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 שירי של הילדים מקהלת סולן קניאל,
 דומה ״היא : משמאל בתמונה הפסטיבל.

 צילומי על באפי אמרה שלי,״ לסבתא
גולדה. ראש״הממשלה של הקריקטורה

הנועד אלילת
באפי
וילדי

״הבה

וכמו לגולדה. — באפי את עכשיו הביא
לשלם. המוכן ישראל, עם שאר לכל גם בן

ב אחר־הצהרים, בשבת הגיעה באפי
 גרושה שהיא — ג׳ונם פולה אמה, לוויית
 סוכנות כמנהלת העובדת לבנוני, ממוצא

 בנמל־הת־ בלוס־אנג׳לם. ניידי דלא נכסי
 מעריצים עשרות כבר להן חיכו עופר,

 הכוכבת היא שבאפי ,14 עד שנה בגילאי
 הכוכב הוא טמפלר שסיימון כפי שלהם

ומעלה. 14ה־ בני הילדים של
 הוזמנו אליה ההפתעה, *שבמסיבת אלא

 ואנשי סיזמונאים עיתונאים, אנשי־בוהמה,
הסתבר — ילדיהם עם כולם — טלוויזיה

ל*■ באפי. את מעריצים הילדים רק שלא
פוני!?,

 ילדים מוקפת בידיה, הבובה ביזלי מיס עם באפי
 עם שתופיע הפסטיבל״, ״שירי הילדים טמקחלת

 המקהלה ילדי שערכו הפתעה במסיבת צולמה התמונה בארץ. בהופעותיה
 את בהתלהבות שרו הילדים בתל״אביב. ״צוותא״ במועדון לבאפי אמנים

שלנו״. ״הארץ העיתון כתבת :בתמונה משמאל :חתימות וביקשו נגילה״,

 טלפוני היתה למסיבה שההזמנה רות
 קיומה לפני בלבד יום הוזמנו והמחסנים

לר עצומה, בהתרגשות כולם הופיעו —
הקטן. הפלא את אות

חביבה, כילדה נתגלתה עצמה אפי ^
במיוחד התרגשה שלא מאוד, חייכנית

 מי כל עם בצייתנות הצטלמה המהומה, מכל
ה עבר אל חייכה אליה, דרך לפלס שהצליח
אמריקאית. במקצועיות מצלמות
 לבקר כשהוזמנתי גדולה הפתעה לי ״היתד,

 שנה כבר ״אני בגילוי־לב. סיפרה בישראל,״
 התכנית של האחרון הסרט הקלטת אחרי וחצי

 כאן.״ פופולארית שאני בכלל ידעתי ולא —
 בפוסטר נתקלה באפי של עינה כאשר זה היה

ה כאשר מונה־ליזה, בצורת מאיר גולדה של
 הזקנה ״מי לדעת: התעניינה הצעירה כוכבת
 שלי סבתא שלי. לסבתא נורא דומה היא ? הזאת
 דומות.״ הן אבל יפה, יותר היתה אמנם

:התפעלה הזקנה, הכוכבת זו מי גילתה כאשר

בן־ ויעקב (מימין) סער טוביה הטלוויזיה אנשיצוע0ג1ר חברים
 הכוכבת עם מקצועיות חוויות מחליפים הרצל

 סער, טוביה שכזאת״. מ״משפחה באפי היא הלא — ג׳ונס אניסה מרי הילדה
השתיס״עשרה. בת הקטנה השחקנית את לפגוש התרגש גל, השש בת כבתו ממש

 ל- דומה שלכם הממשלה אש ך*
 שנה. לפני שנפטרה שלי, סבתא !![
 אותה.״ לפגוש מאוד רוצה אני

 השמיעה זו מקורית פוליטית הצהרה
 ג׳ונס אניסה ׳מרי השבוע הראשון ביום

 מסידרת המפורסמת באפי היא הלא —
 לאחר זה היה ■שכזאת. משפחה הטלוויזיה
וידו גדולים כבר פגשה 12,־ד בת שהכוכבת

 ב* הישראלית, בבוהמה — וביניהם — עים
 אמרגניה לכבודה שערכו מסיבת־הפתעה

יחסי־ד,צי ואשת שדה, ומרקו עציוני מרים
 ארצה שהביא המשולש זכרוני. מירי בור
הקודמת, מהצלחתו למד לדיין, המלאך את

את •קיבל

המלאך
רוצה באפי ̂אבי

א קיבל .


