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 בעלה ממנת מאנששת מחמם, במצב־רוח סנל, לחתננה. תבנא אם חלה !00 לה שהבטיח יריד, עס
 שהיה באמצע) (בתצלנם חירנש ז׳אן איש־העסקים נתיק, במכר פגשה סנל, דב הארכיטקט

לשעבר (משמאל) סלע תהילה בצרפת. כעת חי הנא זנהרה. בימי ח״־הלילה של מעמנדי־התננך

 החברה של לחר־הבינ״ם שייכת מישרד־החיץ, מנכ״ל טמיר, אברשה של 1אשת נבינם נערת־ישראל
 המתמנים 800 בין היו השלנשה חודש, בעוד ללידה מצפה והיא כרסה, את הצינה היא התל־אביבית.

 ספקטנר. אליהו איש־העסקים של נבנו לשעבר, נמלכת־הינפ׳ דנגמנית־הצמרת של בחתננת־הפאר
 חנדשים. שלושה לפני הבעל של הפרטי במטוסו טס כשהזוג הכלה קיבלה הנישואין הצעת את

הדוגמנות. למסלנל׳ הכלה חוזרת שלאחריו וחצי, חודש שיימשך לטיול הרחוק, למיזרח טס הזוג

ש ברומאן שהתפרסמה במיקצנעה, עורכת־דיןמור הדסה
כך, על שחיברה ובספר ד״! משה עם לה היה

 על כשנשאלה חנדש״ם. בעוד לאנר תוציא שהיא החרש הספר על סיפרה
 מתייחסת היא זה בסיפרה שנם טוענים ידידיה פרטים. למסור סירבה חנכנו,

 בין היו גמזו נחונה מימין) מור(בתצלום שננה. באנה הפעם אך ד״ן, למשה
תערוכתו. בפתיחת שק, משה של פסליו את ובדקו שבחנו הרבים המוזמנים

 בינלאומי לקונגרס הוזמנה טור,
 איר־ של החברתית האחריות על

 בפולין. המתקיים גוני־עבודה,
 ב־ עצמה מצאה אלספקטור אך

 ההסתדרות נציגת בתור מילכוד:
 איגודים הרבה כמו תומכת, היא

הפו באירגון בעולם, מיקצועיים
מ אך סולידריות. המורד עלים
 במצב כעת נמצאת שפולין אחר
 ישראל, עם הפשרת־היחסים של
 של כנציגה נחשבת גם היא

 שכזאת ובתור מדינת־ישראל,
 מגעים ביצירת תתקשה
סולידריות. אירגון עם
מצאה. לא עוד היא י

 הצעיר הקולנוע
הש־ מאוד: נרגש י

 עיכוב שום ׳;^תרחש
ו פ ט ־ ו . . / ^ ^  יסתיימו — '

 מביים, הוא שאותו <רט
למס יוצא גם ־^;■)שבוע

 אמריקאי סרט .תל־אביב כי^
 הבימאי של הראשון סירטו חדש,

באר־ המכונה לי, ספייק הכושי

 השחור״. אלן ״וודי צות־הברית
 לסרט גם אצבעות מחזיק תמיר

 מסביר הקשר? מה האמריקאי.
באוני ספייק עם ״למדתי תמיר:

 עבדנו וגם ניו־יורק, ברסיטת
 מאז סרט־סטודנטים. על ביחד

 יודע אני הבחור. אחרי עוקב אני
רחוק." יגיע שהוא
 זכה שמיר אפרים הזמר ■

 חבריו מידי יוצאת־דופן במחווה
ל הוציא הוא ועמיתיו־למיקצוע.

 ה־ שהמלווים חדש, תקליט אור
 להקת חברי הם שלו מוסיקלים

 גוב, גידי ריכטר יוני כוורת,
 אוליאר־ אלון סנדרסון, דני

 קלפטר־צד־ ויצחק צ׳יק
 המוסיקה בעולם מקובל צ׳יל.
 מיוחדים בנגנים משתמש שזמר

 במיקרה אך הקלטות, לצורכי
 בתחום לפועלו הוקרה לאות הזה,

המוס חבריו החליטו המוסיקה,
עבורו. כנגנים לשמש יקאים
 חנה הישראלית הפסלת ■

לחודש לישראל הגיעה אשל

 כאן ביקרה שלא אחרי ימים,
 רצופות. שנים משש יותר במשך
 הי־ אירגון על־ידי הוזמנה אשל
שו אמנים בהזמנת העוסק לאי,
 כדי ומעלות, למיצפה־רמון נים

 בני- לפני עבודותיהם את להציג
 סביבתי פיסול תציג היא נוער.
 הפסלת השלום". ״עונות בשם

 בל־ פוליטית אוריינטציה בעלת
 את לתרום מקווה תי־מזוהה,

 למרחב השלום להבאת חלקה
גבולות. ללא אמנות על־ידי

 סילווסטר של מעריציו ■
 במיסדרונות שנקהלו סטלונה,

 ים־המלח, בשפת מוריה מלון
 אלגאנ־ בחבורה פיתאום נתקלו

 כוסות־שמפנ־ ליד שהסבה טית,
מהחו שניים חגיגית. ועוגה יה

 החמישי בעשור שנראו — גגים
 במיוחד, זוהרים היו — לחייהם
 זה היה לא וכלה". כ״חתן והוצגו

 של בפועל המנהל אלא טרי, זוג
ש ואשתו, גייר, אילן המלון,
 חתונת״הכסף את לחגוג התפנו
 פסטיבל־סטלונה, באמצע שלהם
אנשיו. ולעיני
 בש־ החל בספטמבר, 22ב־ ■

 תתקיים המוקרמות, עות־הבוקר
 על־ שנאפו עוגות 200 מכירת

 מבית־החולים אחיות 60 ידי
 באגודת פעילות שהן איכילוב,

שיי כספים בית־החולים. ידידי
לתלמי למילגות ישמשו אספו
 ה־ את לאחיות. בית־הספר דות

 אילת, לאה מארגנות מיבצע
אילת. חיים השופט אשת

התז של הקלרינט נגן ■
 ישראל הפילהרמונית, מורת

 הראשון הקלריניסט הוא זוהר,
 קומפקט- להפיק שזכה בעולם
 הוא חסידיים. שירים ובו דיסק

 הארץ, גבולות את לפרוץ מקווה
במסו טכנולוגית קידמה ולשלב

היהודית. רת
המו חן, שולה הזמרת ■
והתי הבידור בימות על פיעה

 הביעה שנה, 20מ״ יותר זה אטרון
ה מישאלתה את חברי בפורום
 ב־ להופיע שנים, מזה כמוסה

 הגיע לדבריה סטנד־אפ־קומדי.
 בהופעת־יחיד, תופיע שהיא הזמן
 החלטורות בכל להתרוצץ תחת

עושה, שהיא
אזהליאב■ זוהר ברק, רסנה
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