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אשתו ש ד אפרי□ קיע11ן נמצאת
איתו ״ 20שנה ברוטו .שנה אחת נטוי׳

■ בימים האחרונים אפשר
לראות את סגן־השר רוני מי*
לוא במישרדו ,כשהוא טרוד
ועסוק במיקטרת ובטבק .למי
ששואל .הוא עונה שהחליט לפ 
ני שבועיים להפסיק לעשן .הוא
מסביר שהיה בבדיקה שיגרתית
אצל הרופא .זה הסביר לו שכדאי
להפסיק לעשן .באותו הרגע הח 
ליט להפסיק ,ומאז הוא מחזיק
מעמד .מיקטרת הוא מעשן רק
במישרר ,לא בבית .עד שחדל',
היה מילוא מעשן סיגריות בעז 
רת מסנן מיוחד .שאגר לתוכו,
כביכול ,חלק מהניקוטין ומה־
זפת.

דניאל מצויין ,וכבר נראית באי
רועים חברתיים.

ולאחר־מכן לשבועיים סקי ב־
סנט־מוריץ בשווייץ.

עודד
■ מעצב־האופנה
פרו ביזור החליט שלא להי
ענות למרבית ההזמנות למסי 
בות שהוא מקבל ,בגלל העובדה
שהוסיף קילוגרמים מיותרים
באירועים חברתיים .כדי להשיל
מעליו את הקילוגרמים שכבר
צבר בחודשים האחרונים ,הוא
נוסע בשבוע הבא לחוות־בריאות
בגרמניה ,בקירבת העיר מינכן,

■ ניהול ענייני הסינרמה

אינו מספק את איציק ת א 
נים ,שהחליט לפרוש מהם ל 
טובת עסקיו הפרטיים .דואניס
עובד בשעות היום כמתמחה
אצל השופטת ויקטוריה אום־
טרופסקי-כהן ,ובערב כמנהל
אדמיניסטרטיבי של הסינרמה
והמועדון.
■ ישראל קניגר ,שהיה

מגהל־השיווק של עלית ,ושעבר
לניהול יצרנית־הג׳ינס ליווי ס
בישראל ,גילה שהתחום שבחר
לעצמו דורש הרבה יותר מיו 
מנות ומיקצועיות מאשר תפקי 
דו הקודם .קניגר לא התייאש,
ונרשם ללימודי־טקסטיל במיכ־
ללת שנקר ,במסלול של לימו־
די־ערב הנמשכים שנתיים.
■ שגריר האיטי בישראל,
פרנץ יוזן! ,מתגורר באחרונה
ברמת־פולג בנתניה ומבלה את

נתן את בירכתו ואישר את בואו
לטקס חנוכת בריכת־הגלים ב־
פארק־המים בשפיים .יום לפני
התאריך המיועד הודיעה מזכי 
רתו של השר על שינוי בתוכ 
נית .לאשת־יחסי־הציבור של ה 
פארק נאמר שהשר שריר ייעדר
מפני שהוא נוסע לירושלים ,ל 
טקס האזכרה לזיכרה של גונה
רגיואן .ליאורה רון ,היח-
צ״נית ,לא התעצלה והתקשרה
כדי לברר באיזה שעה נערך

■ זמרים רבים מן השורה ה 

ראשונה ,ביניהם יהודית ר״
ביין וקורץ אלאל ,בוחרים
לבלות חלק מהלילות שלהם,
אחרי ההופעות ,במיסעדהיקטנה
ורחוקה בחוף־עליה שביפו .בא 
חד הימים נדהמו כשראו שעל
קיר המיסעדה מודבקת מודעה,
הכתובה בכתב־ידו של ראון!
סלאמה ,בעל המקום .במודעה
הסביר ראוף לבאי־המקום שהפ 
סיק לעשן ,והבטיח לשלם קנס
בצורת ארגז־בירה אם יגע שוב
בסיגריה .ראוף נהג לעשן חמש
קופסות סיגריות ביום .באי ה־
מיסעדה טוענים כי מאז חדל
לעשן ,נעשה הרבה יותר נחמד.

■ כשנשאלה שרה קישון
כמה זמן היא נשואה לבעלה,
אפריים ,אמרה :״ 20שנה ברו
טו ,שנה אחת נטו!"
■ שרה אמרה לאיש־עסקים
מסויים שהחברות שלה כל־כך
חשובות לה ,עד שהיא מוכנה
לוותר על בעלה ,אך לא על
חברותיה .השיב האיש :״מעניין,
גם אני מוכן לוותר על אשתי,
אך לא על החברות שלי!"

■ הדוגמנית דניאל ישי•
ניבסקי קיבלה השבוע גט
מבעלה ,אלון ברנוביץ ,אחרי
נישואין קצרים שנמשכו חצי
שנה .אלון ,נצר למישפחת־הקב־
לנים עתירת־הנכסים ,נראה ש
בור ,ומעדיף להתרחק מעיתו
נאים ומצלמים .לעומתו מרגישה

| 1י ך ך ך | 111\ 1 1ך 1התגלה כחובב מושבע של מוסיקה הוג־
גרית .שר״התיקשורת לשעבר ,כיום מנכ״ל
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הביטוח הלאומי ,ישב קרוב לזמרת בצועניה אירין רטש במסיבה

שנערכה במיסעדה רוסית בתל־אביב .גם כמה מאישי־חרות אחרים
נדבקו בהתלבהות ,ובעזרת וודקה וכמויות גדולות של אוכל נכנסו
למצב־הרוח המתאים .הם רקדו ושרו ומחאו כפיים עד אור הבוקר.
ערביו בקפה מילנו שבמרכז ה 
עיר .השגריר הצהיר שהוא מח 
פש אשה רחבת־מימדים לקשר
רציני ,ושהוא מתקשה למצוא
כזאת .נראה כי ידידותו עם
ניצה מעול רחבת־המימדים
הסתיימה.
■ לראשונה בתולדות היה
דות התורנית נערכה בישיבה
תצוגת־אופנה אלגאנטית .הרב
נחמן צוקר ,רבה של הישיבה
התיכונית שבכפר־גנים .הסכים
לערוך תצוגת־אופנה בגן־הישי־
בה ,כדי לאסוף כספים עבור שי
פוצים בישיבה .בפגישה שערך
עם מארגנות התצוגה ,כתיה

דיפנצייק וחניתה צנטנר,

ך י ו ו ן  -ך ן ך ן הפסיכולוג התפנה מעיסוקיו והגיע לפאב כדי לברך את עמית רייכר ,לרגל צאת סיפרה
הראשון מה שאמהות לא יודעות .הוא התיישב ליד הבר והזמין משקה .מנהל הפאב,
שלא זיהה אותו ושחשב אותו לתימהוני שנקלע למקום ,הסביר לו שזה אירוע פרטי ,וניסה לרמוז לו שיפנה
את מקומו .רודי עמד על כך שהוא מאורחי המסיבה ושהוזמן על-ידי המשוררת הצעירה )לידו בתמונה(.
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סוכם שהדוגמניות יעלו על ה 
מסלול בלבוש צנוע כיאה למע 
מד .בערב התצוגה נכחו 1200
נשים דתיות והתצוגה כמעט
שעברה בשלום ,למעט הרגע
שבו עלתה על המסלול אחת
הדוגמניות בשימלת־ערב חושפ 
נית ונועזת ,בלא כיסוי הולם.
רב־הישיבה קם ממקומו ,זועם
וזועף ,לעבר המארגנות הנבוכות
ודרש הסבר .בתיה דיסנצ׳יק,
אשתו של עורך מעריב .עידו
דיסנצ׳יק ,הסבירה לו שמקור
העניין בטעות .ההתנצלות הת 
קבלה ,והתצוגה נמשכה עד
לסיום המוצלח.

■ השר אפרהס

שריר

הטקס בירושלים ,והבירור העלה
שהטקס מתחיל בשעה  3ואמור
להימשך שעה .בעור שטקס־
הפתיחה בשפיים נועד לשעה
 6.30בערב ,דבר המותיר לשר
מירוווח־זמן המאפשר לו להגיע
לפתיחה .בכל זאת העדיף השר
לשלוח את מנכ״ל מישרדו ,רפי

פרבר.

■ מעצב־האופנה גירי מ 
ליין ערך השבוע תצוגת־אופנה
לחוג לקוחותיו בסטודיו שלו
שבמלון רמ ת־אביב .הנשים
הכבודות הוזמנו לשעה 6.30
בערב .כל הנשים הופיעו בשעה
היעודה ,כשהן לבושות בתילבו־
שות קלילות ,התואמות את ה 
שעה ומקום האירוע מלבד לי לי
שרון ,שהופיעה בתלבושת־
ערב אלגאנטית ביותר.
■ מלכת המחול האירובי
ורד ציכעון ואיש־הפאבים
צכיקה סמלר מנהלים מיל־
חמת־עצבים ממושכת ,שהגיעה
באחרונה לבית־המישפט .בתחי 
לה היתה זאת ורד שתבעה את
■ צביקה על ביטול הסכם מיסחרי
ביניהם .צביקה העדיף לסיים את
העניין מחוץ לאולם בית־המיש־
פט ונאלץ לשלם כסף רב ,דבר
שהותיר טעם רע בפיו .השבוע
החליט להשיב לה כגמולה,
כדבריו ,והוא תובע ממנה דמי־
נזיקין ,בסכום של עשרות אלפי
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