
ביום נפטר
הטינו קבלת

ושמ ידידים אמרו כבר דברים חרבה
 שלנו. שר״חאוצר ספיר, פנחס על אים
 העיז לא — הנשים אהוב שהוא זח אבל
עליו. להשמיץ אחד אף עוד

 השמות אחד ספיר מהווה זאת, ולמרות
השמו חרושת יצרני על ביותר האהובים

אשתו. נפטרה מאז בארץ, עות
 הגדול הרומן של השמועות מתו רק

 זמר חנה דבר, לעורכת המיניסטר בין
חדש. רומן על חדשות, צצו וכבר —

 של אלמנתו עופר, חיה עם הפעם,
עופר. מרדכי ח״כ

 נאה אשח ),46( חיה השבוע נאנחה
 בבית- ראשית כאחות העובדת מאוד,

:גהה החולים
 לא השמועות. את כן גם שמעתי ״כן,
 מתעניין פשוט ספיר יער. ולא דובים

בעלי. של כידיד בשלומי,
 בשבילי. קיימים לא האלה ״הדברים

להש ללונדון, לנסוע עומדת אני בכלל,
בפסיכיאטריה. תלמות

 בעבודתי, כולי שקועה אני ״למזלי
 שומרת אני החלל. את לי ממלא וזה
לחיי. טעם נותן וזה אנשים, עם קשר גם

 גרם מה יודעת שאני חושבת ״אני
 של מותו לפני קצר זמן השמועות. לגל

ואש ספיר — ארבעתנו יחד נסענו בעלי,
ב לסופשבוע — ואני ובעלי ז״ל, תו

 זאת המיפלגה. לעסקי בקשר טבריה,
 אבל יחד. היינו בה היחידה הפעם היתה

לשמועות. כנראה תספיק זה
 ספיר אצלי ביקר בעלי, שנפטר ״מאז

 והציע בשלומי, התעניין פעמים, מיספר
 עשת הוא ואזדקק. במידה עזרתו את

 יחס ומתוך ידידות, מתוך פשוט זאת
 שבאותו יודעים, מאוד מעטים לבעלי.

הת שהוא לו נודע נפטר, שבעלי בוקר
שר-האוצר.״ סגן לתפקיד מנה

 מיחד בשבילכם טובות חדשות לי יש
 לפני לבם שדיווחתי זוכרים טולה♦ דית

 אז זהו. ? נישואיה על מספר שבועות
 בהריון. שהיא הוא משם, האחרון הדו״ח
מתקדם. די ואפילו
לכם. אומרת אני הזה, הסילון דור אח,

וגרושתו גולדברג

נח הם מה מהרז כך כל רצים הם לאן
כך? כל פזים
 יהיה עוד הסוף ככה, ימשיכו הם אם
 לחופה. ייכנסו שהם לפני ילדים יילדו שהם
ז בעצם מה, אז

₪ה£ה1מו סגן־השרנולם1לת

שרציתי חתיכה נו השגתי תגיד
 טיפניס מנהל טסיני, ז׳אן כשיעזוב

 את האחרונים, החודשים 13ב־ בישראל
 יוכל הוא — הקרובים בימים הארץ
הש באתי, :גאה רומאי כאותו לומר,
כזה. משהו או עזבתי. כבתי,

 — שרציתי בחורה בישראל היתה ״לא
החסון הגבר השבוע סיכם השגתי,״ ולא

גי סי ט

 שנקרא מה בעל ק״ג), 81 ס״מ, 180(
בישראל. הישגיו את גבוה, מצח

נס לא זה. בהישג התגאה שהוא לא
 פשוט הוא היחידי. לא שהוא מעיניו תר

עובדה. ציין
״הישרא :ציין שהוא נוספת עובדה

 קומפלקסים. בלי מאוד. חופשיות ליות
 צריכות לא בסקס. מאוד מודרניות

 הן למיטה. לבוא כדי מאוהבות להיות
טובים.״ חיים אוהבות
 שיכול מישהו היה שלא ודאי זה, ואת

 עם מז׳אן. יותר טוב להן להעניק חיה
 מועדון־הלילה שלו, הלבנה הפרארי

 אל משהו, זה שגם ואישיותו, שלרשותו,
לבקש? עלמה יכולה עוד מה — תצחקו
 העלמות. את רגע נעזוב בואו אבל
 עלם־חטו־ לבקש יכול מה יותר מעניין

 .התבל מכל עלמות העביר שכבר כזה, דות
 הביטוי זה אם ביקורתו, שבט תחת

דברי. ירמזון שאליו
מפרט חכמות,״ אמנם אוהב ״אני

בחתי מסתפק — אין אם ״אבל ז׳אן,
 כל בארץ כאן לי היתה בהתחלה, כות.
 משהו. או פלייבוי לא אני אחרת. לילה
 אני אוהב. שאני מה עושה אני סתם

 כמה ניסיתי למשל. הצגות אוהב לא
בשבילי.״ לא שזה החלטתי אבל אורגיות,

הלי במיספר כל־לילה־אחרת תכפילו
ביש שהותו חצי רק במשך אפילו לות,
 שהוא אותו לברן רק ואפשר — ראל
בלבד. הריונות בשלושה מהעסק יצא

עו לא משקרות, לא ״הישראליות
 חום״ רב־האמן משבח חוכמות,״ שות

כו את מחדש ממלא כשהוא העיניים,
 לחברה, שלי, ״הטיפוס השמפניה. סות
 אבל כחולות. עיניים עם בלונדית הוא

משחרחורת.״ יותר מתרגש אני במיטה,
ה באפילת בהבדל, מבחין הוא איך
 מיסתורי. חיוך .מחייך טסיני 1 לילה

משלו. שיטות לו שיש כנראה
 להתנהגות זהב, כללי כמה גם לו יש

 לא פעם אף הוא למשל, בחורות. עם
 נותן לא פעם אף הוא לבחורה. משקר

 הוא קמצן,״ שאני בגלל ״לא מתנה. לה
 אוהב לא ״אני בנדיבות־לב. לי מסביר
 בשביל חשוב רק זה הכסף. את כל־כך

היחסים.״
רווק כזה אותו רואים שאתם כמו

 אחד, ילדים. שני כבר לז׳אן לו יש נצחי,
 בן מילו קוינקה הוא תאמינו, לא
בטיפניס. איתו שעובד הצעיר .22ה־

 שנים, 23 לפני מאוד. פשוט 1 איך
רו ניהל לאלג׳יריה, כתייר ז׳אן הזדמן

 והכניס יפהפייה, צרפתיה עם סוער מן
להריון. אותה

 נישאה הילד, את גידלה הצרפתייה
 מיהו לילד גילתה חיום, ובבוא לבעל,
היקר. אביו

 אחרת בהזדמנות ו מה להאמין, לא
צר עם ממש. כן, ז׳אן. התחתן אפילו
 כיום החי בן, עשה שם גם אחרת. פתייה

בפאריס.

לפ שנתיים. ז׳אן עובד טיפניס ברשת
והו לסביות של דיסקוטק ניהל כן, ני

 נגרו. אל־טורו בשם בקופנהגן, מואים
 החליט שם, עבודתו תקופת בסיכום

נשים. מעדיף שהוא
היו תמיד, היו ״הנשים ה תמיד, וי

 מצהיר הוא בחיי,״ ביותר החשוב דבר
 מישהי רואה בא, אני בחרדת־קודש.״

בדי איתה מתחיל בעיני, שמוצאת־חן
 מתחיל — למחרת למעשים. עובר בורים,

 להיות יכול מה מחדש. הסיבוב את
״1 מזה נחמד יותר

ז יודעת אני

 הם־ התמוש את ראיתם לא בטח אתם
 גולדברג, רוני פאר, מניש פורסמת,
ר לשמחה טו ק פ מש ערומים, עומדים ב

כובע לבושים כשהם רחבה, בקשת תינים

 החליטו הליצים כששלושת רבים, ימים
 בפלייבוי. שחסרה התמונה בדיוק שזאת

לכ הקפידו הסצינה, את כן אס ביימו הס
 הקולטורה, בשביל בשמיים, שחפים גם לול

לפלייבוי. ההיסטורי הצילום את ושלחו
 ל־ חוש להם יש שם ההם איפה, אבל )

התמונה. פורסמה לא היום עד •קולטורה?
ג׳ינ״ רוני, כיום מקונן התבגרנו,״ ״מאז,

 לאחר מקנדה, לאחרונה שחזר מזוקן ג׳י
ו ואדל, נילי מאשתו, שם שהתגרש

 וחצי. שנה בת תינוקת עם אותה השאיר
טייס, מדריך־צלילה, כבר שהיה אחרי

השובבי□ י□,1דק1מ
 בידם עוזי ומחזיקים צנחנים, ונעלי פלדה

 שלא? נכון הפנוייה.
לפני אחד יום אילת, חוף על זה היה

לאח רוני התגלה ורוחץ־כלים, נוסז׳יסט
תע לפתוח עכשיו הולך כצייר, גס רונה
בתל-אביב. רוכה

או של היחיד התעלול היה זה ובכלל,
 בני כל היום, חושבים? אתם חבורה, תה

 ״יהודה חשובים. אנשים נהיו החבורה
 צלם. שילון יגאל שחקן. לי נהיה ברקן
 דוקטור מעט עוד גומר ספקטור שמחה

 מני תל־אביב. באוניברסיטת לתיאטרון
דבר. שם בכלל פאר

 כולם היו הס שנים עשר לפני ״אבל
 תפסנו אחד יום פושטים. חבר׳ה סתם
ש לה וסיפרנו חתיכה, דוגמנית איזה

לכ רוצה היא ואם סרט, לעשות עומדים
 הגל של נועז, סרט שזה לה הסברנו כב.

 יראה והוא זה, וכל אואנגארד, החדש,
צביעות. בלי שהם, כמו החיים את

 מהחלק התחלנו ואנחנו הסכימה, ״היא
 בלי שהם, כמו החיים של מעניין הכי

 איתה, זה את שעשה הראשון צביעות.
אח מצלם. שילון כשיגאל פאר, מני היה
 שכבר ברקן, יהודה ואחרי הקטן, אני ריו
המצלמה,״ לפני ברורים כישרונות גילה אז

לאנשים. עושה שהגיל מה אי,


