
 למסיבה בא המושחזת הלשון בעל הפופולארי השדרןגזית גבי
 דירת- יש לגזית גם אל־על. דיילת בן־נפתלי, לאה עם

העיר. יפהפיות ממיטב מארח הוא שבה משם, רחוק לא מפוארת גג

ישראלי, של בתוכניתו מיסעדות על פינה יש לבן־יקיר ומייד אשתו עם
חדשה מיסעדה על למאזינים מספר הוא שבה תוכנית האומצות. בהכנת

באיטליז. הנמצאת מיסעדה על סיפר לאחרונה שגילה. טובות. למיסעדות

וילנסקי יוון
צה־ל. גלי של יומן־הערב את מגיש

 בתל״ ביותר המבוקשים הרווקים אחר
אביב.

 לפחות לראות אפשר היה במסיבה
 העי־ של ידידותיו שהיו יפות, חמש

נער־הזוהר. תונאי־שדרן
 ריח בעל מתקתק עשן נישא באוויר

 שאין העלתה מהירה בדיקה חשוד.
 אלא בלתי־חוקי, דבר בשום מדובר
 שהחזיק העבה הסיגר מן שעלה בעשן
 של ראש־לישכתו ביילין, יוסי בידיו

הח תפקידו למרות ראש־הממשלה.
 המסיבות ברוב מופיע ביילין שוב,

 מגיע אינו הוא בתל־אביב. הנערכות
 לצפות שאפשר כפי ועניבה, בחליפה

 שבבית יודעים רבים לא בג׳ינס. אלא
 צעירה חברה לילה־לילה לו מחכה
 הלנה הפרקליטה אשתו, — ויפה

ביילין.
 סיפורים לזה זה סיפרו הנוכחים

 מערכות־העי־ של הקלעים מאחורי
 יותר אותם שעניינה השאלה תוניס.

 של הבא המפקד יהיה מי היתה מכל
 האחרונות השמועות הצבאית. התחנה

 תומך ששר־הביטחון כך על מדברות
״שרוף". שהוא בטענה להעסיקו, מוכן אינו תיאטרון אף כי התלונן כהן גר.שי. נחמן של במועמדותו

רותם יייי*ל -

 של חברותיו היו היפהפיות שתי נחמני. חנה ומשמאלו מ־ לצפות אפשר
 לא הן במסיבה האחרונות. בשנתיים המצליחן המיסעדן חכם נאה, ביבי:

בקדחתנות. סביבו והסתובבו השימחה מחתן הירפו השילוני אסנת

 עוזרד כאחד. והמפקדים הכתבים של אמונם
 במושב משק במחיר־מציאה לאחרונה רכש

 עוזרד של הקטן הבית לוד. שליד בן־שמו
 המפוארות הווילות בין בפשטותו מתבלט

מסביב. שצצו
 שהוא ז6 שלמה ניצב אחרת בפינה
 בא פז הרצליה. אולפני של הסמנכ״ל

 בצד מישהו .22ה־ בת יעל, בתו עם למסיבה יי
 יוצא עושה שפז מה שכל והתבדח בה הביט
טוב.

כהן, אבי המפיק־בימאי ניצב לידו
הפ קיץ הפקות־הקולנוע חברת שבבעלותו ׳

 מסירטוני־הפירסומת כמה עשה כהן קות.
 שמפסיד ומה בקולנוע ביותר המוצלחים י
 כהן סרטים, בעשיית צחייק יצחק שותפו 1

פירסומות. בעשיית מרוויח

המיס־ של הראשי הטבח הוא
לבן־ השייכת פירושקי עדה

קרעפלאך, קניידלאך, להכנת מומחה הוא עבד יקר.
 מיזרח־אירופיים. יהודיים מאכלים ושאר לאטקעסדודיו עבד

 מבעל־המיסעדה למד היהודי הבישול אמנות את
יהודי. באוכל גדול כמבין בבוהמה הנחשב -

 ממש טיפוס הינו בן־יקיר רימון
 נוהג וגם חכם גם נאה, גם — מרגיז

 מוכר הוא ויקרה. נוצצת בבה־אם־וה
 מיס־ של כבעליה בתל־אביב למבלים

 מיזרוד באוכל המתמחה מצליחה עדה
 ככתב עשה הצבאי שרותו את אירופי.

הוא בן־יקיר מזה, חוץ בגלי־צה״ל.


