
ה אותה ג ל  אחיו פרס, (״גיגי״) גרשון אוי מאחדתמ
ש רותי, ובתו פרס, שימעון ח״פ של

 בביתה שנערכה במסיבה עוזי. אחיה ביים אותו סרט הפקת סיימה
הקיצבית. המוסיקה לצלילי אביה עם 24ה״ בת רותי רקדה

היש שהגבר פעם כד ^
■ /  מסך על מתעלס ראלי /

 אמין,״ ניראה לא הוא הקולנוע,
 של אשתו גמזו, חווה ציינה
 די־ ,לשעבר התיאטרון מבקר
 האמת ״את גמזו. חיים ד״ר

 יעוד התלונן בפני,״ לי יגידו לא
 לשידור. לא הסרט במאי לבנון,

 צה״ל שבגלי זוכרת לא ״אני
 עופ״ אמרה כזו,״ שחיתות היתד,

הקריי שהיתר, מי כורלא, .ר.
צוז״ל. גלי של הראשונה נית

 שמעתי האלה התגובות כל את
 לא החדש הסרט הקרנת תום עם

ב בבית־מלון שנערכה לשידור,
 כל באו ההקרנה אחרי הרצליה.
לכ קוקטייל, למסיבת הקרואים

 התיק־ ואנשי הסרט משתתפי בוד
• אליו שהוזמנו שורת ו • •  ״אני !

 אותי משמיצה היא למה יודע לא
שון אמר בעיתונים,״  (״גיגי״) גר

 כל ״לא רותי. בתו על פרם
 אך ציין. הוא שקר,״ היא השמצה

 בתו על להרעיף לו הפריע לא זד,
ער שהיא במסיבה חיבוקי־חיבה

 תום עם ברמת־אביב, בדירתה כה
 אחיה, של האחרון הסרט צילומי
ני ראשונה אהבה פרס, עוזי
 אבא באו למסיבה לכישלון. דונה
 עושי וכל כרמלה ואמא גיגי

לפ עשו שהם וזה האחרון הסרט
 כועסת לי נראתה לא רותי ניו.

 עליו ההשמצות אביה. על באמת
 לא אביה כי שטענה, בכך התבטאו

 הסרטים במימון ולאחיה לה עוזר
 בעצות,״ רק לנו עוזר ״הוא שלהם.
אוז על לחש גיגי אך רותי. אמרה

ש מדוייק לא זד, כל שקודם ני,
 ושנית להם, עוזר לא לגמרי הוא
הסר את יעשו שהם מעדיף הוא
 ״זה עצמם. בכוחות שלהם טים
 לילד נותן שאב צעצוע עוד לא

 להשיג ללמוד צריכים הם שלו.
 עושה ואני הקשה בדרך דברים

 הוסיף. הוא בלבד,״ לטובתם זאת
 שימעון ח״כ של אחיו גיגי,

ביותר, עסוק קבלן הוא פרם,
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 את גילה סיימה הרחב, לקהל מוקרנים כבר לשידור ולא דק חבל
לכשלון. נידונה ראשונה אהבה האחרון, סרטה על עבודתה מלס 011 חוסחסיס 07/7
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פרס. רותי אצל במסיבה שונים, בסרטים קטנים קידים
28 —יי

1 1 1 111|  שוחחה למסיבה, אלמגור גילה באה *1|1|
פרס, עוזי הסרט במאי עם בלבביות *יי■ יי *■
להשתולל. הרבתה שגילה בעוד רקד, לא עוזי פרס. גיגי של בנו

:מ-דעג ושימחה בצהלה
בסרט. גילה של בתה את המשחקת הס, דבי רה


