
רובינא אילנה הזמרת ■
מכי חדש: עיסוק לעצמה מצאה

 התכשיטנית אצל תכשיטים רת
 איש־ של אשתו ליאור, עומר

תקו אחרי ליאור. אלי האופנה
פרו על רובינא שמרה שבה פה

מו החלה היא נמוך, חברתי פיל
שונים. באירועים באחרונה פיעה

אש מיזרחי, שולמית ■
 ואיש־העסקים הקבלן של תו

 זה סובלת מיזרחי בצלאל
 על להקל כדי מאסטמה. שנים
 ב־ דירה בעלה לה רכש מצבה

הא שם בפלורידה, מיאמי־ביץ׳
הש המחצית את לה. מתאים וויר
 בארץ מבלה היא השנה של נייה

בהרצליה־פיתוח. דניאל במלון
 התמרמר רבין יצחק ■

הטלוויזיה על הממשלה בישיבת

 יאסר את שהראתה הישראלית,
הכר את מרים כשהוא ערפאת,

 האזרחי, המינהל של המגנטי טיס
״זוהי.קרי אותו. ומגנה בו מנופף

 אמר הפועלים!״ של למרד אה
 יעקבי, גד השר התערב רבץ.

 שלו פני־הפוקר את לעוות ומבלי
 שצריכים חושב באמת ״אני אמר:

 לבירור!״ ערפאת את לקרוא
הצע ,לא גמורה: ברצינות רבין,

 מציע אני ״אבל יעקובי: זאת!״ תי
זה!״ את

 המארח היה קינן עמום ■
 תומר־ יגאל לכבוד מסיבה של

 ״מן סיפרו הופעת לרגל קין,
 שבו האדמה״, אמנות אל האדמה

אמ על דעתו את תומרקין מביע
 ובכל הארצות בכל הפיסול נות

ותומר־ קינן למעלה: התקופות.
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 בימתית לפעילות לחזור החליטה חלפון, אייל העיתונאי לבו־זוגה,
חדש. למחזמר בחזרות עד״מעל־הראש עטוקה היא וכעת מלאה,

השסע פסוקי
ם • חו ע, נ  עיתו־ ברנ

 של האחרון נאי״הרגש
 ״אני אחרונות״: ״ידיעות

אחרו ב,ידיעות מרגיש
 של בארון נעל כמו נות׳

 צפוף, מרכוס: אימלדח
ומסריח!״ עשיר
 הזמר־המלחין •

 אחד על זילבר, אריאל
 הי- ״לי תקליטיה ממפיקי

הר ולו לעבוד, הזכות תה
 את להרוויח הזכות תה

הכסף!״
מוני: • ״כשאלו אל
 פד הוא דלת, סוגר הים
חלון!״ תח

 גד השר נראה ביניהם כאשר קין,
 יחזקאל הצייר למטה: יעקובי.

 העיתונאית עם שטרייכמן
 קינן של ידידם קשת. סילבי

, המשורר ותומרקין, י ב  הנחה י
 כמה התכנסו שבו האירוע, את

והעי הסופרים האמנים, מטובי
היחידי. השר היה יעקבי תונאים.

חו לקח אדרי רפי השר ■
בחב ונסע מעיסוקיו קצרה פשה

 בספרד, למרבילה אן־קלוד רת
המיליא אבי־אשתו, מחזיק שם

בית. עמר, דויד המרוקאי רדר

שרובר גיטה הנדבנית ■
 יום־השנה לציון אזכרה ערכה

 את שדובר. גבי בנה, לפטירת
רקדנ שני סיפקו הפתעת־הערב

 על־ מארצות־הברית שנשלחו ים
ג׳רום והרקדן הכוריאוגרף ידי

 ארוכים חודשים במשך בברמודה עצור שהיה (מיל׳) תת-אלוףברעם אברהם
 חודשים כמה זה נמצא נשק, של לא-חוקיות מכירות של בחשד

 אתי-לוי עם נפגש הוא ארצה בהגיעו עסקיו. להרחבת אפשרויות מברר הוא שם בארצות״הברית,
שלו. המשפטית ההגנה למימון כספים להתרמת הוועד ממקימות ביפו, מועדון בעלת (משמאל)

דיד שהיה רובינס,  של אישי י
שרובר. גבי

הח הישראלים, אלפי בין ■
 לחו־ ארצה שהגיעו בחו״ל, יים

 איש־העס־ גם היה פשת־מולדת,
חב סגן־נשיא אשל, חיים קים
 אינטו־ פבתיה הקוסמטיקה רת

 מחברות־הקוסמטי־ אחת נשיונל,
 על־ידי כשנשאל הגדולות. קה

 השיב בארץ, גר אינו מדוע ידיד
 קטנה, ארץ היא שישראל אשל
 וצרי־עין. קטנים אנשים בה ושיש
 עם מיודד שהוא סיפר אשל

 קרדן, פייר הצרפתי האופנאי
 משותפת מחופשה חזר עתה ושזה
דוביל. בעיר־הקיט עימו

רי יהלום משה האמרגן ■
 אונס. על שנות־מאסר כמה צה

השת הוא מיספר חודשים לפני
 בקאר־ מטפל והחל מהכלא חרר
 משה הירושלמי הזמר של יירה
 להתלוות התחיל אף יהלום פרי.

 ובהופעתו הזמר, של להופעותיו
בהר הצוק במיסעדת, האחרונה

 של להופעתו והאזין ישב צליה
מ בשולחן זיהה הוא לפתע פרי.
 לשעבר חוקר־המישטרה את מול

 ואיש־המישטרה זיגל, בנימין
 סביר. שימעוו תת-ניצב
 עברו את לו הזכיר הזה המיפגש

בכלא.

שו ישראלי מישפחת בני ■

 היתה הראשונה דיאטה. על קדים
אח ישראלי, עטרה היחצנית

ישראלי, אלי השדרן של ותו
 ממיש־ קילוגרמים 16 שהשילה

 הקודמות. למידותיה וחזרה קלה
שהו אלי, אחיה היה בתור אחריה

קילו ארבעה קצר זמן תוך ריד
 באירועים נטויה. ידו ועוד גרמים
 לבקבוקי צמוד נראה הוא שונים

 בקבוקי- במקום מינרליים, מים
בת עליו. חביבים שהיו הבירה

ש אלי, של אשתו ישראלי, יה
קילו 12 הריונה מאז העלתה
 מהם, שמונה כבר השילה גרמים,
בדיאטה. ממשיכה ועדיין

אזדליאב■ זזדד
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 את הכוס לתוך מטיל הוא כאילו נראה שבה כביכול, פיסולית בתנוחה בכוס־הבירה אחז הוא

בצחוק. והגיבה התרגשה לא האמריקאית אשתו אך זו, יוצאת״דופן מתנועה נבוך היה אלפי מימיו.
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