
 תל־אביבית? בנזיסעדה צתותי־טלוויזיה חיפשו מה
מאביה? ההצגה את שגנבה הבת היא מי *

 הקזמקז□ המיסעדה מנהלי ■
 החמישי ביום הופתעו בתל־אביב

 כמה למקום כשהגיעו האחרון
 רשתות של צוותי־טלוויזיה

וה שהכתבים להם התברר זרות.
 על אותם לראיין כדי באו צלמים
במי שותף שהוא קליין, יאיר

בקי המתגוררים בני־המישפחה,
 המעטים בין לוחמי־הגטאות. בוץ

 איש־הספרות היו שם שנראו
יעקבי. גד והשר פרי מנחם

 איש־הע- של מעצרו אחרי ■
מר, איציק סקים לב שניסה ו

בתל־ המרינה דרך מהארץ רוח

 משקה השקת בערב המוזמנים
 עלתה לפתע חברתו. של חדש

 נצמדה ,6ה־ בת בתו הבימה על
 תבורי לרדת. וסירבה לרגלו חזק

 שתפסה ובתו, בנאומו, המשיר
ה על להסתובב התחילה אומץ,
מאביה. ההצגה את וגנבה בימה

 קמינר אמנון העיתונאי ■
 מרדכי של בכתבה התראיין

 על בטלוויזיה קירשנבאום
 התל־ על המקובל סיגנון־הבילוי

 במרכז־העיר. בעיקר אביבים,
 כיא־ החוגגים מן חלק הגדיר הוא

מ־ המורכב אמריקאי פים(ביטוי

הוט הוא לדירתו, הידיד כשחזר
בחו על־ידי ימים כמה במשך רד

 מרחבי לצלצל הפסיקו שלא רות
 את לחפש כדי ארצות־הברית

 שהותו שבזמן מסתבר נבלסון.
 מיספר־הטלפון את נתן הוא שם

הודיע לא אך בחורות, לכמה שלו

 הופעת לרגל תומרקין, יגאל לבגוד מסיבה של המארח היה 1ך1ך! 1־11¥1 1
 תומרקין מגיע שנו האדמה", אמגות אל האדמה סיפרו"״מן |1 ן/ 1/1/11

ותומרקין, קינן למעלה: התקופות. ובכל הארצות בכל הפיסול אמנות על דעתו את

העיתו עם שטרייכמן יחזקאל הצייר למשה: יעקובי. גד השר נראה ביניהם כאשר
ם קשת. סילבי נאית  מ שנו האירוע, את הנחה יבי, המשורר ותומרקין, קינן של ידיד

היחידי. השר היה יעקובי והעיתונאים. הסופרים האמנים, מטובי כמה התכנסו

|1 1| 1י ן ל7 ו ן ן ן ן י ד. אברהם אחיו, ושני - ורחל בת״שבע חנה, - אחיותיו בחיבוק זוכה ביטון, צ׳רלי הפורש חבר-הכנסת של אמו ך דוי הזה המרוקאי ברוב ו
ם בלטה שלוש עוד נכחו במסיבה לכבודו. שנערכה במסיבה מבנה, |1111 _1 111 #11 בחופשת־לידה. הנמצאת ביטון, של הבלונדית אשתו משמאל), רלי(בצילו

 ״אמריקאים של ראשי־התיבות
וד הופעתו שאפתנים״). צעירים

נזע תגובות אחריהם גררו בריו
קי על כתובות השאר: בין מות.
לפ שהתייחסו העיר, ברחבי רות

אינטימיים. רטים

 הכושי שחקן־הכדורסל ■
 תל־אביב מהפועל נבלסון קרל
 במשך שהה שם מניו־יורק, חזר

מידידיו. אחד של בביתו חודש

עזיבתו. מועד על להן

 סימון ברי רקדנית־הבטן ■
כש ביפאן, ממסע־הופעות חזרה
הרק מפיצעי־לחץ. סובלת היא

אר חזרה בהצלחה, שזכתה דנית,
 24 שארכה ארוכה, בטיסה צה

 היא הטיסה כל במהלך שעות.
 הדוקים. מיכנסי־ג׳ינס לבשה

 לגלות נוכחה בישראל, כשנחתה
בפצעים. מכוסות שרגליה

ולזה העולם צפריר, ציון

 הדוגמנית חברתו, החליטה אביב,
 דה־יונג, מראיקה ההולנדית

 כמה במשך למחתרת. לרדת
 בדירתה, נשארה היא שבועות
 חברות. כמה עם רק קשר ושמרה
 במישנה לעבודה חזרה השבוע

מרץ.

תיש־ בעל תבררי, יגאל ■
 עלה למשקאות, תבור׳ לובת

מאות לפני לנאום כדי לבימה

ל שהגיעו ישראלים שני ■
נמ אמריקאיים במושגים עושר
 ארקם אורי בארץ: כעת צאים

 23 לפני ישראל את שעזב )41(
 של הבעלים הוא וכיום שנה,

 נ־1ו העולמית רשת־ההמבורגרים
 בארצות־ בגודלה השלישית ריס,

 מבעלי אחד נקש, ורפי ברית,
 שהגיע מרדאש, חברת־האופנה

 הבר־מיצווה את לחגוג כדי ארצה
בנו. של

 פרשת־קולומביה. עם בקשר קום,
 המיס־ מבעלי וייסבדג, ג׳קי
מופ היה קליין, של ידידו עדה,

הכת שבידי המידע מכמות תע
לשאלותי לענות סירב אך בים,
הם.

אזכ נערכה שעבר בשבוע ■
 לפטירתו הראשון ביום־השנה רה
 רק הורביץ. יאיר המשורר של

עם יחד לקבר עלו, ידידים קומץ
הזה העולם צפריר.
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