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 רנב אבנר הישראלי השחקן

כניו־יורק, וקייס חי
 רופא א7 הוא

אותו לרצוח ;יפו ולא
ב שהתפרסמה התמונה, בלוויית הידיעה

ה של הראשונים בעפודיהם מרכזי מקום
 אנשי את הממה שעבר, בשבוע עיתונים

 כאש עברה השמועה בארץ. התיאטרון עולם
 ל־ גורדון שבין ובתי־הקפה בשדה־קוצים,

 אבנר את לרצוח ״ניסו געשו: פרישמן
!״רגב

 מהידיעה כל־כך התרגשו אנשי־התיאטרון
 לעובדה לב שמו לא כי עד הסנסציונית,

סיפ בולט, כה באופן שפורסמה שהידיעה,
 נעצרה אמריקאית מיליונרית כי אומנם רה

 את לרצוח כדי שכיר רוצח ששכרה אחרי
 למנוע על־מנת רגב, אבנר הישראלי, חתנה
 אולם לישראל, נכדתה חטיפת את ממנו
 רגב אבנר כי בה נאמר זאת עם יחד
 רגב אבנר ואילו במיקצועו. רופא הוא

 ולאנשי בכלל, התיאטרון לאנשי המוכר
 שחקן אלא אינו בפרט, הקאמרי התיאטרון

 בשום נושא שאינו השלישית, השורה מן
שהוא. דוקטור תואר
 של למכריו שגרם מה רגב? זה מי
 שחקן באותו המדובר כי לחשוד רגב אבנר

 שלפני העובדה היד, לא־מפרסם, ישראלי
 כאילו שמועה בארץ הופצה כחודשיים

מישהו, רגב. אבנר של בחייו להתנקש ניסו
ברחוב, כשהלך בו ירה השמועה, סיפרה כך

 טיבעי רק לכן, וברגליו. בכתפו נפצע והוא
 הפעם גם כי יחשדו הרבים שמכריו היה
השחקן. רגב אבנר של בחייו להתנקש ניסו

 הרפואה מיקצוע את לו שייחס הפרט את
שעיתונ בעובדה הספקנים השחקנים תלו
מוס שהם בידיעות מדייקים תמיד לא אים

רים.
 ניסתה שחמותו רגב אבנר שאותו אלא
 המוכר זה אינו בניו־יורק, אותו לרצוח

הישראלית. לשחקונה
 בן- שוש •הציירת מיקריות יריות
 בניו- האחרונות בשנים ששהתה אשתמוע

וה ישראלית, מיסעדה שם וניהלה יורק
 הספקנים לכל הבהירה בארץ כרגע נמצאת

 שחקנים לחבורת שוש סיפרה התמונה. את
 בקפה השבוע איתר, שישבה נרגשת, וזמרים
 ירו חודשיים שלפני אומנם ״נכון :סולטן
 היה היריות עניין שכל אלא רגב, באבנר
 לביגדי־ בחנות כזבן עובד אבנר מיקרי.
 בחנות בניו־יורק, החמישית בשדרה גברים
הכל, זה ברגלו. נורה ואבנר שוד, בוצע

במזיד. אותו לרצוח ניסה לא אחד אף
 לא הוא השנים, במשך רפואה למד לא הוא ,

 ואין מליונרית. של לבת שלא ובטח נשוי,
 רגב אבנר אותו כך, אם מיהו, בת.״ לו |

 קשה זהותו את בחייו? להתנקש שניסו
 שהוא ולעובדה לשמו שפרט כיוון לוודא,

עי נוספים. פרטים עליו יודעים אין רופא
הצלי לא בניו־יורק, לאתרו שניסו תונאים

האדמה. אותו בלעה כאילו נעלם האיש חו.
 זאת לעומת השחקן, (גרבי) רגב אבנר

 תושבי בין ופופולרית מוכרת דמות הוא
 ה־ ווותיקי דיזנגוף, רחוב של בתי-הקפה *

 רגשני טוב, כבחור אותו זוכרים הבוהמה
 שחקנים מאותם אחד היה רגב וסימפטי.
 הניצבים תפקידי את המאיישים אלמוניים

ב מישפטים שניים־שלושה בני והתפקידים
הצגות.
 שליד הקריות מאחת לתל־אביב הגיע הוא
 שיחק שם הקאמרי לתיאטרון התקבל חיפה,

 לאחר־מכן שנים. מיספר זעירים תפקידים
 תיאטרונו, במיסגרת מתקדם שאינו כשנוכח י

 המיסחרי, לתיאטרון עבר והוא לו נשבר
 בנות ועל חמ.ש חמש כמו בהצגות השתתף

 ידידו עם יחד הקים, יותר מאוחר וצנחנים.
 שהפיק תיאטרון ספקטור, שימחה הבמאי

 להופעות ויליאמס טנסי של מחזותיו את
 מרוחקים. וביישובים בקיבוצים

חברותי, טיפוס היה אבנר כייכי״סיטר.
ה העלאת בתקופת רבים. ידידים לו והיו

 הזמרת עם במייוחד התידד שיער, מחזמר ,
 מופיעה היתד, וכשמרגלית אנקורי, מרגלית
 בן לבנה כבייבי־סיטר הוא שימש בערבים
אדם. השלוש,

 להשתתף כדי לניו־יורק נסעה כשמרגלית
 אבנר, גם איתה נסע שם, חיבה במחזמר
מר- לבנה. צמודה״ ״מטפלת של בתפקיד
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