
הווחחן המנהל
 ומצי חיתיך דינאמי, צעיר, מנהל יש אם

 ליישבה מיד,ל ׳אלא זה אין ירסנו, יבק ליח
אכ הממשלתית העיתונות  בל־ גם חפץ• ז

 הבחור ׳בכלל, ופוליטיקה פוליטיות דיעות
 להוליד להתחתן, כבר הספיק השלושים בן

 התחתן ממש אלה ובימים להתגרש, בת,
השנייה. בפעם
 הראשונים בימים הרי בכך, ידי לא ואם

 — הדיעות לכל רמה, שהיא — לכהונתו
 מצריים ׳נשיא שיל ביקורו על יישר חפץ נפל

האח אחד היה והוא אל־סאדאת, אנוואד
ב ששרר המופתי לסדר הישירים ראים
בתיאט לתפארת שחוקם התיקשורת מרכז

 הולך לא זה לי, ותאמינו ירושלים. רון
ברגל.
 אותו שראיתי כמו אדבר, וימה אומר מה

 זמן הרבה יישאר לא כזה שאחד הבנתי
 על בהרחבה לכם דיווחתי בשטח. חופשי

 אלה ימים בעצם והנה, הנ״ל, ישל מעלותיו
 ׳ומעביר, מעיל עשתה ׳אחת שלפחות לי נודע

ב המבוקש הצעיר יאת ׳להפיל והצליחה
רי, שמה דישתה.  עליה ■יודעת !ואינני מי

ו יריע, לא ׳נראית שהיא מזה חוץ הרסה
ה לב יעד ׳מאושרים הטרי ובעילה שהיא

שמיים.
 בירושלים, פרטי בבית התקיימה החופה

 ובתוכם ׳אנשים ׳עשירה ישכלל מצומצם בחוג
 הד״ר :מיישרדי־ממשלה של כליליים מנהלים
 ראש־ מיישרד מנכ״יל כן־אדישר אליהו

 מבוקש־עד־ רווק בעצמו שהוא הממשלה,
 מנכ״ל עפרון, ואפריים מבוקש־מאוד
 הוא המנכ״לים מרבית שכמו מיישרד־החוץ,

מ״שפחה. ובעל נשוי

חפץ ומירי זאב
מצומצמת חתונה

 מיש־ מאנשי איש לחופה הזמין לא חפץ
 לירח־ היישר הטרייה ׳אשתו יעם ונסע רדו,
במזל. שיהיה !נו, ימים. עשרה בן דבש

 ואש־הוזמשרה סגן
מחזר

 של לצידו שישיבה גברת אותה מיהי הראש, את לעצמי שוברת אני שבועיים כבר
 סגן־נשיא לכבוד החגיגית בארוחת־הערב יהין, ייגאל הפרופסור סגן־ראש-הממשלה,

מונדייל. וולטד ארצות-הברית
 בחלונות מישהו כל על משהו לדעת שאמור מי כל שואלת אני שבועיים כבר
 רומן מנהל סגן־ראש-הממשלה כבוד כי לפתע לי לחשה מציפורי אחת והנה, הגבוהים.

 חוליס קופת של היותר־ידועות הרופאות אחת פורקמינר, אליזבט הד״ר עם סולידי
בירושלים.
 החגיגית לסעודה ידידתו את עימו הביא ידין כאשר תוקף מישנה קי׳בל והסיפור
בעצם? לא, למה הכנסת. במישכן שהתקיימה

הלולנ<ת
ה ליז ע ה

 מצחיקים, ישראלים בסרט ביצים מרוב
 אני יער, אומרת וכשאני היער. את ראו לא

 יאת שאספה הראשיית, !לליוילניית מתכוונת
 כדנשטיין־ ענת זוהי הללו. הביצים

ב יאותה משייך המיישפחתי שייחוסה כהן,
 פדני ׳מרים הוותיקה לשחקנית יישיר אופן

ישלה. הסבתא שהיא כחן שטיין־
 על הסבתא אומרת מיה מושג לי אין טוב,
 ה־ את להתחיל נכדתה בחרה ישבה הדרך

 לכם להגיד יכולה אני יאבל שלה, קאריירה
 ענת שיל הצימוד החבר זה על אומר מר,

 אפי התיפאורן הוא חודשים, כמה מזה
כי.  לבצע צריכה ששתקיניית אומר הוא אכי

 אומר לא וזה לה, אומר שילה ׳שהבמאי מיה
 ואם התפקיד. עם להזדהות צריכה שהקא

 הוא, כי ייודע בטיח הוא אז אומר הוא
ו שנים, עשיר כביר בקולנוע עובד כידוע,

 ורביו מוריו אצל שליו הקאריירה את החל
 ׳אמס־ בגליות עתה הנמצא קתמויר, ז׳יאק

 דוגמנית־ שליו, הפרטית האשד, עם טרדאם
טוכימאייר. אן העירום

 אנשים שהם יואן, דאק על שלא אלא כן,
 לכם, לספר רציתי כשלעצמם, מעניינים

כך הללו, השניים ■ואבי. ענת על אם כי

כרנשטיין־כהן ענת
ביצים ביצים, ״ •

 וחיים משותפת דירה חולקים שומעת, אני
הח באחרונה חודשים. יבמה מזה באושר

חו ׳גושפנקה׳ ׳בוניהם ליחסים ׳לתת ליטו
 עומדים הם וקירובה טיובה ובשעה קית,

 ואשתו :איש ולהיות לחופה מתיחת להתייצב
 בשורה לא זו ואם ׳וישראל. משה כדת

כן? מר, אז משמחת,

השלו□ לספן וכד
 הוא ? מד, אלא ? ׳שמעתם נתן איייפי על

 הזאת• במדינה בנאדם לאף צ׳אבס נתן לא
עליו. מלשמוע להתחמק הצליח לא ואיש

ושרונה אייכי
נסע אבא באה, סבתא

רומן

בוזמעוכעז

במסיבה ידיו ייגאד
? האלמונית מי

 בשבוע עליהם לכם שסיפרתי יודעת אני
 להתאפק יכולה לא יממש ׳אני אבל שעבר,

 ש־ יבמה ׳אתכם לעדכן להמשיך ומוליחה
 את זידיכרשטיין מונה הצמח אצל קות

 ׳חביבי ישם, ׳שקורה ומה חירפז. שרגא
 חוץ ביישראל. ׳ביית בכל יקודד, לא ואהובי,

 בעיניים כוכבים עם מסתובבת שמונה מזר,
 שהיא מי לסל ומספרת ׳בעננים, וראש

׳חלומו גבר את מציאת ׳שסוף־סוף פוגשת
 לאם. שלושים בגיל הפכה גם היא תיה,
 שילוש, כפול ואמא אם כי סתם, ולא

 התל־יאביבית הבוהמה של היפהפייה
 שיל בנותיו ׳שילוש יאת ׳בדירתה מגדלת
ו והצי ׳שלוש וחצי, ארבע שגילן שרגא,

ב בראש לה ישיש סד, וכל ׳וחצי, שנתיים
 בייבי־ להישיג ׳משרגא, חוץ אלה, ימים

 הילדות את ולהביא מטפלת לשכור סיטר,
ב הולך מימש הזאת לבחורה מהמעון.

ו אחת פעם גישוי היה כידוע, ׳אייבי, אז
 שהיתר, למי ישנים, 25 לפני ׳בחייו, יחידה
הטו בימיה תיליאביב ׳שיל הלילה חיי מלכת

 יילד וכל נתן, רוזיי זו היתד, והזוהרים. בים
׳מנה סגל ופרדיריקה ׳שריתי ידע פתלחאביב

שלהם. חיי־הלילה את ואמשילו לאבישילו לות
 שרונה, בשם ת0י הולידו ואייבי מזי
 לתיפאורן־ ונשואה 27 בת כבר היא שהיום
 בן לדניאל ואם אלפללן, איציל, שחקן

 עם מתעסק שלה שאבא בזמן אז השנתיים.
 שילום, עושה ׳שילום, צם שלום, ׳אוכל שלום,
 את ומפעיל ׳שלום ׳מדבר שלום, שובת

 הרבה דברים שרון עושה ספינת-השלום,
 להביא למשל, כמו, פרודוקטיוויים יותר

לעולם. ילדים
 יומולדת את חגג לא עוד הבכור סנה

 בחודשי ׳אמו ׳נמצאת וכביר שלו, השנתיים
 הסבא את להפוך ׳ועומדת מתקדמים הריון

השנייה. בפעם סב ישלו ׳המפורסם
 נתן רוזי הגיעה הנ׳׳ול המאורע לכבוד

 ג׳ינס מיסנסי קצרצרה, ׳פתיספורת ארצה
 ל־ הז׳והרת הסבתא קפצה נערה. שיל וגוף

 האקם־חברים לכל שלום יאמרה תל-אביב,
 ומיהרה והזוהרים, הטובים הימים מאקס

 מצב את לבדוק כדי ביתה ׳לבית ירושליימה
 ׳איציק עזב הסבתא ׳שהיגיעה ויכסו הבטן.

 ׳נגד משהו לו יש שיחס-יוחליילה לא הבית. את
 עיל־הכיפאק חמות היא הוא, נהפוך חמותו.
 שם בהאיטי, ׳אשתו ואת אותו אירחה ׳ואפילו

׳בי׳ת־מלון. מנהלת הייא
 מיתיפאורן־ שהפך !אלבלק, שאיציק ׳אלא

 קיבל :מוצלח, למצחיקן מוצלח טלוויזיה
 גולן מנחם הצעה-שאי-אפשר-לסרב-לה.

 הקוסם לסרט היתיפאיורה יאת לבצע לו הציע
 ואיציק בגרמניה, החלו שצילומייו מלובלין,

 יובנו אשתו יאת ׳משאיר כשהוא לשם נסע
 אלבלק שיקבל שהסכום מספרים בישראל.

 של יחסות ׳בעשרות !נאמד עבודתו תמורת
 באמת הצעה כאמור, וזוהי, ילידות אלפים

 עדיין הצעיר שהזוג מודגם בלתי-מס׳ורבת,
׳שביורה. בדירה מיתגורר

ה הנסיך את שמצאה בלבד זו לא !חיים
 ילדים עם אותו קיבלה גם היא ישלה. פרטי

מובנים.
חיים, עידית הרפז, •שיל ׳אשתדבנפרד

 וניסתה שיער ׳במחזמר ׳בשעתה שהשתתפה
בשלי זמרת של יקיאריידה לעצמה לבניות
המשו בדירתם ׳נשארה חווה, בנות שיית
 ועובדת בתל-אביב, גורדון ברחוב תפת

 ״בל־ב׳וי״, — פגושאת־מיזוודות לפרנסתה
■תל-אב״בי. במלון — בלע״ז
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