
 ם־1י למסיבת 1/א1 אייזנברג של לקבדת־הפנים הוזמן שלא ,מ
מהשורה תל־אביבי כבליין להיחשב יבול לא - לוינסון עמית של ההולדת

פרופסור
בכינור

 בארץ החברה מצמרת איש 200
 לקבלת־הפנים מוזמנים להיות זכו

 אייז■ שאול איל-ההון שערך
 הקונצרט אחרי אסיה בבית נברג

 בהיכל־ הקאמרית התיזמורת של
 היה לא עצמו אייזנברג התרבות.

 תפסה מקומו ואת באירוע, נוכח
הדדי. ליז בתו

ולח לאולם בכניסה עמדה היא
 ביניהם האורחים, של ידיהם את צה

 ואשתו רבין יצחק שר־הביטחון
 וגילה עמי התורמים לאה.

 צרפת שגריר מקיסריה, למידות
 הערב כוכב אחרים. ורבים בישראל

 הפרופ׳ הקרדיולוג ספק ללא היה
בכי שניגן קפלינסקי, אליעזר

מינץ. שלמה של לצידו נור

\  הפרופסור הקרדיולוג, של אמו קפלינסקי, זהבה 1ך ן \1̂ו1ו
ו \1\ /1 1| מע עיניים נושאת קפלינסקי(לצידה), אליעזר ^

בעירום. אישה גוף המראה פסל, השניים בין בנה. לעבר ריצות

| \ |1 1 ך ¥  (לצידו), מינץ שלמה הנגר של אמו מינץ, חווה 1ן
\1\ / |1 1|  הרדי ליז שנשאה למילים בנה בחברת מקשיבה ^

דירה. רכש שם ״ימית״, הדירות במלון מתגורר מינץ המארחת.

־1 מבעלה התגרשה אייזנברג, שאול איל־ההון של בתו חרדי, ליז 1ך1 | ח1 \1\  לאירוע בא גור, מוטה חבר-הבנסת לשעבר, שר-הבריאות ך
| \ | | | \ 1 \11\ לבשה הרדי לדורעם. מנישואיה רמי(לצידה) בנה הרדי. דורעם >|1 .1 1 1 .1  את ניצל גור לידידיו. בגאווה הציג שאותה הצעירה, בתו בחברת 1

מה עימו והחליף בר״המשקאות ליד בגפו עמד ששר־הביטחון ההזדמנות לרגע. אותה עזב שלא באיש־ביטחון, מלווה והיתה שחורה שימלת״ערב מילים. נ

י¥1ה י |1¥1ה י1ד ך  ואשתו פאר אמנון מפיק־הרדיו :11\
1/111• |# 111^  פאר, הבר. על מנוחה תופסים #| 11/
 בין חברתיים. באירועים פופולארית דמות הוא בדיחות, השופע
 פקר. אילן עם האסטרולוגית תוכנית״הרדיו את מפיק הוא השאר

.... ............ ———

עוד
פתיחה

 ללא שבוע לעבור אפשר איך
 עם יכול השבוע גם חגיגית? פתיחה
 בתל- שמריו. על לשקוט ישראל
 היתה נגמרת, שלא העיר אביב,

 גם שהוא מקום והפעם פתיחה, עוד
 בסופי־ דיסקוטק וגם מיסעדה

 הגבר החלונות נקרא המקום שבוע.
 הקומה של בגשר ממוקם והוא הים,

בדיזנגוף־סגטר, השניה
 עבר שמכל הזה, המרכז בלב
 כביש, קצת וגם חנויות ועוד חנויות

 ובערביה־ מיסעדה־דיסקוטק, בנו
 צעירים מאוד הרבה הגיעו פתיחה

 הדיסקוטק את שכבשו מזוהים. לא
 למבוגרים המיסעדה את והשאירו

 ארנן, שוקי המקום בעלי יותר.
אח מארצות־הברית שחזר ישראלי

 עמיאל, ואריה רבות שנים רי
 מקווים מילנו, שרי במיסעדה שותף
ששו המיתון למרות טובים לימים

 קצת עם אולי, הבילויים. בענף רר
מ אחד להיות הסנטר יחזור מזל,

לרגל. העליה מוקדי

|1ך ך1 1ך \ ואיש ויטל ראובן הפירסומאי 1ך1\1ך 1\
1\ ן 11 1 \11| ש כץ(משמאל), ראובן השיווק ^

הח מרנז-הקניות של פירסומי בשיווק ומתרכז מחיי-הלילה פרש
בכניסה. הגורילה בזרועות פרקש דורית הדוגמנית אילת. של דש


