
 שנערכה 20ר מאה עד ההצגה שחקני
 ריב־ השחקנית אך דולפין, במיסעדת

 מעולים חיקויים עשתה מיכאלי קה
 מושונוב מוני השחקן שתיהן. של

 מהי אותה ושאל כמראיין לה שימש
 היא הערב בהמשך ההצגה. על דעתה

 נוסח ביצוע כשנתנה לעשות הגדילה
 ארץ־ישראל, לשירי מונח מרילין

החוגגים. של המתגלגל צחוקם לקול
,20מ־ יותר מנו לא אומנם החוגגים

 לב, עדי .120 היו כאילו רעש עשו אך
 סמר־ט״ם השיר את שרה הבלונדית,

 אף ומיכאלי גרבו* יוסי רגש. בהרבה
 אך שמח, שם הלך בקיצור טנגו. רקדו

 אחרי המאוחרות, בשעות רק היה זה
והח בקבוקי־יין כמה רוקנו שהשחקנים

 היו הערב בתחילת אומנם לעלוז. לו
 ול־ פרגיות כמה אך וקפואים, רישמיים

 רעיה, נינו של ממטבחו שונות״עגל
אותם. עוררו הבעלים,

ולדמן אבי צירם: אוהליאב. והר כתב:

 הראשונה מיכאלי היתה כרגיל
 מי האחרים. הצטרפו ואחריה בבדיחות
 הירושלמי הרב היה בבואו שהפתיע
 שם־מיש־ את למסור שסירב מנחם,

 לד־ השחקנים את לברך בא הוא פחתו.
באי שירים לשיר והתחיל רך־צלחה

 אחת כשביקשה הג׳ז. במיקצב אך דיש,
 הסכים הוא ידו את ללחוץ מהחוגגות

 שלמחרת מכיוון בעייה לו שאין ואמר
במיקווה. להתרחץ הולך הוא היום

 בהצגה שהופיעה הפלר, רוחל׳ה
 בעלה עם הפעם הופיעה זמני, בעל

והמ ההצגה בימאי רונן, אלי הקבוע
 והמפיק־ הקאמר׳. של האמנותי נהל

 אשתו בחברת בא יומן? משה אמרגן
 המיסערן גם הצטרף לשימחה פלר.
החוג באיטלקית. שפיזם רעיה נינו
 אף רעיה פעולה. שיתפו השבעים גים

 הוא תצליח ההצגה שאם להם הבטיח
יותר. הגדול מסיבה להם יערוך
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״נוצות״. בהצגה במקביל מופיע הוא ומכספו. מזמנו הרבה שגוזלים אלה בימים רתו

 שחקן של מכוונת לא דחיפה בגלל ונכווה, כמעט
 הקומית בהצגה המשחק חזקיה, מאחוריו. שעמד

גרבר. יוסי השחקן עם בתפקיד מתחלף ,90 בן צייר

 והרבה הארוחה במהלך אקרובטי חוש גילהמושומב מוני
 (הבלונדית לב עדי השחקניות עם להשתעשע

הזמן. כל אותו שפינקו התלתלים) (בעלת הפלד רוחל׳ה ועם שבתצלום)

 ארבלי־ שושנה שרת־הבריאות
דו שרה וחברת-הכנסת אלמוזלינו

של בארוחת־הערב נכחו לא אומנם רון

 של הנוכחית חברתו היא ובעלת־בוטיק ית
 בהריון לוי חווה לצידה). (בתצלום שאולי

מימין). (בתצלום מור ופינצ׳י אילנית אל).
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מהמחבת אחת לשלות כשניסה לאורחים. שהוגשו


