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 מישר ★ בטבריה! בהצרחה זוכה פלאטו־שרון
? ואביר! שוחט נעלמו ולאן ★ אבני□ אוסף חדד

הבינל בתחרויות־הגולף ■
 היו בקיסריה, שנערכו אומיות,

 אבא וקוריוזים. הפתעות כמה
 אורח־ להיות אמור שהיה אכן,

טילפן אך הגיע, לא הכבוד,

 לחגוג כדי לאירוע הוזמנו רבים
 אף חלקם הזמרת. של בואה את

משי כמה תשמיע שהיא חשבו
 כך. על ידעה לא הזמרת אך ריה,
כשמרבית בלילה, 1 בשעה רק

 שנה, 15 לפני בראשונה שרה
לו. הודתה היא

 הצהיר דיין!״ אלי ״הנה ■
 השישי, ביום גור מרדכי השר

״פגשתי כלשהו. בפורום כשנאם

 הם במסיבה. נפגשו וצרפת, ארצות״הברית מצריים, שגריריופיירי פיקוינג בסיוג׳,
ליאונרד של הקונצרט על והרבה פוליטיקה על קצת שוחחו ■ #ן■ . ■
 (בצילום השגרירים נשות שלוש שוחחו המטיבה, התקיימה שבו האולם, של האחר בקצה ברנשטיין.

 שגריר אשת בסיוני, נגואה שלהן. הבעלים של לזה זהה בסדר במתכוון, שלא עומדות, כשהן למטה)
ברנשטיין. ליאונרד על הן גם שוחחו (משמאל), פיירי וזיקלין (במרכז) פיקרינג אליס (מימין) מצריים

 שר־ בהגעת אי־בואו את ונימק
 שולץ. ג׳ורג׳ האמריקאי החוץ

 והציע ויתר, לא המועדון מנכ״ל
האמריק שר־החוץ את לצרף לו
 של מושבע כחובב הידוע אי,

 לפועל, יצא לא הדבר אך גולף.
 ל־ הזכיר זה הזמן. קוצר בגלל

 הכריז הקודם שבביקורו מנכ״ל
 לאר־ לחזור ממהר שהוא שולץ

מ לתחרויות־גולף צות־הברית
 שחקן־ה־ שם. שנערכו קומיות,
 המ־י סימם, יילי הכושי כדורסל

 שהוא תל־אביב, במכבי שחק
 הכדורסל שחקן של הקבוע ירעו
 תל־ מהפועל איימום קרל
 כבן־זוגו משחק עצמו מצא אביב,

 למיגרשים בא סימס איימוס. של
 חצי בת דניאלה, בתו, בחברת

 בשם לישראלית מנישואיו שנה,
אריאלה.

 מלון של 17ה־ בקומת ■
 מסיבת־קוקטייל נערכה הילטון

 הדרום־אמריק־ לזמרת־המחאה
אורחים סוסה. מרסדס אית

 נותרה והיא פרשו, כבר האורחים
 ומלוויה, בני־מישפחתה בחברת
לשיר. הזמרת החלה
 שבאו הרבים האורחים בין ■
ב הזמרת של פניה את לקבל

 היתה לכבודה שנערכה מסיבה
 שחורת־שיער קשישה, אשה גם

 בני־מיש־ בחברת בשקט שישבה
 לבלוט. שלא והשתדלה פחתה
 דודתה גירון, רבקה זאת היתה

 לפני ארצה שהגיעה הזמרת, של
 לעולה אהבתה בעיקבות שנה 18

 לו, ונישאה התגיירה היא חדש.
 דיבורה בחתך נשמעת היא וכיום
 דרום־אמ־ מאשר ישראלית יותר

ריקאית.

 ג־ עודד מעצב־האופנה ■
 סוסה מרסדס לזמרת ניגש רא

 אותה מעריץ שהוא לה ואמר
 שירה את לראשונה ששמע מאז

 לא או זכרה, לא סוסה אך קפיטן.
כש כוונתו. שיר לאיזה הבינה,
היא הזה השיר שאת לה הזכיר

 הוסיף פעמים,״ 17 השבוע אותו
 עמיר ״והנה הקהל. לציחקוקי

 15 רק פגשתי אותו — פרץ!
 את גור עקץ כך פעמים..."

 המועמדים של המטורפת הריצה
 מיפלגת־העבודה. מטעם לכנסת

 או אירוע בשום בוחלים לא אלה
 לקבל כדי לשם, ומגיעים פורום

 כדי — שניות כמה ולוא —
הבו לציבור דברם את להשמיע

חברתי. הווי גם נוצר כך חרים.
 ראש אלישיב, איציק ■

 המועמדים ואחד אזור מועצת
לכנ מיפלגת־העבודה לרשימת

 השישי ביום שב הבאה, סת
שהת אחרי רחב־הידיים, לביתו
 תיבת־ ומצא הארץ, ברחבי רוצץ
ל פניה ועמוסה: גדושה דואר
 (״אברום״) אברהם מאת בוחר

 אברהם מאת פניה בורג,
 ריש־ מיכתב שוחט, (״בייגה״)

 מאת הכנסת, חותמת בעל מי,
 — עצמו אלישיב וייס. שבח
במיכנסיים מושבניק של טיפוס

ת זמרת-הרוק טלקי אי ה
ה סופר־ שהיא אניני, ג ננ

אר ט וב־ בשווייץ בארצה. ס
אר הגיעה ארצית־בנליכס,

ת לצורך צה ט ר ס וידיאו־ ה
ה מלהיטיה לאחד קליפ

ב־ בחרה היא אחרונים.
כבאתר־צי- מידבר־יהודה

של המסר בגלל לומים,
גם בחרה היא שלה. השיר
ת, יפהפיות בכמה מיו מקו

טל כ* כגימיק, ברקע, שיופיעו רר,ד אבי
רחח1 איו חחיחר איז במדי־צבא. לבושות שהן א מהן אוית שח הי א חח ן א .ה כחם ן מר,

טל קנית  בסרט באחרונה המופיעה בן־פורת דיקר אבי
 עם סיכמה היא אמ״י של לתקנון בהתאם אביה. של הקיץ

 השתתפותה עבור דולר 600 תקבל שהיא אנשי-ההפקה
 יודעת אינה ימין יד שבארץ מסתבר אך הזה. בווידיאו־קליפ

 במידבר, לאתר־הצילומים בהגיעה יד״שמאל. שעושה מה
תן המפיק, עם שוחחה היא בשבת, בוקר לפנות 4 בשעה  אי

 אותו המחייב הסכם על לה שיחתום ממנו וכיקשה חריש,
 נענתה הרבה להפתעתה המדובר. הסכום את לשלם

 עמדה היא אן בסדר״. ״יהיה המפורסם ובמישפט בשלילה,
 יפה בחברת המקום את עזבה נענתה וכשלא שלה, על

לתל״אביב. חזרו השתיים רומתה. שהיא חשה שגם נוספת,

 עד סיפר — וכפכפים קצרים
הנו מערכת־הבחירות יקרה כמה

והו במיפלגתו, הפנימית כחית
 ה״לו־ עבודת את שהזניח דה

 כל ואת מיפלגתו בקרב ביאינג״
דב באמצע ביחסי־ציבור. הכרוך

 במע־ בקילקול לטפל הוזעק ריו
 אלישיב, היישוב. של רכת־המים

 התפטרותו על באחרונה שהודיע
רצו שנים 15 אחרי מתפקידו

 נכנע: ולבסוף היסס, היסס, פות,
 המיכתבים הטלפונים, את עזב
 במערכת־הבחירות, הכרוך וכל
ליישוב. מים לארגן ואץ

 תופסת מילחמת־הבחירות ■
 גימיק מחפש אחד וכל תאוצה,

 יושב־ראש רצון, מיכאל אחר.
 הרב־ שביום החליט צעירי־חרות,

לכנ המערך של בת־השביעיות
 צעירי־חרות, את יארגן הוא סת

 יונה ולכל לבנות, יונים שיפריחו
 חבר־ שם את שישא פתק יוצמד
עם המזוהה המועמד או הכנסת

מב הוא המערך. של היוני הקו
 יונים להן יתעופפו שבאוויר טיח
או אבן, אבן כמו שמות עם
ואח אליאב לובה נמיר, רה
רים.

 של בתם נבון, ■נעמה
מסתוב נבון, ויצחק אופירה

 אלה: בימים שרוטת־זרועות בת
 ב־ כיתתה עם השתתפה היא

התוצאה. וזאת בציר־ענביס,
ה מסורי, איתן הזמר ■

 לפני צילצל השבוע, מתחתן
ש פרס, לשימעון שבועיים

שו באירועים בעבר פגש אותו
 סוניה ואת אותו והזמין נים,

 אמר בשימחה,״ ״נגיע, לחתונה.
 האירוע לפני אחדים ימים פרם.

 בואם, את לוודא מסורי צילצל
 ראש־ ממלא־מקום של ומזכירתו
 שבני־הזוג הבטיחה הממשלה

 מסורי, אומר ״סוניה," יגיעו.
את שלי." השירים את ״אוהבת

1X1^ /■ י ! 1מ  כנו קיבל אנט, ואשתו שרון |1 1111 1
 רישיון־נו לו אין ועדיין מאחר זעיר. קטנוע מהוריו נת״יום־הולדת

 ו הרוח, עליו וכשנחה הוריו, בית שבגינת בשבילים נוהג הוא גה
בכישוו בוטחת אך קצת פוחדת היא אמו(בצילום). את מרכיב

יין
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