
 פנינה את הרים מי ★ אמיתית? ליידי מתנהגת איך
★ רחנברום להעתיק ממשיכה עדיין - דיאמנט בלה ?

 שנבחר זנבר, בתל״אביב. רבת״משתתפים במסיבה ביותר הפופולרי האורח היה■זנב! משה
 צדיק הבנק, מנכ״ל את במסיבה פגש בל״ל, של הדירקטוריון יושב״ראש לתפקיד

אדמון(משמאל). דויד הפירסומאי עם חוות״דעת החליפו והשניים מתפקידו, שהתפטר בינו(מימין),

 אגורת־העיוזונאים מטעם חריף
שי נגד תל־אביב לראש־עיריית

 הפלא, למרבית בגברתנים. מוש
ינ של המרשימים מימדיו לאור

 ביותר עליז נסטלבאום נראה אי,
כחו סימנים ללא התקרית, אחרי
חבורות. וללא לים

אמי ליידי מתנהגת איך ■
שזכ דוברוביצקי, מגי תית?

 ו מיספר הייצואנית בתואר תה
 יפים שופע לאירוע הגיעה בארץ,
 מאחורי התחבאה היא ויפות.

 ונראתה ענקיים, כהים מישקפיים
 נעלמה. לפתע ביותר. מיסתורית

ניג לאולם, שבה קצר זמן כעבור
 באולם, הגברים לאחד בשקט שה

 ממנו: וביקשה כלכלי, עיתונאי
 המאושר הגבר מפה!" אותי ״קח

השניים כשיצאו קצת. התבלבל

 ״אתה מגי: לו הסבירה מהאולם,
 לבית־חולים!׳׳ מייד אותי לוקח

 לחדר־ משהגיעו נבעת. הבחור
הסי קרוב, בית־חולים של המיון

הענ מישקפי־השמש את מגי רה
 אז רק שסועה. עין וגילתה קיים

 ניגשה האירוע שבאמצע סיפרה
 בעין נפצעה החליקה, לשרותים,

 לא זה כל לתפרים. ונזקקה
להתח לאולם, לחזור לה הפריע

 מבלי האורחים עם ולהתנשק בק
לה. שאירע מה על דבר לגלות
 החליטה אופיר, לידיה ■

להק כדי עיסוקיה מכל לפרוש
 החומר כל לתיעוד זמנה את דיש

 על והמצולם המוקלט הכתוב,
 אופיר. שייקח המנוח, בעלה
 הטלוויזיה, בשרותי נעזרת לידיה
קלטת־ להוציא מתכננת והיא

 ופגש שכשר, חנה המנוחה, דודתו ציורי לתערוכת בא ,78ה־ בן איש־העסקיםמאיו מוטיקה
.86ה- בן שכטר חיים ודודו (במרכז) זלוצ׳ובר מלכה דודתו בבני־מישפחתו:

 פינ- כנה הציירת בתה, בחברת לאירוע הגיעה משמאל) למטה, (בצילום 81ה״ בת שכטר שרה דודתו
 שוקולד קיבלה משמאל) (בתמונה זלוצ׳ובר מלכה (מימין). פינקרוט דליה ונכדתה, (במרכז), קורט

מאיר. מוטק׳ה של אמו המנוחה, מאייר כנה היא נוספת אחות מישפחתה. מבני מאחד במתנה

־ \

 להעתיק יכולה היא אם אותו
לע כדי הסתובב כשהרב ממנו.

 כתל־ אותה זיהה הוא לה, נות
 שהיא לה ואמר מידתו־לשעבר,

 כשהיתה והותר די העתיקה כבר
תלמידתו.

 ,פדרמן רחל כשנשאלה ■
 מנכ״ל פדרמן, עמי של אשתו

 אחרי מרגישה היא איך המלון,
 ל־ קרוב של ידיהם את שלחצה

 קל שזה השיבה אורחים, 1000
 עקבים על לעמידה בהשוואה

שעות. כמה במשך דקים
בכ נראו לא האורחים בין ■

 בלטו אך מהליכוד, נציגים לל
 רבץ יצחק פרם, שימעון

הגי ורבין פרס בר־לב. וחיים
 שאולם־ לפני הרבה מוקדם, עו

 כעבור ועזבו התמלא, האירועים
קצר. זמן

הכ נסטלבאוס, משה ■
 לסקר הגיע בטלוויזיה, הטרי תב

 ועץ: בשן ויצא בתל־אביב אירוע
 בנחת־ זכה גבה־הקומה הכתב
 חברת־ איש ינאי, אחד של זרועו

האי על ששמרה שפע, האבטחה
מיכתב נכתב מייד באירוע. שים

 לוראן הנודע המנצח ■
הפיל התיזמורת על מאזלניצח

 מאות לפני נידיורק של הרמונית
 נערך החגיגי הקונצרט אורחים.

ובסיו המוקדמות, בשעות־הערב
 אורחיו. עם המנצח נשאר לא מו

 כרי סנטר ללינקולן מיהר הוא
 שהגישה ברסיטל אורח להיות

 מרגלית. ישראלח גרושתו,
 השניים שומרים גירושיהם חרף
בי ביותר הדוקים קשרים על

ניהם.

 שהגיעו האורחים מאות ■
 מלון שערך למסיבת־הקוקטייל

 לרשת־הנד שנה 35 במלאות דן
 את לחתום התבקשו שלו, לונות

שהוק בספר־אורחים, שמותיהם
ה אחד זו. למטרה במיוחד דש

 לאו, ישראל הרב היה אורחים
 תל־אביב. של החדש הראשי רבה

 בס־ הדברים בכתיבת כשהארץ־
 איש־התיק־ אמר פר־ההקדשות,

מאחו שעמד כרמל, חזי שורת
דרי את כותב הרב שכנראה ריו,
 היחצנית ואילו הקואליציה. שות

 היא אף שעמדה דיאמנט, בלה
ושאלה לרב פנתה נתור, אחריו

—
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