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 גבריאלי מרים השחקנית €

 קיבלה היא אמריקה. ביבשת בסיבוב
 היה שבו לוין, חנוך מהמחזאי מיכתב
 ז׳בד ברחוב קטן ״במיטבה כתוב:

 של חולשה מרגיש בתל־אביב, טינסקי
 לחורף לחכות שישי, יום בערב, 6 שעה

 קור את ולהרגיש מעיל ללבוש
 6 לישון, הולך אני עכשיו המקרר.

 אקום ז׳בוטינסקי שעון ולפי בערב,
 היא 6 באיחור. ואולי בצהריים 12ב־

ומעצבנת.״ קשה שעה
 של היחיד הצגת נפתחת גם כך

 היא וכך גבריאלי מרים השחקנית
 חנור כתב רקובה. שעה שש, נקראת:

של הגדול באולם מועלית והיא לוין,

 חובה הצגת זוהי בתל־אביב. צוותא
טוב. תיאטרון לאוהבי

 כל הדרימו ההצגה שהסתיימה אחרי
 גרא, רחל של לגלריה המוזמנים

 ההצגה. לכבוד מסיבה נערכה שם ביפו,
 לוין חנוך ההצגה כותב חגג יום באותו

 השחקנית על .40ה־ יום־הולדתו את
 שבחים הכותב ועל שבחים הורעפו
 שסיימו אחרי הולדתו. ליום וברכות
 מרק את וטעמו בגבינות, בפטה, לנגוס

 כני והמיסעדן הזמר שהכין העדשים
 ללוין גבריאלי הגישה אמודרסקי,

 אחרי נרות. 40 ועליה יום־הולדת עוגת
 ושאר הביתה הלך אותם, שכיבה

 עם ולשמוח לאכול המשיכו החוגגים
השחקנית.

 את מכבה לוין חנוך והכימאי המחזאי 1 1ך
 לו הגישה שלו. יום־ההולדת עוגת נרות *111

יחד שחגגה גבריאלי, מרים השחקנית העוגה את

 היא שבה רקובה" שעה ״שש, ההצגה העלאת את איתו
 הבימה על לבדה מרים מופיעה זו בהצגה משחקת.

לוין. חנוד שנתב קצרים סיפורים שמונה ומציגה

המסיבה ★ בריקודים עברו פאנק אבי על שגים מש
רחנבלזס לפנינה יזם־הולדת ★ לוין חנוך1 גבריאלי מרים של

בקושי
 של לביתה באו שישי יום ך*

 שטיר ישראלה ^בעלת־העסקים
 מסיבת — הסיבה רבים. אורחים

 לדוגמנית־שחקנית־זמרת יום־הולדת
רוזנכלום. פנינה

 29ה־ שנתה את קיבלה רוזנבלום
 גילה את לציין שכחה ולא בשימחה
 הפתעת שתיקה. של פנוי בכל־רגע

 שישודר פנינה, של השיר היתה הערב
 השיר גלי־האתר. מעל מאוד בקרוב

 עם של הכלכלי למצב המתאים
 בקושי חי ישראל עם נקרא ישראל,

 רבת־פעלים היא קשה. לא לפנינה אבל
לעבוד. מרבה והיא מאוד, ויצירתית

 וריבקה אמדורסקי מיקיחצות שד מלפפונים
 בעיית את פתרו מיכאלי

אמדורסקי. בני שהכין מרק ושתו מלפפונים אכלו הן שהוגש. האוכל

חיה לא פנינה
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רוזנבלום. פנינה של ביוס״ההולדת בבשר נוגס לבריאות, לדבריו, היפים,
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