
הוליווד. :נערות־הזוהר לכל משיכה
 ונכשלו, *שגיסו אחרות לרבבות ׳בניגוד

סר לכמה להתברג הצליחה דווקא היא
 ואפילו למשל, קרמזוב האחים כמו טים׳

ש נכון פרסלי. אלביס מסירטי לאחד
 קנתה היא ביותר הגדול פירסומה את

 שתמונות־ הראשונה הישראלית כשהיתה
 בעיתיוני־העולם, התפרסמו ישלה העירום

 ואני ביג־דיל, כזה לא כבר זה היום יאבל
 בשעתו יהיה מה מבינים ילא ׳שאתם בטוחה

זה. סביב הרעש כל
 שרופה ישראלית שנשארה זיווה, ובכן

הש עצימה, על מעידה שהיא כפי בנפשה,
 לום־אנ־ היא (הלא בקריית־מליאכי תקעה
החליפה שבו המקום גם היה וזה ג׳לם),

 אותי (תהרגו שלה. האחרונים הבעלים את
לה). היו כבר כמה זוכרת אני אם

 לפני נישאה שלו האחרון, המאושר
 גרוש מיד, פרד הוא ׳חודשים, מיספר

 די זאת לעומת אבל פלוס חמישים בן
ברי זיווה עסוקה ׳נישאו מאז מיליונר.

 זאת עושה היא הענקי. החדש ביתם הוט
 להרשות יכולה שאינה מפני לא לבד,

 זיווה :לידיעתכם אדרייכל־פנים. לעצמה
 מעצבת־ כיום והיא מקצועית הסבה עבריה
 אבל בלוס־אנג׳לס. מאד מבוקשת פנים

 שהיא עד■ להמתין, ייאלצו הקליינטים
שלה. ביתה עיצוב את תסיים
 שקורה מה על להם אדווח בעתיד ואם
המדובר. במי שתזכרו מיד, לזיווה,
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אור ושימרית ׳נפקי ורז יוסי
לאבהות מיבחן

 תעודות־בגהות, להם שאין למדי, מוצלחים
 יתרון. תמיד זה תעודה עם אבא אבל

 הילד את לשכנע יותר קל כזה לאבא
 חעודת-בגרות, ולעשות ללמוד חשוב כמה
 בחיים הכל אינם והכישרון שהיופי מפני

כידוע.
חש על אבא בלהיות מתאמן כבר יוסי

 כיום שכבר העשר, בת יערה׳ •של בונה
בעק הולכת שהיא ברורים סימנים מגלה
 -שבמוח ומה ליופי. הקשור בכל אמה בות
 ושימרית יוסי של הטרי שהצאצא הוא
 אם האלה, העצים משני הרחק יפול לא
ביופי. לפחות אז בלימודים לא

ה ח י ר ת פ י נ ו פ ל ט
 או זה ג׳ינג׳י שלהיות יודעים כולם

 טבע זה שלנו במקרה אבל צבע. או טבע
 פי על בכך להיווכח ׳ואפשר אשקרה.

 רום, לציפי כמובן מתכוונת אני המרץ.
(״שמי דני !הכדורגלן שיל אשתי-לשעיבר

שמולכיץ׳־רום. לר׳)
 חיפה את דני עזב •נ&רדיו •שהם מאז

 מדריך כעת והוא מהכדורגל, נפרד וגם
 נסעה הג׳יינג׳״ת ציפי בתל־אביב. טניס

 הגדול, העולם את לראות כידי לארה״ב
ש החליטה והיא העיניים ליה ׳נפקחו ואז
 צריך מהן רק בחיפה. לה היה טוב הכי

מתכוונת. אני חיפה, את אותה. לפתח קצת
 התכוונה היא הפיתוח התחלת בשביל

 הכרמל, שעל בדניה המועדון את לפתוח
 מעוצר- חיפה את להציל נוסף בניסיון
 בדיוק אבל עליה. המוטל הקבוע הלילה

 כרטיס־ שלה בתיבת־הדואר מצאה היא אז
לפאריס. טיסה
 שלא אחד, אליה שיגר הכרטיס את
 ידאב נשוי שהוא כיוון ישמו את אפרט

 צרפתי שהוא לכם אגלה אבל לילדים.
 להגיע מוכן היה ציפי ■ושבשביל •וחתיך,
 כרוך זה אם אפילו בחודש פעם לארץ

חיפה. כמו לשעבר בעיר־פויעלים בשהייה
שיקה המטוס על לעלות שהחליטה לפני

 להגיד ציפי צילצלה לפאריס, אליו אותה
פלד אכי לשעבר, שלה לחבר שלום

נפלא. דבר קרה :ואז העשדים־ושש. בן מן

וה רב. עם אמיתית, חופה, חודש ׳בעוד
 תהיה מבטיחים, ככה שם, שתלך מסיבה

 מתקופת עוד זכורים לא שהחיפאים כזיו
חושי. אבא

 מצליח, וכלכלו רואה־חשבון 'שהוא אבי,
 ואני ציפי, שיל ׳בעסקיה ישותף יהפוך

 בצפון, שמח להיות הולך שבקרוב מנחשת
 הנסיעות את מכם לכמה יחסוך שאולי מה

לאילת•

וידידה רום ציפי
בבית חיכתה האהבה

 מתח שיל חודשים כמה עלינו עבריו
 אם ׳מתמיד ניחוש תוך וכסיסת־ציפורניים,

 לאיש מתכוונת אני לא. או יחזור הוא
 שהיה ביותר הגדול שטח־העור־השזוף עם
 יכול זה יומי האחרונות, בישנים בארץ לנו

 פרי, אולסי הכדורסלן לא אם להיות
? בעמים הישראלי הכדורסל נס את שהעילה
 הפתעה ודאי תהיה וזו חזר. הוא ׳ובכן,
 מפה לא בכלל •שהוא ששכחו מכן, לרבות

 בגיו־ג׳רסי אשד, אפילו לו יש ושבעצם
 יתמיד, כמו חייכני אולסי, ביארצוית־הברית.

 מיש־ בחיק נהדר בעצם ליו שיהיה לי גילה
 גם לחזור, שמח נורא הוא אפל פחתו
 מה כל בגלל וגם תל־אביב מכבי בגלל

-שמסביב.

רודןזיוהשל

ה כמו יפים זוג מדוע ׳תמהתי יתמיד
 והפיזמונאית־בוטי- ורז'נפקי יוסי שחקן
 את מנצלים אינם אור, שיטרית קאיית

 ליצור כדי אלוהים להם שהעניק המתנות
בעניי אבל שניהם. משל משותף דגם גם

יוד אתם ׳שאלות, שואלים לא כאלה ניים
 בבית: ילדה לזוג היתד, סוף־סוף, עים.

ה מנישואיה שימריית שיל בתה יערה,
בן־יעקב. ורדי לעיתונאי ראשונים
המ הם מדוע לי הסתפר עכשיו והנה,

העי בעל הגבר שהוא יוסי, כה. עד תינו
 שאגי כחולות והכי גדולות הכי ניים

 מעשה לעשות 38 בגיל החליט מכירה,
ב שהחסיר את באיחור ולהשלים חריג
ו ולמד ישב הוא שלו. ההשכלה תחום
וכ שלו בחינות־הבגרות את לעבוד שקד

בהצ אותן עבר הוא הגורלי הרגע שהגיע
לחה.

 של התנאי היה זה אם יודעת לא אני
 לתעודות־ זקוקה הותר, היא ׳ואם •שיטרית

 היא שעיסו הבעל, של ר-שמית בגרות
צא להעמיד כדי מאד, באושר •נשואה
 את יוסי קיבל רק פאקט: אפל צאים.

לה עומד הוא וכבר שלו תעודת־הבגרות
אבא. בקרוב_מאד, יות,

ודווקא אבות, כימה מכירה שאני" נכון

החב להיות הולכת מיי אותו כששאלתי
 אולסי בארץ, העונה שלו הקבועה רה

 אבל לראות, יכולתי שלא נכון הסמיק.
 רבע של הרצאה לי ניתן הוא ׳ניחשתי.

 שמתערבים אוהב לא שהוא כימה שעה
 רק מוכן ושהוא שלו הפרטיים בחיים לו

 לכדורסל. שנוגע מה בכל עליו שיכתיבו
 (הוד להפליט מוכן היה הוא בסוף אפל

 מוכרחה אני מצידי, מועט לא עידוד
 קרובה ידידה לו היתד, שאומנם להודות),

יתפרה!). לא ידידה, {שימו־לב, בארץ
 תמי הקומה גבוהת הדוגמנית היתד, זו

 מלכת־המים. בזמניו ׳שהייתה מי כן־עמי,
 בחברתו, אינה היא מדוע אותו כששאלתי

 קדה לא דבר ששום אוילסי לי גילה
 קצת עכשיו :מסתובבת פשוט תמי ביניהם.

 צריכה היא אלה ומים בעצם באירופה.
 הוא סבלניות. יש לו אבל בפאריס- להיות
לה. מחכה

החדש הבעל

 היא הנה הזדמנות, על שחלמה מי אז
 מסתובב בודד, אולסי בשבילה: פתוחה

 -שהוא •שמעוניינת מי משועמם. ■וקצת בגפו
לז־ לגו יעזור •ואולי קבע אצלנו יחתום

לת צריכה אליפות, •תארי כמה בעוד כות י
 אם הלאומי. למאמץ ׳תרומתה את רום
 ב־ זאת עושה הייתי נשואה, הייתי לא

בעצמי. ־שימהר,

 השבוע לפניכם להציג העונג לי יש
 זיווה של החדש בעליה את בהצגת־בכוריה
דו שקמו יודעת אני כן, שפיר־רודן.

 הזה שהשם הזאת במדינה חדשים ריות
 יהיה שלא כדי אז הרבה. להם אומר לא

 להם לרענן כדאי אולי בהשכלה חור להם
 בשם- (בלכמן שזיווה ולהזכיר הזיכרון את

ה נערת־הזוהר היא המקורי) מישפחתד,
 למדינת־ישראל שקמה הראשונה אמיתית

 לציון, ראוייה בעקשנות אומרים, ויש —
האחרונה. גם

 כמלכת־ שלה, הקאריירה את החלה היא
מא ומובן החמישים, שנות באמצע היין
 קטנה הארץ כי מאד ימהר שגילתה ליו

ה־ במוקד עתידה את ׳לחפש ויצאה עליה

אבא

 הזאת הטלפונית שיחת־הפרידה כדי תוך
 השניים בין מחדש האהבה לה פרחה

ש נוכחה ציפי הטלפון. חוטי דרך האלה,
 לחפש כידי עולם חציי לנסוע טעם איין

 בבית כזאת אמיתית אהבה יש אם אהבה,
 בכמה עליו גדולה היא אם אפילו בחיפה,
 נורא בעצם שהם החליטו השניים שנים.

 לי שאמרה וכמו זו, אל זה התגעגעו
 לעשות! מה ״איין בהול: בטלפון ציפי
מאוהבת!״ כנראה אני

 לעשות הולכת ציפי לא, או תאמינו
להעמיד החליטו הם השנייה. בפעם זאת

תעודה עם


