
 הגבריםוחתימת ברנשים
שבהצגה

ה אולם האחידות החולצות את אומנם, לבשו,

 (מימין) גלעדי אביב מיותמות. נשארו שלהם חולצות
 חנה של וידידה ההצגה של בפועל המפיק שהוא

המוסיקלי. המנהל שרים, אלדד עם משוחח לסלאו,
תחתונה חתימה

בחולצתה, מאוד גאה הסתובבה

 מ חן שולה הזמרת של חולצתה
 שוי בחתימות. לגמרי כימעט אה

רבו מחמאות נכתבו שעליה

 החולצה על לשני אחד חתמו
•  שתתלה נשבעה חן שולה • •

 שלה בחדר־השינה החולצה את
 של חולצתה גב על למזכרת־נצח.

 השחקנים, כל חתמו ארזי ירדנה
 לחתום הירשתה היא החזה על אבל
ההצ במאי צרפתי, לצדי רק
הזכו ענכי, עירית •0• גה
 כילדה שירי־הילדים מפסטיבל רה

 טו־ אבי הזמר עם ששרה הקטנה
 ככה?״ ״למה השיר את ילדנו
 כשהיא וכיום, מאוד, מאז גדלה
 ומזמרת רוקדת היא נשואה, כבר

• בהצגה ו • !  העלה צרפתי צדי •
ה בעולם דרכו מתחילת חוויות

ה בתיאטרון כששיחק תיאטרון,
מפור שחקנים של לצידם קאמרי

 רחל מרון, חנה כמו סמים
ה אכרמסון, וזיודית מרקום

 אב־ מתניה לפסל היום נשואה
• רמסון •  מיסעדה גג על •

 בר־ה־ חגיגת נחגגה תל־אביבית
 כל החסידי. הפסטיבל של מיצווה

 בפסטיבל אי־פעם שהשתתף מי
פלד, תמי לחגיגה הוזמן
הח הפסטיבל מפיק של אשתו
 את קיבלה פלד, מיקי סידי,

כי לגברים וחילקה האורחים פני
 מני לבדרן כיפה כשהגישה פות.

 וטען: לקבלה זה סירב פאר,
 היטב לחפור רוצה אני כל ״קודם
 ולבדוק שלי, היהודי המוח בתוך
 אבותינו״ לי הורישו גנים איזה

רכינוכיץ, נירה הזמרת
 מי לכל הזכירה לחגיגה, שבאה
הרא החסידי בפסטיבל כי ששכח

 הראשון, במקום זכתה היא שון
השיר את נפשי״. ״צמאה כששרה

 גליה אחותה, עם יחד ביצעה
• רכינוכיץ נוף עקיבא • •

 רותי חברתו עם יחד למסיבה בא
 השמיני בחודש הנמצאת הולצמן,

• להריונה •ו !•  חנה הזמרת ׳
 ושלד־ באמריקה, החיה אהרוני,

 באה חיל, שם עושה גם בריה
 איש־העס־ בעלה, עם יחד למסיבה

מני טישמן חיים קים
 אשתו בלי למסיבה שבא פאר,

 ב־ אותה שהשאיר סיפר קרני,
 רק חופשתו את והפסיק נהריה

עכ ״מדברים לחגיגה. להגיע כדי
הגי שימות־המשיח כך על שיו
 שעל אמרו ״הרי מני אמר עו,״

 בית־קברות. יש הר־הבית מידרון
 גילו החפירות, משהתחילו עכשיו,

 הסימן הרי וזה מתים, שם שאין
!״לתהיית־המתים

 ונהנו בורשטיין מייק שערך במסיבה נפגשו
 מן היו לא הן השניה• של מחברתה

ת ליזו ע ושוחחו. ישבו אלא שבמסיבה ■
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״קיו להקת של אמרגנה השאר בין הוא טישמן, חיים בעלה, לדת.
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