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\1 1־1111 | " |  ארצי, שלמה הזמר של הבכירה בתו ,16ה־ בת 1\
להתחכך ולא בן, אחיה עם לשבת העדיפה ^ 11\ 1 111

 במסיבת אביה״הזמר את שהקיפו והעיתונאים, הצלמים בעדת
 טרחו המסיבה נערכה שבה המיסעדה בעלי שלו. תקליט־הפלטינה

מטע עמוסה צלחת לו והגיש לזמר מהם אחד ניגש וכאשר רבות,
דיאטתי. במישטר נמצא כעת שהוא בטענה לאכול הזמר סירב מים,

 הקודמים. למימדיה הלידה, לאחר חודשים כמה חזרה, ומארגנת״התצוגות, הדוגמנית 1*111 111*1
אלונה(משמאל) בתה בחברת הגיעה סבו, צביקה בעלה, שבבעלות ה״קומקום" למיסעדת 1_1 ^11

העולם. לכל מיוצאים שמוצריה מוצרי״יופי חברת עם חוזה חתמה פרי מור. ועמי פינצ׳י של בתם ומאי,
 תפקידו בתוקף יותר, מרוסן

 לישכת־עורכי־הדין.״ כמזכיר
 אריאל: חנון* השופט הוסיף

 דווקא אינו אדוני של ״סיגנונו
מרנין.״ סיגנון
ליפי הרצל האסטרולוג ■

 שקבעו אנשי־הפילהרמונית, עם
 בשנה להופעות תאריכים לה

 קיבלה היא מכן לאחר יום הבאה.
 אותה שרוצים טלפונית, הודעה

 עם נוספת לתוכנית־טלוויזיה
על יוסטינוב פיטר השחקן

 רוגוב, רוני הפסנתרן ■
 בארצות־הב־ לסירוגין המתגורר

 לבי־ לארץ בא ובאירופה, רית
 ישירות והמשיך קור־מולדת,

 אל־ הנסיך עם לפגישה לפאריס
הרבה להפתעתו ממונאקו. ברט

 קרו־ הנסיכה גם לפגישה הגיעה
והש אלברט, של אחותו ליין,
 האפשרות על איתו שוחחו ניים

 שייערך המפואר בקונצרט שינגן
 במונטה־ האזרחית השנה בראש

 שהוא להם אמר רוגוב קארלו.
 בגלל לו, יתאפשר שזה בטוח לא

 כשנשאל קודמות. התחייבויות
 עם הפגישה לגבי חבריו על־ידי

 השיב גרימלדי, מישפחת בני
 בקיאות גילה אלברט שהנסיך
 וש־ קלאסית, במוסיקה מדהימה

אמי יפהפיה היא קרוליין אחותו
תית.
סיפ ירקוני יפה הזמרת ■

 עליזה שהזמרת לחברים רה
 מניו־יורק לארץ שבאה קאיטי,

מו אינה ארוכה, היעדרות אחרי
ניס למרות פה, מקומה את צאת

 אנשי־ עם קשר ליצור יונותיה
חז שוקלת והיא שונים, מוסיקה

 ו8ה־ בן בנה לארצות־הברית. רה
 מתקשה והיא בצבא, לשרת רוצה

 או איתו להישאר אם להחליט
לארצות־הברית. לחזור
 רו־ אריק המוסיקאי גם ■
 לאה הזמרת של בעלה דיך,

 שנר למסקנה הגיע לופטין,
 לחיות, אי־אפשר בלבד הלחנה
התל הוא אולפן־הקלטות. ופתח

 לפנות והחליט השם, לגבי בט
 אור, שיטרית לתמלילנית

 כשנשאלה יריחו. בשם שבחרה
 יפה מצלצל שזה השיבה מדוע,

השפות. בכל
 מיבנה היפואי הפאב אורחי ■
 רות את לראות הופתעו חמש
 כמה בחברת למקום נכנסת דיין

בהי הלבושים מכובדים, אורחים
רק את אירחה דיין הגברת דור.
 מרכס קרל אוניברסיטת טור

הפרו ארצה. שהגיע בבודפשט,
 הם ורעייתו צ׳וס צ׳אבי פסור

 ברוורמן, אבישי של אורחיו
 חבר שהוא היחידי הישראלי
 ראש הוא העולמי. הבנק בהנהלת
הבנק. של החקלאית המחלקה

וח זר קובי הגינקולוג ■
 נכנסו בן־עמי תמי ברתו

 נערכה שם באילת. למיסעדה
 שונול, מיקי עם היכרות להם

 התאכסנו, שבו המלון מנכ״ל
 שר ברון* של אחיו גם שהוא
הגינ את שייצג עורך־הדין גול,

 נגדו שהגישה בתביעה קולוג
 באי־נו־ הרגיש זר בן־עמי. תמי
הת בן־עמי תמי אך קלה, חות

בהומור. העניין אל ייחסה
 בדר״זדדר רסנה

₪ רזן נעמי1 אתזליאב

ך1ך ה ך ך ! * | |  תמיד מצליחה בארצות״הברית, ארוכה שהות לאחר לישראל ששבה הזמרת, ין
וכשעלתה הדרום, מערי באחת להופיע הוזמנה היא מעריציה. קהל את להפתיע 11111 1

המוזרה. לתיספורת הסבר נתנה לא זוהר לגמרי. מגולח ראשה כששיער אותה לראות כולם נדהמו לבימה
 באר- ממסע״הופעות חזר שיץ

 בתוכנית הופיע שם צות־הברית,
 תחנה רבלירא־־ני־ד׳, של הרדיו

 במדינת בני־מיעוטים המשרתת
 גלי־ מעל הכריז הוא ניו־יורק.

 באר־ הקרובות שבבחירות האתר
 בוש ג׳ורג׳ ייבחר צות־הברית

 ג׳סי יהיה בתור והבא כנשיא,
 האסטרולוג צופה עור ג׳קסון.
 המטבע בערך גדולה לירידה

המו לעלייה שתביא האמריקאי,
לארץ. נית

 מוטי השחקן־הבדרן ■
 בחו״ל, לחופשה נסע גילעדי
 הקוסמטיקאית, אשתו בחברת

 המיש־ ילדיהם. ושני אורנה,
 בהרי- כפרי בית שכרה פחה

 גדי הבדרן ימים. לשבוע שווייץ
 בני־מישפחתו עם טס יגיל

 ימים. לחודש וללונדון לפאריס
 בהצגות. שם לצפות מתכונן הוא

 בשווייץ, לחופשות המכור יגיל,
 ארץ־הקאנטונים. על הפעם ויתר

 נסעה דיין תיקי השחקנית
 בגרמניה. קלן ולעיר לאמסטרדם

 שבוע, במשך איתה היה בעלה
שוב. אליה ויצטרף ארצה, חזר

 ישראלה הפסנתרנית ■
 של אשתו שהיתה מרגלית,

 הגיעה מאזל, לוראן המנצח
 ותיכננה לחופשת־מולרת ארצה

 לאחר יומיים אך ולנוח. לבלות
בפגישות עסקה כבר היא בואה

ואן־בטהו־ לודוויג המלחין
 — נוספים יומיים כעבור בן.

להו להזמינה כדי שיחת־טלפון
 של תיזמורת־הרדיו עם פעה

 שהיא הזמן כל במשך לונדון.
 המהולל, למנצח נשואה היתה•

 לה והיה כפרימדונה, נחשבה היא
בא אנשים עם קשר ליצור קשה
 שהיא מרגלית מספרת כעת רץ.
 נהנית ומאוד עצמה בזכות חיה

 שבעלה־לש־ הוסיפה היא בארץ.
 ״יש לה: אומר היה מאזל, עבר,

 בתי־מלון לימוזינות־פאר, לך
 חפצה, שאת מה וכל מפוארים

 •לישראל לנסוע מעדיפה את אך
שפת־הים!" על יחפה ולרוץ
או רמת־גן, עיריית ראש ■

 לא שאם החליט עמית, רי
 כישוריו את יוכיח אז ח״כ, יהיה

 מוסיאון שפתח אחרי כראש־עיר.
 פותח הוא ישראלית, לאמנות
 עמית יהודית. לאמנות מוסיאון

 אוסף־ציורים הארץ ברחבי חיפש
 לצייר הגיע ולבסוף מתאים,
 ,85 בן לבקובסקי דויד הצפתי

 ציוריו, את מכר לא שמעולם
 לבקובסקי בתנאי־מחסור. והחי
 מעבודותיו. ציורים 100 תרם

 היא בהם הדומיננטית הדמות
 פגש שאותו עליכם, שלום של

 הרשים כל־כך וזה ,8 בן בהיותו
 על חולם עדיין שהוא אותו

נוספת. פגישה

1[ ך | * ך | | | ך  עם ״עגלה צאנה״, ״צאנה, לשירים המנגינות את שחיבר הוותיק, המלחין 1ד1־1 \
ו  לפני הארץ את עזב חזנות, שלמד כהן, לביקור־מולדת. הגיע ואחרים, סוסה" |1 □ □1 #111 י■1\
 מעבדים עם במגעים נמצא הוא לארץ בואו מאז שנים. כמה מדי לביקור מגיע הוא ומאז שנה 30

נבו. רוחמה אחותו ובת (משמאל) כהן דפנה הציירת בת־אחיו, לצידו שונים. מוסיקליים
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