
 האוכל ער
 וההשתלבות המיורחי
 על ועוד ★ במרחב
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אלבום
רביעי

 גם יוצר גם גבריאלוב, מיקי
 החברים, רביעי. אלבום חגג מבצע,

 מפרגנים כמה ועוד בני־המישפחה
שבלונדון קפה רוק בארט התקבצו
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 שהם הודיים, לבוש ואביזרי פריטי לעצמה ורכשה בטוקיו ביותר
הערב. מסמר היתה סימון האתנית. באופנה האחרונה המילה

םבית־רחם
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 ביחצנות הרצינות במלוא כעת
ביפו. אמיתי" ״זמן מועדון של

 :ה את עמו לחגוג כדי מינסטור,
ו אושרת קובי שם היו אירוע.

מנ והבדרן תומר עדה זוגו בת
 מלספר פסק שלא זילברמן, חם

מטע שם חילקו לבין בין בדיחות.
למוסיקה. והקשיבו ומשקאות מים
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משלנו". ״אחד בסרט בקרוב

רתל־אביב
 עבר בבית־לחם, התחיל הסיפור
 לרוני החברים באו ואז לירושלים

 שלא מדוע אותו ושאלו ארוטשם
 מרחאבה מיסעדת של סניף יפתח

 מה את לקח רוני אז בתל־אביב. גם
 נונחלה מיסעדת־הפאר פעם שהיה
מה מיזרחית למיסעדה אותה והפך

ה יכלו וכך ביותר. המשובח סוג
 המוגש האוכל את לבחון מוזמנים

 הבשר. בחיתוך להשתתף ואף להם
 רבים נציגים נכחו הפתיחה בערב

 אולי הישראלי, הקולנוע עולם של
 טמון הקולנוע שעתיד ללמדנו
השמי. במרחב השתלבותו במידת
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 עברה עצמון ענת היפהפיה השחקנית״זמרת 4 71117111
 תורג׳מן. דן יפה־התואר השחקן עם להתגורר \ 1 1411111

בדרך. החתונה גם המעבר, בעיקבות שאולי, התלחששו הכל

1ך ך7|1 י1  בשעה באחרונה, שהתפנתה בתיה, אשתו היא ך
1 1111 ^4\1 1 בתם של במיוחד אינטנסיבי מגידול טובה, 1
 למועדון. מיוחדים ואירועים מופעים באירגון אלי, בעלה עם ותעבוד, 1
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 שהתפרסמה כהן, מזי הזמרת היאהכדסטינית

יו ״מאמי", המחאתי הרוק במופע
גבריאלוב. מיקי והמבצע המלחין של ברכיו על שבת

 ב1ט סבל
ארץ ה

 דוגמנית־ה־ מצליחה שנה כל
 פינצ׳י ומארגנת־התצוגות צמרת
 עמי, בעלה, את להפתיע מור
 האחרון שישי ביום הולדתו. 'ליום
בגדול. זאת עשתה היא

אירג־ ,50ה־ הולדתו יום לכבוד
 אצל גדולה מסיבה פינצ׳י לו נה

 צאלים, מינה הטובה חברתה
׳ינג׳ט.1 חברת של הבעלים

 אחוזים 100 כמעט של לחות עם
 החברים כל חגגו מרומם ומצב־רוח

 את פינצ׳י של והחברות עמי של
 היפות נראו החוגגים בין השימחה.

 שבאופני והמצליחים שבדוגמניות
אים,

 השר ארנון, יגאל עורך־הדיו
 ואיש־העסקים מילוא רוני

(״צ׳פאי״)שימעוןקדם.


