
 עם חידודים להחליף ופנה אותן הרגיע בן־ישי ממנו. הפרידה על ובכו הפורש,
 בדוסה, ניסים אירגן המסיבה את בתצלום). (לצידו שי נחמן מחליפו,

צעירים. עיתונאים של דורות גבי על דורות שגידל הוותיק, התחנה רס״ר

 עמוס האלוף היה בצד דווקא לשבת שהעדיף אחר, אורח
 על הממונה הוא ירון למטה). (בתצלום אכ״א ראש ירון,
ממחלקותיו. אחת היא שגלי״צה״ל ראשי, חיניד קצין

 כולם - :מיתיו
 לידו לחייהם.
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מימין). (למעלה, זאת את החמיץ לא הצלם אך ראשו, המפיק של מימינן מדהשע אחרת, שחקנית שלג.

 טובה סיבה הוא חדש ישראלי סרט
 סיבה הוא וטוב חדש סרט לשמוח.
 לכבוד החגיגה למסיבה. מצויינת

 צר גשר הסרט של הצגת־הבכורה
 תל־אביב. בצפון בפאב נערכה מאוד

 מעניק השנה ימות שרוב מקום זהו
 כוהל לאוהבי כתליו בין מחסה

 בגלל כאתר־המסיבה ונבחר מושבעים,
בו. השוררת האינטימית האווירה

 כיד צמא לכל הוגשו המשקאות
 את היטב ניצלו הסרט שחקני המלך.

המוזגים. שהציעו העשיר המיבחר
 בחגיגיות הסתובב הקרואים בין
 שהרים שרפשטיין, מיכה המפיק
 ועם גרין איתן הבימאי עם כוסית

במיפלס צדיק. ארנון השחקן

 סליוה ישבו הפאב של התחתון
 עימד. בעלה עם נאקורה־חדד

 בתו ולצידו חפר, חיים ישב לידם
 אירי השחקן מימי. היפהפיה

 קשוח קצין בסרט המגלם נבריאל,
 כבחור דווקא התגלה ושונא־ערבים

 כי לו, העירה הנוכחות אחת נחמד.
 גובהו כי הרושם בה נוצר בסרט מצפיה

 ותשעים מטר לפחות הוא גבריאל של
 ״זה לה: ענה גבריאל סנטימטרים.

 גבוה אינו הוא במציאות התפקיד:״
במיוחד. רחב ואינו

 קצין לפאב נכנסו המסיבה סוף לפני
 ניגשו המארחים וסמל. מישמר־הגבול

 להזמינם כדי בשימחה, אליהם
את פגשו כי סיפרו השוטרים למשקה.

 למסיבה הצעירות המוזמנות אחת
 היכן ידעה לא הנערה תל־אביב. בצפון
 האדיבים השוטרים ושני הפאב,

 השוטרים למקום. עד להסיעה התנדבו
 משהו לשתות להצעה סירבו'בחיוך

 אנשי מופיעים אגב, בסרט, להם. והלכו
 פחות הרבה סימפאטית בדמות מג״ב

 קשיש שייח׳ של לביתו פורצים הם —
 צעירים אחרי אלים חיפוש בו ועורכים

מיידי־אבנים.

 של בעלהחדד עימד
ה כוכבת

ורי. ח ומכרם נאקורה סלווה סרט
מתם מיכאל




