
 השניים וסטלה. פז שלמה הם
 יוצאים הם הנדנדה. על השתובבו

המאוחדים. האולפנים סניף במנהל שלמה יכהן שם ללוס־אנג׳לס, בקרוב

ף ל ע ו 1ן!1 |1ה ז 1 1| מתנו־ הם מידן. דני החייל וידידה רייך סיגל ו
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הנדנדה. על התיישבו אותם, מצאו לא כאשר הבוהמה. אנשי את 'י ♦

כתב \ל

 של אשתו שילון, זהבה היא
 אחיו שהוא שילון, יגאל הבמאי

זהבה שילון. דן בניו־יורק, הטלוויזיה

שיל אחרי ״אל־על״ מחברת התפטרה דקת־הגיזרה
 : אמרה ברבבת־הילדים, שישבה זהבה, בשלישית. דה

ילדי.״ שני בזכות בגן לצעצועים רגילה כבר ״אני

 ויש אריה מזל בנות נחנו
י ' /  אופייניות תכונות לכולנו ן

 מפתות, מאיתנו כמה זל. מזל
 מן נהנות סתם וכמה תוקפות מה

 יום- את לחגוג החלטנו לכן חיים,
ד אמרה בצוותא,״ שלנו הולדת

הז כאשר ברנהרדט, מרים יירת
למסיבה. ידידיה את ינה
 יום־ההולדת, מחוגגות אחת כל
 והזמינה כחול, מנייר כתר נדה

 המקום את ידידיה. את נירוע
מעון־ילדים, המשמש נבעתיים.
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 רייך. אתי הלביאות, אחת נידבה
 חשובים. ואנשים אמנים ״הזמנו
 טל, ומיכל רבינוביץ נירה הזמרות

ש אמרו מזל, אותו בנות שהן
 שרה האופנאית סיפרה תבואנה,״

הגיעו. לא הם אך מילר.
 בגן- נערכה שהחגיגה העובדה

 להסתובב לאורחים גרמה ילדים,
 הגן, מתקני על ולהשתובב בחצר,

 קטנות. ורכבות מיגלשה נדנדות,
 לקול האורחים רקדו הגדול בחדר
הרעשנית. המוסיקה צלילי

בריקו החוגגים של ליבם כטוב
 הרעש הטריד ורכילות, שתיה דים,
 וחמש עשרים ואחרי השכנים, את

 מישט־ שקיבלה טלפוניות שיחות
 חצות אחרי הגיעו רת־גבעתיים,

להפ מהאריות וביקשו שוטרים שני
הנהמות. את סיק

 מ־ אלה לכל מסיבה בעצם ״זו
ב לחוץ־לארץ נסעו שלא איתנו
 החברתי היובש אוגוסט. חודש
 כולם,״ את לשמח אותנו דירבן

הגננת. אתי הסבירה
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