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 רדג- של דבריה במד,לך דנית.
 אך קריאות־בוז, נשמעו גרייב

למחי זכתה לדבר, כשסיימה
 הטלוויזיה סוערות. כפיים אות

 זאת, לעומת השמיטה, הירדנית
 הבמאי זכה שבו הקטע את

ב מזרחי משה הישראלי
 הטוב הזר הסרט עבור אוסקר

ביותר.
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 ארז ורדינה הבמאית אל
בי!״ ״תגעי לה: ואומרים
 שוורדינה מה כל כי מסתבר
 גיסה, זהב. הופך בו נוגעת
אחו את שנשא נכון, יצחק

 כנשיא נבחר אופירה, תה
 שהיא כהן, יזהר המדינה;

 אשתדל- היותה בתוקף דודתו
 איתמר דודו, של שעבר
 ור־ באירוויזיון. ניצח כהן,
במ לאחרונה מונתה ארז דינה
נובט. במאי על אחראית אית
 פועלי מועצת מזכיר 9!

 כן־מאיר, רב תל-אביב,
 האחד לכבוד סיסמה המציא
נב- ובעבודה ״בהגנה במאי:

 בר- באוניברסיטת מרצה שהוא
 עצומת על חתום האח אילן.

בת תמיכה המביעים המרצים
עכשיו.״ ״שלום נועת
 הפיר־ רק לא כי מסתבר 9!

 מארגן ארמון דויד סומאי
הש יום־העצמאות חגיגות את

 הבמאי גם המדינה. של לושים
ה ואשתו פרישטט פיטר

חגי מארגנים כקי, שחקנית,
 לכל שלחו הם המונית. גה

שתת לחגיגה הזמנה מכריהם
 הקוקו בסיגנון בביתם קיים

והסאראפן.
 של בתו לימון, נילי 9
 (״מוקה״) מרדכי (מיל.) אלוף

 של עסקיו את המנהל לימון,
הפ בארץ, רוטשילד הבאתן

 עם דה־רוטשילד לבארונית כה
דה־רוט לנתנאל נישואיה
 בעלה התמנה השבוע שילד.

בפא רוטשילד בנק כסמנכ״ל
 הבאתן בן־דודו, בעוד ריס,

 שהוא דה־רוטשילד, דויד
 רד לתפקיד התמנה בן־גילו,
מנכ״ל.

 להולדת ימים חודש חגגה בן־יוסף, מירי יחסי-הציבור אשת של בתהבן־צבי בו
 הטיסעז נעלי אברמוביץ׳, ואבי שאולי וטדי רפי הקטנה. תל״אביב במיסעדה

 טנדקי כעל עצמם על והכריזו במתנה המסיבה את לה העניקו שנים, 13 כבר עבורם עובדת שמירי
אשח רחל : באמצע בר, של הסבא דוד, :מימין בן־יוסף, מירי : משמאל בתמונה, עומדים התינוקת. של

 המשורר של ילדיוגפן ואביב שיוה
לביא ויעל נועההצטלמו גפן, יונתן

שהסתו ענקית דונלד־דאק בובת ליד נורית, אמם, עם
ילדים. ובידרה במסיבה, דיסניי וולט בובות עם יחד בבה

שו־ של בנותיהם
 ואריק שני שיק

 פחדה, שיעל אלא המיקי״מאוס. עם הצטלמו לביא,
בידה. ותחזיק לידה שתעמוד שושיק מאמא וביקשה

 יום־הה למסיבת נאדינונין׳ יונתן
 רבק אמו, עם לדת

 נפל נראתה רנקהל׳ה מיכל. אחותו ועם מיכאלי,
והפיזמו הזמר פסטיבל מתחרות השימלה את ולבשה

 הוריו עם למסיבה בא בנאי, ודפנה גברי של בן־הזקוניםבנאי בועז
בן- מירי הראשונים. מנישואיו גברי של בנו אורי, אחיו ועם

הגששים. של הילדה והיא החיוור הגשש של הבכורה בהופעת נעשתה בר כי אומרת יוסף

י1| |  (״פולי ישראל החיוור הגשש של ילדיו ד 1*1*1 *1|
! \ 1 /111 1 13! #1 1שי שושי, הדיילת ואשתו, פוליאקוב 4-
אל־ע כדיילת לעבודתה כעת חזרה כי סיפרה שושי זה. אחר בזה ילדיה את דה

 במאי 17ב־ ולא המדינה, נתה
.״1977

 קריית-ארבע, של רבה 91
 רווה לא לוויבגד, משה הרב
לוויבגר, יעקוב מאחיו נחת
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 לשר־הק־ המיוחסת האחרונה,

 כולן שייכות לוי, דויד ליטר,
 שר- 'הוז עדה לעיתונאית

שר-החק- דיין, מיטה החוץ

 שרון (״אריק״) אריאל לאות
 יצאו לוי דויד ושר־הקליטה

או העמיס אריק בסיני. לסיור
 העמים דיין מאכלים, מלא טו

חרי משקאות מלאה משאית

 רק איתו לקח לוי ודויד פים,
 כשנשאלו מכונית. של דלת

 כל השיבו למעשיהם, השרים
 אוהב ״אני שרון: לחוד. אחד

אוהב ״אני דיין: לאכול.״

 ה לוי דויד ואילו לשתות.״
במיה יודען ״אני ביר:
 די לקחתי אז חם, בטח יהיה
 לפת שאוכל אוטו, של

חלון.״
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