
 ואני בתו אשתו, עם לאירוע הגיע שר־הביטחוןוביו יצחק
ו באי־הערב את בירך לבימה, עלה הוא פילוסוף.

 ישב הוא לערב״ההתרמה. התייצב ולכן מתווכח, לא הלב עם שהוא, הסביר
אחר. ממיקרופון לנאום ממנו שביקשו למרות האמנים, עם הכיסא על

י  לאירוע, השוקולד את שתרמה עלית, ממנהלי 111^1*1111 ד
_ | | רצה דליה לאה. ואמה, רביו, דליה חברתו, עם |11!1 / 11 \

בצמ המאמין רופא אולשבסקי, משה ד״ר למטה: והחבר. האם האב, בין
שבדרון. שלי שטוק, של יחסי-הציבור אשת על-ידי מושקה ומחטים חים

 חורצות פתיחת ★ וובאי־רב בחבות נוחה *שה !!!
השלישית בלגימה חזק נום ★ והעניין השמחה למען

האחרון
שר

מרסר
 את כסית מבקרי כל כתבו הקלף על
 של הוותיק למלצר תודה וגם שמם,
קאופמן. מרסל כסית,

 שדי. והחליט 70ל־ הגיע מרסל
 סתם. כך ללכת נתנו לא למרסל

 איש־כסית משה גדולה. מסיבה לו עשו
 ממנה שותים שכאשר סנגריה הכין

 השלישית. בלגימה חזק בום מרגישים
 הנרגש מרסל וגם ורקדו שרו כולם

 לקרוא הספיק הוא אבל קצת. השתכר
 לא היא שלחה. שאשתו המכתב את

בטוב. לא הרגישה כי הגיעה,
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ב ויתר בתל־אביב שחף קולנוע
 חברת הצגות־הקולנוע, על יום אותו

 שטראוס מיקי יין, תרמה שטוק היינות
 תרמה עלית וחברת גבינות אישר

 באולם נתכנסו וכר ממתקי־שוקולד.
 הניתוח את שעברו חולי־לב שחף

 אנשים—שיבא בבית־החולים הקשה
 אנשי־עסקים תעשיינים, מפורסמים,

 כסף ואספו לאיתנם ששבו חולים וסתם
הלב. — חשובה מטרה למען

 דניאל פרופסור מחלקת־הלב, מנהל
 האשה. — משפחתו את גם נידב גור,
 הבת אורחים, וקיבלה בחוץ עמדה הלן,

 נורית' עם יחד אירגנה, גבי, הגדולה,
 והאומנים והאנשים. ההזמנות את גפן,
 את שחיקה צפיר, טוביה — לבד באו

פרס. שימעון ואת שרון אריאל
 גפן יונתן גלרון, נורית גם שם היו

הרא הפעם שזאת שהודיע פאר ומני
 מכיוון נוח, מרגיש שהוא שונה

באולם. רופאי־לב הרבה שנמצאים

ב אר ל
ב ד ס

פרופסור של בתו ך1
פופ האוכלת הצעירה, 11__ ____

 א* נותחה שאמה הלבנה), גפן(בשמלה
גדול משהו לעשות ושרצתה מיספר,


