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בתוכניות. מפיקה גם ולאה באוויר שמיניות לילדים בסידרת־הטלוויזיה

 צבי שלה והחבר סנונית מיכל ררת
 אהרונסון שלמה פרופסור אל־פלג,

 שרה מפיקות־הטלוויזיה דליה, ואשתו
 יוצרת כרמון, טובה זהבי, ולאה פרידמן
 זכוכית, על בצריבה אמנות עבודת

 רחל פסנתרנית־תיאטרון, קריס, נילי
 מגד רותי ספורט, מכון בעלת גולדמן,

הפעם שבאו עיתונאיות, ליאור, ונחמה

 מרק שתו ,3 בסביבות יותר, מאוחר
 רק הביתה הלכו עוגות. אכלו 4וב־ חם,

 מצירו, גיא, והקול. השירים כשנגמרו
 לה מביא הוא שמחר לאמא הבטיח
 שממנו זה כמו טוב לא אחר, פסנתר

 שלה לא וגם להיפרד, נאלצת היא
בינתיים. חודשית, בשכירות ממש.

רון נעמי

 בוטיק בעלת פעם מרוז, דליה
בטל תחקירנית־תסריטאית ועכשיו

 ועיתונאית, באוויר) (שמיניות וויזיה
 סתם. לא אבל מסיבות, לעשות אוהבת
 מנגנים הריצפה, על יושבים אצלה
יחד. ושרים

 עשתה היא האחרון השישי ביום
 מרוז, שלה. מהפסנתר מסיבת־פרידה

 את קנתה לשלושה, ואם גרושה
היה גיא, הבכור, בנה כאשר הפסנתר

 את כתב הוא וזמר. פסנתרן מלחין, של
 של הכי־חם הבימתי ללהיט המוסיקה

 מנעמי. חוץ בניי, היו כולם השנה,
 להצגה מוסיקה כותב הוא ועכשיו
בהבימה. חדשה

)23(גיא התחתן חודשים כמה לפני
 את איתו לקחת ורצה רותי, חברתו עם

 קשור. מאוד הוא שאליו הפנסתר,
 היא גם כי בעיה, לו שיש אמרה דליה

כמו אחר־כך, אבל הזה, לכלי קשורה

 חאיחח החצירם חיבת
 וחנבית הרצפה על

חס ובחיק
 התחיל ילד־פלא, מין היה הוא .4 בן

 טוב יותר או הפלא, אז. כבר לנגן
 גם אותו עזב לא הכישרון, להגיד

שם לעצמו עשה כבר והוא כשגדל,

 לו, שמגיע החליטה היא טובה, אמא
 היא דבר של בסופו הרי מוותרת. והיא

בשבילו. זה את קנתה
אותה עזב שהפסנתר לפני יום אז

הפרופסור שירת
מפ־ דליה השירה. למסיבת המוזמנים בין היו דליה

פרופסור
אהרוצסון

שלמה
ואשתו

 התל־ בית־הספר על מישרד״החינוך מטעם קחת
 שאליו העליון, יעל של בניהולה לאמנויות, אביבי

בחינה שעברו אחרי כישרוניים, ילדים רק מתקבלים

ציונה, אשתו עם קידר דן המזוקן הציירבלסת לפיתה
 פרוייקטים על הבימה בתיאטרון האחראית

הורים*לשתיים. הם דליה, של במסיבתה לשיר שבאו הקידרים, מיוחדים.

 טובים, חברים עם ממנו נפרדה היא
 מנהל רביד, זאב לשיר. שאוהבים

 איתה ניגן הפניקס, חברת של השיווק
 גם שם היו אקורדיון. על דואטים

המשו־ ,ציונה ואשתו קירר דן הצייר

 ; מול נשואים, זוגות מעט לבלות. רק
 גרושים ופנויות, פנויים של רוב

וגרושות.
 י החצי־ כמלכת בעיר הידועה דליה,

שלה. המומחיות את הפגינה לים,
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