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הרבה כך כל כשראה וישינסקי תלמה של :ה

ם עליזים. חוגגים  תלמה, של שכן הוא אפלבאו
ת לה לעזור כדי אחרון ונשאר קו ת לנ  הדירה. א
ב״אל״על״. כדיילת־קרקע עובדת עצמה תלמה
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ב המישפטים כשר תפקידו איבוד
 זוכה היה המערך אם ממשלה

ה כתב המזרחי, יורם 6•*!
מוז עצמו ראה מהצפון, טלוויזיה

 נעלם הוא ה״דפוקים״. כאוהד מן
 בתירוץ מהמסיבה מוקדמת בשעה
0#: לרקוד לו שקשה לן •  אי

ל שהגיע הקאמרי, שחקן דר,
עז ביקש מסיבה,  אפלכאום מבו
 במיפלגה מלא כחבר אותו לפקוד

 לוי אורי 0!00׳. כאוהד רק ולא
הקא שחקני וישינסקי, ושלמה

במקל בידור כצמד הופיעו מרי,
ההפג בימי שמונה בקריית טים
 שאנשי במסיבה סיפרו הם זות.

 על בפניהם התלוננו שמונה קריית
המע את והאשימו המקלטים מצב
לפ להם אמרו השחקנים שני רך•
ל ישראל״ מלך ״בגין לבגין נות

 שמונה קריית אנשי של הפתעתם
ב זכה לא שהמערך ידעו שלא

צל 000 הליכוד אלא בחירות,
הצדעה

ה קנדל, ת חו א

 ריקוד כדי תוך
 זיווה מבצעת

תלמה. של

 גרושתו דשינסיי, תלמה
 וישינסקי, שלמה השחקן ל5

 מדוכאי לכל מסיבה בביתה רכה
 לאחר שתוכננה המסיבה ;מערך.

 המתיחות בגלל נדחתה ;בחירות,
 עוזרו אפלכאדם, בועז :צפון■

 אורח- היה פרס, שימעון לז
חו כמאה עוד -עם ביחד בוד
 ה־ ביניהם למסיבה, שהגיעו גים

 הפסיכי־ ליבאי, רדיד רופסור
 קורגהאו־ ריצ׳-ד רהד״ !טר
המכו פוליאקוב, ישראל ר,
ואש החיוור מהגשש פולי, ר,
• ד • שהוא דיין, אפי •

 היא המערך שלוייח
לנג־ קרוליין

 וישינס־ תלמה של מילדות ידידה
 חברתו עם יחד למסיבה הגיע קי,

 לנגפדרד. קרולין השחקנית
 ידיד-נעוריה הוא גם גפן, יונתן

 הופעה. אחר ישר הגיע תלמה, של
 עם רבים טייסים היו במסיבה

 אל־ ודיילות היפהפיות נשותיהם
ה לבין ביניהם הקשר שאת על,

 עובדת שהיא תלמה, יצרה מערך
 מיכה חברת־סרטים, בעל אל־על.

מירוש במייוחד הגיע שגריר,
 רדיו אנשי עם ביחד למסיבה. לים

 הטלוויזיה כתב ביניהם וטלוויזיה,
 גדול- המזרחי יורם בצפון,

ה של הכלכלי והכתב המידות,
המו על אנג׳ל. אבי טלוויזיה,

ש גיתאי, ורדה ניצחה סיקה
 ורדה ברדיו. תוכניות מגישה היא.

התקלי את עימה להביא דאגה
ביו הלוהטים הלהיטים עם טים
מת שגריר מיכה •0.•! תר

 שיתבסס חדש סרט בהכנת לבט
 בארץ שצולמו סטילם צילומי על

יש צלמים על-ידי המאה, בתחילת
 נע סרט לדעתו וערבים. ראלים

 תחושה נותן סטילס תמונות גבי על
 על הנע גבר של בידו יותר נפלאה

 אפל־ בועז 0010 אשה גוף
 המגדיר פרם, של עוזרו באום,

 כעוזר היום החדש תפקידו את
 במסיבה סיפר המשטר, את למגר

 המוענקת הזכות דמוקרטיה: מהי
 ארבע כל לו לבחור בורג ליוסף

0. ראש־ממשלה שנים 0  ״דפוק״ 0
 דוד למשפטים פרופ׳ היה אחר

 המישפטי כיועץ המשמש ליבאי,
 אשתו עם העבודה, מיפלגת של

 ראש־ יועצת שהיא ליבאי ניצה
 ליבאי האשה. למעמד הממשלה

במסי הנוכחים אל לחייך התאמץ
על אותו לנחם צורך שראו בה

 קורנהואזר ריצ׳רד הפסיכיאטר הם שבחבורה
בשיחה. ששקעו ליבאי, דויד והמישפטן (מימיו)

עבודה. ענייני על ושוחחו משקאות, לגמו בחדר, פינה תפסו הם
״אל־ דיילת היאטחן שר נערתו

ש בזבז, דני על״
חתוכה חצאית ומעליו לגופה מנומר ריקוד בגד לבשה

 ממישפחה ומוצאה לבנון, ילידת היא דני מעור.
 ובשאר לה, כשמתחשק רק עובדת היא עשירה. מאוד
מעולה. רקדנית גם היא דני בעולם. מטיילת הזמן


