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 ניצה ★ מילוא לרוני במתנה אב״כ ומסיכת פח־זבל

במחלקת־המעשנים הבא בעול□ לגור רוצה בן־אלישר
 שטר־ מיקי אביה בבית שבוע
 בן אז שון, בנה בנהריה. אום

 קטנות ״סוכריות מצא שנתיים,
 היה, זה אותן. ובלע אדומות״

הוכ הילד רעל־עכברים. בעצם,

 הנד שתהיה איכות־הסביבה, של
 איש־ שבטוח. מה הזאת. סיכה

 הביא מרבד סימון העסקים
שו עם מיניאטורי, פח־זבל לשר

את וכיתתו ואמה בתוכו, קולדים

1 1 / 1 . ו 1 ו ו  הנוכחי, השגריר סופר, עובדיה במקום לתפקיד ייכנס עזורי דויד כשבעלה ע
 בישראל. צרפת שגריר אשת פיירה(משמאל), ג׳קלין עם נפגשה עזורי הגברת כהונתו. את המסיים

 של גרושתו משמאל) אדרי(למטה ג׳ואן עם אירוע באותו נפגש השגריר, מימין), פיירה(למטה אלן
בתפילה. כמו בזו, זו נוגעות כשידיהם עמדו רב, זמן התראו שלא השניים, אדרי. רפי השר

 והוא המקומי. לכית־החולים הל
ידי עם קופלר נמנית מאז ניצל.

 אליה פנו כאשר בית־החולים. די
מכ שחסר לה ואמרו באחרונה

החלי במחלקת־הלב, חיוני שיר
 תצוגת־אופנה. לארגן עירית טה

 עוגות־גבינה תרם שטראוס מיקי
 אלף 15 נאספו ועוגת־שוקולד.

המכ לרכישת המספיקים ש״ח,
שיר.

נמ חן שרי הדוגמנית ■
 לפני .1990 לקראת במתח צאת
לאס פנתה היא שנים תשע

 ליפשיץ. הרצל טרולוג
 הראשון שילדה ממנו ושמעה
 ב־ השני ,1988 בשנת ייוולד
 שרי, .1993ב־ והשלישי 1990
 בעלה, את הכירה לא עדיין שאז

 לפני ילדה אכן זמלר, צביקה
 היא ועכשיו הבכור. בנה את שנה

 אכן השני הילד האם — סקרנית
 לילד אשר הבאה? בשנה יוולד

 כרגע היא הרגשתה שלישי,
כוח...״ יש בעצם, ש״למי,

 זוהי — לעשן להפסיק ■
 בן־ ניצה ביותר. קשה משימה

 חבר־הכנסת, של אשתו אלישר,
 חמישה לפני לעשן הפסיקה
 עד לה קשה כל־כך וזה חודשים,

לחב אמרה אחדים ימים שלפני
 מבקשת היא הבא שבעולם רים

במחלקת־המעשנים. לגור

פפוש־ אליהו המלונאי ■
 שיט־ אשת־החברה ואשתו, דו

 ללחצי נכנעו שוורץ, עונה
 קבלת־ לערון־ והחליטו חבריהם

המסי את נישואיהם. לרגל פנים
 בערב 7 בשעה בשבת, ערכו בה

ר במלון אנגליה, שעון לפי  ק
 היו המוזמנים בין היוקרתי. רידג׳

 בני- של חבריהם ישראלים, גם
בלונדון. המתגוררים הזוג,

לחפיסות־שוקולד. פחיהם
 בתיאטחן בבוקר־ראיונות ■

בן־ יצחק הסופר שאל הקאמרי
 העיתונאית־סופרת את נר ן
 כאשר קורה מה אבידר תמר |
 האם פרטית. חוויה עליה עוברת 1
 ׳הסיפור איך חושבת מייד היא ן
 תשובתה בעיתון? ישתקף הזה ן
והס באולם ״ישבתי אבידר: של |
 השחור הכובע ועל עליר, תכלתי 1
 הרעיון לי ובא חובש, שאתה ן

 שאינם גברים על כתבה לעשות
 כל המסתובבים אבל דתיים,

הראש." על כובע עם הזמן
עי התארחה שנה לפני ■
ליאון של אשתו קופלר, רית

לסוף־ קופלר, (שפר־פארם) 1

 השדרן מרגלית, לדן ■
 כלפי טענות היו והעיתונאי,
 העיתון כלפי ובמיוחד העיתונות,

 שהוא שם קרא לתימהונו דבר.
 רק הצפון לגבול לצאת הסכים
 מסוק, לו יספק שהצבא בתנאי

 זה. לתנאי נענה אכן ושהצבא
 מן נבע מרגלית של תימהונו
 בגבול היה לא שכלל העובדה
הצפון.
 תוכניותיו על הסיפורים ■

 המיליונר מקסוול, רוברט של
 כבר צ׳כי, ממוצא הבריטי־היהודי

הישר הפולקלור מן חלק הפכו
 מכוניות על הופיעו השבוע אלי.

 קנה ״מקסוול, בנוסח מדבקות
אותי!"
 של יום־ההולדת במסיבת ■
שהת ),40( מילוא רוני השר

 ידידו בבית שעבר בשבוע קיימה
 ביטרמן, שאול מילוא, של

 מקוריות: מתנות שתי בלטו
 פרומר שימחה היהלומן

 ש־ עד ואמר: מסיכת־אב״ב, הביא
החוקים את תאשר הביורוקרטיה

ה בין היו אולארצ׳יק אלון הצעיר״הגצחי ואביהם טסה אחותואולאוצ׳יק מקס
לבי בבית״הספר התקיים אשר לילדים, בבוקר״בישול אורחים

 שמרו הגאים וההורים ועוגיות, פיצות דברי״מאפה, הכינו הנלהבים הקטנים גלזר. פיליס של שול
פרי״עמלם. הטעימות, התוצאות את בסוף טעמו וכמובן מדי, יותר יתלכלכו שלא עליהם

החלי ליבני, יצחק של אשתו עורכת־הדין, 1ליבב אתי
 מיקטרת ולעשן בעלה בדרכי ללכת טה

 תימ־ והעלתה ״כסית״ בקפה השבוע כשישבה סיגריות. במקום
והשביס. העוברים תשומת״לב את משכה ממיקטרתה, רות״עשן
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