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ה השחקנית הופעות. רת ט  ג׳
 בחופשה שהיא סיפרה מונטה

 במסיבה לפגוש ושמחה עכשיו
ב שיחקה שאיתו בנאי, יוסי את

 השחקנית פגישות. יומן הצגה
הנו את שביררה לוקה, נ-טה
 שהבימאי סיפרה בבדיחות, כחים

ושאל: אליה טילפן ניצן עומרי

 עומד שהוא לי שסיפר דרסון
 לבדו. הפעם חדש, תקליט להוציא
סיפר גוריון ישראל השחקן
 עם הקשר את לחדש עומד שהוא

 אט״ כני הדודאים, מימי בן־זוגו
להו עומדים והשניים דורסקי,

בסיד ולצאת משותף תקליט ציא

ף11 ־1,11 ^ |1<1( | במסי כוסית משיקות |
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מלכת־החן- סיבוני, אילנה מלכת״המים לשמאל)

 אסור נינט השנה של מלכת״היופי חן, שרי לשעבר
ה כל כהים. במשקפיים דמיר שרית והדוגמנית

הולדתה. יום את דליה עם לחגוג באו דוגמניות

|1ה ! ג רשת שדרן ח11ך
ן ו ש אתגר, אבי 11111 ו

למוסיקה. מאזין מירושלים בא

 )27 מטמוד (המשך
 המי־ומי כל ׳•!•>• לברכם שבאו

 שנכחו הישראלי התיאטרון של
 שנערכה למסיבה גם הגיעו בהצגה
 הסינית במיסעדה ההצגה אחרי

 בצפיפות שבכפר־שמריהו. סצ׳ואן
 הצלחתי במקום ששררה הרבה
מנכ״ל את קצרה לשיחה לתפוס

 בצפון סביר משהו מצאנו בילו.
 לירות. 2500 של במחיר תל־אביב,

 אז, מוכר היה שלא שליוסל, אלא
 לרכוש כדי כסף מספיק היה לא
די לשכור נאלץ והוא הדירה את
 עד גר הוא שם ביל״ו, ברחוב רה

 העובדה מצחיקה הזה.״ היום עצם
יוסל של ביותר הקטנה שהתמונה

המרכי מרש, שרונה לדוגמנית שייךהילדה מראה
 למסיבת באה שרונה משקפיים. בה

במספריים. טיפול שעברו לפני ארוכים פעם שהיו במכנסיים הדוגמניות

 מתי ראש־הממשלה, מישרד
 על אותו ולשאול שמואלביץ׳,

 ברגנר, יוסל ובין שבינו הקירבה
ב מתחבקים אותם שראיתי אחרי
 אותו מכנה כשמתי בתיאטרון, להט

 עוד יוסל את מכיר ״אני ״אחי״.
 ובא צפת את שעזב התקופה מן

 בש־ דירה יחד חיפשנו לתל־אביב.
_______________

ש לזה זהה בסכום היום נמכרת
 אבל ימים, באותם הדירה עלתה

 שמואלביץ׳ מתי ו•!•!• בדולרים
 של בעליה גם ׳50ה־ בשנות היה

ב חוף־הים על נודעת מיסעדה
 המיסעדה אל תרשיש. בשם יפו,

ה מאנשי רבים לבוא נהגו הזאת
דגים לאכול כדי אז, של בוהמה

בני, של אשתו-בנפרד להם, מקשיבה כשבאמצע אור, אמדרוסקי בני והמסעדן הזמר ^
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ביחד. לבילויים לצאת השניים מרבים שים, שמרית הפיזמונאית ואשתו וירז׳נסקי יוסי השחקן

 צח, אוויר־ים ולשאוף האש על
אלו ניסים גם היה ביניהם

• ני ו • •  בא שמואלביץ- מתי !
 המשוררת רעייתו, בחברת למסיבה

 נהג ספריה שאת שיפרה, ש.
• לאור להוציא • י יו השחקן #

ה בהנסיכה ששיחק בנאי, סי
 לפני הקודמת בגירסה אמריקאית

 יוסי בגפו. למסיבה בא שנה, 19
להצ להגיע היה יכול שלא התנצל

 בהצגת- ערב באותו הופיע כי גה,
ה הקופה מצב ״לפי שלו. היחיד

 תרוץ שלי שההצגה מניח אני יום,
 ו•!•!• אמר שנה, עוד לפחות

 מעזים אנשים איך מבין לא ״אני
 ביפר,״ מכשירי עם להצגות לבוא

 משהל׳ה השחמן באוזני התלונן
הרצינ הסצינות באחת — בקר

 ציפצוף לפתע נשמע בהצגה יות
 שבשורות הקהל באולם. המכשיר

 שהצים־ משוכנע היה האחרונות
 הם בו שנמסרה וההודעה צוף
 אולם ההצגה, של מהטכסט חלק
הב הבימה אל קרוב שישבו אלה
 בו שנתקף הצחוק בפרץ חינו

 ה־ את שמע שבו ברגע משה׳לה,
אבנר השחקן ציפצוף

 הקודם מהצוות הוא גם חזקיהו,
 אל ההצגה אחרי בא ההצגה, של

השחק את בירך הקלעים, מאחרי
• ונעלם נים ו •#  באו למסיבה !

 אמיר כמו ומשוררים סופרים
מוסי ברטוב, הניד גילבוע,

סג- ודני וייס, כאלבס קאים
| ל  הנח״ל, בלהקת חבר שהיה מי בומס, צביקה הזמר | 1171'

 יש מתלוצץ. השדה קצה בשלישיית שליש מכן ולאחר ■
הנדסה. לימודי סיים וגם חדש תקליט על עובד הוא טובה• סיבה לו


