
*  <.

 מדע בסימן פסטיבל
 השחקנית ★ ,בידית ״

זמרת להיות שהחליטה

אשה שה.8

בנו, את מאכיל בוריין ישראל הזמרבן־גוויון
 בפסטיגל מופיע ישראל מתי.

לארוחת״הצהריים הגיעה גוריון מישפחת כל בחיפה.

 האבא ששר כפי במחבואים, שיחקו לא הם -
 הילדים. את והאכיל ישב גוריון ואבא בפסטיגל,

בטלוויזיה. לילדים בתוכניות מופיע גוריון ישראל

 גילה השחקנית הודתה שלה התוכנית בגמר
 בצילום הערב. בהכנת לה שעזרו לאותם אלמגור

נשיקה. לה והדביק לבימה עלה שבעלה לפני הנרגשת, גילה
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שנת־ישרים. המנכ״ל ישן הערב רוב במשך אלמגור. גילה של ■

כשחקנית. ידועה אלמגור ילה ך
 היא האחרונה השנה במשך אבל

 תיכננה לא היא יחיד. תוכנית על עבדה
 שהיא שירים אספה אלא הצגה. שום

לחנים, להם הזמינה אוהבת,
 של שירים שני גם תרגמה גילה
 סרבין. דורי האמריקאית הזמרת

 בוגרת באשה ,עוסקים השירים
 יחסים על ריח, חזקה שהיא החושבת

 עצובות אהבות ועל ואשה בעל בין
ושמחות.

 בפעם אלמגור גילה עמדה השבוע
 של העליון המרתף בימת על הראשונה

 את בהתרגשות ושרה לסין, בית
 נעשו מהשירים לחלק השירים.
זה. לערב במיוחד חדשים. עיבודים

 לסין בית של העליון במרתף
 בהפקת חלק שלקחו אלה כל הצטופפו

 ארגוב סשה המלחין שם היו הערב.
 היועץ חסר, חיים החרזן ואשתו,

 המנהלת קדישזון, רפי המוסיקאלי
 האיש גיונסון, סנדרה המוסיקאלית

 האופנאי בשחור, הזמרת את שהלביש
ההס מזכ״ל ואפילו גרא, עודד

משל. ירוחם תדרות,

ואשים ח .מוכ ממבוש, ]איציהש
 קריית־האמנים תר' ן

ארגוב ארגוב. טשה המלחין של בראשו מציץ ,

 לטכס- אלמגור, לגילה שירים כמה הלחין
 מאחור: בושט. הדה העיתונאית שכתבה טים

אגמון. יעקב בית־לסין, ומנהל והבעל הערב מפיק

לייזר קרני
סופגניה עם

ריבה מלאה

מיפאנית יפאנית יותו
שוטי. כמו יפאניים מאכלים מעדיפה היתה שאולי למרות סיני, אוכל

 שבחנוכה הילדים ידעו עם ^
מדלי ולביבות, סופגניות אוכלים ^
 היום בסביבונים. ומשחקים' נרות קים

 מופעי יש שבחנוכה הילדים יודעים
בידור.

 .בריבה מלאה הכי הסופגניה גם
 יפטרו לא ביותר הטעימות והלביבות

 את לקחת החובה מן יהודיה אם אף
 שלהם. באלילים לצפות ילדיה
אנשים שני ינחתו חיפה ילדי על


