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ך י ך א ץ ד1| | |1ר ף | | שהיי רוזנשטיין עבורה. כמודל ששימשו הנשים הן מי לגלות שהתעניינו המבקרים, מאות אירחה לפסלת, שהפכה אשת״החברה |11|
! / ! _ |1 וכל התבגרו ילדיה כאשר לפסל החלה בצעירותה, תל־אביב מבלייניות אחת תה שלה, תערוכת״הפסלים לפתיחת שבאו ידידים, | 111111111 1 1

הערב. כל לאמה נצמדה משמאל) (בצילום16ה־ בת בתה שירה, לדרכו. הלן אחד של סקרנותם את עוררו פסלי-הברונזה וברמתה. בהיקפה רבים שהפתיעה

 בפירוק שיתוף־הפעולה בנוסח:
 אפשר מהידיעה התפרק. החברות

 של שותפו היה שגרפי להבין היה
 זינגל, של ידידיו הבינו כך זינגל.

 היה שגרפי ידענו ,לא לו: שאמרו
 בכל רב, לרוגז לו וגרמו שותפך,״

 ב־ אלה, מילים שמע שהוא פעם
בעיתונים. היריעה עיקבות

אר שחזר אחרי חודשיים ■
 איציק האופנה איש הצליח צה,

 חברת־האו־פ־ מבעלי ייטונסקי,
 וי־ חדש. עסק להקים פיצי, נה

 שם על פיצי המכונה טונסקי,
 שנה לפני מהארץ ברח חברתו,
 בחודשים רבים. חובות והותיר

 משא״ומתן ניהל הוא האחרונים
הח להסדר וכשהגיע נושיו, עם

ה בשבועיים ארצה. לחזור ליט
 אשת־ עם להסכם הגיע אחרונים

 מהרצ־ שסורן סלבי החברה
 מיפעל הקמת על ליה־פיתוח

התחל בהשקעה לאופנה, חדש
דולר. אלף 100 של תית

 שוב גורן עדנה הזמרת ■
 באר־ שנים שלוש אחרי בארץ,

 הצעה קיבלה וכבר צות־הברית,
 של הטיילת תיזמורת עם להופיע

 הנשואה גורן, קריכושי. דויד
 מזה שלה לחבר (בשלישית)

 בארץ העובד דן, ריצ׳רד שנים,
 כבר היא חברת־תעופה, כאיש
 לבלי, שנה, בת לנכדה סבתא

 )26( אלץ הבכור בנה של בתו
בזכות הראשונים. מנישואיה

מד• ידותזל סיריד?ז*?* מימיל מרר לס ז

 התינוקת, של אמה שהיא שבים
איתה. מטיילת היא כאשר

 שי ערנה, של השני בנה ■
בש חי השניים, מנישואיה )18(

 בדרום־ אביו עם האחרונות נים
במ הגיע הוא באחרונה אפריקה.

 בצבא, לשרת כדי לארץ, יוחד
כך. על שמחה מאוד והיא

במ שהיה עמיקם, יאיר ■
 האחרונות השנים שלוש שך

בי ענף־קישור־לעיתונות ראש
 להיות והעומד דובר־צה״ל, חידת

 וקשרי־ הסברה אגף ראש מעתה
 שעבר בשבוע נפרד בכנסת, חוץ

 בבית צהריים, בשעת במסיבה
 דובר־ שי, נחמן ב.1ל1ק1ס

עמי של ותיק וידיד החדש צה״ל

 ,בתנאים במסיבה: אמר קם,
 יכולים היינו ואני יאיר מסויימים

 של שאביו וגילה אחים.״ להיות
 של ואמו עמיקם אליהו יאיר,

 כאשר בצעירותם, זוג היו שי
בפולין. באוניברסיטה יחד למדו
 ב־ הופיע גילעדי מוטי ■

 מישפחות לפני בטבריה, לונה־נל
לבואו ציפו כולם שוטרים. של

 בר־ חיים שר־המישטרה, של
 כאשר הערב, במהלך אבל לב
 אמר יגיע, לא שהשר ברור היה

 להודיע רוצה ״אני גילעדי:
 שעצרו מכיוון הגיע, לא שהשר

מופ באיטיות נסיעה על אותו
רזת״.

אוד׳ליאב■ זזדדד מן נעמי

הערביה מדונה
במצ שעבר בשבוע ביקר ירושלמי, אופנאי שמש, משה

 - ולערבי בעולם מפורסמות אמניות שתי להכיר וזכה ריים,
 לפני עוד זה בשם שהשתמשה מדונה, הלבנונית הזמרת

 משח' אחת ושדיהן, כוכבת, הפכה האמריקאית שמדוגול
במצריים. ביותר המפורסמות קניות־הקולנוע

ההו ואחרי ״שדתוו״, במלון מדונה, של להופעה הלן הוא
 שאותו שלה, מנמי-הליווי אחד על-ידי הזמרת לפני הוצג פעה

 שמחה היא אבל ממנו, תסתייג שהלבנונית חשב שמש הכיר.
 בלבנוןג״ לנוצרים עוזרים לא אתם ״למה ושאלה*. אותו לפגוש
 שנחזור חושב לא אני אחת, פעם סעות ״עשינו ענות שמש

עליה.״
 את הזמינה רוזנבלום, לפנינה הדומה הבלונדית, מדונה

ה פסטיבל של בערב-הנעילה למחרת, שלה להופעה שמש
 שריהן, של בכיכובה הוא הראשון במקום שזכה הסרט קולנוע.
במצריים. אדיר בפירסום חודש לפני שזכתה ,2$ בת יפהפיה

בעי בכותרות זכה נשוי בימאי-קולנוע עם שלה רומאן
 שבה תאונת-דרכים בעיקבות ברבים, התפוצץ כאשר תונות,

 של אשתו הגישה הסקנדל בעיקבות מעורבים. השניים היו
תביעת־גירושיו. הבימאי
 אל נחמדה שהיתה שריהו, לפני שמש את הציגה מדונה
 נחמדים הישראלים ״כל אותו: ושאלה הירושלמי, הרווק

 לבקר מקווה שהיא אמרה והיא ״יותר!״ ענה: הוא כמון־ד
בישראל.

 ומדונח שמש
כל־בך!חסייס? מלם


