
בלי הצגת־במרה ★ ברקזביץ בלי תל־אביב מכבי
זמרת בלי (כמעט) מסיבת־הפתעה ★ שחקנית

 הכדורסלן התכונן איך ■
 מיש־ לקראת ברקוביץ מיקי

תל־אביב, מכבי בין חק־הידירות
רא־ מכני לבין בעבר, קבוצתו

בר־ החרשה? קבוצתו שון־לציון,
 מזה במינהגו התמיד קוביץ
מאוח בשעת־לילה והגיע שנים,

דרוקר, לחיים 122001 רת
שיערו. את לגזוז כדי שלו, הספר

 נרגש נראה הוותיק הכדורסלן
שהכרטי־ בגאווה וסיפר וקופצני,

 את היווה שהוא — למישחק סיס
במהי אזלו — שלו האטרקציה

התבלבל המישחק במשך רות.
הזה העולם דסה, אלי

הא אלרואי, לאלון הנשואה
 ראש אלרואי, יואל של חיין

 למסיבה הוזמנה נתניה, עיריית
 למקום כשהגיעה בעירה. פרטית
 ראש־ של מכוניתו את ראתה
שמכי לחשוד התחילה ואז העיר,

 ליום מסיבת־הפתעה לה נים
 הדלת את כשפתחה הולדתה.
 בנשיקות האורחים עליה התנפלו

 זיקוקין־די־ והדליקו ובחיבוקים
 צחי גם היה האורחים בין נור.

 ראש־הלישכה שהיה מי הנגבי,
 של ידידו ראש־הממשלה, של

בעלה. אלון

 ״פו־1 בנימין חבר־הכנסת ■
 יום מדי נפגש בן־אליעזר אד״)

 קבוצת־חב־ עם בצהריים שישי
 סגן־מפכ״ל־ את הכוללת רים,

עיתונ עמיר, גבי המישטרה
 עסקים. ואנשי בכירים אים

 הפגישות התקיימו בדרך־כלל
 באחרונה אולם א־פחפו, בקפה

 האו־ את ״לבלבל פואד החליט
למ הפגישות את ולהעביר ייב״
 שבוע אחרי דן־תל־אביב. לון

 את להחזיר והחליט בדעתו נמלך
 חברי .1פ1א־פר לקפה המיפגש
מפט כשהם מאז נראים הפורום

 ומחפשים הזירות, שתי בין רלים
מוכרות. פנים אחרי

 הוזמנה שבועות כמה לפני ■
 בקע־ להופעות להקת־השחקים

 במיסגרת זאיר, בירת שאסה,
 למדינת־ישראל. 40ה־ חגיגות

 הזמר של בניהולו הלהקה, אך
 לאירוע. הגיעה לא בר, חיים

 ובכך במלון, נרדמו חברי־הלהקה
דיפלומ לתקרית גרמו כמעט
 כעת כולם. נרגעו מאז טית.

 ובראשונה שינוי, הלהקה עוברת
שיר חבריה יקליטו הקמתה מאז

 זה יהיה שלהם. בביצוע חדש,
איטלקי. שיר

שו ברקן יהודה המפיק ■
 על בלה נילי חברתו, עם חח

הצי במהלך שנוצרו הבעיות
 שבה בסצינה סירטו, של לומים
 ללא כנר דן המנחה מופיע

 ביניהם השיחה במהלך ידיעתו.
 לפתור כיצד הצעות כמה הועלו

 ימים כמה אחרי הבעייה. את
הוע שיחתם שתוכן להם, התברר

 מיסתוריות. בנסיבות לכנר בר
 שיחתם, הוקלטה המנחה לטענת
אליו. הועבר ותוכנה

 לבשה רקנטי(משמאל) איילין מסטן. חלקים שני מערכת והדגימה דוגמנית של בפוזה עמדה
 בכמות הצטיין בחגיגיותו, דופן יוצא שהיה כולו, האירוע שחור-לבן. בצבעי שיפון שימלת
כתצוגת״אופנה. לעיתים ונראה המוזמנים, עצמם על שעטו אלגנטיות תלבושות של אדירה

י ך ן ך ך ך  הנשים עשרות בין היתה בתחרה, משולב מסטן, שחורה בשימלת״ערב \1\
 יום לכבוד שנערכה במסיבת־הקוקטייל, ובגדי־ערב שמלות שהציגו 1\ 111 #11
האורחות(במרכז) אחת התרבות״. ״היכל של בלובי ברנשטיין ליאונרד של 70ה״ הולדתו

 ״מיקי העת: כל והודיע הקריין
 תל־אביב...״. ממכבי ברקוביץ

 והקבוצה מחה, הראשוני הקהל
הובי אכן ברקוביץ של בכיכובו

 ניצחה דבר של בסופו אולם לה.
ברקוביץ. בלי תל״אביב, מכבי
 במצריים, לשעבר השגריר ■

לירו מרותק היה ששון, משח
 שחזר מאז מקום־מגוריו, שלים,
 בקאהיר. שליחות שנות משבע
 טובה אשתו את ששיכל ששון,

 אימת כל מועקה חש היחיד, ובנו
 שהזכירו באדם או בחפץ שנתקל

 ימים כמה לפני אהוביו. את לו
 המכונית את סוף־סוף, קיבל,

 הרבה נוסע הוא וכעת שרכש,
מת שם ירושלים־תל־אביב, בקו

אורנה. בתו גוררת
 הקרנת- נערכה שישי ביום ■

ח הסרט של הבכורה  משיכה, ס
ל אלתר. נפתלי של בבימויו

 מכוכבות אחת ההפתעה, מרבה
קימ אלונה השחקנית הסרט,

 הודיעה לא ואף הגיעה לא תי,
כשנש להגיע. לא כוונתה על

היעדרו לסיבת לאחר־מכן אלה
 להיות צריכה ״הייתי השיבה: תה,

 חולה סבתי הוריי. בבית בחיפה
מאוד."

ברטי, שלווה הזמרת ■
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 דיבר הווינאית, הפילהרמונית התיזמורת של החגיגי הקונצרט אחרי ענק. פטיש־עץ וביניהם משונים, נגינה
 הזה, בפטיש הלם שהנגן פעם ״בכל וייצמן: אמר ברנשטיין. ליאונרד המנצח של בשיבחו וייצמן עזר השר

 עשה הזמן באותו מי.״ של אגיד לא אבל שם. מונחים שיהיו רוצה שהייתי ראשים כמה לי תיארתי
במקצת. תמוהה נראתה מהצד שלצופים הפטיש, הנפת תנועת את מרומם, במצב־רוח שהיה ברנשטיין,

 רואה־ה־ בילה החג את ■
 של בעלה מעוז, דני חשבון
 ביליר בבית־החולים לב, מירח

 בשי־ עזים כאבים חש מעוז סון.
הו יומיים אחרי אך פולי״ביטנו,

 בית־ את עזב והוא מצבו טב
ושלם. בריא החולים

 תב־ מאגי חגגה והיכן ■
 בתואר זכייתה את ריביצקי
 מסן מטעם ,1 מיספר הייצואנית

לאי נסעו שהכל בעת א?1ה״צ
 בעלת־הטמפ־ מאגי לקחה לת,

 והשניים בעלה, נחמן, את רמגט
 אתר לנווה־אטיב, דווקא נסעו

 בחורף. מאדם העמוס סקי־השלג
 הדוברוביצקים של שהייתם בעת
מאו האתר היה בראש־השנה שם

 לתפוס היה וניתן ברלילות, כלס
 מרשים פחות לא שיזוף שם

 עמוס־האדם־והמנ־ בחופה מאשר
אילת. של גל

 המייסדת גוטליב, לאה ■
 ־11 חברת־האופנה של והבעלים

במ יום־הולדתה את חגגה טקס,
 עובדיה לה שערכו צנועה, סיבה

 בתל־אביב. ביר־אליהו במיפעל
 עצים, 70 נטעו הם כמתנה

 הגישו גם הם שנותיה. כמיספר
 מעוטרת עוגת־יום־הולדת, לה

הדגם את מרציפן. עשוי בבגד־ים
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