
 יסר■ תהיי
זתתחתני

 טוב זה סד. בשביל בעצמכם, לי -תגידו
 משתלם. היד. זה פעם מלכת־יופי? להיות

ש אחת כל פוטנציאלית, מלכת־יופי כל
 יזראל״, ״מים הנכסף התואר את נשאה
 לארצות- המדינה בשליחות יוצאת היתד,

 ובאותה בונדס, איגרות מוכרת הבריות
מיל — אמריקאי התן לה קונה הזדמנות

אפשר. אם יונר,
 למלכת־היופי שקרה מה כזמר, זה,

 עשיר רופא עם שהתחתנה דינת, רונית
 ליהודית שקרה מה זה פקליפורנייה,

 ׳ולעוד מן ללילי שקרה מה וזה :מזור,
 מרוב אותן שכחנו שפשוט אחרות, רבות

שם. אותן שמחזיקים שלהן המיליונרים
 ולא מיליונר לא ז איפה היום, אבל

 לוי חוה אפילו אחד. אמריקאי חתן
אמ מיליונר עם התחתנה לא היפהפייה

 אחרות מלכות־יופי על לדבר שלא ריקאי,
 שלא רק שלא למשל, אזרגד, אתי כמו

 אפילו היא אמריקאי, מיליונר עם התחתנה
ב כזבנית כמלכה, שנבחרה אחרי עבדה,
ברמת־גן. בוטיק
ב לעבוד חם־וחלילה, בושה, שזה לא

 מלכת־יופי־ בתור בינינו, אבל בוטיק,
 מ־ גדול. כל־כו כבוד לא גם זה לשעבר

 בעלות־בוטיק שתהיינה מצפים מלכות־יופי
 או דוגמניות־צמרח, או לפחות־צמרת,

 צמרת שהמילה העיקר צמרת־כל־דבר,
לתואר. צמוד תלך

 ולמרות אף־על־פי-כן אורגד, שאתי אלא
ב הקרובים בימים להיות הולכת הכל,

 להתחתן עומדת היא שלה. הפרטית צמרת
 לשעבר טבנאי-קול קולטון, יהודה עם

 ומנד .אלקטרוניים למכשירים חנות ובעל
כיום. שירי-מוסיקה

משהו. זה כלת־צמדת גם נו,

 הישר, הדרך אל ■חזר ■השם, ירחם ידוע כות
 כל כידוע, האוספת, השכינה כנפי בעזרת

אובד. בן
 הראשונה הפעם ■זו היתד, לא כזכור,

 בתורה, ובחר בציור שמאס שהאברך-הגאון,
שמאס בהר־ציון, ומחר ■בדיזנגוף שמאס

 וקול ששון קול טוב, ומזל טוב, סימן
 טובה בשעה כלה. וקול חתן קול שימחה,

ה ■נשא ירושלים, בעיר-הקודש ומוצלחת
 את ישראלי איר,א רב הצדיק אברך
בביתו. צנוע בטכס השלישית, זוגתו

 ש־ איקא, רב היה: כך שהיה, ומעשה
 ועובד גמור אפיקורס כזכור, בעבר, היה

ואוהב־חתי- וסובא, הולל ד,בור,ימה, אלילי

טוב מיקרה
 הבנות שלישיית שאצל תחשבו שלא

 כמו צרות, רק יש מסמיק מנטה שוקולד
 (העולם שעבר בשבוע קראתם שעליה זו

 טובים. מיקרים גם שם קורים ).1988 הזה
 ל־ שקרה הטוב ד,מיקרה את למשל, קחו,

ש הולצמן, רדתי השלישייה, ״מפקדת״
 והתאהבה כדק שמעון בסטודנט פגשה

 שלא שמי ומספרים לאוזניים. מעל עד בו
 בחורה ראה לא רותי, את לאחרונה, ראה

מימיו. מאושרת
 שהופיעה בעת שמעון את הכירה רותי

בתוכנית־ד,טל לשלישייה חברותיה עם
 דרום־אמריקאיים. לשירים שייוחדד, וויזיה

 דרום־ במיבטא התוכנית את הינחה שמעון
 המיבטא אותה. ערך וגם בולט, אמריקאי

 במיקרה, לא זה שלו הזה הדרום־אמריקאי
 לו בא טיבעי, ככה אצלו זד, בכוונה, לא וגם

מ הוא שמעון של מוצאו שכן מהבית,
ארגנטינה.

ל לצאת שמעון עומד הקרובים בימים
 בלימודי להתחיל בירושלים, אוניברסיטה

 תדע שרותי מקווה רק ואני שלו, הרפואה
 ובין לתל־אביב, ירושלים בין היטב לתמרן

השלי הופעות לבין הבירה של חיי־הלילה
 לא שזה יודע שבעניינים, מי שלה. שייה
פשוט. הכי הדבר

ישראלי איקא
בבירכת־השס

 ויראות- צנועות בחסידות ■ובחר בחתיכות
לחופה. אשה מוביל — שמיים
 אילנה, שתחייה, הראשונה זוגתו את
 העליזים, בחרותו בימי לחוסה הוביל

ה זוגתו את ומשולחי־הרסן. המשוחררים
 משכונת 36 בת גרושה חסידה שנייה,

 לפני לחופה הוביל בירושלים, שערי־חסד
 והם יפה עלה לא הזיווג אך כשנתיים,
כדין. התגרשו
 לטוב הזכור איקא׳ של השלישית זוגתו

 טנדו, תוכנית־הטלוויזיד, של ככוכב־מישנה
 גם סרוסי, ■ניסים המהולל הזמר כיכב בה

 מחשש אך ויראת-שמיים. חסידה אשד, היא
 מכל החסיד החתן עליה שומר עינא־בישא

 מדד פרטים למסור מסרב והוא מישמר,
 על לדבר שלא כיום, לד, הנוגעים ייקים

שם־בחרותה.

אורגד אתי
הצמרת בבירכת

 כל אבל לעשות, פה להספיד שונאת
 דיין, אכי הדינאמי הצלם את שמכיר מי

 מי אז אותו. בלהספיד דווקא כיום עסוק
 כל- מקרוב אותו ומוקירה שמכירה אני
 משורת להתחמק לעצמי שארשה כך,

להיבהל! לא רגע, ז המספידים
 פשוט, ז השובב הצלם את מספידים ולמה

 הולך לפניו, וטובים כרבים שהנ׳׳ל, מאחר
 בקרוב לו לשאת ועומד קודמיו בדרך
 מיוחד כל-כך מד, אז כדת־וכדין. אשה.

 גבר ו אשד, לו לשאת עומד שבנאדם בזה
 אם אז — או נוראים. יותר דברים דאינו
ש סימן הזו, השאלה את שואלים אתם

דיין. אבי את מכירים אינכם
 בפירוש! אבל בפירוש! הוא דיין אבי

 בן ראיתי שלא שנים כבר החתיכות. מלך
 ושמחליף הרבה כל-כך אותן שאוהב אדם
 ביום והנה, כל-כך. גדולה בתדירות אותן
באילת. כתבה לצלם צלמנו נסע אחד בהיר

ה שאומרים ■וכמו החתיכות, את ראה
 כל אותן שניסה אחרי ■התייבש. חברה,

 לתל-אביב חזר ביחד, וכולן לחוד אחת
 ש- פיקס אידיאה עם אך לב וטוב שטח

דבר. אותו כולן אבל — יפות-יפות
 לרדת האיש החליט ימים, שבוע כתום

צי אי־אלו להשלים על־מנת לאילת, שוב
ב לו ר,תפספסו החתיכות שמרוב לומים

 לו, קרה זה חברים, והפעם, הקודמת, פעם
 ידידנו מידי בלב בול זה את חטף הוא

 חולצה עם הרחצה מן שעלה קופידון,
 הותירה שלא לגוף, וצמודה שקופה הודית
 והחולצה לדימיון. מקום טים־טיפה אפילו

 המשגע לגוף ושייכת על מתוחה היתד, הזו
 יפהפייה צרפתייה תיירת לוי, נילן של
 לבלות שבאה ביטניקית-בפוטנציה ,22 בת

באילת. חופשה
 הקליק את נתן שצלמנו רגע ומאותו

 בלב לו בא במצלמתו, גילן את ותפס
היום ועד ומני-אז לגמרי, אחר מסוג קליק

תאהבה שנת שף
 כשאני והלאה מהיום לכם, נשבעת אני

 אחר, או זה זוג של אושרו על מדברת
 הרע״, עין ״בלי :המישפט את מייד אוסיף

 ״טפו־טפו- :סטייל אדירה ירייה בליוויית
!״טפו

 :לעצמי חשבתי ימים כמד, לפגי רק
 כך כל עם חיים, אנו שבו זה בעולם הנה,

 בגידות, גירושין ושנאות, אהבות, הרבה
 זאת בכל קיים לא, ומה נסיונות־התאבדות

 אישי, באופן מכירה אני שאותו אחד זוג
 והדיעות־הק- ההוכחות כל את שהפריד

 וגם שחקן להיות גם שאי-אפשר דומות
באושר. לחיות

 ■מיש* על ■מדברת אני תחשבו, ושלא
ת  שהצד מפורסמת. דווקא שחקנים פח
 מד,נשי, יותר הרבה מפורסם שבה הגברי
 הזו המישפחה של היפה הכישרון גם אם־כי
בספק. מוטל ■ואינו לא-אחת, הוכח

 ואהוד מאד ותיק צמד שהוא הנ״ל, הזוג
הסק מעיניה הדחק תמיד לו חי מאד,

 מזדקרי־הזוהר והרחק העיתונות של רניות
 את גידל הוא ד,בור,ימה. אל המופנים

ושלווים. יפים חיים לו חי בשקט, ילדיו
 וגם כך, לי חושבת שאני איך והנה,
 יוצא-דופן, אחד זוג יש שעובדה, מספרת

 שטורח מי וטורח רבים ימים עוברים לא
 והאוהב הנאמן שחקננו כי להודיעני,

ילדיו. ואת אשתו את ביתו, את עזב
 לכם לספר עלי יוטל שלא מקווה דק אני

 שמותיהם עם השניים של ׳סיפורם את
 מאוחר יהיה באמת כבר אז כי הנקובים,

משהו. לתקן מכדי

 מ־ לא, או תאמינו שמוצאה, הצרפתייה
 אם תתקיים, והחתונה צלמים. מישפחת

 1976 שנת של פברואר בחודש השם ירצה
קלי לצמד וכיאה כנאה הרומנטית, בפריס

מוצלח. כל-כך קים

 צמודים בדיוק, חודשים שלושה מזה הזה,
 לא שבעולם כוח ושום זו אל זד, השניים
ביניהם. יפריד

 דיין שאבי כך, לידי הדברים הגיעו
העלמה את לאשה לשאת החליט הנ״ל


