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 בנתניה בית־מלון עיצוב בין משגשג. אדריכלות מישרד בעלת לנגוצקי, עדנה שלמית
 השנה -מסיבת שהיתה בר־מיצווה מסיבת לבנה לערוך מלי הספיקה בירושלים, ודירת־פאר

דלית, ובתה אלון הבר־מיצווה חתן עס ׳מלי מימין, בתמונה בארץ. והיפות הייפים כל של

 הנערה שס היתה במסיבה, שהיו הזוהר ונערות היופי מלכות אוסף למרות אשר ו,5ה־ בת
 עס נוף, (ח״כ) עקיבא הזמר מלי, ש!ל במסיבתה אורחים וזמרת זמר : באמצע ביותר. היפה

 האורחים 400מ־ למעלה בין מלי. של במסיבה היו זמרים רק לא אולם חן. שולה הזמרת
 לשעבר ומלכת־החן הדוגמנית בלטה הלילה, של הקטנות השעות עד במסיבה שנשארו
משמאל. בתמונה חן, שולה הזמרת של בחברתה שנראת הוד־סלומון, דניאלה

ל שירדו האמנים בין 0
 החיילים את לבדר נדי סיני

 אורי יגם היה השנה, בראש
 שהוביל הצבאי, הנהג זוהר•

 במהירות נהג וחבריו, זוהר את
 נלהב כולו ■כשהוא שיגעונית,

 כה אמנים להוביל מהכבוד
 כפחדן הידוע זוהר, מפורסמים.

 לא מהירה, לנסיעה הנוגע בכל
 על וציווה להתאפק היה יכול

ב אפרוריות ״שזר הנהג:
נהיגתה״

 בחברי-הכנסת, אלה קיצוצים
 האדמיניסטרטיביים בעובדים או

הבית. של

 הארץ סוערת היום עד 01
 כוכבי של ביקורם בעיקבות

 ודון בר דייימונד איירונסייד
 השניים, בישראל. גאלאיווי,

הרא ביום בחיפה כי.קךו אשר
 כאורחי בארץ, לביקורם שון

 אלמוגי, יוסף ראש־העירייה
המאבק על יודעים אינם ודאי

 אלמוגי בין שהתחולל העז
 על קול, משה לשר־התיירות

 אותם. לארח .חיפה של הזכות
 עורך- שיגר לארץ, בואם לפני
 מיכתב- רנד עמי החיפאי הדין

 כנגד טען בו לאלמוגי, מחאה
 לא שהאיירונסיידים העובדה

 יכי ציין ואף בחיפה, יבקרו
 ד,משד בבחינת הוא אי־ביקורם
 שר־התיירות של להתנכלותו

 אומנם אלמוגי הנמל. לעיר
הפעיל רנד, של בפנייתו טיפל

 זכתה וחיפה קול, על לחץ
____ הממלכתי. בביקור
 בימים נמצא ביש במצב 0
 אליעזר (מיל.) אל״מ ,אלה

 גימל־ מנהל כהן, (״צ׳יטה״)
 כהן, בלוד. בךגודיון התעופה

 ב־ נוה־רום בשכונת המתגורר
 להסתכסך הצליח רמת־השרון,

 עליו הטילו אשר שכניו עם
 החל הסיכסוך מימש. של חרם

 שבא לנער ■סטר כהן כאשר
 השכנים, מבנות אחת את לבקר

 מרעיש. אופנוע על רכוב כשהוא
 התפרץ אחר-יכך, מיספד ימים
 אחרים, שכנים ילדי על יכהן

 הצהריים בשעת שיחקו אשר
 עתה במנוחתו. לו והפריעו

 הם שמעטים כזה הוא המצב
לשלום. אותו המברכים השכנים

 ,מצא בלתי־נעים במצב 0
 עיתונאי השבוע עצמו את
 אל מכת. שבתאי ,רץהא

 הזמנה הגיעה טבת של ביתו
 אותה, פרועה נהיגה בגלל לדין,

 טבת ביצע כתב־האישום, לפי
 מואשם טבת שנה. כחצי לפני

 של נהג עם תחרות ערך כי
 עוקף זה כאשר פיאט, מכונית

 אירעה שלבסוף עד זה את
 לא זו בתאונה אומנם תאונה.

 בכל־זאת טבת ,אך פצועים, היו
ב המישטרה על־ידי הואשם
פרועה. נהיגה

 מגרמניה התיירת מאבק 0
 בכל שיימש אילת בים בכרייש

 כימעט־בילעדי נושא החג ימי
 והוליד הדרומית, בעיר לשיחות

 מאלה אחת רבות• בדיחות גם
 שאיש אילתית לדמות נגעה
 האמיתי שמה את מכיר אינו

 מכירים והכל קדם), (עזרא
כריש, כריש. — בכינוייו אותו

להת אט־אט החלה המצחיקנית השחקניתשביט ציפי
בעלה. של מותו לאחר אבלה, על גבר

 עליזה כשהיא במסיבות, ולבלות לצאת החלה ואף לבמה, חזרה ציפי
מלי. לשס העונה ופליי־בוי, רווק ידיד, עם נראית היא בתמונה כתמיד.

 מכהן בחיל־הים, מפקד שהיה
 לפיתוח החברה כמנהל כעת

 התקיימה הסיפור, לפי אילת.
 כאשר אילת עיריית של ישיבה
״שמע : וצעק לחדר פרץ מישהו

 בחוף תיירת תקף כריש ? תם
 הנוכחים: אחד השיב אילת!״

השתגעו״ הוא ״ימה?

שהבדיחה עצמו, כריש 0

 כי טען אחריו, רדפה הזאת
 שנים, כמה לפני חדשה. אינה

 בשארם- חיל־הים מפקד כשהיה
 המיקרה שם אירע אל־שייך,
 חייל. נשך ׳כריש שביו .המפורסם

 מפקדים לקבוצת הובאה הידיעה
 ״מוזר תמה: ומישהו במקום,
 לפני כריש את ראיתי מאוד!
 נראה עוד הוא ואז שעה,

!״נורמלי

ב־ הטלוויזיה, של הוותיקה קריינית־הרצףמזור דליה
 על השמועות פרחו כאשר בהריון. כל־זאת

 וכל, מגל דליה זאת הכחישה חודשים, מיספר לפני דליה, של הריונה
 יושבת היא כאשר אלא זאת להסתיר עוד יכולה היא אין עתה אולס
מוסתר. השאר וכל וכתפיה פניה את רק רואיס שס הקטן, המסך בתוך
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