
 המלון, של מועדון־הלילה לתוך 30 כבת
 השול- אחד אל פנתה מהירים ובצעדים

 ניגנה עליה לבימה בסמוך שניצב תנות,
 באותה הסבו השולחן ליד קטנה. תיזמורת

 פנתה המתפרצת צעירה. ואשד, גבר שעה
 ״זונה!״ בצעקה: הצעירה אל

 יוסף היו השולחן אל שהסבו בני-הזוג
 מגל. מרים שותפתו שלו, ומאהבת מר־זאב

החו אשתו היתה פנימה שפרצה האשה
 בעיקבות מר־זאב. מרים יוסף, של קית

 והקיפה ביריונים, חבורת התפרצה האשד,
ומה צעקות מהומת פרצה החבורה. את

 האמנו- התוכנית להפסקת שגרמה לומות
ה האשד, ששכרה הבלשים אלה היו תית.

 רב זמן עקבו הם מר־זאב. מרים חוקית-
 כי להם ומשנודע והמאהבת, הבעל אחר
 סוף־שבוע לבלות עומדים ואהובתו יוסף

 החוקית לאשר, דיווחו האשקלוני, במלון
 עימות ליצור במטרה למקום, והזעיקוה

המחזה. את ולצלם הצלעות, שלוש בין י
 התסריט הצליחו. לא הבלשים

 מרים את לשמש במטרה מראש, תוכנן
 ה- לכשיידון הרבני בבית־הדין מר־זאב
 ובלשי השתבש דבר־מה אולם שם. סיכסוך

 מחוץ עצמם מצאו חביב מישרד-החקירות
 מהלומות. שחטפו לאחר למועדון-הלילה

 האשד, את תבעה מגל, מרים המאהבת,
בה. שהטיחה העלבונות על לדין,

 החוקית האשד, הודתה בבית־המישפט
 שהיא ,בטח :עימה היו ונימוקיה באשמה,

 אותו ומסיתה בעלי, עם יוצאת היא כזו.
בנותיו.״ ונגד נגדי

מרהאב מרים את מצא בית־המישפט

זאב מר* יוסף
!״אותי שתעזוב ,רק

 פיצויים בתשלום אותה וחייב אשמה,
 אלפים שלושת בסך בעלה, של למאהבת

רע. שם הוצאת על לירות,
השנים, כל אותי הטרידה אשתי ,מרים

 יוסף סיפר בניפרד,״ לחיות שהתחלנו מאז
 השאר ״בין במיקצועו. ביוכימאי מר־זאב,

 שתתפרץ ואיימה לביתור,ספר, אלי כתבה
ש איימה היא מלמד. שאני בזמן לכיתה
חיינו.״ את ומיררה מגל, מרים את תרצח

 את היא גם מאשימה מר־זאב מרים
 באיומים מרים המאהבת ואת יוסף בעלה

גט. לו לתת שתסכים כדי לחץ ובהפעלת
 מר-זאב מרים הרכות. משחיזים ,

 על- עליה שהוטל הקנס את שילמה לא
 על לערער ,רציתי בית־המישפט. ידי

 הקנס את לכך. כסף לי אין אבל המישפט,
 ועכשיו כסף, מחוסר כן גם שילמתי, לא

 מרים, אומרת המשכורת,״ את לי עיקלו
ה מחמת ייאסר, שבעילה עתה החוששת
 תישאר והיא נגדו, העומדות האשמות

דמי־מזונוח. ללא
 יותר: אופטימי לעומתה, מר־זאב, יוסף
 בהאשמות. הודיתי המעצר, עם ״בקשר

 לא הכל. את החזרתי וכבר שוחררתי, רק
 ידיעתה בלי זאת ועשיתי לאיש, נזק נגרם

 אשר החברה. בעלת שהיא מגל, מרים של
 שתעזוב רק הכל לה אתן אשתי, למרים
 הבנות ברשותה, נשארה הדירה אותי.

 דמי־ וגם עשירים, הורים לה יש אצלה,
ואשלם.״ משלם, שאני המזונות

 בתל- שבביתה מגל, מרים המאהבת
 במיבטא אומרת, יוסף עכשיו מתגורר אביב

 מרים. עם דבר שום לי ״אין :בולט אנגלי
 למה אז אותי, והוא יוסף את אוהבת אני

לגוז״ להפריע

ה הנעיקסע ■0 חז ת ליהודיה מ
)45 מעמוד (המשך

 בכוכביו מבט מעיף הראשונה, המחלקה
בשביעות־רצון. ומחייך
 להשתתף למנדי שהציע הוא זה היה

ה בתפקיד מנישואין, מפחד מי בקומדיה
ה דל. במישחק שניסיונה למרות ראשי,
סוח ערב מדי כמוצלח. הוכח שלו הימור

 הקהל, מפיות אנחות־התפעלות מנדי טת
 שגרם דבר מצחוק, להתגלגל לו וגורמת
 החדש, התסריט את עבורה לכתוב ליואל

 לכישוריה. המתאים מייוחד תפקיד שבו
 הקוליגה מן התפעלות מלא בורשטיין מייק

שלו: החדשה
 ליד. כפפה כמו לתפקיד מתאימה ״היא

 את תגלם היא, ורק שהיא, ברור היה
ש הוכיחו והטסטים מרילין, של דמותה

 ראשה מניעה ומנדי אומר, הוא צדקנו,״
בשובבות.

לומ שאולי, לרפי מנישואיה דנה, בתה
מתוב באנגלית אמריקאי. בבית־ספר דת
 לעיתים משתמשת כשהיא בעיברית, לת

 אומרת אופייני, צברי בסלנג מזומנות
 שאני עניין, מזה לעשות צריך ,לא :מנדי

 עניין מזה שעושה מי בקולנוע. משחקת
 בבית־הספר לומדת דנה חנטאריש. הוא
שלוש. השעה עד

 אחר־הצהריים בשעות הביתה אגיע ״אני
 ארו־ אחרי עד איתה ואהיה המאוחרות,
 משכיבה שלי השכנה אחר־כך חת־הערב.

 לילדה, יקרה לא דבר שום לישון. אותה
 ביום. פחות שעה אותי תראה שהיא מזה
אנג איתה מדברת אני מקסימה. ילדה היא
 בשבילי. מדי טובה שלה העיברית כי לית,

 ,אמא, :לי אומרת היא שוגה, כשאני תמיד
אותי. ומתקנת ככה,׳ לא

 ביחסים אני שאולי, רפי אביה, ״עם
 וכל התגרשנו, לא מעולם אנחנו טובים.

 אחר, למישהו להינשא נרצה שלא זמן
להתגרש? מד. בשביל
 הקאדיירה עניין את לוקחת לא ״אני

 אנשים כמה כמו ברצינות כל-כך שלי
 אם סרטים. עשיתי תמיד מכירה. שאני

 בה מעיינת אני בהצעה, אלי בא מישהו
 הצעות קיבלתי תמיד עניין. של לגופו

ש אחרי אד ראשיים, בתפקידים להופיע
התפקי ,לא׳. אמרתי התסריט את קראתי

אותי. עניינו לא דים
 עבודה. לחפש צריכה אני אם ״בכלל,

 להיות בחשבון. בא לא זה סוכן, לי לחפש
 בשביל אבל מעניין. תחביב זה שחקנית

 מ־ אחוזים לאל, תודה לי, יש לחיות
לי.״ דואג ורפי המיסעדות,

 בתפקידי ניצבים
טאפטים

 שלושה מאזינים מגדי של דבריה *£
 עינבר־ זהבה בר־דרור, רוני דיילים: /

 פיצי. המכונה מרמנסקי, ושרה שילון
 תפקיד משחקים בחיים הדיילים שלושת

בסרט. גם זה
 בן האכסקלוסיבי הצוות עם נימנים הם

 צוות־הפירסו- את המהווה הדיילים, חמישה
 עעבר־שילון זהבה חברת־התעופה. של מת

 גם וכמוה רבים, פלאקטים על הופיעה
 וייצגו לחוברות שהצטלמו ופיצי, רוני
 שהצריכו שונים באירועים החברה את

מעש כשהיא להצטלם מסרבת פיצי ייצוג.
 אל־על,״ לדיילת יאה לא ״זה סיגריה. נת

 את ליישר מקפידה זהבה אומרת. היא
 אותנטיות דיילות העדיפה החברה מדיה.

בדרי מתמצאות שאינן שחקניות על־פני
המיקצוע. שות

 והניצבים! השחקנים עם יחד הדיילות,
 הסימפטית, המלבישה חרש, נאווה עם יחד

 של קצינה שבועיים לפני עד שהיתר.
 גרוס, אורי המאפר עם ויחד !הנח״ל להקת

 נצלים הראשון, למל בקוני גם שאיפר
הג׳אמבו. בתוך מחום

 עצמו למען גם ואולי אלה, כל למען
 יואל מחליט הסרט, צלם ליאון ניצ׳ו ולמען

ו החוצה, הצילומים את להעביר זילברג
מהמטוס. הירידה את לצלם

 הצונן האוויר את לרווחה נושמים כולם
 עומדת מנדי בן־גוריון. נמל־התעופה של
ה כבש־המטום. על חומה מיזוודה עם

 מקומות לעצמם לתפוס מנסים ניצבים
 שחקנים להיות חלמו מהם כמה בולטים.
 כ״טאם־ מככבים כאן, הם והנה גדולים,

ה מן כמה הזוהרת. הבלונדית ליד טים״
 גדולות? כוכבות להיות חולמות נערות

 הציציות עם בתלבושת, בורשטיין, מייק
 ניצב ברוח, מתעופפות ופיאותיו בחוץ
 ה- סיר כשבידו מנדי, מעל מדרגות כמח

מהבית. איתו שהביא טשולעיט
מת כמעט מייק יורדת, מנדי אקשן!

 הראשון יום־הצילומים מהמדרגות. גלגל
 תודה בשלום, עבר למל קוני שלושח של

לאל.
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 אסלות; כיורים.
 חרסינות, אמבטיות;

 ואביזרים. קרמיקה
איטליה תוצרת פאר

 לחזות מוזמנים
טין  ,1 לבונ

ב. אבי 623978 טל.תל־

 חשרותים המטבח;
 יראו האמבטיה וחדר
 הפאר בדירות במו

שבאירופה.
 והחלומות הדימיון

 נעימה, למציאות יהפכו
אצל שתבקר לאחר

 קטן משה היבואן
בע״מ.
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