
סקי,1וישי שדמה הקאמרי התיאטרון שחקן 14111*11171
תארי בכמה והמחזיק נלהב כספורטאי הידוע 1 ■ #1 111 1

הבריכה. לתוך ראשון ונכנס בעיות ללא בגדיו את הסיר הרבה, חיכה לא ספורט,

קיין האזרח
כי לו שהבטיח טען

 העיתונאי על־ידי למסיבה הובא סופרסטאר (למטה) קיין מייקל
לצלמו, לאפשר סרב הבילעדי, כברכושו בו שנהג עיטור, ג.

הבובות. ואחת שני שושיק :למעלה צילומים. ייערכו לא

 השחסנים למסיבות חזו הוריווד־ סיגנון
: ס בתי־המלון בבריכות נערכות הן ב

י ס ח1ח

וטובח
 והמפיקה האמרגנית ,לדכר. מה

 חוגגת עציוני, מרים \*גדולודהממדים
האפו לחייהם שהכניסה זו היא בסטייל.

ו צבע בארץ התיאטרון שחקני של רים
 פעם מידי להרגיש להם שנותנת היא גוון,

ב ולו דומה, מטה של תל-אביב כאילו
מעלה. של להוליווד משהו,
מארגנת שהיא פעם שבכל גם מה

 המסיבה. התקיימה שם דיפלומט, מלון
 מייקל הרי לבדי אותך אשאיר ״שאני

ו אריק לה אמר אותך,״ לי יקה קיין
 באותו שהגיע הבריטי, הכוכב על הצביע

 שאקירה היפה באשתו מלווה כשהוא רגע
 בקיתו־ שזכתה פאקיסטאן, בת באקאש,

 ״אני שנכחו. הנשים מצד קינאה של נוח
ברמלה!״ כמוה אלף לך להראות יכולה
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המלון. של החדשה בריכת־השחייה של הנעימים למימיה ולהיכנס

 עציו מרים האמרגנית
 עד אך למים, להיכנס

בעקר ללכת איש העז

 מזלה מתמזל לשחקניה, כלשהי מסיבה
 כוכב איזה מהשמיים, ממש לה, ונופל

 הפסוודו־ לכל ההצגה את שגונב אמיתי
 מסי- את המקשטים הישראליים, כוכבים

 השחקונה של נחלתה שהן בות־השיעמום
כתיקונם. בימים התל-אביבית

 עם יחד מרים, חגגה הקודמת בפעם
 את כולם, אח כולם ההצגה שחקני צוות

 לאר- כתר שנית השחקנית של נסיעתה
ונפל ניסים סיפרה זו שנית צות־הברית.

 לפני בארצות־הברית מעשיה על אות
ב שהזכירה השמות ובין לישראל, בואה

 גם פלטה שלה, שמה עם אחת נשימה
 דה־ רוברט כוכב־הקולנוע של שמו את

 גדולה ברצינות התייחס לא איש נירו.
 ודה־נירו שנית של האהבה לסיפור מדי

שהת במסיבה הופיע שהאיש עד הנ״ל,
 מלון של הפאר מאולמות באחד קיימה

בתל־אביב. קונטיננטל רמאדה
 אירגנה ומרים הימים חלפו לא והנה,

 של העץ בובות לכבוד הפעם מסיבה, שוב
הצ שאת הבובות תיאטרון סמית, אריק
 עם לגרמניה הנוסע מפיקה, היא גותיו

 לטלוויזיה. שם מצולם להיות כדי מפעיליו
 הערב, סוף עד איש ראה לא הבובות את
 אחת, חיה בובה גנבה הסוף לפני עוד אך

 עם יחד ההצגה את זילברשטיין, מונה
הרפז. שרגא הבימה שחקן שלה, החבר
 כי לדעת, קשה במסיבה היה לא מי

 בר- שלמה משחקן החל רבים. שם היו
ב שני שושיק דרו דיטה, ואשתו שביט

 לביא, אריק בעלה ובלי מתולתלת תסרוקת
 שאירעה מתאונת־הדרכים כתוצאה ששכב

 אוטובוס כאשר אחדים, שבועות לפני .זו
 לא שושיק אך מהכביש. אותו גילח אגד

 אלא חלפו לא רב. זמן בודדד, נותרה
ח שט ^ רד ^ו או ר ^ רי א ^ תיי שע

בואלאוריומולדת
גב!הגשש

 בנו־בכורו 9ה־ בן
ו לכבוד


