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 רוב את ובארצות־הברית. שווייץ
שו בתוכניות מעבידו; היא זמנה
המנוח, בנה זכר להנצחת נות

מי שנפטר גבי, חודשיים. ל
 לכבוד שנערכה במסיבה ■

 בלס בך־ארצי לאה הציירת
 ח□־- שהיה מי אריכא, עמום

העו רבות, שנים לפני המישטרה
 אריכא ספרית בכתיבת כעת סק

סאססר החרש, שספרו סיפר
 טל, מתל עבדי בתרגום או ספי׳, ף

 רוב־ בארצות בקרוב לאור יוצא
 שהוא אמר הוא רות־אנגלית.

 מפני באנגלית, לכתוב מעדיף
 את למכור מסוגל הוא שבחו׳ל

■ותריחמיס בכמויות ספריו
יוקר ג׳יפים לרוכשים ■
 השינד במיטב המצויירים תיים,

 איש־ באחרונה הצטרף לולים,
 סלאטו־ שמואל העסקים
ב־ העיר בחוצות הדוהר שרון,

.85 מודל שחור, ג׳יפ
ארי־ היתה שנים במשך ■
 של בכירה כתבת וכסלר קה

 בארז. המכסיקאית הטלוויזיה
 הספיקה שלה הקאריירה במהלך
 רגל רונלד הנשיא את לראיין

מיבאיל הסובייטי עמיתו ואת
 ער־ יאסר את גורבאצ׳וב, -

 אחרי אחרים. ורבים סאת
 חודה היא שנית של היעדרות

סיאך־אן. רשת ככתבת ארצה
 רי- הזמרת של הצעירה אחותה (מימין)יהאן־פוח טלי

הנשואה, האחות מימין) דיאנה(שניה טה,
באירוע נפגשו (משמאל), ריטה והזמרת משמאל) (שניה שרונה האם

 השיבה תקליט, מוציאה אינה מדוע האם כשנשאלה מישפחתי.
 עם משותף תקליט או שיר תקליט היא ואולי על־כך, חושבת שהיא
וטכטי. צעיר במראה גם החיננית האם ניחנה ערב, קול מלבד ריטה.

 עם מסוכסכת היתה הדוגמנית, (משמאל),מור פינציי .
שנים. במשך בן־עמי(מימין) תמי הדוגמנית

 חברות להיות וחזרו חודשים, כמה לפני זו עם זו השלימו השתיים
מארגנת. שמור בתצוגות מדגמנת אינה בן־עטי אך כבעבר. קרובות

 בגודלה הרביעית הכבלים רשת
 שוב היא כעת בארצות־הברית.

 מכינה היא והפעם עסוקה,
 ניותרקד לע כתבות של סידרה
 שיינפא* רינה ביניהן בארץ,

 הצעירה רקדנית־הבטן וכינרת,
בארץ. ביותר
מעצב־ של רבים לקוחות ■

הופתעו ברם גרשון האופנה
 של המיוחד שלה את לשמוע י-

כש דמארי, שושנה הזמרת
 שלו. בית־האופנה עם התקשרו

המע עם ביותר מיודדת הזמרת
 הסטודיו את לפקוד ונוהגת צב,

ולפ בשבוע, פעמים כמה שלו
 היא הרות עליה כשנחה עמים,

במקום. כטלפונאית משתעשעת

 עובר ביפו הסערה מועדת ■
 לקחו המקום את נוספות. לידיים
 ישראלי מיליונר לוי, חיים

את שעשה בניריודק, המתגורר

 ומשה בעיסקי־טכסטיל, הונו
 המתגורר ישראלי תקליטן רץ,
מתכ השניים בניריורק. הוא אף

 ולפי במקום רבים שינויים ננים
 הם חודש, בעוד הגחלת תיחה

 ירקוני, יפה הזמרת את הזמינו
 שנים במשך במועדון שהופיעה

 שבגלל להם הודיעה זו אך רמת.
 דודו עם שלה הישן הסיכסוך
 לא היא המועדון, בעל לויתן,

לפתיחה. תגיע
 הפסלת תפתח הבא בחודש ■

 אולם־התצוגות את גור אילנה
 האי־ לצורך במנהטן. שלה החדש

 השר ידידיה, את ביקשה חע
 לילי, ואשתו שחץ אריאל

 בני־הזוג אורחי־הכבוד. להיות
 באר- ישהה שרון להזמנה. נענו

 המישרד, בענייני צות־הברית
 כך אליו, תתלווה לילי ואשתו

האי עבור במיוחד יטוסו שלא
רוע.

וה תבורי שימי הזמר ■
 ברנדם ננסי המוסיקלי מעבד

 במשך זה עם זה מסוכסכים היו
מ איש והתעלמו חודשים, כמה
 באירועים נפגשו כאשר רעהו

ד אסף איש־החברה שונים.  ר
 שניהם, של משותף ידיד בין,

 הוא ביניהם. להשלים החליט
 מבלי לביתו, שניהם את הזמין

 השני, של בואו על ידע שהאחד
 החליטו הם השניים וכשנפגשו

 ביניהם. ההדורים כל את ליישר
 על ביניהם הידידות חזרה כעת
כנה.
האמרי המולטי־מיליונר ■
 ארצה בא ששון מורים קאי

 את לבקר כדי ימים לשלושה
הישר אשתו ואת בני־מישפחתו

 נילי לשעבר מלכת־היופי אלית,
 חתול עבר באחרונה דרוקו*.

 האחים שותפיו, לבין בינו שחור
 בחברת השליטה בעלי נקאש,

 בפשרה, נגמר המשבר מרדאש.
ישרא אנשי־עסקים של בתיווכם

הצדדים. לשני המקורבים ליים

 י0 הזמרת כשנשאלה ■
 אביה, על דעתה מה היימן
שלדעתה השיבה היא נחום,

 מלחין־רוק, להיות צריך היה הוא
 אותו הביאו נסיבות״החיים אך

 שירי־ מלחין הפך והוא לקיבוץ,
 ההמצאה ״הוא זאת, מלבד עם.

 את שהמציאו מאז ביותר הגדולה
נייר־הטואלט."

 ומלכת־היופי הדוגמנית ■
 מבלה שושן, אילנה לשעבר,

 תל־אביב בין בטיסות הרבה
עו היא בקליפורניה. וסאן־דייגו

ע בצילומי־פירסומת שם סקת
הדוגמנית שונות. חברות בור

 כמה בסאן־דייגו לשחת נוהגת .
אר חוזרת היא לאחר־מכן ימים,

 במסלול עברה אחד בחודש צה.
פעמיים. הזה

 ארצי שלמה הזמר ■
 בפיקוחה דיאטה, לעשות התחיל

 מישורי. פולי הדיאטנית של
 זמן מוצא לא והוא מאחר אך

 הדיאטנית עם יום מדי להתקשר
 למזכירתו הוראה נתן הוא שלו,

 את ולקבל במקומו להתקשר
 הצטרף ארצי היומיות. ההוראות
 אמנים של לשורה באחרונה
 את לשנות שהתחילו ומפיקים,

שלהם. הרגלי־האכילה
₪ אדדליאב זזדד

ל ״ ה צ ל

ברקו מיכאלה
ו8בוז
 הישראלית הדוגמנית

ה בכל בייתר המצליחה
קו, מיכאלוז זמנים, ר  ג
 מצד לחצים תחת נמצאת

 וחברים, אנשי־מיקצוע
 אותה לשכנע המנסים
מ להימנע כדי להתחתן

 תעשה אם צבאי. שרות
 קאריירה לה צפויה זאת,

 ברחבי־עולם מטיאורית
 מאות של בגובה והכנסות

 ברקו אך דולארים. אלפי
 לעשות בדעתה נחושה

הצבאי. השרות את
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 בסמוך שישב ונוסע בשנתו, אותו צילם הנוסעים אחד בשמיכה. אותו כיסתה והדיילת נרדם, הוא מאוד,
הקורבן. הוא ברקן שהפעם אלא נסתרת״, ״מצלמה מסרט כלקוחה נראית הזאת הסצינה שכל העיר
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