
 נוגסת אלוני מירי הזמרתמוציפאן שר דיאטה
מרציפאן, העשויה בשושנה

 להפר רצתה שלא מפני אחת, נגיסה רק נגסה מירי לעוגה. קישוט שהיתה
ממשקלה. ק׳ג 15 הפחיתה ושבעיקבותיה עוברת, שהיא הדיאטה את

 קולנוע שלומדת אילת, תורג׳מן, של ,**ו
 בטענה מהלימודים הושעתה אלה :ימים
 קארו סיגל מימין: תלמידים. ארבעה עוד

תל״אביב. של הלילה בחיי :תילבושותיהן

 הנשיא־לשעבר של הנאום הרי ס
 הצעירה במישמרת נבון יצחק4\
 שנבחר ואחרי תנועת־העבודה, של

 חרות מרכז מטעם שרון, אריאל
 של חודה על וניצח חשאיות, בבחירות

 העליה מחלקת לראש כמועמד נקודה,
 היהודית הסוכנות של והקליטה

 כל באו העולמית, הציונות וההסתדרות
 הוצג שם תל־אביב, לקולנוע הנוכחים
הוליווד. הללויה המחזמר

 הבילוי, לשם סתם לשם באו לא הם
לקרן התרמה ערב זה שהיה משום אלא

ליב״י.
 הרמטכ׳׳ל־לשעבר, צפו במחזמר

 המקום את שעזבו ואשתו, גור מוטה
 חיים הרמטכ׳׳ל־לשעבר בהפסקה,
 בשורה בשקט שישבו ואשתו, בר־־לב

 משה בהווה והרמטכ״ל הרביעית,
 ואשתו. לוי וחצי') (״משה
הכנסת יו׳ר המוזמנים: בין היו עוד

רמטכ״לית עה

 לפני גופו את עטף תורג׳מן בועז
 פיאה הראש על וחבש ההופעה,

אחר. מכוכב איש של מראה לו

 חינוך קצין ואשתו; מבידור מנחם
 מזכירתר ליד שישב אלדר, יום ראשי

 לשעבר ראש־הממשלה של לשעבר
 קלימוביצקי. יונה בגין, מנחם

 פעם בכל לחייך הקפידה יונה
 את אבל הבזיקה, אחרת או זו שמצלמה
 החינוך, קצין דווקא עניין הצלמים

אשתו. עם יחד אזרחי בלבוש שבא
 שם, היו צודל גלי אנשי גם

רון הצבאית, התחנה מפקד ובראשם
בן־ישי.

 בשורה הושיבו הקולנוע אנשי את
 גולן מנחם ישבו כשבאמצע אחת,

 במשא־ ניהל גולן מנחם רחל. ואשתו
 קולנוע את לקנות כדי ומתן

 ויורם הוא בינתיים אבל תל״אביב,
 המחזמר מן ליהנות באו גלובוס
 לקרן קצת ולתרום הוליווד את המהלל

ישראל. לביטחון
 היה לא שבאו המכובדים עשרות בין
 מיליון תורם הוא כי שהכריז האיש
 רוני הליכוד ח״כ הוא הלא שקל,

 באותו עסוק היה אמנם הח'כ מילוא.
 אבל חירות, במרכז בבחירות ערב

 כך וחצי, סו בשעה הסתיימו הבחירות
 הופעתו את שמנע הוא זה עיסוק שלא
זה. התרמה בערב מילוא של

שלא כך שם, היה לא פשוט מילוא

 בערב הבטחתו את לממש היה יכול
לכך. שנועד
 ובין ליב־י לקרן מילוא תרם אם בין

 להימשך חייבת ההצגה — לא אם
 גדוש שהיה תל־אביב וקולנוע
לתורמים. בימה כולו שימש מוזמנים

 לברר אפשר זאת — וכמה תרם מי
הקרן. של החשבונות מנהלי אצל

 המחזמר, הצגת שהסתיימה אחרי
 את ההצגה ויוצרי משתתפי כל הזמינו

 בתל־אביבי. רמדה למלון המכובדים
 מרציפן, עוגת להם חיכתה במלון

 כסמל לב, בצורת מעוצבת שהיתה
 באו לא המוזמנים מרבית אך הקרן.
העוגה. מן טעמו ולא למלון

 ובא להזמנה שנענה הרמטכ״ל,
 המלון אורחי על־ידי התקבל למסיבה,

 את לנעוץ בכבוד וזכה במחיאות־כפיים
ליב״י. עוגת בלב הסכין

 ההפקה, צוות אנשי כל משסיימו
 עוגת את לחתוך והרקדנים, השחקנים

 הצלמים לעבר חיוכים ולפזר הלב
 והגיע מסביבם, שהתגודדו הרבים
החוגגים. בין העוגה חולקה הקפה,

 את להמתיק המרציפן הצליח אולי
 להיפרד שהתקשו אלה עבור הגלולה

 שלא ומי לליב־י, שתרמו הסכום מן
 ממופע־חינם ונהנה ההפקר מן זכה תרם

וממרציפן־וזינם.

ךי1  לוי משה הרמסכ״ל של אשתו מי, רעיה ־ו
 אחר שנערכה למסיבה בעלה אל התלוותה 11 #

המלון אורחי על״ידי רמות בתשואות התקבלו
חחלמך

השנייםההצגה.
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יודה וזרמטכ׳׳ל
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 המוקף צה׳ל, של המסה־הכללי ראש
יד בהיסח-הדעת שולף ההצגה, בשחקני


