
^ עייני מנחם
השתולל. במסיבה ביירותי. לוחם

ה ־אגרג ל התיז ה ע הב. אורחי תי־ז יוסי פתי
א ש ידע ל הולדת לו שי ם־ ה ומירי יו הי ת ת אי תונ עי

רבריסטופר
 מלכת- שהיתה מי זמיר, מירי

מ יותר לפני מיס־עולם וסגנית היופי
 הנוכחים את ביופיה היממה שנים, עשר

 במלון שנערכה הקוקטייל במסיבת
 הסרט צילומי תחילת לרגל דיפלומט,

סי את ושיספר בארץ שיצולם סקופ,
 לסקר הנשלח אמריקאי כתב של פורו
 מעורבותו ואת ביירות מילחמת את

במילחמה.
 האמריקאי העיתונאי של דמותו את
האוסקר זוכה הבינלאומי, הכוכב יגלם

כויסטופו
בסרט. בת-זוגו - זמיר מירי את

 בסרט גם שהופיע רוקן, כריסטופר
הצבאים. צייד

 עיתונאית בסרט שתגלם מירי,
 נלהבת לתומכת ההופכת אמריקאית

 ונקשרת מזויין לבנוני' אירגון של
 באה ווקן, עם רומאנטיים בקשרים

 משמחות. כל־כו לא ־בנסיבות ארצה
 ובזמן מסרטן, בארץ נפטר הצעיר אחיה

 ההצעה את קיבלה היא כאן שהותה
בסרט. לשחק

האחרו השנים בשלוש שחייה מירי,
לאח נפרדה ואשר בארצות־הברית נות

 להישאר חושבת השלישי, מבעלה רונה
שח של קריירה ולפתח בארץ הפעם
 הכירו לא הקוקטייל מסיבת עד קנית.

 הגיע שהכוכב מכיון זה, את זה השניים
שבוע. של באיחור ארצה

גגיגגגלי! מושל מריטה
שרפשטיין, מינה הסרט מפיק עם המסיבה שן

 סיגר מעשן כשהוא הרבים האורחים בין שהסתובב
 גוטמן נתנאל הסרט, בימאי יין. בוס בידו ומחזיק

נרגש. היה הראשון, סירטו לו שזה (משמאל),

בנו כיום המנהלת המפיקה,עציוני מרים
 את גם יובל לתיאטרון סף

בעלה, בחברת למסיבה באה צדק, נווה תיאטרון

 הוא התמונה, במרכז אהרון, אפי בתמונה. נראה שאינו
 התרגש הוא וגם השימחה, חתן של לעסקים שותפו
אדומה. ציפורן עציוני למרים הגיש הוא מאוד.

ההפתעה
בימית

 בצבעים, לבו כחול ההצגה כוכבי
האמר את הפתיעו פלג, הפיק שאותה

 המתרחש על מצחיקים בסיפורים גן
אייל שרים, אלדד הקלעים. מאחורי

ו דור יובל צרפתי, צדי גפן,
 ויונה ששי אהרון, שולמית

 באו אחרים רבים ועוד אליאן־קשת
עימו. לחגוג כדי למסיבה

 קיבלו יום־הולדת־שמח בשירת
 של פניו את מאמגי־ישראל רבים

 עבורו הכינו הם פלג. יוסי האמרגן
 מלון של בדיסקוטק הפתעה מסיבת
 שתוכננה למסיבה, בתל־אביב. ימית

 הובא ליאורה, אשתו של בעזרתה
 שהזמין נשר, שי האמרגן על־ידי יוסי
מש קבוצת עם עסקים לפגישת אותו

ה שחיפשו מארצות־הברית, קיעים
הקהי לפני להופעות ישראליות צגות
היהודיות. לות

מה הופתע בדבר, חשד שלא יוסי,
 כשנדלקו במקום. שהיו והחושן שקט

 ובנותיו אשתו את ראה והוא האורות
 שהמסיבה להאמין התקשה הוא מולו,
 יש ״מה, בתדהמה: ושאל לכבודו, היא
יום־הולדת?״ לי

 היה שעליה לב, בצורת ענקית עוגה
 המיש־ בני מכל באהבה ״ליוסי כתוב
מייד. וחולקה נפרסה פחה,״
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