
1

. ■■■-׳-•י-( ׳ . , ׳ ■------------------------------------------------------------------

שפז סמי שד המחודש ירח־הדבש 4  * גרינ
מרקוס אימלדה שר הנעריים אוסף ער והאמת 1

בתו יודקובסקי, ■אתי
 דב אחרונות •דישח עורך של

 תלבושת הפגינה יודקובסקי,
 החיננית אתי ככלה: מקורית

 כ־ימ במסיבת־הכלולות לבשה
 לבן וזר צחורים, וחולצה נסיים

לראשה.

שהת במסיבת־החתונה, ■
 אוניברסיטת מידשאת על קיימה

הפוליטי רוב נכחו תל־אביב,
 מראש־ במדינה: הבכירים קאים

רו שמיר, יצחק הממשלה  ד
 קצב, משה מודעי, יצחק
 יעקובי, גד וייצמן, עזר

 רבין, ויצחק בר־לב, חיים
נתן. לאייבי ועד

 סמי הפתיע בחתונה ■
 של עורר״החדשות גרינשסן,

בלונ בחברת כשהופיע ידיעות,
 הסתבר עדה. בשם זוהרת דית

 השניים החוקית. אשתו שזוהי
למח שנים. חמש זה בנפרד חיים

 לירח-דבש ועדה סמי נסעו רת
בספרד. מחודש

 מ־ בת־שנתיים התערבות עשה
 תהיה שלא כך על יום־החתונה

ההת פלסטינית. מדינה אז עד
 החתונה ממוזמני אחד עם ערבות
 ויסקי, בקבוק על כמובן, היתה,
הג׳נסלמנים. כדרך

 מ־ התרגש המוזמנים אחד ■
שמח ״כל־כך רבין: עם פגישתו

לידי התכוון הוא שניצלת!" תי
 בחאן־ בשר אבנים יידוי על עה

 מושג לי ״אין השר: השיב יונס.
 מספרים פתאום מדובר! מה על
 איזה בחיי! להתנקש שניסו לי

 או מגג משהו הפיל כנראה, חייל,
 עשרות ניצלתי כך מירפסת...

בחייר פעמים

 חיתנו שבו היום באותו ■
 אתי את יודקובסקי ורב לאה
 אריה גם חיתן לדויד, בתם

 את ראש־עיריית־חיפה, גוראל,
 מהמוזמנים כמה נראו לכן בתו.

מהאו ממהרים השמחות לשתי
 לכיוון ברמת־אביב, ניברסיטה

חיפה.

גיר הדוקטור נראה כבר צה״ל,
 בקפה־הבימה ביאליסטוק עון

חטו צעירה בחברת בתל־אביב,
בה.

 בנק מנכ״ל בינו, צדיק ■
 כשהוא לא־מכבר נראה לאומי,

 ולא במחלקת־תיירים, ארצה שב
 יותר. היקרה במחלקת־עסקים

 אותו, ששאלו למי הסביר, בינו
 פרטית, בחופשה נמצא שהוא

לנ צורך שום רואה אינו ועל־כן
עדי בתנאים ולטוס עיניים קר

יותר. ויקרים פים

סיפ בינו, אורה אשתו, ■
 על מראש ידעה שלא רה

 בעלה של כוונתו בדבר הפירסום
 מתפקידו מרס בחודש לפרוש
 ביותר הופתעה אורה הבכיר.
 במהדורות־החדשות זאת לשמוע

החמישי. היום של

 ראומה את שחיפש מי ■
 עזר, בעלה של לצידו וייצמן

איב ראומה בקשיים: נתקל ודאי
 ממישקלה, רבים קילוגרמים דה

ה גיזרתה פי על לזהותה וקשה
הדקיקה. עכשווית

וייצ־ עם שהתבדח מי היה ■
מא הולכת ״הנה, לו: והודיע מן

 רות?״ ״אה, גיסתו!" חוריך
 והסתובב בחיבה, וייצמן שאל
 דיין, רות את לשלום לברך

 של ואלמנתו ראומה של אחותה
 בצחוק, פרץ לפתע דיין. משה

 דיין, ברחל נתקלו עיניו שכן
 ברות ולא דיין, של השניה אשתו
 ראומה במקום. היתה שלא דיין,

רחל. עם דיברה לא

ד)קצב משה השר ■ כו לי ) 
מאכ שהוא לווייצמן לספר נהנה

 במצודח־זאב החדר את כיום לם
 עת וייצמן, את בזמנו ששימש

 של מערכת־הבחירות את ניהל
ניצחו לקראת ,1977ב־ הליכוד

 מע־ את כיום המנהל וייצמן, נו.
 נהנה המערך, של רכת־הבחירות

 והתלונן: ההם בימים להיזכר
 שיכולתי הזמן כל לי ״אומרים

 ולהיות בליכוד בשקם לשבת
 איך אבל ראש־ממשלה... כיום

יכולתי?״

רבין יצחק שר־הביטחון ■

 מוזס־ לתמר נולדה בת ■
 היא יום־כיפור. ערב בוריביץ,

 את להזכיר כדי נועה, נקראה
 מוזם, נוח תמר, של אביה שם

בתאונת־דרכים. שנספה

ה התת־אלוף של ידידיו ■
 ערכו קהלני, אביגדור פורש,

ל מסיבה שעבר בשבוע לכבודו
 המסיבה מצה״ל. פרישתו רגל

 במושב ידידים בבית התקיימה
 היתה זו לוד. שליד בית־נחמיה

 הובא וקהלני מסיבת״הפתעה,
 בערב־ שמדובר בידיעה לשם
 היו אבל חברים. כמה עם בילוי

 חברים: מכמה יותר הרבה שם
 איציק פיקוד־הדרום, אלוף

 פיקוד־המרכז, אלוף מרדכי,
 ומיל׳) אלוף מיצנע, עמרם
נוס אנשי־צבא דרורי, אמיר

 קהלני, של ואמנים־חברים פים
 קצרה: הופעה נתן מהם אחד שכל

 שרעבי בועז גילעדי, מוטי
 שם היה ליאונוב. דני והבדרן

 שניתח קהלני, של רופאו גם
 ב־ הרבות פציעותיו בכל אותו

 התת־ הכריז ועליו מילחמות,
 כעל ערב, באותו הפורש, אלוף

 את שמכיר היחידי ״הבנאדם
, ממני." טוב יותר חלקי־גופי

 ממעצר, שיחרורו למחרת ■
מ־ השיחרורים לפרשת בקשר

למין". ״בקשר (השני) סיפרה וצאת ליוס-הולדתה המסיבה כלת היתהאבומסון זיווית
ה באו ת, של תצלומיה היו קיר-הכניסה על חייה. תקופות מכל ידידי זיווי

 פסיכולוגית שהפכה לפני שיחקה, שבהן הקאמרי" ״התיאטרון הצגות של במודעות וכלה בגן־הילדים החל
ת אדלר". ב״מכון (בתמונה). גבע בועז שלה, הרופא את גם הזמינה ביטחון וליתר מאוד, התרגשה זיווי

״שטרן", הגרמני השבועון של 40ה״ יום־ההולדת את לחגוג באההט־שוזמוהב אסתר
 בנוכחות טל, שבתאי בישראל, השבועון נציג על־ידי שנחגג

 כי מרגש, היה המיפגש רודנסקי. שמואל השחקן את במקום מצאה אסתר מגרמניה. שבאו העורכים
 מפרשת האצנית ניצלה שבה ,1973 של האולימפיאדה ערב במינכן האחרונה: בפגישתם נזכרו השניים

 אחרת אורחת האולימפי. בכפר אותה לבקר ובא בגרמניה, בתיאטרון אז שיחק רודנסקי החטיפה.
 עכשיו העובדת שהתגיירה, לשעבר האוסטרית הנספחת טאופר, ברברה היתה ״שטרן" של במסיבה

 פולאט(למטה). אריך ״שטרן', של עורך־החוץ ותיק: מכר עם נפגשה היא גם ישראל. במוסיאון בירושלים
 כי ואמר שנה, 40 מלאו ברנאדוט פולקה לרצח שגם ליטקה, קלאוס הראשי העורך נזכר בדברי-הברכה

הגרמני. השבועון את שהקימה שטרן" ל״כנופיית קדמה ההתנקשות את שביצעה שטרן" ״כנופיית

בת נסעה נבון אופירה ■
ל ללוס־אנג׳לס השבוע חילת

 פרס שם תקבל היא ימים. ארבעה
 כר־ שכל בארוחת־ערב, מיוחד

 מאות עולה בה. טיס־השתתפות
דולארים.

 הנוסע ברמן, בני הזמר ■
 ריס1ם וקטנה, ישנה במכונית

 מזגן להתקין החליט ',59 משנת
 ושם למוסך, בא הוא *במכוניתו.

 רוצה שהוא זה איך ממנו. צחקו
דו 2000כ־ העולה מזגן, להכניס

 דומה? סכום השווה למכונית לר,
 בלתי־אפשרי. שזה לו הודיעו

 שם וגם אחר, למוסך נסע ברמן
רו שהוא ואמרו מהרעיון, צחקו

 בסופו אבל אוטו". עם ״מזגן צה
מבוקשו. את שם קיבל דבר של

 מנהל גם הוא נווה יעקב ■
 של ולנזער לילדים התיאטרון

 גם באיזור־הדרום, פורת אורנה
 פסטיבלים של מוסיקלי מפיק

באחרו בתחילת־הדרך. זמר וגם
 בימת על שירים כמה השמיע נה

 בבאר־ לנוער הארצי הפסטיבל
 איש־ה־ מנחה־הפסטיבל, שבע.

 החמיא פאר, דניאל טלוויזיה
 הוא האם אותו ושאל לשירתו,

העו נווה, בטלוויזיה. הופיע כבר
 עם אריך־נגן בקרוב להוציא מד

כספי, מתי לו שכתבו שירים

 מנור אהוד היימן, נחום
 שהוא לפאר סיפר רובם, ודני

 אחת, פעם המירקע על הופיע
אב של שלום שבח בתוכנית

 פאר: של תגובתו בורג. רהם
 פופולרית, מאור תוכנית ״זוהי

 אברהם את לקחה היא לאן תראה
בורג.״

 הוז, עדה העיתונאית ■
 בניו־ האחרונות בשנים השוהה

 הארץ היומון ככתבת יורק
 כדי לארץ חזרה כלכלה, לענייני

 של נישואיו חגיגת את לחגוג
השחקן(סי )27( פלס דור בנה
 דור הכסף). איפה סינים, נים

 שנים וחצי שלוש אחרי התחתן
 ליברמן, חגית עם רומאן של

 ורואה־חש־ כלכלנית בת־גילו,
כא זה את זה הכירו השניים בון.
 כמרריך־דראמה שימש הוא שר

 ב־ במחנה־קיץ הסוכנות מטעם
 אחת היתה והיא ארצות־הברית,

שם. המדריכות

 בד ח את גם הזמינה הוז ■
ובז מילדות, חברים הם אמוץ.

 הוא עיתונאית. נעשתה היא כותו
 היתה כאשר למעריב אותה הביא
 נוהג שאינו אמר בן־אמוץ מורה.
 אבל לחתונות, בדרך־כלל לבוא
 בזכות רק ולוא יבוא, הפעם אולי

דור. קוראים לבנו שגם העובדה

12


