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שעווה ולבושות שמלות חופה שמחירן נע בין  250ל״י ללמעלה מאלף ל״י השימלה.

קולנוע מוגרבי לרחוב מאפו .העלילה
המרכזית מתרכזת אמנם בצפון הקטע
האמור ,אך גם הדרום מצליח לגרוף קהל.
כל הרוצה ליהנות מהבידור החדש ,חייב
לזכור כי קיימים זמני הצגה .שעות ה
בידור ,הפחות־או־יותר רשמיות ,הן 5
עד  7בערב ,בכל יום ,להוציא ימי שישי
ושבת .בערבי יום שלישי וחמישי ,הצ
גות מיוחדות.
המופע קרוי  :רחוב הכלות .מאחורי
הקלעים הוצמד לו אמנם הכינוי :תע
שיית הכלות ,אך קהל המבקרים ברחוב
בן־יהודה מעדיף את השם הפשוט ,הכפד
עט רשמי .כי זה מה שרואים  :כלות,
כלות ,ושוב כלות .כולן יפות ,כולן ב
בגדי לבן ארוכים ומרשימים.
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ויש אחרות שמתחתנות רק עם כובע .הטב־
חר גדול .המחיר  :בין  75ל־ 150ל״י לכיסוי.

^ ולן עוטות כתרים ,הינומות ופרחים
ריחניים ומלאכותיים ...כרקע לכל הלבן
הזה ,משמשות מכוניות מקושטות בזה-

מדי  0ו ב

הכלה שרה אריה ) ,(17טרם חופה ,צוחקת למאמציו של חתנה
מורים אקרמן ) (20לענוב במו ידיו את עניבת החתן שלו.
שרה אריה בילתה למעלה משש שעות בסלון אמבר ,האחראי להופעתה הזוהרת.

של הכוכבת ,אך היא משמשת רק כ־
סטטיסטית — שושבינה.
ביום בו אמר אלוהים פעמיים ״כי
טוב,״ הוא היום השלישי בשבת ,מציג
רחוב הכלות בין  40ל־ 50כוכלות לערב.
כך גם בחמישי בשבת ,המוביל מסיבה
הרבה יותר פרוזאית — אפשר להרוויח
שבוע דבש יותר ארוך.
בימי ראשון ,שני ורביעי ,הקהל שעל
המדרכות זוכה תמיד לתמורה מלאה.
״תעשיית הכלות״ פולטת את הסחורה
שלה לרחוב ,בקצב מדהים של 5—10
כלות בממוצע לכל רבע שעה.
מה שהקהל ברחוב אינו רואה הוא את
שעות ההכנה הקודמות למופע .שעות

ההופכות ברווזונת ממוצעת לטווס בנו 
צות מלאכותיות ,צבועה ומבושמת לק 
ראת ...הצלם.
הצופים בבידור מתרכזים בדרך כלל
ליד מכוני היופי ומכוני הצילום .הצופים
שלא נותר להם מקום עמידה ,מעיפים
מבט מהיר בעוברם ברגל או מן המכו
נית .בין  5ו־ 7בערב כל מבט זוכה ב
כלה.
רחוב בן־יהודה מציע לכוכבות מבחר
מגוון של ״חדרי איפור והלבשה.״ הב
חירה תלוייה בעומק כיסי ההורים.
המבחר מ ת ח ל ק כדלקמן  3 :בו
טיקים לשמלות חופה 2 ,מכוני יופי
לכחל וסרק ו־ 2תעשיות של שילוב שם־

שמלות רמינחו

הכלה רחל משיח עומדת להיהפך לרחל גולדמן.
בעוד שניות מיספר תצא לאולם ,לאחר שעברה
את כל תהליך הייפוי והפירכוס במכון הכלות .ברקע  :שמלות החופה שמציע הבוטיק.

ך•* ידור חדש כבש את תל־אביב.
 - 2בידור שאינו חייב בתשלום ,גם לא
במיסי תענוגות .אין לו אמרגן או אולם
מופעים .עם זאת ,יש בו מהזוהר ,העו
שר ,וההתרגשות של הצגות בכורה.
השחקנים ,או יותר נכון ,השחקניות,
מתחרים־מתחרות ביופי המתקתק של
סירטי־פירסומת .כל אחת היא כוכבת,
ולו רק ללילה אחד.
הבמה הענקית היא רחוב בן־יהודה.
המקום המדוייק  :הקטע המתמשך בין
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בים ובנוצצים ובפרחים שונים.
חתנים בחליפות חדישות ,חתנים
שחליפותיהם תלויות עדיין במכונ
יות הפרחוניות )בעוד הם עצמם קבועים
על ה״ברזלים״ ,ממתינים לצאת התגש
מות חלומותיהם מאחורי הקלעים(.
פה ושם מופיעות בהצגה הגדולה של
בן־יהודה גם אמהות עצבניות במכסי
מנצנץ ,הממתינות לבת המסכנה שיוצאת
לעולם האכזר .לעתים רואים אפילו מה
דורה זעירה של כלה ,עם כל התפאורה

הפיונונית

המכונית המקושטת שתוביל את הזוג המתחתן לאולם מצפה
לרוב שעה שעתיים על מדרכת רחוב בן־יהודה .אס הכלה
מוכנה בזמן ,החתן עוד לא הגיע ,וכששניהם מוכנים ,הם רצים להצטלם .המכוניות
מכוסות בפרחים טבעיים ומלאכותיים קלועים יחדיו ,מתחרות זו בזו ביופיין.

