
ס ה הטיי ת הי ס טיי
 זבה גנילאו, קנאטאבטד פנאיה ראטו סיר פיגיי, נשיא
 במצדה. החגיגי לקונצרט ארצה בהגיעו יוצאת־דופן בחווייה
 אורחים עשרות בחברת ארצה, אותו שהביא הבלגי המטוס

 כשנוכח רב. באיחור בריסל של מנמל־התעופה יצא רמי-מעלה,
 הוא ושבכך באיחור, לארץ יגיע שהוא לדעת המטוס קברניט

ל במיוחד שבאו לנוסעי״המטוס עוגמת־נפש לגרום עלול
 נבטים הצבאי בשדה־התעופה אישור״נחיתה ביקשו קונצרט,
 בשעה נחת והמטוס ניתן, האישור למצדה. הקרוב שבנגב,
 להם התברר הנוסעים, כשירדו נבטים. בשדה״התעופה היעודה

 מעל באוויר עדיין ושבהיותם אשה, היא שלהם שהקברניט
 שהינחו חיל־האוויר ממטוסי כמה של צמוד בליווי זכו הם הנגב

למ משדה-התעופה יצאה אוטובוסים של שיירה הטייסת. את
ם ועם צדה,  לנמל־ה- ישירות המטוס נוסעי הוסעו הקונצרט סיו

 הדרכונים. ולבדיקת שלהם המיטען לקבלת בן״גוריון, תעופה
בארץ. בביקורו ממשיך פיג׳י נשיא

 לאחר המערכה. גורל את לו
 למישפחה הקלפים עברו נפילתו,
 למישפחתה שהגיעו ער צוענית,

ביוגוסל שהתגוררה מירי, של ן
הקי של שרוחו טוענת פלד ביה.
 ומאפשרת הקלפים, על שורה סר
שונים. אירועים לחזות לה

 חיים של בנו פלד, רזי ■
קרא שניהם, פירסומאים פלד, נ

מאי. באחרונה, שנולדה לבתו,
 של שסבו מכיוון נבחר זה שם

 <ז״ל) דוידון יעקב הצעיר, פלד
 דוידון, הזה. השם את מאוד אהב

 בבוהמה בולטת דמות שהיה
 עשרות כמה לפני התל־אביבית

 רשת ובעל אמן סופר, שנים,
 תמיד טען בארץ, בתי־קולנוע

 הטוב החודש הוא מאי שחודש
 בחודש לארץ עלה הוא ביותר:

 ולבית־ זה, בחודש נישא זה,
 ביותר, עליו החביב הקולנוע

 היפים מבתי־הקולנוע אחד שהיה
 קרא שנה, 20 לפני בחיפה ביותר

מאי.
י לשעבר, מלכת־היופי ■

חלום להגשים ניסתה נוי, מית י
 מדריכי־ לקורס להתקבל ישן:

 שנכשלה אחרי אך בצבא. ספורט
 בהומור מפקדה לה אמר בבחינות

 כמלכת־יופי במעמדה שתסתפק
וכדוגמנית.

 של ששונאיו מסתבר ■
 אותו מחפשים פרם שימעון

 בתל־ אנגל בגלריית מקום. בכל
 הכוללת תערוכה מוצגת אביב

 של דיוקנות הנושאות תמונות
 ביניהם ישראליים, גברים 12

 הערבים באחד פרס. של דיוקנו
 את מגדף והחל אלמוני טילפן
תלו שהם כך על הגלריה בעלי

 שר־ כשראה פרס. של -תמונה
 שהוא טען היצירה, את החוץ
בתמו מאשר במציאות יפה יותר

נה.
אשת פסיוני, נגואה ■

 אירגנה בישראל, מצריים שגריר
 38 של לקבוצה בארצה סיור

 אישיות חבורת שכולן נשים,
שר האופנאית מהן, אחת שלה. 1

 המומה חזרה בך־צור, שנה ־
 מהאהרה בעיקר ונדהמה מהסיור
 הקבוצה כלפי המצרים שגילו

ה שונים. במקומות הישראלית
 כולה החבורה כשיצאה היה שיא

ענ בספינה הנילוס על לשיט
 על סיפונים. כמה בעלת קית,
 חתונת נערכה הסיפונים אחר

 הזמינו ובעלי־השימחה עשירים,
 כעבור עימם. לחגוג הקבוצה את

 נמשכה מבוכה של אחרות דקות
 לשיר התחילו המצרים השימחה.

 השיר את הקבוצה חברי עם ביחד י
 והמשיכו עליכם שלזם הבאנו

 אירועים משותפים. בריקודים
אח בחלקים גם להן קרו דומים

 האופנאית, מצריים. של רים
 בסיוני, הזוג של קרובה ידידה
 הראשון ביקורה שזה סיפרה

 בה שזכו ושהאהדה במצריים,
 שהסיור בעובדה קשורה אינה

השגריר. אשת על־ידי אורגן
 אירח יעקוכי גד השר •

הבינ המיפגש משתתפי את
הכלכלי כוח־המשימה של לאומי

 בירושלים. מבתי־המלון באחד
 וכשעלה רבריו, את אמר השר

 המיליארדר ברונפמן, צ׳רלם
 כוח־המשימה, ויושב־ראש הקנדי
 הפתיע הוא דבריו, את לשאת

 לכולם כשסיפר המשתתפים את
 יום־ חל היום באותו שממש

 פישר, מכם של 80ה־ הולדתו
 ארצות־הברית, יהדות מראשי

 הנוכחים, כל באולם. נוכח שהיה
 זיו מרכוס הלורד ביניהם

 הרמלין, דייוויד מאנגליה,
 הרימו ואחרים נשיא־הבונדס

 ברונפמן פישר. לחיי כוסיות־יין
 להימצא שמח שהוא הוסיף עוד

 הור־ אלי של בחברתו באולם
 חברת־התרופות מנכ״ל ביץ,
 קנה ברונפמן שצ׳רלס טבע,

ממניותיה. חלק באחרונה
פ והעסקים אשת־החברה ■
 ממסע־ חזרה רתנבלום נינה

 בן־זוגה, בחברת בחו״ל עבודה
 קפצה סיוריה בין לוי. יובל

 הלמוט אביה, אצל לביקור
דורט בעיר המתגורר בנגה,

 שהוא וסיפרה בגרמניה, מונד
 לו יש וכעת באחרונה, התגרש

 תמי, בשם ישראלית חברה
 שנים כמה בבר הגרה אלמנה

 עלייה שוקל הוא בגרמניה.
לצמיתות. ארצה
 גדי של בנו יגיל, רני ■
 של בנם בהן, ושרון יגיל,

והפסנת בהן אלברט השחקן
 מנסה, רות המנוחה רנית

 להקת־ של בהצגה ביחד מככבים
 יוצא אורח וכוס .פיקוד־צפון,

 מה השניים כשנשאלו ח״ל.
 שרותם אחרי לעשות ברצונם
 שברצונו כהן שרון אמר הצבאי,
 אמר יגיל ורני אופטיקאי, להיות
וסו משורר להיות רוצה שהוא

 טוב תפקיד לו יוצע אם אך פר,
אותו. יקח הוא המישחק, בתחום

אורלנד יעקוב המשורר ■
 את הפתיעו בת״אל ואשתו

 בן־יעקוב, יערית נכדתם,
 שימרית התמלילנית של בתה

 כמתנת־ לה והעניקו אור,
 לפורטוגל, טיול מהצבא שיחרור

 שהשתחררה יערית, בחברתם.
 מיספר לפני הצבאי משרותה
לי את בקרוב תתחיל שבועות,

 תל־אביב, באוניברסיטת מודיה
 את להגשים תנסה מכן ולאחר

בז׳נבה. שפות לימוד חלום־חייה:
 של הרעוע מצב־בריאותו ■

 משפיע יפאן, קיסר הירוהיטו,
 היפאני. שוק־האופנה על לרעה

 הדוגמניות הן מכך שנפגעו מי
 יעל רייך, יעל הישראליות

 דורית עמר, לואיז גרטלר,
 שהוזמנו כרם, !ענת פרקש

 הן וכעת צילומים, לצורך ליפאן
 מיעוט בגלל מאונס, מובטלות
 שה־ מסתבר זה. בתחום העבודה
 לקיסר כאות־הערכה יפאנים,
 בימים לעסוק ממעטים הגוסס,

ואופנה. שעשועים בעיסקי אלה

הפו של שחקן־הכדורגל ■
 וחב־ זאנה, יוסי תל־אביב, על

פת־ אל״נתן, גיל רו־מנעורים,

 פריטי־לבוש על לצייר התחילה פז אופנאית. גם ועכשיו ורקדנית זמרת שחקנית,
לידידים. רק הבאטיק. בשיטת עושה היא מעבודותיה וחלק מיכחול, בעזרת שונים
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 סחבה להסס מבלי מהאולם. הבגדים סטנד להוציא צורך כשהיה עזרה ללא נשארה היא התצוגות באחת
הקולקציה. את העמיסה מכן לאחר ניכר. במרחק שעמדה למכוניתה, עד מהאולם הבגדים מתלה את

 את לאביזרי־עור. חרשה חנות חו
 אל־נתן גיל מייצרים מוצריה
 בניו־ המתגוררים דפנה, ואשתו

 עליזה, תנהל החנות את יורק.
 שחקן־הכרורגל של אשתו שהיא
 היא דפנה של אחותה זאנה.

אב עדנה האופנאית־לשעבר
 לזמר כיום הנשואה רמוביץ.

לוי. אושיק
 נל־ רפי המציא בשעתו ■
 המופיעה הסיסמה את המנוח פון
 שלו: לכפר הפירסומים בכל

 קרובים." והסינים קצרים ״החיים
 יורם הפירסומאי הציע באחרונה

 לירון, נלסון, של לבנו ברנע
 קל: תיקון הכפר, את עתה המנהל
קרו והמצרים קצרים ״החיים

בים."
 ה־ מסתובבת אלה בימים ■

 לאני קרולין שחקנית־דוגמנית
 וקצת עצובה, כשהיא גפורד

 ש־ שבכיכובה, ההצגה עצבנית.
 מבי־ ירדה גדול, שלאגר היתה

הצ 150 אחרי מות־התיאטרון
 השחקנית את והותירה גות,

ואובדת־עצות. מובטלת

₪ אוד׳ליאב זהר

11| ך  רבות שנים שהתגורר והעסקים, החברה איש 11*1111 ך
 מככב הוא וכבר לצמיתות ארצה חזר בחו״ל, 1 /1_1 □ |
 בעוד פותח פולני בתל־אביב. החברתיים והאירועים המסיבות בכל

ביותר. החם המקום יהיה דעתו שלפי בחיפה, אולס״ביליארד חודש
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