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לקולנוע פסף
 הראשון סירטו את עשה הוא בארץ.

 הקולנוע יומני את הפיק הוא ,1926ב־
 את והקים כרמל בשם הידועים

בארץ. הראשונות מעבדות־הקולנוע
 אשתו היתה אכסלרוד של ימינו יד
 למענו. הסרטים את ערכה אשר לאה,

 המיוחד הגאלה בערב קיבל אכסלרוד
 של הכבוד" ״עמית תואר את הזה

בית־צבי. לקולנוע בית־הספר
 הבימאי מאת טלקס נשלח מפאריס

 עמיתו את בירך שבו טריפו, פרנסואה
 מה זה התואר. קבלת על למיקצוע
מיקצועית. אחווה ,שניקרא

 מנחודהערב, העניק התואר את
 של סגנו שהוא הספורט, עזריה

המנחה החדש. רמת־גן עיריית ראש

 העירייה שראש לציין כמובן, דאג,
 רמת־גן עיריית של החדש והסגל

באולם. נמצאים
 המדינה של הראשון הבימאי

 ביותר הגדולה וההפתעה התרגש,
 שקיבל הטלגרמה היתה עבורו

 שאני ״כנראה הצרפתי. מהבימאי
 אכסלרוד. אמר משהו," שווה באמת
 לקבל צריך שאני לי אמרו שבוע ״לפני

 תעודת שאקבל חשבתי תעודה, איזו
 התקשרו בבוקר היום בוגר־התיכון.

 עד כאן. להיות צריך שאני לי להזכיר
 שהפכתי ידעתי לא המיברק, קבלת

 יכול אני איפה הזאת. בארץ למישהו
 יכול אתה הזה, הטריפו את לראות
פגישה?" איתו לי לסדר

 לתפעל שידע והיחידי בארץ, היחידה הקולנוע מצלמת היתה זאת
 בתואר גס הוכתר הוא אכסלרוד. היה סרטים ממנה ויצר אותה
ברמת־גן. בית־צבי, הקולנוע לאמנות בית־הספר על״ידי כבוד, עמית

ש **ץ  הסתו־ מצלמדת־קולנוע לו
ס ב •  האירו המקום את בשטח. /

 שעצרה פעם ובכל ענקים, פנסים
 עטו הנוסעים, יצאו וממנה מכונית
 המצלמות את שנשאו הבחורים עליהם

הכתפיים. על
 ראש־ להגיע שצריך נדמה היה

 בערב חוזים שאנחנו או הממשלה,
 הממשלה ראש־ אבל באמריקה. גאלה

 החיצון מהחלל דמות ושום שם, היה לא
 ערב היה זה — לאיזורנו באה לא

ל הרמת־גני בבית־הספר שנערך
צבי." בית ולדראמה קולנוע

 בתל־אביב. היתה המוארת הזירה
 הסרט צפון. קולנוע — המקום

 של ראשון, ביום .לפתע — שהוקרן
 טריפו. פרנסואה הצרפתי הבימאי

 באותו שנרכשו מהכרטיסים ההכנסות
 ולקניית לקרן־מילגות הוקדשו הערב
צבי. בית לתלמידי קולנוע ציוד

 על־ידי שנישאו והמצלמות הפנסים
 מהמצלמה פחות הרשימו התלמידים

 היא באולם־הכניסה. שהוצבה העתיקה
 בארץ, הראשון הכימאי את שימשה

אכסלרוד. נתן
הקולנוע חלוץ היה אכסלרוד
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הגאלה. לערב איתה שבא עמית הזאת המשונה לפוזה מציץ הרגל.

ואשוו־רצ*וו בודס׳ בין ■ום־הורדת מסיבת ★ בתדאביב

משדרהשדדית
אפשר היה האחרונות בחדשות

 שמ! המסודרת המכוניות יירת *לץ
•  הדרוו אל לא הדרום. לכיון פעמיה /

 ב׳ לראשון־לציון דרומית אלא הרחוק,
 הנקר: קטן, כפר שוכן שם ליבנה, עיינות

 עי מרמז כאילו הקטן השלט הנגיד. כפר
 ובמרחב בפרדסים הטובל הכפר, של גודלו
שדות.

 מוטקז מתגורר הכפר מבתי באחר
 הצמח כל שישי ביום התכנסה ואצלו

אהוז אמץ, ראש שם היו הצבאית.

•ומולדתה ריקוד
עם רוק לרקוד כח לו היה עדיין
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