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אלמגור. גילה הוותיקה השחקנית נורית את החליפה מירי לפני והרתה.

 150 ההצגה את שהעלו אחרי
 משתתפי סיימו לסין, בבית פעמים,

 בסעודה ההצגה את אייר קשר
בהכירכרה.

 עמוס ארוך, לשולחן מסביב
 והמבורגר נקניקיות צ׳יפס, משקאות,

 והאנשים ההצגה משתתפי כל ישבו
בהפקתה. הקשורים
 בית מנהל ישב השולחן בראש

 אשתו, ולצית אגמון יעקב לסין
 גילה אלמגור. גילה השחקנית

 גלרון נורית הזמרת את החליפה
 עברה כשנורית המרכזי, בתפקיד

 היתה השניה המחליפה בגרונה. ניתוח
 את שהחליפה אלוני, מירי הזמרת
התחתנה. כשזו נורית

 ובעלה נורית גם ישבו השולחן ליד
צה־ל. גלי איש רשןז, רפי הטרי,

 נסתה במיוחד שמחה שהיתה מירי
 כנראה, אבל, בשירה, לפצוח פעם מדי
יחידי. קול להיות רצתה לא

 במרכז היו גפן ונורית יהונתן
 קורות את לחבריו סיפר יהונתן המעגל.

 יש עצרת את כשהינחה הקודם, הערב
 את להביע המשיך גפן באכזיב. גבול

 את ולבש גבול יש עם הזדהותו
 של החותמת את הנושאת החולצה
 לממשלת־ישראל הקוראת התנועה,
הביתה. החיילים את להחזיר

 קשר משתתפי שהזמרים העובדה
 לא באכזיב, בעצרת הופיעו לא אייר
 לסיפוריו בהנאה להקשיב מהם מנעה

יהונתן. של

 לחפש נדי מניו״יורק, הישר באה דינונסקי בתיהרוצה גי
 בל שלה. במועדון להופעה מתנדבים ובדרנים שחקנים

בישראל. אוטיסטים לילדים קודש הן מההופעות שלה המועדון הכנסות
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?25ה־ יום־ההולדת את חוגגים כיצד
 שמבלה מי יש לחדל, שנסע מי יש

 שבכל כאלה ויש בבית־מלון סוף־שבוע
 המקובלת, בדרך לחגוג, רוצים זאת

 חושש החוגג ואם במסיבה. כלומר
 שוכר הוא השכנים, את יעיר שמא

 ומארח חבריו כל את מזמין מועדון,
 שאינו אנשים גם הזדמנות באותה
מכיר.
 מסיבת שרוצה מי החדש. הסטייל זה

 עם אבל שכנים, בלי יום־הולדת
 במשך הופעה שנותנת מפתלת־נחשים

 מהמסיבה דוגמה לקחת יכול שעה, חצי
 רני השבוע שערך להפליא, המאורגנת
 אפוקליפסה במועדון קוגלניץ,
בתל־אביב.

 מנחה הוא מאזניים, מזל בן רני,
 התייצבו שלו במסיבה תצוגות־אופנה.

 לעצמן, וגם לו ואיחלו הדוגמניות כל
במ יעבדו עדיין שנים 25 שבעוד
חיצתו.
 בתי־אופנה, של סוכן גם הוא רני
 לעולם שלו הקשר מסתיים לא ובכך

 החבר היה שנתיים לפני עד האופנה.
חידה. אורלי הדוגמנית של

 מסיבת את חגג רני יום־הולדת. נשיקת לו לתת
 אפוקליפסה. התל״אביבי במועדון 25ה־ יום־הולדתו

שיווק. כסוכן ומשמש תצוגות־אופנה מנחה הוא רני

שולי. היא והשניה

 זאת בכל להבדיל וכדי דומות. באמת הן לטעות, לא
 נעמי זאת הקצרים במיכגסיים אז מהשניה אחת

רוזנברג. לבית הדוגמניות הן הזהות התאומות

עשרים
וחמש
לרני

 חן שולי הדוגמניותלמנחה נשיקה
 רון וקלרה (מימין)

כדי השימחה, בעל של בלחיו לגעת מנסות (משמאל)




