
 של דינה את שגזר למנחה קרה מה
מזרעי? של יועצז נעלם מיסעדהללאן

**י

 איש־ה־ בך־הרצל, יעקב ■
שע בשבוע הנחה לשעבר, רדיו

בט מכירה־פומבית של ערב בר
בהפ באילת. המלר־שלמה יילת
 ואכל סמוכה למיסעדה יצא סקה

 על עלה חזר, כאשר ארוחת־ערב.
 מה־ תיזהרו לקהל: ואמר הבימה,

 שהאוכל רק לא הזאת, מיסעדה
במחי קורעים גם הם גרוע, שם

לבי עלו אחר־כך שעה רבע רים.
 את הפכו ביריונים, ארבעה מה

 מול בן־הרצל את והיכו השולחן
בעי כמה אחרי ההמום. הקהל
 בפרצוף, ואגרופים סטירות טות,

 שעה כחצי כעבור הסתלקו. הם
להנ והמשיך בן־הרצל התאושש

הערב. את חות
פלאטו־שרון שמואל ■

 לבדו, שעבר, ביום־החמישי בא
בש באילת. שלמה המלך למלון

החש את ביקש הוא בצהריים בת
 את עזב לא אבל שילם, שלו, בון

 הזמין הוא אחרי־הצהריים המלון.
 החשבון את קיבל וכאשר ארוחה,

 את חתם אלא שילם, לא הוא
 שהיה החדר מיספר בצירוף שמו,
 מצאו בדקו, המלון אנשי שלו.

 על־שמו, רשום לא כבר שהחדר
הארו עבור לשלם אותו והכריחו

חה.
 ביום בדיוק שעבר, בשבוע ■

 סילבן היה ,31ה־ הולדתו
 יצחק השר של יועצו שלום,

 בבית השר עם בישיבה מודעי,
 לא שלום הליברלית. המיפלגה

עוזרו כהן, עומרי שידידו ידע

 המישנה־למנכ״ל־הביטוודה־ של
 מסיבה לכבודו אירגן לאומי,
אחר, ידיד תל־אביבי. בפאב

 י אליו טילפן תבין למסיבה. סילבן
 אותו לפגוש צריך שהוא ואמר

סילבן דקות. לכמה רק בדחיפות,

 מהסיסמה מתלהב אינו והסביבה
 שם שפתחה ארבל, עמליה של

תל־אביב בשם גלריה באחרונה

ה ו ו ל  הרק- לכבוד מסיבה בביתה ערכה (במרכז) המפורסמת הבלט רקדנית ך 111111 ו
ולעו- היפאני, המודרני המחול של הראשונה הגברת סנג׳ו, מריקו דנית 111 111
 ,הפאנובים, של בנם ,3ה־ בן שמתי מכיוון לפתע נקטעה המסיבה קיקאווה(מימין). מיוקו שלה זרת

 נאלצו והאורחים עליו, האהובה תוכנית־הטלוויזיה את בווידיאו לראות התעקש עקשן, בחור
הלילה. של הקטנות לשעות עד ועוד, עוד השימחה נמשכה שם דאגה, אל אך למיטבח. לעבור

 חצות לפני יתפנה לא שהוא אמר קיבל תבין, בני איש־העסקים
כך על עמד תבין אבל הלילה, את להביא המשימה את עצמו על

הישי את עזב סילבן דחוף. שזה
 חזר ולא דקות״, לכמה ״רק בה,

אליה.
 איש־עסקים ארקם, אורי ■
 ידיד הוא בארצות־הברית, החי
 האיש וגם גאון, יהורם של

הח בסירטו הכסף את שהשקיע
לטולדו. בחזרה גאון, של דש

 אותו הביא אחדים חודשים לפני
המיסבאה, בפאב לבילוי הזמר
הבעלים, לבין בינו היכרות וערך

 הולידה הפגישה טל. יענקלה
ה וארקם, טל בין שיתוף־פעולה

פאב־ בקרוב לפתוח מתכננים
השם, באותו בלוס־אנג׳לס, תאום
לה מתכוון טל זהה. עיצוב ובעל
 והוא ישראליים, אמנים לשם טיס
 תשמש אשר דירה, שם שכר כבר
 שוקי ביניהם הזמרים, ואת אותו

 והצמד רוברטו אלגרנטי,
תי פ ואפי. א

ראשון־לציון של המקומון ■

 בצלאל איש״העסקים של אשתומיזוחי
רשת־ קרויה שמה שעל מיזרחי,

 במסיבה, הבולטות האורחות אחת היתה בעלה, של המלונות
ה אחת זאת גרונדמן. יענקל׳ה ישראל נבחרת למאמן שנערכה

בעלה. בחברת חברתי לאירוע באה ששולמית המעטות פעמים

השסע פסוקי
 ב- דנקנר אמנון •

 מסי- ריבוי על ״חדשות",
עמ לאלוף בות־הפרידה

 שיורים ״מילא מיצנע: רם
לב לירות, אבל ובוכים.

מוג כבר זה ולחגוג, כות
זם!"
״עצ בן־אמוץ: דן •

 לכפתור-חשמל. דומה לן
 לא הוא תלחץ, לא אם

יפעל!״
צרפ •עיתונאית

 הצלחתן סיבת על תית,
בתח בוגרות, נשים של

 צעירות: נשים עם רות
 עושים לא ״ענבי־בוסר

טובים!" הכי היינות את

 ש״אנחנו מכריז העיתון בראשון.
 בראשון. תל־אביב את רוצים לא

 הפסקה, בלי עיר היא תל־אביב
לפע לנוח קצת אוהבים ואנחנו
מים."
התפר מחודש יותר לפני ■
 בנוסח מודעה בעיתונים סמה
מבוק ״למיבצע־פירסום הבא:
 — מפורסמיס/מפורסמות שים

 — עיתונאים אמנים, שחקנים,
למוד גדולות." מידות־גוף בעלי

בי — שמנמנים 30כ־ נענו עה
 קוסם למדי, ידוע שחקן ניהם
 ידועים שונים, ואמנים ידוע,
 נמצא לא הפונים מן איש פחות.

 יבואן ז׳רז׳בפקי, יוסי מתאים.
 בשם שיטת־הרזייה — המוצר

 בהצלחה שזכתה ,5 אוקספורד
 אל ביוזמתו פנה — באירופה

הג (הנו־סעדה בסאם השחקן
 שמח השחקן זועמוט. דולה)
 לז׳רז׳בסקי, וסיפר הרעיון, לשמע

 הגיע שהוא הליכוד, מפעילי
 כיוון המתאים, בזמן בדיוק אליו

חד בסידרה תפקיד קיבל שהוא
 לרזות והתבקש בטלוויזיה, שה
 קיבל שבועיים לפגי קילו. 15ב־

אר הכוללת הערכה, את זועמוט
 להוריד והצליח ביום, ארוחות בע
קילו. שמונה עתה עד

 שלומית הדוגמנית ■
 על מכוניתה את החנתה אמיר

ברחוב ביתה, שליד המידרכה

1\1| | ך  ה- חבר לשעבר הימין, איש עורד־הדין, 1111111 ק
ל היה רשות-השידור, של המנהל וועד |1 1111\

תפקידו. את שעזב מאז מצוטטת וחברתית תיקשורתית דמות
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