
 ויתרה. שניות כמה לאחר אן מצלמתו, על ידה שמה היא
סי התיאטרון שחקן לצידה,  סמית. אריק התפאורן עם גרגר, יו
המעונבת. מהאווירה נהנו ולא נון־שלנטית בהופעה באו השניים
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אליה ניגש כשהצלם הלא״מחייבות. התילבושות רקע על בלטה
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הרא הגברת אלמגור, גילה
 הישראלי, הקולנוע של שונה
אירו שני האחרונה בשנה חגגה
 סירסה הוא האחד, גדולים. עים

 להצלחה הזוכה אביה, של הקיץ
 זיכה וגם שונות בארצות גדולה

 בינלאומית, בהכרה גילה את
חיים עושה היא שבעיקבותיה

 הוא השני והאירוע עולם, ברחבי
.50ה־ הולדתה יום

 בעלה, אירגן המאורע לכבוד
אג יענקל׳ה הוותיק המראיין

 במיסעדה הפתעה מסיבת מון,
קולק כץ. מאנפרד של מקא!

 אנשים של ביותר נכבדה ציה
 לגילה לאחל כדי לאירוע, הגיעה
 זמרים, שם היו טוב. מזל הרבה

 אנשי״חברה עיתונאים, שחקנים,
ה ״הגברת כמו תארים, ונושאי

 וה־ העברי" הזמר של ראשונה
 התיאטרון של הראשונה "גברת

וכר. העברי״

 החוגגים שעה. כרבע קצר, זמן נשארה
 לזהותה. התעניינו אותה לצלם צלמים
״.6:6 ״רואים בתוכנית־הנוער 'וויזיה

 וכובדו המיסעדה בתוך שולחנות מה
 ובדברי־מאפה. בסלטים קר, משקה
 שלפני לרחבה מהם כמה הוקפצו פעם מדי

 התיקשורת, עבור פוזה לתפוס כדי מיסעדה
 יוסי שונות: בוואריציות נעשו :צילומים

 גבאי. ששוו ועם אליאו יונה עם לפי
 ופעם רווח, זאב עם אבל גבאי, בלי !עם

 תנו־ שעשה מזרחי, מוטי הפסל עם יספת
 שבידו, כוס־הבירה עם פיסוליות מאוד ות
 ביס ובין דגן. עזרא השחקן עם צילום :ם

 האיומה הלחות על כולם קיטרו צילום
 וה־ בספר־השירים דיפדפו קצת וגם באיזור,

 התיק־ אלפי. של לכישורים הערכה יעו
 את לתפוס העדיפה זאת, לעומת ורת,

 תצי שאיפשר למיסעדה, שבכניסה שולחן
מהמארגנים. יחידים והתגנבות נוחה ות

 איל־ה־ מחליפים סוד או נשיקה 1ץ1\1ך* ■
1\ מין) יעקב הון |111^ מי מרודי(  והמנחה נ

השחקנית השימחה, כלת של בעלה אגמון, ל׳ה

 ה־ יום־הולדתה את שחגגה אלמגור, גילה המפורסמת
 האירוע למקום הגיעו המיפגש אחרי ספורות דקות .50

אופירה. ורעייתו נבון יצחק שר־החינוד״והתרבות,
 לא ויענקל׳ה, גילה של בתם הגר,אמה שר הקיץ

העדי היא באירוע. נהנתה כל-כן
שנכנס. מי את לברן צריכה היתה שם למיסעדה, מחוץ לבלות פה
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