
אשתו עם ערב

/ ו \ ו ן ו ש _  לדורית מזל״טוב נשיקת העניק ביין ליבו כטוב אן ו
בפסטיבל־הילדים. החדש שירו על סיפר הוא איתו). זילברמן(בתצלום

 באה משמאל), מיכאלי(בתצלום ריבקה הבדרנית כספיו.
 המופיעות השתיים, קודמות. התחייבויות בגלל באיחור

לבאות. כהכנה עליזות שאגות״קרב הדגימו בפסטיבל,

| י ך ן י \ 1X1 | | ך |  בחברת לחגיגה הגיע האנגלי, הקומיקאי 1\
11 #1 | ו  ושני לימינו) (בתצלום קהאן רולנדה אשתו ן 111111 \

היה שגרו למופת. שהתנהגו קטן, גור - והשני ענק, דני האחד כלביהם:

 ומצלצלת חמה נשיקה העניק המקום את שעזב לפני ורק הערב, כל שקט
 האדישים. הכלבים את שהעירה לשמאלו) (בתצלום זילברמן לדורית

לטעמם. מדי רציניים היו הבדרנים ששני בהומור התלוננו האורחים

 הופעות לצורכי ברחבי־הארץ זילברמן מנחם הבדרן מסתובב השנה כל
 אוהב שמאוד זילברמן אך אשתי. בלי ערב שלו המופע נקרא גם לכן בגפו, כשהוא

 ועם איתה יבלה הוא 31 ה־ הולדתה ביום שלפחות החליט דורית, אשתו את
 לארוחת־ ורעים ידידים קיבץ הוא האמשים באחד ועשה. אמר בתל־אביב. חבריהם

 כזה לצירוף יבוא לא מי אז שמש. כוכבי של דולפין במיסעדת צרפתית ערב
 פירות־ים, ושאר בשרימפס התחילו הערב את טוב? ואוכל בידור של מבטיח

מטעמים. מיני בכל והמשיכו
 הרקדנית וחברתו שמיר אפרים הזמר בחברת ישבו ענת ואשתו גוב גידי
 מיקה האופנאית, ואשתו בשן יגאל הזמר ישבו אחר בשולחן בנטל. דגנית
 שלה. האחרונה הקולקציה הצלחת בגלל כנראה, במיוחד, מאושרת שנראתה בשן,

 בלהציץ עסוקה היתה שושני, בתיה צה־ל, גלי ודוברת המפיקה לשולחן, חברתה
 עובד אגסי, מאיר לבעלה מחכה שהיא השיבה לסיבה, אותה כששאלו בשעון.
בנמל־התעופה. מסויימת בשעה לנחות אמור שהיה אל־על

 שחור״אדום, בציבעי בלבוש שבלט ס,
 לצידו). (בתצלום ארמוני דפנה :זמרת

 חמודה בני״הזוג באכילה. והמעיטו ה
סיניים. במקלות״אכילה לשימוש טה

 צוריאל ושונה. מיוחד בלבושצוריאל וי
וב־ תיאטרלית בפעילות עסוקה

יובל המעצב, ידידה של בעזרתו החדשה, דירתה ט
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