
7/77 777/7777 /1 ע11 ק /7?1ל
 בנשימה הקרוב, אוגוסט חודש בסוף
 ר,שחקניות־דוגמ־ אחת את נלווה עצורה,

וקידושיו. לחופה שלנו יפות היותר ניות
 החתיכה, ),29( זילברשטיין מונה

הסו הרומנים בזכות מעט לא התפרסמה
סו כוכבים מיני כל עם לה שהיו ערים
 הקודש לארץ שהגיעו פחות, לא ערים

 הים־תי־ מעריציהם לפני לסיבוב־הופעות
 גברי עבר בעלת חתיכה כל וכמו כוניים.
 דבר, של בסופו מונה גם החליטה עשיר,
 המרתקת התקופה את לסיים הזמן שהגיע

שלה. השלישי העשור תום לפגי עוד הזאת
 הטבעת את שיענוד המאושר, החתן

 רמי הוא מונה, של הענוגה אצבעה על
ה כלתו של הגדרתה שלפי ,26ה־ בן שי

 ורב־מעשים, רב־מעללים איש הוא אוהבת
 להד־ ועד מטכנאוודבמה החל בכל, שעוסק

בקת־טפטים.
 מונה, את ידע מסתבר, כך הזה, הצעיר

מ עוד המילה, של התנ״כי במובן ולא
ב פשוט וגרו ילדים היו ששניהם ימים
 בתחנת־האוטו־ זה את זה ראו רחוב. אותו
 אבל במכולת, חטופות בפגישות או בוס,
 מדי עסוקים היו הם אז מזה. יותר לא

 אך לרעהו. איש לב שמו ולא בלגדול,
 שהפגישום הן הצוחק, הגורל דרכי נפלאות
 העמקים), (בשפלת הגנרלית אמי בהצגה

הטכנאי. היה ורמי שיחקה מונה שבה
הני ביניהם נדלק הופעות סיבוב לאחר

 שוב גרים היותם עובדת ללהבה. והיה צוץ,
 ואת האש, את ללבות עזרה רק בשכנות
 חודשיים, לפני אצלם שנפלה ההחלטה

בישראל. בית להקים
ממח היום מחלימה הזאת היפה הכלה

 לה גרמה אשר חלתה, שבה הצהבת לת
 שהפריע מה זה לא אבל כהוגן. לרזות

 בסירטון- כיכבה היא השבוע כבר לה.
ת להצעו שוב מצפה והיא חדש, פירסומת

עבורה.
בעיקבות אצלה באה הנישואין החלטת

זילברשטיין מונה
פרטי מסט־הופעות

 לי: שסיפרה כמו לאם, להיות שאיפתה
 וילד ילד, רוצה אני כי מתחתנת ״אני
 לפחות מסודר, ולבית להורים זקוק הרי

 הבלה, נאום לא?״ הראשונות, בשנתיים
 במיש־ ילדים משני יותר לא שמתכננת

לקום. העתידה פחתה
 כאשד, חייה יתנהלו כיצד הרגשתה לגבי
 הנישואין שעצם חושבת לא היא נשואה,
מקווה היא דראסטי. לשינוי לגרום חייבים

 מאולי חוץ כרגיל, להתנהל ימשיכו שחייה
 שלה רמי עם יוצאת שהיא אחד, דבר

 ובארצות-הברית, באירופה פרטי לסיבוב
■שלהם. ירח-הדבש במיסגרת

 עם טיול לסתם כי-אם להופעות, ולא
 שיקרו לעצמה מאחלת ומונה פתוח. ראש

 מצטרפת אני ובזה טובים, דברים רק לה
ב שלי. מאיחולי גם לה ומוסיפה אליה,
נעימה. ומשכנתא טוב כל ברכת

האהסת סחרחורת
הציי לאחד קורה מה שומעת כשאני

ב הרפז, אריה שלנו, המצליחים רים
 כאב- מקבלת ממש אני אלה, חמים ימים
 לי שיש מה כשתשמעו פלא. ואין ראש,
 מכל סחרחורת תחטפו אתם גם לכם, לספר

בחלקו. שנפלה התיסבוכת
 ציירנו התגרש רב לא זמן לפני ובבן,
 של סכום תמורת דורית, היפה מאשתו

גי אלה כי נעים, לא וזה לירות. 1000
הרא שמנישואיו גם מה השניים, רושיו
קטנה. בת לו יש שונים

 אחרי שפוף, ציירנו לו הולך ככה אז
ב פוגש ופתאום שניים, מיספר הפרידה
 בלונדון, הגרה תם, יעד בשם בחורה

ול אלכסנדר. בשיטת התעמלות ולומדת
 ש־ מישהי — ביותר זקוק הוא היה זה

מצב־החח. את לו תיישר
 ומסתבר אותה, מצא רק צרה. ושוב

 לא אבל ללונדון. לשוב חייבת שהיא
 ועוד עצמות, חילוץ על יוותר כאריה איש

 פעמיים, חשב לא הוא אלכסנדר. בשיטת
את קיבלה היא כרטיס־טיסה. לה שלח

 פה, ונחתה פעמיים חשבה לא הברטים,
 האלה היומיים במשך ליומיים. רק אבל
 והת־ בחדר, ומסוגרים סגורים שניהם היו

 אחרי אלכסנדר. בשיטת נון־סטום עמלו
 שהוא הכרטיס במחיר בלול היה זה הכל,
לה. שלח

ה תקפו שוב ללונדון, יעל כשחזרה
 ל- לו וגרמו אריה של ליבו את געגועים

 להחלטה אותו שהביא מה קטן, הקסנשוס
ה את לו שתרשום כדי אחריה, לגסוע
 שלו. המיוחדות לבעיות המתאים רצפט

 שלו שהמירשם לו התברר שם דווקא אבל
 נמצא לא מכל, יותר עכשיו זקוק הוא

 הטראנס- לרומן מהיר קץ שם הוא במקום.
 היתד, לא שכלל תם, גברת עם אטלנטי
לנ ציירנו החליט בלב קרע ועם תמימה,

 בקאריירה חדש דף ולפתוח לניו־יורק סוע
שלו. הציורית

הרפז אריהעזיקרי עליזה
התאחו השבורים הלבבות

 באר- ■תערוכות ונועל פותח הוא עוד
 שהוא, קשר שום ללא הרי צוודהברית,

 נסעה לארגן, יודע עיוור גורל שרק כמו
ד היא אף עזיקרי עליזה הזמרת  לני

 מזה ידידה עם למסע־התפייסות יורק,
 שממנו רג׳ואן, ששון האמרגן שנים,

ללא־הועיל. אך נפרדה
וב להשיב, היה אי-אפשר הנעשה את
 וה- המוזרה השמן לתמונת ניכנס זה שלב

 הרפז, מיודענו לא אם מי הזאת, ציבעונית
הק ליבה את לאחות הצליח שבדרך־פלא

 הלבבות כששני וכך, עליזה. של רוע
 לה פרחה יחד, נידבקו האלה השבורים

 ההוליוודיים בסרטים כמו ממש האהבה
 ויתר שאריה היה הסוף והטובים. הישנים

 של זימרתה לטובת שלו הציורים על
 שם ללום־אנג׳לם, בעיקבותיה ונסע עליזה,

 בל אם וגם חוזה־הופעות. על חתומה היא
אוטוסטרדה. לא בטח זה סחרחורת, לא זה

ר מו ־ ש ה
ביותר

 מרוב ציפרניים שכססו אותם כל עבור
דיי אותה מיהי לדעת וסקרנות, עצבנות

 שומרון דן שתת-אלוף מיסתורית לת
 דיווחתי ועליה בקסמיה, זמנית נישבה

 עבור ובכן, — שבועות שלושה לפני לכם
 מהמודיעין הטובה ידידתי הצליחה אלה כל

הש הסוד שהיד, מה לגלות שלי, הפרטי
 מיבצע סוד אחרי ■שומרון של ביותר מור

אנטבה.
 יפהפייה בראש־וראשונה היא הדיילת
 (מבטאים מור ברברה ושמה אמיתית,

 ילידת ברברה, המלאך). של שמו כמו
 אחרי הקטנטונת לארצנו הגיעה בלגיה,

האוס בנתיבי־האוויר כדיילת ששירתה
 בלונדון. מצליחה דוגמנית והיתד, טריים,

 סטיישן לוויקטוריה שייקלעו מביניכם אלה
 פניה את לראות יוכלו האנגלית, בבירה
הג תמונות־הפירסומת את מעטרות היפות
שבתחנה. דולות

 הבולל מלידה, שלה האישי לציוד נוסף
 סגולות- עיניים וזוג כעורב, שחור שיער

 טוב מסודרת גם היא משגעות, חציליות
 בחברת-קוסמטי- מניות בעלת היא בחיים.

 מודל ירוקה פונטיאק מכונית ובעלת קח,
שכ יום. כל בארץ רואים לא שכמוה ,76
 בכל מתפעלים, בחולון שומרון של ניו

וה המפוארת המכונית מן מחדש, פעם

שומרון דן
מצויידת בחורה

 פעם מדי החונים שבתוכה, הזוהרת חתיכה
הנ״ל. של ביתו מול

 י בשרשרת־זהב עדוייה מסתובבת ברברה
 תאריך את המציין ,23 המיספר עם כבדה

 השבוע, נחגג שאגב ההיסטורי הולדתה
 צווארה את מעטרת זו לשרשרת ונוסף

 ■תלויה ועליה יותר, עוד בבדה שרשרת־זהב
 בשמו הראשונה האות היא הלא ם, האות

 אצלנו נכנס שכבר שומרון דני הידיד, של
להיסטוריה.

 את רק לא ידעה הזאת היפהפייה ובבן,
הו לאיזה גם אלא לשבות, מי של ליבו
 הורים מזוג יותר טוב ומה להיוולד. רים

 בתי- שני של בעליהם שהם עשירים,
וטו שרבים יודעת אני בבריסל? חרושת

 גפלה אילו פעמיים חושבים היו לא בים
 ■ז המצויי־ ברברה, כמו חתיכה לידיים להם
 יפים החיים את שעושים הפריטים בכל דת

מאומצת. עבודה לאחר המתח את ומפיגים
 בשלב שומרון, מעדיף זה למרות אבל

 שנה עוד בשטח עצמאי להישאר זה,
 טוב בינתיים תפקידו. לסיום עד לפחות,

למ כי ביחד, נראים לא הם איתה. לו
 הוא ציבוריים ולאירועים פומביים קומות
לסי נפגשים והשניים לבד, לבוא מעדיף

שב בדירתה או שבחולון בביתו רוגין
הרצליה.
התי שלאור כולם, מקווים רק עכשיו

 , רוחב־ דן יגלה שלי, המפורטים אורים
שה לסיבוב־הופעות אותה דוציא לב,

 מה העיניים. את לשטוף קצת יוכלו חברה
 ברברה איך זה, עצמם את שואלים שהם

 בזה יופי ולשמור בבית להסתגר מוכנה
הקירות? ארבע בין שלה כמו
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