
שבט קורה מה ש מתאסף? הבנאים כ
 הזרממת ★ באילת הוליוודית מסיבה ער

מב רמועדון־ביריארד חוזרת דטגר נתן בבי

באירת הירס
 כאילו שחיים מי יש באילת גם

קור בבוורלי־הילס. מתגוררים הם
 איגרא, ויואב ג׳אנט להם אים
ביותר היפים הבתים אחד להם ויש

 בריכת־שחייה מהודרת, וילה בעיר.
מק שעלה הזה, הזוג השאר. וכל

 בעיצוב־ הבעל עסק שם נדה,
מסיבת־ בסוף־השבוע ערך רהיטים,

ו  בשיחה (מימין) הוכמן רפי אילת עיריית ראש ן11ך1ך1ך
המועמדים אחד שהיה (משמאל), כץ גדי עם □ _1 |

 אחת חבר כשכץ כעת, באילת. העירונית הבחירות במילחמת
קורקטיים. יחסים על השניים ביניהם שומרים הוועדות,

 של העליון העשירון לאנשי ענק
 שבאו אורחים כמה פלוס אילת,
והקי האוכל כמות אחרות. מערים
 את בהיקפה. מדהימה היתה שוטים

 של ענק שטיח כיסה הבריכה
 ובחלק לבריכה ומסביב פרחים,

 עמדו הגדולה החצר של אחר
ומש מזון בדברי עמוסים שולחנות

 ניצחו הזאת השימחה כל על קאות.
זרנקין. ציפי והזמרת ג׳קי הזמר

 שקיפצו, הרבים, האורחים בין
 רגר, יצחק נראו וריכלו אכלו
 שהגיע באר־שבע, עיריית ראש

 הארכיטקט פרטי: במטוס למסיבה
ה ורעייתו לייטרסדורף טדמי
 הדוקטור גילי; עורכת־הדין סריה
 בית־החולים מנהל שוהם, חיים

 יעל, התוססת ורעייתו ספטל1י
 המלונאי בדוברות; כיום העוסקת
א הציירת ואשתו דקל אריה

ה דגן, אריה הקבלן ביבה;
 עמי דיין, משה האילתי פלייבוי
והרשי נפטון. מלון מנכ׳׳ל מירדן,

מסתיימת. לא פשוט הזאת מה
 המארח הסתובב כולם ובין
ישר המאוד־לא־ שבנימוס החביב,

האור לכל פנים הסביר שלו אלי
 מתשו־ מאושר מאוד ונראה חים,

 החיזורים ומכל שקיבל מת־הלב
כספו. את שרוצים מי כל של

! ן ן ך ן ן ך ו ל ן ן ך  קצין־ שהיה מי שוהם, חיים הדוקטור ך
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 השבוע בטוף אורחת. עם מחולל באילת, ״יוספטל" הרפואי מרכז
מעש. בכפר שלהם השנתית המסיבה את ורעייתו שוהם חגגו

מהסרטים נשיקה
 דונסקי קארין הוותיקה הדוגמנית גרבוז. אלון ה״טינמטק",

המקום. מבעלי כיום דטנר, נתן השחקן את בחום מחבקת

פתיחה
תחרת

 מו־ נפתח חודשים כמה לפני
המ סטר״ק. בשם עדון־ביליארד

 זכה לא הזה התל־אביבי קום
שבאח עד גדולה, כר כל להצלחה

 אדיו/וצירפו רעיון בעליו הגו רונה
 כאחד דטנר נתז השחקן את

 פתיחה אירגנו הם מיד הבעלים.
 של החברים כל את והזמינו גדולה,
 התיאטרון מתחום שרק דטנר,

 חברים, מאות כמה לו יש והבידור
 שחקני־הכדורסל היו שבלטו ומי
רמת־גן. הפועל של

 ומג המתגורר דור, סבי הישראלי השחקןמחזור נגישת
 במסיג ישב שנה, 18 מזה בגרמניה חק

ארז המגיע דור, טמית. אריק והמעצב גרבר יוסי השחקן של בחברתם


