
־ שנוסע מי
שיחזור הוא

 די !ה״עדרות *הרי ארצה ׳שהזרה ׳מי
 מי זאבי, (״ליזי״) עליזה היא ממושכת
 זאבי, פלמ״ח של אשתו בעבר שהיתר.

שהח הבחורה, זאבי. רחבעם של בנו
 בקיץ התל־אביבי החורף יאת להמיר ליטה

 אבל זאת, עשתה אומנם הדרום־אפריקאי,
טו היא מהמצופה. בהרבה קצרה לתקופה

 מה לה היה ולא לה שיעמם שפשוט ענת
 מיטלטליו־. את ארזה כך ומשום שם, לחפש

סג מזג־אוויר של בימים ודווקא וחזרה,
לחלוטין. רירי

 חודשים כמה לפני עד שהיתר. ליזי,
 מיקצו- הסבר. עברה באל־על, דיילת־אוויר

דוגמנית־הבית בתור עכשיו ועובדת עי׳ת

זאבי עליזה
השיעמוס בגלל

 די דווקא היא שהבנתי, ובפי אלסקח. של
 אחת שהיא למי, ובכן מהעניין. נהנית
 מאז נראית תל-אביב, של האמיתיות היפות
 הנכון מקומה את מוצאת ׳כשהיא שובה

 איש־העסקים מטלץ, משה של בזרועותיז
 מטלץ הקיים. מהמצב מאד נהנה הוא שאף

 את לעזוב אלה בימים ממש עומד הצעיד
 הוא ארצות־הברית. לטובת הפרובינציה

 עתה הולך ושהוא כאן, ילו שנשבר טוען
 הגדולים אנשי-העסקים בין מזלו את לחפש
הגדול. העולם אלה!של באמת,

 שם, הבחור ישל בגורלו יעלה מה יודע מי
 יישאר לא שהוא לחתום יבולה אני אבל

 אותו נראה שבקרוב לצפות יש זמן. הרבה
 של לאורה ומתחמם בפינתי יושב שוב

 היפהפיות אחת של ,ולאורה דיזנגוף, שמש
בפינה. לו שמחכות התורניות

רשוק׳ תוכניות
 כבר שמעו מלם ממעט לי, הזמר ככל

כש ■יותר קצת שמוכר ליי, שוקי על
 של לשמה במצורף שמו את שומעים
 דווקא היו הם צמד ובתור פז. אביבה

 עכשיו לו שחי זה, שוקי ׳ובכן בסדר. די
אמ מיס שהיותה מי אשתו, עם באמריקה

וה קאריירד. עושה שלטץ, דבי ריקה
רע. לא פלל צמד הם גם מהווים שניים

 המילים, את ׳ודבי לחנים מתב שוקי
 אנדי עובדה, מצליח. הזה שהשילוב ונראה

ב בהופעתו משלהם שיר שר ויליאמס
 עצוב, ששמו השיר, יוניוורס. מיס של מופע
ם הוא  באמריקה תכופות המושמע להיט מו

בכלל. ובעולם
 חג לקראת להוציא עומדים ודבי שוקי
 מה ולפי ארוד־נגן, תקליט הקרב המולד

 אבל דרכם, בתחילת רק הם ׳ששמעתי
הפיזמונים. עולם את לפוצץ ׳מתכננים הם

הצרפתי הסיגנון -
 יפה הצרפתי את ■בוודאי מכירים רבים
 ׳אן־ ז באתנו, עגיל־היהלום בעל התואר

 כזה שם ועם גו, לה־פונדה. שארל
 מיזוחד. משהו להוות מוברח פשוט הבנאדם
 הוא *באמת. על מייוחד ז׳אן־ישארל ואומנם,

 על אמיתי צרפתי ושרמאנטי, ונחמד, יפה,
 ז׳אן־שארל ובכן, והנימוסים. הגינונים כל
 החל הראשונים, מנישואיו לבן אב שהוא זה,

 הביא זד. ולכבוד אופנתי מועדון כאן מנהל
 היא שגם השנייה, אשתו את ארצה אליו

ממש אלד. בימים וגיזעית. יפה צרפתיה,
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 על ולא ממש, של סקופ לי יש הפעם

 אטיתי־אמיתי. אחד אלא סאדאת או בגין
ה מסעות ואת !הגדול הריב את זוכרים

 חידה אורלי מלבת־המים שיל גירושין
 אפשר ואיך •י הראל אבישי ובעלה,

 דד זה, ■על כתבו העיתונים כל לשכוח?
 היו ובתי-המישפט תלונות, הוצפה מישטרה

עבודה. עמוסי
 בתחילת אבל קרה, זד. ׳איך מושג לי אין

 עורך- של במישרדו השניים הופיעו השבוע
 אורלי. של פרקליטה שורר, מרדכי הדין

 ולזריקת למהומות מייד ׳שהתכונן ישורר,
 דיקלמו כאשר נדהם שלו, במיש׳רד רהיטים

 ואנחנו זה, אל זה לחזור ״החלטנו :לפניו
שלוםענית.״ ישל הסכם !לנו שתנסח !רוצים
 שאורלי זד. איך מבין לא עוד אחד אף

 נישאה שלדבריה, מי עם ישוב לגיור מופנה
 חישובי מתוך אלא אהבה מתוך שלא לו

 הוא במישטרה שלפי!תלונותיה ׳ומי נוחות,
 איך מבין לא גם אחד אף !מין. סוטה

 שלדבריו בחורה, אליו להחזיר מוכן אבישי
 וקנתה כסף ממנו גנבה ישלו, צ׳קים זייפה
גבו. מאחרי פרטית דירה

 הכל. בנראה, סובל, ההסכם נייר ׳אבל
 5000 סך ׳לאורלי אבישי יתן ׳ההסכם לפי

 המיחייה, יוקר למדד צמודים לחודש, לירות
 נכבדים סכומים על נוסף וזאת כדמי־כייס,

 שהיו הכספוות הטענות כל הבית. לכלכלת
ו ההסכם, על־פי נגמרות, כלפיה לאבישי

 את הפרטי כרסושה להחזיק ממשיכה אורלי
המשו מדירתם לטענתו, שלקחה, מה סל

תפת.

הראל ואבישי חידה אורלי
מחודש ירח־דבש

 שלום- של בהסכם ׳נהדר הכי הסעיף אבל
מתחייב פברואר בחודש אומר: הבית

 ׳בחתונה בירושלים השבוע שביקר מי
ש המטוס ניצולת ידידיה, תרצה ש׳ל

 ז״ל בדארז אפריים הטייס על־ידי הוטס
״זוזק״ המכונה ילון, עוזי בחיר״ליבה עם

ידידיה תירצה
שם היה לא מי

ל המחלקה את לנהל הוא בחיים ׳ותפקידו
 בוודאי ירושלים, !בעיריית !תיירות פיתוח

 רב. זמן ;וההיל׳ולה השימחח את ישכח לא
ה רחבי מכל ובאו התעצלו שלא !ואלה

מורווחים, עצמם ׳והרגישו ׳שמחו מדינה,

בריס. הקרוי השני, בנו נולד
ש החליט הארץ, את שאוהב הבחור,

 ועם לעתיד מגוריו מקום !תחיה ישראל
 בתל־ לו התנחל וכלבתו ילדיו שני אשתו,
 במלוא מתייחס הוא עבודתו אל אביב.

יותר. עוד המישפחד. ואל הרצונות,
 להם מזיק היד. שלא סמד. מכירה ואני
ממנו, ללמוד
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 עליה ׳שמענו שלא כייום, שמצליחה אחת

 או, לווץ ציפי היא רב, זמן מזה דבר
 היפה התמירה, ציפי בן־פורת. נבון, יותר

 לגל לעיניים חגיגה ממש מהווה והחתיכה
 סתם היתד. חודשים כמד. לפני עד רואיה.
 מבעלי אהד בן־פורת, שוקי של :אשתו

מהאנונומיות יצאה ׳וכעת קפריצ׳יו, מועדון
 ממשי דבר־זמה ׳לעשות והחליטה השקטה
בחייה.

 הרבה ׳והבינה דוגמנית פעם שהיתה ציפי,
 לטובת העניין את החליטה!לנצל במלבושים,

ו במיפעל־אופנה לעבוד והתחילה העניין

 ליר׳ח־ד׳בש אשתו את לקחת הראל אבישי
 בפברואר :ששכח לכל:מי בבראזיל. מחודש

דדדדנירו. בריו הקדנוואל נערך
 בשני שזכתה אשה, עוד לי ועכשיו!תראו

ה ארבעה בתוך זה, אחר בזה ירתי־דבש
הבעל. לאותו לנישואיה חודשים

הדלק. מחירי למרות
 סולומון של בביתו ׳נערכה החתונה

 שהוא סולומון, שבעין־כרם. פיר! ע בול א
חםך ׳לא כימיקלים, של המכירות מנהל

ה לוין ציפי מ ו
בעולם סיבוב

 כל את הבעלים, לאיציק, מנהלת ממש
 איציק של ובעידודו טוב, כי ראתה המקום.

 איציק שלו. האופנה מתכננת הפכה הנ״ל
וה החדשה התגלית של מושבע מעריץ
מסורה.
ל מתכוננת !והיא קולקציה, הכינה ציפי

 הבגדים עם בעולם !לסיבוב בקרוב צאת
 ועתיד הצלחה לה חחים עיצובה. פרי

 לה מאחלת אישית, ואני, עלינו. הלוואי
סוב. הכל

 מצב־ את עודד רק והדבר מאורחיו משקה
ו שכשוויסקי אמרתי תמיד הכללי. הרוח

 ש־ סיבה שום אין חופשי, נשפכים וודקה
 בדיוק וכך שיגעון. ■ידפוק לא העניינים ׳מצב
קרה.

 עד למקום לזרום שהמשיכו האורחים,
 בחמש, השטח את פינו לפנות־בוקר, שתיים

להמ כוח היה לא פשוט מחוסר־בריחב ורק
 נערכה לא שמזמן אמרו וכולם לרקוד. שיך

כל־כך. ועליזה אמיתית חגיגה
חשו פלי אי־אפשר הרי היה? לא ומי

 חברי־ למשל, שם היו למיניהם. ויפים בים
 כולל מעמון חבורת כל גם היתד. כנסת,
 המת היו ויגידור. ניבושימשץ קובי
כמו הטובים, מהימים עוד זתק של חבריו

 ואחיו ניל אלי ארנן, אברהם למשל
 עיריית מראשי היום שהוא גיל, יעקוב

 הארכיטקט גם כמובן, והיה, ירושלים.
 ויזלטיר, אתי עם •שהגיע שרץ אלדד
 ובמאי ויזלטיר מאיר המשורר של אשתו

 יהודה גם היו ישורץ. צפל הסרטים
 הקבלן רוחמה, !ואשתו נאמן (״ג׳אד״)
 המדינה פרקליט וסגן קדם שימעץ

 שר־המישפטים יועץ גם נכח ברנזץ. חיים
 סוף בלי עיתונאים ועוד !גוטמן יחיאל

 אשד, חני ליטני, ייהודה למשל, כמו,
רועה. יצחק

 החתיכות, מיטב בלי אי־אפשר וכמובן,
 שהופיעה הר*לב נוגה בלטה שמכולן

 ה־ את לכולם וסינוורה פרטי,ת ביפה עם
 יחסי-ציבור בזמנו שעשתה נוגה, עיניים.

 ביהלומים ביום עובדת באילת, למלונות
 הבחורה כללי. היד. ■שהסינוור פלא ולא

 שלראשונה ■ליפני, עם הערב כל רקדה
 ואיפשר ראשונה מדרגה כקנאי התנהג לא
אחרים. מחזרים עם לרקוד לאישתו גם

 פתור איכותית כזאת קליקה כשיש אז נו,
 מסיבה־רסה עשה הגשת שהזוג פלא חברים,
? שכזאת
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