
 אולי הביתה, הכתר את לקחת החליט לכן מתאים. מועמד שיי המלכות :תר
 הערב. מנחה גורביץ עמיקם לידו המועמדת. את ימצא שם בן* דן הסופר נ!

להקשיב. במקום אכלו והמקשיבים הרבה, שדיבר מצא לא אד :ותי,

לה. מספיק לא אחד וקו־טלפון
 וגם שלהם הנשים ייצגו החכי״ם את

 רבין לאה שתיים רק הגיעו מהן
 עולם זאת לעומת שריד. ודורית
 על־ידי בכבוד יוצג הישראלי הבידור
 בנאי יוסי גאון, ויורם אורנה
 אילי שביט ציפי ואשתו

 אבי רותי, היפה ואשתו גורליצלוי
 הבאים, ראשוני בין שהיה טולדנו,
פיק. וצביקה
 בעלה עם שבאה דין יעל

 עם שבא ,טיפול חיים עם התלחשה
ליאון ועומרי. ענת ילדיו שני

 שקשה ונראה אשתו ללא בא רקנאטי
 מלכה גם שם והיתה לבד. להסתדר לו

רוזנשטיין.
 לא הזוהרות היפות של מקומן גם
מור, ופינצי עמי בן תמי נפקד:

 נראית המתקדם ההריון שלמרות
וזוהרת. יפהפיה
 טומי באו הטלוויזיה אנשי מבין

 שולחנות ליד להימצא שהירבה לפיד
 אשתו עם שבא שטרן יאיר הכיבוד,

 אורי נלסון, רפי עם בילה היפה,
 מנהל עם קצרה שיחה תפס פורת

 קד אייבי סער. טוביה הטלוויזיה
 שיכור כשהוא המסיבה מן ויצא לכולם
 רבים שיכורים עוד היו ובוודאי כלוט.

אייבי. של האורחים 500 בין

 חמוקיה את וניענעה ורוד, בצבע בגד .יבשה
 אייבי ביותר. המלהיבה היתה היא זוהרים

בריקוד. כוחו את וניסה כסף, של שטרות

הקווים שו
שתה גם התקשורת

 ממסיבה קפץ ציפורי, מרדכי התקשורת, שר
 שר רוזנבלום. פנינה עם בצד שוחח לשניה, אחת

אשתו. מחברת במיוחד ונהנה מזרחי כרמל יין
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בה. נגס שכבר לחמניה, חצי אלא כסף, שטר נתן לא דידי, כי הכובע: הורד

 ם1תחס לא
בדישו דישי

 שתעשה הזמן הגיע ישי! ן*
) /  אחד אמר מלא!״ באורך סרט /

 הבכורה, להקרנת שהוזמן המוזמנים,
די־ שאול לתסריטאי־בימאי־מפיק,

 ודבורה קלצ׳קין ברפאל בחר דישי
 הבעל לתפקיד המבוגרים קסטלניץ

 מיוחדת כהוקרה בסרט, והאשה
לשניהם.

 מבית־אבות הובאה קסטלניץ דבורה השחקניתאחת עין
למות, שנוטה האשה את משחקת דבורה ברמת־אביב.

 לקום שוכחת לא גם היא המישפחה. בחוג צנועה הלוויה נערכת לה אשרי
בבוץ. אותה שמכסים אוהבת לא היא תה. כוס לשתות ובאה מהקבר

 היא דישי, של חברתו עופרי, אילנהדיש׳ של הדשא
צילו הסרט. מפיקת וגם עורכת־דין

 מישי גרה שם בסביון נעשו הצילומים רוב סבה. בדירת נעשו הסרט מי
ריציי פסטיבל ומארגן דישי, שאול הסרט בימאי לידה, אילנה. של פחתה

הסוף. הקצר סירטו את שהקרין שי,
 לקולנוע החוג בוגר דישי,

 לזכותו זוקף תל־אביב, באוניברסיטת
 לצד ועבודה קצרים, סרטים כמה

 ארוכים, בסרטים ידועים בימאים
 על שיגרתי לא סרט לעשות החליט
מישפחתי. סיפור בעיקבות הלוויה,

 שונה טיפול לתת החליט דישי,
 הרבה שייראה כדי המוות, לבעיית

אנושי. יותר
 כשבני קטנה, בהפקה נעשה זה כל

 היא ימינו ויד לו עוזרים המישפחה
עופר. אילנה שלו, הצמודה החברה

 דיש הכימאי סיפר הצילוצים אחרי
 ,מהתפקיד דמעות עד התרגשו שהם

 אר צלי הצעירה, השחקנית שגילמו.
 ש החברה שהיא משום למסך הגיעה

הסט. על שהיו הצוות מעובדי אחד
 המוזמניו התכנסו ריציי, במיסערת

 א! דקות. 17 שאורכו בסרט וצפו
 שבמש: המקום, בעלי יזמו האירוע

 יוצריו של קצרים סרטים יקרינו חודש
 חופשיר הכניסה ידועים. ולא ידועים

 או לראות מוזמן אחד כל יין. כוס כולל
 בשוו לראותם שאי־אפשר הסרטים

בית־קולנוע.
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