
 לא פני1ח ★ ומקפצים מצטופפים חופשיים מיקצושח
?100 ה־ למסיבת אחראי מי ★ שיצא מה זה אבל

 שירם מי
 בעבור

המסיבה?
 אנשי־ה־ ובעיקר המסיבה באי כל

 מי לדעת מאוד התעניינו תיקשורת
כנר וזאת, הזאת. המסיבה בעבור שילם

מהל שעדיין ההשמצות, במיסגרת אה,
 שבתי. סלאח המצליח המחזמר על כות

 כי גילה לאיסורי, ובהחלס קטן, בירור
 למחזמר ה־ססז מסיבת את שמימנו מי

קישון, ואפריים שרה היו המצליח

המלחינה,הירש נורית
ל הגיעה

(לצי לאה אמה בחברת אירוע
 ליוותה הירש ביוגה. העוסקת דה),
בפסנתר. בנגינה מהמופיעים חלק

 עיריית ראש של אשתו (מימין)
 הגיעה להט, שלמה תל־אביב

 וישבה קישון, בני״הזוג של אישית כאורחת למסיבה
להצלחה. האחראים

שנט מי כל את למסיבה הזמינו הם
אי חברים כמה וגם בהפקה, חלק לו

הוז הזאת הנכבדה הכבודה כל שיים.
ה בקפה־תיאטרון לארוחת־לילה מנה

קיט הושמעו לביס, ביס בין וכך, ביסה.
להצגה. הקשורים הומור ,ע

 ואשת־ פרדו(משמאל) טובה השחקנית של בחברתן
 וכש־ ופיטפטו, שתו אכלו, השלוש לוי. גילה החברה

לזמרים. כפיים מוחאת להט החלה גאתה השימחה

 עריו גם
הצריחו

ן1 מ1ך מ ו  השניים כהן. יזהר הזמר אחיה בחברת הזמרת, 1ך
שהח וורדינה, המסיבה במהלך צמודים ישבו |11!■ 111 1 11
קצרה. הופעה נתנה שבתי, סלאח במחזמר להופיע באחרונה לה

מד ע ל
 הולדתו יום את חגג חופני הזמר

וח בני־מישפחה גדושת במסיבה 42ה־
 אולי שאולי. רפי של בר בסוש׳ ברים
 גם אבל לחגוג, התכוון בדיוק לא הוא

 אירגן יזהר אחיו לעבור. הצליחו עליו
 אביב תל במיסעדה ״פגישת־עבודה״ לו

 אנג׳לס. מלוס חשוב אמרגן עם הקטנה
 ה״אמר־ של לבואו וחיכו חיכו השניים

 ואמרה נגר יהודית הופיעה ואז גן״
 חופני, בר. בסנש׳ מחכה שהאמרגן

 מ״חוצ־ נעלב עליו, שעובדים ידע שלא
 בטענה לבוא וסירב האמרגן של פתו״
 אך בר. בסנש׳ איתו קבע לא שהוא
 שממול. לבר לגשת אותו שיכנע יזהר

 במסי־ שמדובר הבין לבר כשנכנס רק
 ה־ החלה ואז ליום־הלדתו, בת־הפתעה

שימחה.
 ומי האמנים חבריו עלו זה אחר בזה

 דן אבנר הבדרן היה לעשות שהגדיל
וב בבדיחות הנוכחים כל את שעילף

 ותיקים זמרים הגיעו למסיבה חיקויים.
** לצד טולדנו, אבי ברמן, בני כמו

&יג! חופני נחצ
המסיבה. בסוד שהובאו וסולימן,

 צנעני מרגלית כמו הצעירים־יותר
 תשומת־ שמשכו מי תבררי. ושימי

 ניני גאולה השחקנים היו מרובה לב
 חופני של ותיקים חברים רווח, וזאב

 בלאה במחזמר המופיעים כהן,
שבתי.

**יי־׳

1'1| זיי1\ ו ך ו ו  שהכל נגר, יהודית של לצידה השחקנית, (מימין) ו
*111 11 #11X1 שנים מכירות השתיים ביניהן. הדימיון על דיברו 

לארץ. שחזרה לפני בווינה, שהותה בזמן נוני את ביקרה אף ונגר רבות,

גדל- גבר הוא ״הבימה" קפה״תיאטרון של הבעלים אמיד מוט׳
 אפריים הסופר אשת קישון, שרה לצידו מימדים.

וברזונה. הנמוכה בקומתה בלטה מוטי של הגדולה דמותו שנוכח קישוו,
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בחב רקדה היא סביבה. קטנה קהלות
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כהן(ל מרי אהובתו בחברת במרכז)


