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? ■  ירד הוא הישראלי. הדיסקו על אחראי היה הוא ד 11 דן
ו |4 \  את השמיע המערכת, נמצאה שם מהבימה, .1|

 אליו. מצטרפים כשכולם לרקוד והתחיל לינדה לינדה משה חיים
הארץ. מתוצרת והיין הגבינות כל את חיסלו באירוע שנכחו

 הסרט של שמו הוא **תליה״
/ בו שידובר החדש, הישראלי /

 סיפור על מבוסס הסרט בקרוב. הרבה
בן־נר. יצחק והעיתונאי הסופר שכתב
 אותם לראות כבר הספיקו הסרט את

בת חיפה, לפסטיבל עצמם שהטריחו
שעבר. החודש חילת

 ההצגה את ברור: הסרט צופי לכל
 גלי יצחק. של בתו בן־נר, גלי גנבה

 לצידה בסרט. מרכזי בתפקיד משחקת
 קצור יפתח בת־אדס, מיכל מופיעים

תורן. ודן
 הסרט בכורת את חגגו השבוע

 גנבה גלי בתל־אביב. אסטוריה במלון
 חיילת, ,19 בת היא ההצגה. את שוב

 נענתה היא ינון. שלה, לחבר צמודה
שהת הצלמים, בקשות לכל כשימחה

עליה. נפלו
 האורחים חיפשו פונץ, ששתו אחרי

האלכוהול. אדי את להרגיע קפה,
 ע החדש הישראלי בסרט שחקנית היא הצעירהו1בן גלי

 מע בן־נר. יצחק מאביה, בחיבוק זוכה בתצלום:
 1ב הגיעה היא משקה. כוס עם אדם, בת־ מיכל ובימאית־הקולנוע השחקנית

שי אמה בתפקיד משחקת היא שבו הסרט לכבוד שנערכה למסיבה

מגיבורות אחת לנערי נכנסת הסופר של תו
החזיתמאיימים לא כבר הוותיק במועדון * אביה

דרום־אמריקאי הוא היצוגי הפלאפל ★ להתאבד
 עם טריים פירות עבודת־יד, ישראליים

 בנק פירות, אלברט של מדבקה
 קורת תחת והכל — הלקוחות לשירות

 הישראלית. החוויה זוהי אחת. גג
 תעמולה סירטי מציגים למטה באולם

משתז צעירות להם מראים לתיירים,
 את גם שוכחים ולא בחופי־ישראל, פות

ישראל. מילחמות
 קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל

 הוא בפאלפל. כובד בפתיחה, שנכח
 האיש למגאל, ואמר בתיאבון אכל

ישר שזה ״רואים הפלאפל: את שהכין
 חדש עולה שהוא מגאל, אמיתי!״ אלי

פלא זה ״לא, לו: ענה מדרום־אמריקה,
צ׳ילה." בסיגנון פל

הכר
תוצרת
̂הארץ

 הוקם העתיקה ליפו כניסה 
 המיועד בארץ, מסוגו חדש מקום ^

 תוצרת של חנויות בית־קפה, לתיירים.
שטיחים קרמיקה, כלי כחול־לבן,

1 1 7 1 י1 1 1 1  להיכנס כולם כמו מחכה פאר, מני המנחה של אשתו 1
| /1 1 (\■ להקרנת הישראלית. החוויה במרכז המוקרן לסרט 1^

 רקע. מוסיקת גם יש אחת. ובעונה בעת מקרנות בחמש משתמשים הסרט
תמימים. תיירים על רושם לעשות מיועד והכל ישראלים, הם היוצרים

י1נ1
אדם ובת

| ן1יי11*1 |  בי■ זמרת. גם להיות שהחליטה השחקנית, \1ך111|
 שלה. שכולו תקליט להופיע עומד אלה מים 1\ 1 <4111 11 114

 הישראלית. החוויה במרכז ישראל, מתוצרת פלאפל טועמת בתצלום:
גובהה! מטרים שלושה - הרע עין מכל יותר חזקה שהיא מזוזה יש במרכז


