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ה תפקידה, את סיימה שהכוורת כמו
 שאף לי ותאמינו להן. התעופפו דבורים

 תראו עובדה, דבש. שם מלקק לא אחד
 לעשות. יכול תרתי־משמע שפירוד מה

 הצמד־חמד אלא אי׳נם לנפרדים ראשונים
 לא מזמן שכבר אילץ, ;ןיינה הנצחי

 זוכרים עדיין אבל בגלי־צה״ל שדרנית
 יצחק והגיטריסט נעוריה, חסר את לה

 אז צ׳רצ׳יל. בכינויו הידוע קלפטי
 חתונה להם ניבאו שכולם האלה, השניים
 לא כבר ארוכים משותפים וחיים וילדים
 שלה האמא אצל לגור עברה ועיינה ביחד,
לגור נשאר וצ׳רצ׳יל תל־אביב, בצפון

פנינשטיין זמאיר ריס דבורי
ודי מספיק

 יודעי־דבר תל־אביב. שבדרום שלהם בבית
 מאושרים לא ששניהם אומנם טוענים
 להם, ליבי ויליבי הנוכחי, מהמצב במיוחד

 לא זה החיים יודעים, שכולנו כמו אבל
פיקניק.

 הם שנפרד ועוקצני כוורתי זוג עוד
 שחקן־ שהפך גוב, גידי אליל־הכוורת

 ,מיגר, ענת הנצחית וחברתו קולנוע,
 סיפרתי כבר זה על באל־על. דיילת שהיא

 מתקופת עוד חברים שהיו השניים, אבל
 טוטאלי סופי באופן נפרדו הנח״ל, להקת

 לא שאני כך פעמים, כמה כבר ומוחלט ־
ו האחריות את עצמי על לקחת מוכנה

ל כבר פתוח משניהם שמישהו להודיע
בעצמם. שיודיעו הצעות.

 גם הסוף. לא עוד זה אבל מצטערת,
 יפה, מחברתו נפרד אולארצ׳יק אלון
 הברית. בארצות מוסיקה ללמוד לו ונסע

 בזרועותיו כיום מתנחמת שיפה אומרים
 שמכיר ומי מבוקש, ירושלמי רופא של
 לו. גם לדאוג מה שאין טוען אלון את

בתור. אצלו עומדות כבר בוסטון נערות
 הם ונפרדים חביבים אחרונים ואחרונים

ב המגלם פגיגשטיין, מאיד המתופף
 של בסירטו מרכזי תפקיד אלה ימים

 הבוטיקאית וידידתו, הפנר הזאברהמל
 היחסים את ביניהם שניתקו ריס, דבורי

 סופי באמת זה השמועות, טוענות כך ושם
ודי. ומוחלט

 קלמר) (כמו אסתר כן, י נשאר מי אז
 תודה נשואים עוד שמיר ואפריים

 נאמנות על שומר רבטר יוגי וגם לאל,
 דפנה. ל-חברתו וראוייה-לציון עיקשת

 שטוענת מי או. ? סגדרסץ דני עם ומה
 ימים, משבוע יותר שלו חברה שהיתר.
!שתקום

הגירושין
ו ל!הכ ציפורה הציירת־הגרפולוגית

כורובוב עדנה האמנית חברתה

ה ע צ ר ה ש פ א ־ י א ב ש ר ס לה ל
 יש שלאנגלים אמרתי לכם, אגיד מה
 תשכחו אל הכל, ככלות אחרי טוב. טעם
 ג׳ין ואת טוויגי את המציאו שהם

 ג׳ולי על לדבר שלא שרימפטון,
 ועוד. דאמפדינג ושאדלוט בריסטי

ה של הטוב בטעם נזכרת אני ולמה
כעת? דווקא אנגלים
 של אלה, וטרופים יפים שבימים מפני

 מטיילת אני וחורף־לא-חורף, קיץ־לא־קיץ
מו כשלפתע דיזנגוף, ברחוב לתומי לי

 מתולתלת- משגעת, חתיכה מולי פיעה
 מרוב אני, לאוזן. מאוזן חיוך עם שיער,
 לידה ועוברת האף את מרימה קינאה,

מוו לא שהיא אלא עפעף. להניד מבלי
ואומרת בידיים ככה אותי תופסת תרת.

?״ שלום אומרים לא כבר זה, ״מה :לי
וב פעמיים, הסתכלתי פעם, הסתכלתי

הדוג את סוף־סוף זיהיתי השלישית פעם
 עם אבל גולדנברג, חלי היפהפייה מנית

ש אחרי אה-לה־אפרו. חדשה פריזורה
 כי עצמה, את תעשה שלא לה אמרתי

 אותה, מזהה לא פוגשת שהיא מי כל בטח
 צריכה ושהיא בצרות שהיא בפני הודתה
 המצח, על כרטיס-ביקור עם ללכת עכשיו

לגמרי. אותה משנה שהאפרו מפני
 השינוי ולמה מה על אותה שאלתי
 ספונטנית בחורה שהיא וחלי, הדראסטי
מה ישר סיפור עם עלי ירדה ולבבית,
הגיע אנגלי שאופנאי מסתבר סרטים.

 וראה והציץ ובחן שבדק ואחרי לישראל,
 של והשורש הצמרת דוגמניות כל את

גול מחלי בלבד: משתיים נפגע ישראל,
 ד גרושתו כרבה, ומדינה הנ״ל דנברג

רפי. של אחיו שאולי, טדי של אם־בתו
 גם הוא אלא נפגע, רק לא והאנגלי

 אנגליה, ברחבי משגע סיבוב להן הציע
 וצילומים בלונדון שבוע של שהות כולל

 ן- יואל ווג הבינלאומיים בירחוני־האופנה
 סטר- ומשכורת אל״ף סוג ומלונות נזייפר,
 ובקיצור, טובים, אפסים כמה עם לינגית
 זה, וכל לה. לסרב מאד שקשה הצעה
 אופנת הפצת של הלאומית השליחות פלוס

בגויים. ישראל
וב סירבו, לא באמת ודינה חלי אז

חוצה-לארץ. להן מתעופפות יהן הבא חודש
בהצלחה! להן |^נאחל

להב ציפורה
- האשה לשיחרור י

ט)  החלטה לידי סוף־סוף הגיעו (רדפ
 מסיבת- השבוע עורכות הן משותפת.

 דרכן את יציינו ובכך משותפת, גירושין
ה משוחררות כנשים בייעודן החדשה,
 האופנתי לנשים בשוויון־הזכויות דוגלות
כל־כך.

 להתגרש שנים לפני כבר עמדה ציפורה
 יום- במילחמת אך להב, כני מבעלה,

 וזה ברא־שו, קשה נפגע הוא הכיפורים
 לשוב החליטו הם משהו. לציפורה עשה

 עוד רק ארכו אלה אבל משותפים, לחיים
לקיצם. והגיעו שנים שלוש

 את לבדה וניהלה בבעל, שטיפלה בזמן
ואו כוחות ציפורה מצאה הבית, ענייני
 מנד,לוד שהיתר. ומי חדשים, פקים

ולצייר. לכתוב החלה בעבר, חשבונות
 צרוף ועשויות מקוריות, הן תמונותיה

 היא שאותן עתיקים, בדים פיסות של
ב בסיוריה או בשוק-הפישפשים מוצאת

 מיזרחיות, מישפחות ואצל ערביים בתים
תמהונית. בחורה בה הרואות

 מומחה- אתל גרפולוגיה למדה גם היא
 פוקורני, נפתלי הידוע הגרפוליגיה

 לפנות לה שהציע האיש גם היה והוא
האמנות. לתחום

 באמנות עוסקת לעומתה עדנה, חברתה
ב לתיאטרון כסטודנטית שנים, כמה כבר

 עושה היא שם תיל־אביב, אוניברסיטת
 שנישאה עדנה, שלה. המאסטר את עכשיו

מתג וחצי, שנה לפני ותופים במיצהלות
 היה בעלה דקה. דממה בקול כעת רשת

 שמשמש וכלכלן מלונאי רוסט, פיליפ
ב עין־בוקק מלון של סגדהמנהל היום

סדום.
 לפני מגרמניה, ארצה שהגיע לפני

 בעל-מלונות רוסט פילים היה שנתיים,
 אחרי ילדים. לארבעה ואב נשוי ומיליונר,

 ניהולי תפקיד וקיבל ארצה, עלה גירושיו
 בתל- אינטרקונטיננטאל רמאדה במלון
 עדנה עם חתונתו נערכה גם שם אביב,

 לפתיחת במקביל ופאר עם ברוב שהוחגד.
המלון.

 לפני וכבר יפה, עלו לא הנישואין אך
 ניראה שהוא לכם סיפרתי שבועות כמה

 ידידה עם בתל־אביב קווה במועדון רוקד
 אצלו לקרות הולך ושאדטו־טו מבוגרת,

 שלי המפורסם חוש־הריח ואומנם, משהו.
 וחברתה אשתו־לשעבר אותי. היטעה לא

חדשה. משוחררת לדרך יוצאות

ת ל ב ז מ ם ב ו ל ה י
 לוס־ •טימחה של רעייתו כשנעמי,

 בארץ, היהלומנים מראשי ׳שהוא טיג,
 הסתם מן רוני, בשם בכורה בת לו ילדה

 זה במתנה, לה הביא ילא הוא יהלומים
וכה. כה בין כבר לה יש

 חיה הופעה — היתה האמיתית ההפתעה
 לפני כותרת, עלי בתוכנית בטלוויזיה,

 )'39( שימחה הוצג שבה שבועות, מספר
ישראל. של אחד מיספר כיצואן־ד,יד,לומים

כ שימחה, הרבה מגיעה לשימחד. כי
 הצעיר גיילו אף על ראשית, מלאה. זכות

המב היהלומנים כאחד נחשב הוא יחסית,
 טוענים ויש בארץ, והמצליחים ריקים

ה ליהלומים הבורסה כשראש כי ש  מ
 שימחה יהיה מתפקידו, יפרוש *טניצר,
 זה. בתפקיד אותו לרשת הטיבעי המועמד
 הבורסה, הנהלת חבר רק הוא בינתיים

היהלומים. בבית רצינית עמדת-כוח ובעל
רווק שנים במשך היה הוא — שנית

 במקומות- הרבה וניראה ומבוקש מושבע
 קבוצת של במישחקי־הכדורסל הבילוי

כאורח־הכבוד. תל־אביב, מכבי
 בכיסא־ד,גלגלים דמותו את ראו רבים

 רגליו נפגעו מאז רתוק הוא שאליו —
 מלווה כשהוא — מפעולות־התגמול באחת

 אויב־ יוסי ביותר, הטוב חברו על־ידי
וה הגומי בעיסקי המצליח סנדרוכיץ,

פלסטיק.
 להם היתד, ואף קבוע, צמד היו הם

 מדי בזמנו, נראו, שבד, סירת־מירוצים
 נערי-הזזהר בין טבריה, בחוף סוף־שבוע,

תל-אביב. של
ו להינשא יוסי, חברו שהחליט עד

ש באחות נזכר לבדו, שנשאר שימחה,
 הזמן שהגיע והחליט נעמי, בו, טיפלה
 את ובנו נישאו הם בה. יטפל שהוא
 לו כשיש ועכשיו, בהרצליד,־פיתוח. ביתם

 אלא עשיר, רק לא הוא במזל־טוב, בת גם
מאושר. גם




