
 לשר בשכנות חיים הס לטוב.
שחל. משה הממונה

שה מבאי כמה ■ פאב־— מ
פופול שהוא תל־אביבי מיסעדה

אחר־הצה־ שישי בימי במיוחד רי
 אשה לגלות הופתעו — ריים

וד האחרון. השישי ביום מוכרת
 גרושתו אדרי, ג׳ואן זאת תה

 רפי חבר־הכנסת של הנאה
 בתה עם לשם שהגיעה אדרי,
קרובה. וחברה אורית

 בימים המסיים זיו, יורם ■
כמנכ״ל תפקידו את הקרובים ■״*

 על ויתר לכימיקלים, החברה
 מסיבות־פרידה לערוך הרעיון

ושיקו חיסכון מטעמי המוניות.
 להיפרד מעדיף הוא אחרים, לים

 שנים, שש כיהן שבו מתפקידו,
צנוע. באורח
 בורשטיין מייק השחקן ■

 לחגיגות הוזמנו עידית ואשתו
הקרה תיאטרון של 150וד יובל

 נכונה החגיגי בערב בהולנד. י—יי
 כשהצלמים גדולה, הפתעה להם

 על התנפלו בשטח שהיו הרבים
 וצילמו רב, שלל כמוצאי עידית
 הנחשב מייק, עבר. מכל אותה
 הפופולאריים השחקנים כאחת

שה־ העניין מה הבין לא בהולנד,
 באירוע באשתו מצאו צלמים *״•

 שהצלמים לו התברר זה. מסויים
התיס־ בגלל אשתו את זיהו לא

 של האדום והצבע הקצוצה פורת
 בראש ניתוח בעיקבות שערה

 כמאהבת אותה וחשבו שעברה,
שלו. החדשה

מתכ טו־לדנו אבי הזמר ■
ול חוגי־הבידור את להפתיע וון

 פנטום. הקרוי להיט ארצה הביא
 את בארץ לשחזר מקווה סולדנו

 מעל ההצגה שנחלה ההצלחה
ופאריס. לונדון ניו־יורק, בימות

נו שרעבי בועז הזמר ■
 עם בארצות־הברית להופעות סע

 נסיעה זוהי לגביו שלום. להקת
 הפתעתו בלבד. עבודה לצורכי

 מחברים כששמע מרובה היתה
 בעיר מפיץ שמישהו ומידידים

להיפ כדי לניו־יורק נוסע שהוא
 הזמרת חברתו־לשעבר, עם גש

 בארצות־ המתגוררת לוי, יעל
 הוא כעת פרידתם. מאז הברית
 והסברים שיכנועים במסע עסוק

 את מכחיש הוא אין אך זר, בעניץ
להיפגש. עשויים שהם העובדה

 חנות־ של בערב־הפתיחה ■
 הופיע בתל־אביב חרשה פרוות

 כשהוא גרא, עודד המעצב
ו במיכנסי־רכיבה כצייד, לבוש

 לפשר כששאלו תואמים. מגפיים
 ש־ השיב היוצאת־דופן הופעתו

 כמו מרגיש הוא כמעצב־החברה
כדי טרפו, אחר המחפש צייר,

 כפיים מחא פרס שימעון מיפלגת־העבודה. ממוסדות אחד של במסיבה לשיר גמרה 1ףאלוני מירי
ברעם, עוזי אותה. ונישק אותה חיבק הזמרת, אל ניגש ואחר־כן ששרה, בשעה

הלך!״ ובבר התפטר ״רק פרס: התלוצץ דקות. חמש כעבור והסתלק למסיבה בא שהתפטר, המזכ״ל

 ליצירת להביא מקווה הוא און.
 מכנים החברים חדשים. זוגות
 וטוענים השדכן", ״מאיר אותו
 ביותר הטוב השדכן יהיה שהוא
הארכיטקטים. מבין

 אדד׳ליאב ברק,זוהר רסנה
מעמידו/■

 אם ברור לא פרווה. ממנו ליצור
 השואלים, את סיפקה התשובה

 לא שמזמן שהעיר מי היה אך
 מתות חיות הרבה כל־כך נראו

 חיות נשים הרבה כל־כך על
 אל־ גילה השחקנית ועשירות.

 שהסתפקו מי בין היתה מגור
בלבד. במדידה

אוש אחדים חודשים לפני ■
 במחלקה מור עמי הדייל פז

אחרי באיכילזב. הקרדיולוגית

 אוהבת שאינה ומור, אחד, בשבוע
 הכל עשתה חשיפה, כל־כך
 השבוע הקלעים. ומאחורי בשקט

ש והודיעה כולם את הפתיעה
 ושע־ ,נמכרו הכרטיסים מרבית

הבא. בשבוע ייערך רב־ההתרמה
 הארכיטקט של חבריו ■

כמ המכהן אהרונסון, מאיר
 מתבדחים רמת־גן, מוסיאון נהל

 מיפגשים לארגן יוזמתו בגלל
במוסי־ חד־הוריות מישפחות של

הדוגמ אשתו, התקף־לב. שעבר
 נדר נררה מור, פינצ׳י נית

 היא בשלום, יעבור הכל שאס
המחל עבור ערב־התרמה תארגן

 ול־ לאיתנו עמי חזר בינתיים קה.
 חיכו והכל המלא, הפיסי כושרו

הדוגמ של ההבטחה להגשמת
מארגנים אין כזה מיבצע אך נית.

□ ך1\11^  סילוויה. הנוכחית, מאשתו השלישי וגנו כץ, מנפרד המיסעדן של החמישי הילד הוא ך
רבים שותפו ובהם מתאים, שם אחר קדחתניים חיפושים השבוע לברית״המילה קדמו ן ^ 111\ #

 ליאור, קבעה: האם אולם יונתן. בשם רצה מנפרד ״יתיר״. הציע אחר ״מהר', הציע גורביץ עמיקם וטובים.
 ויונה יווניים, ריקודים לרקוד החוגגים התחילו השימחה, בגבור צרפתית. בשפת״אמה, גם יפה הנשמע שם

מזכירתו(משמאל). את בידיו והרים בשימחה נסחף מנפרד מהארץ. כוס להרים ניסתה (למטה) לחוביץ
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