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 של בקונצרט־ד,פרידה 81
ה הזמרת מ ה  לפני הגדל, נ
 יפ־0 ,בגרמניה לביתה שחזרה

ביום שעברה, ״בשנה :■ד,
 רע מצב־רוח לי היה הולדתי,

:הברירה לפני עמדה מאד.

 אוס־ בשלושה בעבר זכה אשר
 מוסי־ עבור אחד בערב קרים

פג מיכל שכתב. קת־הסרטים
 השחקן־ את גם במיקרה שה

 במיסעדה אלן דודי במאי
הציגה אליו, נגשה בנידיורק,

ספן־ את מזהיר למחלות־לב, הפרופסורלוי מריס
אייבי, בחורות. ירים לבל נתן, אייבי השלום,

 להניחה ורצה השולחן על שישבה בחורה הרים בתל־אביב, :מסיבה
 את בילה אייבי הוזעק. ואמבולנס בגבו, נמתח שריר הריצפה• (ל

 ותרופות זריקות בעזרת ורק בבית״החולים, עזים בכאבים זלילה
למסיבה. ישר הלן מבית־החולים כשיצא בערב, כאביו. רגעו

 לכי או לנהר עצמי את 'זרוק
 עכשיו שיר. כתבתי שיר. זוב
 לו שיש אחד, לכל מציעח זני

 ביום־הולדתו, ירוד רוח זצב
שיר.״ זיכתוב

 בבונדס הפעילות אחת 8!
ר, מיכל היא :ניו־יורק  אופי

 על. אל־ מיס בעבר שהיתה זי
ה תרומות את מעודדת :יא

 מסי- על־ידי לישראל ספים
 ל־ עורכת שהיא :ות־קוקטייל

 היהודיים עולם־הבידור ונשי
 ה־ המסיבה ארצות־הברית.

 לכבוד היתה שערכה וחרונה
המלי־גז, מרודין ,מוסיקאי

 לאחד אותו והזמינה עצמה,
 לתת ״צריך שלה. הקוקטיילים

 מידע יותר יהודיים לכוכבים
מיכל. אמרה ישראל,״ על
 יגאל הסופר־עיתונאי 8'

עטי את לשנות החליט גלאי
 שיצא התרבעות, סיפרו, פת

במה רביעית. במהדורה עתה
תמו מפארת הראשונות דורות

אי הדוגמנית־ציירת של נתה
 העטיפה. את דווידסק* ריס
 התמונה את יגאל הוציא עתה

 ויגאל איריס בציור. והחליפה
 באותה עבדו כאשר התיידדו

רצה לא ויגאל הוצאת־ספרים,

בר- את השבוע חגג אופיר, שייקח השחקן של בנו ^
י* וסבתו, (מימין), לידיה אמו, לצד בביתו, שלו. המיצווה * ' י4 י4*

המסיבה. תום עד להמתין שעליו או במקום, בו המתנות את לפתוח לו מותר אם בירר שומאכר, צלינה

אר־ שלושה עוד עם יחד נבחר, הארכיטקט, ^1|ן11׳ךן
ו11 *ייני■ |  בספר עבודותיו את להציג בעולם, כיטקטים 1/
 האחרונה עבודתו תוצג בספר אמריקאית. חברה שמפרסמת חדש,

 רמות לשכונת בניין, בכל דירות 28 בעלי בניינים, 26 של תיכנון —
האישי. טעמו לפי המעוצב במישרדו הקר צבי בתמונה, בירושלים.

 גיבורת עם איריס את שיזהו
הספר.

ל ארצה שהגיעה לפני 8!
 מלכת- פגשה קצרה, חופשה

ב לוי, חווה לשעבר היופי
 רופא את בניו־יורק, מסיבה

 הוא אטקיגס. כדע הדיאטות
 דיאטטיות. עצות כמה לה נתן
 רינה אחרת, מלכת-יופי- גם

רו אותו עם מתייעצת מור,
 לפניו, חווה הוצגה כאשר פא.

לע לי ״כדאי אטקינס: הגיב
 בייעוץ מלאה במישרה בוד

 חווה ישראליות.״ למלכות־יופי
 שהיא בארץ לידידיה סיפרה
ועו הדוגמנות, מעולם פורשת

 במיפעלי־האופ־ להשתלב מדת
האמריקאי. בעלה של נה
 שחמי שחשב מי כל 8!

 אנשים עבור מקום הם טבריה
 ממיחושים הסובלים מבוגרים
 עכשיו להתבשר יכול שונים,.

 מאד מתאימים טבריה שחמי
 השחקן צעירים. לאנשים גם

 הבימה, תיאטרון של היפה
 ששהה ,31ר,־ בן וזכור, רפי

 החליט הצגות, לצורך בטבריה
 מעיינות־המרפא, את לנסות
עכ מנסה הוא ונפגע. הציץ

ה ידידיו כל את לשכנע שיו
ויד מהר לשם שיסעו צעירים

כמותו. נו

 לדורית. חתונתו ביום גם הוערץ תל־אביב, מכבי של הכדורגל כוכב |71ך "*1
י -1• על הטריה אשתו ואת אותו הרימו רבים ומעריצים קבוצתו שחקני |1^

 הפטיר, בחתונה הנוכחים אחד ואשה. כבעל ראשונה נשיקה הפגין הזוג כאשר סאות,
 היא דורית \״ טובה למיסעדה סנדביץ׳ לקחת כמו זה לליוורפול, הנסיעה לפני :התחתן

 היו ודורית אבי פרץ. ויקי תל־אביב, במכבי אחר לשחקן הנשואה איריס, של חותה
האורחים. את הרוח במצב הדביקו ואף החופה, בעת מצחוק והתפקעו מרומם *צב־רוח

תל־אביב, מכבי של הכדורגל קבוצת מנהל השבוע התמנה (מימין)חזן צבי
ימים. כחודש לפני שנפטר לייבוביץ, (״לייבו״) חיים של במקומו

 על בכר. ניסים תל-אביב, מכבי מאמן בחברת וישב כהן אבי של לחתונתו הגיע צבי
 זמן.״ הרבה כך כל שאורכות חופות עורכים המצרים אצל ״רק בכר: אמר החופה

 הסיירת נשבתה נולד, שבו יום, באותו מיבצע־קדש. בזמן במצריים נולד כהן אבי
ספינה. אותה שם על לו קרא ואביו אל־אוול״, ״איברהים המצרית
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