
אל רכבת שר רזזנבלום פנינה ★ י
מודרנית לאומנות מהמוסיאון עניבה ★ עצמה את משווקת

התג שרון אריאל השר ■
 תצוגות- כחובב השבוע לה

 מור סינצ׳י הדוגמנית אופנה.
לילי אשתו ואת אותו הזמינה

בק ישבה שהיא מאחר אן דרו,
 את ראתה לא היא האחרון, רון

 גם בנתניה. התחנה של השלט
להסביר ידעו לא הקרון נוסעי

 המחלקה עבור לערב־ההתרמה
 ב־ בית־חולים של הקרדיולוגית

 גם נערכה במקום תל־אביב.
 מור. על־ידי שאורגנה תצוגה,

 שולחן־הכבוד ליד שישב שרון,
 והפרופסורים אשתו בחברת
 מיכאלי, ודן לניאדו שלמה

ל בהתלהבות מחא־כפיים
 התצוגה, כל במשך דוגמניות

 על שביעות״רצון של כשחיוך
פניו.
 מכונית־היוק- של הדימוי ■

 של כרכב ב־אם־וו הגרמנית רה
 שחקן־הכ־ על השפיע מתעשרים

הנח ברקוביץ, מיקי דורסל
 מצליח. כאיש־עסקים כיום שב
 דגם ורכש מכוניתו את מכר הוא

 מכונית־היוק־ של ביותר מפואר
ונלוו. השוודית רה

מע רכבת־ישראל הנהלת ■
 להפתיע העשוי שרות ניקה

 בן־־עמי תמי הדוגמנית רבים.
 ברכבת. לחיפה לנסוע החליטה

 מהבית יציאתה לפני שעה חצי
לי בטלפון כך על סיפרה היא

 כהן. עמום איש־החברה דידה,
ב נשמעה הרכבת יציאת לפני

 מתבקשת שהיא הודעה רמקול
 הדוגמנית למנהל־התחנה. לגשת

 מנ־ על־ידי התבשרה המופתעת
 לה יחכה כהן שידידה הל־התחנה

ל יצאה הרכבת בנתניה. בתחנה

 כשניגשה נמצאת. היא היכן לה
 התחילה החוצה, להשקיף לחלון

הס עוד והיא בנסיעתה, הרכבת
 על עומד כהן את לראות פיקה

 בדרכה, המשיכה הרכבת הרציף.
 עלה בחדרה בתחנה וכשעצרה

לר ממנה וביקש מנהל־התחנה
 שהיריד לה הסביר הוא דת.

ב להגיע אמור כהן, עמוס שלה,
 ההמומה בן־עמי דקות. כמה עוד

 הזה השרות את קיבלה אם שאלה
ש שזה או מוכרת, שהיא מפני
נוסע. לכל הניתן רות

 של אשתו אדמון, איה ■
 קראה אדמון, דויד הפירסומאי

 מבלי עצומות על חותם שבעלה
 חותמת. שהיא אחרי אותן, שקרא

 בודק ״הוא בתוקף. מכחישה היא
 היא חותם,' שהוא לפני תמיד

קובעת.
לימ רוזנבלום מנינה ■

 ביחסי־ פרק חי בשידור־רדיו דה
וכ המראיין את שהדהים ציבור,
 רוזנ״ המאזינים. את גם נראה
 על־ רואיינה גדי, מזל בת בלום,

ב סקר אילן האסטרולוג ידי
 הוקצבו מכב. ארם לכל תוכנית

 ניהלה היא שבהן דקות, 10 לה
 מו־ המראיין עם דיאלוג מעין
 האסטרולוג. ועם טימור שיק

כמונו נמשך כדיאלוג שהחל מה
ל רוזנבלום הצליחה שבו לוג,

 המוצרים כל על לאומה ספר
 ומייצרת, משווקת שהיא הרבים
המר אותם. להשיג ניתן והיכן
נשנד שהיא לה אמר ההמום איין

 ספר־האורחים־ ליד נעצר פורן
 לישכת־השר, בפתח המכובדים

העיתונ חתימת את בו ורושם
ההיסטוריה..." ״למען אית,

מס רונן אלי המיסעדן ■
 מאושר כשהוא אלה בימים תובב

 הפירסו־ בגלל מדוע? במיוחד.
בבית־המיש־ השחיתות על מים

הזה העולם ולדמן, אבי

אדרי, רפי הטרי, בעלה ועם עמאר(מימין) דויד המולטי-מיליונר אביה, בלוויית באהאדרי אן־קלוד
נמיגדלי״דויד. בדירתה זמר, חנה עורכת-״דבר״, לכבודה שערכה למסיבה

צרפתית. רק - הדוברים עמאר, מישפחת בני עם לשוחח התקשו רובם אן עורכי״עיתונים, בעיקר היו המוזמנים

 ורמז המפרסם", ״דבר כמו עת
 אך מיחסי־הציבור, לחדול לה

 פעם מדי להשחיל המשיכה היא
 התמוגג הקהל מישפטים. כמה

כפיים. לה ומחא שלה, מהשנינות
מה־ לדבריו שהושפע אחד ■ *
הוא באנגליה המודרנית אמנות ה
צפיר, טוביה השחקן־חקיין £
שם. ימים כמה בת משהייה שחזר ״
בחליפת־ערב במסיבה כשהופיע §
אלכסו פסים בעלת אלגנטית ס
היא גם צבעונית, ובעניבה ניים ן

 אך אלכסוניים פסים בעלת
באי־ חש הוא ההפוך, בכיוון
 שאיש למרות מסויימת נוחות

בהופ חריגה ראה לא מהחוגגים
החלי את שרכש טען הוא עתו.

במוסי־ שביקר אחרי והעניבה פה
בלונדון. מודרנית לאמנות און

חד בדיחה מהלכת בכנסת ■
שר־התיירות־והמישפ־ על שה

 חבריו שריר. אברהם טים,
 לאלף יכול שאינו מתבדחים

 להגיד מסוגל שאינו מפני כלב,
״ארצה". המילה את

 שבעלה־לשעבר בשבוע ■
 אדרי ג׳ואן התחדשה התחתן,

׳.88 מודל חדשה, במכונית
 קפץ שחל משה השר ■

ל־ ימים לארבעה בסוף־השבוע
 מכך במיוחד שנהנה מי ספךד.

ש אמיר, אבישי דוברו, היה
 לנוח היה ויכול בשפעת לקה

 הבוס של שובו לקראת ולהבריא
לעבודה.

 אפריים במיל׳ תת״אלוף ■
 שי־ כדי תוך השבוע, נזכר פורן

ל בזמנו דאג כיצד חת־רכילות,
 בתוקף זה: בתחום הבאים דורות

 היה הקודמים, מתפקידיו אחד
 מישרד ביומו יום מדי פוקד

ניהל, הממונה השר ממשלתי.
 עם סוער רומאן השמועה, פי על

היה יום מדי בולטת. עיתונאית

ועדת־ ויושב־ראש חבר״חכנסתשניוא אברהם
 של אורח״הכבוד היה הכספים,

 ולבני- לחולים וסיעודית כספית עזרה במתן העוסקת עמ״י, אגודת
 כ-ססג רק הגיעו אך זוגות, 2300 הוזמנו לאירוע מישפחותיהם.

 בסתר תורם שפירא שחבר־הכנסת סיפרו מארגני-האירוע אנשים.
 פועלו. על בהוקרה עתיקה, קופת־צדקה קיבל הערב בתום לאגודה.

כך. על התנצל אך הגיעו, שלא המוזמנים בין היה לוי, דויד השר
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