
מא החמנו רא אבד - מימנו העבריינים  האישי הי
שיפח־י־בבש ם1במק הופעה לשעבר היועץ של

 (הראשון גבאי ויהודהגרינפלד יואל
מהג־ הם מימין) והשני

של החדש תקליטו בהפקת שהשתתפו דסי״הקלשה
 לא מסורי איתן של השירים

 עורר־ גלי־האתר. את מפוצצים בדיוק
 מחרים שהוא פעם הסביר אחד מוסיקה

 ״ריבת כמו הם כי מסורי של שיריו את
נראה אבל כבוש." כרוב עם אפרסקים

 לדעתו מסכים אינו הישראלי שהקהל
 חשבון יעידו כר ועל היהיר, העורר של

 העמום ולוח״ההופעות השמן הבנק
הזמר. של

הזוכים אחרים, שאמנים בעוד וכר,

 פרוסה לקבל ממתינים כשהם צולמו הם מסורי. איתן
 ממטר יותר היה שאורנה השמנת־הענקית, מעוגת
סינטרון. בשם חדש אולפן פתח גרינפלד וחצי.

קרו לעיתים ברדיו קולם את לשמוע
 גורליות בבעיות מתחבטים יותר, בות
 את או שכר־הדירה את לשלם איר כמו

באו־ מסורי נוהג במכולת, החשבון
ועונד וחרישה מבריקה לדסמוביל

שי ד7ו /7
 1 היה אפשר שבמחירה שרשרת־זהב,

חנוכים. שלום כמה לפרנס
 8 הוצאת לרגל המסיבה את גם

 1 לעשות מסורי החליט החדש תקליטו
 מלון של לאולם־האירועים בגדול.
מ רבים הוזמנו הרצליה ליד מפואר
 משה הזמרים שם היו הזמר. של ידידיו
 יצ־ וישראל גרמה גיסים הילל,
 קבלן ישעיהו, מסורי, של אחיו חקי.

 הבאים את קיבל נירוסטה, לעבודות
 בלטו הרבים המוזמנים בין רחב. בחיור

 של לעבודה שותפותיה דוגמניות, גם
 — הנוכחית חברתו טמיר, אנאבל

הזמר. של — האחרונה אומרים ויש
 מלצרים על־ידי הובלו המוזמנים

מכו שולחנות אל לתפארת מעונבים
 מי ומיץ. יין הוגש לאורחים במפה. סים

 נאלץ עסיסיים לשיפודי־כבש שציפה
 כרי־ של הסימלית בצלחת להסתפק

 ובקפה שולחן, כל על שהוצבה כונים,
לכי לב שם מי אבל מצויינת. ועוגה

 חתן־השימחה זימר הבימה כשעל בוד,
החדש? תקליטו משירי

 | עלו מסורי של ההופעה סיום אחרי
 את הצחיק דותן דודו ידידיו. לבימה

 הרעב על מרות בתלונות הנוכחים
 :י בליווי שר גרמה ניסים חש, שהוא

 קצרו דן ואבנר הילל ומשה פליי־בק,
כפיים. מחיאות הם גם

ה קי י נ ק נ
ובירה

 בין סיכה אפילו להכניס היה קשה
האי לחליפות קארדן הפייר חולצות
 התל״ המועדון אורחי של טלקיות

 שם שנעיר האמריקאי, בערב אביבי
 הרבה שם היו ביולי. הארבעה לכבוד

ודקי־גו, מעודנים ותיקים עשירים
 וכרסתניים. חדשים עשירים לצד

 עם נקניקיות בחינם הוגשו לכולם
 זרמו והאלכוהול הבירה גם לחמניות.

חשבון. בלי כמעט
בקומת״הגג, יותר, גבוה אחת קומה

 אברכד חנן את לראות היה אפשר
 לוי. דוד השר של יועצו לשעבר סרן,

 של בחברתן להיראות האוהב אברמסון,
 עם בעבר מיודד היה יפהפיות, נשים

 הוא האמריקני לערב דונסקי. קארן ?
 דוגמנית דפנה, של בחברתה הופיע

מפאריס. אישי ביבוא שהביא סקסית
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מיזרחי. אורליט האופנאית משמאלה: למופת. מארחת כמו

ל| ך ן ך י |  לני עם התנשקה ך|
1 11̂|  אביה שהוא לוטמן, /

בדימוס. אמריקאי קולונל וגס אנאבל
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טלמוו ורדה
1ה של במיוחד מדהים אוסף מתנוסס

רידיח תגלית |

רוו רא
 מכריזה עורכת־דץ,״ להיות רוצה ״אני
 ואף נרשמה, כד לשם אברגל. אילנה

 למייל* בפקולטה הראשונה לשנה התקבלה,
 אינה אילנה תל־אביב. באוניברסיטת פטים

 ״בעבודת הקשים. הלימודים מן חוששת
תחת לעבוד התרגלתי המכביה של ההפקה

אבוגל אילנה
י מי היה חוף־הים. על שנערכה במיוחד

 שיהיה לי נראה לא ״ולכן מגלה, היא לחץ,״
בפ אחרים בסטודנטים להתחרות קשה לי

קולטה.״
 שכורה בדירה לברה מתגוררת אילנה

 היא אבל קבוע, חבר לה אין בתל־אביב.
 מנהל־חברה. ,30 בן ידיד עם לבלום נוהגת
לא אמיד, להיות צריד מחפשת שאני ״הגבר


