
 של העדרות אחרי לביקור־מולדת באהשוורץ בונה
אמ ליהודי התקשרה שבהן שנים, שבע

 קווינס ברובע דלא״ציידי נכסי מתווכת והפכה בת ילדה ריקאי,
 מלכת״המים זזיתה גולד, ביאטריס לעצמה הקוראת ברכה, בניו־יורק.

 רחמים עם ידידותה בשל נודעה ,60ה־ בשנות הזה" ״העולם של
 כאחת והתפרסמה רצח בעוון עכשיו הכלוא אהרוני, (״ממדי")

 לארץ והובאה הונגריה, ילידת היא בארץ. ביותר היפות הנערות
אמריקאית. אזרחית היא עכשיו הורים־מאמצים. על־ידי כילדה

 כמה כעבור כשחזר מוגן. מקו□
נגנ שמצלמתו לו הסתבר שעות

 החליט סיסו מתא־המיטען. בה
החברה. נגד תביעה להגיש

בית־המיש־ במיסדרונות ■
 את באחרונה לראות ניתן פס

כש דבורין פנינה התובעת
מס יפה־תואר. בגבר מלווה היא
 מיש־ ),33(קואל דני שזהו תבר
 אצל כעת המתמחה נשוי, פטן

הנמרצת. התובעת
 אופנת־העי־ של בתצוגה ■
 יי* תמרה המעצבת של לית

לדוג תקלה אירעה בל־ג׳ונם
 שימי מאירצ׳ק. עדיה מנית

 השתחררה שלבשה לת־סטרפלס
 פיטמתה. את וחשפה קימעה

 ׳ הדוגמנית החזירה בנון־שלנטיות
 הטיבעי למקומה הפיטמה את

 כאילו בהליכתה והמשיכה בבגד,
דבר. אירע לא

 ולאשתו לוי לדליק לזמר ■
 בן, שעבר בשבוע נולד רונית
 כמעט שוקל גדול, תינוק אמיר.
 ,50ה־ בן הזמר קילו. ארבעה

 )18ו־ 20( בנים לשני אב שהוא
 את ליווה הראשונים, מנישואיו

 לחדר־הלידה. 29ה־ בת אשתו
 האחות: הכריזה מסויים ברגע

 לצאת האורחים מכל ״אבקש
 הודיע לוליק הסבא!" גם החוצה,

 קצת היתה היא האבא. שהוא לה
 יכול אתה ״טוב, ואמרה: נבוכה,

להישאר."
 הי־ על נכתב לא כבר מה ■

שו הזמרות בין דידות־יריבות
ירקוני? ויפה דמארי שנה
 ידוע, פירסומאי לעשות הגריל
ביני ישלימו הן שכאשר שאמר

 קצת המציאות השלום. יבוא הן,
 זר־ הגיע ןחצי 13 לגלריה שונה.

 כר־ צורף שאליו ענקי, פרחים
 ״שושנה הלשון: בזאת סיס־ברכה

 מחו״ל מזמן לא חזרתי רק יקרה,
הזמ שלי בתיבת־הדואר ומצאתי

מק שלך. התערוכה לפתיחת נה
לתערוכה להגיע שאצליח ווה

 לך מאחלת תינעל. שהיא לפני
 ידי־ ,שבעולם ההצלחה כל את

ירקוני." יפה ועד, לעולם דתר
 הרפזי, ענת השחקנית ■

ב נהרג עמוסי רוני שבעלה
עבו בשעת טרקטור התהפכות

עזבה בית־הילל, במושב דתו
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 מהדיאטה כתוצאה שרזה רודנסקי, פרחים. לו העניקו השתיים עבורן. שנערכה במסיבה (משמאל),
כך. לשם ממנו שנדרשו הרבים המאמצים למרות לו, שהוגש ובמשקה באוכל נגע לא עליו, שנכפתה

 וחיי־ התיאטרון את האסון אחרי
 במושב להתגורר עברה הבוהמה,
 מחבריה רבים עם מגע וניתקה

 עובדת היא כעת בתל־אביב.
 הדן, על דג במיסעדה כמלצרית

המושב. לאנשי השייכת
בלונ מלכות־היופי ביקור ■

המ במיוחד. מוצלח היה לא דון
אי להם להסדיר התקשו ארחים

 המצב בגלל בעיקר רישמי, רוח
 והשמועות הכבושים בשטחים

 אבו־ ברצח ישראל מעורבות על
 כמו יהודיים, גופים גם ג׳יהאד.
 לבקשה נענו לא וזיצ״ו, הבונדס

 פוקס, אלן הבנות. את לארח
מ ואחד בריטניה יהדות מראשי

 הוכה־ וליליאן הבמדס, ראשי
 מארגני בין שהיו ,1!יצ״1מ אוזר

בנ המארחים והיו 40ה־ חגיגות
 מדינת־ של יום־העצמאות שף

אלברט באולם שנערך ישראל

כשהגי הכל את הפתיעה אשת־החברה,בויוחנן חנה
 בשימלה רבת״המשתתפים למסיבה עה

הדוגמ מבתה תשומת-הלב את ומשכה ביותר, נדיב מחשוף בעלת
 של לצידו הושבה במסיבה אליה. צמודה שהיתה עדי, נית,

בארץ. בביקור כעת הנמצא מיאמי, עיריית ראש דאוד, אלכס

שפת־ על ובילתה לביקור־מולדת באהפדרמן אילנה
 לתואר מועמדת שהיתה אילנה, הים.

 התל־ בבוהמה ידועה ודמות 1962ב״ הזה" ״העולם של מלכת־המים
 והיא בריטי, לאזרח אחר״כך לישראלי, נשואה היתה אביבית,

 עם חיה היא במוזמביק. שגדל יהודי, לדרום־אפריקאי כיום נשואה
 בחברה ומעורה אפריקאנס מדברת יוהנסבורג, ליד בעיירה בעלה

ת.  ויותר יותר עכשיו דומה ישראל כי (לשבח) מציינת היא הנורי
בדרום־אפריקה. חי הראשונים מנישואיה בנה גם לדרום־אפריקה.

 יכולים לא שהם השיבו הול,
 שנודע בטענה הבנות, את לארח
די. מאוחר בואן על להם

פולי הירחון של המסיבה ■
 גגלרית־בוגר־ שנערכה טיקה,
ביו ורועשת תוססת היתה שוב,
 סא־ גידעון הירחון, עורך תר.

לא דברים, להשמיע שרצה מט,

 לעד הרעש. על להתגבר הצליח
 לונדון, ירון השדרן בא רתו

והש לפיו אצבעות שתי שדחף
 לכך שגרמה רמה, שריקה מיע
 ויאפשרו ישתתקו הנוכחים שכל

 דבריו. את לשאת סאמס לידידו
 דפנד׳בדל״זזדד

₪ רון מעמי אוהליאב
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