
 הרב של אורחיו שעבר השבוע
 ב־ שלו בבית־הכנסת מקאליס,

 בלבד, גברים הקצינים, בני־ברק.
 בהסעה והגיעו כיפות חבשו

שע שנמשך הביקור, מאורגנת.
 הרב של ביוזמתו התקיים תיים,

המישטרתי.

שמי בתפקיד בארנום, במחזמר
 (הבכורה בברודווי בהצגות לא

 של סיררה ויצלם ),1989 בינואר
 מכיוון תוכניות־טלוויזיה. 20

 צירפו רבים, בחודשים שמדובר
 כרטיס־הטיסה אל ההולנדים

אשתו, עבור נוסף כרטיס שלו

בעלה, בחברת יום־הולדתה את השבוע חגגהאלוני מירי
ירמי(בתמונה) ילדיהם, ושני אומני, שמואל

 ״שלושים בפשטות: השיבה שנותיה, למיספר כשנשאלה ויסיף.
 האגדתיים הטיפוסים אחד בורדנוב, ירמי שם על נקרא ירמי פלוס".

אומני. של ידידו והיה בפעולת״תגמול שנפל ,50ה־ בשנות צה״ל של

! ן י ו | ך | ך1|  הטלוויזיה בימאי משמאל) השפם, (בעל ך
1 \ ) /1 1 וחזר רבות שנים בארץ שהתגורר ההולנדית 14.

 לסרט־ קטעים כמה לצלם כדי ארצה כעת שב לארץ־מולדתו, ׳*
 בארץ, חבריו ההולנדית. הטלוויזיה עבור מביים שהוא המתיחות

 למיסעדה אותו הזמינו אלה, בימים חל 41ה־ שיום־הולדתו שזכרו
 משותף. לחבר פרטי אירוע לחגוג רוצים שהם בתואנה רוסית

 אירגן בתצלום) בורשטיין(מימין שמייק לו התברר למקום כשהגיע
המשותפים. מחבריהם כמה והזמין יום־הולדת, מסיבת לו

 הכי־מופת־ האנשים אחד ■
 בימאי־ היה שעבר בשבוע עים

 קרא הוא צרפתי: צדי הבידור
 עופרה עם בראיון בעיתון,

ש בעבר, עבד שעימה חזה,
 להיות יכולה ארזי ירדנה
 צרפתי עם תעבוד היא כי שקטה,

 באיח־ אותנו שייצג השיר על
 ״אפילו השבוע: צרפתי, !יזיון.
 יש ירדנה. עם דיברתי לא עור

 שאני נכון אפריל. עד זמן המון
 אבל ירדנה, עם הרבה עובד

 שהיא ולומר עכשיו לקום זכותה
 אחר. מישהו עם לעבוד רוצה
 חושב אני לעזור. שאשמח מובן

 שעופרה מחמאה היתה שזאת
העיתון." דרך לי העבירה

יהיה בורשטיין מייק ■
 תקופה למשך בעתיד, עסוק

שם יככב הוא בהולנד. ארוכה,

למ תספיק שהיא כדי עידית,
ול לשניהם מתאימה דירה צוא
 ב־ שילמד ,15ה־ בן אדם, בנם

 הבכור, הבן אמריקאי. בית־ספר
אלי יצטרף לא ,19ה־ בן פיטר

 פסיכולוגיה לומד הוא — הם
 במיאמי. באוניברסיטה קלינית
 מהר די למצוא הצליחה עידית
 פנטהאוז שרצתה: מה בדיוק

מש תעלת־מים, על בנוי יפהפה,
 חדרים חמישה יפה, נוף על קיף

ה מחיר חדרי־אמבטיה. ושלושה
 — אותה מטריד אינו שכירות
 נהג, עם מכונית ועבור עבורה,

ההולנדית. הטלוויזיה משלמת
המצ ישראלים שלושה ■

 באקראי נפגשו בחו״ל ליחים
 כץ. מאנפרד של בבר

 של חיי־הלילה איש — השלושה
 שהפך עדן, שמעון ברלין,

בלונדי־בהיר, צעיר באחרונה

 ה■ בחו״ל. טרום־גיוס מסיבוב חזרה |11|ל ||,\1¥||וו1|
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 שלומציון התכוננה הכבושים, בשטחים הדיכוי נגד רד״הביטחון,
 חיל״האוויר, ביטאון של ככתבת לשמש מקווה היא לצה״ל. לגיוסה

 שעל שלומציון, זה. במקום לו להינשא בה מפציר בריטי ידיד אך
 הביאה שרון, אריאל של הכושלת מיפלגתו בשעתו נקראה שמה

בתצלום. הסגולה הכומתה כגון אופנתיים, כובעים של אוסף מחו״ל

המת קישון, אפריים הסופר
 ושחקן־הכדורגל בשווייץ, גורר
 חיל העושה אוחנה, אלי

 לחופשת הגיעו — בבלגיה
בבר. ונפגשו מולדת

המ יום־ההולדת במסיבת ■
יר יפה הזמרת של אולתרת

 העליון במרתף שנערכה קוני,
 הזמר לבימה עלה לסין, ב־ח של

 שני לזמרת והקדיש נמרי יוני
 רותי, בתה באיטלקית. שירים

סווי מאיר לשחקן הנשואה
 הופעתו את לגוון החליטה סה,

 הומוריסטי, מימד לה ולהוסיף
 מעריצה של חיקויים על־ידי

שע מריטת שכללו היסטרית,
 היא שונות. ועוויות צווחות רות,

 כיש־ על במחיאות־כפיים זכתה
ה של היחצנית הקומי. רונה

 סיפרה שדות, מיכל זמרת,
 יום־ההולדת, עוגת שאת לירקוני

הפי היא בשבילה, אפתה שהיא
לסין. לבית בכניסה בשוגג לה

 לה־ של מסע־התענוגות ■
 צמח ברכה של קת־הרקדניות

בחלקו. טראומטי היה טלי ובתה
 לסידרת־הופ־ הוזמנה *הקבוצה

 קיבלו הם וכמתנה באילת, עות
 ביאכטה שעות כמה של סיור

כש במיפרץ. המפליגה מהודרת,
 מזג־ להם האיר לדרך יצאו

 שעות כעבור אך פנים, האוויר
 רוחות לנשוב התחילו אחדות
השי לסעור. התחיל והים חזקות,

ב להמשיך איפשר לא הזה נוי
 איפשר לא גם אך המתוכנן, מסע
הז הקברניט לחוף. לחזור להם
 בסירות חולצו והבנות עזרה עיק

 ורועדות רטובות כשהן קטנות,
מקור.
לדיפ ציפתה הפתעה ■

 חג־המולד בערב שסעדו לומטים
 דקה בדיוק הודית. במיסעדה

 כשהוא גבר, נכנס חצות לפני
 שק ובידו כסנטה־קלאוס, מחופש

 שעשה אחרי מתנות. של גדול
 להם וחילק הסועדים בין סיבוב

 המסיכה את הסיר הוא מתנות,
 אייבי זהו כי התגלה פניו. מעל

 מנמל־ הוותיק המוכס גבאי,
 להשתעשע שהחליט התעופה,

חג־המולד. בערב
המח של בהצגת־הבכורה ■

השח נראתה בנוח טירשח זה
 של אשתו לביא, מרי קנית

 כשהיא לביא, עמוס השחקן
 המפיק לצד. מצד מתנודדת

 היה בה, שצפה גפני, איתן
 לו שאמרו אחרי בעיקר המום.
 שיכורה. לבימה עלתה שהיא
 לדין לה לקרוא החליט גפני

ב באירגון־האמנים. מישמעתי
 יותר, מאוחר שנערך בירור,
 והיתה ברע חשה שלביא התברר
הערב. באותו עייפה

 שבתאי איש־העסקים ■
 עדייו הממתין קלמנוכיץ,

 ארצה הגיע בעניינו, לדיון
 שנמשך לביקור־עבודה בחשאי
 חזר שלאחריהם ימים, ארבע

בלונדון. למקום־מושבו
 להצגה החזרות במהלך ■

 פולק יוסי השחקן הרים חדשה
 חנן הבימאי של לעברו כיסא

 שראה עזיקרי, ניסיס שניר.
 לקה וכמעט ביותר התרגש זאת,

 לבית־ נשלח הוא בהתקף־לב.
לבדיקות. איכילנב החולים

 ו״ עופרה זוג־השחקנים ■
 לתת הוזמנו ויינגרטן איציק
 עובדי של ילדים לפני הופעה

הת למקום, כשהגיעו חנוח. כור
להופעה הוזמנו שהם להם ברר

ש ונראה מתוכננת, היתה שלא
 למתוח והחליט לצון חמד מישהו
אותם.
 שרפש־ מיכה המפיק ■
 40ה־ יום־הולדתו את חגג טיין
 שכלל חברים, של מצומצם בחוג

 סירטו. של צוות־השחקנים את
 בעיניו, חן מצאו שהכי המתנות,

 סטארס סבן של מהודר יומן היו
 אותו כששאלו בונד. ג׳יימס ותיק

ה לשנה לעצמו מאחל הוא מה
 לגמור מקווה ״אני השיב: חדשה

 ינואר חודש סוף עד ההפקה את
פב בתחילת שהתחייבתי, מפני

 החדש סירטו את להפיק רואר,
וקסמן.״ דני של

 אודליאב זודד ברק, דפנה
מי ע ; זנ ₪ מ

 בגאווה אותו שהביאו נורית, ואשתו גרוסמן צבי עורד״הדין של בנם הואגחסמן אסף
 החודשים עשרת בן אסף הצעיר, גילו למרות החברים. לבני להציגו כדי ל״כסית"

וחצי. שנה בגיל ובן 3 בגיל בת שהם גרוסמן, צבי של נכדיו ממנו: גדולים אחיינים שני של דודם הוא
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