
ו1א םיע
 -]רזזנבל!□ פנינה נכנסה איך

 אבל! מה1 אסיה לבית
ראש־הממשלה בבית

ה המכירה באי בין 8
 ■שנער־ ליבי״תרום, של פומבית

 פגי■ גם היתר■ אסיה, בבית רכה
 לשם שנכנסה רוזגכלום, גה
 האירוע ערב בידה. הזמנה עם

ה רשות למנכ״ל פנתה היא
 לפיד, (״טומי״) יוסף שידור,

ב הזמנה. לה שיסדר וביקשה
 את קיבלה והיא מולאה קשתה

 הטלוויזיה, מנהל של ההזמנה
למ בא שלא סער, טוביה

כש שגם מסתבר, אד כירה.
לא היא בהזמנות, מצוידת היא

המאר נשברו. ששון, יואב
 לו להודיע איך התלבטו גנים

 *,גוגה נשלחה לבסוף כך. על
 כד על לו סיפרה והיא רג׳ואן
 ״לא לה: אמר ששון בחשש.

 כלים, רק זה נורא. לא נורא.
 ו- תבואו חלילה. בני-אדם לא

אחר.״ משהו תקחו

 בוודאי מעריב קוראי 8
 לעוגת המתכון מהו לדעת רצו
 העיתון כתב המרכבה. טנק

לקור דיווח כר־יוסף אבי

ס מ  שפתח החדש בבוטיק שימלח מודדגילעדי א
ב עוזרת״הפקה עם כתל״אביב

 מי גילעדי, קובלנץ. נורית ואשת־העסקיס זהבי, לאה טלוויזיה,
 *י במחלקת כמנהל והעובד בטלוויזיה הספורט מחלקת ראש שהיה

הוותיקים. חבריו את לפתיחה הביא באירופה, אן־בי״סי של הטפורט

 כשראתה בעין־יפה. מתקבלת
 זוכוכי־צ־ אסתר בפתח אותה
 היהו- המיליונר של בתו קי,

 אייזגברג, שאול די-יפאני
הז מי פנינה את שאלה היא
בת השיבה פנינה אותה. מין

״א אמרה: וזוכוביצקי מימות
 פנינה כאן.״ אחראית אני בל
 בכלל?״ את ״מי שתקה: לא

 המקום ״זה :היתר, התשובה
כ לאולם נכנסה פנינה שלי״.
 מזוכוביצקי. מתעלמת שהיא
 אמרה: היא מי שביררה אחרי
 והייתי שלה הכסף לי היה ״אם

 על מוותרת הייתי כמוה, נראית
 להיראות לא ורק הכסף, כל.
בש מחמאה זו מזה, חוץ כך.

 את לערער הצלחתי אם בילי
 שלה.״ העצמי הביטחון
הפומ המכירה למחרת 8

 חגיגית ארוחת־ערב נערכה בית
 רב״ גבי בנזועדון, למארגנים

 כלי־זכוכית ששני סיפר ארה
איראני, ממוצא יהודי שנתן

במ הוגשה כזאת שעוגה איו
 של 69ד,- של יום־ההולדת סיבת

 כזאת עוגה אך בגין♦ מנחם
 בא בר־יוסף בנמצא. היתר, לא

 חבריו את ושאל באיחור למקום
מ הפסיד הוא אם העיתונאים

 בצורת ״עוגה לו: אמרו שהו.
 לא בר־יוסף המרכבה.״ טנק

ה וכך בבדיחה, שמדובר הבין
 הפך האצבע מן המצוץ סיפור

ל המתיימר בצהרון, לכותרת
במדינה. ביותר הנפוץ היות

 עצמם את שאלו רבים 8
 אפלכוים, בועז מצליח כיצד
ל פרס, שימעון של עוזרו
כ ברציפות חודשים כמה עבוד
 •יי במיסעדת־בלינ- מישמרת מנהל

 אפלבאום תל-אביב. בצפון צ׳ם
 בעל לו שהיתנה בתנאי עמד

שא גן־יקר, רימון המקום,
האינט את תביא ״אל לו: מר

 כל עם שלד והסיכסוכים ריגות
למיסעדה.״ העולם
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