
פר למסור מסרבת והיא בלבה
נוספים. טים

העו אסירת יערי, חווה ■
 השבוע הוכנסה המפורסמת, לם

 אחד בחדר שוהה יערי לבידוד.
 שהורשעה פוסקי, אורלי עם

 ביחד לישראל קוקאין בהברחת
 לשלוש ושנדונה בעלה, עם

מרי פרצה השבוע שנות־מאסר.
ובמה השתיים, בין סוערת בה

 עדשות־ את יערי זרקה לכה •*־
 שתי חברתה־לחדר. של המגע

 עד לבירור הוכנסו האסירות
העניין. לבדיקת

 נווה־תירצה הנשים בכלא ■
 האסירות התמרמרות. שוררת
מונ־ שהדסה משום כועסות

 בנק מפרשת האסירה סה,
 אישור קיבלה צפון־אמריקה,

 של הבת־מיצווה לחגיגת לצאת
 את לרצות שסיימה לפני בתה,

בתק הקבועה תקופת־המאסר
 החופשה את והמאפשרת נות,

ש בטוחות האסירות הראשונה.
 גמול היא מונסה של חופשתה ־

 הפרשה בחשיפת חלקה על
בבנק.
מי מילשטיין, ארי ■

מנהל וחצי שנה במשך שהיה |
גלי־צה״ל, של מחלקת־החדשות ן
 את אחדים חודשים לפני סיים 1

למישפטים, בפקולטה לימודיו
 בתחנה־ הבכיר תפקידו את וגם

 הלימודים סיום עם הצבאית.
עורכי־ מישרד מילשטיין חיפש

 תקופת־ את לעבור יוכל שבו דין
 חיפושים אחרי שלו. ההתמחות

של במישרדו לעבודה התקבל
 בין שהוא, ויינרוט, ־־•יעקוב
 דויד של עורן־־דינם השאר,
חכמי. ויוסי בלם
 מאחורי בעצם, שעומד, מי ■

 נגד בטלוויזיה החדש התשדיר
 תולעים נראות שבו עישון,
ז הוא סיגריות, מתוך יוצאים  ג
 אמריקאי, יהודי הוא שיין שיין.

מעיס־ שהתעשר מולטימיליונר,
בארצות״הברית. דלא״ניידי קי

 של סכום שנה בכל תורם ־■הוא—
למני לאגודה דולר אלף 300
 הכסף את מוציאה וזו עישון, עת
התש עישון. נגד תשדירים על
אני מציורי מורכב החדש דיר

 שיין בארץ. נעשה והוא מציה,
לעשן חדל ,80 בן שהוא עצמו,

 הפסלת של פסלים ארבעה רכש
ה לאוספו שנוספו ארצי, יעל

 יצירות השאר, בין המכיל, פרטי,
 מור. והנרי גיאקומטי של

 במשא נמצא שהוא גילה גרוס
 הידוע הציור רכישת על ומתן

 הגשר מאנה אדוארד של
 בשלושה מוערך ששוויו היפני,
דולר. מיליון
 חיי־אדם להצלת העמותה ■

 סיסמה, בבחירת רב זמן התלבטה
 סופר־ העמותה. רוח את שתשקף
התנ אולצר שמואל הילדים

 הסיסמה: את והמציא לעניין דב
 הושט ראשנו, על מרחף ״המוות

 חיי- להצלת קרן — להצילנו יד
 שקראו לאגודה, מקורבים אדם".

 שהיא טוענים הסיסמה, את
מדי. מקאברית

סי ברגנר יוסל הצייר ■
 נודע סופר שהיה דודו, כי פר

 שגם אביו, בווינה. נקבר ביידיש,
 לו הקים ביידיש, סופר היה הוא

 שמותיהם את רשם ובה מציבה,
 בני־המישפחה, כל של ומיקומם
 ישראל״. ברגנר, ״יוסל וביניהם

 לא ״מדוע אביו: את יוסל שאל
הטלפון?״ מיספר את גם ציינת
אלוני, ניסים המחזאי ■
 כי הודה בולגרי, ממוצא שהוא
בולג אחת מילה אף יודע אינו
הש במיבחן, להעמידו כדי רית.
 קללות כמה באוזניו ידיד מיע

 לא אלוני עסיסיות. בולגריות
 מובהק סימן וזהו — כלל נעלב
אותן. הבין שלא לכך

הש חוגג מנור אהוד ■
 מאז חודשים שלושה מלאות בוע

 שלו. בהפסקת־העישון שהתחיל
״הרגש כבד: מעשן שהיה אהוד,

 ניגש כשהייתי ופגוע. מבודד תי
 לילה־ נשיקת לילדים לנשק

מס שאני אומרים היו הם טוב,
טלוויז כשראינו מסיגריות. ריח
 הילדים ביחד, המישפחה כל יה,
הח את זה אחר בזה עוזבים היו
 ניפ־ של תנועות־ידיים תוך דר,
טל לראות ועוברים העשן, נוף

 הכל עכשיו השינה. בחדר וויזיה
 היה הראשון השבוע רק בסדר.
קשה."
 אלמנתו ויינברג, מימי ■

 ויינברג, משה הספורטאי של
בלוס־ עתה שוהה מחללי־מינכן,

ן ן ך | ן | ך ו ן *  כאשר ידידה, של יום־הולדת במסיבת השתתף ן
 ירון של רוחו לצלמו. שביקשה בצלמת הבחין |1 111 / ||
אטינגר. עמוס לידו: קונדס. במעשה הצטלם והוא עליו, טובה היתה

 בקנאות ושומר שנה, 40 לפני
דקה. גיזרה על י*

 הצרפתי המולטי־מליונר ■
 שבבעלותו גרוס, פרנסים

 ברחבי מיסעדות מאות של רשת
 סוסי־מירוץ, לגידול וחוות צרפת !

 הפרטי, במטוסו לישראל הגיע
 גרוס שבועיים. של לחופשה
 המפוארת בחווילתו משתכן

לשהותו השני ביום בקיסריה.

 ),16(גורי בנה עם יחד אנג׳לס,
 לאמנו־ לבית־הספר שהתקבל

 שלוש לו יש בכיתה יות־קבימה.
 כוכב־ של בתו טובות: ידידות

 הביתה) (השיבהג־ון הקולנוע
 השחור השחקן של בתו וייט,

שהתפרס ומי פריור, ריצדד
 כזמרת־ אחדות שנים לפני מה

ח שהיא קוסטה, ניקה ילדה,
 מד לא לספסל־הלימודים. ברתו

תחרות בבית־הספר התקיימה מן

|1ך1' | ך1 | ך | \1|  היה הנושא בהרצליה. דניאל מלון ליד בשפת־הים, תצוגת־אופנה ערן |
 למוזמנים היה ואי-אפשר נדחפו, החוף על האנשים כל בראזילי". ״קרנבל |11 1.111\ |111 1 1

 על אולם מינימאלי. בגד־ים שלבשה נימפה היתה תשומת־לב, שעוררה מהן, אחת הדוגמניות. את לראות
 בתמונה שיזוף. של רישומים בו השאיר מהם אחד שכל קודמים, ביגדי־ים של מפה הצטיירה החטוב גופה
הישבן. על לגמרי לבן משולש השאיר שבהם הישן בגדי״ים. שלושה של בסימנים בבירור להבחין ניתן

יותר, כיסה אחד, חלק של השני,

 ויליאם של קטעי־מישחק
 הקטע על עבד גורי שקססיר.

 ענת השחקנית עם יחד שלו
 עם באמריקה השוהה טוסול,

 יורם מעצב־התפאורה בעלה,
 השתלמות. לצורכי ברזילי,

 לתחרות הגיע ויינברג־הצעיר
 היטב מלוטש קטע כשבפיו

 וקצר השלישי ריצירד מתוך
השני. הפרס את

 הזמרת ברוכין, נאווה ■
 הנשמות (שלישיית הבלונדית

 שמונה כבר שוהה הטהורות),
 הגיעה היא השבוע בחר׳ל. שנים

 קן בעלה, עם לחופשת־מולדת
 תישעת בת ובתם ברג׳ם,

 )34( נאווה קרולין. החודשים,
 שש לפני )42( קן את הכירה
ב־ חתומה היתה כאשר שנים,

השלישי, יפה. להשתזף לרגליים זניח
 (סיפור פראנסיס אצל פאריס

 ברג׳ס, המפורסם. ליי אהבה)
כצי ידועות להקות עם שעבד

 המפיק היה ונצרת, נדירה פור
עבו כדי ותוך שלה, המוסיקלי

 * שם התחיל באולפן משותפת דה
ב מתגוררים הם סיפור־אהבה.

 במחוז חדרים) 12( גדול בית
 כותבים גדול, גן שסביבו קנט,

 חברת־ ומנהלים ביחד שירים
מתכוו בקרוב בלונדון. הקלטות

 של חדש שיר להקליט נאווה נת
 שליווה השיר מלחין ואנגלים,

האש. מרכבות הסרט את
ל מלכות־היופי, מדריכת ■
 לארצות־ נסעה פלטשר, אה

 בקולג׳ נוכחת להיות כדי הברית
 דפנה, נכדתה של בטקס־סיום

 לאה, של בתה תמר, של בתם
לוריא. רענן והקריקטוריסט

גופה. על הוא ביותר, המינימאלי
 בניו־יורק אורגנה הטקס אחרי

 על־ירי פלטשר, לכבוד מסיבה
 שם היו יהלומן. אשת חזן, רחל

 ידועות, יפות תלמידות־לשעבר,
 כמו בארצות־הברית, החיות

 מל״ שהיתה מי שדה, עליזה
 יהודי• לרופא הנשואה כת־יופי,

 דפנה לשלושה, ואם אמריקאי
 נוי־קרמר, כיום הנקראת נוי,

 מלכת לשעבר גן־מור, ציקי
 לשם כיום העונה ירושלים,

 עוד שושן, ואילנה רוזנטל,
 אי- שהיו מהיפות מלכת״יופי,

כ באחרונה שהתקבלה פעם,
 לדראמה בבית־הספר תלמידה

והשוא שטראסברג, לי של
 שחקנית של לקאריירה פת

קולנוע.

₪ מן ונעמי אדדליאב זזדד
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