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הישראלי בקולנוע להצליח נדי הצעירים השחקנים עושים

 עורך הערב, כל סיפרבדיחות
 אברהם הירושלמי, הדין

 כדי לתל־אביב במיוחד שקפץ ברדוגו,
לירושליים, מיד וברח במסיבה להשתתף

מפרגנים
 מפרגנים לא הזאת שבארץ שאמר מי

 למסי־ איתי לבוא צריך היד. לשני. האחד
 קין אות הסרט של בת־הסיום
 תעשיית בנושא שלפחות בעצמו, ולהיווכח
 ועוד מפרגנים בארץ הצעירה הקולנוע

 שהתבטא כפי אחת,״ בסירה ״כולנו איך.
 אק־ רדני לאף מתחת הסרט של המפיק
ו מפיקים צעירים, קולנוע בימאי דמן.

 הבימאי של בשימהתם לשמוח באו שחקנים
 שרפש־ מיסה והמפיק, ברכש אורי
ציין.
 בשייך־מוניס, במיסעדה השולחנות ליד
 מהסרט גולדווסר, ינקדד את זיהיתי
 הסרט מפיק וקסמן, דני לאף, מתחת
 ואחיו ראום ל! שמוליל הזמר חסמין,
 כאן, ואחרים. רכטר ידני המלחין צמק,

טוב. יותר זרוק שיותר כמה
ל גם הצליחו קין אות הסרט אנשי

 עקב שהתעכבה הסרט, הסרטת את סיים
 לעסוק וגם השחקגים מן חלק של גיוסם

עכ שלום בתנועת פוליטית, בפעילות
הקולנוע שאנשי לעובדה, לב שמתי שיו.

עכשיו שרום
עכשיו״. ב״שלוס פעיל ברבש חני. ואחותו

 לשה השחקנית □111 העל
 המשתתפת רוזנברג, 11111

שמשוני. זאב חברה עם יחד בסרט,

ג 11111171 ^ גולד וינקול (מימין) אקרמן רוני שהפיקו הסרט שס הוא י1ך
! ■! • ן כספת את המפצחת פורצים, חבורת על מספר הסרט, ווסר. '

בסרט. המשתתף גולדווסר, של כלבו איחס, השומרים. שס לאפם מתחת המשטרה,

 גדולים, בדיוקדברנים לא הם הצעירים,
 משהו. מהם להוציא הצלחתי זאת בכל אבל
 שמשוני, זאב הצעירים, השחקנים אחד

ה בקולנוע צעדיו ראשית את העושה
ס של בסרטו כששיחק סיפר ישראלי  עמו
 הומוסכסואל של בתפקיד נגוע, נוטמן,

במי להתעלס הסצינות באחת נאלץ צעיר,
 אחרי תורג׳מן. בועז השחקן עם טה

וה איש־הקול אליו ניגשו הסצינה, סיום
מסוג היו לא לעולם שהם ואמרו, מקלים

שכזה. מגעיל דבר לעשות לים
 הצעירה השחקנית שמשוני, של חברתו

 בסרט, היא אף המשחקת רוזנברג, לשה
אילמת, אהבה בסרט שיחקה כי סיפרה

ה עם מיני אקט מבצעת היא שבה בסצינה
סוס. של גבו על זזרפז, שרגא שחקן

 סוס לה אקנה שאני רוצה היא ״עכשיו
שמשוני. צחק במתנה.״

 טבת, עקיבא הסרט, עוזר־במאי
 ועופרה צדוק ארנון שחקניו על סיפר

ההתעל סצינת צילום בזמן כי ויינגרטן,
הביי זוג ביקש השניים בין בעירום סות

 ההסרטה צוות אנשי כל את הזה שנים
 הבימאי, מהצלם, חוץ המקום, את לעזוב

 הצוות חברי שאר והתאורה. ואיש־הקול
 כל עם הסצינה, את לראות כדי לחכות,

בקולנוע. העם,
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5 מקרוב לא
לצלמה. שניסה מהצלם לואיס, סאלי ריקאי

: השעה? ה ג ג
שמיר. שולמית הגברת אשתו, ללא הגיע

11□ ! ^ הדיפלומא- הסגל נשות ^
11. בשמלות המצרי, טי 111^ *
 חוסין־ זיזי הגברת (מימין) נוצצות ערב

 חובשת המצרית, בשגרירות העובדת חוסין,
היופי. בגלל דווקא ולאו דת, מטעמי טורבן
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