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 את מחבק איזי בישראל. ב.מ.וו סוכנות של הבעלים גם שהוא איזי(במרכז), בנו

גרודצקי לעודד הנשואה גרודצקי(משמאל), שולה אחותו של בתה ,22ה־ בת שרון

הזה העולם דסה, אלי .
 עומד עודד של לצידו ״אמפא״. חברת של הבעלים לבנה), בחולצה מימין (למטה

 אשתו אסוף), בשיער משמאל (למטה רוזוב ויטה גרשון. של בנו רוזוב, חיים גיסו,
 רוזוב, טניה לצידה: ניצ״ן. אירגון יושבת״ראש היא שבמישפחה, האלגנטית איזי, של

דב. גרשון, של אחיו נכח עוד רוזוב. גרשון של השנייה אשתו במיקצועה, אחות
 גרבר יוסי השחקנים ■

 אהוד השר מלידל, ועדנה
 והעיתונאי ורעייתו אולמרט

ה ואשתו, לסיד (״טומי") יוסף
 יצאו לפיד, שולמית סופרת
 בהצגה צפו שם צהחא, מאולם
 כדי שקט מקום וחיפשו קידוש,
 את הציע גרבר קפה. לשתות

 מאנפרד של קפה חק, ארט
הגי החבורה מתאים. כמקום כץ
בג ריק עדיין שהיה למקום, עה
 20 המוקדמת־יחסית. השעה לל

 להגיע התחילו בואם אחרי דקות
המאכל צעירים עשרות למקום

במק ערב. מדי המקום את סים
 המוסיקה. עוצמת הוגברה ביל

 ושאל שלא־בנוח, הרגיש גרבר
 רוצים הם אם ולפיד אולמרט את

הע הם אך אחר. למקום לעבור
 וליהנות להישאר דווקא דיפו

אותם. מהסובב
 מי קלימוביצקי, יונה ■

 והתפוט־ זאר״ט׳ מנכ״ל שהיתה
 עם אישי סיכסוך בעיקבות רה

 מישרד פתחה אברך, מידה
 ובמקביל לעיסקי־ייצוא, פרטי
לק תרומות באיסוף עוסקת היא

 יה־ על־ידי שהוקמה איס״ף, רן
 חינוו להקנות כרי דות־חלב

למעוטי־יכולת.
 ראשונות תוכניות שתי ■

 החדש שעשועון־הטלוויזיה של
חב פז, שלמה המפיק של  ק

 בקרוב, תתחיל שהקרנתו רחוק,
 באולפני־ שעבר בשבוע צולמו

תחי לפני דקות כחמש הרצליה.
 המנחה הסתובב הצילומים לת

 הקהל, בקרב זילברמן מנחם
 ולבסוף אנשים, כמה עם שוחח
 שהיא התברר נאה. אשה ליד ישב

ממשת אחד של קרובת־מישפחה
 זקן־ה־ של (נכדו התוכנית תפי

 מפי שפירא אברהם שומרים,
 במי- וקוסמטיקאית תח־תיקווה)

 לי לעשות תוכלי ״אולי קצועה.
 לדודו דומה אותי ולעשות טובה

 ״אתה זילבמרן. ביקש טופז?״
נר ״אתה אמרה, היא צריך,״ לא
ממנו.' טוב יותר אה

הזמר־שחקן של לחתונתו ■

השבוע פסוקי

 של לשעבר (בעלה נדלר בני
אח אורית עם חיי© רחלי
 בעלת אכזוטית יפהפיה רוני,

 חברים־ הגיעו קצוצה, תיספורת
 טובים: חברים גם שהם לעבודה,

 גפן, אייל ארמוני, דפנה
ואו שרים אלדד חן, שולה

 עלו הערב במהלך פסטר. רי
נוס חברים והופיעו הבימה על

 חני דץ, ואורנה משה פים:
 דלית חדד, ירון נחמיאם,

 שהוא אסנר, חיים כהנא,
 אסנר, ארי ואחיו מוסיקאי,

 בצה״ל. ובידור הווי מדור ראש
 במקהלה, וגם בנפרד, שרו הם

 (״אני החתן על שיר־פרודיה
 גם שם היתה גמור!״) אני הרוס!

אחרו חנה הכלה, של דודתה
מפורס זמרת בעבר שהיתה ני,
 אחר־כך והצליחה בארץ, מת

 אליה, ניגש אסנר חיים בחו״ל.
 את ולשיר לעלות ממנה וביקש
 אה״ ספניה. לה ויוה שלה, הלהיט

 התכוננתי!״) (״לא סירבה רוני
 להפצרות, לבסוף נעתרה אבל
 סוערות. בתשואות וזכתה שרה
הא של אביהם סיפר הערב בסוף

ה, אסנר, חים ש כמ המשמש מ
בחי בבית־המכס יחידה על מונה

 של משירתה התרגש שהוא פה,
 שנים, 38 שלפני מכיוון אהרוני,

 להקת- סולנית היתה חנה כאשר
יע של (בתקופתו פיקוד־צפון,

 אסנר־האב שירת בודו), קב
אסנר, עוזי של אביו גם (שהוא

 בחיל־ההנ־ כפקיד ידוע) מוסיקאי
וב אקורדיון, על ניגן הוא דסה.
 אקורדיו־ חלה כאשר הימים, אחד
 למלא הוזמן הוא הלהקה, ניסט

 וליווה הופעות, בכמה מקומו את
 אס־ אהרוני. חנה של שירתה את
הז אל ניגש לא משום־מה, נר,

שלום. לה לומר מרת
 צילום הזמין היומונים אחד ■

 אוחנה, מאתי ספורטיבי־סכסי
 הרעיון אוחנה. אלי של אחותו

 כדורי־רגל, שני תחזיק שהיא היה
 פנתה אוחנה לחזה. צמודים

שת שהחליט שריד, רן לצלם
פרובו סכס משקפת כזאת מונה

 אתי. של מערכה ומורידה קטיבי
 חולצה תלבש שהיא סוכם לבסוף

תק ,11 אחיה, של המיספר עם
 ותצולם טרמפולינה, על פוץ

חמי של בגובה מרחפת כשהיא
בכדור. ובועטת באוויר, מטר שה

 יואל נתניה, עיריית ראש ■
 שימחה את פגש אלרואי,

הסוכ הנהלת יושב־ראש דיניץ,
 גורדון, ואורי היהודית, נות

ואמר המחלקודלעלייה, ראש

 מקומות- 100 יש שבעירו להם
 מקומות־ 100ו־ פנויים עבודה

 ביקש הוא חדשים. לעולים דיור
וה המישרות לאיוש לדאוג מהם

שלו עברו מאז הפנויות. דירות
עד העירייה וראש שבועות, שה
מהסוכ לשיחת־טלפון ממתין יין

היהודית. נות

 מר עורך דוניצה, נחום ■
 את לעזוב עומד פנטהאוז, ניטין

 עריכת את שיסיים אחרי תפקידו
 חילו־ בגלל שלוש, מיספר גיליון

היר בעלת לבין בינו קי־דיעות
 זוו־ לנו ״היו אלבין. גליה חון,

 צריך איך של שונות יות־ראייה
 השבוע, אמר הוא המגזין,״ להיות
ב נפרדים אנחנו מיקרה, ״בכל

 עורך שהיה דוניצה, טובה." רוח
 על־המישמר של דסק־הלילה

שו נושאים על מגזינים ועורך
 עכשיו מחכה וים, אמנות כמו נים,

יח דוניצה את להצעות־עבודה.
 כיום זהבי, נתן העיתונאי ליף

 שיקבל חדשות, של עורך־יום
מחדשות. תשלום בלי חופשה

אודליאב■ וזזדד ח; נעמי

ה המימשל איש •
אי ב  בהט־ בשטחים, צ
 לבנוני: פיתגם על ממגי
 לחץ, מפעילים לא ״אם

שמן־זית!״ מפיקים לא
 על פרס, שימעון •

 לחוכנית״זז- המחמדים
 אצלם ״הבל שלה חירום

 ויחצ־ שחצנות על בנוי
נוח!"
 אל־ חווה הזמרת •

 הופעותיה על ברשטיין,
 סיבונים ״בלי האחרונות:
 ל־ טעם אין לקאריירה
מיקצוע!״
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