
הזה העולם ולדמן, אביהזה העולם ולדמן, אבי
 לצהרון שנה 40 לכבוד במסיבה למופת מארח היווה ״מעריב״ עורן ק1ץי1ך1ך1ך 1ך111
שכללו ספרים חולקו האירוע בפתח בתל־אביב. ״דן" במלון #| 1 1 1 11

״מעריב' מתולגות נבחרים פרקים

הת דיסנצ׳יק בעלה. של כנגדו מושלם עזר היוותה
שלא עובדה - קילוגרמים בכמה ששמנה כן על לוננה

ברק. אהוד האלוף של בחברתו נראית היא בתמונה הזוהר. במראה כלל ניכרה (מימין). אליאב ללובה הספר את הראה דיסנצ׳יק

הזה העולם ולדמן אבי הזה העולם ולדמן, אבי
|11ך1ך  שמעון וידידת תמ״י במיפלגת 1 מיספר כתומכת הידועה המיליונרית 1111 \
 כיצד נזכרה ליליאן סטיב. בעלה בליוויית ארצה השבוע הגיעה פרס, | 11 |1\ / /

פרועה. כנבואה לה נראה זה בזמנו למענה. הבית את יעזוב שסטיב ועקנין שמואל הגאון ניבא

ך ך11 11ן מערכת פלומין. נילי הקבועה חברתו עם לאירוע הגיע המשורר 11ך
אן גדולה, תיקשורתית שערוריה בזמנו, עוררה, הזאת היחסים |1 □1 |1 □

רבים. פומביים באירועים יחד מופיעים והשניים לגמרי ממוסד הזוג נראה כיום

 לפני השתיים נפגשו באחרונה
 אירגנה, גלעדי כאשר וחצי שנה
 בית לטובת ערב עציוני, עם יחד

 כלתה, הופיעה שבו מוכות, נשים
 בתוכנית־היחיד לסלאו, חגה
 בשנה שהורידה מרים, שלה.

 דיאטה בעזרת קילו 40 האחרונה
 ונישקה רותי אל ניגשה חריפה,
 אותה זיהתה לא גלעדי אותה.
 ולא נדהמת עמדה ראשון, ממבט
 זרה אשה פתאום מה הבינה

אותה. מנשקת

פרנק עירית השחקנית ■
 ה־ יום־הולרתה את השבוע חגגה

 את להפתיע החליטה היא .29
 סימפזד להצגת״הילדים חבריה

 מחשב. אדון1 עים1״ודהצעצ
 היא שבה השורה אל כשהגיעה

 לחגים, אהבתה על מדברת
 שלפה היא וימי־הולדת, שבתות
 סוכריות קופסה, מתוך פתאום,
 אותן וחילקה מקל, על ענקיות

 אדם נדלר, בני לשחקנים
לוי. וסיגל זילברמן

הספר
מפום

 במילים - יקד,״ ״חבר
 שהופץ מיכתב פותח אלה

בכי קצינים בקרב באחרונה
 המיכתב, ובהתה. בעבר רים

במי האלוף על-ידי החתום
 ומפקד ידיג אהרון לואים

 לשעבר האזרחי המישמר
ג,י מס־ בצורה ממשיך לוי, גייד רי

ג* **** **ער״•1 מהמספרה זיכרונות י ומזכיר המכותבים של דונם
 של ומטה לפיקוד בפו״ם(בית׳הספר לימודיהם תקופת את

 הלוא שיערם, לעיצוב שם שדאג מי אח - ובעיקר צה״ל),
פו״ם. של הספר הוא

 פונה והמיכתב כספיות בבעיות הספר הסתבך אלה בימים
 6000מ־ יותר נאספו כה עד כספים. יתרמו למען למכותבים,

 לסייע כדי שקלים, עשרות-אלפי נדרשים ועדיין שקלים
בידיו. ראשי־צה״ל-בעתיד שכל מי של בידו

מ באירוע, לרגל לעלייה מוקד היווהעמיו גבי
 הקרוב מינויו בדבר שהפירסום כיוון

יותר. מוקדם הופיע במישטרת־ישראל המפכ״ל כסגן
אדרי אן־קלוד

אדרי. רפי הטרי, לבעלה צמודה

בטל טובה שהופעה ידוע ■
 תוכניות־ משתי באחת וויזיה,

 עוזרת ליל־שבת, של הבידור
קו: זה עכשיו מופעים. להצלחת

 יגיל גדי של להצגתם רה
 לביחח המוסד גלעדי, ומוטי
 בסיבה ההופעה לפני לאומי:

תפוסה באולמות היתה למסיבה

 ל־ עלתה עכשיו, אחוז. 80 של
אחוז. 100

 אודליאב ברק,זוהר רסנה
₪ רון ונעמי

263413 הזה העולם




