
 גוון מיכה
תפעם גם

 האלה. הרעיות צ׳אנסים, נותנות לא הן
 הבית, מפתח יוצאים שלהן הבעלים רק

 הראשון המטוס את תופסות הן וכבר
 אם יודעת לא אני בעיקבותיהם. ונוחתות

 שם יש הכשרות ישראל שלבנות מפני זה
 קרה שזה עובדה אבל טורפות־גברים, של
 לביקור- שהגיע נתן, מיכה לדוקטור גם

בארץ. קצר מולדת

דיסקו־פיין
 אמיתי, דיסק־ג׳וקי יש לנו גם סוף סוף

 גם משדר הזה והפלא משלנו, אוריגינל
 המאושרים פיי[. טוני ושמו ג׳ מרשת
 היו לזוג, לירות 250 לשלם מוכנים שהיו

 במסיבה ווליום בפול אותו לראות יכולים
במ עמרני, יחי הג׳ינסים מלך שאירגן

 שבפתח־ המפורסמת בקייטנה שערך סיבה
תיקווה.

 כולם, את להפתיע הפעם גם הצליח יחי
 רצופים, יומיים שנמשכה מסיבה כשאירגן
 ועד בערב, שישי ביום החג, מתחילת

שבת. במוצאי החג, מוצאי
 הביא אורחיו, לב את לשמח שרצה יחי,

 בשולחן־ מצוייד הגיע אשר טוני, את להם
מגי ומיקרופון, פטיפונים שני עם מערכת

 יקבל שלא וכדי תקליטים, אלף 15 עם רות
 החלפת מרוב בידיים התכווצויות־שרירים

אסיס שני גס טוני איתו הביא ׳תקליטים,
 הבחור איך לראות צריכים הייתם טנטים.

 סוערים, ריקודים עם הקהל את ריתק
 סוחפים ודיבורים שונים מלהיטים להיטים

 ופתח־ לונדון סטייל בדיוק הפיזמונים. בין
תיקווה.
תק האחרונות השנים בשש שהיה טוני,

 וב־ בליוורפול דיסקוטקים במיספר ליטן
 אחדים חודשים לפני החליט מנצ׳סטר,

 תקן על כאן ולהתיישב לישראל, לבוא
לב מיסגרת שם הוא כאן חדש. עולה של
 כל את ארז שלו, התקליטים סביב נה

תוכנית לו יש וכבר המשוכלל, הציוד

עמוני ויחי פיין טוני
מוסיקלית בדידות

הפר תקליטיו טהרת על ג׳ ברשת משלו
טיים.

 וכמו לתקליטים, רק נשוי הוא בינתיים
 תוכניות מלא הוא ,25 בן צעיר רווק שהוא

 הוא הגדול וחלומו כרימון, מוסיקליות
 של ברמה דיסקוטק בתל-אביב להקים
להר שיוכל מישהי לו מחפש הוא חו״ל.

 לומד הוא אז, עד אישי, באופן אותה קיד
 במו- להגיש שיוכל על־מנת בקצב עיברית

ברדיו. שלו התוכנית את פיו
 לעצמו למצוא מקווה הוא מכל יותר אך
 שתשמש ומוסיקלית, טובה בחורה איזה

 טובות תוכניות לשידור פוריה מוזה לו
 בחור שהוא בחשבון שתקח רק ברדיו.
 תקליטים 25 של במהירות שמנגן מסודר,
 למצוא בשבילו, זה מה תשאלו אז בשעה.

 כשצריך מוסיקלית אוזן בעלת שתהיה כלה
 מתנדבת מי עובדה. — צריך שלא וחרשת
 נחמד דיסקוטק בעל של אשתו להיות
ז ונייד
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 גם עיסוקיו שאר בין המשמש מיכה,

השבו וככתב בגרמניה, הזה העולם ככתב
 ארצית הגיע בישראל, שטרן הגרמני עון
 עם בשיתוף לשטרן כתבה כאן לערוך כדי

 בגרמניה טל. שבתאי צלם־העיתונות
 במישרד בכיר בתפקיד כיום מכהן הוא

המיניס מטעם מתפתחות, לארצות לסיוע
היש והוא כלכלי, לסיוע הגרמני טריון
 לעשות שהצליח בינתיים, היחידי, ראלי

המינהלי. האירגון בתחום קאריירה שם
 .עם מיכה נפגש שבהם ימים כמה אחרי

יש זיכרונות והעלה הוותיקים ידידיו כל
היישר ארצה, הגיעה גם־יחד, וטריים נים

נתן מיכה
לאשה מתנה

 שהיא טינה, הגרמניה אשתו לזרועותיו,
 וגם בלונדית וגם במיקצועה, עורכת־דין
סימפטית.
 אותה לקח אוהב, בעל בתור מיכה,

 שלא וכדי באילת, ימי־נופש לכמה מייד
 לבדו, לישראל אותו ששלחה על תצטער

 הוא עצמאי, באופן לנשום שיוכל כדי
צנוע. שי גם לה הכין

 רכש ותיק, אספן־אמנות שהוא היות
 כל על שלמה תערוכת־ציורים במתנה לה

 אלפי עשרות כמה של בשווי קרביה,
 נשארה שהיא הימים על כפיצוי לירות,
לבדה. בבית

הת את המפארים השמות שרשרת אל
 מנפרד כמו בגרמניה, הישראלית פוצה

ץ כץ מע שי להו עכשיו אפשר עדן, ו
 הצעיר המיליונר של שמו את גם סיף

שפורן. רוני
 חודשים לפגי סיפרתי'לכם כבר רוני על

 כאן למצוא לישראל בא כשהוא אחדים,
 לו מצא ולבסוף כשרה, ישראלית כלה

 שהיא זולקביץ, סידבי בשם יפה בחורה
מאוסטריה. עתירת־ממון למישפחה בת גם

 צמודים־צמו־ פה הסתובבו ורוני סילבי
 גמרו שהם ואחרי ביממה, שעות 24 דים

 לגרמניה, צמודים נסעו הם כאן להסתובב
 המפוארת בדירה בצמוד להתגורר ועברו

שם. רוני של
 בתי־ רשת בעל שהוא ,29ה־ בן רוני

 לטעום באחרונה החליט קלן, בעיר מלון
 שהם האיטלקי, והמזון הפיצה מעיסקי גם

 סיפתח ובתור בקלן, האחרון הלהיט כעת
 דו־קומתית איטלקית מיסעדה לו פתח הוא

 על חשבתם מק־ווני. השם את הנושאת
 ביגלל רק אז מזה? מתאים יותר שם

 החליט בעיינו, חן מצא כל־כך שהשם
 בשרשרת הראשונה רק תהיה שזו רוני

 מתכוון שהוא הלוקשען־גשעפטן עיסקי
בעתיד. לפתוח עוד

 כצפוי, ביותר, מפוארת היתד. הפתיחה
 היו מה. שהוא המי כל בנוכחות ונערכה

וכו כוכבי־כדורגל כוכבי־טלווייזה, שם
 הוא סתם. לא שהן ויפהפיות סתם, כבים
 פופולרית, תיזמורת־ג׳אז במיסעדה מיקם
הגדול. גטסבי סטייל שם התנהל והכל
 זה רוני. על לדעת כדאי שעוד מה
 של קבוצת־הכדורגל ״של הקמע גם שהוא
 בגרמניה נמצאים וכשהם תל־אביב, מכבי

 שלו, במלון און־דה־האח מתארחים הם
הש הם בארץ, כשהוא עכשיו, אז לאונט.

 נותן שהוא כמו אירוח לו להחזיר תדלו
 לעשות, מה וחשבו חשבו בחו״ל. להם

. ומצאו.

 שהבחור מתפלאים אתם עכשיו אז נו,
 דוגמה רק לכם הרי קאריירה? שם עושה
 כשהיא שלו לטינה קונה שהוא למה קטנה

 יכולים רק אתם עכשיו איתו. נמצאת לא
 ממנו מקבלת היא מה לעצמכם לתאר

איתה. כשהוא

 ניסו הם לבדו, ארצה הגיע שרוני היות
 שלא כדי אוהדות, מיני כל אליו להצמיד

 אבל טיים. גוט לו ושיהיה מהקור, יסבול
מוכ לא מקרוני, בענייני שעוסק לרוני,

 אוהדות איזה 'הכל, אחרי לוקשים. רים
? למכבי יש כבר

 בעיקבותיו ארצה הגיעה יומיים כעבור
נחתה וכשהיא סילבי, הצמודה חברתו

1 שפורן ורוני זולקביץ פידכי
לוקשען־גשעפטן

 זאחרת אחת לאף היה לא כבר בתל-אביב,
 של| המקרוני מן ולטעום לנסות צ׳אנס
רוני.

 לגר"! הבא בשבוע חוזר הזה הצמד־חמד
 של המקרונים רשת את להרחיב מניה,
 נותר! לא המקומיות האוהדות ולכל רוני,
 הסניף] את יפתח שהוא עד לחכות אלא

 שהוא| לו ולהוכיח הרשת, של הישראלי
טועה.

■ ת ט ח ר טו ת ש ב ש ב־ ר ע כ
 שלא וכזו גיזעית גם דתית, גם שהיא בחורה עושה מה
 ולמזלה מעשנת, ולא נרות מדליקה טלפון, אפילו בשבת מרימה

 עוד מה השמשות? בין השישי ביום בדיוק יומולדתה נופל
 ♦ גרזין (ביבה) רחל האופנה מתכננת כמו בבוהמית שמדובר

 המאורע את לחגוג צ׳אנם להם שאין שידעו רחל, של ידידיה
 — שבת בערב שטורח שמי המקובל הכלל לפי נהגו בערב־שבת,

 שיוכלו כדי וטרחו, טרחו הם ערב־השבת כל אז בשבת. אוכל
 שלושת זריחת לאחר השבת, ובצאת שצריך. כמו בשבת לאכול

 לבית כבוד אחר המופתעת רוחלה הוסעה הראשונים, הכוכבים
 כל כבר לה חיכו שם שברמת־השרון, רון, רונית ידידתה,
מופתעים. ויצאו להפתיע שבאו הטובים, ידידיה

 קיבלה שהיא כוכב בצורת הענקית עוגת־המרצפן לעומת
 קולנית היתד. השנייה ההפתעה כולם, את ושהפתיעה במתנה,

 בועז של אחיו יפת, ברוך הזמר מהנוכחים, שניים יותר. עוד
 שירים בין בשירה, בורות צבי בזמר התחרה שרעבי,

רוסיים. לשירים תימניים
 פרם רוחק׳ה הציעה בעיצומה, היתד, הגושים בין כשהתחרות

 למהדרין. צמוד אבל אחד, ריקוד איתה לרקוד — לזוכה נדיב־לב
 מצויינת, רקדנית שהיא מזה שחוץ יודע, העלמה את שמכיר ומי
 בלבד, סוערים ריקודים הוא שלה הבילעדי הריקודי התחום אז

 היה שזה ככה מהפארטנר, חצי־מטר של בטווח־בטחון זה וגם
מצידה. יפה מחווה בהחלט

 הלילה של הקטנות בשעות שהתערבה המישטרה, לולא
 המאושר, לזוכה פז של הזדמנות להיות זו יכלה הפרסים, בחלוקת

בשרות. חותמת עם ריקוד־הלחץ את הכלה עם לרקוד
 את הוציאו האלה שהשניים שאחרי תחשבו -שלא רק אבל

 היה האוייב את שטישטש מה הפרס. על בקלות ויתרו הם הנדון,
 באותו עוד ונהיית בשנה, שמתבגרת אחת העיניים לפני לראות
 רחל את שראו למיניהם, הגיל מנחשי וכל צעירה. יותר הערב

 לחלוטין התבלבלו ואספרגוס, ציפורן פירחי בזר עטור ראש עם
במניין.
 איתר, לרקוד זוכה מי לדעת בכל־זאת רוצים אתם אם אבל

חגיגית בהזדמנות לכם לגלות יכולה אני חופשי, באופן צמוד

 שמו| שאת רב־שרירים אמריקאי צעיר הוא המאושר שהזוכה זו,
 בהליכי כעת נמצא שהוא היות לגלות, עדיין יכולה אינני

 האמרי־ן שלו. לדתיה צמוד להיראות לו מפריע שלא מה גירושין,
 חלק* זהו ואם ברפואה, אגב, עוסק, רוחק׳ד. של הבריא קאי

לבריאות. לה שיד,יד, אז הנצחיים, נעוריה מסוד

כרזץ רחל
צמודה חגיגה


