
מ ל0ל׳מ ? /
ג *נורים 80ה־ ■1 נ ו ג ח  ל
20ו!־ בני מאשר יותר ארבעה פי

׳ממ0///
 .70 בגיל מתחילים חיים ^

ה השבוע הוכיח לפחות זאת י י
 איש־תע- פולק, ישראל אחרון.
 משלו. תערוכת־ציורים פתח שייה,

 יום־ את חגג הורגל משה השחקן
 רפאל והשחקן 80ה־ הולדתו

ה־ יום־הולדתו את חגג קלצ׳קין

 בעיקבות זאת קיבוץ. חברת כאל
 גילמה ושבו השתתפה שבו הסרט
ל להיכנס המתקשה קיבוץ חברת
להר סוף־סוף נכנסה כאשר הריון•

 החברים כל בשימחתה שמחו יון׳
 גיורא הצייר־גרפיקאי

 העבודות תערוכת את פתח אוריין
הז כבר וקיבל שלו, הראשונה

לע במקום, מבקרים מכמה מנות
 בביתם נוספות תערוכות רוך

 חגגה החמש בת אילת
העי אמה, בבית יום־הולדתה את

ב- ואירחה נוף, מירח תונאית

 אשתו לפרומה, פורת ׳אורגה
• חורגל משה השחקן של ו • #

בצעי גדול שובב היה ״קלצ׳קיו
ב נתן אחיו עליו העיד רותו,״
 שלו יום־ההולדת מסיבת

סב להיות רוצה נורא כבר ״אני
 הוותיקה הזמרת הודתה תא,״

ה. אכיכה  שהבן סיפרה היא רוו
 שנים שש כבר נשוי שלה הבכור
 השני בנה ילדים. לו אין ועדייו
 נהגה שבו רביבים, בקיבוץ נמצא

 !•9• מאיר גולדה להתארח
לאומי, בנק מנכ״ל יפת, ארנפט

לו• פאני היאהניצתית רוביץ׳
 השחקנית ביץ׳,

 מישחק מלמדת שגם הבימה, תיאטרון של הוותיקה
הארץ. במות על שחקנים של שלם דור והעמידה

 מאחוריה הורגל. של בשימחתו להשתתף באה היא
בלהה :ומשמאל רבינוביץ נירה הזמרת :מימין
 אחרי יגיל. גדי של ואשתו הורגל של בתו יגיל,

קלצ׳קין. למסיבת פאני מיהרה הורגל של המסיבה

ל הוציאו האלה החגיגות כל .75
ו ותיקי־התעשיינים את מסיבות
•ותיקי־התיאטרון את בעיקר • ! • 
 להתייחס התחילו עינת קיבוץ חברי

אדכרשטיין חווה הזמרת אל

 מן הקטנים ידידיה כל את מסיבה
•1 הגן •  אף לך סיפרתי ״לא •

 תמיד לי הציע חורגל אך פעם,
 ביפו כליף למועדון אתו שאלך

אמרה אותי,״ לקח לא פעם ואף

 פולק, ישראל של לתערוכה בא
 550 של בסכום תמונות שתי רכש
 המקום מן מיד והסתלק לירות אלף

 על באידיש שר קלצ׳קין •9•
ואחר־ שנה, 40 לפני שהסריחה יפו,

 בתה את נוף מירה העיתונאית מצלמת111 צילום
 הנרות את מכבה כשהיא החמש, בת אילת

בביתה. מירה ערכה לילדים המסיבה את שלה. יום־ההולדת עוגת מעל

| ! ך \1| |  פרופסור והמרצה אלדור גבי הכוריאוגרפית הם 111|
 לנשק לשעבר לבעל הפריע לא זה אן זקס׳ אריה 0 1111 111
 ביפו בית קנתה גבי אמה. עם הנמצאת בת לשניים גרושתו. את

קלצ׳קין. של במסיבה השניים בקישוטו. עסוקה והיא אלה בימים

 התאורה איש ובעלה אלברשטיין חווה הזמרת הם ךן
 של במסיבה איטי ריקוד בעת טננבויט עמירם ״

 :מימין אינטימי. סיפור חווה, של הראשון הסרט צילומי סיום
הולדתו. יום לכבוד במסיבה קלצ׳קין, רפאל של אשתו קלצ׳קין, הדסה


