כל רגילה כאדמה

 הקבלן את הזעיק הוא בוסית. הרמת
 ובאו התאספו וכך שותפו, את הזעיק וזה
 מאנשי וחשובים גדולים הרמה הגיבעה אל

 ברחובות ״גם ׳פה־אחד: שקבעו רחובות,
 שלט והציבו מיהרו הם עתיקות.״ יש

 כוסית והרימו היסטורי,״ ״אתר :גדול
 הראשון ההיסטורי האתר גילוי לכבוד

ברחובות.
 50כ־ רחובות, במרכז שנתגלה הדבר
 של הראשי רחובה הרצל, מרחוב מטרים
 במאה ששימש תעשייתי, מיתקן הוא העיר,

ארי לצביעת הנוצרית לספירה השביעית
 הביזנטי, בית־החרושת נתגלה כאשד גים.

 למה ״,בעצם, העיר: ■תיקני חכמי נזכרו
 ידענו הרי י עתיקות עכשיו עד חיפשנו לא

הביזנטית.״ בתקופה יישוב כאן שהיה
 העתיקות, נתגלו שבו הקטן, המיגרש על
 קבוצות שתי האחרונים בשבועות ניראו

קבו באדמה. רב במרץ החופרות עובדים,
 על שעמלו פועלי־הבניין, היוו אחת צה

ההיס לאתר סמוך המשותף הבית הקמת
 בעוד הפיגומים, בהרמת עסקו הם טורי.

 המיג- של האחר בקצהו ה־שנייה, הקבוצה
 וסתם וארכיאולוגים חופרים כללה רש,

 העתיקות מאגף שהגיעו טובים, אנשים
ל החוג מן במישרד־החינוך, והמוזיאונים
 תל־ באוניברסיטת קלאסית ארכיאולוגיה

 ברחובות. החברה-להגנת-הטבע ומן אביב
מט כלי־חרס, העתיק במיבנה חשפו הם

לרוב. וכלי־זכוכית בעות
להי הופסקה. לא המשותף הבית בניית

 :החליטו הקבלנים הוגברה. אפילו היא פר,
 של הבנייה באתר נוספות עתיקות ״אין
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 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 א-שר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעזת בז. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״
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 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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בקווים. לסיור יוצא מח״ט 8
תל־יוסף קיבוץ אפרתי, נרדה
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תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי
 במחט טיפול של חתך־לרוחב 8׳

סינית.
חולון ,50 אחד־במאי רח׳ כהן, אורי
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חיפה ,125
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גיבעתייס ,33

בדרייב־אין השבוע
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 עד ברציפות פתוח
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