
 קטן עכבר ★ תפריט? פי על גברים סתרים איך

מפסי־רכבת ומתנה ★ לראש־וזעירייה מפראסטיק
בנסי שהביא מזו יותר שוכללת

 הפופולרי הזמר הקודמת. עתו
הק בנות נהגו מקום שבכל סיפר
במלון. להטרידו היהודית הילה
המעל- רב איש־העסקים ■

 ב״מו־ הנערר באירוע להשתתף
הטראנספר״. סיאון
 שהיתה קירקפסריק, ג׳ין ■

 באו״ם, ארצות־הברית שגרירת
״פני על לכנס ארצה הגיעה
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נו החנוכה, בחג שנה, מדי ■
 לנגן מרוז דליה היחצנית הגת

 בתל־ כסית בקפה כאקורדיון
 עם סיכמה היא השנה גם אביב.
כמ תגיע שהיא ליטמן צביה

 האחרון השישי ביום אך תוכנן.
 חשוב אירוע לה שיש נזכרה היא

בק התחילה והיא אחר, במקום
היא מחליף. אחר לחפש דחתנות

 להמתין צריכה שהיא לה אמר
 התמונה אם שתחליט לוועדה,

הקרי את עוברת ציירה שהיא
 כמה אחרי הנדרשים. טריונים

 קיבלה היא המתנה של ימים
 אמורה והיא חיובית, תשובה

 הציירת הנשיא. על־ידי להתקבל
 כאקט זאת עשתה שהיא הודתה

יחסי־ציבור. של

 רון נעמי לעיתונאית טילפנה
הו זו אך עזרתה, את וביקשה

 עשן־הסיגריות שבגלל לה דיעה
 להופיע. יכולה לא היא במקום

 לישראל ופנתה ויתרה לא מרוז
 התיז־ של הקלרינט נגן זוהר,
 גם המופיע הפילהרמונית, מורת

 נגן־ בחברת שונות בחלטורות
 לה אמר זוהר גם אך אקורדיון.

התחייבו בגלל יכול, לא שהוא
למי אותה והיפנה קודמות, יות
 שיכנעה מרוז דליה אך אחר. שהו
בהר הופעתו את לקצר אותו

 בהבטחתו עמד אכן זוהר צליה.
 לקפה המיועדת בשעה והגיע
 בה ליושבים להנעים כדי כסית

המסיבה. את
 קני יעל הצעירה הציירת ■
הע ציור־השמן את שציירה רק,
 בתל- המיסעדה פאב בחזית נקי

 את להפתיע החליטה אביב,
 הרצוג, חיים נשיא־המדינה

שציי שלו ציור־שמן לו ושלחה
 מיש־ של רישמי צילום על־פי רה

הנשיא של שלישו רד־ההסברה.

 שאולי רפי המיסעדן ■
 אברהם שותפיו עם יחד הגיע,

 למיס• שאולי, וטדי ארכיב
 את לקחת כדי שבבעלותם, עדה

 ולהעבירו הקודם היום פדיון
 גילו הרבה לתדהמתם לבנק.
תלו הגישו הם לכסף. זכר שאין

 בטיפולה הנושא נמצא וכעת נה,
המישטרה. של

 הבדרן ניהל שנים 10 לפני ■
 בת* עם רומאן טופז דודו
במו שהתגוררה רובין, שבע

 היה טופז תל־אביב. בקירבת שב
 לראותה. כדי למושב אליה נוסע
 בת־שבע רבות, שנים עברו מאז

 קרול הגיטריסט עם התחתנה
לטו עימו ונסעה אברמוביץ,

 כזמרת מופיעה היא שם רונטו,
 יצא שעבר בשבוע במועדונים.

 בצפון־ הופעות של לסידרה טופז
הו שבהן הערים ובין אמריקה,

 סיום עם טורונטו. גם היתה פיע
 בת־שבע אותו הפתיעה ההופעה

 הקלעים. מאחורי לבקרו ובאה
שהעדיף נרגש, כל־כר היה טופז

 חשובי־הק־ עם פגישות לבטל
וב בת־שבע בחברת וסעד הילה,
עלה.
 הוא משה חיים הזמר ■

 לחו״ל, נסיעה בכל חובב־צילום.
מת הוא לארצות־הברית, בעיקר
מנ זה. בנושא בחידושים עניין

 לארצות־הברית האחרונה סיעתו
מ־ מצלמת־וידיאו כשבידו חזר
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 ביום־ שר יואל של אורח-הכבוד היה המדינה, קום עם ביטחוני
 ששניהם להם שהתברר אחרי התהדק השניים בין הקשר הולדתו.

החלימו. ושניהם במעי-הגס ממאיר גידול להוצאת זהה ניתוח עברו
פלאטו־שרוז שמואל לים

 יאיר יבואן־האופנועים ושותפו,
 במימי להילחם החליטו קישין,

 כרזה הדפסת על־ידי הדתי סד
 עירומה בחורה המראה ענקית,

 עובר רגליה שבין לחלוטין,
דו אופנוענים שני ובו כביש,
 לתלות מתכוננים השניים הרים.

 ברחבי־ הוולגארי הפוסטר את
בבני־ברק. וגם הארץ,
 יועץ לשעבר פתיר, דן ■

 לענייני״תיקשו־ ראש״הממשלה
 שם על הפורום ראש וכיום רת

הש קיבל קירקפטריק, ג׳ץ
 חשובה, מאישיות מיכתב בוע

 בימים הנערך לכנס שהוזמנה
הח האיש הארץ. במוסיאזן אלה
 בצירוף ההזמנה, את לפתיר זיר

מסרב שהוא הודיע שבו פתק

 שנה״. 20 בעוד התיכון המיזרח
הי הרפובליקאית קירקפטריק

 באהד־ הידועה הקיצונית, מנית
 בשיחת־טל־ סיפרה לישראל, תה
 שבימים שלמרות לפתיר, פון

בממ התפקידים מחולקים אלה
 ג׳ורג׳ הנשיא של החדשה שלה

נוכ על מוותרת היא אין בוש,
בכנס. חותה

 שביט ציפי הבדרנית ■
שהו בעת תקלות שתי עברה
 בפעם בתל־אביב. בהצגתה פיעה

 לאורך החליקה היא הראשונה
 הילדים בראשה. ונחבלה הבימה
מה חלק שזהו חשבו בה שצפו
 השניה בפעם לה. והריעו הצגה

 בבירכה. ונחבלה החליקה היא
 הרגישה היא המיקרים בשני
 של דקות לכמה זקוקה שהיא

 את לאכזב חששה אך מנוחה,
במהי התעשתה כן ועל הצופים,

רות.

 השחקנית-דוגמנית של אמה (מימין) |¥1ך111
11-1 1|  בארץ לביקור הגיעה לאנגפורד, קרוליין /

 אירובי למחול מורה היא 52ה־ בת האם דרסדן. סלי אמה, בחברת
 לבתר. בשכנות מתגוררת 78ה־ בת הסבתא ברייטון. מגוריה בעיר

 בני- את לבקר כדי ארצה הגיעו והן בשנית נשואות שתיהן
דיין. לאסי מנישואיה ליאור, ובנה ג׳רמי אחיה קרוליין, המישפחה:

 והכדורגלן איש־העסקים ■
 שפעלו־, מוטל׳ה לשעבר

 הלך בפאריס, באחרונה המתגורר
 מאמן־הכדורגל חברו, את לבקר

הכדו שבנו, שוויצר, דוביק
 הוא שוויצר, מוישל׳ה רגלן

 מילנו מיסעדת של הבעלים
 מכונית־ את החנה שפיגלר ריבס.

 בחזית המידרכה על שלו הספורט
 דקות לאכול. וישב המיסעדה

 ברחוב עבר לאחר־מכן אחדות
 התימהוני אופניים. על תימהוני

 שפיגלר, של המכונית ליד עצר
 המידרכה, על אופניו את הניח

 וניסה למכונית נכנס ולפתע
 שוויצר, מוישל׳ה להתניעה.

 לעברו, רץ בתימהוני, שהבחין
 אחרי שניות כמה אותו תפס

 בעדו ועצר הרכב, את שהתניע
מדוע האיש כשנשאל מלנהוג.
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