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ה פנ או ה
 שר לתפקיד מודעי יצחק כשנבחר

 לעזוב כך בשל ונאלץ והתשתית, האנרגיה
 הקוסמטיקה חברת כמנכ״ל עבודתו את

 האופנה עולם מאנשי רבים אמרו רבלון,
 תלך תלם ״זיווה :בארץ והקוסמטיקה

אחריו.״
 ספורים חודשים אלא עברו לא ואכן,

 למנכ״ל התפטרותה את הגישה וזיווה
שבו שרק שטייגר יוסף החדש, רבלון

 מינויו את חגג קודם־לכן אחדים עות
 הילטון מלון בריכת שפת על במסיבת־פאר

בתל־אביב.
עזי בין קשר כל מכחישה זיווה אולם

שמנכ״לי העובדה לבין רבלון את בתה

 ״בעלי, :מסבירה היא התחלפו. החברה
 לחיות יכולה את ׳עכשיו לי: אמר דויד

עלייך. שהוטלו במשימות עמדת בשקט.
 שאת שלך היפה במישרד לשבת יכולה את

 לקבל בשנה, פעמיים לחו״ל לנסוע אוהבת,
 עכשיו במשכורת. והעלאה חדשה מכונית

 ובכן, זרי־הדפנה. על לנוח יכולה את י
 להסתפק בנויה לא אני אבל יכולתי, נכון,

 מחפשת אני גבוהה. ובמשכורת במעמד
 את לעזוב החלטתי לכן חדשים. אתגרים

האופנה.״ לעולם ולעבור הקוסמטיקה,
 מוכנה היא זיווה, על כשלוחצים אבל

 אתגר אחר החיפושים רק שלא להודות
שב החברה, את עזיבתה על השפיעו חדש
המיס־ הסמל היא הפכה האחרונות שנים
 את ״הערצתי :אומרת היא ואז שלה. חרי

אלוהים, היה הוא בשבילי מודעי. יצחק
המון. ממנו למדתי אמיתי. מיקצוען הוא

 חדשים אתגרים לי והציב אותי הכיר הוא ״
 יו־ להיות לי שנמאס כשראה הזמן. כל

 אול־ של כמנכ״לית אותי מינה עצת־יופי,
מסדי־ דברים גם לי הבטיח הוא .2 טימה
 בהבטחותיו, עמד אילולא נוספים. מים

ממילא.״ עוזבת הייתי
 גב את ששבר הקש היה זאת בכל ומה

מס בחו״ל,״ מחופשה ״כשחזרתי הגמלו:
 את ממני שלקחו לי ״הסתבר זיווה. פרת

 בשבילי, קשה מכה היתר■ זו .2 אולטימה
בכוונה. זה את לי עשו שלא למרות

ם 4 ארל  וזה מת, רבלון, מייסד רכסו!; צ׳
 אחד החדש, המנהל שלו. ה׳בייבי׳ היה

 אזל־ את לצרף החליט גרדראק, בשם
 איש־ הוא עיסקיים. מטעמים לרבלון טינזה

 בנוסטאלגיה. לעסוק זמן לו ואין עסקים,
 המנכ״ל שתואר הבנתי אך זה, את קיבלתי

 בעלי חודשיים. התלבטתי ממני. יילקח
לעזוב. בי הפצירו ילדי לעזיבתי, התנגד
 לקחתי לבסוף לעשות. מה ידעתי ״לא
 שאני שטיינר, למנכ״ל. ואמרתי אוויר

עוזבת.״
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איטליה נוסח !רוק מיליונר
 שהוא ויפות, לצעירות אהבתו ועל עליו, שמענו הרבה כל-כך

 לחזות יוכל מאמין לא שעדיין מי אבל לאגדה. כימעט כבר הפך
 זהו וציד. הופעות למסע בארץ ינחת כשהוא הבא, בשבוע בו

האיטלקי. האופנאי קגאלי, רוברטו
 עם היום נמנה האופנה, כמיצוות זרוק שמסתובב רוברטו,

 והוא לו, שיחק המזל ובארצות־הברית. באירופה האופנה עילית
 לדעת בלי אותו שיראה מי אבל העולם. שוקי את מציף ממש

 מסתובב אמיתי. מיליונר כזה, שאחד יאמין לא הוא, ומה מי
 עני. היפי כמו ולבוש יפות טיפש־עשרה בנות ומחפש בעולם

שלו. והסטייל אחד כל אבל
 אחרת הישראלי, מהיופי השראתו את כנראה שואב רוברטו

 ידידה היה הוא כזכור כאן. התכופים ביקוריו את להבין קשה
 להצגת עליו המועדפת היא פרי חגי והדוגמנית לוי, חוה של

 — אותי תשאלו ואם אצלנו, דווקא לבלות בא הוא יצירותיו.
מחמאה. בתור בהחלט זה את מקבלת אני ישראלית בתור

 ליופי רישמי שופט האחרון בזמן הפך האיטלקי האופנאי
 בסנטו־ מיס־יוניוורס בתחרות שופט בתור שכיהן אחרי בינלאומי,

 כמובן אבל בלונדון, מיכדעולם לתחרות עבר ומשם דומינגו
 אמיתית קטינה אוסטריה, מיס ללונדון הגיעה איתו יחד לבד. לא

 התמזל לא הזאת הקטנה ליפה ובכן, בילבד; 17 בת שכל־כולה
פנוי. שוב ליבו כך משום אולי נבחרה. לא והיא המזל,

הציד. ריח את מריחה כבר אני
קבאדי ורוכרטד פרי חגי

היופי אחר ציד

 המדור את אהפוך שבסוף מרגישה אני
 כיוון אבל עלינו. לא שידוכין, למדור הזה

כתכ השידוכים עניין את ראיתי שתמיד
 אין נהנית. די דווקא אני בחיים, לית

 שלי החדש ההובי על תגיד מה מושג לי
בינ תחביב רק זה אבל הלנה, השדכנית

לי. תסלח שהיא מקווה ואני תיים
 מצאתי שוב הצעירות, גבירותי ובכן,

 עוד הפעם של זה אל יפה. אחד לכם
 שרואים כזה אחד ממש מיפה, יפה יותר

 אותו ראיתן שלא והסיבה בסרטים. רק
ש בעובדה טמונה הזה היום לעצם עד

חו כמה לפני עד קיבוצניק היה הבחור
קור ידידיו אבל פז, שלמה שמו דשים.

 ,25 בן רווק הוא ושלומי שלומי, לו אים
רומנ המון עם שרירי אתלט בסיירת, סרן

ברגל. הולד שלא שילוב וזהו בלב. טיקה
 ולא מושבע, ספורט חובב הוא שלומי

 חופשיות, בצניחות עוסק הוא איזה. חשוב
 בחולות שמתחרה מלידה אופנוען צוללן,

 ואפילו רב־עוצמה, אופנוע עם קיסריה
 שרירי גוף ועם נו, בקרב־עשרה. מתחרה

 אפשר בלב, עדינה ציפור עם יחד כזה
 הוא שלעת־עתה נכון רחוק. להגיע באמת
 אבל עצמי, לקיום חאלטורות, רק עושה
 ואני הספורט, זה בחיים שלו המוטו

עליו. תשמעו עוד לכם מבטיחה
 ותודות למזלו, אבל לאכול אוהב שלומי
 לו יש תוצאות. עליו רואים לא לספורט

 לשייט מרובה הנאה נהנה והוא מכונית, גם
לר הוא אצלו והשיא ארוכות, בהפלגות

 לא בעצם, זה, וזריחות. שקיעות אות
שלומי ישנים, רגילים כשאנשים כי קשה.

 הביתה בדרכו יכול, הוא ואז ער עדיין
 לראות בלילות, עובד הוא שבו מהמועדון

הזריחה. את הבוקר לקראת
 בדרכו ואז, בהפקות עובד הוא ביום

השקי את רואה הוא לעת־ערב, למועדון
 אבל יודעת, אינני ישן הבנאדם מתי עה.

 עין, לעצום בלי לחיות מסוגל הוא אולי
 בהסגר היה הוא לדבריו כזה. כישרון עם
 הוא ועכשיו יקר, זמן וביזבז החיים, כל

הכל. ולראות הכל, להספיק רוצה
 צלולה, ובדעה רם בקול מצהיר הוא
 פלא. ולא לקיבוץ. לחזור בכוותו שאין

 יפה רווקים דירת בעיר? פה לו רע מה
ואופנוע מכונית לו, יש עבודה לו, יש

ל רכשה בחברה עבודתה שנות במשך
 מלכת- וביניהן ידידות, כמה זיווה עצמה
תו לוי♦ חווה והדוגמנית לשעבר היופי

 בעל פילופ, לסלי עם נפגשה לה דות
 בעבודה. שובצה ומייד בגד־עור, מיפעל

 של החנויות רשת כמנהלת מונתה היא
ובחו״ל. בארץ בגד־עור

 אותם בדיוק וקיבלה דרשה לדבריה,
 בינה סוכם ועוד ברבלון, לה שהיו התנאים

להצ בהתאם יעלה ששכרה פילופ לבין
 את הקוסמטיקה עולם הפסיד כך לחתה.

 שלו, והשאפתניות המצליחות הנשים אחת
אותה. הרוויח האופנה ועולם

פז שלומי
לעשירות עדיפות

 הקצרה בתקופה בהתחשב ולדעתי, לו יש
 הצליח הוא ומשוחרר חופשי שהוא מאז
בכלל. רע לא

 זה אבל רצינית, אחת חברה לו היתד.
 הדוגמנית, וייסגר״, מירי מזמן. די היה

 חעיר ממראות קצת לו הראתה אומנם
 תל־אביב, מטעמי קצת לטעום לו ונתנה

 — עובדה רע. קצת גם יש טוב בכל אבל
 מחכה הוא ילדות, ובכן, התפוצץ. העניין

 תשכחו אל רק ותיהנו, קחו לכו, לכן.
 הנדרשים: לנתונים אשר הלאה. להעביר

 ועשירות, חכמות יפות, אתכן אוהב הוא
 הוא כזה ששילוב יודעים שכולנו וכיוון
 להתפשר, מוכן הוא הבלתי-אפשרי, בגדר

 הוחלט הטוב חברו לוי אלון ובעזרת
 רק עשירות. על להתפשר מוכן שהוא
בני־האדם. את משגע החופש איך תראו

יוון נוסח אירוסין
 שגר היווני הזמר של מסיבת־אירוסין

 גיקולאידים, גינו רב, זמן מזה בארץ
 רפי אצל יוונית ברוח השבוע נערכה
 המאושר, הזוג את שאירח ורפי, גצחון
 חסך שזה ואמר ביוון כמו בדיוק הרגיש

ב שהתאהב נינו הכרטיס. מחיר את לו
ט  שבכלל הצהיר היפהפייה, הגויה גילן, ג
 והיא יהודי שהוא העובדה לו מפריעה לא

 תמיד טובה שאישה אומר הוא גויה.
היא. דת או לאום מאיזה משנה ולא טובה,

 בלונדון תיערך הזוג בני של חתונתם
 שישראל מפני חס־וחלילה, ולא בקרוב.

 פשוט אלא בו. להתחתן טוב די מקום אינה
 גרים הכלה של מישפחתה בני שכל מפני

ה השבט את לייבא טעם ואין באנגליה,
חתונה. בשביל לארץ־הקודש הזה ענקי

 במסיבת־ שהתעוררה היחידה הבעייה
 רפי בין שפרצה הקטטה היתד, האירוסין

 השניים, דן. ׳אכנו* הבדרן לבין ניצחון
 היווני לאוזו תודות ניצים עצמם שהרגישו
 שהגיעו וכימעט בהתאם, התנהגו המסורתי

במ הנוכחים אבל מהלומות. החלפת לידי
האפש אי־הנעימות את מהם חסכו קום

 קרה לא כאילו נמשכה והמסיבה רית,
הבוקר. אור עד דבר,

ס א ק ר ם בו מי ח
 ממאפה בחיים שמצליח בארץ אחד יש

 מהחנות כורקאם, סמי זהו עובדיו. ידי
 זה לסמי ובכן ביפו. לבורקאם הידועה

 שם־ עם (״איציק״), יצחק ששמו בן יש
 ואת אלקוממגרי, האמיתי, המישפחה

 בגלל רק לו הוסיפו בורקאס התוספת
 לבורקאם חנויות של רשת היום לו שיש

 אולי זה לאיציק ובכן, למיניהם. ויוגורטים
 בביתו־מיבצרו אבל הבורקאס, עם הולך

רציניות. די בעיות לו יש
נחמ לבחורה שנים תשע מזה נשוי הוא

 ילדים שני לו שהביאה ט*גי, בשם דה
וה הבית את עזבה טוני אבל חמודים.

 מה גירושין. בשלבי כיום נמצאים שניים
 בערך לפתוח מצידו, לאיציק, מפריע שלא
חדשה. בורקסיאדה חודש מדי

 שלו לסטאטוס דואגים שחבריו איציק,
 חד־מש־ והודיע כולם את הרגיע בחיים,
 אם בקרוב, להינשא בכוונתו שאין מעית
 הוא לו. לדאוג מה להם ושאין בכלל,
 ודי חכדמזג איטלקי כעל עצמו על מעיד
מאד. יפה לעצמו לדאוג שיודע חתיך,
 במיוחד שהולכות החתיכות לכל אז

 תדענה ובנו: סמי אצל בורקאס לזלול
 וכמה טוב מטעם חוץ טובה, ששום לכן

 משם. לכן תצא לא עודפים, קילוגרמים
יודע. מי מחר כי ותיהנו. איכלו, אז
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