
ב״הבירברה״ חגגו אייר״ ״קשר שחקני
לשירה להצטרף רצה לא מהם אחד אף אבל

אייר משחתני,קשו של האחרונה ארוחה

;די-י־ג ושחקן בימאי כין
דליק ההצגה משחקני אחד עם משוחח ויינגרטן, :יק

 ווליניץ דליק. של חברתו יושבת שניהם בין ווליניץ.
 אשתו בטלוויזיה. לילדים בתוכניות להופיע מרבה

בהצגה. משתתפת היא גם עופרה, איציק, של
 בהצגה התנועה עיצוב על האחראיתמתמדת תנועה

 מעל שעברה מיכאלי, דניאלה היתה
שחקנית. גם היא דניאלה קלילים. ריקוד בצעדי הערוכים השולחנות

ס בו, נודר דפרוג■ נ ו  א
וישוו הרו ושיקה התחתן

|#1ר1̂1ר11י11 71111*1  הדוגמנית של חברתה חסון, טובה י
ציונה בהווה הבוטיק ובעלת לשעבר ן#1 11,4111
בריקוד. השתיים יצאו והזלילה השתיה אחרי למסיבה. באה טוכטרמן,

=הקיצי המשולש
 השלושה פלוגה. (פלוגי) ואריה דואר, אמנון(שיקה)

בקיץ. רק שפתוח בשייח״מונס, הפאב בעלי הם

 לסיים השלושה החליטו ובא, הקרב החורף לקראת
 סיבות קרובים. לחברים במסיבה הפאב עונת את

 בחייהם פרטיים אירועים גם שימשו למסיבה טובות
פלוגי. אריה של בנו לידת ושל אלכס של נישואיו -

1

 שנים לפני שהתקיימו המסיבות על
 בעיר דיברו שיקה, אצל בשייח׳־מונס,

 אחרת מסיבה אף שבועות. במשך
 בהן, להתחרות יכלה לא בתל־אביב
 שהצטיינו שיקה, של במסיבות
 הטובה במוסיקה העליזה, באווירה
 בערך, שנה לפני האנשים. ובמיגוון

 לפאב. שיקה של הפריקית החצר הפכה
 שם, לבקר המשיכו שיקה של חבריו

בירה. ולשתות
 התל־אביביים המבקרים אל

 לשעבר, תושבי־שארם גם הצטרפו
 סלוגי, ואת אלכם את לבקר שבאים
מירושלים. פלוגי של וחבריו

מסיבה השלושה ערכו השבוע

 האירוח עונת ולסיום החורף, לכבוד
 נוספת סיבה מטופחת. שהפכה בחצר

 לפני בן נולד שלפלוגי היא למסיבה
 עכשיו יתפוס הקטן איתמר כחודש.

 — למסיבה סיבה ועוד יקר. זמן הרבה
התחתן. אלכס

 כשאירחו שעבר השישי בליל
 תמיד כמו הגיעו, חבריהם את השלושה
 מיני כל התל־אביביות, במסיבות

 פתוח פשוט שהפאב שחשבו אנשים,
 עזבו הם אך לא־להם, למסיבה ונקלעו

 הם אחרים אורחים המקום. את מיד
 המסיבות, בכל סיבוב שעושים אלה

 שהכי במסיבה יתד ותוקעים בעיר,
בשייח׳־ החצר אל בעיניהם. חן מוצאת

 שנפסקו מסיבות, פליטי גם הגיעו מונס
 בעיקבות שהגיעה שהמישטרה, אחרי

 כספי בקנס איימה שכנים, של תלונות
שקל. 1500 בסך

 המישטרה שכנים, אין בשייח׳־מונס
 היין שתיית את מנע לא ואיש באה לא

 מן שהורדו הנקניקיות אכילת ואת
הגריל.

 ואת פלוגי את בירכו המוזמנים
 נפרד אלכס החדשים, ההורים חגית,

 ושיקה רווקותו, בימי החתיכות מכל
הארוכים. החורף לימי מתכונן החל

 החוגגים נפרדו בוקר לפנות בארבע
 — שייח׳־מונס של הקייצית החצר מן
הבא. לקיץ עד




