
השנה חתיך
 הרבה שאין באמת בעייה. זו חתיכים

 חתי" איזה מתגלה פד,-ושם בארץ. כאלה
 כשאני אז לא־רציני. זה אבל כונצ׳יק,

ר קצין־המישטרד, כמו אחד על נופלת או  לי
ר, חו סעודת־פה. עומדת אני פן־
 הבחורים מסוג לא בהחלט הוא ליאור
 אחרי אותם. מאפיין חתיד־השנה שהתואר

 קצונה דרגת בעל רציני, בחור הוא הכל
נא־ עבודתו את העושה •במישטרה, גבוהה
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כך־חור ליאור
ובמדים בבגד־ים

 פרשת את כשגילה התפרסם ואשר נעה,
אילת. בנמל הגניבות

לא האדיבה, בעזרתי התפרסם, גם הוא
במ נואפת, אחת :גברת להציל שגיסה חר
 של שצעקותיה לתומו כשחשב אילתי, לון

 לו הסתבר אד לעזרה, קוראות הגברת
לגמרי. אחר מסוג הן כי יותר מאוחר

 חתיך באמת הוא זה ליאור בקיצור,
 החתיכות שרשימת עליו ואומרים לעניין,

 רשימה באותה איש. :מביישת לא שלו
 שהיא אלניר, יעל זו לצד זו נמצאות

 אחיו גורדון, דייוויד של חברתו היום
 ושל סטיכנס, קט יווני ממוצא הזמר של

 וענק׳־ של חברתו שהיתר. זו אדלר, יעל
 ששב הפיזמונאי-עיתונאי, רוטכלייט, לה

ארוכה. שנה ממנה שנעדר אחרי למולדת
 היו בשטח שהסתובבו נוספים חתיכים
 כוכבנית־הקול־ של אחיה אדר, שימעץ

 כוחו ניסה אשר אדר, עליזה מירוחם גוע
לש ובמקום יתירה, הצלחה ללא — כזמר

 רבות- מסיבות על שקד הקריירה, על קוד
 שבתל- ביתו בג על שנערכו משתתפים

 ועציצי־פלם־ בריכת־אמבטיה סביב אביב,
הוליווד. אדדלה פסבדדאווירה שעשו טיק,

 לאחרונה, בו שהבחנתי אחד, חתיך עוד
 לעומת אבל סגן-משורר דזפין, אסי הוא
באופן בולט שהוא לא יפה־תואר. זאת

השנה גירושי
 שגרמו הדברים מן תמיד היו גירושין

 מה :בדאגה ולשאול כפיים לספוק לי
 פרשיות־גירו־ בכמה בורכנו השנה יהיר.ז

ממש. של תענוג עסיסיות, שין
 של גירושיהם פרשת את להזכיר די

(״פו ישראל והגשש גל ריקי הזמרת
 בהדים, שלוותה פרשה יאקוב, פול לי״)

המ זה שלא שמועות ובחרושת בצעקות
 נסעה הנ״ל הפרשה אחרי לפרטן. קום
 ואילו להירגע, יעני לארצות־הברית, ריקי
 עצמה שנה באותה לשאת הספיק פולי
 שוש בשם אל־על דיילת חדשה, אשה

מישאל.
 ואלי רחל הנודע התכשיטנים זוג גם
א  הרכוש. את ביניהם וחילקו התגרשו, גר
 יותר, יפה רחל נראית הגירושין מאז

ואפ יותר, מאושרת ואפילו יותר, צעירה
הפופו במקומות־הבילוי אותה לראות שר

 או זה יפהפה אותה מלווה כשתמיד לריים
 איפה מרחל, ממנה, משתגעת אני אחר.
? אותם מוצאת היא

 אלכם הטלוויזיה, של כתב־הספורט גם
 יתווה. מאשתו השנה התגרש גיילעדי,

 ויש ידידים, נשארו וחווה שאלכס אלא
והגי־ היום ירחק לא כי האומרים כאלה

השנה חתיכת
 נכבד בתואר שאכתיד ממני מצפים שכולכם יודעת אני נכון,

שה חושבת דווקא אני אבל רוזנכלום־נזלן, פנינה את זה
אחרת. לחתיכה השנה מגיע תואר

 עשרות חס־וחלילהו משגעת, חתיכה לא היא שפנינה לא
ודי פצצת־הפצצות, שהיא ציינתי החולפת השנה במשך פעמים
 צ׳ארלס המיליונר עם הצלחותיה על ובעקשנות בעיקביות ווחתי

סלפרידג׳ס. בלונדון, שלו הענק בכל־בו בוטיק לה שסידר קלור,
 ורק בוונציה׳ סירטי־הפרסומת בפסטיבל הצלחתה על וכתבתי

 פולו, האציל, בספורט פנינה שיחקה איך לכם סיפרתי לאחרונה
ארלס, הנסיך משחק ממנה הרחק כשלא האנגלי. יורש-העצר צ׳
 במקומה שכבודה מאד, וידועה ותיקה חתיכה היא שפנינה אלא
מונח.

 חדשות. נוספות, חתיכות המוחלת רחל דפי את קישטו השנה
 מיוחסת, אמריקאית למישפחה בת רביד, טדי היתד, מהן אחת

 הפורנו- בסרט והשתתפה הקטנה בתה עם בישראל שהשתקעד,
.13ה־ הדיבר גראפי

 שני העירום בגופה קישטה בכלל, לא-קטנה פצצה שהיא טרי,
 זוכה אחת כל שלא איתי ותסכימו רצוף, באופן גיליונות

כזה. בכבוד
 פצצת־מין אלץ, פנינה היתד, השנה שבלטה נוספת חתיכה

 היא כי ביסוס, של מסויימת ובמידה בלהט, שטענה בלונדית
 אודותיה כתבה אותה מאז הייוורת. ריטה של הישראלית יורשתה

 בחורה ישראל, של מלכת-היופי סגנית בעבר שהיתה פנינה, הפכה
מאד. פופולרית

 החלה ומאז שרים, אלדד המלחין עם קשריה את ניתקה היא
 בתל־אביב, פנוי ולא-כל־כך פנוי צעיר כל של בחברתו נראית

 וחסרות־אונים מוכות מקינאה״ ירוקות העיר חתיכות את הותירה
לעומתה.

 הצעיר איש־העסקים הוא לאחרונה שלה הצמוד־מאד החתיך
 של חברתו עם ההדוקים בקשריו ידוע שהיה מי אשר, דני

 למרות פוקירני. דליה עורכת־הדין ברקן, יהודה השחקן
 לארצות־הברית, לחזור בכוונתה יש כאילו פנינה׳ של הצהרותיה

 שלנו, השני המין בני אצל הפנטסטית הצלחתה נוכח כי נראה
 וכיאטריס זילברשטיין ימונה כמו - בינתיים תדחה היא

לחו״ל. חזרה הנסיעה את — לפניה שוורץ
להת שקשה תודו ומעלה, שבלטו.משיכמן כאלה, בחתיכות

תו והחלה ומעבר, מעל שהצליחה אחת היתה ובכל־זאת חרות.
הקטנטונת. ארצנו של בעולם־הזוהר כבוד של מקום לה פסת

 שלד מרוקאי ממוצא הדוגמנית ספק, ללא היא, חתיכודהשנה
 מעיירת־הפיתוח הגדולה העיר אל שבאה שלומית, אמיר. מית

הדוג עולם פיסגת אל רק לא להגיע השנה הצליחה אופקים,
החברה. פיסגת אל גם כי־אם מנות׳

 ג׳ורג׳יו בישראל, ארגנטינה קונסול עם סוער רומן ניהלה היא
 אחר-כך רייס־דייווים. מנדי עם גם רומן שניהל דדפונט,

 איציק, שלה הקבוע החבר אל וחזרה מהקונסול, נפרדה היא
לבגדים. בית־חרושת בעל שהוא

 לצי־ התנגד שלה שהחבר אחרי בהפגנתיות לחו״ל נסעה היא
יתפר- אלה צילומי־עירום כי שהכריזה ואחרי שלה, לומי־העירום

אמיר שלומית
ובלעדיהם בבגדים

 והחלה כל-כך, נורא אינו שהשד הבינה לבסוף בחו״ל. רק סמו
 עמודי' מקשט המושלם כשגופה רבים, למוצרים בעירום להצטלם
בעיתונות. רבים פירסומת

 המובקשת הדוגמנית שלומית היתד, הישראלי בשבוע־האופנד,
 במיסעדות־ בחברתם בילתה והיא קנייני־הבגדים, אצל ביותר

בישראל. שהותם את להם ■והנעימה בעיר, היוקרה
 יש שאם תראו, עוד ואתם שוב, שלומית אלינו חזרה כעת

 הרוזג- שהשאירה הפנוי המקום את לרשת תצליח שאולי מישהי
היא. תהיה זו בלום־גולן,

 הבאה שבשנה הרגשה לי יש אבל מיוחד,
בטורי־הרכילות. נכבד מקום יתפוס

 השנה, בלט עין־דור אשר הצייר גם
 בכל בולט הוא — פלא לא זה אצלו אבל

 משהות אלה ביפים חזר אשר אגב, שנה.
 של בסמינריון השתתף שם באוסטריה,

 בטירה שהתקיים פוקס, ארנם הצייר
עתיקה.

נישואין. שוב יהפכו השניים של רושין
 בפרשת מייוחד באופן אותי שהלאה מי

 השנה, אחר זוג מכל יותר שלו, היחסים
 הסטודנט-למלונאות ספק של צל ללא היו

השניים נכון. רותי והזמרת נמרי יוני

 הגירו' עם השכל את לכולנו שיגעו האלה
שלהם. שין־נישואין

 גם־כן סופית׳ השניים התגרשו לבסוף
 בדירת להתגורר עבר כשיוני טובה, בשעה
 נחמה ומצא נמרי, שאולי הצייר אחיו,

 רייס־ מנדי של הענוגות בזרועותיה
 לה פרחה מתי ואילו דייזזים־שאולי,

אינ גדולה קאריירה לקראת לאמריקה,
 למרות לה מתנחמת היא וכעת שאללה.

המל של בזרועותיו הנמרצות, הכחשותיה
 כבר לו שצבר קיריכדשיי, דוד חין

למיניהן. גרושות של בניחומן רב ניסיון
 של אלה היו מפורסמים גירושין עוד

היפה ואשתו תומר, אכנר איש־הכספים
התגרשו ועופרה תומר עופרה. פייה

 שלהם, בקאריירה השנייה בפעם השנה
 האשה לטובת עופרה על מוותר כשתומר
ניידרמן. שיפרה בחייו, השנייה

 השנה, התגרש זילכר אריאל הזמר גם
 שנות ארבע אחרי פולני, מאירה מאשתו

אחד. וילד נישואין
 ללא־ מגיע גירושי־השנה התואר אבל
 דליה השחקנית של לגירושיהם עוררין

 היו אשרוב. מישה והשחקן פריהלנד
 מישפטיות בתביעות שלוו גירושים אלה

 על במרץ מגן כשמישה הדדיות, ובהשמצות
 מסרבת דליה ואילו מס, כילהה ידידתו,

 הספיקה בינתיים לחלוטין. איתה לדבר
בחב מתנחמת והיא להתאושש, דליה גם

כר־כוככא. חגי הפירסומאי של רתו

אשרוב ומישה מס ה כילה
— בצעקות

פרידנלנד הדיה
דיבורים בלי


