
 מה ״שלום, יפה: שאל אליו, ניגש
 להם לתת והתחיל שלומך?״

 ניגש הבעלים מיוחר. שרות
יוד ״אתן להן: אמר למלצריות,

 הן דיין:" אסי כאן? נמצא מי עות
 והוא נפסו, עיזאת שזהו לו אמרו
 היה הפעם לעיזאת. שנית ניגש
 נפסו את והזמין חביב, יותר עוד

 אחרי במישרד, לקפה אליו וחברו
 הניח לא הוא לאכול. שיגמרו

 ואמר החשבון, את לשלם להם
 למיסעדה, מוזמן שהוא לנפסו ״

בסביבה. שיהיה פעם בכל
בי מקליטה ירקוני יפה ■
 שירי־ של קלטות שש אלה מים

 משמשים כמקהלת־ליווי ילדים.
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הג אצל התעניינה פשוט יפה
מהי מי בסביבה והמורות ננות
שנב הילדים אחר יפה. שר לדים

 של 8ה־ בן בנו אדם, הוא חר
 אמר אמנם דני סנדרסון. דני

 על לסמוך יכולה לא שהיא ליפה
אין כי לשירה, הקשור בכל אדם

איצ׳קוביץ, אברהם נפטר
 שרה אשת־החברה של אביה

 ערירי, שנפטר האב, ברוכין.
 לבתו הוריש ובה צוואה, השאיר

 בלבד, אחד שקל ברוכין שרה
 ־׳איצ שמואל שלבנו בעוד

 הו־ בפאריס, המתגורר קובי"
חסכו כל ואת דירתו את ריש

 מכה ספגה ברוכין שרה נותיו.
 דדד אדמונד כשהברון נוספת,

כנ אותה שהעסיק רוטשילד,
 30מ־ יותר במשך בארץ ציגתו
פעי את להפסיק החליט שנה,
 לב־ על־כך והודיע בארץ לותו

 במשא־ נמצאים הם כעת רוכין.
הפיצויים. גובה על ומתן
 הר* אורה אשת־הנשיא ■
כש בנדיבותה, התגלתה צוג

 שלה, למעצבת־השיער פנתה
שת ממנה וביקשה כהן, מארי

 לסדר כדי בשעת־צהריים בוא
הס לה כשהסבירה שיערה. את

 את לעזוב יכולה שאינה פרית
לל־ התחייבויות בגלל המיספרה,
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 החלה לפתע החודשים. שלושת בת עלמה בתה, עם לידה ישבה
 והרגיעה לזרועותיה, התינוקת את לקחה דיין לבכות. התינוקת

 התחילה זו בתינוקת, התעניינות לגלות הנשים שאר כשהחלו אותה.
להניקה. שהחלה לאמה(משמאל), אותה החזירה ודיין שוב, לבכות

 העשירי יום־הולדתו את חגג יהורם, של בנוגאון משה
 ב״קאנטרי- שלו והקוף דודו הקוסם עם

 שצץ משה, של הופעתו היתה הגדולה האטרקציה בהרצליה. קלאב"
 דודו (בצילום) שם. היתה גאון אורנה גם ריקה. תיבה מתוך לפתע,
מהצד. מתבוננת הילה, אחותו, בעוד משה, לידי הקוף, את מוסר

 ירקוני אבל מי־יודע־מה, קול לו
 הוא שלדבריה מכיוון בו רצתה

רע בעל ארטיסט, מאוד, מצחיק
 עושה ובכלל מקוריים יונות ״.

 סנדרסון טוב. מצב־רוח לכולם
 שורות כמה על־כן ידקלם הצעיר
השירים. בין קטעי־קישור ויעשה

 המסיימת רותי, יפה, של בתה
 בסמינר לימודיה את אלה בימים

עצ על לקחה ולגננות, למורים
השי את הילרים את ללמר מה
שיוקלטו. רים

כיצד סופר חודש לפני ■

 אשת־ לה אמרה אחרים, קוחות
 מחיר לשלם מוכנה שהיא הנשיא
 שלה, על עמדה כהן אך כפול.

 שעת־בוקר על התפשרו ולבסוף
מוקרמת.

הג המכונה צבעת, ורד ■
האי המחול של הראשונה ברת
 את להפנות החליטה בארץ, רובי

 מלבד נוספים. לאפיקים מירצה
תע היא כמורה־למחול עיסוקה

 ראשון כפרוייקט באמרגנות. סוק
 פט־ הכושית הזמרת את תייצג

פוקס נני גם האריס. ריסיה
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ששון. של גיסו וינצלברג, ובני סימה של בביתם בסביון, נערכה המסיבה אל. בתם, את להציג גאים היו

ממ אחד של אשתו רוזביץ,
 בכדורסל, תל־אביב הפועל נהלי

 מיקצו־ הסבה לעשות החליטה
 הקוסמטיקה בתחום מעיסוק עית.
 האמרגנות. לתחום עוברת היא

 עם במגעים נמצאת היא כעת
 סטיבי הזמר ועם גלר אורי

ודנדר.
 ערב האילתי המקומון ■
 רפי ראש־העיר, את תקף ערב

 לנמל־התעופה שבא על הוכמן,
 של פניהם .את להקביל כדי

 של לפתיחה שהגיעו האורחים
 ההודי המנצח הודית. מיסעדה

 אורח־הכ־ שהיה מהטה, זובין
 בעלי עם ידידותו בגלל בור,

אי כפגיעה זאת ראה המיסעדה,
 מיכתב לשלוח והחליט בו, שית

שעד במיכתב, לעורכי־העיתון.
 אומר במקומון, התפרסם לא יין

 בעולם מקובל מאוד שזה מהטה
 לנמלי- מגיעים שראשי־ערים

 כדי אחרים, למקומות או תעופה
 הוא חשובים. אורחים לפגוש
 קולק, טדי את כדוגמה מביא
עיריית־ירושלים. ראש
 של בנו מיזרחי, אלי ■

מיזר־ בצלאל איש־העסקים

 המיש־ המלון את המנהל חי,
המתמו בין היה באילת, פחתי
בב ראש־העיר תפקיד על דדים

 הטיל האב אך הקרובות. חירות
 לנהל ימשיך והבן העניין, על וטו
המלון. את

הבע גולדמן, אלישע ■
 יצא מנן, חברת־הכספות של לים

בהותי שנים, כמה לפני מהארץ
 גולדמן אביבה אשתו את רו

 הענקי הבית ועם החובות עם
 לטובת שעוקל בכפר־שמריהו,

וא זמן, קצת לקח זה הנושים.
חז סיפרי־בישול, מחברת ביבה,

לפ תחזור ובקרוב לעצמה, רה
מתכו היא התנדבותית. עילות

שהכ גדול, קונצרט לארגן ננת
לגוף־צדקה. קודש יהיו נסותיו

ש הגדולה המהומה אחרי ■
 מפני כנר, דן השדרן עורר

 נסתרת במצלמה אותו שצילמו
 הכל חשבו גדולה, תצוגה במהלך
 כנר, אך העניין. הסתיים שבכך

הת הסכמתו, את נתן שבתחילה
 הקטע. הוצאת את ודרש חרט

 הסכים ברקן יהודה המפיק
 בסרט ימלא מקומו ואת לכך,

דותן. דודו הבדרן

 והבדרן הילל משה הזמר ■
 בזמר התקנאו גולדבלט חנן

 הם גם והחליטו תבררי, שימי
 ארוכות. לתקופות לאילת לרדת

 את מימש לא עדיין גולדבלט
להתענ התחיל הילל אך רצונו,

כדוג מועדון־לילה, בפתיחת יין
תבורי. שימי של המועדון מת

ל יכולים שעשועי־מים ■
 הדוגמן באסון. לעיתים הסתיים
 כך. על להעיד יכול ריין? מוטי

 חברים ארבעה עוד עם רכב הוא
 המכונה פלאסטי, מיתקן על

 גוררת כשסירת״מירוץ ״בננה״,
הו הסיבובים באחד החבורה. את

 רייף ומוטי למים, החבורה עפה
 הוא המכה מעוצמת בפניו. נחבל

 חגורת־ לבש הוא למזלו התעלף.
 מחבריו־לשעשוע, ואחד הצלה,

 שהוא רפאלי, עופר הדוגמן
 והעלה אליו זינק קרבי, חובש
 קיבל מכן לאחר לסירה. אותו

 על ראשונה עזרה של טיפול
 נאלץ מהתאונה כתוצאה החוף.
יום־צילום. על לוותר

 בדר״זדדד דסנה
₪ רזן ונעמי אוהליאב
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