
ימי־הולדת ד1ע1

 הזה, הבחור תופעה ממש הוא
 נראה אבל ,42 בן הוא דקל. אבישי

 האוהבים החברים מגילו. צעיר שנה 15
 נורמלית, יום־הולדת מסיבת לו עשו
 הזהב ברווז במיסעדת הפתעות, ללא
 הרבה לו והביאו הירוק, הכפר ליד

 מגש- הביאה מייזלו* ציפי מתנות.
 עציוני, ומרים מהודר פלסטיק
 לשולחן־ מעור ערכה הביאה המפיקה,
 סיפרה את הביאה ברוך מירי כתיבה,
 ובין שמחה מסיבה זו היתה לאהוב.
 שסיפר בדיחות הרבה עפו המנות
החוגגים. של לצחוקם דותן דודו

 הוותיקה, הרקדנית 11ך ל11|1
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הכוריאוגר היתה אופנתית, לבנה

רוחמהאורנה. אשתו בחברת הופיע מהגששיס 11
111 | /1  וסיפרה אלגנטי בלבוש באה לצידו) חרמון(יושבת 1 / 1

בתה. בחברת באה היא עבודה. בענייני לארצות־הברית נסיעתה על

שגב נתי
אמה. בחברת מסורי, איתן של

 נתי הבטיחה שבועות כמה לפני
 מסורי איתן הזמר של חברתו שגב,
 לו תערוך שהיא לעתיד, ואשתו

 אבל ליום־הולדתו, מסיבת״הפתעה
 וכמו וצנועה. קטנה מסיבה זו תהיה

 הצליחה היא התל־אביביות באגדות
 המיס־ בפאב במסיבה אותו להפתיע

 ובני־מישפ־ חברים באו למסיבה באה.
 ראש היה אורח־הכבוד נתי. של הה

 שאמר קינמון, אהוד בת־ים עיריית
 שהוא מפני הזמר את אוהב שהוא

 עושה ובכלל בבת״ים להופעות מתנדב
 עשן והרבה צפוף היה וכרגיל, שמח.
 יותר נראה שזה אמרו והחברים ואוכל

 שם שהיו מפני מסיבת־אירוסין כמו
מחברים. בני״מישפחה יותר

 בל למרות ביחד, מאושרים קורן אבי ובעלה הזמרת
 לא להרגלה, בניגוד חן, ביניהם. הפירוד על השמועות

יוגב. שרה חברתה עם בשיחה עסוקה היתה אך בדיחות, סיפרה
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בליינים הם ושותפו אקרמן בנטוב. רמי לעסקים תפו

 בשי חדשים
 התל-אביביי!

עיתו שהיתה

 השחקנים
ררכת רצו
 חתזנזים כולנו ההצגה של המסיבה
 בתל־אביב המיתרס בפאב שהתקיימה

 המסע שחקני מישורים. בשני נעה
 הצגת־ אחרי סחוטים היו המוסיקומי

 השולחנות ליד שקטים וישבו הבכורה
 להם ירשו שבו לרגע מחכים כשהם
 האורחים לעומתם, הביתה. ללכת

 ורצו עירניים היו בהצגה שצפו האחרים
שלו. והטמפו מחנה כל שמח. לעשות

 דובל׳ה גפן, אייל השחקנים
 ישבו גורנשטיין ואלי גליקמן
 לפיד, יאיר העיתונאי אחד. בשולחן
 בחברת ישב קיטעי־הקישור, את שכתב
 כספין ויובל אחר, בשולחן אשתו

 גם המופיעה צוריאל שרי וידידתו
 שלישי. בשולחן ישבו במחזה היא

 תפוסים היו האחרים השולחנות מרבית
 שלא הקבועים הפאב באי על־ירי
מצלמים. מי את הבינו בדיוק

ך |111 |1י ף | | | אלוף שהיה (מימין), |11י
הופיע בקארטה, ישראל | |1 ■

בקידום כעת ועוסק ״הבטלנים״ בסרט באחרונה

 של לצידה עומד השירה, בתחום שלו הקאריירה
 בסרט. עימו המופיעה הדוגמנית, דנצל, דניאלה

בלומנפלד. עודד לחיים בן־זוגה אותה מחבק
^?2 צוויאר שרי

< החדשה הקולקציה בהבנת אלה




