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יובל חנן1 קובי קובי,
 ציון", ״שובבי שנים, 10 לפני נקראו שיחד אשרת, וקובי רכט קובי יובל, חנן

 שהציף הנוסטלגיה בגל נסחפו הם גם כשלישיה. הופעותיהם את השבוע חידשו
 עכשיו". ״למה ״נגה". כמו שירים וישירו ויישובו הזמר.הישראלי. את באחרונה

 לאיחוד־מחדש הראשון הצער בהופעותיהם. פעם ששרו שירים ועוד גדול״ ״איש
חיילים. לפני יחד הופיעו רכט וקובי יובל כשחנן כשנתיים. לפני עוד נעשה

 הזמרת של לחיה על ראשו את משעין הזמר 11־1111^1 "■1171
| קוכי השניה, הצלע - משמאל רובינא. אילנה 11 11111\ י-11/

 ציון שובבי של ההופעה אחרי זה כל רובינא. של אוזנה את מנשק רכט,
משותפת. להופעה מחדש השובבים להקת התאחדה בימתו שעל בחמאם

ם י ב ב ו ש ה

עמרני, חדווה הזמרת את מחבק מפרדס־חנה, הזמר
 בחופשת עכשיו ונמצאת לס, בלוס־אנג קבע היושבת

 מתוך שאינם שירים גם שר יובל חנן מישפחתה. בני עם בארץ
בעבר. שערך מהופעות״יחיד שלו שירים אלא השלישיה, של התוכנית

? ניר שלמה מי ג
 שלמה החיים. לכל חתום הטלוויזיה

השאר״ בין הזה, הסרט בהפקת

 הסו מאחורי הסרט של חגיגית בהקרנה
 שק הפרס כשבידם בעולם. להפצה הסרט

 בתל־אבי: בדיזנגוף־סנטר 1 לב קולנוע
 נ הסרט. ולכוכב; אחד בתל־אביב. קרלטון
׳ הסרט, להצלחת השותפים כל אמיתית

 בתפקיד הסורגים מאחורי בסרט מופיעה השחקנית ך■/! ה1"1
 מארגני עם שנמנה יהודי אסיר אורי, האסיר של בתו | .1 111 1

 אשר אביה לב את השוברת שברירית, נערה היא דנה ומנהיגיה. השביתה
משחקת. היא בו הראשון הסרט זהו הכלא. מנהלי בידי כנשק משמש

בתוך מסיבה

1| |11ך ר11*1\  להופעה באה בנאי, יוסי השחקן־זמר, של אשתו \
ו הופיע בני (משמאל). אמדורסקי בני הזמר עם 111 # \
 אז הופיע איתם יחד השלושרים. שנקראה אחרת, בשלישיה יובל חנן עם
 יחד. אותם גם לראות נזכה הקרובה בשנה ואולי חנוך. שלום הזמר גם
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ך !**!*!י  בכרי, מוחמד השחקן של אשתו "י1ך
/ /1 1 ^  תושבת היא לילה לידה. העומד 1^

 הולדתו, בכפר מוחמד עם כיום המתגוררת לשעבר יפו
אסיר של דמותו את בסרט מגלם מוחמד שבגליל. בענה,

 א ומנהיג עולם, למאסר שנשפט עיסאם, פוליטי,
 הקע את היוצר הוא הפלסטינים. הפוליטיים האסירים

 הפליליי! היהודים האסירים מנהיג אורי, עם הראשון
אותו ושינה הסיום סצינת על שהחליט זה גם והוא


