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שהוריד אלמגור, דן והמתרגם הפיזמונאי טדק

 במשך להתאפק ניסה הוא ממישקלו. קילוגרם 35
 הערב בהמשך וזלל בכך, עמד לא אך ארוכה, שעה

התנצל. מחר,״ אמשיך הדיאטה ״את רב. במרץ
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ולילדים. לנוער בתוכניות להופיע מרבה אייל רובינצ׳יק. ישראל *ה

 הפוליטיקה מזרקורי ״הרחק
 ב־ יושב שאיני מאז הקלה. חשים

 סנ- זוללים שם ישיבות־הממשלה,
 שר־ לי הסביר רזיתי,״ דוויצ׳ים,

 שמואר לשעבר המישפטים
 מיספר ממישקלו שהוריד תמיר,

פגש־ תמיר את ניכר. קילוגרמים
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 של החגיגית הבכורה בהצגת תי
 רב־ של בכיכובם מהשמיים זוג

 סגן- יגיל. וגדי מיכאלי קה׳לה
שול ארצי, יצחק ראש־העיר

שר דוד פרופסור אדוני, מית

 לשחקן מפריע לאנגבה
 אלדד הגבוה הבימה

רוזנר. לימור מהשחקנית נשיקה לקבל כדי
38 _ _

מווינה ישו
עדית הציירת עם

 הגיע מרומם במצב״רוח
 הרוקד זינגר, גדעון השחקן

מבדיחותיו. הנהנית פאנק,

ש ה 1 כוו 1 נ 1<צג ה הצגת יומהולזת,יומהזלזוו, וש בנוו

113 ניצננוגי
כס אלי ופרופסור מתל־השונזר

מה חלק רק היו מאסף־החפא פי
 בית אולם את שמילאו אורחים

 שם היה הנוצצת. בבכורה החייל
 בחברת שבא גאון, יהורם גם

 אל־ וחווה ואימו אורנה אשתו
 מכבר לא שנפרדה ברשטיין,

 עם יחד שהגיעה עמירם, מבעלה,
וה המפורסמים כל חברה

ההצ אחרי הוזמנו האלה נכבדים
 כדי באבו־כביר, למיסעדה גה

ההצגה, כוכבי עם לחגוג להמשיך

 שם גולן, מנחם בימאי־ד,קולנוע של אשתו
 ואחו לאירופה נסע ״מנחם בגפה. למסיבה

 סר להפיק מתכונן הוא שם לניו־יורק, כך
 לאסקיו המשך וסרט יהדותו, נושא על חדש

• לימון ! •  קי שרה הגלריה, בעלת גם #ו
 אפריי והסופר הסאטיריקן של אשתו שון,

 נשז בעלה בגפה. למסיבה באה קישץ,
 לו כדי בשווייץ, שלהם המהודרת בחווילה

 ואי מזהירה, בבדידות זכרונותיו את שם חוב
 > לנהל להמשיך כדי ארצה חזרה היא

 נ ״כל <•׳•!• לילדיה ולדאוג שלה הגלריה
שאו העברי, בתיאטרון ישנם רוננים הרבה

 הלאומי התיאטרון שלהשוו המאהב
ה השחקן הוא הבימה,

לא ״זה כרדקן־אקרובט. שהתגלה וילוז׳ני, שמוליק צעיר

 לומד אני פלא,
 בסון שלשום.״ תמול

חבריו שכל וכמובן

מיכאלי. ורכקה׳לה יגיד גדי
 שולחן לאורחים חיכה במיסעדה

 עמדו והמוזמנים בכל־טוב, מלא
לק כדי בתור, מופתית בסבלנות

 את לי שהזכיר מה מנתם, את בל
ב הרעבים של הארוכים התורים

 מרים המפיקה >•!•0 פולין
 במכונית למיסעדה באה עציוני

 שבעלה וסיפרה מהודרת, ספורט
 יום־ כמתנת המכונית את לה קנה

 בטלפון, כך על לה ובישר הולדת,
 בדרום־אפרי־ ששהתה בעת

• קר, ׳ • ׳ •  להיות רגילה ״אני י
גולן, רחל לי הסבירה לבד,״

 רונן דן ההצגה בימאי קבל להשתגע,״ שר
 החאן תיאטרון מנהל הוא רונן ״אילן

בי אני ואילו שחקן, הוא רונן דן לשעבר.
 ד ד״ר עם בינינו. מחליפים תמיד מאי.
 צו־הסגרת לי יש ממישרד־החינוך רונן

 מחזיו אני שלו צ׳קים מקבל כשאני צ׳קים.
 מהזין הוא שלי את מקבל ■וכשהוא לו,
• לי״ ס הפ שקין, גילה התיפאורנית •

 להב נתנה כאשר ההצגה כוכבי את תיעה
 כזוג הנראים מלאכים בצורת כריות במתנה

• כבובן ידיה, מעשה מהשמיים, •  בסון •
 לשחקו יום־הולדת למסיבת הוזמנתי השבוע
 לבטז כשהתקשיתי וילול׳ני. שמוליק הבימה

השנ טועים. ״כולם לי: אמר מישפחתו שם




