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 ־ בפסטיבל בעולם הגדולות מן קולנוע מכבות שתי
עזר סביב ושימחה בל1א של פסטיבל ★ בירושלים הסרטים

בגין מנחם
בגין את הראש מעל

וייצמן, עזר של ראשו מעל
 לי שמו .הם בגין. של תמונתו

 היתה התמונה עזר. התבדח ׳
ד של בסוכה היחידי הקישוט חברים מזקי, דוי

 הם בשכונת־התיקווה. הגרים עזר, של ותיקים
ה .60ה־ הולדתו ליום הפתעה מסיבת לו ערבו

 נמו שלם, חודש במשך בקפדנות תובננה מסיבה
בחירות. בצילומי שמדובר לעזר אמרו צבאי. מינצע

 קצץ בחיפה שהבירה וייצמן, של אחותו *1111
 לו. ונישאה השניה במילחמת״העולם אנגלי #11

ד. בשם בן שם וילדה באנגליה, לגור עברה היא  דוי
אחרי זאת עשתה והיא לארץ, לבוא אותה שיכנע עזר

 בצבא קצין הוא הבן היום ששת״הימים. מילחמת
מין: האווירית. התעשיה עובד והבעל  ראומה מי
 עזר מסתודד הנשים מאחורי עזר. של אשתו וייצמן,

אגד׳. הקובע האיש עמר, שלמה מפעיליו, אחד עם ב.

 במתנה שנתן במגילה מביס וייצמן, של ברשימה 5 מס׳ ודון• ||/||8|
ד של אביו 1111 □1/1 .ראש- אותו פינה הוא לעזר. מזקי דוי

 בעל לפני שהופיעו נגנים גס היו פנינה. אשתו, מוטי ליד הבא׳. ממשלתנו
כדי עראק, כוס לשתות רצה עזר השימחה. הגרון׳. את להרטיב .

 עואק סחוג.
ש  בתנור, וע

 וויסודים מנגינות
 וחובה מיזוח״ם

 ובני חברים
 - מישבחה

 עזו חגג נו
 יום את ו״צמו

5ה־ם הורדתו
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חפלה
צורך

בחירות

| |  דדי. חברתו עם למסיבה הגיע עזר, של בנו י|1ץ|111| 1\||**1|
הופיע. שהאב לפני מאוד התרגשו ואמו הוא |#1^ 1 /11\ 111

 חברו, את ערב באותו דווקא לבקר ירצה לא יסרב, שוייצמן היה החשש
ד למסה). שביט(בתמונה אברהם(.יאלו׳) על סמכו כולם אבל מזקי. דוי


