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 הנד של בתם דקל, אילת ■
הציי ואשתו דקל אריה לונאי

 בארץ צילמה דקל, אביבה רת
 דהיי־ מחנה־הפליטים על סרט
 על־ירי להפצה נרכש הסרט שה.

המפי אמריקאית חברת־סרטים
היכ כדי תוך קצרים. סרטים צה

 בניו־ המתגוררת רקל, בין רות
הת הם אנשי־החברה לבין יורק,
 ממנה וביקשו מכישרונה רשמו

ה ישראלים על סרט שתעשה
 היא כעת בניו־יורק. מתגוררים

ובבי התסריט בכתיבת עסוקה
הס את יפיק מאיר בעלה מוי.
 של בתם זכרוני, וטיבי רט

 וה- זכרוני אמנון עורר־הדין
 ושכנה זכרוני, מירי יחצנית

תערוך. ובעלה, אילת של
 מהמא־ שלוואה, דניאל ■
הקוס־ חברת של הראשיים פרים

 ושהכי־ להם, שהיו המיזוודות 17
אי ודברים דוגמיות צילומים, לו

 שלוואה היו. כלא נעלמו שיים,
 כרי כלי־גילוח, לרכוש נאלץ אף

 מסודר כשהוא להופיע שיוכל
למשעי. ומגולח

 מרקוס יואל העיתונאי ■
 לכן לדירתו, מפריצה מאוד חשש

סו באמצעות מגוריו את איבטח
 החלונות כל על שהותקנו רגים

של אחד, קטן חלון מלבד בבית,
 בלתי־ניתן היה המומחים דעת

דוו אולם מיקומו. בגלל לפריצה
ות באחרונה נפרץ זה חלון קא

 שהכי מה נשדדה. הדירה כולת
 העובדה היא מרקוס את הרגיז

 ה״הומירור" את פירק שהפורץ
 סי־ של הלחות לשמירת (מכשיר
 הסיגא־ כל את וקילקל גארים),

בו. שהיו רים

 שנים זה מתגוררת נתן, אייבי של גרושתו (משמאל)נתן וחי
נגדים. נייצור עוסקת היא שם בהאיטי, רבות

 הלכה היא הנוכחי בביקורה שנים. שש לפני בארץ ביקרה באחרונה
 האחות ואת (במרכז), לביא אריק המיסעדן ידידה, את לבקר

 שהיא סיפרה נתן הדייג. סם המכונה סמנורי(מימין), אתי והדייגת
מישפחתיות. בפגישות הזמן מרבית עסוקה היא ביציאות, ממעטת
 ואלי־ קום.1ל הצרפתית מטיקה

הרא המדריכה שטראוכ, א!
 לארץ הגיעו החברה, של שית

 כדי מאמסטרדם ישירה בטיסה
ה קו על הרצאות כמה להעביר

 הנקרא החברה, של החדש איפור
 בנמל־ כשנחתו בצבעים. שחור

עיניהם. חשכו בן־גוריון התעופה

 שהיה מי אליהו, מושון ■
 הקודם הרמטכ״ל של נהגו בעבר
 הפאב בעל הוא וכיום לוי, משה

גדו להפתעה זכה הלילה, אמצע
 פנה ביום־הולדתו כאשר לה,

פי אלוף מרדכי, איציק אליו
 להצטרף ממנו וביקש דרום, קוד

כשחזרו בירושלים. לחתונה אליו<
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התנוחה. באותה להישאר ממנו שביקש הצלם, של במצלמתו שהיתה תקלה בגלל ארונות, דקות במאמן

 למו־ הסתבר לפאב, מכן לאחר
פרו האופנאית שידידתו, שון
 מסי־ לו ערכה בלוגרונד, מה

 גם נכחו במסיבה בת־הפתעה.
לש והרמטכ״ל הראשון מפקדו

 תיק במתנה לו שהעניק עבר,
 מנשה הצייר בונד. ג׳יימס

ציור. לו העניק קדישמן

 מירי מעצבת־התכשיטים ■
 בחברת־התכ־ שעבדה סלמון,

 אנד קליף (אן הנודעת שיטים
 בניו־ החמישית בשדרה ארפל
 לשעונים, חנות פתחה יורק,

 מעצב־ עם שיצרה קשר בעיקבות
 זילכר־ אלן הצרפתי השעונים
העי בשמי עולה כוכב שטיין,

 נכנס הבקרים באחד בצרפת. צוב
 המתגורר אדס, הזמר לחמתה
 פרי שעון ורכש מקום, בקרבת
לאחר זילברשטיין. של עיצובו

 למקום נכנסו מהחנות שיצא
אח שעקבו ממעריצותיו, כמה
דומה. שעון ורכשו ריו,

 השנה ביום־העצמאות ■
 המולטי־ סמסטה למלון הגיע

 קרמר, ג׳וני השווייצי מיליונר
בצי היהודית הקהילה מראשי

 וצפה במלון בילה קרמר ריך.
בני פרפר, להקת של בהופעתה

 10 לפני קנטי. מיקר של הולו
מפ באופן הלהקה, קיבלה ימים
 לפני להופיע הזמנה ביותר, תיע

המיל בציריך. היהודית הקהילה
 חשבונו, על הזמין, קרמר יונר
 כמה ועוד הלהקה חברי כל את

 במלון כולם את ושיכן מלווים
 הלהקה חברי המפואר. אסקוט
 והפינוק מהאירוח המומים עדיין

שם. שקיבלו
 פתח תבררי ׳טימי הזמר ■
מועדון־לילה חודשים כמה לפני

 את לכבוש בתיקווה באילת,
 תל־אבי״ בסיגנון הדרומית העיר

 חודשים כמה של הרצה אחרי בי.
 בדיוק אינה שאילת לו הסתבר

 נודע אלה ובימים תל־אביב,
המו את חודש בעוד סוגר שהוא
שבבעלותו. עדון
 דוגמן־הבית אשר, אילן ■

 איד ראש יצרנית־האופנה של
 לדגמן כדי לפאריס יצא ריאד,
במ ג׳ינסים. לייצור חברה עבור
 בכוכב־ אשר פגש שהה, שבו לון,

 סולן הארקט, מורטן הפופ
אח ובחברי־להקה א־הא, להקת

 בנעשה התעניינות שגילו רים
 לארוחה אותם הזמין אשר בארץ.

כהכ צפון־אפריקאית במיסעדה
בארץ. לביקורם נה

 ובעלה ניר־מוזם ג׳ודי ■
הזוג דירה. עוברים ניר עמירם

 נבח- בין מישחק־הכדורגל בעת הדומיננטית הדמות היתה השחקניתדיין תיקי
החיים". ״עלובי של נבחרת״הבנות לבין שבתי" ״סאלח של רת״הבנות

גנבה בכך שלה. הפרטי המיגרש היה כאילו בו ושיחקה המיגרש על לחלוטין השתלטה דיין

 בגלל רבים איכזב אמ״י, על-ידי שאורגן האירוע, הבנות. משאר ההצגה את בכוח
 גילה השחקנית בחסרונה הפתיעה הראשונה. מהשורה רבים אמנים של היעדרותם

שבתי. סאלח של נבחרת״הבנות של בניצחונה הסתיים המישחק אמ״י. ממייסדי אלמגור,
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