
סוף־סון*
שואין ני

 להרגיש כבר מתחילה אני הבא, בסיפור
 החתן. על כתבתי מאז כי שושבינה. כמו

 ליי התחיל הוא שפירן, רוני המייועד
 על־ידי להתחזר אומרת זאת מה הרגיש

לטבעת. המשחתת ישראליות חתיכות
 על כאן, כתבתי, אחדים חודשים לפני

 בגרמניה, השוהה צעיר ישראלי זיליונר
 בעיסקי חיל עשה אישר שפורן, רוני ששמו

ו פשוטה למטרה ארצה והגיע המלונאות
ולהתחתן. כלה, למצוא : מוגדרת

 המלון שם את הזאת למטרה תצרפו אם
ש כפי תיאורו, ואת רוני התאכסן שבו

לעצמ לדמיין תוכלו במדור, אותם הבאתי
 ובבחורות, בטלפונים הוצף הוא איך כם

העי מקריאת רק לאוזניהן הגיע ששימעו
תון.

ל רוני החל אצלנו נחת מאז בקיצור,
 נראה כשחוא הנכונים, ממקומות בכל בלות
 בריש״ ומפגין אחרת, חתיכת עם פעם בכל
 חוג־הסילון של סיגנון־חיים פירוש מה גלי

הלכה־למעשה.
ב הייתם אילו אתכם: שואלת רק ואני
 ומחוזרים, מצליחים נל-כך והייתם מקומו

 ו לחתונה ראש מכם למישהו היה האם
 אל לבוא מה שאין כך שלא. ברור־מאליו

בטענות. רוני
 שבוע כעבור אבל לגרמניה, חזר הוא
שהחב־ עד בישראל, שוב היה כבר בלבד

הדוגמויח
מתאוששת

 נרמרג רותל׳דז חחטובד, הדוגמנית
 חברתו כשהיתת לכותרות, לאחרונה עלתה

 אלא ברקן. יחודה השחקן של הצמודה
מ לנו נעלמה היא דרכיהם, שנפרדו מאז

 במקומות אותה ראינו שלא וכמעט האופק
בחזמנה. כאילו עליה שתפורים הזוהרים,

 בינתיים לה מצאה רוחלה חשיש. אל אבל
 להוכיח מיהרה היא ומייד חדשה, אהבה

ב עדיין שהיא המיקצועיים הדאגנים)לכל
 הקבוע- תמיד. כמו וחתיכה טוב, כושר
 בשם צעיר סוכן־נסיעות הוא שלה התורן
ע, משה לכו  אז עיני -שראו מה ולפי גי
 אף מביישת היתה שלא אהבה שם הולכת

 של הקודמים המפורסמים הרומנים מן אחד
הוותיקה. הדוגמנית
ו ונישוקים, חיבוקים מפגינים השניים

 שפוגשים כזה, חיוך פניהם כשעל מרקדים
 לכם. הנה אז אוהבים־סופר. של בדרג רק

מהנישו נשברה שהבחורה תרננו שלא ורק
 לפרוש והחליטה ברקן של הטריים אין

מפעילות.

 המילה את אמרה לא עוד היא עובדה.
האחרונה.
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גלפרב רחל
התפתחויות

 בן־ שהוא לחשוב התחילו ־שלו הרבים רים
 סתם לו להכיר והפסיקו רציני, לא ארם

 כדי רק מחפש כבר הוא אם כי בחורות.
 להביא להם מה לשם אז כמוהם, לבלות,

? החתול אל השמנת את
 חברו, היה המצב נוכח דאגה שגילה מי

חד בחורות לרוני סיפק אשר יאנוש,
 אמיתית בתיקווה ולערבים, לבקרים שות
 לעניין. שידוך איזה מזה ייצא שאולי וכנה
 כל יאגוש אצל היתה שבעצם הבחורה אבל
 היתה לא פשוט רוני, בשביל ברא־ש הזמן

 הוד ושם בניו־יורק, היתד, היא בארץ. אז
הסי עם הזה העולם חוברת לידיה גלגלה

 את לקחה לא היא ויאנוש. רוני על פור
ל באמרה אותו ופטרה ברצינות, העניין
ה הבחורות את מכירה •שהיא שכמו עצמה

 את איחרה כבר בטח היא אז ישראליות,
הרכבת.
הגורל. צחוק זה מד, ותראו

 על־מנת ארצה, רוני הגיע שעבר בשבוע
 נכנס הוא מישפחתו. בחיק החג את לבלות

 מכיר מי את והנה, יאנוש של לפיאנו־בר
 הוא שעליה בחורה אותה לא אם יאנוש לו

 ילידת מקסימה, צעירה :הזמן כל חשב
 של בתו זולקכיץ סילכי בשם אוסטריה,

 מכובדת, למישפחה ובת אמיד איש־עסקים
לישראל. אוסטריה בין זמנה את המהלקת

ל ערב באותו הגיעה שסילבי העובדה
 לה הפריעה לא שלה, ידיד בחברת מועדון
 ראשון, ממבט בזה זה להתאהב ולרוני

 לא הם ערב מאותו לכך. עדות ועיני״שלי
 לראות צריכים וחייתם לרגע, אפילו נפרדו

 שתני לפני להם היתד, מרגשת פרידה איזו
 שבועיים של לתקופה לגרמניה, בחזרה טס

בלבד.
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 ימשיכו חם יחזור, שתני ועד לאהבתם,
 בינלאומיות בשיחות שעות־אהבד, לצבור

יכו אתם אז ככה יימשך זה ואם בטלפון.
 הבא אוגוסט שבחודש בטוחים להיות לים

מצלצ הפעמונים את נשמע לטובה עלינו
לחם. לים

 עם למחר מה אין או. מוסר־השכל:
 שמתאהבים כי חתונה. שנקרא הזה הדבר

 בא זח הדבר, את לעשות צורך ומרגישים
 תנו נגד• לעשות מר, ואין ראשון ממבט
 ד רוני שעשו כמו שלו, את לעשות לזמן

 לא שזה למה עבד, זה אצלם אם סילבי.
י אצלכם גם יעבוד

אהבה
בתוננית־היחיד

 תוכנית״יחיד בכל אדבר- ומה אומר מה
 צח, חנה היא הלא אילנית, הזמרת של

חוק. כבר זה חדשה. אהבה איזו צומחת
ארו־ אהבה התפתחה הראשונה בתוכנית

 התוכנית, מנחה אז שהיה מי בין ויפה, כר,
 הזמרת לבין כנר, דן שדרן־הטלוויזיה

 הראשון בחלקה שהופיעה ברוכין, נאווה
התוכנית. של

 הזה שהרומן ניבאו שכולם למרות
 כל את השניים הפתיעו ברבנות, יסתיים

 דקה, דממה בקול אותו וסיימו המנחשים,
 של צליליה סופית שדממו אחרי רב זמן

ההיא. תוכגית־היחיד
איל של החדשה בתוכנית־היחיד היום,

ו אהבה. פורחת שוב אילנית־סולו, נית,
 של מזכירתו בין מתנהלת היא הפעם

ה לבין אדליד, שרהל׳ח צח, שלמה
ש רופמן, דנדי התוכנית של פסנתרן

מרומניה. חדש עולה הוא
 מאקורד כבר בזו זה התאהבו השניים

ו ממנו, נפרדת לא שרהל׳ה ומאז ראשון,
 בבוקר הארץ. רחבי לכל הסיבוב עם יוצאת

להופ יוצאת ובערב במישרד, עובדת היא
 כן, כן, ג׳וב. פול־טיים שנקרא מה עות׳

 אבל קשוחה לכולם הנראית שרהל׳ה,
 גם יודעת שהיא לכל הוכיחה סימפטית,

 נפרדה לא היא לעצמכם, ותארו לאהוב•
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 המאראתונית ההקלטה שארכה הרצופות
התוכנית. תקליט של

 ז מזכירתו בלי שלד, האמרגן הסתדר ואיך
 ללב מבין צח נמו מי ני ויתר. פשוט הוא

 בתובגיות־יחיד שמדובר מדדגם אוהבים,
אילנית. של

!1)חדשות * ־

 מעטה- על לשמור מצליחים שבאמת מי
 להרשות יכולים וגם חייהם, סביב סודיות

 לשושלת הצעיר הזוג בני הם לעצמם, זאת
 נילי הישראלית הבארונית — האצולה

 האוריגינלי הברון ובעלה לימון, לבית
רוטשילד. לבית נתנאל

 בני — טורחים השניים, נישואי מאז
האפ ככל לסנן — במייוחד הכלה מישפחת

 ולהשתדל לעיתונות, המגיע החומר את שר
 אבל האפשר. במידת פירסומו, את למנוע

ה הידיעה על שכזו בקלות אוותר לא אני
 מישפח־ ממקורות אלי שהודלפה מרעישה,

תיים.
מנישואי התמונות בארץ פורסמו כאשר

 שנילי לראות הכל יכלו השניים של הם
 מזה וחוץ שלם, בראש שלה מנתנאל גבוהה

 מייות־ קילוגרמים כמה עליו נושא גם הוא
 שכולם כדי הרבה חסר היה לא נו, רים.
 אתם־יוד־ בגלל איתו התחתנה שנילי יגידו

 שהשמועות הרבה חסר היה ולא עים־מה.
 טרחה זו הדואגת, המי־שפחה אל גם יגיעו

 לגמרי התאהבו שהשניים מייד והסבירה
 שיש אפילו ידעה שנילי מבלי במיקרה,

רוטשילד. ועוד ברון עם עסק לה
 הגיעו שהשניים הוא שחשוב מה מילא.
 רבים ישראלים כמו ארצה, שעבר בשבוע
 את לחגוג על־מנת בחו״ל, השוהים אחרים

 כולם גילו ואז המישפחה. בחוג ליל־הסדר
 למען חריפה, דיאטה עשה שנתנאל לפתע

 טבין־ קילו עשרה והוריד שתחיה, רעייתו
ותקילין.

 המשמחת השמועה גם הגיעה איתם יחד
 מיהרו הזו הידיעה את אבל בהריון, שנילי

 מכל־וכל. להכחיש המישפחתיים המקורות
תפור לי, אמרו הזה, בכיוון משהו כשיהיה

ש מה הבית. מטעם רישמית הודעה סם
יש־ אכתוב שאני הוא עכשיו להם חשוב

דוטשילד ת
 ונחמד, חתיך הדיאטה אחרי נראה נתנאל

 אני מזאת, יתירה להם? שאסרב אני ומי
 שראיתי מבלי זה את לכתוב מוכנה אפילו
 במישפחה יגידו שלא רק אישית. אותו

בסדר. לא שהעיתונות
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,רוטשילד (לימון) כילי
שינויים

יצא
מהמחתרת

דוא מסויימים אנשים מדוע להבין קשה
 בסודי- הפרטיות אהבותיהם את לנהל גים

 עושים שהם לחשוב שאפשר עד סודות,
ה למשל שעשו כמו למישהו, עוול איזה

 החיילת וחברתו תירוש כונה עיתונאי
כראון. דורית מגלי״צה״ל, חטובת־הגו

 רומן ניהול של אחדים שבועות כעבור
 להופיע ומבלי לאיש לגלותו מבלי חשאי,

 לאוורר כנראה השניים החליטו בפרהסיה,
 צמודים לראותם שמחתי וכך אהבתם, את

 הסרט של בהקרנת־חבכורה ומנושקים
 לידי שישבו מי שכל עד בודמזל, ליידי

 בהחלט היא שדורית פד,־אחד- החליטו,
בת-מזל. ליידי
 החלד, היא המוזות במחיצת דרכה את

 מיליי אורי חסופר־העיתונאי ליד כעוזרת
 בעזרתו האחרון. סיפרו בהוצאת שטיין,

הצב לתחנה דרכה את מצאה היא זה של
 הגרוש לוכנח כדי הקריין מיהר ושם אית,

ל הצעירה העלמה את להכניס להתנדב
 שיש לשניים התברר מהרה עד עניינים.
ש אחרי וכך, לא־נורמאלי. קרוס ביניהם
העבו במיסגרת לעניינים הוכנסה דורית

 חיי• לענייני אותה להכניס גדי המשיך דה,
העבודה. שעות אחרי גם החברה,
 משנה, למעלה נמשך השניים בין הרומן

הקריי מן ופרש להולנד נסע שליבנה עד
 המשותפים חייהם באו עת באותה נות.
 חבר אף לדורית היה לא ומאז קיצם, אל

 הסתובבה וכך מייוחד. לציון שראוי רציני
 אומנם רצופות שהיו תמימות, כשנתיים לה

 אחד גבר לא אף אך קצרצרות, אהבות
ה אחריו שהותיר החלל את למלא הצליח
החיילת. של בליבה הפופולארי קריין

 כעוזרת בגלי־צה״ל, אחדשה עבודתה
־ איציק המפיק של !!ישית ן עזרה גר, ג

 דישראל לארעא שהגיעה נוספת אורחת
 בחג־החירות מאמריקה, הגדולה ביציאה
ה הזמרת היא לטובה, עלינו העובר חל  או
 קצרצרה. לחופשת־מולדת שבאה הלוי,

 עליה עובר מה לדעת משתוקקים אתם ואם
בבקשה. אז בנכר,

ל זמנה עיקר את חיום מקדישה אוהלה
 חר־סיני בבית־החולים בחולי־נפש, טיפול

 תראפיה בלימוד ומתמחה שגניז״יורק, 1
 התראפייח, בתחום חדש שטח מוסיקלית,

בארח״ב. רבה בפופולאריות היום )הזוכה
בחולי־נפש, טיפול לבין תראפייה בין

 הישנה, אהבתה את גם מזניחה אינה אוהלה1
 במקומות מופיעה היא וחגיטארה. ד,־שירה
 אפילו לה הזדמן קצר זמן ולפני )רבים,

 הוותיקה השחקנית אמה, בליוויית להופיע
דו שני של מיוחד במופע דגנית, לאח ן

אוהדות. בביקורות זכה אשר בבידור, רות
 אוהלה שעשתה הראשונים הדברים אחד
 החדשה בהצגת־היחיד לבקר היה בארץ,

 אופיר, שייקח בעלה, שחיה מי של
 שחזר עדי, הבן :ילדיה שני עם ולהיפגש
 באמסטרדאם, ממושכת משהייה לא־מכבר

 מישחק הלומדת טלי, הכישרונית והבת
ש נאמר ועליה שברמת־גן, בבית־צבי

העץ. מן רחוק נופל לא התפוח י
 נראית שאוהלה הוא מכל החשוב אבל

 לי שאמרה וכמו מתמיד, מאושרת כיום
 מצליחה, אשה ״כאשר מידידותיה: אחת
 קורנת.״ היא אז מחזרים, לה ויש לה טוב
מזו. טובה הוכחה ואין

 מגיעה היום אבל בתמונה. להישאר לה
 של בביתו והנחלה המנוחה אל סוף־סוף

 הסימפטיים הרווקים אחד ,34ה־ בן בונה
מצ שהיא לספר יודעים הזוג מכרי בעיר.

 הוא ואילו באמצע׳ טוב מקום אצלו אה
יסיסרו. חדש •רק־אהבה בה מצא
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