
 שעבר החמישי ביום תיפעולי.
 ארבע המכשיר את ניסתה היא

 ולטענתה דקות, 10 תוך פעמים
 ואף השומרים, לביתה הגיעו לא
 היא אם לברר כדי התקשרו לא

 שוקלת כבר צוורן לעזרה. זקוקה
ול המפוארת, דירתה את למכור

אחר. לאיזור עבור
 רונן אלברט המלונאי ■
 את מבלה הוא היכן לחברים גילה

 בשנה פעם לדבריו, חופשותיו.
 ימים 10 בת לחופשה נוסע הוא

 והתענוג קובה, בירת בהבאנה,
 כולל זה דולר. 900 לו עולה
 שכבר רונן, במקום. ושהות טיסה
טו בעולם, רבים במקומות ביקר

 לתיירים, גן־עדן היא שקובה ען
 שם מלבקר נרתעים ושישראלים

קומוניסטית. ארץ היותה בגלל

 — מתלבטים הם שנה כבר ■
 באר־ או בארץ להתגורר? היכן

הכ שחקן הבעל, צות־הברית?
 המשחק יעקובי, עופר דורסל

 מעדיף תל־אביב, מכבי בקבוצת
 דוג־ אשתו, בעוד בארץ, להישאר

מע כהן, פזית מנית־הצמרת
 העבודה בגלל ניו־יורק את דיפה
נפ אלה בימים כדוגמנית. שלה

 יצטרף והבעל בביתם, החלטה לה
ידוע. לא לפרק־זמן לאשתו

 אגודת של השנתי הנשף ■
 באופן נדחה ללב לב שים

 האגודה, ליושבת־ראש מפתיע.
 יבואן של אשתו דוידס, ריבקה

דוידס, משה והסיגריות הטבק

 היה החסות שנותן בעוד לאירוע,
 הראשון, ביום ואילו ן.1שרת מלון

 ח״ם, מתן אמדת של במסיבה
הע מנהלת בום, יעל הודתה
 על דלק לחברת־הנפט מותה,
 בעוד זה, לערב שהעניקה החסות

 חברות־הדלק היו שנותני־החסות
 הגיב המיקרים בשני רסונול. פז

 נותני־ ואילו בפרצי־צחוק, הקהל
במבוכה. חייכו החסות

 העוסקת ח״ם, מחן אמדת ■
איב השתלות ובקידום במחקר

 השנתי הנשף את ערכה רים,
יע שר-הבריאות, השבוע. שלה
 שהיה קצר נאום נשא צור, קב

 השאר בין בהתבדחויות. שזור
 רוצה יהודיה אם שכל אמר הוא

 שהיא מפני רופא, יהיה שבנה
 בגיל חולה תהיה שהיא חוששת
יותר. מאוחר

רו אירית העיתונאית ■
 שאפשר טוענת ממעריב תם

 מתפוחי־אדמה. בארץ להתעשר
 בכיכר־המ־ למעדניה נכנסה היא

 קילו רבע לרכוש וביקשה דינה
 מילא האדיב המוכר רוסי. סלט

 וביקש אותו שקל גביע־פלסטיק,
 גרם. 270 עבור שקלים 8.4 ממנה
 הוא אך טועה, שהוא חשבה רותם
ש המחיר, שזה שלו, על עמד

 לסכום מגיע לקילוגרם בחישוב
חי עשתה רותם שקלים. 32 של

 כל שעלות ומצאה מהיר שוב
 היותר לכל מגיעה המרכיבים

קי־ לרבע אחד שקל של לסכום

כתב פוסט", ב״ג׳רוזלם עיתונאירוזנברג חבדט
״השוטר בשם פוליטי מותחן ____________ _________

 ״סיימון האמריקאית הספרים להוצאת תמציתו את ושלח בשער",
 בעולם. המכובדים ההוצאה״לאור מבתי אחד שוסטר", את

 בינואר לאור ייצא וסיפרו חיובית, תשובה קיבל הוא להפתעתו
 במישקפי- בתמונה, לצידו דוברות״אנגלית. בארצות ויופץ 1991

פוסט״. מ״ג׳רוזלם היא גם גולדמן, שלי הנאה העיתונאית שמש:

 1 אחרי יומיים רגליה שתי נשברו
 קצרה מחופשה לארץ שובה

אמו היתה באירוע ביוגוסלביה.
 התרומות את לחלק דוידס רה

 מכוני־הלב שלושת בין שנאספו
 לחורש נדחה האירוע שבחיפה.

הבא.
הש בפעם קורה כבר זה ■
חול בערבי־צדקה נואמים נייה:
 לגוף תודה ומביעים כבוד קים

חוד לפני באירוע. קשור שאינו
 ר1א של השנתית במסיבה שיים,

 לבימה עלה פרה,1הא ירידי דת
 בחום והורה האגודה יושב־ראש

חסות שהעניק ן.1הילט למלון

 תלונה להגיש בדעתה לוגרם.
המתאי לגורמים המעדניה נגד

מים.
 הנודע הגרוד הבימאי ■

אר הגיע סטורוואה רוברט
 טרטיף המחזה את לביים כדי צה,
 התיאטרון הנהלת מולייר. של

 אך לפנקו, כדי מגידרה יצאה
 אחת, צנועה דרישה היתה בפיו

 למי־ אישורי־כניסה לו שיארגנו
 חג־המולד. בערב בבית־לחם סה

תיאט על־ידי המועלית בהצגה,
 השחקן של בכיכובו הביסה רון

 שבה סצינה יש בקר, משה
ב־ ליבו את לסעוד בקר אמור
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עיסקי־השעשועים. בכיוון נטיות מגלה אינו והוא ניו־יורק, באוניברסיטת סטודנט הוא פיטר
 עוף, מוגשים שבה מלאה, ארוחה

 בחב־־ ועוד. סלט תפוחי־אדמה,
 ומשקאות מזון להביא רצו מה

ה על קבע שישכנו מפלסטיק,
 ודרש סירב הכימאי אך שולחן,

לה החלו בתיאטרון ממש. מזון
 מבתי־ ואחד שיחות־טלפון, ריץ

 לספק הסכים היוקרתיים המלון
ש מי הצגה. לכל מלאה ארוחה

 חתול־ הוא מהעניין ביותר נהנה
 זמן שכבר התיאטרון, של הבית

הרבה. כל־כך אכל לא רב

אודליאב■ זדדד

 רם עורך־הדין בנו, את המייצג עורך־הדיןכספי מיכה
הלילית", ״הפגישה נאשמי במישפט כספי,

 לבואה ועורכי״הדין הנאשמים חיכו כאשר ארוכה, תנומה תפס
 חזר לא הבן בשעתיים. שאיחרה סירוטה, שרה השופטת של

דינו. את השופטת גזרה לא כן ועל גזר־הדין, שמיעת לשם מחו״ל
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