
 וה־ נשות־החברה מלכות־היופי,
במחל וירדו שעלו תיקשורת

התב בבית־החולים. שונות קות
 ליכטנשטיין, שאביגדור רר

 שכב ג׳קלין, הספרית של בעלה
 של אמו ג׳. הכירוגית במחלקה
 בכירו־ מאושפזת היתה אביגדור

 שכבה ג׳קלין של אמה א׳. גית
 מארגנת־ה־ הפנימית. במחלקה
 גולדשטיין פנינה תצוגות
 ללא ג׳. במחלקה היא אף שהתה

 בבית־ שכב הזאת לחבורה קשר
לש שחקן־הכדורסל גם החולים

 טל בהווה, ואיש־הביטוח עבר
ניתוח״שבר. שעבר ברודי,

 טיבעית בתזונה העוסקים רבים
 עם דווקא אבל ילדים, של בריאה

 חוזה דיסני חברת חתמה ישראלי
ו מדינות, 40ב־ הספר להפצת
 התזונאית ארצות־הברית. ביניהן
מיאבן־חן ג׳ודי ב שהופיעה (

 אודי) המדברת הבובה עם עבר
 הילד. תזונת הספר, את כתבה
 יועץ אבן־חן, אברהם בעלה

 לעיון הספר את העביר טיבעוני,
 התגובה בארץ. החברה לנציגי

 ואבך חוזה, נחתם נלהבת, היתה
 סגן־ עם לפגישה השבוע טס חן

אחרו לסיכומים החברה, נשיא
נים.

סמ של שנה, זה בן־זוגה, ■
 מוסיקאי הוא קילצ׳ינסקי, דר

).25( קצב אייל ששמו צעיר
 פאב לנהל קצב התחיל באחרונה , ן

 התגייסה )26(סמדר בנווה־צדק.
האור את שהזמינה והיא לעזרה, 1

 השניים החגיגית. לפתיחה חים
 אייל כאשר בראשונה נפגשו

להק עם וידיאו־קליפ לצלם רצה
 צילצל הוא קר״ם. (לשעבר), תו

 הקליק לככב. אותה והזמין אליה
 היא ובזכותו מיידי, היה ביניהם ר

היו על נוסף לשיר, גם התחילה
 קצב ודוגמנית. מאפרת תה

אריך־ הקלטת אלה בימים מסיים
עצמית. בהפקה באנגלית, נגן

ספרים בארצות־הברית יש ■

איש־עס״ גוטפריד, רן ■
 בעלה שהיה מי בלונדון, החי קים
 גוטם־ (מטקס) יהודית של

 שרה עם בשניה התחתן ריד,
 של בחברה העובדת כהן,

 הוא החתן אייזנברג. שאול
והחתו ,30ה־ בסוף הכלה ,45 בן
 בביתו מל״ל, בכפר התקיימה נה

 מלמוד, מנשה עורן־-ריו של
 ה־ מימי גוטפריד של ידידו

 קצינים שם היו הצבאית. פנימיה
 יוסי וגם תקופה, מאותה בכירים
 שמלמוד כיוון חכמי, (פניקס)

 חברת־ של מנהל־התביעות הוא
שלו. הביטוח

 כבר זוהי האחרונות בשנים ■
של השנתית ההופעה — מסורת

 שמה על אולם חנכה האמריקאית, הכוכבת |1ד1
/ | | לכ שנישא הנאום בעת הישראלי. בסינמטק |111 1 \
 לחיים, בן־זוגה ראסל(מימין), קורט השחקן בחברת עמדה בודה
 עצמה, גולדי של דמותה דווקא. בארדו בריז׳יט של גדול ציור לפני

סמוד. קיר על התנוססה בנג׳מין״, ״טוראית הסרט מתוך
2724 הזה העולם

ן ך■ ך■ 1/1 ך ך ו ו ן ך ך י ר ו  המיובאת חדשה, בירה שלה במועדון השיקה חיי-הלילה, אשת ץ
| . של בשרותיה השתמשה היא כגימיק מארצות־הברית. ארצה /|1 1.1 / | \ \ |

 את חשפה היא הרקדנית, כשהתרוממה בבירה. ממולא ג׳אקוזי לתוך שנכנסה בראזילית, רקדנית
עיניה. את עצמה היא החוגגים, ממבטי להימנע כדי העירום. גופה את עוטפת כשמגבת שדיה,

 היוקרתי באולם תכירי שימי
ה טס תבורי בפריס. אולימפיה

 ננסי המוסיקאי עם יחד שבוע,
 תיזמורת על שינצח ברנדם,

 על ינגן וגם הצרפתית הטלוויזיה
 כ־ — הכרטיסים כל פסנתר.
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 ״יש הנסיעה: לפני ברנדס, ■
 בזמן לשימי: אחת טענה רק לי

 עליו זורקים האנשים ההופעה
ל חזרה זורק והוא שרשרות־זהב,

 לרכז צריך הוא לדעתי אולם.
הפסנ ליד מסודרת בצורה אותן
תר.״
לפ שלו, בהופעודהפרידה ■

 הזמר הזמין לחו״ל, יציאתו ני
 פועלי־הבימה את פורטים רמי
 את ההדרן. את איתו לשיר שלו,

ש מי בעיקר הבינו הזה הקטע

ש פורטיס, של בעברו בקיאים
 אריאל של כפועל־בימה התחיל

זילבר.
רפ של אלמנתו הדסה, ■
 הגלריה בעלת קלצ׳קין, אל

 כמה מכרה שמה, על הקרויה
 ותרמה שלה מהאוסף תמונות

 הבריכה לחימש שקל אלף 150
 ״בתי־קב־ בבית־הלוחם. לנכים

אמרה, אותי,״ מעניינים לא רות

 עימנואל איש־הטלוויזיה ■
 למה מקורית הגדרה מצא פרת

 המיזרחית: בגרמניה שמתרחש
 הם גד״ר הרגיל." מגדר ״יוצא

 הרפובליקה של ראשי־התיבות
באנגלית. הגרמנית הדמוקרטית

דד נעמי חו אדהליאב■ מ/

השסע פסוקי
 רוזנטל, רוביק •

 ה- ״על של עורך־המישנה
 הסיר- שיטת על מישמר״,

 את שמיר יצחק של פוד
הפלס עם המשא-והמתן

 ה־ טקטיקה ״זוהי טינים:
 הזמן מכפלת על בנוייה
 חוסר־המ־ בכטות החולף

המדיני!״ עש
 מיב־ על •״מעריב״,
 האחרונים צעי־האשראי

 ״החיסרון הבנקים: של
 - הוא בהלוואות הגלום

להחזירן!" שיש
ב ״החפץ ״העיר״, •

 חייב מטילה תרנגולת
קירקוריה!״ את לשאת
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