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המכביה. מפיקת אמה, לה שערכה עליזה יום־הולדת
נטע

הצרים יס

 חולצת״משי לבשה הדוגמנית הערב. כל לרקוד הירבתה 11¥1ך
 ומיכנסי־ נדיב, ומחשוף מרופדות כתפיים בעלת כתומה, |1#1 1
פחות* לא שהשתוללה ארדיטי, יהודית הדוגמנית מאחוריה .

ם־הויןלדת1לי סקסיים תחתונים ★ בתל־אביב ביירות במעט
המזכ״ל של הנאום רבע ★ לים הילדה את משליכים ★ ק , רי  תד

ת האורות! א

כשמו, ששמה ההצגה משתתפי את שאירח המיסעדןלוי ציון
 על בהתלהבות קיפץ לוי שמו. את הנושאת במיסעדה

נרגילה. ובשניה כוס״יין האחת בידו אוחז בעודו בתימנית, ושר השולחנות

ישר נשא הפיתות שהוגשו לפני איילי. ויעקב חכמון
 אמר המזכ״ל התימנית. בשפה חלק׳ו נאום, קיסר אל
נאום. רבע רק ישא לכן - הצגה רבע רק ראה כי

רו! ך1\1 די  ניצח מימין) (שלישי המחזאי 11ד
שימי מימינו: הכוס. הרמת על |1 1111\ •1 1

ליביה הררי, כוכבה משמאלו: אמיתי. ורזי סיאני עון
סיפוק. שכולו ערב זה היה לתימנים

 הצגת לכבוד במסיבה לחגוג באו הם
 בידי שנכתב מחזה ציון, של הבכורה

 האורות!״) את תדליק (״חיים, רפי
 — אמיתי רזי בידי ובויים אהרון
מה שניים גם מראש־העין. שניהם

 כוכבה — תימנים הם שחקנים
 השחקנית סיאני. ושימעון הררי

 היתה חכמון, ליביה השלישית,
בלוב. נולדו הוריה במיעוט.

 למסיבה שבאו מפורסמים תימנים
 אכרהם המדינה שירות נציב היו

 ישראל ליד להתיישב שבחר נתן,
 קהלני לאביגדור סמוך קיסר,

הו  והמזכ״ל הנציב מדינה. ולאבי
 כי ששיערו והיו סוד, להמתיק הירבו

הצפויות. הגזירות על מדברים הם
חמו חמות, פיתות הוגשו לחוגגים

 תימני ותבשיל סלטים מעשה־בית, צים
 קריאות־התפעלות שסחט מאוד, חריף

 נקרא התבשיל שבקהל. התימנים מן
ה הנתחים מן עשוי והוא שעועייה,

 אחרים מובחר. עגל־חלב של פנימיים
 למיט־ רצו החריף, במאכל הורגלו שלא

קרים. מים כוס וחיפשו בח
 להצחיק הירבתה )32(חכמון ליביה

ל שעשתה. בפרצופים הנוכחים את
 השחקן חכמון, של בעלה גם בא מסיבה
 בלהיט ששיחק ),27( איילי יעקב

הסורגים. מאחורי

א מכוערות ר
 בחצות כשנכנסה רמון נטע מניתשם היו

קן בפנים, אולם תל־אביבי. לקפה  ת
 מסו?" לה ציפתה תצוגת־אופנה,

 זזזרבה ־27ה־ הולדתה יום לרגל הפתעה
 סקסיים, תחתונים זוג כמו מתנות,
ותכשיטים. בגדים

 לעבוד לי, שחסר מה בדיוק ״זה
הרוג־ התלוננה שלי,״ ההולדת כיום

 כלת רצה הראשונה הטבילה אחרירטוב הורדת 01'
 שוב כרמלי, אירית יום־ההולדת,

 מושכת כשהיא (למטה), המים לתוף
מטביליה. את אחריה


