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 הוא לסין בית תיאטרון של הלהיט
 מאת הקומדיה פתוח, זוג מאה. בן כבר
 פעמים 120 כבר הועלתה פו, דריו

 הארץ, רחבי בכל היסטרית בהצלחה
 היובל, לציון מסיבה התקיימה והשבוע

 נאמר ההצגה על העליון. בהמרתף
 לדיון נשוי זוג כל מביאה שהיא

כוכ אצל אך בחיי־הנישואין, מחודש
 בעלה עם שבאה אליאן, יונה ביה,

 ההצגה גבאי, וששון קשת, ששי
 לפחות חיי־הנישואין, את מיטיבה רק

הפינאנסית. מהבחינה
 נעמ״ת יו״ר לובלסקי, מאשה

 באה, היא במסיבה. אורחת־הכבוד היתה
 אפשרות והותירה — והלכה הצטלמה

וא ארבל לעמליה פאר, למני
 ולנגב השחקנים את לברך פז ביבה
רע. לא חומוס
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 כבר ששברה צרפת, ילידת
 גדיה, הקודם, בסירטה לבבות לבה
 בסרט אבוטבול אלון מתאהב בה ואשר

 נעמי היתה השניה היפהפיה החדש.
 אומרים אף ויש חברתו בן־אמוץ,

 אחיו קידר, אבי של אשתו־לעתיד
 הנוכחים את שהיממה אבוטבול, של

 הרבה הותיר לא אשר ענק, במחשוף
לדמיון. מקום

 להפליג תחת המסיבה, כשנגמרה
 כמצופה — במכוניות־פאר מהמקום

 על נבון רב עלה — מכוכבי־קולנוע
הביתה. ונסע אופניו

־1|1ך לי בת-דודתה, עם יחד נהנית 1ת1ך |
1 #111 ו של האמיץ מחיבוקו כהן, מור |1.1

זיכרוני. אמנון הפרקליט של החייל בנו זיכרוני, שרון

לאח שבה האופנתית, הפנק תיסרוקת בעלת לימור,
 היא בארץ שנים. כמה חיתה שם מנורווגיה, רונה

דוגמניות-האופנה. של הצפופה לבריכה לקפוץ

 ללא והשתטח אמר עליי!" תדרכו ״בואו, :
 באקדח, להשתמש נאלץ לא הזאב ■רכה.

ויכוח. אותו את לסיים כדי בחגורתו, 1

בן־אמוץ נעמי
נראית מהתקף־לב, לים

 הענקי. המחשוף בעלת ההדוקה בשימלתה
 המח- בן־אמוץ, דן של בתו ,18ה״ בת נעמי

סמל. אריאל הצלם ידידה, עם בתצלום

אצבשת 2
ד11יר3 ,מאבר

 בית־מרזח״ .בעלת המילים צירוף
 ג־ עבת־בשר, דמות בדימיון מעלה

 אך מאיים. קול־באס ובעלת דולת־גוף
 נראית טריה, בעלת־פאב הילל, אופי
 בת כולה ונאה, דקיקה להיפר: בדיוק

 סרטים, בחמישה כבר שיחקה היא .21
 הוא בסרט, ולא הנוכחי, כשהתפקיד

 אוסי. שמה: את הנושא פאב בעלת
 גם שהיה הפתיחה, יום בבוקר השבוע,

הת המקום, להפעלת הראשון היום
 ונתיכי־ה־ צינור־מים במקום פוצץ

 הכל — טוב סוף אף פקעו• חשמל
 חשו לא הפתיחה אורחי מאות טוב:

ש מהמוסיקה, ונהנו היום, בתלאות
 ימגל״ץ) גילעד אברי אירגו אותה

אמה. שבישלה ההונגרי ומהאוכל
 בקביעות לאחרונה נראית אוסי

גילעד. מאברי אצבעות שתי
 ו במסיבת־הפתיחה פאב. בעלת וכבר 21 בת רקהילל אוסי

 גילע אברי עם הצטלמה שמה, את הנושא הפאב,
בקרו המסכים על לעלות העומד בסרט מככבים השניים גלי״צה״ל. איש
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