
 השיבה והיא כל־כך, ממהרת היא
 לארוחת־צהריים מוזמנת שהיא
גולד פנינה ידידתה, אצל

 הופיעה ימים כמה אחרי שטיין.
ב אך היריעה, העיתונים באחד
 שהדוגמנית בה נאמר שינוי.

שו אילנה ומלכת־היופי־לשעבר
 כשהיא במכוניתה נראתה שן

 אצל לארוחת־צהריים ממהרת
 אשת־העס־ רוזנבלום. פנינה

 עם בקישרי״ידידות שאינה קים,
 מופתעת היתה שנתיים, זה שושן
 היא בעיתון. מהידיעה ביותר

 הטובה, חברתה עם התקשרה
 לה ואמרה גולדשטיין, פנינה
 שושן של מהניסיון המומה שהיא

העי באמצעות אליה להתקרב
 לה הסבירה גולדשטיין תונות.
 של בטעות העניין כל שמקור

 לאיזה הבין שלא העיתונאי,
הדוגמנית. התכוונה .םנינה

 ״אין הידוע הפיתגם את ■
 באחרונה חשה בעירו״ נביא

הבינלאו הישראלית האופנאית
 המעצבת, בן־ארי. ריקי מית

 בבירת־ רבה בהצלחה שזכתה
 כאחת והנחשבת פאריס, האופנה,

ה התחזיות בתחום המובילות
חוד כמה זה מנסה אופנתיות,

בת עיסוק לעצמה למצוא שים
 תוכל שבו בארץ, האופנה חום

 אך וממירצה. מכישרונה להעניק
 חוזרת והיא נכשלו, מאמציה כל

וכועסת. מאוכזבת לפאריס,

 זזד,ד כדק, דפנה
■ מ; מעמי אדדליאב

וה מנהלי־התיאטרונים, נציגת
 הגבר אשרוב, מישה שחקן
 התרכזה אלמגור בחבורה. היחיד
וא האסתטיקה בנושא בעיקר

 כשהיא מתרעמת שהיא מרה
 ערימות־הגרעינים כל את רואה

 בגמר הריצפה על המפוזרות
להכנסת מתנגדת והיא ההצגה,

 בך־עמי תמי הדוגמנית היו
קובלנץ. רני ומנחה־התצוגות

כר חזי איש־התיקשורת ■
 משהות חזרו רני ורעייתו מל

שבצר בנורמנריה בת־חודשיים
 בעריכת כרמל עסק שם פת,

 סופר שלא הסיפור הוזדש, ספרו
נפגש כרמל הזוג ישראל. על

 שהיה סלע, פטר הוותיק הצלם
 שבץ הגבוהים השכר מקבלי בץ

 הוא כעת בארץ. הרשת אנשי
 פרטיים, ואירועים חתונות מצלם

 איש־העס־ ,חבריו לו שמסדרים
 ואיש-ה- נימרודי יעקב קים

 שילח• יגאל סרטים
איש־העסקים של בתו ■

 אור־ נועם המוציא־לאור ■
יש בין זמנו את מחלק בך
 הוא בתל־אביב ללונדון. ראל

 הוא מכן ולאחר שבועיים, שוהה
 חברה לו יש שם ללונדון, טס

 מולטימדיה, בשם להוצאה־לאור
 טו־ חיים השחקן עם בשותפות

ל מוציא הוא אלה בימים פול.
 קבוצת־הנד על הספר את אור

מסו ובו תל־אביב, מכבי דורסל
 שכתב שיר כמו קוריוזים, על פר

הק לחברי 1981 ב־ דיין משה
מ עטורי־ניצחון שחזרו בוצה,
 של המלא ששמו והעובדה חדל,
 ולא משה הוא ברקוביץ מיקי

הכל. שסוברים כפי מיכאל,

 אשתו ברקוביץ, שלי ■
שי עוברת ברקוביץ, מיקי של

 להיפטר החליטה באחרונה נויים.
ו מיותרים, קילוגרמים ממיספר
שומרי־מישקל. לחוג נרשמה

 שבו למקום ומסטיק משקאות
 לאמנות- מיקדש רואה היא

 שבתוקף אמרה אלוני המישחק.
 להרצות יכולה רק היא תפקידה

באפ ואין ומישפט, חוק על
 זאת, ולהדגים לשחק שרותה
 נראית כזאת שהמחשה למרות

 מהרצאה מעניינת יותר לה
הנושא. אותו על רגילה

 גאלי■ ניקולאי ■הנסיך
 שלומציון של בעלה צין,

 הוא בעבודת־כפיים. בחר קינן,
 תומרקין יגאל לאמן עוזר

 חדשים, פסלים חמישה להכין
ציבורי. למוסד המיועדים

 טופז דודו השחקן־בדרן ■
 ולפני המודעות, בחיידק נדבק
 קורס את סיים הוא ימים כמה

 (שפירושו א״־אם של המבוא
 שעות הווה"). ״אני באנגלית:

 היה כבר הוא הסיום אחרי אחדות
 הוא בתוכנית־רדיו. להופיע צריך
 קהל־ה־ אך ועייף, עצבני הגיע

 באולפן, והצופים בבית, מאזינים
בכך. הרגישו לא

 גי■ יוסי אחר שחיפש מי ■
 ב־ א,1ה״צ מסן מנהל נוסד,

 יכול אותו מצא ולא מישרדו
 מונעת, לנהיגה בקורס למצאו

ה בין רצופים. יומיים שנמשך
הקורס באותו האחרים לומדים

 בחברת וחופש, עבודה של משולב לביקור ארצה הגיע והטלפאתיה, איש־המיסתוריןגלו אוד׳
 צימחתי שהוא גלד, ונטלי(במרכז). דניאל(מימין) ילדיהם ושני חנה(מאחוריו) רעייתו

ומישקפי״שמש. כובע חובש הוא אותו יזהו שלא ועל־מנת קילומטר 20 בוקר בכל רץ אדוק,

ש נלסון, מריאן עם בצרפת
בהו כרמל של שותף הוא אביה
החדש. ספרו צאת
 לחר בלוז הישראלי הסרט ■
 בארץ. בהצלחה זכה ל1ד1ה פש

 לנסות החליט שור רנן הכימאי
 שהות אחרי בחו״ל. גם מזלו את
 הוא בניריורק ימים כמה של

 שהוא לקסיננטון, למלון נכנס
 והחל הישראלים, בקרב פופולרי

 לקהל הקוראים כרוזים מחלק
 שור בסרט. ולצפות לבוא הרחב

 עד הנוכחים, על־ידי זוהה לא
 הקשר מה אותו שאל מהם שאחד

 במבוכה השיב הוא לסרט. שלו
הבימאי. שהוא
בקי החלה אךבי־ס׳ רשת ■

 ארבעה פוטרו כבר ובארץ צוצים,
עמד מהם אחד בראש צוותים.

היל פלאטו־שרון, שמואל
 חצים סרג׳ ובעלה גוזלן, דה

 לא- לתקופה הארץ את לעזוב
 את למכור מנסה היא מוגדרת.
 אך שבהרצליודפיתוח, חווילתם
ה המצב בגלל בקשיים נתקלת
הנדל״ן. בתחום והקשיים כלכלי

ברנהרדט גיורא השף ■
 הוא חדש. עיסוק לעצמו מצא

 מועדון־ של התפריט את מרכיב
בריאות.

 קיש־ על ממונה שהיתה מי ■
ה בלישכת״העיתונות רי־החוץ

 רמבאום, לינדה ממשלתית,
ש אחרי מאמריקה, ארצה חזרה

 שלו ההתמחות את סיים בעלה
 בבית״החו־ בכירה מישרה וקיבל

בירושלים. הדסה לים

 • נר־ השבוע הבקרים באחר ■
 שושן אילנה הדוגמנית אתה

 עיתונאי- מאוד. ממהרת כשהיא
לאן אותה שאל בה שפגש ידיד

 לאירוע הגיעו משמאל) ואביו(בתצלום איינשטיין אריק הזמר של בנו
 חברתו- למעלה) (קצוצת״השיעד, אליהו סימה של בחברתה מישפחתי

קאריירה. המשך ומתכננת לארץ שחזרה לב, עדנה בזמרת פגשה אליהו בנו. ואם הזמר של לחיים
איינשטייו אמיר


