
 היא עופרים אבי של בחייוהתורנית העוברית
 מבט בו התולה הירט, סנדרה

 שנדרה מנהלת אבי, של הפרטית חברתו להיותה נוסף ואוהב. .מעריץ
חברתו. את לנשק עופרים אבי מיהר בחצות בדיוק עסקיו. את

ה־ מסיבות של ההיכר סימן היוושמנניה זיקוקין
 שליט נחום השחקן סילווסטר•

 למעלה בתמונה זיקוקין. השניה בידו ומחזיק שמפניה בקבוק פותח
ומשקאות. זיקוקין בעזרת לשמוח מנסים הסילווסטר חוגגי :מימין

̂:־;־״״״; הרגליים לבעלת מחשוד
 (משמאל). מאיירס ואביבה (מימין) שחר אורנה חברותיה ולידה מור,

הרגלים. אלופת רק ולא המחשוף אלופת גם שהיא הוכיחה פינצ׳י

המרקדת הנמרה
שייקה של הפנטומימה בתוכנית שהופיעה מיקצועית,

 ב־ הסילווסטר במסיבת ההצגה את גנבה אופיר,
 הפסק. ללא הערב כל חוללה כאשר סנטר״, ״דיזנגוף

מעריציה. להנאת שמלתה התרוממה הריקוד בזמן

 שהעטירו המחמאות לכל ראויים היו
 התיאטרון שחקנית <#•0< עליהם
הר מרים הבימה ב הגיעה זו
 אריה הפירסומאי בעלה, חברת

 מישרד את שחיסל גלבלום,
 מיקצועו אל וחזר שלו הפירסום

 נטש שאותו עיתונות, — הקודם
נרא זוהר מרים שנים. 26 לפני

 וסיפרה: במיוחד וזוהרת יפה תה
 אחד, יום מרציחות, עייפה ״אני

 שרוצחת אם אני מדאה,. הצגת
נר אני אחר ויום ילדיה, שני את

 מרי בהצגה אליזבת על־ידי צחת
 לי ישעמם שלא כדי סטיוארט.

 האולם ביו הרציחות מחלקת אני
 של הגדול האולם וביו הקטן

״הת הגיב, בעלה ואילו הבימה,
 רוצחת, שאשתי לעובדה רגלתי

תפ אחרי לעשות? יכול אני מה
 כבר אני וולף, כווירג׳יניה קידה
 € ©© דבר״ כל לסבול יכול

 דיסקונט מבנק רקנאטי ליאץ
 מירה, אשתו ללא למסיבה הגיע

קט נשיקות אלף הסרט בימאית
 עתה נמצאת שהיא והסביר נות,

 בסרט לטפל כדי בלוס־אנג׳לס
הס האוסקר. פרסי חלוקת לקראת

 ישראל את כזכור, ייצג, זה רט
€ 9׳ בקאן הסרטים בפסטיבל ! ו © 
הגי ץ׳נוכייגר גירה השחקנית

 טוויג סמי ידידה בחברת עה
ל האוצר שר של לשעבר עוזרו

 סיפרה נירה ארליך. שמחה שעבר
 יחד השתתפה דנה שבתה בגאווה

 במקום הכתר, בשירוויזיון איתר,
 לא היא שלי השיר ״את הראשון.

 מצא לא פשוט הוא לבצע, רצתה
בהנאה. נירה צחקה בעיני,״ חן

ל הגיעה מרכס אכיבה
 זהותו את אשר ידיד בחברת מסיבה
עו שהיא וסיפרה לגלות, סירבה

 לסידרה הברית לארצות לנסוע מדת
 שלה. יחיד הצגת עם הופעות של

 האש עמוד מעין היא שלי ״ההצגה
 ממש זה לארץ ובחוץ באנגלית

 30 עבורי תכננו היסטרי. להיט
 • אביבה הצהירה הופעות״
 חברת מנהל וימר, !ראובן
פי לילדים עיתון ועורך פירסום

 עם ארוכה בשיחה שקוע היה לון,
 כששאלתי רוזנכלוס. פנינה

בצ לי השיב שוהחו מה על אותו
 שתתראיין לפנינה ״הצעתי חוק

• בפילון • ! • ליפ לאה הציירת ו
והס למסיבה בגפה הגיעה שיץ
 הרצל האסטרולוג שבעלה בירה

 בערב ערב באותו הופיע ליפשיץ
ש בגאווה סיפרה לאה ראיונות.

ב התמונות רוב את כמעט מכרה
ה ציירים הרבה ״אין תערוכתה,

 הרצל חייכה. עכוזים״ מציירים
 למטבח נכנס מאוד, מאוחר הגיע
האוכל. בשאריות ליבו את וסעד

ן■ זכרוני. וטיבי גל נירה




