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 קשר לו אין דאת ומלבד לו,
הסמים. לעולם כלשהו
זכ ואף מוכרת היא בארץ ■

 נחשבת בחו״ל אך בהצלחה, תה
ל סטן מלילה האסטרולוגית

 ספר־אסטרו־ פירסמה סטן להיט.
גדו בהצלחה שזכה חרש, לוגיה

 אלף 25ב־ ושנמכר בבריטניה, לה
שקל־ המוציאים־לאור, עותקים.

 היא תורכיה, חופי לאורך בשיט
 לילי סקי־מיס לעשות החליטה

 עד בשלום, עבר הכל הפתוח. בים
 כמה במשך למים. נפלה' שפדרמן

 שנאספה עד במים שהתה דקות
 שליוותה סירת״המירוץ על־ידי
מספ היא הדקות, באותן אותה.

 בתחר בחייה בראשונה חשה רת,
מפני וחששה אמיתית, שת״אימה

 בצבאו הרמטכ׳׳ל שהיה מי בישראל, זאיר של החדש השגריראלוקי גונ&ה אאונדו
 בחברת רבת״משתתפים למסיבה הגיע מובזטו, יוזף השליט של

 אשתו למעלה), ליולו(בתמונה פרדריקה של לצידה אותו הושיבו במסיבה אן אליזבט. האוסטרית אשתו
 אליזבט של לצידה ישב וזה בקינשאסה, לאומנויות בית־הספר מנהל מימין) למשה מפואנגה(בתמונה של

בווינה. שליחותם בזמן בעליהן את הכירו אוסטרי, ממוצא הנשים, שתי השגריר. אשת משמאל), (למטה

 אמר השרים אחד אצ״ל. מפקד
 שמה את כעת תשנה שהבת
 של שמו על לשימעונה, משרון

 מאוד המקורב פרם, שימעון
כהו. לדויד
 בן־ בנימין חבר־הכנסית ■

אי לעיתונאית פנה אליעזר
בהת אותה ושאל רותם רית

 אחרי או לפני היא אם בדחות
 העיתונאית שלה. הצבאי השרות

 בסמוך שישבה גולדמן, שלי
 בימים שמקובל לו אמרה אליו,

 שהפוליטיקאים הבחירות שלפני
 ולא קטנות, לילדות מנשקים

 כמו ,38 בנות לנשים מתחנפים
 ״כן, לה: ואמר חייך פואד רותם.

 משהו עוד לי ויש נכון, זה
 יש למערכת־הבחירות. להוסיף

 רבות, המבטיחים פוליטיקאים
המפור האימרה שאומרת כמו

 אחיותינו לנשק, ,אחינו סמת,
 נעלמים הם ולמחרת לחשק',

כלא־היו.׳׳
 שהיה יעקובי, גד השר ■

 אמר ביותר, מרומם במצב־רוח
 על החליטו לא שעוד בהומור
 בשידורי שושן אילנה הפעלת

 רוצים כולם כי מיפלגת־העבודה,
אותה. לבדוק
השוו שחקנית־הקולנוע ■
לסנ הנשואה אולמן, לים דית
 נוסעי בין היתה אמריקאי, טור

המג שאירגנה המיוחדת הטיסה
 סיום עם לוורשה. המאוחדת בית

 ראש תמיר, ז׳יל ניגש הטיסה
 לליב על, אל של צוות־ההדרכה

 130 שהכיל זר־פרחים, לה והגיש
נוסעי-הנד כמיספר ציפורנים,

 של בצעיף כרך שאותם סוס,
 אותוק ביקש הוא הדיילות. אחת
 את להניח צוות־המסוס, בשם
 ורשת בגיסו בטכס־הזיכרון הזר

מהמ התרגשה כל־כך השחקנית
והבטי דמעות שהזילה עד חווה

הבקשה. את למלא חה
 עורכת קטמור, הלית ■
 חדרים, ולספרות לשירה ירחון

 שחייה שיעורי לקחת התחילה
ן.1רד1נ בבריכת בסיגנון־חתירה

 מיסעדת בעל לאור, נחי ■
ההתעמ מיסות של הייבואן הוא
הא את המציפות והכושר, לות
 לשיקום שנועדו אלת מיסות רץ.

 בארצות־ הפכו במקורן, נכים
 חי־ למתת ללהיס־ענק, הברית

האמי השפעתן על לוקי־הדיעות
 הראשון. יהיה לא לאור אך תית.

 המאסיביים הפירסומים למרות
 עד אותו יקדים בעיתונות שלו

 בעל תאנים, איציק רך־הדיז
 פחות בעוד שיפתח דיסקוטק,

 תל- בלב דומה מכון משבועיים
אביב.
 אולי תבררי שימי הזמר ■
בפא האחרונה בהופעתו נכשל

 במועדונו חיל עושה הוא אך ריס,
 זכה גדולה בהצלחה שבאילת

הו כשבמהלך ימית כמה לפני
 תיירות כמה אלץ ניגשו פעתו

 שסרי־ לגופו והצמידו צרפתיות
 לכיס־מכנ־ דחפה מהן אחת כסף.

 השאיר שלא מיכתב*אהבת סיו
לדימיון. רב מקום

 זוהר בר# רסנה ,
₪ מן מעטי אוחליאב
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 חברי־כנסת, ביניהם חברים, מאות בחוף־הרצליה. במסיבת־ענק
 ניר את והציפו לאירוע הגיעו ואנשי״עסקים, דוגמניות עורכי״דין,

 אכסלרוד(לצידה) אילן איש-החברה גם בארגזים. שהושמו במתנות
לטבי מהאורחים כמה נכנסו המסיבה במהלך יום־הולדתו. את חגג
החגיגה. להמשך לאילת, מהאורחים 30 טסו מכן לאחר בים. לה

בספ הטמון הפוטנציאל את סו
 יחסי־ למסע אותה הזמינו ריה,

 הם שם בארצות־הברית, ציבור
יו עוד גדולה להצלחה מצפים

הוצ מתכננים התחלה בתור תר.
עות אלף 250 של מהדורה את

קים.
שע האיש מזור, גברי ■

 והביא ארזי ירדנה את שה
בש עבר ולהצלחתה, לפירסומה

 הוא וכעת ניתוח־גב, שעבר בוע
 כראשון־ הוריו בבית מחלים
לציון.
 של אשתו סדרמן, רחל ■
 עמי דן, מלונות רשת מנהל

וב באומץ־ליבה ידועה סדרמן,
 בחופשה שלה. הספורטיבית רוח

ביאכטה, שבילתה האחרונה

 פדרמן אותה. שיתקפו כרישים
 שייטה שבו שהאיזור טוענת

 שחלקם כרישים, שורץ היאכטה,
טורפי־ארם.

הגר חגג שמח יום־הולדת ■
 השבת ביום ג׳קסון יוסף פיקאי

 בתל־אביב. ביתו גג על בלילה,
 חברים רק להזמין החליט הוא

 המיש־ סגן־מפכ״ל כמו קרובים,
 חבר־הכנסת עמיר, גבי טרה

 בן־אליעזר (״פואר׳>בנימין
ועי אנשי־עסקים רולי, ואשתו

תונאים.
 של בת־המיצווה טכס ■

 מעס־ אחד של בתו כהן, שרון
 מרכז־המיפ־ וחבר קני־המערך

לנוכ הודות משעשע היה לגה,
וחברי־ שרים כמה של חותם

 ששפעו ממיפלגת־העבודה כנסת
 שהיה כהן, דויד האב הומור.

 של למישפחה בן הוא חרותניק,
 נקרא מבניו אחד אנשי־אצ׳׳ל.

 אריאל של שמו על אריק,
 אף נקראת שרון ובתו שרון,

 עצמו האב השר. של שמו על היא
רזיאל, דויד של שמו על נקרא
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