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 בנו מחפש ומה ★ ואסטרולוגיה משקאות עד

שעבר הראשי הרב של לא־כשר? בפאב ל
 בנו גורן. רמי עורך־הדין ■

 שלמה לשעבר הראשי הרב של
 שומר־מיצוות. יהודי הוא גורן,
לב לו מפריעה אינה זאת עובדה

 מושך הוא האופנוע מלבד אן־
 הפריטים כל בגלל תשומת־לב

 מכשיר־ — גופו על נושא שהוא
מב־ פלא־פזן, אלחוטי טלפון

 לה לקרוא התנדב הוא ידידים.
 רואה שהוא לה ואמר בכף־היד,

ומ הזאת, בשנה נישואין אצלה
רחוקה. בארץ לים מעבר גורים

 לפשרה הגיעו כעת ריכת־המלון.
פלסטית. מחיצה על

 קיסר מלון של הברמן ■
מכונה אסייג, שלמד! בטבריה,

ל ח  האורחות אחת היתה דיין, משה של השניה אשתו |11י ד
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 דיין, רות הקהל. עם ממעורבות ונמנעה איפוק על שמרה היא כמדינאי.
מהפס גדול שחלק לה שהפריע ההקרנה בסיום אמרה הראשונה, אשתו

 מור הדסה בסרטן. חולה כבר כשהוא דיין של קולו את נשא קול
 לדיין, בינה מערכת־היחסים על הרומאן את שכתבה משמאל) (למסה
 עם מימין, דיין(למטה יעל אותה. ריגשו בסרט הקטעים שכל אמרה
ארוכות. דקות במשך בבכי מיררה פרייששדט) פיטר הסרט, בימאי

 כישוריו בשל האחרון״, ״הקיסר
 ספר, הוציא הוא המיקצועיים.

המש את המסווג בעולם, ראשון
אסטרולו התייחסות לפי קאות
 המתאים והמשקה מזל כל גית.

 נכנס אחדים ימים לפני לאופיו.
 אחרי בסיפרון. ועיין יפאני תייר
 גימיק שזה החליט דקות כמה

 על הסכם וחתם ליפאן, מתאים
סיפרונים. אלף 20 של הדפסה

ל4ה־ בן בנם ■  לס־ חנה ש
 מסתובב גילעדי ואביב לאו
 מעטרים רבים כשתפרים כעת,

 נני הוא הימנית. ואוזנו לחיו את
 לק־ השייך כלב־זאב, על־ידי שך

 המודאגת האם רובי־מישפחה.
 הוא בן של שסבו ״מזל אמרה:
המנתח הוא הסב פלסטי!" מנתח
גילעדי. עמי
ב ביותר המדובר הנושא ■
 בגדי־ מיפעל סגירת הוא אילת
 היי■ בילי המעצבת של העור
 עובדיה את שמרגיז מה מן.

 לפני ספורים שימים הוא וידידיה
 במסיבה השתתפה היא הסגירה
מיוזמו אחת היתה שהיא גדולה,

 לא והיא שלה, והמממנות תיה
 לה שיש לכך סימנים שום גילתה
 שלאחר בשבוע מיוחדים. קשיים

 בחיפושים עסוקים כולם היו מכן
הת שהיא מתברר עתה אחריה.

 בעיר, פזורנוה במיגדל לה בצרה
שלה. הנושים עם מגע וניתקה

ה- צרפתי, ■אברהס
 בילה מס־ההכנסה, לנציב מישנה
 בכנס־ רבות שעות שעבר בשבוע
 רו־ לישכת של השנתי המיסים

 במלון שהתקיים אי־החשבון,
ב לפתע, באילת. שלמה המלך
 נכנסה ההרצאות, אחת אמצע

 עובדת־ניקיון, הדיונים לאולם
 שולחן־הג־ את לנקות והתחילה

 צרפתי. ישב שלידו שיאות,
וחברי נדהמו, הנוכחים מאות

------------------- -

 בפאב־מיסעדה לילותיו את לות
 רחוקה שהכשרות המיסבאה,

 על־כך, כשנשאל והלאה. ממנה
 בחברת למקום בא שהוא השיב

 ולשמוח, לראות כדי ידידיו,
 הם אין קל ומשקה בירה ומלבד
בכלום. נוגעים

הז אבי צלם־העיתונות ■
 בתל־ כאטרקציה נחשב אב

 סר אופנוע רכש באחרונה אביב.
 מיוחדים, ביצועים בעל ,750 זוקי

העיר. ברחובות בו שועט והוא

 שונים, תדרים בעל שיר־קשר
 האזנה המאפשר סקנר, המכונה

 מכשירי״אזע- שונים, לגלי־רדיו
מצ שלל וכמובן משוכללים, קה

האופ ללא הציוד, שווי למות.
דולר. אלף 20ב־ נאמד נוע,

קי מלונות רשת סמנכ״ל ■
בדוגמ פגש רונן, אלברט סר,
 לה וגילה בן־עמי תמי נית

המע בשעות־הפנאי עוסק שהוא
של כף־ידם בקריאת שלו טות

 מכן ולאחר חייכה, הדוגמנית
 החדש הרומאן על לו סיפרה

 הנמצא אמריקאי גבר עם שלה
 הסמנכ״ל, בארץ. בחופשה כעת

שמ לה סיפר בדו־קיום, המאמין
 על ממוקם בטבריה קיסר לון

 האחד כשמצידו שפת־הכינרת,
 בית־ השני ומצידו גדולה, ישיבה
 בית־הכנסת עם וכנסיה. כנסת

 הבעיות אך דו־קיום, יש והכנסיה
 הדורשת הישיבה, עם מתעוררות

לב־ בינה מפריד קיר שיקימו
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