
מז שהיא לו אמרה מידידותיו
 בבית־ להצגת־בכורה אותו מינה
אה על מסתמכת כשהיא לסין,
 שהוא אמר הוא לתיאטרון. בתו

 אמרה היא לישון. ללכת מעדיף
 ברשותה נמצאת לא שמכוניתה

 להגיע. איך לה ואין ערב, באותו
 בא. והוא נעים, לו היה לא כבר אז

אמ לו חיכו הביקתה במועדון
 מליניאק, אריה אביה, נון
מו לרר, משה ברזילי, דני
 שצקי יגאל רוזנבלום, טי

כמה. ועוד
 מהתיאטרון רבים שחקנים ■

א לתיאטרונים עוברים הקאמרי
 את עזב נבון דוב השחקן חרים.

 תפקיד שקיבל אחרי התיאטרון,
 סר״ יהושע של במחזה ראשי
גם מופיע המחזה באותו בול.

 רופא עודד, הבכור, ובנו מיל',
 סרן. הוא בקבע, ואיש־מחשבים

 שמוליק הצעיר הבן גם סיים כעת
קורס־הקצינים. את

סוכ שתי פועלות בארץ ■
 של האחת — לדוגמנים נויות

 של והשנייה לאשה השבועון
 שרון האשה. עולם הירחון
 אבי־ ברוריה של הבת בריר,

 היתה לאשה, סגנית־עורך דן,
 של הסוכנות מדוגמניות אחת

 ימים כמה לפני הזה. השבועון
ב ששרון לגלות רבים הופתעו

 לסוכנות־המתחרה. ערקה ריר
שבג השיבה על־כך כשנשאלה

 ברוריה של הבת היותה לל
 טוב- יחס מקבלת היא אבירן,

 שלה הנוכחית ובסוכנות במיוחד,
היא למענה. רבות משתדלים
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 ששרר הרב בדוחק אליו שנצמדה הקטנה, בבתו מלווה כשהוא
עליו. שנשפכה משקה כוס של כתמים התנוססו חולצתו על שם.

 על־ שהושאל תאומי, עודד
 דר אילן השחקן הקאמרי. ידי

להו כדי חיפה לתיאטחן הושאל
 אייקבורן, אלן של במחזה פיע

 גרבר ויוסי ידין יוסי ואילו
ב קזבלן, של להפקה הושאלו

התרבות. היכל

 עורד־הדיו רזניק, אמנון ■
 גו״ שמואל במיל' האלוף של

ור באפריקה, המתגורר רודיש
 רז״ טובה עורכת־הדין עייתו
 בנם־ של כניסתו את חוגגים ניק,

 למועדון־הק־ ,שמואל החייל,
 רד עורד־הדץ המישפחתי. צינים

 אשתו במיל', רב״סרן הוא ניק
 אורנה, בתו במיל', סרן היא

 בע־ שלה הסטאז׳ את המסיימת
 תואר בעלת גם ושהיא ריכת־דין,

ב־ סגן היא בביולוגיה, ראשון

 על בתחרות המועמדות "אחת
 שמארגן השנה, דוגמנית התואר
האשה. עולם הירחון

הסתב של תקופה אחרי ■
 שונים, אנשים עם כספיות כויות

 לעבור אבידן לילי החליטה
שהת אבירן, בלתי־ידוע. ליעד

 לוותה שנה, במשך באילת גוררה
 מחייה, לצורכי מאנשים כספים

 את להחזיר בהבטחות עמדה ולא
 נודע ימים כמה לפני הכספים.

 את עזבה שהיא מנושיה לכמה
לצמיתות. העיר
הל העובדים בהסתדרות ■

 שאליעזר מתלוצצים אומית
בע מתקנא ,77ה־ בן שוסטק,

 ה־ בן פנג לי מנהיג־סין מיתו,
 היעדרות שנות שאחרי משום ,84

 להתערב שוסטק מרבה וניתוק
לה־ מנסה ואף דעתו, את ולהביע

ה העולם 2700 הז

שטו״כמן יחזקאל
ה״שירותרום" בהנחיית רבות שעות

 בדיבור. והתקשה צרוד שהיה פאר, מני במנחה פגש הצייר
 עבד שהוא שמפני הקשיש לצייר והסביר בצווארו אחז פאר
בבעייה. שיגרתי סיפול מעדיף שהוא טען פאר הצסרד. הוא

הסת מזכיר היה שוסטק שפיע.
 במשך הלאומית העובדים דרות
 שנה. 15 לפני עד רבות, שנים
 שלא אומרים ההסתדרות אנשי

בדר גם יילך שוסטק אם יתפלאו
בנ ויטבול צדונג כלאו של כו
לשחיית־בוקר. הירקון הר

 גידעון מעצב־האופנה ■
 בעי־ רק מסתפק אינו אוברזון

 האחרונות בשנתיים צוב־אופנה.
 תל- בסטודיו פיסול ללמוד החל

הפס גם למדה עימו יחד אביבי.
שהקדי הלרמן, בת־עמי לת
 תערוכת־הב־ את ופתחה אותו מה
בהרצ ידידים בבית שלה ין5תו

ליה.
 הבינלאומית הפסנתרנית ■

 גרושתו מרגלית, ישראלה
 הגיעה מאזל, לירן המנצח של

 אך רסיטלים. של לסידרה ארצה
מצ לא היא בבעייה: נתקלה היא
צר על שיענה פסנתר־כנף אה

 ההופעות. לפני לאימונים כיה,
לה שערכו ידידים, באו לעזרתה

אלי אשת־החברה עם היכרות  ס
מתק היפואי שבביתה דוגרטי,

 שונים. אמנים של הופעות יימות
 נמצא דוגרטי של ביתה בסלון

 והפסנתרנית המיוחל, הפסנתר
 לאימונים יום מדי' לשם מגיעה

שעות. ארבע של
א היימן, נחום המלחין ■

 גילה חיימן, סי הזמרת של ביה
 כשהיה שנה, 17 שלפני לידידים
 ישראלית הכיר הוא בלונדון,

 באסטרולוגיה. שעסקה צעירה
 את לו עשתה הזאת הבחורה

 על ורשמה שלו, מפת־הלידה
 לגבי הן בחייו, ציוני־דרך דפים
 כשהתחתן עתידו. לגבי הן עברו,

 סדר עשה הוא ליזט אשתו עם
הד את ומצא שבביתו בניירות

התח את שהכילו הכתובים, פים
 אותה של האסטרולוגית זית

 שם שהיו גילה לתדהמתו צעירה.
שו אירועים של רבים תאריכים

 יום־הנישואין וביניהם בחייו, נים
הא על־ידי שנרשמו לליזט, שלו

בלונ שנה 17 לפני סטרולוגית
 עדיין זאת שלמרות ציין הוא דון.

באסטרולוגיה. להאמין לו קשה
אזדליאג■ חדד,ד חן נעמי
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