
 ונכנס בוטיקים, של רשת יוסי עבורה פתח תשתעמם, לא שהיאשד.ההצרחה מנת על ספוד
שוורים. לגידול בחווה לשותפות גם עכשיו

 זמרים, להערצת ג׳ולי של שותפתח־לשעבר לביאטרים, אשר
איפה. ברור לא רק באירופה, מסתובבת היא שגם מספרים
 ובודד !מסכן זמר איזה על תשמעו *אם לב! שים חדש, דור
 לא שכבר בחשבון קחו בארץ, לסיבוב־הופעות להגיע, שעומד
הראוייה. בתשומת־הלב פניו את שיקבל מי פה נשאר

 אמצו ז׳ שוורץ ביאטדיס ואת ;׳ולי את היום זוכר ומי
בריא. דווקא זה נורא, לא הזיכרון, את

 שוב פוגשים היינו הללו השמות שני אח כך. בדיוק זהו. כן,
 בחו״ל *שהצליח ישראלי ידוע, זמר שאיזה פעם בכל ושוב,

 גד׳אנט מייה כדוגמת ארצה, מגיע היה אחר, אחד כל או
למשל. עופרים, אכי או

רייז, יוסף עם ג׳ולי התחתנה לפני!כשנה ־נגמר. זה גם אבל

רייז יוסף
בישרה •התאונה

 שד־ היזם ׳שהוא עופר, אברהם ■של מנהל־לישכתו שהיה מי
תל־אביב. בעיריית עבד *כשעוד השיכון,
 פמישפחות כמקובל באירופה, לירח־דבש נסע הצעיר הזוג
 אחרי ועצוב. בלתי־צפוי, דבר להם קרה שם אבל ביותר, הטובות
 תאונת־ להם היתד, ושם לספרד, הגיעו אירופה, את שחרשו
חודש. משך בבית־הולים שכב הטרי הבעל דרכים.

 לישראלים ספרד טובה בכל-זיאת !כי דאו שהחלים, אחרי
שם. נשארו פשוט הם הארץ. את ■שגמרו

 היא בספרד. שנה אחרי לספר לג׳ולי יש !מה תראו ותראו,
 ולרהיטים, לפירזולים בתי־חרושת שני להם שיש משם כותבת

 היא להאמין שמוכן ולמי בעולם, היום האחרונה הצעקה שהם
לסופי־שבוע. יאכטות, שתי גם להם שיש לספר מוכנה
וכדי וימה־לא. ומכונית, ענקית, דירה גם להם יש •מזה חוץ

וסיאטריס (*משמאל) ג׳ולי
בספרד הצלחה

0ול1הו £7^0 הווולת
הדימיון אפיל!

עזר לא ( והבוטיקאית הגרפיקאי הח״כ,

נוף ״כ ח
פיוסנזה ההפגנה

טו בשורות וממולאה מלאה אני היום
 לבריאות. שיהיה החיבר׳ה. מתחתנים, בות.

באותו למשל. הקרוב, חמישי יום את קחו

 טוב, סוף

טוב הכל
 הגורל. עם להילחם הפסקתי מזמן כבר
 קורים הטובים הדברים שכל אומר הגורל
פאקט. יזה. וזהו חמישי, בימי

אחד. יעוד בא הנה
 סוף־סוף, ■התחתן שעבר חמישי ביום

 היפים, הזוגות אחד וישראל, משיה כדת
מכי שכולנו ביותר והמיושבים י הנחמדים

רים.
 מדוגמניות־הצימרת למידות, ליאורה

 והענוות הנעימות ומהבחורות ישראל של
 עם זה את עשתה מכירה, שאני ביותר
 רוזנשטיץ, גדעון הימים, :משכבר ידידה
 מישרד ובעל כלכלן ,׳מדעי־ד,מדינה בוגר

לביטוחים.
 לעורך־הדין פעם נשואה היתה ליאורה

 עניין היו שם והגירושין לפיתת, אילן
 צלילים עם תמיד לא זמן, המיון שנסחב
 המשעשעים הסיפורים אחד ביותר. נעימים
 התאהב שאילן היה אז שהילכו ביותר

 שתי כמו לליאורה דומה ׳אחרת, בבחורה,
 יאותה מלביש היה ואפילו מים, טיפות

 שדד כדי ליאורה, של לאלה דומים בבגדים
מהעץ. רחוק יפול לא תפוח

 נחלת היום הם האלה הסיפורים כל אבל
 ■אחרי גם ליאורה, ואילו שכך. וטוב העבר,

 תקופה גדעון עם לצאת הוסיפה שהתגרשה,
סוף. לזה לעשיות למהיר מבלי ארוכה,
 חמישי ביום כאמור, הגיע, המיוחל הסוף
 את לכליות נסעו ומייד התחתנו, הם שעבר.

 מי אבל באילת. לרום במלת ירח־הדבש
 שישכח לא מוטב שם, אותה למצוא שינסה

הישנים. הפרטים בל את
 •רוזנשטיין גברת לשם היום• עונה ליאורה

סדר. שיהיה משחק. לא כבר ליפידות בלבד.

 בתל־אביב, לילית בקפה תיערך עצמו יום
 סיפור. עם חתונה ׳מוזמנים, 50כ־ בנוכחות

הגרפיקאי ישים ׳מאורע אותו במ״סגרת

אדית סוטיקאית
הועיל הסמל

 וסב- ׳כשרה טבעת ,37ה- בן בזיל, ייו,סף
 מזה הברתו של המטופחת אצבעה על היקה

■אמיתי. אידית שבועות(!), שלושה
 השם את כמובן. י משהו לכם מזכיר

בצ מזמן, לא כולנו פגשנו אמיתי אדית
 והטרי, )37( הצעיר הח״כ של לשמו מוד

 ידידה שהיה נוף, עקיבא והזמר, המלחין
חודשים. ׳כמד. משך הקירוב
 זוגית בהפגנה יחד צולמו אפילו הם

 של שיחרורד, למען גרמניה, שגרירות ליד
ד. ספל לאיר ק גיאטה
 זמן־ לפיני לכם, כתבתי שאפילו ילי נדמה

 ברורים סימנים מגלה הזה שהצמד מה,
לע מה התבדיתי, מאד. רציני משיהו של

שות.
היה. יכך שהיה, ומעשה
 ׳שטני שיעיר מ/ 1.60 רק לה שיש אדית,

באוני למדה גדולות, חומות ׳ועיניים כהה
 חוץ אנגלית. ׳סייפרות שנים שלוש ברסיטה

 קפלן* רה עופ הברה, גם לה יש מזה
 משהו או ■אל״ף מכיתה עוד שימה, דורון

שאומרים. כמו חברות־ילדות, כזה,
הת השתיים, יבין הזריזה היתה עופרה

יש מצידה, לאדית, להריון. נכנסה חתנה,

סזיל גרפיקאי
דחו ׳המילואים

 טוב, כי וייראו בגדי־הריון. לייצור מיפעל
 בוטיק ולפתוח להריון, הריון לצרף ויחליטו

קנגורו. בשם לבגדי־הריון,
 שלפני רוצה הוא ׳אלוהים? ירוצה ומה

 בין כשהיחסים בעדך, שבועות שלושה
 פעם, שהיו מה היו ■לא כבר ליאדית עקיבא

 בזיל, הוותיק ידידה אל עופריה טילפנה
 תל-אביב, בצפון לגרפיקה ■מישרד בעל

 הלשון: בזיו לו ואמרה
 לא אומנם מתנת־התונה חבוב, ״תיראה,

 בהריון. כפר אני עכשיו אבל ממך, קיבלתי
 עצב טובה, עשה מעשה. לעשות הזמן זהו

 והדיון קנגורו עם משהיו לחנות, סמל עבורי
 בנוגע?״ מד. אז זה. וכל

 אבדתי, — אבדתי כאשר טוב, בזיל אמר
 הזאת מהפגישה צדק. עד־במח ידע ולא

 סוער, ׳דומן־בזק ובזיל אדית בין התפתח
ארבע ׳איזה ואחרי ראיתי, כמותו שמעטים

 ששמתם כפי גורל, בענייני היום אני
לב. בוודאי
׳פרידלגד, לדליה שקודה מה זה הנה,
 שלה, החדש יוד,ידיד הגורל, ירצה למשל.
 1 שילובת־זרוע ברחוב נראית היתר, שאיתו

 ■אשריוס, למישיה דומה היה השאר, וכל
בדידק-בדיוק. ■מיילד,. לא זה דימיון

יאו שאלו פעם שלא דומה. עד־יכדי־כך
 (.טובה בשעה מישד, אל חזרה הייא אם תר,

 טובה היתד, לא מסתבר, השעה, אבל
 1 ■עזר. לא המדהים הדיימיון אפילו ביותר.

 הגיעה אלה שבימים לכם לבשר מצטערת
 1 הידיד־הדומה־לבעל, עם הידידות לקיצה
 י הליכי־היגיירושין גם עומדים שיני ומצד
בהחלט. ׳מוחלט סוף בסימן מהבעל ישלח

בבנ שלה, בדירה מתגוררת עדיין דליה
 שלן מישפחיתו גם גרה שפו המישפחתי יין

 בקומה' דליה של אימה יא/ בקיומה מישד,
/ בקומה עצימה היא ואילו ב/ | ג

 אבל׳ איכשהו, הולך עוד מבעל להתגרש
 |דד ומכל שלימה, ׳ממישסחה מתגרשים איך

? צדדים

 ימים שבוע ע׳ל־פני שהתפזרו פגישות,
להתחתן. השניים החליטו בערך,

 שבועות שלושה להם לקה בסך־הכל
 סוכנים, היו הם החלטתם. את להגשים

 מה אבל קודם, עוד זה את לעשות בעצם,
 היה בזיל לכל. קודמת והמדינה לעשות

ה ענייניו את לדהות ונאלץ במילואים,
טובים. ימים בכמה ד,אישיים

 מתכוונת אני למה שתבינו בדי יאבל
ברב כשנפגשו רק אז בזק, אומרת כשאני

 שיבזיל, לאדית הסתבר להירשם, ׳כדי נות,
 הצמודות ביפהפיותיו שם כביר לו שרכש

 בעצם •שלו, האדומה ובמכונית־ר,ספורט
 הסתבר לו ואילו נשוי. פעם היה ■כבר

 כימו ,22 בת ילדונת עם להתחתן שבמקום
 אשה בעצם לו נושא הוא חשב, שהוא
.29 בת קטנה

 בספוריטיבית חולף אותו ׳כשתראו וכעת,
 לכם תרעו קטנה, יאשר, יולידו האדומה

שלו. החוקית שזאת

וגדעון ליאורה
השתלמה הציפייה


