
השסע פסוקי

 מהמסיבה ^בצאתו היקרה העוגה
 הערב בהמשך עימו. אותה לקח

דיסקו של לפתיחה בקר הגיעה
 וחברתו המקום בעל חדש. טק

 בקר, משקה. לכוס אותה הזמינו
 שעלתה שקופה חולצה שלבשה

 ואחד נזהרה, לא דולר, 1500 לה
 במתכוון, שלא הפיל, החוגגים

 חולצתה על שלו הסיגריה את
לנזקים. לה וגרם
 קי־ גיורא איש־העסקים ■

 מההצלחה ביותר מופתע רשמן
 שהוא נוגה. ההופעות אולם של

 כבר שונים אמרגנים ביפו. פתח
 להופעות המקום את שכרו
 לו יש אך ,1990 בקיץ שונות

 של ההפקה אנשי עם בעיות קצת
 הפופולרי הזמר גאון. יד!ורם

 עם מופעים של סידרה תיכנו
 מלא, ירח החדש תקליטו צאת

 ההפקה ואנשי הזמר הבא. בחודש
 ימים מיספר על קירשמן עם סגרו

 האולם יעמוד שבהם יוני, בחודש
הח שונות מסיבות אך לרשותם.

 הופעותיו, את לבטל גאון ליט
ה את במקומן להעלות והציע
 הזה הסידור גם אך קזבלן. מחזמר

 ב־ יועלה וקזבלן לפועל, יצא לא
כתו בתל־אביב. היכדהתרסח

 יהורם נתבעו מהשינויים צאה
 הפרת על ההפקה ואנשי גאון
 עבור לשלם ייאלץ וגאון חוזה,

 טוען קירשמן שהזמין. התאריכים
 האולם את להשכיר יספיק לא כי

שנותר. בזמן אחר לגורם
 והחברה לאשת״העסקים ■

 חברתו-ל- גוטפדינר, הלגה
הבינלאו איש־הספורט של חיים

 חנות יש גלעדי, אלכם מי,
 שבה בניו־יורק, גדולה אופנה

 רגינה עם יחד שותפה היא
 אחד של בתו קשפיצקי,

 היהודית הקהילה מעשירי
 התעוררו השתיים בין בגרמניה.

 כנראה שיסתיימו חילוקי־דיעות,
 הגיעה קשפיצקי בבית־המישפט.

 התביעה בעניין לבירורים ארצה
בי שממש גוטסדינר, נגד שלה
בן־זוגה עם נסעה אלה מים

רי בבגד לשעבר, מלכת״היופיבן־מודכי שירלי
בן־ הפירמידות. רקע על קוד

 זהו אלכסנדריה. ילידת ולאם קאהיר יליד לאב בת היא מרדכי
המצריה". ״המלכה בכינוי מזוהה וכבר במצריים, השני ביקורה
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 בן־מרדכי, שירלי מלכת־היופי־לשעבר כהן, דגנית נערת־ישראל

 חני מלכת״המים שפירא, וסיגלית איריס התאומות האחיות
המצרים. חביבת שהיא בורשטיין, ואדית בן־עמי תמי שטיינר,

 תיאטרון מנכ״ל מלכא, אלי
 עסוק הוא שם לארגנטינה, חיפה

 הדיסק, להצגה הופעות באירגון
הבי תיאטרון על־ידי המועלית

 כסמנכ״ל, בו כיהן שמלכא מה,
 חיפה. לתיאטרון שעבר לפני

 גדולה, היא החיפאים התמרמרות
 עובר חיפה שתיאטרון מכיוון

 בחודשים ביותר גדולים משברים
 כספי במצב ונמצא האחרונים,

 כמה פרשו כך, על נוסף קשה.
 האמנותי, והמנהל שחקנים

התפטר. טרפנו, ג׳ילברטו
 והדוגמנית־לש־ היחצנית ■
 לטיול יצאה נגר יהודית עבר

 אך ושלמה, בריאה כשהיא בחו״ל
מ באחד ומגובסת. חבולה חזרה

 קטן, אופנוע שכרה היא יוון איי
 ונחבלה הכביש על החליקה
 רקדה היא הערב בהמשך בירכה.

ונק מעדה יווני, במועדון-לילה
ב שניחנה נגר, אך ידה. את עה
נואש, אמרה לא ספורטיבית, רוח

כש הפירמידות, רקע על בגד״ים מדגימהברעמי תמי
 ומשמשים בצד עומדים הגמלים רוכבי

ובהת בסקרנות שצפו המצרים את הדהימה הדוגמנית כרקע.
זה. שמרני בנוף רגילות שאינן יוצאות״הדופן, בהופעותיה פעלות

 הוא שם הרחוק, למיזרח גלערי
לאו הראשונות בהכנות מתחיל

הבאה. לימפיאדה

א תקופה אחרי סוף־סוף, ■
השי הצי ימאי נעדרו שבה רוכה

הה חזרה שוב חיפה, מנמל שי
 של הימאים אלפי לנמל. מולה

פשטו חזוולט המטוסים נושאת

 ערכו שבהם לקצינים חיפה. על
 ו־ סאליב שבוואדי בחאן מסיבה

 די־ האדמירל היו אורחי־הכבוד
 דייטון והקפטן רובינזון וריד

 היו הרבים החוגגים בין רייט.
 אר־ אגודת־הידידות נציגי גם

צות־הברית־ישראל.

אדזליאב■ דו;זזזד,ד נעמי

 שונים, באירועים לראותה וניתן
מגובסת. כשידה רוקדת כשהיא

 ל־ פנים האיר לא המזל ■
ב ביותר המדוברת אשודהחברה

 למסיבה באה בקר מיכל ארץ.
שק ענק, עוגת כשבידה פרטית,

 אך מהודרת. בקונדיטוריה נתה
 לטעום הספיקו לא הבית בעלי

את חמד האורחים אחד ממנה.

בכות ״הרשות/ •
 ליום־העצ־ כתבת של רת

 מהארץ - ״ישראל מאות:
המאוב לארץ המובטחת

טחת!״
 משה שר־החוץ, •

 ארד, משה על ארצס,
 בארצות־ ישראל שגריר

תפ לנער ״נתנו חברית:
גבר!״ של קיד

רן, ד ב  אתיית- על •
 בסיור-פסח, יוונית קרח

 את ״אם בקהל: לגברות
חזייה!״ תורידי מזיעה,
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 באר: (״גובות״) יים

ועיתו לנצח כותב ״סופר
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