
 לחזור המזכירה התבקשה מה,
 חולצה לנער ולהביא הביתה
 התאכזר שהמזל הסתבר אחרת.

 אחרי דקות וכמה היום, באותו לה
תאו לה אירעה לריכבה שנכנסה

נה.
 הנכבדים האורחים מאות ■
 בנמל- בית־קפה לפתיחת שבאו

 האמנית את לראות הופתעו יפו
 מסתובבת כשהיא גרא, רחל

 בחליפת־ לבושה האורחים בין
 תיק־ ובידה ספארי, מדגם ג׳ינס

ש למי מפלסטיק. גדול נסיעה
 גרא סיפרה לדעת מעוניין היה
 הלילה, באותו עוד נסיעתה, על

 וב־ בקניה ארוך למסע־ספארי
דרום־אפריקה.

 מסתובבת שנה 15 מזה יי
סו לשני רתומה עגלה בטבריה

 חוזר־בתשובה של בבעלותו סים,
 העגלה זוהי מיזרחי. אבי בשם

 זוגות תיירים, הלוקחת היחידה
 המעוניי־ ,ומטיילים בירח־דבש

 בכלי־תח־ העיר את להכיר נים
 מג־ ביבי, נאווה עתיק. בורה

החלי בטבריה, מלון של כ״לית
 למסע הכירכרה את לרתום טה

 ולטכס המלון, של יחסי־הציבור
 את הזמינה הכירכרה חנוכת
 החדש הכוכב נתניהו, ביבי

 נימרו־ עופר ואת הליכוד של
 נימרודי, יעקב של בנו די,

מהאורחים רבים המלון. מבעלי

 ביבי בין קשר שיש בטוחים היו
ש מי אך ביבי, לנאווה נתניהו

 קיצור זה שביבי הסבר קיבל שאל
 שג־ של הפרטי שמו בנימין, של

 וביבי לשעבר, באו״ם ריר״ישראל
 נאווה, של שם־מישפחתה גם הוא

 אין אך המלון• של המנכ״לית
השניים. בין קשר
 מערבי־ההתרמה, באחד ■

 היתה הבימה, בתיאטרון שנערכו
 אחד כסא מלבד מלאה, התפוסה

 הקיר־ השורות באחת פנוי שהיה
 ראש־הממש־ ממלא־מקום מיות.

באי הגיע פרס, שימעון לה,
 מקום־ישיבה. מצא ולא חור

 למקום אותו היפנו המארגנים
 מאזין כשהוא ישב והוא הפנוי,
 ניגש דקה כעבוך המנחה. לדברי

מהב וביקש משומרי־ראשו אחר
 הסמוך בכסא שישבה חורה,

 את ולעזוב לקום פרס, של לכסאו
 אך הבינה, לא הבחורה המקום.

 בכסא שר־החוץ את כשראתה
 וקמה להוראה צייתה שלידה,

 ולא ישב שר־החוץ ממקומה.
 צורך ראה לא ואף עפעף, הניד

שנגר אי־הנעימות על להתנצל
כני עבור ששילמה לבחורה מה
הביסה. באולם וישיבה סה

אי לשעבר, נערת־הזוהר ■
לס שהתמכרה דוידסקו, ריס
 טיפול־גמי־ ושעברה קשים מים
אחרי כיום, עוסקת ממושך, לה

 במשחתת לביקור ילדיה ואת תה
חיל־הים. של

 חיבה יש אולמן גד לאמן ■
 פעם, מדי אילת. לעיר מיוחדת
 מקדיש הוא המוזה, עליו כשנחה
 הדרר לעיר מיכחולו, פרי יצירה,

 להקדיש החליט אלה בימים מית.
 ה־ לבית־החולים ענקי ציור־קיר

 האמן כשנשאל ספטל.1י אילתי
 אי־ שהוא השיב שלו, המניע מה

בנישמתו. לתי
 המנצח של מחבריו אחד ■

 מסיבה לו ערך מהמה זובין
 ה־ היתה אורחת־הכבוד גדולה.

 וסטהיימר. רות סכסולוגית
 לברר וביקש אליה פנה המנצח

 ואילו שלה. הסכס־אפיל סוד מהו
 ביקש פרלמן יצחק הנכה הכנר

 גדול אירוע באירגון עזרתה את
 וסטהיימר אירגון־הנכים. עבור
בע לך ״יש ושאלה: אליו פנתה
 אן־ אין, ״לי השיב: הכנר יות?"

 מהטוב הוסיף ואז יש." לאירגון
הל אחריו. להוטות הנשים ״כל
כזאת:' הצלחה תהיה שלי וואי

 מיטה איש־הטקסטיל ■
 הונאת־ על בכלא יושב שחר
 שחר, מירח אשתו, המכס.
 ושכרה שבסביון ביתם את מכרה
 לביתם בשכנות ענק גן ולה וילה

 15 השילה גם היא הקודם.
 חנוכת־בית ממישקלה. קילוגרם

 בגם דני, אך ערכה, לא עוד היא
 אנגל יואל הפרופסור של

 מסיבת־ את ערך אירן, ורעייתו
 ביתד, בחצר שלו הנישואין
 של רבים נציגים של בחברתם

 חברים והבוהמה, הגבוהה החברה
הוריו. של

 שרובד גיטה הנדבנית ■
 של שמו את להנציח החליטה

 שבועיים לפני שנפטר גבי, בנה
 הקמת על־ידי קשה, ממחלה

 שייקרא בירושלים, בית־נוער
שתת הודיעה היא גבריאל ב־ח
 מיליון חמישה כך לשם רום

דזלר.
 יד אגורת יושבת־ראש ■
 את ללב לקחה חושן, שלי סד.
 שפנו הפגומים הלבבות כל

 פטירתו סיפור בעיקבות אליה.
 הורביין, יאיר המשורר של

 אליה פנו בליבו, מולה מום עקב
 עזרה. בבקשות אנשים עשרות
 נתונה היתה שבו הרב הלחץ

 להתמוטט, לה גרם מכך כתוצאה
 שם לבית־החולים, נלקחה והיא
 לוקה שהיא הרופאים לה גילו

 מוניטור לה הצמירו הם בליבה.
 ימים שבוע במשך יומי. למעקב

 מכן ולאחר מאושפזת, היתה
ביוגוסלביה. לנוח נסעה
 מנהלת רביד, למיקה ■

 בטלוויזיה למישפחה התוכניות
 ערבי עוזר־בית יש בערבית,

ירוש ליד ג׳בל־מוכבר מהכפר
שלמ לידידיה סיפרה רביד לים.
 מגיע הוא האינתיפאדה רות

 ארוכה דרך עושה הוא אך אליה,
 הוא אנשי־כפרו מאימת מאוד.

 בררכים הביר של לביתה בא
עקיפות.

 צמור טופז דודו הבדרן ■
 בהירת־עי- ליפהפיה באחרונה

 כחברתו. מגדיר הוא שאותה ניים
 והיא בר־שישת דליה שמה

במיקצועה. פירסומאית

₪ אדדליאב ,דחד פדר; דפנה

מארצות־ הגיעה רסקין, יורם המנוח הארכיטקט של הראשונה רעייתומי־וסקין דמה
משמאל), (שני רסקין ניב של הבר־מיצווה לטכס מקום־מגוריה, הברית,

 שלי יורם; של אחיו (במרכז), רסקין אבי את כללה המאוחדת המישפחה לארכיטקט. מנישואיה בנה
 מירי השניה, ורעייתו יורם של בתם משמאל), רסקין(שניה ונלי ודפנה; יורם של המשותפת בתם (משמאל),

הגיל. באותו שהיתה כפי מפורסמת, מספרה בעלת שהיתה מי אנטה, לאמה, עכשיו דומה דפנה וייסברג.

 את במסיבה פגשה יעקובי, גד איש־המערך של ואשתו ניצ׳ין אגודת נשיאת ■|יעקוב׳
 לא הדבר בעלה. של פוליטי יריב מודעי, יצחק ואיש״הליכוד, לשעבר שר־האוצר

 של מטה״הבחירות ראש ג□ נפגשו המסיבה באותה מילים. וכמה נשיקה חיבוק, להחליף לשניים הפריע
 כשהתקרב זיורבין. אליעזר איש״הפירסום הליכוד, של ומנהל״הבחירות וייצמן(למטה) עזר השר המערך,
הליכוד!" של מערכת־הבחירות את שתהרוס התמונה זאת צלם! ״צלם, וייצמן: לו אמר הצלם, אליהם

 נכסי־דלא־ניי־ בעסקי הבראתה,
 אף שאותם שירים, ובכתיבת רי

התבק באחרונה לאור. הוציאה
 כדי החופשי מזמנה לתרום שה

הסכ על בני־נוער לפני להרצות
 בסמים. בשימוש הטמונות נות

 על מספרת היא שלה בהרצאות
 מונח השחקנית של ומותה חייה

 שלה חייה ועל זילברשטיין,
לס מכורה היתה שבה בתקופה

מים.
 ניצה מעצבת־האופנה ■

בנסי מהארץ שנעלמה שוחט,
 באר־ נמצאת מיסתוריות, בות

 בה שפגשו חברים צות־הברית.
מתגו שהיא מספרים באחרונה

 את לשקם ומנסה אחיה אצל ררת
 העיסקיות המפלות אחרי חייה,
האחרו בשנים בארץ לה שהיו
נות.

 לוראן המפורסם המנצח ■
 ילדיו, שני את הזמין מאזל
 ,13ה־ בת ופיונה 17ה־ בן אילן

מרג לישראלה מנישואיו
 ששכר ביאכטה לשיט לית,

 הצרפתית, הריביירה חופי לאורך
 בשובם האב. של מגוריו מקום
 אמם הפתעה: להם ציפתה ארצה

 ותיק, בידיד פגשה הפסנתרנית
או־ שהזמין בחיל־הים, גבוה קצין

מז גוציאלה ד- מג ה; אנ ט פונ
 למסיבת״פרידה בעלה בחברת באה (מימין) זלצר דובי ישראלי
 כשגריר השנים שבע בת כהונתו את שסיים ששון, למשה שנערכה
 כה עד שהתגוררה המעצבת, סיפרה איתי בשיחה במצריים. ישראל

לצמיתות. בארץ להישאר החליטה שהיא במולדתה, דרך־קבע

265913 הזה העולם


