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 בחדשות, באחרונה שנמצאת הדוגמנית
 לכל שהוציאה מי אמיר, שלומית היא

להו כשנסחרה העיניים את שלה הקולגות
מיל ׳ששוויו אבני־חן עטור בבגד־ים פיע
 נורא שאנשים למסקנה ״הגעתי לירות. יון

 פה ״אחד שלומית. אמרה בי,״ מקנאים
 מפרגן לא אחד ואף השני, את לאכול מוכן
 והיא איכפת, לא לה אבל אחד.״ לאף

 בכל ולהתפנק עצמה את לאהוב ממשיכה
 צרפתי. בסטייל וקישוטים תסרוקות מיני

 עם לצילומים חוזה חתמה שהיא מאז כי
ובגר בפאריס גדולה סוכנות־דוגמניות

להופעתה. לב לשים מוכרחה היא מניה,
 שפה זה ביותר, היום אותה שמרגיז מה
 מלפני שלה עירום תמונות מתפרסמות ושם

 את לי ״הורסות שלדבריה שנים, ארבע
 השם, את לי מקלקל זה החדשה. התדמית

 ישנות בתמונות שישתמשו ׳מוכנה לא אני
 אז.״ לי ששילמו המחיר בשביל שלי

 זמנה עיקר את מקדישה היא היום
לנ ומתכוננת וליסירטי־פירסוימת. לאופנה

 הכי החווייה אך לפאריס. בקרוב סוע
 לא עדיין באחרונה עליה שעברה מרגשת
 משובץ לבגד־הים מתכוונת ואני נשכחה,

הת מאד אותו, ״כשלבשתי היהלומים.
שה מזה חוץ ״כי מספרת. היא רגשתי,״

 עם ללכת פחדתי קילו, שני שקל יםבגד
 מסוגלים יהיו עוד אנשים שומרי־ראש.

 היהלומים. את ממני ולקרוע עלי להתנפל
המ מכל והתרגשתי לאללה, פחדתי ממש
 מתי הכל, אחרי סביבי. שהיתר, הומה

 בהישג-ידי יהלומים הרבה כל-כך רואים
 עלי.״ יקפוץ משוגע שאיזה חסר היה לא

מש כמה לדעת רוצים גם אתם ואם
 מיליון ששווה בגדיים דיגמון יעל תכרים

 זהב. וקילו יהלומים 250 אלף, ומאתיים
וכעת ברוטו. ליריות 1500 בבקשה: אז

חיש־ שהבחורים שחדביזזה״״ מי אבל שמח.־
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 התחרות שאחרי לכם, לומר מוכרחה
 בלי אלי הגיעו מלכת־היופי, של האחרונה

ואמ משתתפות מיני מכל תלונות, סוף
 נציג־קבי- נמו כמעט שהרגשתי עד הות,
 תחרות־יופי שבכל נכון יופי. לענייני ליות
 כנראה, -שזה אלא ומענות, טענות יש

 לקחת כדאי שלא נבאמת מהמישחק חלק
 היתר״ ללב לקחה לא שבאמת ומי ללב.

להפ מה לד, היה לא שכבר אחת כמובן,
 ארצה שהגיעה מור, רינה תבל, מיס : סיד

 המלכה את להכתיר כדי לתחרות, במיוחד
החדשה.

יו בדיוק לא אני בתחרות שקרה מה
 שרתון, במלון שהלך מה על אבל דעת,
סיפו ׳אלי הגיעו המועמדות, שוכנו שבו
 יופי תחרות אף מביישים היו שלא רים

ציידי־ד,חתי מהמוני חוץ כי בין־לאומית.
 מיספרם הרי הלובי, את שאיכלסו כות
 היה לחדרים להסתנן -שהצליחו אלה של
היה בקיצור, קטן. במיוחד לא כן גם

 שוב היתד, שלה, בראש לא כרגע ראליים
 בחברת בילתה הזמן כל שאת מור, רינה
ה אוזניהן את ומילאה המועמדות, שאד
 שעובר מד, על משגעים בסיפורים יפות
בחו״ל. עליה

 לא היא למה אותה ששאל מי ולכל
 היתד, לרפואה. בעל איזה גם לעצמה צדד,
 הבין־ המלכות שנת סוף שעד משיבה רינה

 בחורים להכיר זמן לה אין שליה לאומית
רציניים. לא

 ציפו הם כי התאכזבו, שכולם נכון
 תלוייר, :מינימום כשהיא רינה, את לראות

 לדבריה אבל אמריקאי, מיליונר איזה על
למ צורך ״אין הבין־לאומית: היפה של
 מים חברת עם שלי החוזה לכשייגמר הר.

החי כל את בנחת לשקול אוכל יוניברס,
 כבר היא אחד בדבר ולהחליט.״ זורים,

 על לחתום וזה סופית, כמעט החליטה
 נציגת־ ולשמש שרתון מלון עם חוזה

 תטפל היא ההצעה לפי שלו. המכירות
 בו, תתגורר •המלון, של הציבור ביחסי
 יהיו כולם וכך בחו״ל, גם אותו תייצג

מרוצים.
 בעוד מסתיים יוניברס מים עם החוזה

חוד בעוד יתחיל שרתון עם וזה חודשיים,
 שלמרות ■מזה מסיקים אתם ואם שיים.

 שהיא היחידה העבודה זו הגדול הרעש כל
גדו טעיות לכם יש להשיג, מסוגלת היתד,

 פשוט זו אבל הצעות, עוד לה היו לה.
מכולן. יותר לה קסמה

נשכרים. ייצאו הצדדים ש-שני נקווה

מצפון
הטובה תיפתח

אהבת
ההרדוף

 המתחבטים המיקצועיים הדאגנים לכל
 או תתחתן — הלאומית בבעיה בלי־הרף

 שמלכת- לבשר רוצה אני — ׳תתחתן לא
 בשעה החליטה לוי, חווה לשעבר, היופי
 איש־ד,עסקים ידידה עם להתחתן, כן טובה

 ,להירגע יכולים שכולם כך וולף. הרדוף
נפרדת. הודעה ׳תפורסם החתונה מועד ועל

 שחווה הוא הזה, בסיפור שנחמד ימה
 קפה ליד במיקרד, לגמרי הכירו והרדוף

 את שפתח על לשימצה הזכור אכסודוס,
 צה״ל. לחללי יום־הזיכרון בערב -שעריו

 שיושבים כאלה יש עדיין פנים, כל על
 כבר היה לחווה שקרה מה אם־כי שם,
וחצי. משנה יותר לפני

 חברות, עם כדרכה, לשם, הגיעה היא
 כמו ופתאום, חבריו .עם שם היה הרדוף

 אז כבר קליק. ביניהם נוצר בסרטים,
 תצא עוד הזה שמהקליק רבים, ניבאו

חתונה.

 בקרוב יגיע יפה אילתי סיפור־אהבד, עוד
 לעשות מה אין שפשוט נראה טוב. לסוף

שמת סיפור־אהבה וכל הזה, העניין נגד
ברבנות. נגמר ׳האדום, הסלע במלון חיל

 ינוקא, משה בגלל קרה זה הפעם גם
 בשם צעיר הגיע ובמקומו לחופשה שיצא

 צוות־הבידור בראש -שעמד חייט, מישל
 עם השידוך אחדים. חודשים המלון של

 שידוך זה לעומת אבל יפה, עלה לא המלון
מזה. לו יצא כן דווקא אחר

ה צוות מנערות באחת התאהב מישל
להתמורד, שהיא כר־לם, נדנה בידור,
בתח־ ומדריכד,-לריקוד במיקצועה עמלות

ה חווה היתד, היום שעד היא האמת
 בעצמה עסוקה כל-כך ,26,-ד בת יפהפייה,

 זמן לד, היה לא שפשוט שלה, ובקאריירה
 מזיר, חוץ וכיו״ב, נישואיו על לחשוב

 צריכות לא צעירות בחורות דעתה שלפי
למהר.

יו ״לא אומדת, היא צעירה,״ ,״בחורה
 מפסידה היא שלה. מהחיים דבר שום דעת

כש לעשות יכולה שהיתר, דברים, הרבה
 לי אומרים שכולם מזה חוץ צעירה. ד,יתד,
 אז ככה, זה אם אבל להתחתן. כדאי -שלא
הגרו כל בכל־זאת למה מבינה: לא אני

 שובי״ להינשא ממהרים שים
שנקרא מה הוא חווה של בעלד,-לעתיד

 עד־ בו התאהבה מצידה נוגה יואילו ביבה,
בלעדיו. מטר זזה לא ממש שהיא כדי־כך,

 ל- קצרה לתקופה נסע מישל אחר־כך
ה למקום־ד,עבודה ארצה, חזר אבל חו״ל,
 נוגה שבחרימון. בנווה־אטיב שלו, קודם
 למושב עברה היא, גם אילת את עזבה

 להינשא עומדים הם וכעת הצפוני, הנופ-ש
 הם ירח־הדבש את אבל הרחוק. בצפון
 וכאן ומתבקש. שראוי כמו בדרום, יבלו

בבקשה. אז מזל-יטוב. גם מתבקש
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המתי
מסתיימת

לונדון ב

אמיר שלומית

 האחד־באפריל, מתיחת בתור התחיל זה
נישו על שמועה לפתע נפוצה כשבעיר

 ריכנפלד אורי רופא-ד,שיניים של איהם
ש וידידיתו  תעשיין- של אחותו קימל, שו
 בלונדון. היושב קמל נ׳יוזף הטכסטיל
 חדלו לא השניים של בבתיהם הטלפונים

 לרכילאים הסתבר עד־מהרד, אבל לצלצל,
 כלום. להם יעזור ושלא מתיחה סתם •שזו
לני ועד ומכאן ידידים, בסך־הכל הם

גדול. המרחק שואין
 ניחושים גל עוררו רק ההכחשות אבל
 באה כיוון מאיזה לגלות שמטרתו !חדש,

 או החתן של מהצד החדשה, השמועה
 שאני מד, כך, או כך הכלה. של מהצד

עומ שהשניים זה לכם, לגלות יכולה כן
ב משותפת חופשה בקרוב לבלות דים

לונדון.
 למסע- לצאת מתכוונת החמודה שושי
 ואילו שלה, מלתחת־הקיץ לריענון קניות,

 בעלת־הגלריה של בנה ריבנפלד, הדוקטור
 רופאי- של לכנס יוצא ריבנפלד, מרי

 בעיקבות יבוא ומשם באיטליה, שיניים
ללונדון. שושי

ה לקראת להכין כבר הספיקה ■שיושי
לר שיעמיד המיליונר, אחיה את עניין
 ואת שליו הרולם־רויס מכונית את שותם
 הנאה להם להבטיח כדי הפרטי, מטוסו

לר מחכים רק החברים עכשיו מושלמת.
מצידי, אני, מתיחה. זו הפעם גם אם אות

וולף והרדוף לוי חווה
יבשות שתי

 וכל ירכוש באדמות, שמטפל איש־עסקים
 — עלינו הלוואי — כאלה צרות מיני
 ונם בלוס-אנג׳לס גם זה את עושה והוא

 מזה להבין יכולים שאתם כך בישראל,
 ישראל בין זמנם את יחלקו והרדוף שחווה

גדו חנות חווה מנהלת שם ולוס־אנג׳לס,
כמו מעדיפים, שהשניים אלא לאופנה. לה
 אומרת הכל,״ ״אחרי כאן. לחיות בן,

 מנוחה נותנים לא שבארץ ״למרות חווה,
 השני, אצל נעשה מה יודע אחד וכל
 בארצות־ בישראל. שנחמד מה גם זה

 איכפת ולא מתעניין לא אחד אף הברית,
 הרגשה יש פה חיה. או מתה את אם לו

 יכול לא אתה אחת'גדולה. מישפחה של
 ליד,רדוף מזה, חוץ לרגע.״ בודד להיות

 והוא הראשונים מנישואיו גדול בן פה יש
אותו. לראות גם רוצה

בארצות־ד,ב יהיו שהם לתקופה אשר
 לפתוח תוכניות ■שום אין לחווה אז ,רית
 בראש היום לה שיושב מה כי משלה, עסק

 ביחסי-ציבור, ולעסוק תיקשורת ללמוד זה
נו הוכחד, אוהבת. מאד שהיא דבר שזה
 שהיא יפה עם עסק לנו -שיש לכך ספת

רצינית. גם

קליטה י
במ ארצה שהגיע טופול, מחיים חוץ
 עכשיו איתנו יעז הבחירות, לקראת יוחד
הבחי לפני קצת ארצה שהגיע נוסף, אמן
 שמוליק אצל נפגשתי ושאיתו רות

גולדכלט. חנן הוא הלא בטיילת. קראום
 היה לשכוח, הספיק ■שכבר למי חנן,
בע גם והיה התאומים, משלישיית שליש

 רוזנ־ דונית הדוגמנית של הקודם לה
 אשת־החברה של הגדולה בתה שטיין,

ה הל׳  שהוא ואחרי רוזנשטיין. מלפ
 לארצות- לו נסע הוא זה, כל את הספיק

 במייספר נאה בהצלחה הופיע -שם הברית,
למו הגעגועים תמיד, שכמו אלא הפקות.

 והוא האמריקאית, הצלחתו על גברו לדת
לצמיתות. והפעם — ארצה לשוב החליט
 הצמודות הזכויות כל עם הגיע הוא

 החתיכה היא מהן •שאתת חוזר, תושב של
 ושהיא, ליזה, ששמה שלו האמריקאית
 את שמכיר מי אבל רקדנית. לדיבריהם,

 שיישב כזה אחד לא שהוא יודע, חנן,
 לחזור ולא חוזר תושב של תקן על בשקט

לבמה. מהר
 את אליו זימן הוא לכל ראשית אז

 לוי, אושיק הזמר־שחקן ידיד־נעוריו,
מח להקים ההחלטה ביניהם נפלה ויחדיו

התאומים. שלישיית את דש
 פופיק השלישי, שד,תאום היא הצרה
שיבי ויושב בינתיים למוטב חזר ארנון,

 לצרף ייאלצו הם •שבלית־ברירה כך בה.
 במיקרה דאגה אל אבל אחר. כופר אליהם

 הרב מכבוד יבקשו בכל־זאת הם גרוע הכי
 נחיה יסכים. הוא אולי להצטרף. ארנון

 . קליטה לו מאחלת אני ובינתיים ונראה.
1 לפני זכויותיו, את לממש ושימר,ר נעימה,


