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דחופה. נערכה שבו האולם לעבר

1 1 ך □1  ברעמי תמי הדוגמנית ך1\1ך
111^11 1111*  בשימלה לחתונה באה 11^

 משכה היא כהרגלה, נדיב. מחשוף ובעלת ארוכה לבנה
 בכניסתה מיד האורחים של תשומת־ליבם את

מור. פינצי הדוגמנית עם ביחד באה היא לאולם:
 עמוס המלון בלובי התקיימה החופה
 האשכנזי הרב אותה ערך המוזמנים.

 לאו, ישראל נתניה של הראשי
 ישראלים של חופות לערוך המרבה
 נמשך, טקס־החופה בעור נוצצים.

 חטיפים לחטוף האורחים מיהרו
 במשקאות, עצמם את ולהשקות

 בשולי שהוצבו השולחנות את שפיארו
הלובי.

 היה הארוחה של הכותרת גולת אבל
 אלה היו למאכל. הוגש שלא המזון

 שהובאו חיים, וכבשים תרנגולי־הוהו
 לצר שהונחו בכלובים והוצבו לאולם

הלפקי־המזון.
 ההזמנות היו צבע באיזה ברור לא

 שקטים היו בעלי־החיים שכיריהם.
 להם שהוגש חלב לגמו הם ביותר.

 משתאים הביטו ואחר־כך ברליים,
באורחים.

 חלק נטל שלא על שמצטער מי כל
 הטקס להרגע. יכול דן, במלון בהילולה
 פעמיים עור עצמם על יחזרו והארוחה

בטוקיו. ופעם בלונדון פעם —

ך1*1 ן1ף ל־ במיוחד שבא פלוצר, ך  מאורחי ברוק, דייוויד ך
לשי״ המתין הטרי, הזוג 1 11 / יצא מלונדון, חתונה 1 11 #

הקבלה. דלפק ליד חת״טלפון צדדי. משקאות בר וחיפש ללובי

ך ך ן ז1ך צר שדיברה ישראלית האורחות, אחת |
 בליוויית לחתונה באה ואנגלית, פתית 1111!/■ !

 לפני שימלתה בסידור לה תעזור שזו כדי אחותה,
 שהן התרעמה, השתיים של אמן לאולם. הכניסה

פנימה. נכנסות ולא רב זמן המכונית ליד מתעכבות

י11 | |  מלון בא טמיר (״אברש׳ה") אברהם האלוף ק1¥|1| 11*171 ן'
צעירה ידידה בלווית החופה, אחרי דן 1111 111 111 |1 /1\

פנימה. להיכנס הורשה הוא - ברשימה אותר ששמו אחרי תימני. ממוצא

|17|* |\ 1111* | | ךן ד |1|  בסרט המגלם (משמאל), אטקין אפרון י
1#111111 #111 111X11 חונק עמית, האח של דמותו את אחר צל 

 באו הצגת־הבכורה אחרי ההומו. אחיו את בסרט המגלם רוט, דני את
אנשי־הצוות. לכל מסיבה נערכה שם העיר, בדרום למועדון השניים

11 " | | " |  במסיבת אליאן יונה השחקנית עם רוקד כספיו יובל האופנאי |
^1 1 1  התרשם ויובל בהקרנה, נכחו השניים אחר. צל הסרט אנשי 1

המינית. נטייתו על לבני״מישפחתו המגלה הומו״סכסואל הסרט: מאיכות

בעצמך זאת עשה
 בבית מישפחתי עיסוק הוא קולנוע

 את שביים רוני, אסולין. מישפחת
 העוסק סרט אחר, צל צילומי

 את לקרוביו המגלה בהומו־סכסואל
 שעוסק האחים בין הראשון אינו נטיתו,

 נד, הבוגר אחיו לו קדם בקולנוע.
 הליברלית, במיפלגה ופעיל עורך־דין

 ואחר־כך שנה במשך קולנוע שלמד
 סיפרי־ לטובת המצלמה על ויתר

המישפט.
 הקצר הסרט של האמיתי הגיבור אך

 שוקי שלו, המפיק דווקא היה
 הבדרן. של לדירה שותפו פרידמן,

 גולדברג. (״ג׳ינג׳י״) שלמה
 לקולנוע א׳ שנה סטודנט פרידמן,

שהסרט דאג תל־אביב, באוניברסיטת

 בהתנדבות: נעשה כשכולו למסך יגיע
לשחקנים. ועד מהצלם

 לעושיו הפריע לא הסרט נושא
 ולמסיבה להקרנה שבאו ולמוזמנים,

 עם רקד אסולין רוני אחר־כך. שנערכה
 ידידה עם רקד המפיק רונית, חברתו

 רוט דני והשחקנים אלמונית,
 צעיטת עם רקדו אטקין ואפרון

הזדהו. שלא
 שם פינגווין, במועדון המוסיקה

 ביותר. רועשת היתה המסיבה. נערכה
 צדי לבימאי הפריעה לא אומנם היא

 בימת על לבדו להשתולל צרפתי
 נסו אחרים מוזמנים אך הריקודים,

 שעור־התוף כדי בבהלה, מהמקום
ייפגע. לא שבאוזניהם

ך1ך  דניאל וידידה, רובינשטיין אביבה המחשבים עובדת ך1\
\  נערכה שבו גורדון, בפאב סוער טנגו בריקוד יוצאים חוצן, _1 ב1ב

 האקורדיוניסט לצלילי רקדו השניים חציר. ערימות על מסיבת־אביב
החדש. בפאב מופיע שלו הפנויים שבערבים תיאטרון שחקן בר, קובי

מנשה




