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פמיניסטים גברים כים החי בי! גירתה ת נעמי

 ני• יעקב איש־העסקים ■
 החגים, לכבוד ארצה שב מודדי

 שהו השניים רבקה. אשתו עם
 נימרודי ארוכה, תקופה בחו״ל

 לביקורים ארצה פעם מדי קפץ
 שקיבל סיפר נימרודי קצרצרים.

בלונ לביתו רבות שיחות־טלפון
 שפורסמה הידיעה בעיקבות דון
 אויבו־ של הצפויים פיטוריו על

 לאכזבתו, ניר. עמירס בנפש,
כמוטעית. התבררה הידיעה

גולד אמנון עורך־הדין ■
 בארצות-הברית. שוהה נברג

 הפעם נסע לא הנודע הפרקליט
בפרשת אם כי מישרדו, בענייני

 עם פון־וייצזקר התקשר משם
 ומסר נבון, יצחק שר־החינוך,

התרש את רבה בהתרגשות לו
 השגריר מההצגה. מותו

 בן־ יצחק בגרמניה, הישראלי
 היה בחדר, נוכח שהיה ארי,
 והחמימה הישירה מדרכו המום

הנשיא. של
 מאשה מזכירת־נעמ״ת ■

 לפרופסור פנתה לובלסקי
 יושב־ראש ששינסקי, איתן

 בתביעה במס, לרפורמה הוועדה
 הוועדה, בהמלצות לכלול

 באוקטובר מסקנותיה שתגיש
 תיקונים של שורה הקרוב,

בחוק, כיום הקיימים לעיוותים
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רצו והכל בשטחים, האזרחי מהמינהל פרישתו על השבוע הודיע סנה רים
במיפלנת־העסדה.. כחבר להצטרף עומד הוא לעתיד. תוכניותיו על לדעת

 גולדנברג פולארד. ג׳ונתן
 ליבאי דויד את החליף

 ארב, אירית של בייצוגם
יגור. ויוסי רביד אילן
 הצגת של הבכורה הצגת ■

בב נערכה השקיעה, הבימה,
המע גרמניה נשיא במעמד רלין

 פון-וייצזקר. ריכרד רבית,
 השחקנים עם המיפגש אחרי
ה הנשיא של פמלייתו פנתה

הסמוכים, החדרים לאחד גרמני,

 האשה. את לרעה המפלים
 ועמ״ת, דוברת כשנשאלה

 הן מי על ביבר, אורנה
 שכמה השיבה בכנסת, נשענות

 פמיניסטים הם חברי־כנסת
 של בשמותיהם ונקבה מוצהרים,

 סיעת יושב־ראש אדרי, רפי
 הכנסת ובחבר בכנסת, המערך

 לגבי וירשובסקי. מרדכי
שמות. למסור סירבה אחרים

ובעלה חן שולה הזמרת ■

חופ בילו קורן אבי התמלילן
 משאת־ בלונדון. תרבותית שה

 המחזמר את לראות היתה נפשם
ה־ ,האופרה פזטזם הפופולארי

 בלוס־אנג׳לס. מפוארת בווילה
 מתגורר בתל־אביב בדירתה

 רופא־ ,נוימן דורון אחיה,
אלבין לשניים. ואב גרוש עיניים

 מאוד שהיא למכריה סיפרה
 שבטקס־האזכרה מכך נעלבה
 שר־ נעדרו המנוח לבעלה

אברהם התיירות־והמישפטים,
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 שמואל שרך־הדין סצו״נים.־ שהם לי נראה אך ביסודיות, הציורים את בחנתי לא למעשה ״ השיב: ואז רקה חשב
 ו״נטראוב. בת־שבע הישראלית בפסלת בתערוכה פנש אמריקה״, צפון ״בנק לפרשת נקשר ששמו בחל(למעלה),

שכר בחל,  נראה המפורסמת, הלילית״ ב״פגישה הקשורים ארנון, ויגאל כספי רם ערכי־הדין של שרותיהם את ש
יומיות״. ״פנישות בלבד, ביום נפגשים — וארנון כספי בחל, — שהשלושה בריחה, סיפר האורחים אחד במיטבו.

שטו״ אביגדר

 על ביותר הגדול ללהיט נחשב
 הסיכויים וברודווי. לונדון בימות

 באמצעות כרטיסים לרכישת
 אפסיים. היו מישרדי־כרטיסים

 על מראש לוותר החליט הזוג
 אחרות. בהצגות ולהתרכז העניין

 שהזוג שמעו בתור כשעמדו
 זוג־כרטיסים מבקש שלפניהם

 הם נענה. ואף האופרה לפנטום
 זוג־כרטי־ וקנו מזלם את ניסו
 וישבו לאולם כשהגיעו סים.

 ספורות דקות כעבור התבקשו
 בואה בגלל המקום, את לפנות

 הימרה חן מפורסמת. אישיות של
להפתע אך מדונה, הזמרת על
 ראש זאת היתה הרבה תם

 מרגרט ממשלת־בריטניה,
ר, צ׳ א  לחזור כשהורשו ת

 הבדיקה אחרי למקומותיהם,
 יושבים שהם גילו הביטחונית,

 ולשחקנית תאצ׳ר לגברת בסמוך
הפנר. רוחקיה הישראלית

 אלמנתו אלבין, גליה ■
 אלבין, מיקי איש־העסקים של

להתגורר ועברה הארץ את עזבה
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