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 * ציץ׳ של האוטוגרפים

שפות בשלוש שנערכה

?הרב העכבר נשאר איפה

 והעשנה הרחוקה בלוס־אנג׳לס
 נתניתית, יורדים מישפחת השתקעה

 פגשה היא שם דבי. כשם בת ולהם
 שהוא צעיר, סטודנט בודו, זאב את

 השחקן־ של הבכור בנו גם במיקרה
בודו. יעקב בדרן

 טובה ביניהם מתיאטחז־היידיש,
 מרים קורנפלד, יהודה סורת,
 גאבור טרי זמרת־האופרה לרון,

אלכסנדר. חוריה והמנצח
 של בבליל ביניהם שוחחו האורחים

כל ואחרי יידיש, עברית, רומנית,

(משמאל) דיין ניסים בימאי־הקולנוע של אשתידייווחל
פלד נטי הנודעת שחקנית־היידיש עם סוער בריקוד

מסיבת־החתונה. במשך הרף ללא ולצחוק לרקוד הירבו ובטי רחל מן•

 החליטו ולוהט קצר רומן אחרי
 ערכו חתונתם ואת להינשא, השנים

 בין הדרו באמצע והדר פאר ברוב
 תל־ בעיר — וארצות־הברית ישראל
כמובן. אביב,

האור בגן שנערך החופה, לטקס
השחקנים מיטב ובאו התכנסו נים,

 — הבינלאומית בשפה פרצו מישפט
 ייצגו העברית הבמה את רועם. צחוק

 אריה גורליצקי, אילי השאר בין
 ודובי בן־סירה יענקלה אליאם

גל.
 החתן: רשם לאביו, כמחווה בכתובה,
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מסיבת־הפתעה

ובינוביץ נירה
החמיא מהעבר, חוויות העלו השתיים
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ראסריהה בדרך
 את נטל ממכוניתו, יצא יגיל גדי

 מתוח. היה הוא הדפים. את וסידר תיקו
 לסיבוב־ חוזה על חותמים יום בכל לא

 כשנכנס הגדולה. באמריקה הופעות
 הבין למקום־הפגישה, רצינית בארשת
 לו ציפתה בפנים — אותה״ ש״אכל

 יום־הולדתו, לרגל מסיבת־הפתעה
בילהה. אשתו לכבודו שערכה

 חותנו, אותו והפתיעו לו המתינו
 הורגל, משה הישיש השחקן
 עליו האהובה הז&רת ילדיו, שלושת

 ריסל, יואל אלמגור, דן אילנית,
 סגל, שמואל בונים, שמואל
ט־ ישראל רודנסקי, שמואל

 וניצה גרא רחל רייסטמן,
שוחט.

 ,5ה־ בן .דן יגיל, של הצעיר בנו
 פרצופים ועשה השולחנות בין הלן
 מאוד התרגשה זוהר ריבקה אביו. נוסח

ותי ידידים עם מחודשים למיפגשים
 הרבים לצלמים אטרקציה והיוותה קים

במקום. שהיו
 פינתי שולחן ליד ישב רודנסקי

 בסבלנות וחיכה סגל, שמוליק בחברת
 כדי תוך שהוגש. המסורתי לצ׳ולענט

 $סי־ בדיחות לספר הירבה ההמתנה
וביידיש. בעברית סיות שר כתובה

■ ך11 11^ !  ריבקה חם. על נתפסו קושניר ואבי יגיל גדי ך
1 1|# -1 נעורי מתקופת עוד ותיקים ידידים הם וגדי 11111 1

דוס. לה אירמה המחזמר בהצגה שנה, 13 לפני יחדיו, השתתפו הם הם.

ך1 ן1"*1 ד11י ך  רוק־ בתצלום: במיטבה. עדיין היא ני הוכיחה ה
11 1114 9 |# |1  יעקב של הבכור בגו זאב, בחתונת ידיד עם דת 1

האב. בודו של מולדתו ארץ גם שהיא רומניה, יוצאת היא לוקה בודו.
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