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1האח ★ יום־מנגוגמאות בב!סיבמ ודיאטה חנייה בעיות ?  ^

האמיתי היהלום - רוזנבלום ופנינה של. הבעל של.

 הפירסומאי את שראה מי ■
 שרווליו מפשיל פלד חיים

 להרים ומנסה ביום־העצמאות
 מאורחיו כמה בעזרת מכונית,

 הסיבה גבה. הרים ודאי הנוצצים,
סביב הצפיפות היתה למסיבה

 רוצה והוא מתפזרות, מחשבותיו
אלכו כוסית שותה הוא לרכזן,

 בהלח־ להתמקד לו עוזר וזה הול
נה.

 עורן־־הדיו של מישרדו ■
 הדים מעורר סלונים אורי
הפעי בגלל לא באחרונה, רבים
מתמ שתי בגלל אלא שבו, לות
 רונית האחת, בו. העובדות חות

 נשיא־ של בתו היא הרצוג,
 והשניה, הרצוג, חיים המדינה
 של בתו היא מודעי, גילה
מודעי. יצחק השר

 עדיין ללונדון. שב בפאריס, רונה
אר לשוב בכוונתו מתי ירוע לא
צה.

זיכרו אמנון לפרקליט ■
 לעיר- ניתן שאינו מוניטין יש ני

מי היחצנית אשתו, אולם עור.
 שיציגו מעוניינת זיכרוני, רי

 אמנון את להכיר ״נא כך: אותו
זיכרוני!״ מירי של בעלה זיכרוני,

 לכבוד שנערכה במסיבה ■
 מתפקיד גולן מתי של פרישתו

דיבר הארץ, של עורך־המישנה

 מתי הקיוסק, בעל תל־אביב. בדרום מתי" של ב״קיוסק שישי יום בכל מבלהשנטל יורם
שפטל דמיאניוק. ג׳ון שפטל, של המפורסם לנאשם מפתיע באופן דומה לנדשטיין,

 לבוא מתי את הזמין אף ואכצאר, הפרופסור הפסיכולוג, של עדותו ולפני מתי עם כך על להתלוצץ נוהג
הנאשם. לבין שבינו הדימיון על לעמוד יוכלו השופטים שגם כדי באולם, הראשונה בשורה ולשבת

 וחיים זמירח של הנאה ביתם
 הם שנה מדי יום. באותו פלד,

 קשה ולכן מסיבת־גן, שם עורכים
 אחד חנייה. למצוא לאורחים
 ידסן! הקריקטוריסט האורחים,
 של מכוניתם את חסם ג׳קסון,
 חסמו השכנים? עשו מה השכנים.

 עשו מה ג׳קסון. של מכוניתו את
המכו את הרימו ואורחיו? פלד
וכו׳. השכנים, של נית

 בלי הפעם בשקט, בשקט, ■
 חיים עזב אגרסיביות, הצהרות

 לא ימים. לכמה הארץ את שין!
 יורד שהוא השערות לכך נילוו

 בכעס. הדלת את טורק מהארץ,
 ושב ימים לכמה יצא פשוט שיף

האדם. כל כמו השבוע, בסוף
 זורח של בריאותו מצב ■
באח־ ששהה גהל, הידרדר. גחל

 לא הוא ונחרצות. ארוכות גולן
 שנוצרה העובדה את הסתיר

 שוקן מישפחת לבין בינו מתיחות
 מנ־ שוקן עמום עם (ובעיקר

 שהיו העובדה אף על הארץ), כ״ל
 מועדים שהיו אנשים כמה במקום
לשוקן. כך על לדווח
 ויטה של השבוע היה זה ■

ניצן אגורת יושבת־ראש רחום,

 איזי איל־העסקים של ואשתו
 מכו־ מבעלה קיבלה היא רחום.

לראו וניתן אדומה, נית־ספורט
 החדש בריכבה דוהרת כשהיא תה

 באחת הנהיגה. בזמן אריות ושרה
 סנש חנה הסרט של הבכורות

 הדרה. בשיא לאולם נכנסה היא
 השחקנית שהיא שחשב הקהל,

 דטמרם, מרושקה ההולנדית,
 ספורות דקות לכך. בהתאם הגיב

 הכוכבת, כשנכנסה מכן, לאחר
 ׳ הטעות. הובררה

פני היפה אשת־העסקים ■
 לסוף־ נסעה רוזנכלום נה

 שבו המלון בעל לטבריה. שבוע
 שטב־ אלה, אפרים התאכסנה,

 ירד ידיו, את מעטרות רבות עות
 אותה. לפגוש כדי לחדר־האוכל

 הטבעות את רוזנבלום כשראתה
 השוואה לערוך החליטה ידיו על
כשהת לשלה. שלו הטבעות בין

 שעל הטבעות שאחת לה ברר
אמ דולארים, רבבות שווה ידיו
אפרים אך ניצח. שהוא לו רה

 עוסקים כבר ״אם לה: השיב אלה
 את יקרות, ובאבנים ביהלומים

 הערב בהמשך האמיתי!״ היהלום
 סמני רונן, אלברט אליה ניגש
 שבבעלות רשת־המלונות כ״ל

 בכישורים אותה והדהים אלה,
שלו. הכירומנטיים

 אלכד גילה השחקנית ■
 שושנה לזמרת החמיאה גור

שנער פרטית במסיבה דמארי,
 אשת־החברה של בביתה לה כה

 יעקב ״בעלי מקלן: גלוריה
 שלוש יתחתן שהוא אמר אגמון
 תהיה השלישית ואשתו פעמים,
את." בטח וזאת תימני, ממוצא

 והחברה העסקים אשת ■
 באחרונה פנתה ברוכין שרה

 שלא בבקשה לנציגי־התיקשורת
 של נציגתו שהיא עליה יכתבו
 דה-רוטשי- אדמונד הברון

 שהיא הסבירה היא בישראל. לד
קיס לפיתנח הקרן את מנהלת

את אך הברון, שבבעלות ריה,

 בריר אברהם עורך־הדיו של בתם ,18ה״ בת
 בלטה אבידן, ברוריה והעיתונאית (לצידה)

 ביתם את שאיכלסו הקשישים האורחים רקע על וביופיה ברעננותה
העצמאות. יום במסיבת זמירה, ואשתו פלד חיים הפירסומאי של

 למסיבה המוזמנים מאות ■
 ההזמנה. את במיוחד השנה אהבו

 בני־הזוג של ישנה תמונה הסיבה:
הכתו השורות את ליוותה פלד
 במיק־ לגמרי נולד הרעיון בות.
 מהגרפיקאי ביקשה זמירה רה.

 על לצייר בידרמן עמום
 פעם. של בסיגנון זוג ההזמנה
 מה יודע שאינו אמר בידרמן

 היא הסתרקו. ואיך אז לבשו
 ישנה, תמונה כדוגמה, הביאה,
 ואז המישפחתי, באלבום שמצאה

 לצייר למה הגרפיקאי: לה אמר
בתמונה! להשתמש סוב יותר זוג?

 עושים לא היום ״רותי, ■
 האוצר סגן־שר הודיע דיאטה!״

 החיננית לאשתו אמוראי עדי
 אל מייד וניגש האירוע, באותו

דוכני־הפלאפל.
 המעניינים האנשים אחד ■

 גיגי הקבלן היה האירוע באותו
 הצעיר פרס של". ״האח פרם,

 סרקסטיות הערות שפע (יחסית)
 את והצחיק במדינה, הקורה על

 סוג שזהו להניח קשה הסובבים.
הבכור, האח על החביב ההומור

׳שימעון.
 משה הוותיק המלחין ■

שכאשר לחברים סיפר וילנסקי
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 שבכישרונו עליו אמר צוקר(מימין) דדי חבר־הכנסת האחרונים. הגליונות באחד פורסם וזה סגור, כמוסד
הבוגרים. לדברי ברצינות, והקשיב הזמן כל ישב נדב, הבוגרים. הכותבים של בעורפם נושף כבר הוא

 איש־העסקים מייצג בארץ עסקיו
 בין והבילבול לימון, מוקה

י אי־נוחות. יוצר השניים
מיאמי־ביץ', עיריית ראש ■

* ממוצא אמריקאי דאוד, אלכם
 מעריץ שהוא המצהיר לבנוני,

 נמצא מדינת־ישראל, של גדול
 אחד בסיור־עבודה. בארץ כעת

ס אמיר הוא שלו המלווים
לענייני־חי־ כיועץ המשמש און,
 בר־און מיאמי. עיריית של נוך

מנעו ידידו את להפתיע החליט
 מבעלי פנסטר, שלום רים,

 המועדון לאולם והגיע הסינרמה,
 לו שהעניק ראש־העיר, בחברת

 העיר מפתחות את להפתעתו
מיאמי.

 מבעלי מיסו, שלמה ■
הח ה,1הקט תל־אביב מיסערת

במ מכשיר־טלפון להתקין ליט
 פלא־ לחברת פנה הוא כוניתו.

 לגשת שעליו לו נאמר ושם פון,
 המטפל למוסך מכוניתו עם

 בכלי־רכב. טלפונים בהתקנת
 שהוא למתקין הסביר כשהגיע

 כלי־הרכב את להשאיר חושש
 של שבתא־המיטען מפני במקום,

חפ כמה ועוד מצלמה יש רכבו
 ואמר אותו הרגיע המתקין צים.

ה־ כי לדאגה, סיבה לו שאין לו
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