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י י רשענו, <משרה1 ואש □
 מטייל ואפילו מסתגו, שאינו

חיוורי□ היו לא שמשום וגששים ר, בתו

לפרוץ כדי הבימה על שלושתם את התוכנית איך לשאול צריך לא
פרוע. בצחוק לראות די החיוור. הגשש של החדשה

 הגששים של בימאים שלושה משמאל: ההצגה. שאחרי
קירשנבאום. ומושי בנאי יוסי אלוני, - שונות בתקופות

ך1 | \1  פירחונית. בשימלה במרכז, 11111 ל1
\111 □1 1\  לשעבר - עירית לידה יושבת |11י

 - לוי אושיק של אשתו כשהיתה לוי, לשעבר רזילי,
ליורם בעומר בל״ג שנישאה אחרי ליבוביץ, היום

 מימין: מיכאלי. רבקה של בעלה בעבר שהיה ליבוביץ,
 שתיהן - דומות נראות ואורנה עירית פשחזון. תמי

 נשואות ושתיהן ספרים מוכרות שתיהן בלונדיות,
גאון). יהורם הזמר של אשתו היא (אורנה ליורם

 חוקן בעבור החדשה, התוכנית את
 הירשנבאוס מוטי ביים דולארים.

 יהונתן בידי נכתבו הקטעים מן וחלק
 יותר קצת היא זו תוכניתם לכן גפן.

 אפשר כך הקודמות. מן פוליטית
 ערבים, שני הקטעים באחד לראות

 במדי האזרחי, למישמר ״שהתנדבו״
בידם. ונשק צה״ל

 לצפות שבא הרב המוזמנים קהל
 אחרי הגששים, של הבכורה בהצגת

 כל לאורך צחק הצגות־הרצה, כמה
הק מאחורי אל עלו בסיומה ההופעה.

 של הקודמים הבימאים גם לעים
 בנאי, ויוסי אלוני ניסים הגשש,
 כולם בנאי. גברי של אחיו גם שהוא

 שלושת בחום. והתחבקו התנשקו
הב לפני כמו נרגשים היו השחקנים

הראשונה. כורה

 הנכבד הקהל כל הלך ההצגה אחרי
 עוד חגגו שם קרלטון. מלון של לגג

 מכל וזללו הלילה תוך אל ארוכה שעה
טוב.

\1 1  חוקן של קופסה בידו מחזיק בנאי יסמין. בתו עם 1
1.111 1\ ] הגשש חברי שלושת כל קיבלו שכמוהו חד״פעמי, 1י
 החדשה שתוכניתם מכיוון שלהם, יחסי־הציבור אשת בן״יוסף, ממירי

מאמרגנם. מקבלים הם הדולארים את דולארים. חוקן בעבור נקראת

 מבתי־הקפה באחד משם, רחוק לא
 של קבוצה ישבה כיכר־אתרים, של

 בסרט־וידיאו וצפתה עייפים חיילים
 צפו הם הקפה. של הטלוויזיה במכשיר
 הגשש מתוכניות אחת של בשידור
 עצמם הכוכבים כי ידעו ולא החיוור,
 מטרים עשרות כמה רק נמצאים

דמעות. עד צחקו הם גם מעליהם.

ך1 | | י11| ב פולי. בכינויו יותר הידוע הגשש 1!|1111<1|1| [
ן 4|#1\ #1-1 #1\ ש לח המוזמנים כל הלכו ההצגה סיום .1

 האורחים יכולתו. את והדגים לסבח התחפש פולי קרלטון. מלון גג על גוג
חתנים. כמו הסתובבו הגששים המאוחרות. הלילה שעות עד ושתו אכלו


