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 מאכלי ממיבחר טעמו הם שם המכובדים, לנימת צמוד שהיה המסורתי, המארוקאי
את לשאת לבימה עלו אחר־כן ביחד. תנועת עסקני נשות על״ידי שהוכנו מארוקו,

 המימונה בחגיגות המכובדים באוהל לו שהוגשו מתוקות עוגיות טועם 1
מאפה דיברי דוחה הוא שטעם, אחרי (מימין). בירושלים בגן־סאקר 1

יבוא. לא כי למארגנים שהבטיח למרות שהופיע כהנא, מאיר הרב הפתיע בירכותיהם. לאוהל הוכנסו החשובים האורחים ושאר הרמטכ״ל לו. שהוגשו נוספים מתוקים*
 ההומו־סכסו־ הצייר •
 עליז ״אני שטרן: יוסי אלי

עצוב."

יצחק הטניס שר •

 ״היא הממשלה: מצב על פרץ,
 לאינפוזיה." זקוקה
בר-לב, חיים השר •

 חולה ״הממשלה הנ״ל: על
במחלת־ילדים.״

״ה יעקובי: גד השר •
 מהצי לפעמים סובלת ממשלה

 תוך מחום, ולפעמים טננות
 מקווה אני מהירות. תהפוכות

חשוכת־מרפא." מחלה איננה שזו
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כלום קרה ולא שנים, שלוש לפני  נסיו־ של שנים שלוש אחרי •
 שאם מסורי איתן החליט נות־נפל,

 לא לקדם־אירוויזיון ששלח השיר
ב להירגע יסע הוא לתחרות, ייכנס

 יהיה שלא הרגיש הוא אמריקה.
ב לצפות עצבים, מרוב מסוגל,

 עם יחד שנכנסו. בשירים טלוויזיה
 טס טמיר, אנבל הדוגמנית חברתו,

 ב־ להתנחם מנסה כשהוא לניו־יורק,
 בטוטו, זכה שבהם הדולר 3000

 בילו ליל־הסדר את לכן. קורם יומיים
 פוקס, עוזי הזמר של בביתו השניים

ומתפרנס הארץ את שנים לפני שעזב

במועדוגי־לילה. מהופעות בכבוד
 שכל להרגיש לו שנמאס אחרי •
 יוסי החליט עליו, מתפוצצים בגדיו

 לו. הצליח זה דיאטה. על גרבר
 11 הוריד הוא חורשים שלושה במשך
 כמה גם הוריד הזדמנות ובאותה קילו,
 הוא ),52 מגילו(כמעט טובות שנים
 דיאטת־סססו־ בעזרת זה את עשה

חב ואת אותו ששימשה הקלוריות,
 היו כאשר שנים, הרבה לפני ריו,

 יותר. חתיכים להיראות ורצו דיילים,
 היומי התפריט שזקוק: למי פירוט,
 2 תפוחי־עץ, 4 לבן, גביעי 6 כולל

 בגריל) סטייק מאודה(או דג עגבניות,
שמן. ללא סלט, וקערת
 דייב שהיה ,32 הגרי, פייר •

 אנשים בסידרודהטלוויזיה החתיך
 עם שעבר בשבוע התחתן במילואים.

 לתולדות־ מורה רעיה, חברתו,
זה את זה הכירו הם תיירת. האמנות

 כאשר אחר־כך, קרה הקליק ביניהם.
בפאריס. ברחוב, במיקרח נפגשו
 ושחקנית, זמרת שביט, זאזי •

 עדיין, הוקרן שלא בסרט הופיעה
 סקסית כאשה מטורף, סוף־שבוע

 מצליחה. ואינה להריון להיכנס הרוצה
 ב: מהסרט, שלה שתמונה אחרי

 בעיתונים, פורסמה בגדים, מינימום
טל מהטרדות לסבול התחילה היא

מעצורים. חסרי גברים של פוניות

ל איתו תיסע יזהר, של הקטנה
 ההורים גם לאירוויזיון. שוודיה,

 כאשר מצטרפים. חופני והאח
 את לטפח ורדינה תתחיל תחזור,

 עד כזמרת־סולו. שלה הקאריירה
 לירדנה קולות עשתה רק היא היום

 שני לה כתב כבר רובם דני ארזי.
 אהבה. על אישי, — סיגנון שירים.

 למוסיקה, המידרשה בוגרת היא כהן
 באוניברסיטה. מישחק לומדת וכיום
 היא האמלט,״ אחר־בך להיות כרי ״לא

 להגיש איך לדעת כרי ״רק אומרת,
שיר.״
 אמיתי: הרי(שם מיסטר הזמר •
 כמו להיטים, כמה עשה הרי), יוסי

 ומה אדלה־לח אותנו, תשכחי אל
 צורך והרגיש בייבי, לך, קורה

 לו ערכו יחסי־ציבור. איש בעזרת
 ביקשה היא גיר, תחיה עם היכרות

 חוזה. על חתמו והם לחודש, דולר 600
וניתק_ מהתוצאות, מרוצה היה לא הרי

 הגישה היא חודש. כעבור הקשר את
 דולר, 3000 על מישפטית תביעה
 נגררו הדיונים הפרת־חוזה. בגלל
 הסוף, עד ללכת רצה הוא שנה. במשך

 שלו עורך־הדין הכסף. לו נגמר אבל
 בבית־ להופעה רולר 500 לקח

 לפשרה להסכים נאלץ לכן המישפט.
 של עורך־הדין לדבריו, שהציע,

 כאן עד דולר. 600 לה ושילם תחיה,
 אחרי אותו ״תבעתי ניר: שלו. הסיפור

 והעליל למס־ערך־מוסף הלך שהוא
 עשו חשבונית. לו נתתי שלא עליי
 שום מצאו ולא בבית, חיפוש אצלי
 הופיע הוא לבית״המישפט נגדי. דבר

 אמר מעוררת־רחמים בצורה לבוש
 לפשרה. הסכמתי ולכן כסף, לו שאין

 טובים. דברים בשבילו עשיתי דווקא
לפ כי סבלנות, צריך ביחסי־ציכור

 חצי אחרי רק תוצאות רואים עמים
שנה."
ל חזר בהט אבי הבית •

 וב* במשברים שהיה אחרי פעילות,
 גם להיות רוצה הוא עכשיו דיכאונות.

שי התמלילן אצל הזמין הוא זמר.  ד
 מילחמת־הלבנון. על שיר גרנות

 תותחים, של בשר לשיר לקרוא רצה
 והשיר עידון, על התעקש יוש אבל

התותחים. בצל ייקרא
 המד אחר. בדבר מודעת־אבל •

 ״על דבר: עיתון של הסאטירי סף
 חבר רדגרייב, מייקל סר של מותו
 דגול, ושחקן הליכוד אמני בתא ותיק

 הליכוד.״ אמני ותא פיק צ. אבלים
 ״לדהן מודעת־ברכה: אחר, ובדף

 וד ליוס־ההולדת באן*, סבאסטיאן
ו פיק צ. ועשרים! מאה עד ,400

אמני-הליכוד.״ בתא המוסיקה חטיבת
 מגלם דותן דודו הבדרן •

 נשר, אבי של החדש בסירטו
 עיתונאי- של דמותו את שוברים,

 שיחזר הצילומים תחילת לפני בידור.
 של אופייניות תכונות כמה במוחו
 ויצא הבידודית, מהתיקשורת מכריו

 מקום, בכל אותו שרואים יצור לו
 וביד ופינקס עט האחת כשבידו
 איזה יודע תמיד הוא סנדוויץ׳. השניה

 אף מחליף אינו ומתי. מגישים אוכל
 חום. בצבע תמיד לבוש בגדים, פעם

ול לחשובים ומתלקק מתחנף
 מתייחס ולא מפרגן לא מצליחים,
 חביבות תכונות כמה גם יש לקטנים.

 לעולם, מתעייף לא הוא — כמו יותר,
 מבין הרגליים, מן נופלים שכולם גם

עבו בתחומי יסודית בצורה ושולט
דתו.

האחות ,24 כהן, ורדינה •

ח 11111 ד י ד  כניסה לפני טולדנו, אבי הזמר את מחנק ד
ברנדס חדשות. לסידרת״הקלשות לאולפן 11 14 1*1 1/41

 שנים. חמש מזה טולדנו אבי של הצמוד והמעבד המוסיקאי הוא
 הם אחר-נד וליאורה. חיי כל חי. הורה, הלהיטים את עשו הם יחד

 נשוי,׳ זוג אצל כמו הדדיות. טענות מדי יותר ״הצטברו קשר. ניתקו
 השבוע כספי.׳ רקע על השאר נין התפוצצות, ״היתה ברנדט, אומר
לחזור. הזמן שהגיע למסי והודיע טלפון שפופרת טולדנו הרים

 כשהוא (למעלה), מאפה דבר חומדקיסר ישראל
ארצות״הברית, בשגריר בקינאה מתבונן

 לכבוד־מלכים, זוכה כן ואחר בידו עוגית מחזיק שכבר לואיס, סם
 ידיה, מעשה מתבשיל (למטה), נכפית אותו מאכילה כשהמגישה

השבוע. הראשון ביום המימונה את חגגו הם גם המסורת. במיטב

 (״דפקה״) יוסף השר •
 בריאה ״הממשלה שפירא:

מכאב־ראש." סובלת אבל

 גו־ ישראל האדריכל •
שהביאו הסיבות על דוביץ,

 של למדינת־הבובות לעבור אותו
 בופוט־ ,האפרטהייד מישטר
 מה אין ״בתל־אביב צוואנה:
 רכטר — קליקות הכל לעשות,

 ועוד ונינו כרמי ונכדו, יסקי ובנו,
ורכטר." ורכטר רכטר
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