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 חיים מפיק־הטלוויזיה ■

בע השבוע עסוק היה מלובן
 מחפש מלובן מיבחני־בר. ריכת
 את שינחו רעננים, כוכבים אחר

 ארכו המיבחנים פופ. עד תכניתו
יומיים. במשך
כתב פלצ׳ר מרטין ■
 נוהג בישראל, האן־בי־ס׳ רשת

 קבוע באופן ידיעותיו את לשדר
 בלתי■ באופן השבוע, מישראל.

לנ ימים לכמה הועבר צפוי,
 כתב להחליף כרי דובאי, סיכות

ישר עם הנשוי פלצ׳ר מקומי.
 התגעגע חגר, בשם אלית
מסר לה והעביר לאשתו,• ביותר
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 חילונית, כתובה על־פי אזרחיים

 כבר הוא גרוסמן אסר. בן, נולה
 עידו, מבנו ומכרה לנכד סב

קודמים. מנשואין בן־יחיד
 אבנר והקומיקאי הבדרן ■

 מאפליה סובל שהוא טוען דן
 המרוקאי. מוצאו בגלל עדתית,

 שהוא עליו אמרו עתה עד
 חומר מבצע כשהוא מוכשר

 שנעלב דן, כתבו. שאחרים
 תפנית לעשות החליט מההערה,

 עובד שהוא החרשה, ובתוכניתו
 קטעים מכין הוא כעת, עליה
 מתכונן הוא בעצמו. כתב שהוא

הוא ואז עצמו, את לביים גם
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 נמנע הזוג הישראלית. אצולת״הכסף של הצעיר הדור עם נמנים
 שערכה בארוחת־ערב עירית. של הריונה בגלל מבילויים, באחרונה

 500 קופלר בני״הזוג שילמו שווה" ״הזדמנות הקרן למען דיין רחל
 אחת בארוחת-ערב. המוזמנים 54 עם להימנות הזנות עבור דולר

בן. תלד שהיא עירית, של הריונה מראה לפי הימרה, הנוכחות

ך1 ך  הרבים האורחים בין היו בהרב, אורה וידידתו״מזכירתו שלום", ״כולבו מבעלי ך1\1¥| "י1^
1 1 1 / שהזוג הלבנה" ״הסוכה המיסעדה מבעלי כהן, ודליה גידעון של בחתונתם 1 1\#1 ■1

 כזוג ונראו הריקודים, רחבת על כשחוללו רנה תשומת״לב משכו השניים באיה. עם נמנים מאיר־בהרב
 ומרעיפים ידיים" ״מחזיקים כשהשניים למאיר, צמודה ישבה נהרב ביותר. מרומם במצנ״רוח מאוהב
 של בתילבושת־ערב הופיעה יערי״גרנות, נמישפט שהתפרסמה עורכת־הדץ קפלן, עדנה עבר. לכל חיוכים
 חיקוי שהוא סיפרה היא (מימין). באחרונה לעצמה שקנתה מיוחד, שעון ידה על וענדה אוברזון גידעון
רחבת־הריקודים. על גם בקיאות הפגינה קפלן קנייתו. על בחום והמליצה ״שאפהאוזן", לשעון

6 הצ׳רקסית, העדה מבני הגבול
? להדגיש כדי והבדווית. הדרוזית

| היהודים בין שיתוף־הפעולה את
״ אמור ערב־ההתרמה ובינם.

5 בור שבועיים. בעוד להתקיים
ס למיב־ הרבה מההיענות הופתעה

£ יזמה. שהיא צע
בי התמלילן ■  קורן א

 בקרסול אלה בימים מסתובב
 באיזורים כחולים וסימנים נקוע

 מתבייש הוא אין בגופו. שוגים
 שולה הזמרת שאשתו, לספר

 מתאמנת חן אותו. היכתה חן,
אינטנ באימוני־קארטה בימים

 אלוף- של בהדרכתו סיביים,
ה לשעבר ישראל ד הו  ואז־ י
 של תפקיד בעיקבות דיאם,

 שהיא אלופת־קארטה אשה
 אצל הדשא בקומדיה תגלם

 את הפגינה היא השמה.
 שהחליט בעלה, על מיומנותה

 הוא אף ונרשם להסתכן, שלא
 ״איזון למען ללימודי־ג׳ודו

כדבריו. המישפחתיים״, הכוחות
שבמ חק־קפה מיסעדת ■

 רבים גילגולים עברה ימית לון
 שהיה המקום, שנפתחה. מאז

 התל־ המצליחנים לקהל מיועד
 בוהמית אווירה שילב אביבי,
 נכשל, המקום אך אלגנטי. וקהל
 היחצנים של הנסיונות וכל

 עם בתוהו. עלו להחיותו ומנהליו
יידון הדוגמן נמנו המקום מנהלי

 רחבעם תל־אגיב, מוסיאון מנהל של בתו ■ןזאבי מצדה
 ודמות מצליחה אשת־עסקים היא זאבי,

 החדש הדיסקוטק לפתיחת בתל״אביב. בחיי־הלילה ססגונית
ארוכה. בשימלת״פישתן הפעם לבן. בבגד כהרגלה הופיעה ״סטפס"

 עליה לראותו, רוצה היא שאם
 המקומית הרשת למרכז .לגשת

 במהדורת־ ולצפות בישראל
 יום מדי משדר שהוא החדשות

 מדו־ ישירות לארצות־הברית,
באי.

גרוס־ צבי לעורך־הדין ■
נו הארכיטקטית ולאשתו, מן

בנשואין התחתן שעימה רית,

 יגידו מה לשמוע רוצה
המבקרים.

 בישראל ברית בני לאירגון ■
 אשה, בתולדותיו בראשונה יש

 נשיאה. בתפקיד המכהנת
 הפסנתרנית, בור פנינה
 לגלות החליטה לתפקיד, נבחרה
 ערב־ ואירגנה יוצאת־רופן יוזמה

מישמר־ יתומי עבור התרמה

אדור. נעמי
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לשלו שנדונה ואשת־החברה, העיתונאיתאדווה נעמי
 כניסתה לקראת הכינה חודשי־מאסר, שה

 חבריה בין חילקה שאותם כרטיסי־ביקור, תירצה" ״נוה לכלא
הרחב. חוג״ידידיה את צימצם לא פסק״הדין הרבים. וחברותיה

 בן־זאב, דורי הבדרן פינק,
 ואחרים. פילו שלמה המיסעדן

 וכעת המקום, נסגר חודש לפני
 ניהול על הסכם שנחתם נודע

 התמלילנית עם המיסעדה
 השחקן ובעלה, אור שימרית

ורז׳נסקי. יוסי ואיש־העסקים
 אונית־ בהפעלת ההצלחה ■

 את גירתה רק באילת הקזינו
 עדי מפעילה, של דמיונו

 לפרוש שהחליט מילשטיין
 על ו״ללכת הקזינו מניהול
 להביא מתכנן מילשטיין גרול".

 בסדר־גודל גדולה אונית־קזינו
 המוכרת ספינת־האהבה, של

 נמצא הוא כעת מהטלוויזיה.
 משא־ ומנהל בארצות־הברית

שונים. גורמים עם ומתן

1 אדדליאב חדד בדק דפנד

261447 הזה העולם


