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 לפני שעה באירוע. להשתתף רצונה את הביעה מלכי־ישראל, בכיכר להתקיים היתה שאמורה אדום",
 שעות שלוש אחרי עבורם. בקבוקי־וודקה והזמינה מלוויה, בחברת למיסעדה נכנסה היא העצרת תחילת

 לתוכנית ובהתאם מדי, מאוחר היה זה אך העצרת, בקיום נזכרה היא במיסעדה וסביאה אכילה של
(לצידה). טולדנו אבי מהזמר בנשיקה התנחמה שם החיים, עלובי להצגה המשיכה היא לה שנקבעה

 עיתונו, על ארנס משה מצד
 את הצהרון שעבר מאז חדשות,

 אוטובוס בפרשת חוקי־הצנזורה
 בין היחסים התחדשו ,300

 בעבר. שר־הביטחון לבין הצד,רון
 קריסטל, של בתיווכו קרה זה

כמובן.
 ברוריה אשת-החברה ■

 בביתה ערכה בוטקובסקי
 שנושאה גדולה, מסיבת־פורים

 המוזמנים והסרפך. ״הקוקו היה
ל בהתאם להתחפש התבקשו

 באותם נהוגה שהיתה אופנה
 היו הרבים האורחים בין ימים.

 יושב־ראש סבידור, מנחם
 הוא רעיה. ואשתו ריבי, קרן

 רעייתו אך מלהתחפש, נמנע
 משנות כבת־קיבוץ לבושה באה

.40ה־
ש הגריאטרית במסיבה ■
 בלטה אברך מירד! ערכה
 חבר־ של גרושתו אדרי, ג׳ואן
 שהתחפשה אדרי, רפי הכנסת
 ,30ה־ משנות צרפתיה כזונה
במיוחד. סכסית והיתה
 אשתו נתן, קלריטה ■

נש נתן, אייבי של הצבעונית
 באירוע אדרי לג׳ואן אומרת מעה

 אז חברים. צריכה את ״עכשיו זה:
טלפני!"

 מאיר של המינוי בישול ■
הי הסוכנות כגיזבר שיטרית

 כששיטרית• דווקא אירע הודית
 משה של עוזריו בחו״ל. שהה
 אשתו, רות, את איתרו ארנס

 ליצור וביקשו בפגישות״עבודה,
 חשדה שיטרית דחוף. קשר עימו

 רצינית, בהתפתחות שהמדובר
 עם שיחה־בטלפון־שבור וניהלה
 ששהתה בתה, באמצעות בעלה,
 לאבא ״תגידי שביבנה: בביתם
 שיטרית הביתה!״ כבר שיחזור

 המינוי. את לקבל אם תוהה עצמו
 ויוכל בבחירות הליכוד ינצח אם

 לשיט־ יש צרה, ממשלה להקים
 אך כשר. להתמנות סיכוי רית
 ממשלה ויקים המערך ינצח אם

 בעל גיזבר־הסוכנות יהיה צרה,
 שבאו־ בליכוד עמדת־מפתח

פוזיציה.
 והאמר־ המפיקים אירגון ■
 בין הצבעה ערך בישראל גנים

הש היושב־ראש לקביעת חבריו
 וחברי־ההנהלה. האיגוד של נתי
מיס את שמקבל מי התקנון, לפי

מהל הכנסת במיסדרונות ■
 התייר הוא ״מי חדשה: בדיחה כת
 לישראל?" שהגיע מיליון 18ה־

 אברהם התיירות, שר תשובה:
שריר.

 דני הגיע שעבר בשבוע ■
 שר־האוצר של הגיס קורן,
יגאל ומנערי ניסים משה

חיכ שם לביקתה. בעבר, אלון
 יום־ לרגל מסיבת־הפתעה לו תה

 נראו• החוגגים בין .43ה־ הולדתו
 חריש מיכה חברי־הכנסת

 המדיני והפרשן ארד, ונאווה
קריסטל. חנן

 מאושר נראה קריסטל ■
ממושך חרם אחרי אלה: בימים

 ואיש־עסקים 50ה־ שנות של נער״השעשועים 11*1111 11 "111
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 כדי ארצה, במפתיע הגיע אלה בימים בלונדון. בעיקר בחו״ל, רונות
 שוקל שהוא הוסיף הוא בישראל. לעסקים כניסה של אפשרות לברר
 עם קשרים חידש ארצה הגיעו עם לצמיתות. לארץ שיבה כעת

תל״אביב. של והחברה חיי-הלילה לגבי אותו שעידכנו חברים,

ל ע \ ■ | | ך1ח ך  את לה והעניק אלת־ענק, יצר |1י
\1\1/ 1/1111 | ויצחק אלה, מלבד אלה ״אין הסיסמה: | /

 ואחרים, זמרים שדרנים, סופרים, 89 החתים האלה על נביאה".
קינן. ועמוס המנוח מנהיג־לח״י של בנו ילץ־מור, אלישע וביניהם

 נבחר ביותר הרב פר־הקולות
ש במשך האיגוד. כיושב־ראש

 שמואל זה היה רבות נים
 אך כיושב־ראש, שנבחר צמח,

הפ שנערכה החשאית בהצבעה
 זהה מיספר־קולות קיבל הוא עם
 עצ־ מרים המפיקה של לזה

בתפ חפץ מהם אחד וכל יוני,
 בהצבעה הגדולה ההפתעה קיד.

 איתן שהמפיקים כשנודע היתה
המ בן־ניסים, ויצחק גפני
להנהלה. נבחרו לא ״זיטו", כונה

 של החדש המוצר את גופה על
 לקחו לא המארגנים אך החברה.
 מזג־האוויר, תנאי את בחשבון

 מזג־האוויר היה האירוע וביום
להת עמד הגימיק במיוחד. סוער
 ויתרה, לא הדוגמנית אך בטל,

 במשך הקרים. במים והתרחצה
 במירפסת. עמדה ארוכות דקות

 איך לאחר־מכן כשנשאלה
 ששחייה השיבה זאת, עשתה
 אותה חיסנה בבריכה קבועה

מפיגעי־הקור.
 מור פינצ׳י הדוגמנית ■

 חברת־קוסמ־ על־ידי התבקשה
 שימוש להדגים גדולה טיקה

 קניינים לעיני חדש במוצר
 שהיא היה הגימיק ועיתונאים.

 גדולה גיגית בתוך תתרחץ
 של החדרים אחד של במירפסת
ותמרה הים, אל הפונה בית־מלון

 מוכר כנר ח המנחה ■
 לא הוא אך מופלא. זיכרון כבעל
 תשרת כמה עד לעצמו תיאר
 כשהגיע הזאת. התכונה אותו

 מבתי־ באחד אירוע להנחות
 לו התברר בהרצליה, המלון
 שלו י מעדשות־המגע שאחת

מאחר בת־שימוש. ואינה נשרטה,

2636 הזה העולם12


