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ך1 ה  הופתעה המוסיקלי, בתחום גדולה בהצלחה השנה הזוכה הזמרת, |1\
ו  על דיוקנה את שצייר (מימין), דרור בועז מהמיסעדן מתנה לקבל |1 111\

 בצייר. כישוריו על עולים הקולינריים כישוריו כי נראה במתנה. אותה לה והעניק מפת־השולחן
חביבי״. עובר ״הכל המצליחה בלהקה חברים ושניהם דור יובל הגיטריסט של אשתו היא שלומית

ישראל מאיר המתופף ■
 ב1איכיל בבית־החולים מאושפז

 מים שאיבחנו לאחר בתל־אביב
 אמור שהיה המתופף, בריאותיו.

 נורית הזמרת עם ביחד להופיע
 החרש המופע של בבכורה גלרון
 להיכל והגיע נכנע לא שלה,

 ההופעה, התקיימה שם התרבות,
 הוא האחרונים השירים ובשני
לוי. איקי המתופף את החליף
 סמנכ״ל צור, אבי ■

שע בשבוע חגג רשות־הנמלים,
רו בנו של בר־המיצווה את בר
 בתל־אביב. דמטינסק׳ בבית עי

 בשומרון מפרשת־הקרקעות צור,
עו היה כאשר שנים, ארבע לפני

 שר־ה־ של לענייני־התיישבות זר
 מלאה לנוכחות ציפה חקלאות,

 ובכללם שלו, המוזמנים כל של
והש חברי־הכנסת מקרב ידידיו

 בערב היה זה מזלו, לרוע רים.
 הצעות־אי־אימון שש הוגשו שבו

שהז מהחשובים וכמה בממשלה,
 שמיר יצחק עסוקים. היו מין

 והתנצל החגיגה באמצע צילצל
 מרידוד דן להגיע, יוכל שלא
 וחזר בדיוק דקות 20 למשך הגיע

 משה השר גם וכך לירושלים,
 את כעוזרו. משמש שצור קצב,
 מיגרש בצורת הענקית, העוגה

 חובב שהוא הבן, נתן כדורסל,
 הולצב■ לשימחה כדורסל,

הצנחנים. פצועי עבור רג,
תנ המלך) (דרךגילי ■ נ
 כבר רגילים ובני־מישפחתו אל

ממ הילד־הזמר שמקבל למתנות
 ה־ תחרות מאז צעירים, עריצים

 האחרונה המתנה אבל אירוויזיון.
 בחדר* מצא גילי אותם: הדהימה

 בראשון־לציון בביתו המדרגות
 מהלכים, עם מהודר, זוג־אופניים

 מעטפה, צמודה היתה ואליהם
 בתוכה גילי. של שמו את שנשאה

האו מנעול לפתיחת מפתח, היה
 להחזיר המבקשים הוריו, פניים.

 למעריץ/ה היקרה המתנה את
 למי־ כך על דיווחו האלמוני/ת,

שטרה.
 שובל רון אחר, נער־זמר ■

 בהצלחה באחרונה שזוכה ),16(
 בעייה, עם להתמודד נאלץ רבה,

 של אמא לשירה. קשורה שאינה
הת מפתח״תיקווה שלו מעריצה

שמר, אהוד לאמרגנו, קשרה

 מרבת־יופי ירינק, דורית )8( דוגמנית״לשעבר. ירון, רותי )6(
 מבעלי חכמי, יוסי אשתו חכמי, חווה )9( בהווה. דוגמנית לשעבר,

 אשת• אס, אילנה )11(מעצבת״פנים. לנגוצקי, מלי )10(״הפניקס".
 גד השר אשת ״גיצן״, אגודת נשיאת יעקבי, נלה )12( חברה.
 בת דיין, עמליה )14(יעקובסון. רותי אשת״החברה )13(יעקבי.

 של היופי כמייצגת שנבחרה דיין, ואהרונה אסי של בתם ,17ה-
 בתחום כיום מיס־עולם, לשעבר מור, רינה )15( .90ה״ שנות

אופנאית. ביום מלכת״היופי, לשעבר לוי, חווה )16(התיקשורת.

! ך ך ן ך ו ך1¥| ן  לחיים וחברתו לשעבר הדוגמנית )1( 1|1\
1111 1111 1\  אחת היתה רקנטי, אודי הבנקאי של 111 11/

 שקיבצה בישראל, יופי שנות 20 המייצגות היפות הנשים 20מ״
 שריר״פורת, לימור )2(ליופי. בית־ספר פתיחת לרגל צנטנר חניתה

 פיבקו. אביבה מעצבת־העילית )3(כיום. ורופאה בעבר מלכת־יופי
 )5( כיום. ומנחת־תצוגות דוגטנית״לשעבר לפידות, ליאורה )4(

 עורך־ של במישרדו העובדת בעבר, נערת־זוהר גורביץ, ירדנה
.70ה״ בשנות בארץ ביותר היפה כאשה נחשבה ארנון, יגאל הדין

 מסרבת הערצה, שמרוב וסיפרה
 מזה לאכול 16ה־ בת הנערה
 העריצה כבר ״היא ימים. שלושה
 ״אבל האם, סיפרה בעבר," זמרים

הגי שהיא הראשונה הפעם זאת
לא רוצה לא — כזה למצב עה

 שובל ללמוד." רוצה לא כול,
 היא ולדבריו המעריצה, את פגש

 ״את בידיים. לו התעלפה כמעט
 לה, אמר הוא לאכול,״ מוכרחה

ממך לקחת יכול לא שאני ״חבל

 אני שלך, חוסר־התיאבון את
..."לרזות רוצה
התנה שנים שלוש במשך ■

 הדוגמניות בין השותפות לה
 מי־ על פרי וחני מור פינצ׳י
 תצוגות אירגנו השתיים מנוחות.

 שבוע לפני במרביתן. הופיעו ואף
 ברוח לסיים השתיים החליטו

 הזאת, השותפות את ידידותית
 פינצ׳י לדרכה. פנתה אחת וכל

הדוגמן־ את כשותף לה לקחה

 חני ואילו רייןז, מוטי לשעבר
שותפים. ללא לעבוד מתכוננת

 פרי כוכב רקדנית-הבטן ■
 ב־ מדגם חרישה מכונית רכשה

 מנסי־ באחת .1990 מודל ,11אם־
 הרכב. התהפך האחרונות עותיה

הז הרכב, מביצועי שנדהמה פרי,
 לדבריה לבדיקה. מומחה מינה
 היה שבגלגלי־המכונית גילה

 לאי־ שגרם דבר יתר-לחץ־אוויר,
 שוקלת פרי הכביש. על יציבותה

 הנזק על החברה את לתבוע
לה. שנגרם

 אופנאי- כששני קורה מה ■
 הבד אותו את רוכשים צמרת

הא כלל בדרך התצוגה? לאותה
 קובי האופנאים אך מוותר. חד

 בד שרכשו רביד, ויובל רביץ
 שאף החליטו היבואן, אותו אצל
 השימוש על יוותר לא מהם אחד
השי את לראות מחכים כעת בו.

 הבד. באותו השניים שיעשו מוש
 קרובה. בתצוגה תוצגנה היצירות

■ דדן ונעמי יאכ5אומ זזמד

השסע פסוקי
מב קופלר, ליאון •
 בתי־המירקחת דשת עלי

*הסוציא ״סופר־פארס״:
 מדינת-יש- את בנה ליזם
 הקפיטליזם אבל ראל,
עתידה!״ הוא
״סולידאר מנהיג •
 ״אני ולכמה: לן יות״,

 בריא, להיות רק מתפלל
ל מדי מאוחר בגילי כי

חכם!״ להיות התפלל
 אל־הוזייל, שפמן •

 (מכבי הבדווי הכדורגלן
ק שנפגע פתח־תיקווה),

 על בתאונת-דרכים, שות
 לקבוצה חבריו התעלמות

״חב ממנה לשעבר שלו
 מקומות: בשני רק יש רים

ובדן!״ באגד

272217 הזה העולם


