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 בנו כוכמן, ואודי כקד דאל
הוו והשחקן כוכמן נחום שיו
 דפאל — שם היד. ביותר תיק

• קלצ׳קין ׳ •  פרם שמעון •
 בסוף מעריצים מיני לכל חתם

הר עם יצאו והאמנים שלו, הערב
 אני מאלף. ערב להם שהיה גשה

 שיצאתי כל־כך, שם השתעממתי
 כום עוד לשתות למיזנון פעם בכל
 אנשי־ כאשר ארדם שלא כדי קפה

 מיפלת־ר,עבודה איך דיברו הרוח
 אנשי-הרוח את אליה לקרב צריכה

• כה עד שעשתה ממד, יותר ! •*  ו
 כפיר, ויפה לוי חוה של המסיבה
 עליזה היתד, ,30 לשתיהן שמלאו
 כאשר שמחתי לא אני אך מאוד,
האכס במועדון המלצר לי הגיש

 מיץ־הת־ על חשבון הזה קלוסיבי
• שם ששתיתי פחים •  רפי •
 הבמה על עלה מכלבוטק גינת

 וכולם באנגלית, שירים שני ושר
ויע כלבוטק את שיעזוב לו צעקו
מבוז כישרון הוא כי לזימרה, בור
 את שאלה יפה בטלוויזיה. בז

 דיבר הוא מה על כיכר שאול
סי ושאול יום, באותו בעלה עם
 מסיבת־ את תיכננו שהם לה פר

 פעם אף ״בעלי בשבילה. ההפתעה
אפר היא שום־דבר,״ לי מספר לא

0¥ || |1^ \ 0  כפיר, ויפה מימין לוי חוה הן 1
השלו יוס״הולדתן את שחגגו #111

 לשתיים הביאו חברים ביותר. עליזה במסיבה שים
מיק־ דוגמניות וכמו לפה אותם תחבו והן מוצצים,

 חברתו בעבר היתה יפה איתם. הצטלמו צועיות
 לחוה שלו. למסיבה באה לא אן גלעדי, אלכס של
 האמריקאי. מבעלה נפרדה שהיא מאז חבר יש

שלהן. למסיבה גלעדי אלכס הגיע הערב בסוף

 את מביים שהוא שלו, הצבאית
 במילואים נמצא הוא כי תוכניתה,

 כמה שרו הם הצעירים. עם ועובד
הבי שחקני לכבוד ישנים שירים

בהתלה כפיים להם שמחאו מה,
 מנור י ריק הזמרת !•!•ו• בות

 כל את אלכם של לאורחים שרד,
וסיפ אחרים, ושל שלד, הלהיטים

 סוף־סוף עומדת שהיא לי רה
 שלה, הוותיק הידיד עם להתחתן
נער שבו בית־המלון את המנהל

 המנהל אלכס. של המסיבה כה
 ספורטיבית, תפאורה למסיבה הכין
 מיש- מיגרש כמו נראה האולם וכל

 עמד מאוחרת שעה עד חקים.
 ידי את ולחץ הדלת ליד אלכם

 ללא- למקום שזרמו שלו, האורחים
 הקטנים הכריכים על ועטו הרף,
הדוג שם. שהוגש הבורקס ועל

כני עשתה עמי כן־ תמי מנית
 שלה, פרי אולסי עם מלכותית סה

ומי כדורי טל את שם שפגש
 הכדורסל ושחקני כרקוכיץ, לוי

 הכדורגל שחקני את שם פגשו
 שפי־ וגיורא שפיגלר מוטלה

 כי זיהיתי, שלא כמה ועוד גל
 כדורגל. במישחקי צופה לא אני
מי כי מוקדם, עזבו ואולסי תמי
 ושם כפיר, ויפה לוי חוה אל הרו

חברים. עוד לפגוש הצליחו

*|1 אלכס של למסיבה גלסון רפי בא באילת 11 ^1
של הצבאי הכתב עם (בתמונה) גלעדי. ■ין ■■111

אלכס. של הפרידה מסיבת על ויתר לא רפי ניר. עמירם הטלוויזיה

אפי בעלה, ירקוני, שייקח רה.
 ליום־ההולדת לבוא טרח לא לו

 וגם בשפעת לקתה בתה, ואורית,
 מיש־ עם חגגה יפה אך באה, לא

 הבוקר שעות עד האמנים פחת
ס  ונישק חיבק עדן שמעון ••!

 שהגיעה ,18,־ד בת שלו החברה את
 חוגגי את ועזב לארץ, יום באותו
הקט כי המסיבה, באמצע הבימה

0$ הסביר עייפה, נה  בשעה •
מה חוגגים באו בלילה מאוחרת

 חוה של למסיבה אלכס של מסיבה
והת המדרגות על שעמדה — לוי

 פילופ גי שלה, החבר עם חבקה
 הרוקדים בין להשתלב וניסו —

 הגיע עצמו אלכם הצפוף. במועדון
לשע חברתו את שם ותפס כן גם

 לא מדוע ושאל מרש, שרונה בר,
 לי היה ״לא שלו. למסיבה באה

צרי ״היית היפה. לו אמרה רכב,״
 לך דואג והייתי אלי לטלפן כה

1# לה אמר לרכב,״ +  אורי •
 עו־ כריר, ואברהם השחקן, לדי,

 הבימה עם לחגוג באו רך־הדין,
 חזרו כי מאוחרת, בשעה במיסעדה

 העיתו- רעיותיהם, את שם ופגשו
 טובה שעה התוכנית של מר,קלטה

 וטלי־ אכידן, כדוריה נאמת
 וישיג־ שלמה כן־זכאי. לה

הלהקה- את למיסעדה הביא סקי
גל אלכס של במסיבה בבית״המלון שהוצבלסל מתחת

להנאתו. ושותה יבין חיים השדר עומד עדי,
היין. כוסית הרים עת הסביר, כולם, כמו מאלכס להיפרד באתי

ק ״ נ? רוקד הנשיא סגן
 רוקד גלעדי; אלבס של החדש הבוס שיהיה מי וינר,

מארצות־הברית. איתו שהביא שחומת־העור, ידידתו עם

במשקה חשיש
 אחרי טענו, הם לפחות כך — סגל ושמוליק קין

גוטפריד. יהודית מימין: הפונץ׳. מן שטעמו


