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 הכי הבחורים אחד הוא שאולי רפי
 המין בבנות כשמדובר אבל בעיר, דינמיים

ומתפרץ. סוער דינמו ממש הוא היפה,
 הצלחתי לא עוד אישי, באופן אני,
 צמוד ליווי פלי אחת פעם אף אותו לראות

 את אזכיר ולא פורח, פרח איזה של
 בשכר. צמודה נהגת החזיק שהוא התקופה

 הוא שלו. הפרחים בל עם שיטה יש לרפי
 דבורה כמו שלהן, עלי־הכותרת על מתיישב
אחר. לפרח ומתפרפר גומר — צוף היונקת
 — אחד דבר עליו שתדעו כדאי אבל

 אפילו יעזור לא אז מאוהב, כשהברנש
 וזהו לה, נאמן הוא כריזנטמות. של שדה

לראש. פרפרים לו תכניסו ושלא זה,
 היא רפי של והקבועה האחרונה החברה

 והעובדה עטרי, כלי הצעירה הזמרת
 בסיבוב באמריקה, עכשיו נמצאת שהיא

 לא עוד זה החסידי, הפסטיבל עם הופעות
הסתיים. השניים בין החמוד שהרומן אומר

 חיילת בחברת רפי את שראינו נכון
 ראינו שגם ונכון ירדנה, ׳בשם יפהפיה

אצ העובדת סטודנטית, לאותה צמוד אותו
רו אתם ואם מגישה. בתור בפיאנו־בר לו

 ראיתי אפילו אני אז מזה, יותר לדעת צים
 אחת, ובעונה בעת שתיהן, עם ביחד אותו

 אליכם: קטנה בקשה רק לי יש במסיבה.
 אותי תפגיזו ואל זיווגים, לי תזווגו אל

 לגלי תנו זמנן. טרם שאלות מיני בכל
 וכשתשוב בחו״ל, הסיבוב את בשקט לגמור
פיה. את נשאל ארצה, הנערה

ת ביו נ די נ ק ס ת ה לו ת על עו איל

השבוע נערת
 נעלמו, היפות שכל תגידו שלא רק

 להוכיח החלטתי בעיר. החתיכות ושנגמרו
 לשיפוטכם ולהציג נכון, לא שזה לכם
 שנשמח מובן חדשת. חתיכה שבוע מדי

 בנות של תמונות מכם גם לקבל מאד
 ומיספר פרטים בצירוף ומעניינות, יפות

טלפון.

 יכולה אני יערון (״מדי״) סמדר את
 הנראית שברירית, כמיניאטורה להגדיר

הריגסאנם. מתקופת בובת־חרסינה כמו
להת אוהבת שהיא לכולם מספרת היא

 מצריים בסיגנון מקורית, בצורה לבש
 ימינו, בסיגנון ולהתפשט ויוון, העתיקה

 כמה אותה ויצלמו שיציירו בתנאי רק
המצבים. ובכל שיותר,

 שלה, הקטן הגוף על משוגעת סמדר
 לכן ונוף. טבע על משוגעת שהיא כמו
 מה כל עם להתמזג אוהבת נורא היא

ויפה. שטבעי
'ותקרא מישחק, תלמד היא הבאה בשנה

 מבטיחה אני חמה, עיר זו שאילת כמה עד
 לעיר תיהפך היא קצר זמן שבעוד לכם

 שבעת בכך די לא בישראל. ביותר הלוהטת
 מה לכם תארו אותה, גילו הסקנדינבים

הסקנדי את יגלו כשהישראלים שם יקרה
! נביות

 טיסות- נגד או בעד שתרצו, מה תגידו
 שטיסת^שבר היא עובדה אבל לישראל, שכר
 בסך- עולה קופנהגן־אילת בקו וחזור הלוך
 הסיסמה את לזה הוסיפו דולר. 110 הכל

 אהבת ואת לישראל״, השמש ״בעיקבות
 אז לסקנדינבים, כל־כך החסרה השמש

 דימיונכם את לשחרר פשוט• יבולים אתם
 היום בבר קורה מה לנבא ולהתחיל הפרוע

באילת.

 לשיתוף- מעניינת הכי ההצעה את אבל
 מפי שמעתי באילת דני-ישראלי פעולה

 מיזרחי אותו מיזרחי. בצלאל המלונאי
 לסחוט נסיון בהצלחה שסיכל מפורסם,

 התאושש שהוא דק לא לירות. מיליון ממנו
 למטרה לקופנהגן השבוע נסע גם הוא יפה,

 השבוע איתו כשישבתי מעניינת. מאוד־מאוד
 גדול מאמרגן הצעה קיבל שהוא לי סיפר

 באילת שלו המלון את לאייש בדנמרק
 כ־ שתעבודנה סקנדינביות, יפהפיות 200ב־

 ללא שונים, שירותים ובתפקידי חדרניות
 בלבד. ולינה כלכלה תמורת אלא שכר,
עבו את כשתסיימנה — זאת לעומת אבל
 תח־ האלה הסקנדינביות כחדרניות, דתן

 כשפנפנות לעבוד ותעבורנה בגדים לפנה
 מוע- במלון, שייפתח חדש במועדון־לילה

מכך. המשתמע כל על סקנדינבי דץ־לילה
 לתת ״צריך בצלאל, אמר הכל,״ ״אחרי
ביתית.״ הרגשה מסקנדינביה שלנו לתיירים

אחסה ( החרסינה נובח
אסררה

יערון סמדר
רע לעשות לא

 קיימות שעדיין מאמינה הייתי לא בחיי,
 לצאת שלהן הבנות על האוסרות מישפחות

 לדוגמה, קחו, שלו. המוצא בגלל בחור עם
 אכו־רכיע. כאשיר הצעיר הצייר את

 בן מייוחסת, בדואית למישפחה בן הוא
 אכו־ מחמוד חבר־הכנסת של אחיו

 קורה אז נורמלי. לא חתיך וגם דכיע,
 שהיא מחיפה, יפהפיה בחורה בו שמתאהבת

 לציורים המכורה ציירת, כן גם במיקרה
 אלא בפרט, !ולבאשיר בכלל באשיר של

 שבתם תוקף בכל מתנגדים שלה שההורים
 מעצבן כבר וזה הבדואי, הצייר עם תיפגש

אישי. באופן אותי
 צנועים הכי האמגים אחד הוא באשיר כי

 בשנת־ עכשיו היה הוא מכירה. שאני
 עכשיו אותו לראות אפשר בפרים. לימודים
 בסיר- מופיע כשהוא בתי-קולנוע, במיספר

 השחקנית עם בסצינת־מיטה פרסומת טון
 מכירה אישית ואני פולה, יהודית היפה
 טובות מאד-מאד למישפחות בנות כמה

קירבתו. את הרוצות
 אמונים, השומר אדם הוא שבאשיר אלא

 מוכן הוא אוהב, שהוא חברה לו יש ואם
 ישתכנעו שהוריה עד בסבלנות לחכות

האהבה. של בניצחונה
א, באשיר שלו, החברה של שמה את ל

 השנה כי ושירה, קלאסית ספרות המון
 עסוקה היתד. שהיא מרוב זמן היה לא

 אבל, טבעיים. דברים מיני כל עם ■בלהתמזג
 אמרה וכבר ,20 בת הכל בסך היא תראו,

 בחיים שלה שהמוטו עצמי ביטחון בבזה לי
 בשלום לחיות לאחרים, טוב ״לעשות :הוא
 שיש מה לעשות לה יתנו ושרק כולם, עם
בראש.״ לה

בראש, לה שיש מה לעשות לה ניתן ואם
 להיות יבולים שאתם בטוחה היא אז

עליה. תשמעו שעוד בטוחים

שולמית ואשתו מיזרחי בצלאל
מקומיות לא

 שהתיירים שתחת משוכנעת שאני אלא
 דווקא יקבלו ביתית, הרגשה יקבלו הדנים

הרגשת־חוץ. באילת, הישראלים
 יודע מיזרחי, בצלאל את שמכיר מי

 חתול לקנות אוהב לא הזה שהבן־אדם
 את לבחור כדי פשוט נסע הוא בשק.

מיבחר מתוך אחת, אחת שלו, העובדות

 של לרשותו העומדות יפהפיות 800 של
 שלבצל־ בטוחה אני אבל דני. אמרגן אותו

 הלב פשוט יכאב יופי, אוהב שהוא אל,
 והוא בחוץ־לארץ, יפות כל־כך להשאיר

 תדאגו אל רק לישראל. איתו אותן יביא
 מסוגל עוד הוא עבודה. להן תמצא שלא

חדש. מלון בשבילן לפתוח

גיחי:
ב בו סי

שני

רביע אכן־ באשיר
גמל סל לא

 לגרום לא כדי לגלות, פנים בשום מוכן
 יכירו ׳שהם עד ולהוריה׳ לה עוגמת־נפש

 וגם באוהל, גר לא מזמן כבר שהוא בכך
במידבר. גמלים על רוכב לא

בססויזיה ריווח
 בלט ואש, ניקוי של האחרונה בתוכנית

האני ציירי שני בין מצויין שיתוף־פעולה
 אבולעפיד! יוסי התוכנית, של מציה

חנן  מזדווגות שבו הקטע לקיצביץ. ויו
ושמסתיים המילה של האותיות

 האחרון, ברגע ממש הובן קטן, X בלידת
 לעשות יודעים שהם לכל הוכיחו שהם אחרי
 לה. מחוצה גם אלא בתוכנית רק לא סקס
חושבים. שאתם בכיוון לא וזה

 ששמעתי משמחות הכי הבשורות אחת
זי שהזמרת זה ראשון, ממקור השבוע, ו  ג׳

ץ  לביקור בקרוב ומצפה בהריון, שוב היא כ
השניה. בפעם החסידה

 בעיר שנערכה ההילולה את זוכר לא מי
 בכורם בנם כשנולד משנה, למעלה לפני

 קראו לילד קראום. ושמוליק ג׳חי של
 יודע ואפילו נהדר גדל והוא ,כן, בשם

שלו. ואבא אמא כמו בדיוק יפה, לשיר
 בת, להם תיוולד אם מעניין רק עכשיו

 יהיו אז בי כת. בשם לה יקראו הם ואם
 עם מתוקים ילדים שני וג׳וזי לשמוליק

ה כל ובת. בן — מקוריים נורא שמות
 אלא נותר לא ולי תשמח, נורא בוהמה
ברכתי. את להם לשלוח

צא לעולם יביאו שהם החליטו השניים
 תישעה בעבור ואכן, ממש. יום באותו צאים

האח הרביעי ביום התוצאות. באו חודשים
 אשתו ילדה התוכנית, שידור לפני יום רון,
 שעות וכמה בכורה, בת ׳עידית, יוסי, של

יהו יוחנן, של אשתו גם ילדה אחריה
בכורה. היא וגם בת, דית,
 משיתוף־הפעולה מרוצים כל־כך שלא מי

 של הצוות חברי הם השניים בין ההדוק
 הבנות לידת של העיתוי בגלל ראש. ניקוי
 לירות, 50 מהם אחד לכל העניין יעלה
מהבנות. אחת לכל מתנות עבור




