
והאם
 ן1קייבדי־הנ1ע את לבדך •צא השופט
רגל לשחק ל לחו״ יוצאת הטרייה כדו

 צבי צה״ל, גלי מפקד 0!
ה את לבטל החלים שפירא,

ש התוכנית של החוזר שידור
 מדורי של עורכיהם את אירחה
 בעיתונות והרכילות החברה

ה הרמה :הסיבה הישראלית.
 והתגובות התוכנית של ירודה

שפי מאזינים. של השליליות
ה המדורים עורכי ״עם רא:
 יחסים על לשמור צריך אלה

טובים.״
הנוסטל מופע בהקלטת 01

 ״לאור שנקרא צה״ל, בגלי גיה
 הזמר של לכבודו הזכרונות׳/

נפ יצחקי, ישראל הוותיק
 הזמר, של מידידיו כמה גשו

ה דורה, ׳פרדי הזמר ביניהם
 והמנחה ירקוני יפה זמרת

כשנש יהלומי. אלכסנדר
 שנים המתגורר יצחקי, אל

 הוא מתי באוסטרליה, רבות
 השיב ארצה׳ לחזור מתכונן

ש לאחר לישראל יחזור כי
 שם. התחייבויותיו את יסיים
 :והוסיף יהלומי זאת שמע

 אני תחזור כשאתה יופי, ״יופי,.
 שם לחפש לאוסטרליה, אסע
התחייבויות!״ קצת

העו תמיר, עמידה 01
 החליטה ביחסי־ציבור, סקת

 בשבוע לחזות לפאריס, לצאת
 עימה יחד שם. שנערך האופנה

 ״בעלת ידידותיה, שתי נסעו
 ובעלת מור פינצ׳י הרגליים״

ב זוזוכסקי. קמי הבוטיק
 עם להקים עמידה של תוכניתה

אסקורט לשירותי חברה שובה
 לגברים בנות־לווייה אספקת —

ולבילויים חברתיים לאירועים
 היא המיקצוע סודות ואת —

 ב- שהותה בעת ללמוד רוצה
עיר-האורות.

 הבידור מחלקת מנהל 0'
 חזר חסון, חנוך בטלוויזיה,

 בלוס־אנג׳לס, מסיור לאחרונה
 תוב- אחרי עקב שבמיסגרתו
 הוא אמריקאיות. ניות־בידור

ה־ מרמת התפעלות מלא חזר

אל־סאדאת, ג׳יהאן של האישי הספרסוניו מוחמד
 העולמי בקונגרס מצריים, נשיא רעיית

 מימין) (ראשון שעיד :בתמונה שבוע. לפני בפאריש שנערך לספרים,
 נמצאים המצריים שהספרים שהוכיחה המצרית, המישלחת חברי עם

 גתיספורות האופנה תהפוכות אחר ועוקבים בינלאומית ברמה
 בארץ, הספרים איגוד נשיא על-ידי מייוצגת היתה ישראל לנשים.

במצרים. לבקר לדבריו, והוזמן, המצרים עם שחתיידד אלבז, יוסי

ממון, קיטי הדוגמניותותניתה חתי קיטי,
צנשנר, וחניתה ירון רותי

 ביפת' תחת פרוצ׳י האיטלקי המתכנן של יצירותיו את שהציגו
 יוצאת״הדופן. מהתצוגה נהנות בתל־אביב, המדינה בכיכר השמיים,

 לצורך למקום שהובאו ותזמורת, אבטיחים עגלת לפני עומדות הן
 רבים. קשיים אחרי רק התאפשרה האבטיחים עגלת הבאת התצוגה.

 התצוגה. מארגני עם פעולה לשתף סירבו האבטיחים מוכרי מרבית
 להביא האבטיחים, מלך קדוש, הסכים מייגע משא־ומתן אחרי רק
הדוגמניות. עם לשוחח לו שיותר בתנאי המבוקשת, העגלה את

שלו. המיכתבים תיבת את
בי ספו-השלום 0! תן איי  נ

שחו בבגדים להופיע ממשיך
 לדבריו, כך, ינהג הוא רים.

 הסב־ סופית ייחתמו אשר עד
״כ גילה: לידידיו מי-השלום.

ה הארון את פותח אני אשר
 נעשה שחורים, בבגדים מלא

 יודע ואינני בעיניים, שחור לי
לבחור.״ שחור בגד באיזה

 אלי־־ השחקנית־לשעבר 0!
ע פ אלי, ש כ  בעלת שהיא מי
 לצאת התכוננה לעתיקות, חנות

 לחידוש קניות, למסע לאירופה
 את לדחות נאלצה אך המלאי,
 אמה. פטירת בעיקבות הנסיעה

 בביתה ביקרו ביום־הכיפורים
 מעולם־התיאט־ מידידיה רבים
 הבטיחה להם לנחמה. כדי רון,
 למסע תצא ימי־האבל בתום כי

שבלב. העצב למרות המתוכנן,
 אלכם הבימה שחקן 0!

 של מעיסוקה מוטרד אינו פלג
ה כדורסלנית גילה, אשתו

 אליצור־תל־ בקבוצת משחקת
בקבו לשחק חזרה גילה אביב.

 של חופשת־לידה אחרי צה
 כבר והיא חודשים, שמונה

 לשורת ליוון לנסוע מתכוננת
 בתם, את שם. מישחקים
ה בידיו תשאיר היא מאיה,
אלכס. של אמונות

״הנוס והסביר: שם תוכניות
 בארצות־ שם להצלחה חה

רע־ פלום כישרון היא הברית

 שביתת חרף אותו. שונא שלו
חשבו כל ממשיכים הדוורים,

לגדוש למיניהם המסים נות

■  (״בר- ראובן השחקן י
 מיב־ קיבל בר״יותם יוטי״)

ש טארצות־הברית, דחוף תב

 לשם לצאת מתבקש הוא בו
 אישי באופן להופיע כדי מייד,

סלומוניקו. סרטו של בהקרנות

ב מחודש עיון גם לו ■הובטח
 הטלוויזיה עבור שכתב תסריט

 הכל של בסיגנון האמריקאית,
 יתקבל אם במישפחה. נשאר

 תקופה ברייוטי ישהה התסריט,
 כדי בארצות־הברית ממושכת

בסידרה. לככב

הס שטרן יוסי הצייר 01
 ואיש־הבוה־ למחנך השבוע ביר
 אב* יהורה הירושלמי מה

 ״כשהייתי סנוב. זה מה שלום
 למיליונר סיפרתי בניו-יורק

 מאד טובה ארוחה שאכלתי אחד,
 בברצלונה. מסויימת במיסעדה

 אלי מצלצל מכן לאחר יומיים
 לארוחה אותי ומזמין המיליונר
 ישר במטוס שהגיעה ספרדית,

 מיסעדה. מאותה מברצלונה,
 שמזמין מי הוא סנוב זהו:

 לניו־יורק מברצלונה ארוחה
למנה!״ מנה בין ומפהק

 ו־ רעיונות כסף. פלוס יונות
 אך לנו, חסרים לא כישרונות

ה הטלוויזיה תשיג אשר עד
יכו מימון, מקורות ישראלית

לד ולא לנוח האמריקאים לים
 הישראלים.׳׳ מצד לתחרות אוג

 תוכנית־טל־ עימו הביא חסון
 לזוגות שעשועון חדשה, וויזיה
 שתוקרן אותה״, ״שחק בשם

בארץ. בקרוב
 מועדון בעל רומן, דני 01

שהדוור החליט ביפו, המערה

 רק לא פעולה משתפיםישראלי ואלי בתיה
כ הפרטיים, בחייהם

 צעדה בתיה השבוע. שנערכה בתצוגת־אופנה גם אלא ואשה, בעל
 את החליף צה״ל, בגלי שדרן שהוא ואלי, בדוגמנית, המסלול על

 תאם לא התקליטים אחד באשר התצוגה. את שליוו התקליטים
מיד. אותו ששינה לבעלה, בתיה אותתה שלה, ההליכה קצב את

ומוחמו ■שוע משה,
אל הגיע באשר בסנטה״קתרינה. שנערכה

 השתתף אולמן גד הצייר
 אמנים, של בסדנת־שדה

להדגים רצה הר״סיני,

 את המניף במשה, והצטלם הדתות שלוש לגבי המקום משמעות את
 מתפלל. וכמוחמד הצלב על כישוע מלוחות־הברית, הראשונה האות

בתערוכה. כיום המוצגת אחת, בתמונה חוברו התצלומים שלושת
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