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מופיעה זה בסרט משמיים. מתנה הדמיונית בקומדיה המופיעים

 המשחקת ,1971 המיס מלכת משמאל) (תמונה דוידסקו אירים גס
 הישראלי. התחתון העולם לאנשי המתקשרת אמריקאית תיירת
 ■בחרה נוסף, עלילתי בסרט השנה להופיע הספיקה שכבר איריס,

בבית־הספר. לימודיה את ונטשה בסרטים שחקנית של בקאריירה

את ומספויס ות1

הפרברים סיפורי
ה למו ** ק טי ס ק ר  נמל פועל הוא ק
 העובד פלורננין משכונת סלוניקאי ^

 בנמל־ מכס פקיד הוא דודו אשדוד. בנמל
 שבזי. בשכונת המתגורר בלוד התעופה

 הים בחוף מציל עוזר הוא גוטה, ואילו
 בשכונת המתגורר תל־אביב, צפון של

תל־אביב. של הישן הנמל שליד הצריפים
 סלמו משלו. חלום מהם אחד לכל

חולם ילדים, מרובת למשפחה אב הקשיש,

 הוא הטלפון עמודי שני בין 11 ף ך■
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שני לאחר זה למצב הנקלע שבזי, של נתי
 השכונה, פירחחי בין בתיגרה להפריד סה

 אגרוף בטעות חטף משמיים, מתנה בסרט
תלוי. נשאר שם עמודים, שני לבין והועף

 דודו העיר. בצפון יותר מרווחת דירה על
 חולמים שבזי, משכונת הצעירים וחבריו

 אמריקאיות. ותיירות פאר מכוניות על
 התחייבויות, כל ללא חייו את החי גוטה,
 חלומות ותינוק. צמודה אשה על חולם

 כל עבור אבל אפורים. אישיים, קטנים,
כולם. החיים הם מהחולמים אחד

 (עמוס דודו בר־יותם), (ראובן סלמו
להיות יכלו זוהר), (אורי וגוטה טל־שיר)

 אבל אחת. קולנועית דרמה של גיבוריה
 שלו הדרמה את משחק מהם אחד כל

ש ישראליים סרטים בשלושה בנפרד,
 את אלה. בימים בעיצומה נמצאת הפקתם

 משפחה של מאבקה סיפור סלומוניקו,
וב אשדוד בנמל מצלמים סלוניקאית,

 של בביומו ופלורנטין, נווה־צדק שכונות
 הקולנוע במאי מוותיקי שטיינהרדט, פרדי

ה העלילה סרט למעשה שזהו בישראל,

 משמיים, מתנה את שלו; הראשון ארוך
 שבזי בשכונת מצלמים דמיונית, קומדיה
 זוהר ואורי ;בן־ארצי גד של בביומו
 הגדול, החופש בסרטו עצמו את מביים

 מכבר לא התרחשה בו באזור המוסרט
 למעצרם שהביאה הדרמה :אחרת דרמה

 הזמר לסרט, שותפו ושל ישלו ומשפטם
איינשטיין. אריק

ואיינשטיין זוהר נעצרו כאשר בשעתו,

במרכז) (כורע בר־ינתס ראובן הוא 1*111
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 זו, בתמונה בר־יותם. של משפחתו סיפור על המבוסס בסרט טין,
נראים סלומוניקו, הסרט צילומי תחילת עס אשדוד בנמל שצולמה

או הנרי המפיק שפירא, (״דודלינג״) דוד המפיץ־מפיק :עומדים
 מרוקו) מלך חסן של ממקורביו שהיה ממרוקו, חדש (עולה חנה,

 מימין כורעים, בן־סירה. יעקב והשחקן שטיינהרדט פרדי הבמאי
עמרני. וגבי בר־יותס ראובן אלקלעי, מוסקו :לשמאל


