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★ לדאלאס נוסעת יזדקביץ ת
שטיין טלי בינ ת רו  בכורה חוגג

דו ★ דו שר פולט טופז ו תע מ ו

ם חי צ ח ר מתאיר! צ
 התוכנית של שמה זה - פה פליטת

 המילה את במיקרה שפלט הבדרן של
 מאז .1981 של בבחירות ״צ׳חצ׳חים״,

טופז. דודו אחרי הזה הכינוי רדף
 בפליטות־פה משתמש הוא היום

 היכל את שממלא במופע מתוכננות,
 חגג טופז בחודשו. חודש מדי התרבות

 פליטת של 150ה־ ההופעה את השבוע
 רב הון גורף שהוא ספק, אין פה.

האלה. מפליטות־הפה
 ולכבוד מתעשר. ודודו צוחק הקהל

תאי במיסעדה השבוע טופז חגג כך
 המקום, בעל תל־אביב. בצפון לנדית

ורק רקדנים — הפתעה לו הכין בון,
 טרפו שכולם לפני תאילנדיים. דניות

הרק הופיעו בון, שהכין הרב המזון את
תאילנדית. מוסיקה לצלילי דנים

 מלכת לתואר מועמדת שהיתה נ,3בת־פלד נילי
 שכנתו היא זכתה. שלא רק היופי,

 פוחד כאילו היד, בכף הפה את הסותם - טופז דודו של
ורבים תשומת״הלב, כל את משכה היא בדיחה. עוד לפלוט

 שזאת חשבו
 חברה כשאין
 אותו. ששאל

אותו שיחקה

 מופיעה תאילנדית, במיטעדה העובדת רקדניתסומסי ׳10
 בעל התרבות. היכל אולם את הממלא הבדרן לכבוד

 במו״ידיו: שהכין באוכל טופז את להאכיל החליט בון, המיטעדה,
סיניים. במקלות טופז את להאכיל התעקש גם בון תוצרת״בית. איטריות

התיקשורת בת
 של שמה הוא אמריקאי באפלו

רובינ טל וביימה שתירגמה ההצגה
 אמנון שר־התיקשורת של בתו שטיין,

שי עם ממשלה רובינשטיין(״הפעם
שר ישראל: שרי באו לבכורה נוי").

 לתיאטרון באה ולכן רגלה, את שברה • תמרה, ואשתו בר־לב חיים המישטרה
 בגבס. נתונה כשרגלה בית־לסין לנה, ואשתו יעקובי גד שר־הכלכלה

 ההצגה, את אהדו לא הביקורות .הגיע. האבא, שר־התיקשורת, וכמובן
 הבכורה שהצגות בישראל מקובל אולם של'טלי, ואמה הרעיה היתה לצידו
למי מזה, וחוץ — בוסר עדיין הן היא הרגל: את גוררת כשהיא רוני,

| |1| \1|  עוד עם הופיע הפנוי, בזמנו רקדן שהוא מלצר |1|
 מוסיקה לצלילי אחד, וגבר נשים שתי

 ואת צהוב סרט לראשו קשר הוא טופז. דודו שערן במסיבה תאילנדית,
 אותו. ואכל הירק את שלף לרקוד, שגמר אחרי בארטישוק. עיטר הסרט
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 ואשתו השחקניתשימשונ׳ ראשה
 זאב השחקן של

 הצגת אחרי מיצחו, על לבעלה נושקת שימשוני
תל־אביב במיסעדה שנערכה במסיבה הבכורה,

 הטלוויזיה סידרת לצופי מוכר שימשוגי הקטנה.
 משחק הוא אמריקאי באפלו בהצגה . במיל אנשים

 גם הוא בו. משתמש התחתון שהעולם הילד את
חיילים. בתפקידי רבים ישראליים בסרטים שיחק


