
| |14|  גדולה בארוחת״ערב בתל־אניג, בביתו 60ה״ יום־הולדתו את חגג |117| ך
1 |1 11X1113| בהם דחק פתוחות, בזרועות אורחיו את שקיבל קיגן, בעצמו. שבישל 

יאחל במקום הליצנים שאחד לנד וגרם שהכין, הענקי והצלי המרקים הסלטים, מן לאכול

 חנה הזמרת הלהיבה ושירה, זלילה של בחגיגה מבשל!" שאתה כמו שתכתוב ״הלוואי לו
 ניגן עצמו אמוס אפילו יבי). עם רוט בשירי״מהפכה(משמאל: הרבים המוזמנים את רוט

יודע". מי ״אחד אלמונים", ״חיילים ״האינטרנציונל", האהובות: המנגינות בגיטרה.

ן 11 | | | י \ ) ¥ |  גרץ, נורית המרצה־לטיפרות ואשתו, עמוס של היפהפיה בתו 11171 |
#111 1 /1  קרא שמה שעל ,17ה* בת שלומציון הערב. כוכבת היתה |1 #ן |1 •1

מנתח־הלב עם קינן משמאל: בווידיאו. הערב את הנציחה למיפלגתו, בשעתו שרון אריאל

 שרוב מכיוון קורנהויזר. ריצ׳ארד הפסיכיאטר בתמונה: קינן מאחורי גור. דני הפרופסור
 עצומה- על כולם את להחתים אגמון יעקב הציע מפורסמים, אנשי־שמאל היו הנוכחים
לחתימות. מעל הטקסט את בשעת־הצורך יכניס יבי שהמשורר בהלצה והוסכם בלאנקו,

 שבא והתלוצץ בצהבת, חולה היה שנים, 59 השבוע לו שמלאו דידי, פסח). חיים מאזניים,
 דוב אשל, נמרוד קירשנבוים, מושי גם באו למסיבה ידידיו. כל את להדביק כדי רק

■ אבנרי רדזל צילומים: אחרים. ורבים אחרונות, מידיעות בן־פורת שייקה יודקובסקי,
 מסתכלים אלמגור וגילה ורטהיימר שססף בשעה דיברי־ברכה, נושא 11711 711*111

י \1 11 #1^ כמנכ״ל קינן את באחרונה מינה ורטהיימר נחשון. בני מימין: בו. |
ועורן קינן שלומציון (לידו: הארץ על רובץ מנוסי דידי משמאל: בתפן. שלו המוסיאון

 שום אבל אותו, ״קלטנו לבריסל,
 בתיה, אלמלא קורה היה לא דבר

 כשיצאנו לגביו. אותי שהלהיבה
 עמד הוא ההצגה, בסוף החוצה, ״

שלו, האופניים ליד בחוץ, שם
 עושה לא אתה נו, — לי ואמר
 אותי? תחתים לא משהו? איתי

— אמרתי רגע של בהחלטה
 התחיל וככה למישרד. מחר בוא

הקשר.״
 מופיעה הראשונה בפעם ■
בארצות־הברית. שביט ציפי

הבא. בחודש זה את תעשה היא
 ב־ אחת בניו־יורק, אחת הצגה

גדולים באולמות לוס־אגג׳לס,

 לפני־ 11 בשעה צופים), (כאלף
 המיש־ לכל נוח שיהיה הצהריים,

 בתה כאשר התחיל הסיפור פחה.
נא האמרגנית של הארבע בת

 כבר העובדת בודינגר, ווה
 אמרה, באמריקה, רבות שנים
ותקלי קלטות ששמעה אחרי
 רוצה אני ״אמא, ציפי: של טים

 אז שביט!״ ציפי את לראות
 שבתה כמו שבעצם חשבה נאווה
 רבים שירצו לשער יש רוצה,

 קטעים תיכלול התוכנית אחרים.
 ארץ־ שירי מחרוזת קיי, דני של

 הליווי על נוסף. וחומר ישראל
הולנדר, ישי — המוסיקלי

 שביט של הקבוע האקורדיוניסט
 אחרי מקומיים. נגנים וארבעה

 זמן לציפי ישאר העבודה שעות
ידיד בחברת ולבילויים לקניות

 ולפגי־ יוגב, שרה הטובה, תה
 שהוא אודי, אחיה עם שה

 קלינית, בפסיכולוגיה דוקטור
 השנים בשש באמריקה ששהה

האחרונות.
בנאי, חיים השחקן ■

 ה־ יום־הולדתו את השבוע החוגג
 ירושלים ברחובות מטייל ,50

 — ותינוק עגלה דוחף כשהוא
חוד ושלושה השנה בן איתמר

הנ זה אם שואלים אנשים שים.

 שזה להסביר שמח והוא שלו, כד
 ולבן לבת תוספת בן־זקונים,

עכ מרגיש ״אני בנאי: בוגרים.
 צעיר. אבא מאשר אבא יותר שיו
 התינוק של קריאה כל חיוך, כל

 שאני מפני אולי אותי, מרגשים
 סבא.״ של בגיל
עבאס ע׳סאן השחקן ■

 מסידרת הדון־ז׳ואן עבדו —
הגדולה המיסעדה הטלוויזיה

 מיסעדה־ שעבר בשבוע פתח —
 עבדו. של המקום בשם פאב

 לווייתן, דודו הוא שלו השותף
 שהשקיע ותיק, איש־מועדונים

את נתן שעבאס בעוד הכסף, את

 אין כסף כי וכוחותיו, זמנו שמו,
 הוא מהטלוויזיה המלצר אז לו.

 מגיש במציאות, גם מלצר עכשיו
וח ומשקאות ביום מיזרחי אוכל

מופ די אנשים בלילה. טיפים
 ומי אותו. מזהים הם כאשר תעים
 אולי במיטבח, הכלים את שוטף
 הכבושים? מהשטחים צעיר ערבי

 הכלים את פיתאום? ״מה עבאס:
 ועם שלי אח עם יחד שוטף, אני

 ממה ואין חדש, מקום זה דודו.
 צריך שלא מאמין אני לשלם.
 בעל־בית, של פוזות לעשות

לעבוד.״ צריך
—■ מ;

259313 הזה העולם


