
 עודד הצייד ★ החדשה והמאהבת בורשטיין מייק
הארכיטקטים מבין ביותר הטוב השדכן ★ גרא

 אבו־ אהרון חבר־הכנסת ■
מ השבוע בתחילת שב חצירא

 ובאירופה. בארצות־הברית שהות
 שוב ארז כבר כן אחרי ימים כמה
לאלכ הפעם — מיזוודותיו את

לר המונים עולים שם סנדריה,
הקדוש. סבו לזכר גל,

 נציב רובינוביץ, יאיר ■
אצל התראיין .מס־ההכנסה,

 כמה ומדי הנציב, של דבריו
 בצעדים לבימה, קיפץ דקות

 ותיקן הקהל, ולתשואות קלילים
 תיקון, ראוי שהיה מה את

לדעתו.
 שעל־פי סיפר רובינוביץ ■

 חייבות 50ה־ משנות תקדים
 התקדים בהצהרות־מס. הזונות
שהצהי- אשה, של במיקרה נקבע

 באותו קיסר, כשנשאל ■
 עיתונאי עם שוחח אם ערב,

 לרוץ כוונתו על באחרונה שכתב
 ענה: ראשות־הממשלה, לתפקיד

 עם כך על שוחחתי לא .עוד
עצמי...״

יש קיסר, של אשתו מזל, ■
 כשכובע־פרווה הקהל, בקרב בה

את הסתירה ולא לראשה, חום
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 בעיתון בשומן־אווזים. מרוחות פרוסות־לחם לאכול הרבה הכי אהב בבית־הספר תלמיד שבהיותו
שביעות־רצון. הבעת פניו ועל נקניקים, של גדול טל כשי מקבל כשהוא הנשיא, של תצלומו הופיע

 קהל לפני נסטלבאום משה
המרו חברת־חשמל. עובדי של
ההסתד מזכ״ל היה שלפניו איין
 לא הלה קיסר. ישראל רות,
למישמע להתאפק היה יכול

כש לרשותה, שעמד שההון רה
מעי לה בא חנות־אופנה, פתחה

 חייבת אינה ולכן בזנות, סוק
 השופט למס־הכנסה. בתשלום

אחרת. סבר

־11"1ד 111111■ה |  במע- השבוע שהוחזק ) הקצין(מיל ל1|
117111^1 1| - 7 1 1 0  חוב- בגלל גאבון, במדינת צר-ארץ 1
 שנים לפני צה״ל. של החתיך בשעתו היה שם, לממשלה מעבידיו

 ״מפני לונדון, ירון על״ידי בטלוויזיה כשרואיין רון נעמי אותו צילמה
קולנוע". כוכב כמו בלונדי, שיער חסון, יפה, כל־כך שהיה

 בתום בעלה. מהופעת הנאתה
 המשתתפים לשאר ניגשה הערב

במיקצועיות. להם גם והחמיאה
 של לצידו כיכב, קיסר ■

 בלילה גם פרס, שימעון
 לכבוד במסיבה שלמחרת,

 חיים הזמר של החדש תקליטו
 קיסר של תורו משהגיע משה.
 והתלונן בפרס הביט לנאום,

 לא ״למה המיקרופון: לתוך
 את ששלחת כמו אותי, שלחת
 גם אולי למארוקו? אדרי, רפי
 מקהו? עם משם חוזר הייתי אני

אד של לאשתו־לעתיד (הכוונה
 המרוקאי המיליונר של בתו רי,

 (שם מזל. אין לי עמר.) דויד
 לצידו שישבה קיסר, של אשתו

 מצחוק.) ושהתמוגגה פרס של
שלימזל..." אני

 שברוריה מלחשים ■
 לאשה, כתבת אביזץ־בריר,

 בהכנות אלה בימים טרודה
 ההתמודדות לקראת קדחתניות

 בוועד־ החברות על הקרובה
 ׳דישת־אחרשת. של העיתונאים

 ייצוג כולל אינו הנוכחי הוועד
 בריר, של מאמציה אף ועל נשי,
זה. במצב שינוי צופים אין

 הופיע ברמן בני הזמר ■
 באירוע בירושלים שעבר בשבוע

 טובה. לאו־ץ־ישראל התנועה של
 בסוף שם. היה קולק טדי גם

 לחץ לברמן, קולק ניגש הערב
מהו מאוד שנהנה ואמר ידו את

 זאת, לשמוע שמח הזמר פעתו.
 דבריו אותו ריגשו יותר עוד אבל
ההסתד מזכיר הרפז, ניסן של
שנה 20 ״כבר בירושלים. רות

ףן ל1|1ץ ךנ מח לחקר הוקדשו שהכנסותיו בערב השתתפה ךי
1 111 ו 1 הדוג על־ידי אורגן הערב הטרשת־הנפוצה. לת □7

 של שולחנה ליד במחלה. לקה אבנר שבעלה צנטנר, חניתה מנית
 משובץ) במיקטורן דבוריו(למעלה, פנינה הפרקליטה גם ישבו להט,

 (למטה יעקובי נלה דבורין), (ליד לוי״בוכמן גילה ואשת-החברה
 ומזכירתו ״מעריב" עורך של גיסתו דיסנצ׳יק(מימין), ונאווה במרכז)

 חמש תצוגת״האופנה. באמצע לפתע, התפנה השולחן צ׳יץ׳. של
 הגיעה להט זיוה זו. אחר בזו במהירות, מהאולם ויצאו קמו הנשים
להט. (״צ׳יץ״) שלמה לבעלה, ■מקום" ״ממלאת של תקן על לאירוע

 בכל קולק טדי את רואה שאני
 אמר והופעות," אירועים מיני

הרא הפעם זו הערב ״אבל הרפז,
בהופעה!" נרדם לא שהוא שונה
בע שכתב רובין, אסף ■

 חייו על וביניהם ספרים, כמה בר
 סלאטו־שרון שמואל של
 בלש־המישט־ של עלילותיו ועל
 להוציא עומד דדון, אלי רה

 שם חדש. ספר הבא בחודש לאור
 בולשיט". ״תל־אביב לו: יש כבר

 מסתובב ״אני השבוע: רובין,
 מכיר הזאת, בעיר שנים המון

בוה אנשי־חברה, אנשי־עסקים,
 מכיר אני הקבועים. המבלים מה,
 את שלהם, הסיפורים כל את

 האינטרסנטיות את הצביעות,
 שזה הבגידות, ואת אותם שמנחה

 הגיע לאומי. ספורט אצלם כבר
הא הסיפורים את לחשוף הזמן
יש שלי שהספר חושב אני לה.
חברתי." מדריך מעין מש

 היה פרס שימעון שר״החוץ ■
 לו שעשה מהחיקוי ביותר מרוצה

ספן שמדליק החקיין־בדרן

 אליו ניגש השר פרטית. בהופעה
 י*—ואמר לו החמיא ההופעה, אחרי

 להזמינו מתכונן שהוא לו
 מחקה ספן לפניו. נוספת להופעה

 לא אך פרס, של דיבורו את רק
והבעותיו. תנועותיו את

 גיר מרדבי חבר־הכנסת ■
 לוחות־זמ־ מתאם כשהוא נשמע

אפש פגישה לגבי ידיד, עם נים
 מי בוושינגטון. בסוף־החודש רית

 הכללית בהתלהבות נסחפה שלא
 מזכירתו־^ פופוביץ, רחל היתה

 שאמרהד^ שנים, במשך הנאמנה
 7 אותו רואה לא שאני עד בטח: ״נו

 לא אני — באוויר המטוס, בתוך
מאמינה:״

 בתחנות־הדלק העיצומים ■
בני הזוג את במיוחד הטרידו

ה ג׳יבלי: ואלישבע מין
ב לסירוגין המתגוררים שניים,

 מיש- ואילו ובתל־אביב, חיפה
 כמעט בתל־אביב, שוכנים רדיהם

 להעביר הוצרכו הם וקורקעו.
וקיון למכונית, ממכונית דלק
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