
. אנש״נז
מישחק־חוץ כל לפני !■ ,

 של הכדורסל שחקני אוכלים
 ארוחת־צהריים תל־אביב מכבי

 בתל- אולימפיה במיסעדת
 שם סעדו השבוע גם אביב.

הצטו כשבחוץ אנשי־הקבוצה,
 צעירים, מעריצים המוני פפו

 לקבל כדי לצאתם, שציפו
השח־ כשנשאל חתימות. מהם

 ושיכד במיפלגת־העבודה, יחדיו
פרס. שימעון כמובן, הוא, עון

 עט־ חדווה הזמרת ■
 קבע דרך המתגוררת רגי,

 בארץ נמצאת בלוס־אנג׳לס,
לתוכנית שירים הקלטת לרגל

 חגגה השבוע האירוויזיון.
בתה, של יוכדההולדת את

 בקפה ישבה השחקניתלנגפווד קווליין
הבלונ כששערה ״כשית״,

 אני שבו החדש הסרט לקראת זאת ״עשיתי בהיר. בכחול צבוע די
 מביכים ממש ברחוב והשבים העוברים של המבטים אך משתתפת,

 בתום שערה את תצבע צבע לאיזה נשאלה כאשר הסבירה. אותי,״
 חסר לא עוד שלי הבלונד החלטתי, לא ״עדיין :השיבה הסרט,

ירוק. בצבע לצבעו לה הציעו ושבים עוברים כרגע.״ לי

 לאור הוציא יבי, המכונה המשוררבן־יהודה יווה
חב משחית״. ״שילטון חדש ספר

 כוסית והרימו הספר, הוצאת לכבוד ספונטנית מסיבה לו ערכו ריו
 דורון. (״שולץ״) אןיל והשחקן לוי גידי הצייר עומדים לידו לכבודו.

 תון ידידיו, לכל הספר את חילק יבי צרפתי. אשר השחקן יושב
המיוחד. ידו בכתב מהם אחד לכל שונה הקדשה לכתוב הקפדה

 מדוע ארואסטי מוטי קן
 מיסעדה באותה סועדים הם

 השיב: מישחק, של ביום דווקא
 קמיע כמו הוא הזה ״המקום
 שאנחנו פעם בכל עבורנו.
מנצחים.״ אנחנו פה, אוכלים
■  תל־אביבית במסיבה :
(״מי מיכאל הסופר נפגשו

גלי ואשתו זוהר כר־ קי״)
 של אשתו רבין, לאה עם דה

 כששאלה רבץ. יצחק ח״כ *-
ז״ גרים אתם ״איפה :לאה

 שפייזר ״בין גלילה: השיבה
 ח״כ הוא שפייזר לשימעון.״

חוג ראש שפייזר, אליהו

 שנה לה שמלאה אוראל,
 אמנים באו למסיבה אחת.
 וחדווה ילדיהם, עם רבים

 תמר את למענם הביאה
בי הוא שעיסוקה לנצ׳נר,

 בעוד בימי־הולדת. ילדים דור
המא את זוללים האורחים כל

 אמה ♦הכינה התימניים כלים
 הקטנה הבת עסקה חדווה, של

 וב־ בילבד שוקולד באכילת
שהבי הבובות כל עם מישחק

 הרופא אביה, תמר. לה אה
אר במיוחד בא רדוף, דדלי

 של יום־ההולדת בשביל צה
הקטנה.
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