
 שם, כיכב לא עמירם(ניר) שגם וכתבו שיתחכמו היו הגיע. לא שימעון(פרס)
 השלישי ביום בסביון בבית״הלבן הסתובבו והמשקאות הרי־המזון בץ אבל

חברי- שלושה פת), גירעון ארנם, משה קורפו, חיים רבין, שרים(יצחק ארבעה

 אחד(חיים ונשיא־מדינה מילוא) רוני בן־אליעזר, בנימין אולמרט, כנסת(אהוד
 אנשי■ שווימר), אל פורן, נשק(אפרים סוחרי מוכרים, עורבי־דין גם היו הרצוג).
הביטחונית־מודיעינית־נישקית. בתישלובת הקשורים המי-ומי וכל עסקים,
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ש גיבלי. בנימין954 העסק־בזוו,
 בעת ראש־אמ״ן היה

 אשתו עם לחתונה הגיע במצריים, הפרשה שהתפוצצה
 ליד צדדי, בשולחן ישב גיבלי הזוג אלישבע. החיננית,
 איתן ורפי מרים שרון, ולילי(בתמונה) אריק עם הבריכה,

ארוכות. והתבדרו וייסגלס. דב הצמוד, ועורף״הדין

מר יצחק האלוף1984 השב׳יכ, פושת
בת שהואשם דכי,

 למוות, 300 אוטובוס החוטפים'בפרשת שני בהכאת חילה
 ראיות בדו השב״ב אנשי כי משנסתבר לאומי לגיבור ושהפן

 הבית״הלבן מיבשאות על שסבב היחידי האלוף היה נגדו,
אזרחיים. בבגדים שם סבב ברק אהוד מדים. לבוש כשהוא

!?£31985 איון, פרשת
 האמריקאי, השופט על־ידי צו־הבאה הוצא נגדו

 אומרת, השמועה בחתונה. בארץ בראשונה נראה
 בארץ להתייצב עליו כי האמריקאי לשופט אמר כי

לוי. משה ואשתו קימחי ליד אחרת. לחתונה
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 מרים. אשתו עם לחתונה הגיע איתן שבמקום. והצלמים המוזמנים של תשומת״ליבם
וייסגלס. דב הצמוד, פרקליטו כשבצד הרמטכ״ל, סגן ברק, אהוד של ידו את לוחץ הוא

 עימו. הטוב והזיכרון הצדק —
 עיצב עז, בכחול שניה, שימלה

 גיתית הזמרת עבור רביד
 שעברה הצעירה, הזמרת שובל.

בתל תדמית שינוי באחרונה
 החליטה ובתסרוקתה, בושתה
 בכחול להופיע שלא 90ה־ בדקה
 בתחרות־ והופיע והסקסי, הצמוד

מרשי פחות בשימלה השירים
 הצ־ של האבוד כבודה את מה.

 תלויה שנותרה מודה־הכחולה,
 מוזמנת הצילה רביד, של בחנותו
 אגב, בחתונת־נימרודי. אחרת
 שבחים שקצרו המוזמנות, שתי
 שלא העדיפו שמלותיהן, על

 ההיסטוריה את ברבים לגלות
 תיקנו ולא לבושן, של הארוכה

 נתפרה שתלבושתן שסבר מי את
הערב. אותו עבור במיוחד

 שערכה הפומבית המכירה ■
 שבהרצליה־ בביתה דיין רות

 מלאת־ אשה הסתובבה פיתוח
 של נכבדה כמות שרכשה גוף,

 12ל־ הקרוב בסכום פריטים,
 לדעת התעניינו הכל רולר. אלף

ה מקורות־המימון ומהם מיהי,
 קצר בירור לרשותה. עומדים

 והיא וייס, אתי ששמה העלה
 וייס. דני לייבואן־הנייר נשואה

 ב־ שנים 12 במשף חי הזה הזוג
 לפני לארץ וחזר ארצות־הברית,

שהמקו זאבי, רחבעם שנה.
לרשותו העומדים הכספיים רות

 ישן עותק רכש יותר, מצומצמים
 פלאביוס יוספום של סיפרו של

 לגבי רק דולר. 200 של במחיר
ה העתיק, הסמובאר של הרוכש

 נאמד וששוויו טהור, כסף עשוי
 שום נמסרו לא דולר, אלף ב־סז

מזהים. פרטים
 למכור, מה לה שאין אחת ■
 עצמה, את לפרנס נאלצת והיא
 אשתו- לנגםורד, קרוליין היא

 קרוליין דיין. אסי של לשעבר
 ב־ בחיות כמטפלת עבודה מצאה

 עובדת היא ברמת־גן. גן־הספארי
ב רצופות שעות שמונה ומזיעה

לבי חוזרת היא מכן ולאחר יום,
 מתגוררת היא שם אסי, של תו

באחרונה.
בח אורה אשת-החברה ■
 אלגאנטית, כאשה ידועה רב

ה הופעתה על ביותר המקפידה
במי נראית תמיד היא חיצונית.

ו הערצה מבטי ומעוררת טבה
ל כשהוזמנה השבוע, קינאה.
 ב־ חדש מועדון־בריאות פתיחת

 בלבוש הופיעה היא רמת־אביב,
 שניתן בהופעה וקליל, ספורטיבי
הנ כל כ״מרושלת". להגדירה

 ו־ הדורות הופיעו האחרות שים
החב למעמדן אלגאנטיות<כיאה

 בנוח, הרגישה שלא אורה, רתי.
קצר. זמן אחרי המקום את עזבה
 האנגלי הקולנוע לבימאי ■

עבודה, הרבה יש וינר מייקל

 ביקש לכן לשטויות. זמן לו ואין
 בכל כליו את שישא צעיר, שרת
שבי ישראלי, בחור יפנה. אשר
 כסטאטיסט עבודה לקבל קש

 התפקיד את לקבל ניאות בסרט,
 לעמוד ממנו שדרש הקשה

מטרים שני של קבוע במרחק

דרישו לכל ולהיענות מאדונו,
הישר הקפדן. הבימאי של תיו
 בלבד, יומיים מעמד החזיק אלי
 מרובה בהצלחה תפס מקומו ואת

מז עבודה שחיפש אנגלי, בחור
 כבר מעמד מחזיק האנגלי דמנת.
ימים. שבוע

אמ בדרכון לשימוש גם ■
 בינלאומי וברשיון־נהיגה ריקאי

 זאת שגילתה אחת גבול. יש
 ניצה היא לא־נעימה בררך

 המנתח של גרושתו שולמן,
 שולמן, יהושסט הפלסטי
 ריכבה, את להשבית שנאלצה

 על אותה שעצר ששוטר, אחרי
 שרש־ לה הבהיר עבירת־תנועה,

ובהיו בישראל, תקף אינו יונה
ל עליה ישראלית אזרחית תה

מקומיים. במיסמכים השתמש

 כאדם נחשב שר־הביטחון ■
ר יצחק הגיע השבוע אמיץ.

ץ הפרו שלו, לרופא־השיניים ב
 ולפי בנדיקט, היינריך פסור

הח הוא ראשון ממקור עדויות
 הטיפול. בזמן מפחד והזיע וויר
כש ושמח מאושש נראה הוא

הסתיים. שהטיפול לו נודע

ה פגשה חברתי באירוע ■
בע את טמיר אנבל דוגמנית

 אלי עורו״הדין לשעבר, לה
 הזמרת וחברתו־לחיים טמיר,

ו לאגדות בניגוד אך אילנית.
מיה הנוכחים, של לציפיותיהם

 הצמידה אילנית, לעבר אנבל רה
 אלי את וגררה ללחיה נשיקה

לרחבת־הריקודים.

בדק, רסנה
אוהליאכש זוהר
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 הסופר גם היה ביניהם שחרור, של הקרובים ידידיה הוזמנו רותית
 בספריו כותב בר״יוסף בתמונה). איתה (מתחבק בר״יוסף יהושע
שנים. סג במשך שחרור התגוררה בה העיר צפת, העיר על הרבה
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