
הדייגים
חוזרים

 בתל־אביב קולנוע אולם ל̂ 
הגיעה  בהרכב הדיינית הכבודה כל ^!

 של אימא שוורץ, רחל הסבתא מלא:
 אל נלוותה היא מירושלים דיין, רות

 יעל אסי. של אחותו יעל, הנכדה
 אחיו דיין, אודי בתה. את גם הביאה

 שימעון של בחברתו בא אסי, של
 פתח שלאחרונה רימון, (״כושי״)
בכביש־הערבה. מיסעדה
 איציק ביותה המדובר הזוג גם באו

רובינא. ואילנה קול
 אסי, של הנוכחית אשתו קרולין

 האורחים את וקיבלה בעלה ליד עמדה
 דלתות אן לאולם. בכניסה שהצטפפו

להפתח. איחרו האולם
 בהקרנת לחזות באה הזו הכבודה כל

 אסי של החדש סירטו של הפרמיירה
דיין.

מסתתרת
הצוות, שולחו בראש התיישבה

 השחקנים שני כמובן היו בקהל
 תורן דן בגרות: בחינת של הראשיים
פרנק. ועירית

^ שלושת £ ־ = ת ח דו
ספורות דקות הופיעה השלישייה דיין. רות של אמא

 אסי אל הסבתא ניגשה קודם הסרט. הקרנת לפני
 הסתפקה יעל האחות נשיקה. לו והעניקה הנכד

ההקרנה. קום אחרי עזבו הנשים שלוש בלחיצת״יד.

| ך י1| \ |  דיין ואודי אסי האחים שני 1ך11ה
1111 111x11 ן לא אודי ארונות. שוחחו [

ליד התיישב אלא צוות״הסרס, שולחן ליד התיישב

 זכו השולחן יושבי רימון. (״נושי־) שימעון חברו
 המלצרים על ציווה נשגאזי לשירות, הבזק במהירות
קרובים. חברים הם ואודי גאזי להזדרז.

 לנדוד כמוהו הנוהגת ברזלאית, חבורה
לשנייה. אחת סמבה ממסיבת בארץ
המוז את הקפיצה הסמבה רק לא
 מוודקה- שהוכן המיוחד, המשקה מנים.

בפורטו ונקרא וחלב־נמרים, לימונים
 הנוכחים. לב את חימם ״בצידה", גזית

 מאכל פיג׳ואד, גם כמובן נוסף לבצירה
 שחורה שעועית עשוי ברזלי. עממי

בישראל. להשיגה מאוד שקשה
 שירד יעקב כפר־הנופש מנהל
 30 להשיג כדי השווקים בכל הסתובב

 פקודתה על־פי שחורה, שעועית ק״ג
 שהובאה הברזילית, הטבחית של

 המשקה את להכין כדי במיוחד
והמאכל.

בנביעות סמבה
 20 מס׳ בבונגלו שנמצא ילד ך*

/ לגשת מתבקשים ההורים |בוכה 1/

 הילד ברמקול. קול הכריז אליו,״
 קורנפל, הלל של בנו היה 20 בבונגלו

 בכפר ברזלית לחגיגה בנו עם שבא
הנופש.
 ששם למקום תמיד מגיע ״אני

 בעל הלל, הכריז סמבה,״ לרקוד אפשר
 ״התאהבתי למכונית. אזעקה מפעלי
בארגנ נולדתי צעיר. בגיל בסמבה

 הסמבה בארץ גדלתי אבל טינה,
ברזיל.״
 בקבוקי 12 לשימחה הוסיף הלל
עם ובא בתל־אביב, שקנה שמפניה

ן1|  מצי- קלרה הדוגמנית ך1ך
■ו 1-1 בר תוצרת בגד״ים גה !
ב מקובל ראשה שעל הפרפר זיל,

בברזיל. שנערכים הקרניבל מופעי

ן ך  לא הן הערב כל מריו-דה-ז׳נירו. הישר שבאו נשים שלוש *1ך 1ק
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 ,20 בת אייהס וינסיה לחטיפים, בחנות העובדת ,22 בת סופיה סוזי
כמרכזנית. העובדת ,20 בת היא גם ליאה, איה בחנות-תנשיטים, העובדת

 הקולנוע של התורן היפה דן,
פי מוכר הישראלי, לצו  הטלויזיה '
הו מהתוכנית הצעירים ה ז  ומהסרט ז

 בטלוויזיה שהוקרן דורית, הקצר
 על עובד הוא אלה ובימים הישראלית.

 פרנק, עירית בהבימה. חדשה הצגה
 המסך על שלו הצמודה החברה שהיא

 היא הוריה. עם להקרנה באה הקולנעי,
 שלי ״ההורים בהתרגשות: סיפרה

 מהחברים מחמאות הזמן כל מקבלים
 הרבה בבית מקבלת ואני שלהם,

 בעיתונאים הוצפה עירית עיתונאים."
 שהיא כך על הודעה שקיבלה אחרי

 הפרס אמי, בפרס לזכות מועמדת
סקר המקביל  הטלוויזיה, בתחום לאו

כרון בסרט מישחקה על אהבה. זי
אחרת. שחקנית בפרס זכתה בסוף

נוער של חוויות על מספר הסרט

 בתיכון השביעית מהכיתה תל־אביבי,
 על הבגרות, לבחינות ניגשים שהם ועד

 הנשיקה על ראשונה, בוסר אהבת
 פגישה על ראשון, הריון על הראשונה,

בצבא. נהרג לכיתה כשחבר השכול, עם

 ליהרג מבוגרים מספיק ״אנחנו
 מבוגרים גם אנחנו — 18 בגיל בצבא,

 להוריו הגיבור מסביר דבר,״ לכל
 בכל חברתו. עם לנישואין המתנגדים

 היחידי המישפט אולי זה היה הסרט
 זכה גם והוא ונכון, אמיתי שהיה

מהקהל. נלהבות בתגובות

 כל התכנסו ההקרנה אחרי
 בהחוף בסרט שהשתתף אנשי־הצוות

אזי המערבי שג  להם מסדר חקק כ
 בקשתו לפי לים, קרוב השולחנות את
הבימאי. של

 מרכזת לצורפות במגמה ג-בצלאל־ סטודנטית ניב, אומנה ף|1ך|||1ך
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 הערב כל רקדה אומנה הסמבה. ולקצב קרניבל בתלבושת האורחים
ולג׳ינס. לחולצ-טי בגדיה החליפה מאוחר ורק הבראזילית בתילבושת

שרו הישראלים את לעצור ״צריך
 זילקה, אילן אומר לח״ול,״ לרוץ צים

 בזול מציעים ״אנחנו המקום. מבעלי
 ביום.״ ארוחות וחמש ים,

 רק זה ״כל קפלן, עמירם מוסיף
 להורים חוגים יש ליום. דולר 35ב־

 ודקלים גמלים הבאנו מהילדים, בנפרד
מאל־עריש.״

 מאז שנה, 20 כבר ביחד ״אנחנו
לה חשבנו ברמת־גן. בצופים שהיינו

 לישראלים שיש הנוסטלגיה את פוך
 למיכמו־ ,צפונה ולהעתיקה לנואייבה

 שנה כל — גמור לא עדין המקום רת.
חדשים.״ דברים נוסיף

 שהורים היחידים המקום גם ״זהו
אילן. סיכם הילדים,״ אם לבוא יכולים

מנשה ציפי


