
 של אשתו באיראן. האחרון אלי
 של אחותו היא שריקה, הרמלין,
 את שליווה גרבי, יוסי השחקן

הת דייו רחל לבכורה. החבורה
להשתתף תוכל שלא כך על נצלה

 גמישות הפגינה מיוריאל, הדוגמנית־לשעבר,רחב פיסוק
 על השתרעה כאששר הגיזרה, על ושמירה

בחותלות, העטופות רגליה, את ופישקה במסיבת״הספורט המיזרון
 ל* התגרשה הדוגמנות, טטיקצוע שפרשה מיוריאל, הצופים. להנאת

 למימבר״עתיקות החנות את במתנה לה שהשאיר צוויג, מרוז׳ה מכבר
הכדורסל שחקני של כמאמנת עבודה מחפשת היא האם

הזמ רוקדתבטונינג
עטרי, גלי רת

האי שהמחול לבסוף שהחליטה
מוקדם. והסתלקה לרוחה לא רובי

 גרבר יוסי אבלה. בגלל במסיבה
 גולדה בסרט שגילם האיש הוא
 המנוח. דיין משה של דמותו את

 על שימחתו את בשעתו הביע דיין
 ואף זה, תפקיד קיבל שגרבר כך

!•!•!• הדמות בגילום אותו הדריך

כא היתד, במסיבה מרגשת פגישה
 דודה עציוני, משה השופט שר
 עציוני, מרים האמרגנית של

 פרופסור ההיסטוריון עם נפגש
השחק של אביה אנקורי, צפי
 המשתתפת אנקורי, גילת נית

 מזה נפגשו לא השניים בהצגה.
 מרגשת מחזור בפגישת שנה. 30

 כאשר הבחנתי זו במסיבה אחרת
 יגיל, גדי להקת־פיקוד־צפון, יוצאי
 שפירא, מול כלהה, אשתו
 צה״ל גלי של מחלקת־הבידור מנהל

 אגוזים פיצחו רכינוביץ׳ ונירה
 חוויות והעלו שניצל פטישי בעזרת
 כמה אותם כששאלתי עברו. מזמנים

 בלהקה שירותם מאז עברו שנים
רק מתשובה. התחמקו הצבאית,

השחק נתן ליום־ההולדת מאוד

א מ0/ מ ״

 השחקניו לבתו, טצמון שמואל
:מוו,״

״תכ :והשיבה צחקה יגיל בלהה
 מתריסר יותר לפני קרה שזה תבי

מקורית ״מתנה שנים״

 במסיב לי סיפרה עצמו[,״ ענת
 ל? החליט ״שמוליק עציוני. מרים

 המחז על הזכויות את לבתו נות
 ענ תגלם שבו מתלמדת, ריטה

 ד ספרית של הראשי התפקיד את
 שהו החליט שמוליק ללמוד. רוצה
 הפרופסו תפקיד את בהצגה יגלם

 בתלם לבסוף הבבוגר,-המתאהב
 המשיב לשמוליק,״ הערתי דתו.

 ועג הוא ״שאם עציוני, לספר
 אנשי יהיו הבימה, על זוג ישחקו
 והצער גילוי־עריות, בזה שיראו

 ש אופיר, לשייקה המחזה את
ככפפה״ עליו תפור התפקיד

15 בעמוד (המשך

 אחותו את מחבק גאון יהורם'■1
שנול משום בך הנקראת כלילת,

 מאחור: הר־תצופים. על המיכללות לאחת אבו־הפינח שהונחה ביום דה
 שייקה השחקן : למטה האווירית. בתעשייה בכיר עובד גאון, יגאל אחיו,
אופיר. לידיה ועם (מימין) שך ליאונרד הבימאי עם משוחח אופיר

 שי סאלי לשעבר השחקנית היאמעכסת
 כאשת היום העובדת (שעשוע),

בוקרים. ומגפי חולצה לובשת סאלי יחסי־ציבור.
הלו ,20ה־ בת גטניו, מירי היאמחנית

 לובשה מירי בימה. איפור מדת
טפחיים. ומגלה טפח המכסה שנצים, עטור עור בגד
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