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 בעל[ של הצרות ★ ר״ץ? של הג׳ינגל את ילחין מי
אירופהב מזלו ותמנס בנזת־של ★ ״מרצדס״?

בצ התחרו מלחינים שני ■
 שישמש הג׳ינגל, הלחנת על מוד
הק בבחירות ר׳׳ץ מיפלגת את

 שולמית חברת־הכנסת רובות.
 של הג׳ינגל את אהבה אלוני
 אך מרוז, גיא הצעיר המלחין

 העדיף שריד יוסי חבר-הכנסת
 שנבחר אוליארצ׳יק, אלון את

ה את חיבר שריד השניים. מבין
הזה. לג׳ינגל מילים

 בעלת ארבל, עמליה ■
 לחבריה סיפרה לאמנות, הגלריה
פג החברתיים האירועים שבאחד

 סרס שימעון בשר־החוץ שה
 לנתיבות נסע מדוע אותו ושאלה

 אבו־דזצי־ ברוך עם לפגישה
 שמטרתו פרס אמר לדבריה רא.

 הבבא של לקברו לעלות היתה
 ברוך של אביו המנוח, סאלי

הקרבות והבהירות אבו־חצירא,
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חברתיים. באירועים לאמו נלווה הצעיר אדרי. רפי ובעלה, אמו
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 צבי״ הזמר אליהם מצטרפים כלל בדרך קבועה. בשעה שישי, יום
מר שניהם. רק נכחו השבוע אך שחקנים. כמה ועוד פיק קה

הארץ. ברחבי שונים במקומות־נופש שהו חבריהס-למישחק בית

אנ עם להיפגש אותו מאלצות
 לדי- מנוגדות שדיעותיהם שים

עותיו.
 אבידור שמואל הרב ■

מעב־ שמתחרד מי כי טען הכהן

באיטליה. פירנצה
 חופני הזמר כשנשאל ■
 בפס־ משתתף לא הוא מדוע כהן

 המכונה התימני, טיבל־השירים
שמארגני סיפר הוא התימרה,

 מרוצה כל־כך היה הבעלים, אחר
 לפנות־ 3 בשעה הערב, שבסיום

 כהן מישפחת לבני אמר בוקר,
מתש פטורים שהם ואורחיהם

לום.
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לבעלה. שהוגש התפריט על גם שרון הגברת פיקחה האירוע במהלך מפניו. הזיעה את וניגבה נייר

לח כי לחתול. דומה יהיה שיו
 יש ועכשיו נשמות, שבע יש תול

 המחזירות דתיות מיפלגות שבע
בתשובה.

 בקר, מיכל אשת־החברה ■
 חיים הגרמני למיליונר הנשואה

 המר מכונית את הכניסה בקר,
 בתל־ המוסכים לאחד שלה צדס
 שעות כללית. לבדיקה אביב

 מהמוסך שיצאה לאחר אחדות
שהמ לגלות נדהמה במכוניתה,

 להפעיל יכולה היא ואין כבה נוע
 ברכב. החשמליות המערכות את

שב לה התברר הרבה להפתעתה
האור המצבר את החליפו מוסר
יו קטן במצבר הרכב של גינלי

 למולטי- אחרת. מתוצרת תר,
ח האמריקאי־הישראלי מיליונר

 המערה מועדון מבעלי לוי, יים
 שרכש לוי, אחר. אירוע קרה

 אותה והפך ישנה מרצדס מכונית
 לגלות נדהם מפוארת, למכונית

נעל שמכוניתו הבקרים באחד
 עם להתקשר לו יעצו חברים מה.

 שהספיק לפני עוד אך המישטרה.
חב איתו התקשרה זאת, לעשות

והו גנובים כלי״רכב לאיתור רה
 באחד נמצא שרכבו לו דיעה

שלם. כשהוא עזה, מפרדסי
ה לכבוד גדולה במסיבה ■
 שר סול, דויד האמריקאי שחקן

 המפיק של כאורחו לארץ גיע
שה המפיק סיפר ערן, דורון
 אמור הנודע האמריקאי שחקן
 לעיך בדרך הסרט את לביים
 שנה, חלפה מאז בהפקתו. חרזד,

 שהשחקן התברר אלה ובימים
 הסרט. את יביים לא האמריקאי

 ערן, דורון יתפוס מקומו את
הבימוי. את גם עצמו על שלקח
 ,20ה- בת דשא שירלי ■
 דשא אברהם האמרגן של בתו

בפא דירה שכרה פשה, המכונה
 היא שם מרכז־פומפידו, ליד ריס

 ו־ תיאטרון ללימודי מתכוננת
 חודש. בעוד שיתחילו מישחק

 מנוסי, דנה העדיפה לעומתה
 מנוסי, דידי העיתונאי של בתו

בעיר כצלמת מזלה את לנסות

 סכום לו חייבים נשארו האירוע
 של מהפסטיבל דולר 4000 של

שעברה. השנה
 יזהר כהן, חופני הזמרים ■
 ורדינה הזמרת ואחותם, כהן
 ספונטנית הופעה הופיעו כהן,

 ה־ שאולי. רפי של בר שי1בס
 שגם כל־כו גדולה ודתה שימחה

 לשירה, הצטרפו אחרים רבים
 מיכאלי ריבקה המנחה כמו

 של אלמנתו אופיר, ולידיה
שאולי, טדי אופיר. שייקה

מנה ירקוני יפה הזמרת ■
 הילטון הנהלת עם משא־ומתן לת
 ־30ה־ לגילאי מועדון הקמת על

 מועדון־ של במתכונת פלוס,
 עד שונות. פעילויות עם חברים,

 הצדדים שני הגיעו לא עתה
 תוותר שירקוני ונראה להסכמה,

הרעיון. על
שרובד ניטה הנדבנית ■
 שבועות, לכמה הארץ את עזבה
הפזו בבתיה ביקורים לערוך כדי
ב בוונצואלה, ברחבי־עולם: רים
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 את שעיטר השפם, את מסיבה של ן(11* 11/ 1 11 #1 #11/

 אך מיספריים, לו שיתנו מהמארחים ביקש הוא הצגה. לצורך פניו
וויתר. חדים, די שאינם גילה השפם שיער את לחתוך כשניסה
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