
 החיוך מקור ★ פולניה ואמא צמרת דוגמנית
ה״מרצדס״ ע□ צרות עוד ★ גרופר פסח של

יושבת־ראש דיין, רחל ■
 נסעה וז,1ש! להזדמנות הקרן.

 בענייני־עבודה, לארצות־הברית
 עם פגישה יהיה ביקורה שיא אך

 אלמנתו אד־סאדאת, ג׳יהאן
 אל■ אנוור נשיא־מצריים של

 בפעילות העוסקת סאדאת,
הגברת של לזו דומה התנדבותית

דייו
 גרופר פסח חבר־הכנסת ■

 כשהבעה אלה, בימים מסתובב
כשנ פניו. על שביעות־רצון של

 שיש השיב הוא לסיבה, שאל
 ב־ קשורה הראשונה שתיים.

 שהוא בעתלית, מערכת־הביוב
 שלה. המועצה יושב־ראש היה

 דרש 60ה־ שבשנות מספר גרופר
 מערכת־ להקים ממישרד־הפנים

 פרי, נשא שהפעיל הלחץ ביוב.
 מערכת־ניקוז יש לעתלית וכיום

בעו ״מהמשוכללות מי־ביוב של
באגו קשורה השניה הסיבה לם״.

 היושב־ראש שהוא הכורמים דת
 כרמל כשחברת־היינות שלה.

ה ״ן את לשווק החליטה מיזרח׳
ש רעיון הגה הוא שלה, הילולים
 הראשונים הבקבוקים ארבעת

 דיוקנות שעליהן תוויות ישאו
 על העיקריים המתמודדים שני

הק בבחירות ראשות־הממשלה
ושימעון שמיר יצחק רובות,

שוח היא גדיי. מרטי* והסופר
 רקות ו 5 במשך הכוכב עם חה

המ שכולם בזמן בנמל־התעופה,
 לא פק המיזוודות. לקבלת תינו
ש וחשב גריי, מרטין זה מי ידע
 אנה של לחייה קשור הוא

שמ לו הסבירה שגיא פרנק.
 מישפ־ את ששכל בסופר דובר
 הנקרא ספר ושכתב פעמיים, חתו

ביתי. בוי כל בשם
 מערכת־הבחירות בתחילת ■

 כפר־ הצ׳רקס־ בכפר התקיים
בהש המערך, מטעם ערב קמא

ה למרות דבי*. יצחק תתפות
ב הערב לקראת הגדול רסוםפ

למו הגיעו התושבים, 1500 קרב
 נראה איש. 30 רק המועצה עדון

 את מראש צפו שהמארגנים
טר לא ולכן חוסר־חהתעניינות,

 בערב מערכת־הגברה. להכין חו
 אלוף פלד, יוסי גם השתתפו

 גדלדמן, ומיכה פיקוד־הצפון
כפר־תבור. מועצת ראש
ש המוזמנים מאות כל בין ■
 ואן־ פיטר שערר למסיבה באו

 הילטון, מלון מנהל דר־פליט,
 היה פק גרגורי האמריקאי לכוכב
 עם קשר שהוכיח אחד זוג לפחות
 איש־ אלה היו המפורסם. השחקן

ואשתו שביט יאלו העסקים

 ,12 בבסיס־הדרכה במסוקו נחת
 שכיצא לקורס־קצינות. המשמש
 עצמו למצוא התפלא ממסוקו,

 מנפש ריק כמעט שהיה במקום
הב שכל העלה קצר בירור חיה.
תיאבאמפי היו והקצינות נות

 קורס־ סיוס בטכס הסמוך, טרון
קצינות.

רי הבדרן ■ ב דו א ־ז  בן
 של באולם־הפסטיבלים הופיע
 קהל לפני ג׳ט, בבניין אילת,

והנה הצליח, לא האירוע אילתי.
 על לוותר החליטה המקום לת

בעתיד. שרותיו
 שבע לאחר בראשונה, ■
 זכתה כפסלת, פעילות של שנים

 רוזנש־ מלכה אשת־החברה
 על המימסד של בהכרה טיין

 רוזנשטיין האמנותית. פעילותה
 בוז־שבע פסלה על פרס קיבלה
 מעשרות אחר מהרחצה. ׳זצאח

 שב־ בתערוכת־התנ״ר הפסלים
רוטשילד. מוסיאון

 סמול בוב הכירופרקטר ■
 ב־ השבוע יארחו מישל ואשתו

 רבים, אורחים שבסביון חווילתם
 בקלטת־הווידיאו לחזות שיבואו

 המראה רוק, סוזי בתם, שהפיקה
מושמ כשברקע הארץ, נופי את

ארב בפי ארץ־ישראל שירי עים
לדיוויד נשואה סוזי זמרים. עה

שימחה את במסיבה פגש ביתי", בני כל ״בשם הספר מחבר הסופר, (משמאל) ־||1\ |1״ף|1¥|
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לצרפת. שהיגר אחרי אותו שינה והוא גרינבאום, מנדל הוא הסופר של הקודם שמו לפת־לחם. רעבו כאשר

 לשכנע בעיה לו היתה אך פרס,
 הוא בקלות. זאת פתר הוא אותם.

 מישרד־ראש־הממ־ עם התקשר
 שממלא־מקום להם ואמר שלה

 ;פרס שימעון ראש־הממשלה,
 על יתנוסס שדיוקנו לכך הסכים

 לדיוקנו במקביל בקבוק־היין,
 הוא מכן לאחר שמיר. יצחק של

ו פרס, של מישרדו עם התקשר
 שראש־הממשלה ליועציו אמר

ב הבקבוק על להופיע הסכים
 הסכמת את קיבל כך פרס. חברת

 הזה שלסיפור וכדי הצדדים. שני
 אנשי־ לקחו מעניין, סוף גם יהיה
 אבי־ סמדר החיילת את היין

הבק שני את לה נתנו פרור,
 אופנוע על אותה ושלחו בוקים

 ללשכה ,לירושלים שלה הסחוק׳
שתע כדי ושמיר, פרס של תיהם

הבקבוקים. את אישית להם ניק

 של בתה ),18(•טגיא יעל ■
 ר באמרה פעילה שגיא, הל*
 מקבלי־ בין היתה החייל, מען

פק גרגורי השחקן של הפנים

ב שבועות שישה שבילו חסיה,
ב כשהסריט השחקן של מחיצתו

רא שני ביל׳ סירטו, את אילת
 שביט הזוג .60ה־ בשנות שים,

 עם והתיידד באילת אז התגורר
השחקן.

 סביב נוצרה רבה התקהלות ■
במ מונטאן, איב הזמר־שחקן

 שגריר־ לכבודו שערכו סיבה
 ורעייתו פיירה אלן צרפת

 גם היתה המתקהלים בין ג׳קלין.
ה של אשתו מוסינזון, חנה
 בבלאגו מוסינזון. ייגאל סופר

 על הפופולרי הזמר דרך הריגעי,
שמ מוסינזון, הגברת של רגלה

ב הרגישה לא התרגשות רוב
 מכן לאחר ספורות דקות כאב.
 כל־ שהיא אמרה אך בכאב, חשה

 היה שזה הזמר את מעריצה כך
כדאי.
 שומרון דן הרמטכ״ל ■
שו בסיסים במפתיע לפקוד נוהג
 מצב־העניי־ את לבחון כדי נים,
אחדים ימים לפני השוטף. נים

חר הנודע הסופר של בנו ווק,
ד חחות הקין, על (מרד מן  מי

בחב ארצה תגיע היא ודק. חמה)
האירוע. עבור במיוחד בעלה רת
 דני שהבדרן שנים זה ■ _

ב דומה שהוא שומע ליאונוב
 החיוור, לגשש החיצונית הופעתו
 ובצורת־ בקול וגם לוי, שייקח
 דני, זכה עכשיו רק אבל הדיבור.
 שלושת את בהופעותיו המחקה

 את שייקה. את לפגוש הגששים,
 בפאב בוקר לפנות 2ב־ הפגישה,

 אחר, בדרן הסדיר תל־אביבי,
 גולדברג. דג׳ינג׳י״ז שלמה
 ממני," מתפרנס שאתה ״שמעתי

 של אשתו אורנה, שייקה. אמר
 הוא אם דני את שאלה הגשש,
 דומה יותר להיות כדי כרס מגדל

 את לשמוע ביקש לוי לשייקה.
 לשמוע וביקש צחק, שלו, החיקוי

 (״פולי״) ישראל של חיקוי גם
ובנאי). וגברי פוליאקוב

 אולימפיאדת־ של ההימנון ■
מאנג־ חופשי שבתירגום סיאול
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 היתה יונתן, נתן המשורר של לשעבר אשתויונתן צפירה
 חיים ״אגודת חברי האנשים, מאות בין

 להפגין כדי בתל־אביב מלכי־ישראל לכיכר שבאו חיים", בעלי למען
 שהופיעה הכתבה בעיקבות חיים", בעלי ״צער אגודת פעילות נגד

 מנהלת בראון(למטה), אווה היא אחרת פעילה ״כלבוטק". בתוכנית
 לראש פנייה ובו בשלט שאחזה איגוד", ב״בנק אגף־מטבע״החוץ

בעיר. והחתולים הכלבים הרג את להפסיק להט, שלמה העירייה,

 על־ידי אומץ ביד. יד נקרא לית
הא כהימנון בארץ ביד יד אגודת

 עטרה תירגמה השיר את גוד
 השדרן של אחותו ייטראלי,

 עסק ובעיבודו ישראלי, אלי
השח מלהקת בר, חיים הזמר
קים.

 טבת אורה עושה מה ■
שא התל־אביבי? הילטון במלון

ש טבת, רבים. עניינה זאת לה
 אר״טי1 קרן מניהול השנה פרשה
 קלימו־ יונה לטובת בארץ

 יחסי־ באגף ג׳וב קיבלה ביצקי,
בניגוד אך המלון. של הציבור
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 פוקס(משמאל); עופרה של בחברתה לבלות ויצא ימים כמה של קור
 ליורשת־ כשנישא התפרסם שיבא מנור. אהוד התמלילן של אשתו

שנים. כמה לפני ממחלת״הסרטן שנפטרה שטיין, סוזי המיליונים
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