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דעופרים
 אף־פילד. .ושל ׳מריבות של שנים אחרי
הש שהם לכם לבשר שמחה אני וברוגז,

ש עופרים לאכי ׳מתכוונת ואני לימו,
 הזמרת אשתו־לשעבר, עם ׳סולחה עשה

עופרים. אסתר
 טקסי, הטרייה, אשתו את לקח אבי
 חברה עם אסתר את לפגוש לצפת ועלה

 אתי, של הוריה ׳בדירת ישבו הם רוני.
הטו בימים כמו יחד ושרו בגיטרה ניגנו
 מאמינים לא פשוט ורוני כשטקסי בים,

למישמע־אוזניהם.
 הצעה היה להשלים, אותם שהביא ׳מה

לס שאי־אפשר שכימעט מפתה, מאד־מאד
 סידרת תמורת מארקים מיליון לה: רב

 לאמרגן לתת חייב אבי בגרמניה. הופעות
 מדבריו שהבנתי וכמו ■תשובה, הגרמני

 מאד חבל ״יהיה בהחלט. אופטימי הוא
 הכל, ״אחרי לי. אמר זה,״ את נפספם אם
 ידידים נשארנו ואני שאתי מאמין אני

 לשיר נחזור שלא סיבה כל ואין טובים,
ביחד.״ קצת

להש הצעה שלו טקסי קיבלה ׳בינתיים
 ותחזור לווין, חנוך של חדש בסרט תתף
 בצילומים. להשתתף ארצה חודש בעוד
 ״אחרי אותה. מעודד מצידו, שאבי, מובן
 לעשות וזכותה ■שלה החיים אלה הכל,
 אותו וכששאל אמר. רוצה,״ שהיא מה בהם

הנישו יחזיקו להערכתו, זמן, כמה מישהו
 ״אני השיב: מעמד, שלו החדשים אין

 אלא שלי, החיים כל את להן נותן תמיד
לב יכולה.״ שהיא כמה לוקחת אחת שכל

המישפחות. לשתי שיהיה ריאות

עופרים ואכי טקסי
פיוס מסיבת

ת מיו בעיו
 נורא זה ׳מתנות שלקבל מסכימה אני
 שמסב־ ׳כאלה מקבלים ׳לפעמים ׳אבל נחמד,

ל שקרה ׳מה בערד, זה, החיים. את כו׳ת
 שדרן- של אשתדלשעבר גילעדי, חווה

 חגגה אשר גילעדי, אלפס הטלוויזיה
 בנה של בד־המיצווה את ושבועיים לפני

א. הראשונים, מנישואיה י נ
 כמו חשובים מיני כל שם שהיו ׳ברור

 שהביא — גדודי טל גילעדי, אלכם
 סתם אלא מתנה בתור לא הגביע, את

 יפים ועוד סילבר לו — להשוויץ כדי
 כיסוי. עם וצ׳קים מתנות שהביאו ויפות

 הגיע שלמקום עד השי&חה נמשכה כך
 לעול- שנכנס לגיא, והגיש נלסון רפי

 מה כל ׳הספר הצנועה, מתנתו את מיצוות,
לשאול. העזת ולא המין על לדעת שרצית

 להשיב מה בעייה, לחווה יש עכשיו
 אחת אותה ששואל שלה ׳המתבגר לגיא

 אמא, ? אורגזם זה מה ״אמא. :דקות לכמה
 שהיתר. תושבים אתם ׳אוננות?״ זה מה
 וקראה התיישבה פשוט היא ברירה? לה
 :בטוח כבר זה ועכשיו בעצמה, הספר את
_______תשובה. גם לה יש שאלה כל על
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 החתיכות כמה עד בדעתי העליתי לא
 ב- שחזיתי עד בספורט, מתעניינות שלנו

 שחקו- אל עולות־לרגל הן איד מו־עיני
 פרי, אולסי תל־אביב, מכבי של הרכש

 שם פאל, מלון של בלובי בשקט ומחכות
מחדרו. שיירד עד מתגורר, הוא

 לארצות־הב־ בקדו׳ב נוסע שאולסי אלא
 לו שנולד הרך הבן אצל לבקר רית,
האמריק מחברתו אחדים חודשים לפני
 ארצה שהגיעה שחורת־עור, היא גם אית,

 מישהי אם אבל לחזור. והספיקה לביקור
 שהיא- משוכנעת התל־אביביות מהחתיכות

 אני אז בארץ, פרי את שמחזיקה היא
שמח :שמה ולגלות, אותה להרגיע יכולה

 -שהוא טיפול־השיניים זה אצלנו אותו זיק
 זול,״ יותר הרבה זה בארץ .״כי עובר,

לדבריו.
כלומר, השיניים עם שלו, מהבעיות חוץ

 ממש הוא בת־זו׳ג. להשיג בעייה לו אין
 כמובן, תלוי, ׳והכל בישראל, להישאר מת

משג שלכם ״החתיכות שיקבל. בהצעה
 בסוף בו ׳כשפגשתי באוזני התוודה עות,״

 בחברת בילה שם באילת, שעבר השבוע
 בעלה־לשעבר ׳סמי, יאנג, רדי הזמר

 ושלוש דמון ליאורה השחקנית של
 הרומן את סיים לא עדיין הוא חתיכות.

 כן־ תמי הדוגמנית עם ׳מנהל שהוא
מי  אלא ,1974ב־ ■מלכת־יהמים שהיתר. ע
אחרות. כישראליות גם בוחל לא פשוט

 את משלה אינה שתמי .מסתבר אבל
 חברה היא אם אותה כששואלים עצמה.

 נותנת ׳ולא .״קצת,״ עונה היא אולסי, של
 שומרת־ ׳מצידה, היא, אחד. לאף צ׳אנס

אמונים.
 הפעם לאילת, שוב אולסי יירד השבוע

 לרום, מלון כאורחי הנבחרת, כל עם יחד
הפ כהן, רודוליפו המלון, שמנהל אחר

 הקבוצה. ■כל את והזמין בהתערבות סיד
 מי את לראות כולם דק מחכים עכשיו

 הכל, אחרי לוויק־אנד. אולסי איתו יקח
החיים. כל נמשך לא טיפול־שיניים

במרוקו לא רק
 שהיא מרוקו, ממשלת של ההצהרות

 היהודים כל את בחזרה לקלוט מוכנה
 והרי גדול. אחד בולשיט זה ממנה, שהיגרו
לק אופן בשום מובנים לא שהם ■הוכחה

וצ יפה ביהודיה כשמדובר אפילו לוט,
עירה.
 יפה הדוגמנית היתד. שנכוותה מי

 בלונדון. אחדות שנים מזה השוהה כפיר,
 חוזה- היה למרוקו לחזור אותה שהביא ומה

הבריטית. בטלוויזיה לפירסום גדול עבודה
חיפ רחודלקום לייצור שחברה מסתבר

 שישודרו לסירטוני-׳פרסומת דוגמנית שה
 לכל גדול, חוזה שנתיים. במשך בטלוויזיה

 קפצו מועמדות ש־ססד פלא ■ולא הדיעות,
חוש אתם בעבודה, זכתה ומי המציאה. על

 התעוררה שאז אלא כמובן. יפה בים?
וכ במרוקו היה אתר־הצילומים בעייה.

 זו מדינת־עימות עם שלנו היחסים ידוע,
עושים? מה סימפטיים. הכי לא הם

את מהוריה נטלה היא ויתרה. לא יפה

פרי אולסי
הבן אצל ביקור

$ מיליון שני לפוצץ רוצה
ש חדשות לשמוע המעוגיינים לכל שו  מ

 ששמעתי האחרונות אז בן־אשתמוע,
 הולכת שהיא החדש הביזנס על הן מפיה

 שחל העיקרי השינוי כי במנהטן. לפתוח
 שנות במניין האחרונות השנים בחמש בה

 לאשת־ הפכה ששוש הוא מהארץ, ירידתה
 שלה שבראש מה וכל ממולחת, עסקים

 בפחות כסף ויותר יותר לעשות איך זה
 בעצמה: לי אמדה שהיא כמו זמן. ופחות

אתחיל דולאר. מיליון לשני ״כשאגיע

 מתקרבת אני ■בינתיים להירגע. איכשהו
לזה.״

אימפרו מועדון זה שלה החדש הביזנס
קומבי אלא מקום סתם לא אבל ביזציה,

פע שתשודר תוכנית־טלוויזיה עם נציה
 בערוץ מהמועדון, חי בשידור בשבוע מיים

 מאזינים. אלף 250 מחוברים שאליו הקווי
מה אחוז שני אצלי, להצטופף יבואו ״אם

 ואם לי. אמרה אתלונן,״ לא אני צופים,
כבר שהיא עליה תסמכו אומרת, היא

קולר) שיש <עס בן־אשתמוע שוש
מיליונים עיסקי

כפיר יפה
החיים לכל איסור

 על־ שחור המוכיחה שלה, תע׳ודת־הלידה
 לשיג־ וניגשה מרוקו, ילידת שהיא לבן גבי

 הם ויזה. לבקש בלונדון ׳מרוקו דירות
למדו־ לחזור רוצה היא מדוע אותה שאלו

\ חשוד. נשמע מרוקו, טונות
 | למסקנה -שהגיעו עד וחקרו, אותה חקרו

 מרגלת פשוט היא שיפה הבלתי־׳נמנעת
 במולדתה הביקור את עליה ואסרו ציונות,

 גיסיו־ כל ליפה הועילו לא חייה. סוף עד
 לבין שבינה והטענה שלה, ׳נות־השיכנוע

ולא-כלום. אין הארי מאטה
הטלוויז הפיתוי על לוותר ■נאלצה יפה

 לפקוד החד־פעמית ההזדמנות ועל יוני,
 שיניחם מה אבל ערש־ילדותה. את שוב

 באותו שקיבלה אחרת, הצעה היתד. אותה
שנער בתצוגת-אופנה לדגמן עצמו, שבוע

ול בלונדון, הארגנטינאית בקונסוליה כה
הנסי עם ׳כתף אל כתף בקוקטייל השתתף

 לא זה שגם לי ותאמינו מדגרט. כה
 הדוגמנית שם היתד. ופה כי ׳ברגל, הולד

ה על אותנו וייצגה היחידה הישראלית
 יכלה לא שהיא חבל רק בכבוד. מסלול
 אמנון בעלה, את למסיבה איחה לקחת
 כי לאופנה, ■קטן בוטיק לו שפתח מס,

לה שאסור בפירוש לה הודיעו המארגנים
החוקי. הבעל הוא אם אפילו מלווה, ביא

 היא שגה שתוך כזאת, קלקולציה עשתה
 את לצייר ׳ולהמשיך לפנסיה לצאת יכולה

שלה. דוגפניות־העירזם
 ישמש אוש, 500כ- יאכלם הזה המועדון

 שיחפשו ׳ומפיקים לבמאים מקום־מיפגש גם
 משהו מזה ייצא ואם חדשים, כישרונות

 שהיא לעצמה ■מתארת ■שוש פרודוקטיבי,
 הולכת היא בי טי.ווי., לנשי׳ונל נם תיכנס

 רק -ולשכור רצינית סלקציה שם לעשות
 ידועים ■שלא-כל-כך אלה ידועים. בדרנים

 שיחתמו אחרי רק *׳אנס אצלה יקבלו
 ■אותם ויגלו נס שיקרה שבמידה חוזה, על

 ׳תמשיך היא במועדון, הופעה כדי תוך
 חייהם. ימי כל מהכנסותיהם אחוזים לקבל

 לסוכנת־ גם ■בעצם, תהפוך ששושי כך
 לבדר־ סנטי׳מנטלי׳ת עדיפות ותיתן אמנים,

 באנגלית, להופיע המסוגלים ישראלים נים
 שמחפשים ישראלים לזמרים גם וכמובן
עבודה.

הראשו ההשקעה התוכנית. בערך, זאת, '
 250כ־ שוש, של להערכתה היא, נית
 להשקיע, מעוניין מישהו ואם דולאר, אלף
 אש׳ת־העס־ עם מייד להתקשר מוזמן ■הוא
 מה מאוחד. שיהיה לפני הצעירה קים

המתכ ישראל לאמני מבטיחה עוד שהיא
ש שמי זה באמריקה, טיולי־גישוש ננים

 מובטח מנהטן, ׳את ויכבוש אצלה יצליח
 לא היא אבל בכיסו, אמריקה שכל לו

 הדיבור: את להרחיב כרגע מעוניינת
 בריא. לא זה בי״ת עין־הרע, בגלל ״אלף״,

 לפני הרבה עליהם שמדברים עסקים כי
 מהם יוצא בדרך־כלל לפועל, יוצאים שהם

 להיווכח שרוצה ומי גדול.״ אחד כלום דק
 איזה ■ולשימוע קשרים גם יש שלשושי

 :בבקשה אז מכירה, היא חשובים אנשים
 מישהי וגם ודמעות, יזע מדם סילוף ״לו

 משהו.״ ברברה ,4 ׳מצ׳אנל מהחדשות
ברגל. הולך לא בקיצור,


