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 השאלה על בריונים שעות כמה
באי הכרטיסים. את למכור כיצר
 אדרי. אן־קלוד הודיעה רוע

 אד* רפי חבר־הכנסת של אשתו
 כמתנדבת הצטרפותה על רי,

 הודעתה אר״טי.1 באירגון פעילה
 שזו מכיוון בשימחה, התקבלה

 מצטרפת שהיא הראשונה הפעם
 כלשהו לאירגון רישמי באופן
בארץ.
 זי* אנרי איש־העסקים ■
 לכותרות באחרונה שעלה מנד
 לבין בינו השותפות פירוק בגלל

 את עזב בוקר, ליזה האופנאית
בשכי התגורר שבה וילת־הפאר

 הבית את בהרצליה־פיתוח. רות
 של הנשואה בתו הילדה, רכשה

 שווי פלאטו־שרון. שמואל
דולר. במיליון נאמד הבית
 בישראל, ברית בני נשיאת ■

 כעיתונאית פגשה בור, פנינה
 במסיבת־דיפלו־ ו״ולדמן שלי
 הנשיאה רבת־משתתפים. מטים
 ״מכיוון לה: ואמרה אליה פנתה

 רחסלם שלך, בעיתון שכתבת
 אירוע על לא־יפה קטע סט,1פ

להז מתכוננת לא אני שעשיתי,
עו שאני הבא לאירוע אותך מין
 שגריר־אר־ של בהשתתפותו שה,
 תומאם בישראל, הברית צות

פיקרינג.״
 והחברה, העסקים אשת ■

 השבוע ילדה ימטיר, יימראלה
 איי־ אבי לטייס מנישואיה בת

 גם יש שטיר לישראלה נשטיין.
ל הקודמים מנישואיה גדול בן

שטיר. דובי
מב גוטפריד, יהודית ■

 אך למסיבה. סיבה בתוכנית כות
 גם צחוק עוררה אחת רמות רק

 זה היה ההקלטה. סיום אחרי
 כשר־לש־ מחופש כשהוא צפיר,

ל במקביל כי בורו״. יוסף עבר
 אחרים בימה אנשי עבדו הקלטה
 להקלטת האולפנים אחר בהכנת

 יוסף עם שכאלה חיים התוכנית
 נכנס צפיר המחרת. ביום בורג,
הבור אחד על והתיישב לחדר
 שתחת מישהו הציע ואז סות,

 בצפיר ישתמשו בורג, את להביא
בורג. מיוסף הטירחה את ויחסכו

האסטרו בתוכנית־הרדיו ■
 ששודרה כוכב, אדם לכל לוגית

 בתל־ הקומקום מבית־הקפה
 ססגונית גלריה התארחה אביב,

ה לתוכניות בניגוד אנשים, של
 מזל בת אלבין, גליה אחרונות.

 לפני שנים שכמה סיפרה סרטן,
 בעלה, של הטראגית פטירתו

 אצל היתה היא אלבין, מיקי
ש לה שאמרה מגדת־עתידות,

 בעוד מבעלה סופי נתק רואה היא
 יצרה השיבעה בימי שנים. מיספר
ומ קשר, מגדת־העתידות עימה

הדגי אלבין טובות. חברות הן אז
 בשרותי משתמשת היא שאין שה

 כלכליים. בנושאים אסטרולוגים
 היפוכונדר גפן, אייל השחקן

שלו יש שבדירתו התבדח ידוע,
הנו החדר וחצי וחצי, הררים שה
 תרופות. לאיחסון משמש סף

 גפן על אמר פרי מנחם המנחה
 לא ושהוא חסר־מנוחה, שהוא
 יותר אחד במקום לשבת יכול

 לטחורים. מחשק; דקות, מחמש
 מוכר ליטני דני הזמר גם

בהומור אמר והוא מחלות, כאוהב

|1 ך1\1| |  בתל־ בכרם־התימנים פאב פתחו מגן(משמאל), אלי המוסיקאי וחברו הפסל, (במרכז) י
| בדרכו .הפסל של 40ה״ בן בן־דודו לוי, יואב היה לאירוע שהגיעו הרבים החוגגים בין אביב. 1 / 1 \

 למוות. אותו דרסה ברמזור עצרה שלא אמריקאית מכונית ברמזור. האורות להחלפת המתין הוא הביתה
ת שוהם, לאה בתמונה: מימין טי בפאב. בחייה בראשונה ערב באותו שביקרה בר״אילן, באוניברסיטת סטודנ

 מבלה נזטקס, חברת־האופנה עלי
 והלילה היום שעות מרבית את

 ה־ בן בנה בילינסון. בבית־החולים
 כשהוא שבוע לפני נמצא 15

 באיזור בפרדס ללא־הכרה שוכב
 אופנוע־חו־ כשלידו מגוריהם,

כש נחבל שהוא משערים .לות.
הפרדס. בשבילי לדהור ניסה
האחרונה התצוגה במהלך ■

 , בישראל, שנות־אופנה 40 של
ל עלה בן־גל, שלווה שערכה

 בבג- ריין מוטי הדוגמן בימה
 ה־ שנות בנוסח קצרים, די־חאקי

בש כאקורדיון אוחז כשהוא ,40
 מטרים כמה שצעד אחרי ידיו. תי
 והוא מיכנסיו, נפלו המסלול על

 במשך בתחתונים עומד נשאר
ש מסביב, כשהקהל ארוכה, דקה
מצחוק. מתגלגל איש, 1200 מנה

 עדה מאפרת־הטלוויזיה ■
 כרי קשות עמלה איוביץ

 לשם צפיד, טוביה את לאפר
הר־ הפולוט־ות הדמויות גילום

 מתעורר, כשהוא בוקר, שבכל
התעו שהוא לאלוהים מורה הוא
 מכיסו הוציא הוא ולראייה רר,

להמ כדי כדורי־אנטי־ביוטיקה
ממחלות. פחדיו את לקהל חיש

 בתל־ רן קפה במיסעדת ■
 לזל* פרטית מסיבה נדרכה אביב

 של הפורש המנכ״ל שליו, מן
 ביצור העוסקת אלישרא חברת

 הופיעו לפתע למטוסים. מערכות
 פרל־ יצחק הנכה הכנר במקום

במ לסעוד שביקשו ואביו, מן
 לב, אריק המיסעדה, בעל קום.
 לפני והתנצל בנוח שלא חש

 יכול לא שהוא כך על המוסיקאי
 בגלל במיסעדתו אותו לארה

המסיבה.
 היוקרתי הצרפתי הירחון ■

 הקדיש יולי חודש של אזפיסיאל
 לאיש־ עמודים ארבעה בת כתבה

 פלאטו־ ׳טמואל העסקים
שלו שם נכתב השאר בין שרון.

שיל. ידל.,ע שרןן ףרדנ היד, לא

ונמצ בברית־המועצות, עבודה
 התלוצצו הם בארץ. בביקור אים
הנוס בהתנהגות ההבדלים על

כשט בינלאומיות. בטיסות עים
 מוסקבה, של מנמל־התעופה סים

ה עם מוחאים־כפיים הנוסעים
 כשטסים זאת, לעומת המראה.

 כפיים מוחים הנוסעים לישראל,
הנחיתה. ברגע
מ ברנרד של חוש־ההומור ■

 אותו. הסובבים את לפעמים ביך
 לעמוד התבקש המסיבות באחת

 הוא צילום. לצורך אשתו, ליד
 ״אני לו: ואמר הצלם אל פנה

 הזאת. האשה את מכיר לא בכלל
 כשהבחין נטפלהיאלי!" סתם היא

הס המום, שהיה הצלם, בתגובת
האנ סיגנון־ההומור שזה לו ביר
שלו. גלי

 מפיקת־הטלוויזיה־לשעבר ■
ב מתנייה יצאה דיאמנט בלה
מאוח לילה בשעת הירקון, רחוב
שהיו ידידיה, הבחינו לפתע רת.

 האווירית התעשיה של האמריקאי הנציגקרמו מהוין
 לפני בראשונה ארצה הגיע בוושינגטון,

 את הנושאים קרובי־מישפחה במדריד״הטלפונים וחיפש שנים, כמה
 את גילה הוא הקיצור. לפני מישפחתו שם שהוא קלימוביצקי, השם

 ״וא־ אירגון יושבת״ראש (לצידו), קלימוביצקי יונה בת־דודתו,
פרישתו. לפני בגין מנחם של מזכירתי שהיתה מי בישראל, רייטי״

✓י' י־*׳״ ׳׳־י* ׳־י' ׳ *-'  היא המקום. באותו נולדה שלומית בתל־אביב. הירקון ברחוב המשוגע״ וק בו; ומיון ש;
 מכוסה ענקי, בצעיף־משי עטופה כשהיא בתל״אביב התהלכה והשבוע בדים, על בציור השאר בין עוסקת

 בגידול גם עוסקת שלומית פרובוקטיביות. בתנוחות עירומים, ונשים גברים של מעשה־ידיה, בציורים
הנוכחי. מגוריהם מקום בז׳נווה, צורכים והיא שבעלה המאכלים שאר וכל ובעלי״חיים ירקות

לעצמה.
 אך רשת של קשב־הרדיו ■
 גן־בסט, דויד בישראל, ב־־ס׳

 הסקופ את כשהעביר שהתפרסם
 לארצות־ה־ צ׳רנוביל אסון על

 בענייני־עבו־ לחו״ל נסע ברית,
 אשתו שבועיים. של לתקופה דה,

 עיצוב־אופנה הלומדת מידה,
ה עם ושלמדה שנקר, במכללת

 קשר־ מערכות את להפעיל שנים
להח החליטה שבביתם, הרדיו
 להפתעת היעדרו. בתקופת ליפו

בהצלחה. זאת עשתה רבים,
וי פלאטו־שרון אנט ■
 אך כזמרת, קאריירה על תרה

 לשיר. הזכות על ויתרה לא עדיין
 שיר־ על זכויות רכשה באחרונה

 עבורה במיוחד שנכתב ילדים
 שיטרית התמלילנית על־ידי
 להוציא מתכוננת והיא אור,

 של בעיבודו תקליט־שדרים
 בז יואב, בנה ברנדס. ננסי

בשירה. אותה ילווה ,10ה־
 זדדד בדק, רסנה

₪ דדן וכעמי אזדליאב

 מגיע היה בצרפת, החוק טונות
המ הפוליטית. בפעילותו רחוק
ב רבים תארים לו העניק ראיין
התו וביניהם הכתבה, של פתיח

בישראל". ״אליל־הנוער אר
 דיא• וברברה ברנרד ■

 לוס־אנג׳לס, מעשירי מנט,
 ברחבי־ יהודים בזכויות עוסקים
מסיור חזרו באחרונה העולם.

 הדוהר באופנוע במכונית, עימה
 בלמה היא הרכב. לעבר במהירות

 תאונה למנוע כדי מכוניתה. את
 מעל האופנוע על האופנוען זינק

 נחת מכוניתה, של הקידמי לחלק
 בדרכו, והמשיך השני בצידה
 דיאמנט דבר. אירע לא כאילו

 כדי למשקה נזקקו וידידיה
להירגע.

 של בתו מצקין, דריה ■
 גזרה מצקין, שלום המליונר

 והירב־ חריפה דיאטה עצמה על
 הימים, באחד בשתיית־מיס. תה

ב מרגישה החלה מהים, כשחזרה
 שם לבית־החולים. והובהלה רע,
 הנפשי, במצבה הידרדרות חלה
כש ימים, לכמה אושפזה והיא
ש בבדיקות מעורער. במצב היא

שבג הסתבר הרופאים לה ערכו
 ובתוספת החריפה, הדיאטה לל

ש שהיא הגדולה כמות־הנוזלים
 גדולה כמות גופה איבד תתה,

המו לפעילות הנחוץ נתרן, של
 לשיבוש שגרם חיסרון, ויצר חית

להיג העלולה תופעה במחשבה,
שבה יומיים אחרי אחד. לכל רם

ה העולם 265513 הז


