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במחזמר הופיעה ואף וחצי שנה כבר בארץ נמצאת בגרמנית,

 יעקב השחקן יעקב. בנאי, האחים זקן לצידה שבתי". ״סלאח
 במהלך הלילה. בחיי קבע של לבליין האחרונה בשנה הפך בנאי

שיחקה. שבהם סרטים הוצגו הישראלי לקולנוע ההצדעה אירועי
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 הישראלי, לסרט ההצדעה שבוע
 היה בתל־אביב, בסינמטק שנערך

שחק בין מרגשים מיפגשים אפוף
 שלא ואנשי־קולנוע בימאים נים,

מהע פרשו חלקם שנים. זה התראו
האי בחו״ל. מתגוררים אחרים נף,
 הקרנת היה ביותר המרגש רוע

 מנחם. המפיק של הראשון סירטו
 להקרנה מחו״ל במיוחד שבא גולן,

 שבמבט שלו, העלילתי הסרט של
 תיעודי מיסמך כמו נראה לאחור

העברית העיר של הלילה חיי של

הראשונה.
 אל־ גילה של בכיכובם הסרט,

 נגע ואחרים, טופול חיים מגור,
 חלק עצובות. נקודות בכמה גם

 ומאנשי־ההפקה מהשחקנים גדול
 אנשים האמת. לעולם עברו כבר
 שרגא תורג׳מן, מרקו כמו

 פרדרי־ יתיר, ניסן פרידמן,
 ההקרנה סיום עם ואחרים. סגל קח

 הסינמטק, של לפואייה הכל יצאו
 ובחטיפים במשקאות להתכבד כדי

 היו שכולם נראה אך להם, שהוכנו
 מהסרט, דופן יוצא באופן נרגשים
 תקופה לגבי זיכרונות בהם שהעלה

ב ליפה ונחשבה שהיתה חברתית,
 הצעירה, המדינה בתולדות יותר

 וחו־ אירוטיקה נאיביות, של תקופה
סר־תיחכום.

חשאית לא סוכנת
 סבי הישראלי השחקן בחברת וידועים רבים המייצגת בארץ,

בגרמניה. שנה 20 זה ומשחק המתגורר ,43ה־ בן דויד
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