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בדיאטה. עכשיו נמצא בביר,
הפסק. ללא וזלל התאפק לא הספורטאים במסיבת
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וחכם, ארסי :זה כינוי של פירושו פרס. שימעון

 הוא לכן שחקנים. ולנגח להיכנס
•1 ביותר״ הפצוע # !  כשביקשתי •

 על קטן סיפור שפיגלר ממוטל׳ה
לי ענה שפעל, גיורא חברו

קטן. סיפור אינו חביבתי, ״גיורא, ן
• גדול״ סיפור זה גיורא ו •> • 

 שחזרתי מזה רוח עושים כולם ״מה
 גיחה עשיתי הכל בסך ז לבימה

ואיני בקאמרי בהצגה קטן לתפקיד

הת המשך,״ לזה יהיה אם יודעת
 אדי־ השחקנית השבוע בסוף פלאה
 שערכה במסיבה מיכאדי, שבע

 שרה הבוטיקאית חברתה לכבודה
 לבימה. שובה לרגל גרינברג,

 קצת ישבה יושבת־הבית, אלישבע
 האורחים, לפני התנצלה במסיבה,

 שונאת היא ממנו לביתה ושבה
באותה לדבריה לצאת,

מה חזרה מיכאלי, אלישבע הוותיקה השחקניתתי
 הבימאי — ממעריץ נשיקה המקבלת

הבימה. קרשי אל אלה בימים שובה לרגל — צרפתי צדי

 צדי הבימאי את פגשתי מסיבה
 על עובד הוא כי שסיפר צרפתי,

 טהרת על שכולה חדשה הצגה
 יצחקו הזאת ״בהצגה התימנים.
 עצמם על ובזמר, בצליל התימנים

 בהצגה אליהם. החברה יחס ועל
 גורן, ,ערגה הזמרת ישתתפו
 ופליטי לבימה, מחזיר אני שאותה

 אי־ גרמה, גיסים ענבל להקת
• עוקב ויונתן עוקב ציק • • 

 כראש־הממשלה, ייבחר ״כשפרס
 חייך המדינה,״ מנכ״ל אהיה אני

 של עוזרו אפלבאום, בועז
0 פרם שיעועון 0  כששאלתי 0

 שלו הבוס עושה מה בועז את
 ליד בבית־קפה קרובות לעיתים
 רומן יש ״לפרס השיב: הטיילת,

 הוא יפה וביום השמש, עם ארוך
 מפגישותיו חלק לערוך מעדיף

 התל־ שבטיילת הרבים בבתי־הקפה
 המיפלגה בבניין במקום אביבית,

 לחוף־הים״ בסמוך השוכן
 טדי של ממישפחתו קולק, ורד

 שכתבה עצמה על המעידה קילק,
 עשרים ועשתה ספרים שלושה
 אירגנתי ״אני :לי סיפרה סרטים

 יואינג מישפחת של בואה את
 עבדתי לארץ. דאלאס מהסידרה

הת בלום־אנג׳לס, באולפנים איתם
ביש לביקור אותם הזמנתי יידדנו,

 אמרגניה •9• הסכימו והם ראל
 טילטון, שרלין השחקנית של

 להגיע ואמורה דופי, את המגלמת
 בעלה עם יחד לירודדבש לארץ
 שרלין האומר: מברק שלחו הטרי,
0< לאד׳ נכון בעלה, עם תגיע 0 0 
מה אלי ״פנו ורד: סיפרה עוד

 כדי אלכוהוליזם, למניעת אגודה
 בערב־ להשתתף לשחקנים שנאפשר

 כשבאחד האגודה, לטובת צדקה
ב שהוקרנו האחרונים הפרקים

 הטיפה אל אלן פו־ חזרה ארץ
 גם סיפרה ורד ו•!•!• המרה״

 הלא אלי, מים הסישפחה, שאם
 על גילמה גל־גדם, כרכרה היא

 העולמית הבכורה בהצגת הבימה,
ת50ה־ שנות במחצית שנערכה א / 
טנ של במחזהו הראשי התפקיד

 פח גג על חתולה ויליאמס סי
 גילמה התפקיד אותו את לוהט,

 אליזבט בקולנוע, יותר, מאוחר
 דאלאס״, הסידרה ״מפיקי טיילור.
 להפסיק ״הסכימו ורד, הוסיפה
לאפ כדי צילומיה את במיוחד

• לארץ״ לבוא לגיבורים שר ו • # 
 ארזה שוורד לי נודע בינתיים
 לאר־ ונסעה המיזוודות את השבוע

 סיורם את להכין כדי צות־הברית
בארץ. יואינג בני של

 מאבא גדול יותר שחקן אהיה ״אנימאבא גדול
 של בנו שפיגלר, גיורא הצהיר שלי,״

בהערצת. אביו את באהבה המנשק שפיגלר, מוטל׳ה הכדורגל שחקן

תיכוניסטית עם
תמי חברתו עם יחד בה

אי־ מוטי הצעיר הכדורגל שחקן
 למסי- בא תל״אביב, ממכבי ווניר

י״ב. בביתה תלמידת״תיבון דרבינסקי,
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