
ז 1.

 .7ה״ בן אדם ובנם בקצב־הלב, המתמחה קרדיולוג גנג, אלי בעלה
 מרכזי די בתפקיד ואף ובמחזות, בסרטים שם מופיעה לביא

 בנוסח סרס רמיק, לי של לצידה אפילה", ״חופשה בסרט
 וולמן, דני הבימאי עם להיפגש באה לארץ חצות״. של ״אקספרס

דותן. דודו הבדרן לידה: בלוס־אנג׳לס. משותף מחזה להעלות כדי

 אשתו תפקיד ואת אלמוג,
 ריבקה השחקנית תמלא

נוימן.
 רו־ אריאלה השחקנית ■

 הרחוק בעבר שהיתה בינוביץ,
 לימון, אסקימו מכוכבות אחת
בא 27ה־ הולדתה יום את חגגה

 ב־ האופנתיים הדיסקוטקים חר
 מידידיה. מאות בחברת תל־אביב

שבו לפני עד עברה רובינוביץ
בתיאטרון־לילדים־ולנוער עיים

 את ועזבה אשרוב, מישה של
ש שהתפקידים מפני התיאטרון

 את לדעתה, תאמו, לא לה הוצעו
כישוריה.

 מצאו ביותר מקורית דרך ■
 מישל יבואן־האופנה של חבריו

 ליום להפתיעו כשרצו פיאג׳י,
 של בשיתופה .40ה־ הולדתו

 לו הכינו אורלי, חברתו־לחיים,
 בבית־ מסיבת־הפתעה החברים
מוכן, היה כשהכל שלו. האופנה

השבוע פסוקי
מ עציון, יהודה •

 היהודית, המחתרת אנשי
 שיטת חסרון לדעתו, על,

 אחד" קול - אחד ״ח״כ
 ״בהיכל- בכנסת: הנהוגה

ש מישקל הדמוקרטיה
 נאמן, לאיש־ישראל ווה

 מרשיע־ה- לאיש־ישראל
 ה־ ולאיש־ישמעאל ברית

אוייב!"
על שריד, יופי •

 מסויימים: שרי״מערך
 של מהצל מפחדים ״הם

 להם שאין למרות עצמם,
צל!״ כמעט

מב- שניצר, מאיר •
 ״הארץ״, של קר*הקולנוע

 הגבר של פחדיו על
אמרי בסרטים המזדקן
שמעניין ״מה קאיים:

 הקמל, עורו אינו אותו
י הנובל!״ אברו אלא

 והודיע החברים אחד עמו התקשר
 שלו. בעסק פריצה שהיתה לו

 ושם למישרדיו, מיהר האופגאי
 ובני־מישפחתו חבריו שכל גילה

יחדיו. התקבצו
 איל־ההוו בין היחסים ■

 יואל לבין אקירוב אלפרד
 נתניה, עיריית ראש אלרואי,

 שהקים היזם, באחרונה. מתוחים
ביו המפואר הקניון את בנתניה

 לראש־העי־ הבטיח בארץ, תר
 כמרכז־ יתפקר לא שהמקום רייה

ש כדי בערבי־שבת, שעשועים
 הקיים בסטאטוס־קוו לפגוע לא

 אך לחילוניים. הדתיים בין בעיר
 ובתי־הקול־ קויימה, לא ההבטחה

 בערבי־ שם מציגים במקום נוע
 למתיחות שגורם דבר שבת,
העירייה. בתוך

 לובשת וכלה-לעתיד, לשעבר מלכת-המים
 הארון השובל בעלת שימלת־הכלה את

 גרא עודד המעצב של עיצובו פרי מסרים), 15( בעולם ביותר
 (לצידו), בן־גל שלווה מפיקת-האירועים ידידתו, יוזמת (במרכז)
 לקבל כדי גינס של ספר-השיאים אנשי עם משא־ומתן המנהלת

 לאשתו שיין כיום, ביותר, הארון השובל זה. לשיא האישור את
מטרים). 11.7( בוקאסה מרכז-אפריקה, של המודח הקיסר של

שטיין חני

ך1 ל1\ ן1 | הריקו־ רחבת על רב במרץ קיפצה מקצועית, רקדנית (משמאל), במסיבת- שמרטף. גם אלא בלבד, זמר אינו |1ז
111 \§ 1X1 מצטרף אינו בעלה למה טלי כשנשאלה ידידים. כמה בחברת דים ליהי, בתו, בחברת ישב הוא רעשנית ריקודים

לרקוד. אוהב כל-כן לא שהוא היסוס, ללא השיבה היא אליה, טלי שאשתו, בעוד הכבד, הרעש למרות בזרועותיו שנרדמה

לע מאמציו שכל לאחר ■
 החליט בתוהו, עלו דיאטה שות

 לעבור אמיר מוטי המיסערן
הדוק אצל מעיים לקיצור ניתוח

הניתו חלוץ חרוזי, אילן טור
 בעל אמיר, בארץ. האלה חים

 קילוגרם, 148 שוקל בתי־קפה,
 ממיש־ לחצי להגיע מקווה והוא
הניתוח. אחרי קלו

הע בית־המישפט שופט ■
 חופשה בילה בך, גבריאל ליון,

 הוא בנתניה. ימים כמה בת
 בנוח מאוד והרגיש בעיר הסתובב

 הוא אותו. מזהים שאין מהעובדה
 בבתי־הקפה לשבת הספיק אף

שיוטרד. מבלי בעיר,

 חלי הדוגמנית״שחקנית ■
 מיק־ מצלמה רכשה גולדנברג

 ולילה יום עסוקה והיא צועית,
היש האופנה עולם של בתיעוד

 לקראת אחרים, ונושאים ראלי
 לערוך עומדת שהיא תערוכה
 ספר־שירים כתבה גם היא בקרוב.

 שני את שתשלב ויתכן לילדים,
החדשים. עיסוקיה

 בעבר עוזרי, ■אהובה
ע המיזרחי, בזמר גדולה כוכבת

ממשי וגם ושם, פה מופיעה דיין
 אבל חדשים. שירים לכתוב כה

 לניהול עתה מופנה מירצה עיקר
 רווקה עוזרי, מישרד־שליחויות.

 של שהקאריירה טוענת ,41 בת
 שעות 24 אותה העסיקה זמרת

 סוגרת היא עכשיו ואילו ביממה,
 זמן לה ויש ,5ב־ המשירד את

לעצמה.
אהליאב■ הדד,ד מן נעמי
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