
 עם תקליטים ושלושה וידיאו
אופיר. שייקה של מערכונים

 חיפה תיאטרון בטרקלין ■
 מרד ציורים של תערוכה נערכה
 חילופי־תרבות במיסגרת מניד.,

 האורחים בין המדינות. שתי בין
 מרושק, אווה בלטה הרבים

 כיום המכהנת אוסטרית יפהפיה
 אוסטריה של כנספחת־התרבות

 האורחים בין לוותיקים בישראל. י
 ברברה אחרת, יפהפיה הזכירה

 נספ־ היא אף שהיתה טאופר,
בישר אוסטריה של חת־התרבות

 יח־ כמנהלת כעת והמכהנת אל,
 סיאוךישראל1ם של סי־הציבור
בירושלים.
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בן־ ברע. חשה בן־עמי, ממי
הוו למרכז עימה מיהרו! עמי

שמ שימר, זאב של שדינרי *
 מעניק שהוא בפירסומיו ציין

ביממה. שעות 24 של שדות
להמ נאלצה הדוגמנית אך

 וחצי ארבע לטענתה, תין,
 אחד של לבואו עד שעות

 הגיע, כשזה הווטרינרים.
 נמצאת שהכלבה הטתבר

נפג־ בן־עמי בשלבי-גסיטה.
 וויתרה מהעניין, קשות עה *

עבודות. כמה על בעיקבותיו

ה למאפרת־הטלוויזיה ■ ז ד  ע
ץ בי רו לג חששות הרבה היו לז

 אוסנת השחקנית של הופעתה בי
הפ אחת שזאת מכיוון וישינסקי,

 הופיעה שבהן המעטות עמים
מ כזאת, בתוכנית־בידור אמנית

לזרו־ על־ידי מאופרת להיות בלי
מופיעה שהיא כפי אלא ביץ,

 הבי־ על שלה בתובנית־הבירור י
 היתה שהיא מספרים חבריה מה.

 שהיא אחרי רק ונרגעה מתוחה,
 הסופיות התוצאות את ראתה

בתוכנית־הטלוויזיה.
סגן־ פער, יוני העיתונאי ■
לר השייך העיר, המקומון עורך

 על־ידי מתפקידו פוטר שוקן, שת
ש־ אחרי שוקן עמום המנד׳ל
 רפואי נושא על כתבה פירסם
לוי, איציק הדוקטור של בשמו
 המקומון, של הרפואי הכתב

המ הצד בה. חלקו את שהכחיש
 רחל העיתונאית בסיפור: שעשע

היא סער, של אשתו טל־שיר,

את שערך מפרנקפורט, שניידז־ ליפמן המיליונר של אשתו מימין), סגירת למרות מרומם, במצב״רוח היה המלונאי *11111 1ך111ך
אשתו האמצעי), טייב(בצילום אירונה סיפרו, הוצאת לכבוד המסיבה מיסי־ אי־תשלום בגלל ״דיפלומט", שלו, המלון | 111 □ 11

משמאל). (בצילום גייטטר ניקול ועם ״הילטון״, מלון מבעלי אחד של (בצילום שניידר מלכה חבריו: נשות עם והסתודד חיבק הוא מים.

 של לתפקיד המועמדות אחת
 בו תזכה לא אם וגם בעלה,

במקומון. הכתבות אחת תישאר
הישרא דוגמנית״הצמרת ■
 ,18ה־ בת ברקו מיכאלה לית,

ה בהצלחתה להדהים ממשיכה
בש שהופיעה אחרי בינלאומית.

באיט ת1 בירחון־האופנה ערים
בש וגם ובאנגליה, בצרפת ליה,

זכ היא ועוד, דונה אל, בועונים
 דוג־ כל של החלום בהגשמת תה

 על״ידי צולמה היא מנית־צילום.
 אבדון ריצ׳רד האגדתי הצלם
 האמריקאי, 111 גליון של לשער

צי של ולסידרה החודש, שיופיע
 המעצבים עבור יוקרתיים לומים
ורסצ׳ה. וג׳אני ריצ׳י נינה
 יושבת- עציוני, מרים ■
 והאמרג־ המפיקים איגוד ראש
 הבר־מיצ־ מסיבת את חגגה נים,
ל בנה של ווה  מבתי־ באחד איי

ב בתל־אביב, המהודרים הקפה
 ועמיתים־למיק־ שחקנים חברת
 של בקבוצה הבחינה לפתע צוע.

 עצי בכניסה. שעמדו צעירים 15
 אורחים הם שאולי שחשבה יוני,

 פנתה אותם, מזהה היא שאין
 לזהותם. אותם ושאלה אליהם

מבוק את הסתירו לא הצעירים
 עברו שהם לה אמרו הם שם.

בפ השימחה את וכשראו ברחוב,
 ליהנות רוצים שהם החליטו נים

 הסבירה עציוני מארוחה־חינם.
 עזבו והם פרטי, אירוע שזה להם
המקום. את

 שהשחקן יודעים מעטים ■
במ המופיע בידרמן, ישראל

 בתיאטרון מטורף של יומנו חזה
 מהחזרות חלק עשה הבימה,
 המחזה, בימאי בבודפשט. למחזה
 בידר- את הזמין מאוב, יוהאן

 בהונגריה. החזרות את לערוך מן
 רם בקול לשנן נהג השחקן

מה דראמתיים חלקים ובעברית
ב לדראמות גרם ובכך מחזה,
 השכנים, התגורר. שבו בניין
למ חשבוהו הוא, מי ידעו שלא

 שבועות שלושה ובמשך שוגע,
בחשדנות. אליו התייחסו

 לבאי־ ציפתה רבה הפתעה ■
 חנה הציירת של תערוכתה

הוו כשהקריקטוריסטית ליבון,
 הגיעה שטרן פרידל תיקה

 את ששברה למרות לאירוע,
 סיפרה שטרן מצלעותיו;. אחת

 ליבון של מורתה היתה שהיא
 ציור לימדה עת שנה, 25 לפני

מפ אורחת בירושלים. בבצלאל

 השחקנית היתה אחרת תיעה
 עם ששיחקה דיליצקיה, ליאה

 מקומי בתיאטרון ליבון הציירת
 דו־ הנשר. בשם דובר־גרמנית

 ארצה חזרה שהיא סיפרה ליצקיה
 בגלות, שנה 20 אחרי לצמיתות,

בגר בתיאטראות הופיעה שבהן
 בלט הגברים בין ובשווייץ. מניה

 מתאם־הפעולות לוברני, אורי
 דיאטה בשעתו שעשה בלבנון,
 רבים קילוגרמים והשיל חריפה

 רות לו כשהעירה ממישקלו.
 שהוא האירוע, ממארגנות מגד,
 החדשה, בגיזרתו נפלא נראה

 הרבה שזה לה ואמר נאנח הוא
 אחרים רבים מדברים קשה יותר

עושה. שהוא
מבוס פיצ׳רלד מישפחת ■
 בקישרי־מישפחה הקשורה טון,
 אצל הזמינה קנדי, מישפחת עם

ענ מזרקה גור אילנה הפסלת
 אחוזתם. חצר את שתפאר קית,
 להתחיל כדי ארצה הגיעה גור

 קיבלה היא במקביל בעבודה.
 מחמותו והפעם נוספת, הזמנה

 ארנולד הקולנוע כוכב של
מריה עם הנשוי שוורצנגר,

 שבט- מבנות אחת שרייבר,
 שולחן הזמינה החמות הקנדים.

לקפה.
 שלמה הביטוח איש ■

 הפרוייקט את שבנה אליהו,
 בתל־אביב, העיר נן היוקרתי

 את שכלל האירוח כל את תרם
משתת של והארוחה המשקאות

 באחד והפסטיגל הפסטיבל פי
 אחד שבנה. במרכז מבתי־הקפה

 פלד, מיקי הפססיגל, ממפיקי
 כל את יארגן שהוא לו הבטיח

 הזמרת וביניהם המשתתפים,
 קלייג־ רמי הזמרים ריטד״
 אוליארצ׳יק ואלון שטיין

 ד מושונוב מוני והשחקנים
משו לתצלום בראבא שלמה

 הגדול עוגב־המים רקע על תף,
החבו הפרוייקט. במרכז הנמצא

וניג ואכלה שתתה הגדולה רה
ל שהתבקשה. כפי להצטלם, שה

 נעליו את אדם הזמר הסיר פתע
 אך בבגדיו, הבריכה לתוך וקפץ

 פעל לא רגעים באותם דווקא
והמ ותוכניות וכל עוגב־המים,

לט ירדו המארגנים של אמצים
להסת־ נאלץ איש־הביטוח מיון.

ת הדגים השנה, שנערכה שרירנים כתחרות אירופה״ כ״מר שנבחרסמית ד״וו־ד  שריריו א
 במכון־הכושר רתנבלום פנינה אשת־העסקים־והחברה את בקלות כשהניף

חד רוזנבלום פנינה על האהובה הבילוי עיר פלדמן. אלעזר של הנתנייתי נתניה. היא במיו

החבו של קבוצתית בחממה פק
 שלא המיזדקה רקע על רה

פעל!־-

השבוע פסוק׳
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 הש־ של האנרגיה את לנצל חיל

משד
 קא־ תח־נמנית־שחקנית •

ליין טדד, רו  הנוכחים על לנגג
 •יותר תל״אביבי: בפאב במסיבה
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