
 הרשימה טלמור עצמי. לבין ביני דותי, ל
 שרון - האורחות אחת את כשהציגה ■בים

חברות. הן כי רבים חשבו כן לפגי ה.

הנץ שירת
 לראשונה נץ ודתי חלתה 11 בגיל
 15 לפגי שנית הופיעה המחלה בסרטן.

 כיליה, ללא נותרה ובעיקבותיה שנה
 ניצחה רותי אבל ורגל. רחם כיס־מרה,

 ספר כתבה ואף האיומה. המחלה את
 י לאחרו־ סרטן. אותך ניצחתי שנקרא

 לבין ביני ספר־שירים, הוציאה נה
 לאור הוצאתו את חגגה והשבוע עצמי,
 מלאת־החיים, רותי המטבח. בפאב

חולי־סרטן. לעזרת אגודה הקימה

ם חוני ש
בחרת

 בימאי מחזאי, — בדרג מוטי
 אמן שנקרא מה הוא — ותיק ושחקן
 החרש לתיאטרון בחר ולכן לוחם.

 חזית. בשם לאחרונה הקים שאותו
 שיעסקו מחזות להעלות היא תוכניתו
 פצעים שיפתחו חברתיות, בבעיות
 החוג שלו, מחזה לרפאם. ויעזרו

 כאלה, בבעיות עוסק שאכן לדרמה,
פעמים. 450 כבר הועלה

 שחקני כל הצטופפו האוהל בפאב
 ואיחלו וציוותו, החדש התיאטרון

 החדש. בפרוייקט רבה הצלחה לבהרב
 עמום השחקן בין היה מעניין מיפגש
 מאיר בתפקיד, מחליפו לבין לגיא
דדון.
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בבנימינה. עימו מתגוררת היא ומאז מתערוכותיו, חברה. על״ידי שצוייר כפי בעירום, אותה המנציח

הרפתקות
הצ״ר

 וההר־ פיילר אבי של חייו סיפור
 לעשרה מספיקים שעבר, פתקות
 עודף. ישאר ועוד נורמאליים, אנשים
 מזויין, בשוד השתתף 21 בן כשהיה

 שהיו ויהלומים תכשיטים נשדדו שבו
 אשתו של מישפחתה למכרי שייכים
 נסע מכילאו, שהשתחרר אחרי לעתיד.

 לאפריקה, הגיע הוא — העולם בכל
האוקיי לאיי ואפילו לארצות־הברית

 בטריפים התנסה בהודו ההודי. נוס
 באיטליה, אמנות למד שונים, מסוגים

 באי סטודיו לעצמו בנה ואחר־כך
איביצה. הספרדי

 תערוכת־ציורים פתח הוא עכשיו
 חייו של הכביר המיטען כל ואת חדשה,
שם. לראות אפשר

 וסיפר ליטני, ג׳ודי השחקנית אשתו. עם לפתיחה בא 1ךליטני דני
 חומר כולו חדש, תקליט בקרוב להקליט עומד שהוא

הארץ. ברחבי בהופעותיו עכשיו ממשיך הוא לכך פרט משלו. מקורי
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לדרמה. להחוג הצגות 450 לרגל במסיבה - בהרב מוטי של החדש זיאטרונו
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העיר. ברחובות אופניים על לרכוב הנוהג אמיתית, עם שלו, החדשה כת-הציורים
בבנימינה. מתגורר ותיק, בוהמיין שהוא פיילר, הוא הדוגמן שביניהם. לציור אותו ששימש הדוגמן
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