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גרשון ,ובטני בלומנפלד סימונה
ולחוד ביחד

 שנקרא ומד. לבילויים, איתזו לצאת תחל
 עליו. שמר הוא העיניים. את לה פתח
 כל את לה והכיר הקטנה אחותו על כמו

 אחד שיום עד שלו, המפורסמים החברים
חיידק־ד,דוגמנות. לראש לה נכנס־

 לראות היה אותה, הרגיז שהכי הדבר
 אחרת, לדוגמנית פעם בכל צמוד בנצי את

העבודה, שזו בסבלנות לד. הסביר הוא אבל

 איזשהו בנמצא שיש מאמינה לא אני
כל בפיתוי לעמוד המסוגל ישראלי גבר
 האוסטרית, פצצת־המין כמו מפתה בך

כשתש אבל דאנינג. סיכיל השחקנית
 דחה שכן הישראלי הגבר מי אתם מעו

 שכולנו כמו כי תאמינו, לא ודאי אותה,
 שלו בחיים אז הזה, הגבר את מכירים

רצי פיתויים בפני גם עמד לא כבר הוא
הסקסית. מסיביל פחות ניים

 משה אלא אינו לא, לה שאמר האיש
 מה מבינה אני אם אותי ותהרגו דיין,

 בחורות ובמיוחד בו, מוצאות עוד הן
 כמו אבל הבלונדית. סיביל של בקליבר

 חבר־הכנסת של מקורביו לי אמרו שכבר
 הרי לשעבר, והרמטכ״ל אספו־העתיקות

 החוטפת תפקיד את סיביל שמילאה מאז
 אנטבה, מבצע על גולן מנחם של בסרט

 הגברים את להפחיד ממש החלה היא
ובעולם. בארץ

 אוהבת שהיא מזמן כבר הצהירה סיביל
 ראשון אבל ישראל, על ומשתגעת יהודים
 מסתבר כי אחרון. ואחרון — ראשון

 דיין, משה הוא שלה הראשון שהיהודי
ממנו. אותה יזיז לא אחד ואף

שיש עד בדיין, התאהבה כל-כך היא

שאי־אפשו הצעה
לה לסרב

 והפעם מרחוק־רחוק. חדשות יש הקשיבו.
 לד, שהתיישבה בן־אשתמוע, שושמ

והת מיסעדה פתחה הרחוקה, בניו-יורק
 מיסעדה לשם מפה ובכן, לישראל. געגעה

 במיכתב שוש לנו שדיווחה כפי אין, כבר
ומעניין. מפורט

 כבר ואני כותבת, היא חודש,״ ״לפני
 שוש את שלי הפרוע בדימיון לראות יכולה

 שולחן־ מאחרי יושבת והחייכנית הקטנה
 לה מפריע שלה הארוך והשיער כתיבה
 שלי, המיסעדה את ״מכרתי לכתוב.
 לדו־ג׳והן, 'משכנע' בסכום האוס, איטום

שב בעולם, הגדולים בין סוחרי־המניות
דורנאל.״ סטריט וול העיתון בעלותם

 יש הזאת לבחורה איך תראו רק אבל
 שהיא מה לפי כי משכל. פחות לא מזל

 הזאת, חברת-המניות חכמי ישבו לי, כתבה
 שבעוד למסקנה ■והגיעו הראש את שברו
 בארצות־ הדואר מחירי יהיו שנים חמש

 הרב־ שלעיתון עד גבוהים, כל-כך הברית
 להפיץ יותר ישתלם לא כבר הזה תפוציתי

הדואר. באמצעות עצמו את
 להתחיל פשוט החליטו הם עושים? מה

 אז בעצמם. שלהם ההפצה את לתרגל
העי של לעיסקי־ההפצה שוש נכנסת איפה

סוכנות־ פתחה שהיא לא או. הזה? תון

האח לביקורה כי להעיד המוכנים כאלה
 קבוצת- עם כשבועיים, לפני בארץ רון

 הגיעה מינכן, באיירן הגרמנית הכדורגל
 להסדיר הבטיח שמישהו כיוון במיוחד,

 הסתפקה אז שעד דיין, עם פגישה לה
הקרים״. בלילות־החורף עליו ב״חלום רק

 וגם הבטיח, מישהו שאותו ומסתבר
 אפשר הידוע, הפיתגם כמאמר אבל קיים,

 אי־ אבל השוקת, אל הסוס את להביא
 של הפנייה לשתות. אותו להכריח אפשר
 של האישית מזכירתו אל הגיעה סיביל
 חד־ היתה נתן שהוא והתשובה דיין,

 התחום לא זד. ״שחקניות־קולנוע :משמעית
מאמינים? הייתם שלי.״

 ״אני שבור: בלב סיביל לי הסבירה
 ולא שלם, לילד, איתו לבלות מתה פשוט
 יכול זה חשב.״ שהוא כמו פגישה סתם
 ניצחון עוד בתור לזכותו, ■להירשם היה

בקרב־מגע.
 אז דיין, אחרי שרופה שסיביל ומרוב

 לד, יש הישראלית הפוליטיקה על אפילו
 פרם,״ את מעדיפה שאני ״מובן להגיד. מה

 איש הוא ״הרי ד,סכסי. בקולה לי אמרה
דיין.״ של

 בסיגנון־כרזות להיבחר רוצה פרם ואם
 עבורו להצטלם אפילו מופנה היא •אמריקאי,

 ״סיביל כמו כותרת עם מהסרטים, )בפוזה
שמעון.״ את 'מעדיפה

 בצמרת בקיאות אולי, מגלה, שלא מי
 בהחלט אבל ישראל במדינת 'הפוליטית

 הוא יהודיות, בבחורות בקיאות )מגלה
 העובד דונאלד, סיביל, של הצעיר אחיה י

 בבחורה התאהב הזה הדונאלד )כעוזר־צלם.
 צווארו מעל מסיר שאינו ולמרות יהודיה, י

 מכתב ממנה קיבל הוא שלו, המגן־דוד )את
 מסכימים לא-כל־כך הוריה כי שבישר י

הגוי. עם /לשידוך

 חכמים לאותם הסתבר אבל שליחים,
 במרכז ■בדיוק ממוקמת שוש של שהמיסעדה

 העיתון, להפצת אידיאלי במקום העיר,
 משתי שמורכבת מיסעדה זאת מזה וחוץ

 היה השטח שגם כך צמודות, חנויות
צריכים. שהם מה בדיוק
 בקלות ויתרה ששושי תחשבו שלא רק
 במו וטיפחה שבנתה המיסעדה על שכזו
 קליינט כל שם האכילה שהיא אחרי ידיה,

 שתוותר כזאת אחת לא היא במו־ידיה.
דולרים. כמה תמורת מיפעל־חייה על

 מציעים כמד, שמעה שהיא כמו אבל
הרע מד,קליינטים שכחה שהיא רק לא לה,
 לשכוח מוכנה גם היתד, היא שלה, בים
 להכין. אותה שלימדו המאכלים כל את
 היה שאי-אפשר הצעה לה נתנו פשוט הם

לה. לסרב
 עכשיו לה שיש הסכום עם הכל, אחרי

 חודשים כמה באמריקה לשבת יכולה היא
חדשות. תוכניות ולערוך בשקט

בן־אשתמוע* שוש
ימין ברגל

וידידה

 למעלה. *
' ״

ישעיה טובה
לעתיד במבט

לקחה. סימונה אבל ללב. תיקח ושלא
 לא אתה אם הפיתגם, שאומר כמו אז
 וכר אליהם. הצטרף בהם, להילחם יכול

 יכולה לא היא שאם סימונה החליטה'
 את לה שלקחו הדוגמניות בכל להילחם

 דוגמנית תהפוך היא ללא־הרף, בנצי
בעצמה.
 שישים כזה אחד לא הוא שבנצי מובן

 שלח הוא ראשון כשלב אז רגל, לד.
 היא ומאז מלכת־המים, לתחרות אותה
 כשבנצי ומצליחה, מבוקשת דוגמנית הפכה
הצילומים. ולכל ■תצוגה לכל אותה מלווה
 עמוק נכנסה והיא לה שהולך מאז אבל
 לא־ בנצי עם שלה המצב העניינים, לתוך

 קיוותה היא שחשבה. כמו הסתדר כל־כך
 עוד אותה שגילה האיש עם להתחתן

 לה אמר בנצי אבל הצבאי, ■שירותה לפני
 עוד זה שנישואין אלא יפה, ילדה שהיא

 הוא פתאום מזה, חוץ שלו. בראש לא
 י והפך רבות הצעות־עבודד, מקבל החל

 למה אז מיפעל־אופנה, של דוגמן־הבית
 כבר שלו הקאריירה את להרוס לו

 חד־משמעית לסימונה אמר הוא בהתחלה.
 שהיא, למה אותה שהפך האיש שהוא־הוא

 הוא חושב, הוא ובזה, מבטיחה, דוגמנית
שלו. את עשה

 התמירה סימונה לה מסתובבת עכשיו
 לגלות מחפש בנצי ואילו ועצובה, יפה
 * לו תבלבל שלא רק חדשה. כוכבת איזו
 שהוא עד לפחות חתונה, על המוח את

חולם. שהוא כמו בין־לאומי דוגמן יהיה
 הצלחה לבנצי לאחל יכולה ■רק אני

 מה לה שאין ארגיע החתיכה סימונה ואת
 בלבד זו לא שלה, כמו נתונים עם לדאוג,
 ואם רב. זמן בודדה תישאר לא שהיא

 תצליח אפילו היא אולי אז תזדרז, היא
הגיוס. לפני עוד זה את לעשות

*

ץ

מגלה
<ות3הדוגמ

 הפנויים לשוק שנפלטו יפים שני עוד ■
 בדד סימונה הדוגמנים צמד הם בעיר,

 סגנית בתואר השנה שזכתה מי מנפלד,
גרשון. בנצי הדוגמן וחברה מלכת־המים,

 היתה כשסימונה עוד הכריו השניים
 ותימהוני, צעיר חייל היה ובנצי 14 בת

 שבילדה לו ניבא ליבו אז שכבר אלא
לא-קטן. יופי פוטנציאל טמון הזו

 וחיכה טובים, יחסים על איתה שמר הוא
אז רק .16 לגיל שתגיע עד בסבלנות

 שקיבלה הגט לכבוד נערכה המסיבה
 כי ארוכים. דיונים אחרי מבעלה, טובה
 אין המיוחל, הגט את קיבלה שהיא מאז
 היא פורחת. הזאת האשד, איך מושג לכם

 הרבים והחברים הכל, לשכוח משתוקקת
 באמת היא אחד לערב שלפחות דאגו שלה

חלק. לפחות תשכח.
 למסיבה, כתגבורת איתה, ■לקחה טובה

 ללמוד היפה ■בתה שלה, דור-ההמשך את
 במזל שבוע באותו שסיימה וחצי, 19ד,- בת

 להפתיע שרצתה טובה, קצינות. קורם טוב
 למסיבה כביכול, אותה, ולקחה בתה את

 את מצאו כך יפו. של בקריית־האמנים
מופתעות. השתיים עצמן

 הגט, את קיבלה שטובה מהעובדה חוץ
 לחגיגה. מצויינת סיבה עוד ■לה היתד,

החב רק יודעים זה ואת במיקרה, לגמרי
 בדיוק טובה חגגה ממש, הטובים רים

 תשאלו אל רק יומולדתה. את יום באותו
 הטובים החברים רק כי היא, במה בת אותי

 הם התאריך. את לזכור יכולים על־באמת
 שבשביל לי האמינו אבל לגלות, סירבו

 אלגנטית על-הכיפאק, נראית היא פלוס 40
מתמיד. ומטופחת
 הצבאית, בפנימיה הלומד בן, גם לטובה

 יום־ההולדת למסיבת להגיע הצליח שלא
 כשהאמא עכשיו, נורא. לא אבל אמו. של

 בקוטג׳ לגור עברה והפעלתנית הפנויה
 לערוך תוכל היא שבקיראון, שלה היפה

עצמה. משל עליזות מסיבות הרבה שם
גרו גרושים של הגדול לשוק זהו. אז
 עוד הצטרפה מחפשות, מחפשים שות,

 כחולה, נזיני־מיינור במכונית אחת גיזעית
 שהיא הרגשה לי יש אז אותי, תשאלו ואם

רצינית. תוספת מהווה

חגיגה
קומפלט

 לפעמים קורות נישואין שנות 22 אחרי
 משמח יותר להיות יכול ומה הפתעות.

 שכל סיבות, שלוש לכבוד ממסיבת־הפתעה
 סיבה לשמש יכולה לבדה מהן אחת

מפתיעה? למסיבה מצויינת
 שעבר בשבוע אירגנו כזאת הפתעה

 לפירסום האחראית ישעיה, טובה עבור
 ומי עץ־הזית, חברת של וליחסי־ז־,ציבור

 איגוד״ של המיקצועי החוג בראש שעומדת
המפרסמים.
 היה האחרון השישי שיום בעיר כשנודע

 לצורך לנדב מיהרו טובה, של הגדול יומה
 שוחר־ היפואי הצלם של הבית את זה

 המסיבה אפל סגל. נורכרט המסיבות
 שנות 22 מלאות לרגל היתד, לא המטורפת

 זאת ■בינינו, כי ולבעלה. לטובה נישואין
לחגוג. סיבה לא באמת




