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חגדיח
אילוויח

 יגיע שלבטח כישרוני וגם צעיר גם אחד, עבורכן גיליתי
 שרוי ועדיין מכבר מצה׳׳ל'לא שהשתחרר קינן, משה זהו רחוק.

בהלם־עצמי.
 התגלה באילת, ינוקא משה של הצוות עם שנמנה משה,

 שמשמש אמיתי מצחיקן עצום, פוטנציאל בעל כשחקן־מלידה,
תיפאורה. כמתקין וגם כדיסק־ג׳וקיי גם

 ומצב־רוח חיוך עם ותמיד לעשות, יודע שאינו עבודה אין
 למרות הדרומית, העיר את לעולם יעזוב שלא טוען הוא מידבק.

יודע. מי אבל בטכניון. אלקטרוניקה ללמוד מת שהוא
 את גמר מזמן שלא למרות סקי־מים, מדריד גם משמש משה

 המהודרת היאכטה על הסיורים את מארגן הוא בעצמו. הקורם
רציני. כלבויניק בקיצור, — לאי־האלמוגים המשייטת

 באות הן הרי לא, למה חייהן. את מנעים הוא למה אז וגם
 רצינית חברה לו יש נכון, תיהנינה? שלא למה אז לבלות,

 תמיד ולא אילתית לא היא אבל הלב, על חזק לו שיושבת
בשטח.
אילת. את משגע הוא אז ועד כשתגיע, לה יישמר הכבוד אז

שוודיות וידידות מימין) קינן(שובב משה
לכל כישרון

 מסתובבים לא אמיתיים גאונים כידוע,
 מצטנעים שישנם, אלה ברחוב. ככה סתם

עצמם. בתוך כישוריהם את ומסתירים
 לכבודכם לחשוף שהצלחתי כזה אחד

מהרו ישר דומיננטית, גברית דמות הוא
 שחור־ גבוה, ,36 בן הוא הרומנטיים. מנים

 עיניים בעל מכסיפים, צדעיים עם שיער
 וקול אתלט של מיבנה יהירות, שופעות
מרשים.

 וילנסקי, כני קוראים הזאת לדמות
 מלון מנהל תפקיד את כיום מאייש והוא

באילת. האדום הסלע
הת־ במקורו, תל־אביבי שהוא הבחור,

 אני הזה מהסוג פיקנטי סיפור־אהבה
 לזוג קורה כשהוא ועוד אוהבת, דווקא

 הידוע ליהלומן כוונתי אמיתי. נחמדים
 רחמינו!? דויד הנתנייתי ואיש־העסקים

יוחי• ואשתו־לשעבר

 מאלמנת־מילחמה שנים כשלוש לפני גרש
 שתי ושאת שנים, כארבע נשוי היה שלה

 ה־ את אבל ממש. כאבא גידל בנותיה
 החל הוא פיננסי כגאון שלו קאריירה
 בדרום- ומינהל־עסקים כלכלה בלימודי
 ליבוא עסק פתח ארצה, כשחזר אפריקה.

 הגדולים לאחד היה שנה שתוך ויצוא,
חד לעולים בשירות גם ועסק במדינה,

שים.
 השיעמום בגלל לו, נגמר מזה כשגם

 ופתח השעשועים לעיסקי עבר שבשיגרה,
כשנ אחרי בהרצליה. טיראן מועדון את

עם הסתובב והוא לו, עבר זה גם תיים

 והמשיך מנתניה ותיקה מכרה בה שיב
הבורסה. בענייני לעסוק
 להגיד מה היה ללב שגם נראה אבל
 ויוחי, רבים ימים חלפו לא כי בנדון.

לבורסה היא גם נכנסה שלו, הלשעבר

 משהו לעשות עז רצון של עצום מיטען
 לא כבר סתם עסקים קודם. עשה שלא

 למינהל קורם עבר והוא אותו, עניינו
 להיות נחטף .ומייד בתל־אביב, בתי־מלון
 הצליח הוא אבל האילתי. במלון סגן־מנהל

 מצא מחצי־שנה פחות שתוך עד־כדי־כך,
 של הכללי המנהל בתפקיד עצמו את

המלון.
 שהנעליים שאמרו כאלה כמובן היו

 .רבים ימים יעברו ושלא עליו, גדולות
 שמכיר מי אבל הסגן, לתפקיד יחזור ושוב
 המלון כזה. צ׳אנס שאין ידע מקרוב אותו

 יודע בני ביותר. הטוב הצד על מנוהל
הנכון. בזמן ולחייך טובה, מילה לתת מתי
 הרי קרח ארשת לובשות כשעיניו אך

 אדיב, בקול נאמרת שהיא למרות הנזיפה,
לחלוטין. משמעותית היא

ל שעלה מנהל־המלון הוא שבני ידוע
ב ביותר הקצר הזמן אחרי זה תפקידו

 קצת שאולי היחידי והדבר ותק, ניסיון
 היפות הנשים הוא להתרכז לו מפריע

 לו נותנות שלא והאורחות אילת, של
 בחיוך מהשטח אותן מפנה הוא אבל מנוח.

המלון. לטובת אדיבה, ובמילה שרמנטי
 מעייניו בראש שעומד מה זה ורק זה כי

 כיום. וילנסקי בני של
 נייחת מטרה בתור יושב אומנם הוא

 טוען הוא אבל הפנויות, הציידות לכל ,
 אחד למצוא. קשה מחפש שהוא כזו שאשר,

 מסוג אשד, צריך שלו כמו עקרונות עם
 מקווה עדיין הוא אבל אזל, שלהן שהמודל

 מישפחה לו גם ויהיו י יום יבוא שאולי
 טיבעיים צרכים גאון, לא או גאון וילדים.

והרבה. יש,

 בפיתאומיות שהגיחה זמרת לכל לא
 כמו אדירה, מסיבה עושים מאלמוניותה

 לכבוד שעבר השבוע בראשית שעשו זו
 פשוט להיקרא המעדיפה ס, יא אל שרי
שרי.

 האפרו, תיסרוקת בעלת זו, שרי ובכן,
ה הזמר בפסטיבל הרביעי במקום זכתה
בטל הבכורה הופעת לה היתד, וזו שנה,

 טירת־הכרמל ילידת ,23 בת היא וויזיה.
ההם מהימים להקת-פיקוד־צפון. ויוצאת

 את איתה נושאת עדיין היא הלהקה של
 שלומי, הימים, משכבר הצמוד חברה
 ממלא הוא וכיום בלהקה איתר, שהיה

צייר. של תקן
 אריך- של צאתו לכבוד נערכה המסיבה

 השמן החוזה ולכבוד שלה, החדש הנגן
 היה לא ומי בחו״ל. אמרגנים עם שחתמה

 כאלה וגם המי־ומי, כל היו. כולם שם?
 לא אם ביין, עליהם טובה היתד, שרוחם
בנמצא. היד, לא פשוט זה כי באוכל,
כמו מבדרות, חאלטורות הגישו ואמנים
ה כדדד יעקוב! שבים, ציפי חנ לס־ ו
 ונהנו, בצד שישבו אחרים, גם היו

ואש קשת ששי הנצחי הזוג למשל כמו
 יחד תמיד שנראים אליאן, יוגה תו

לא פעם ואף העליזים המקומות בכל
לרגע. ולו נפרדים
ה את שהינחה זה היה חופגי הזמר

 שהיה מייד יבין אותו שמכיר ומי ערב,
באמת. על עליז שם

אבל משכל, יותר מזל שצריך נכון
לפעמים. עוזר טוב קול גם

מישפחות איחוד

אליאס שרי
הנזי־ונד כל
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שטן ורוני אמלי
למקומו חוזר הכל

 השניים קרה. כך שקרה, סיפור ובכן,
 כולם וזה שנים, כשלוש לפני התגרשו
השחר הקטנה, ליוחי השאיר דויד יודעים.

 השמונה בני ילדיהם, ולשני והיפה חורת
 סיר־ שברחוב הפנטהאוז דירת את והחמש,

 הוא לניו־יורק. לו ונסע ברמת־גן, קין
 שכר כשנה, לפני וחזר שנתיים, שם ישב

הו תל-אביב, בצפון קטנה דירה לעצמו
50 וי

רצי סיפור את זוכרים בוודאי כולכם
 מפתח־תקווה ;מיטרני מאירה של חתה
 שהיה העיקרי, החשוד ובכן, כחודש. לפני
 ומייד לא־מכבר, שוחרר יום, 25 עצור
 האילתית שהשמש בתיקווה לאילת ירד

 גם אולי ובינתיים הראש, את לו תנקה
בצפון. הרוחות יירגעו

 ועוזרת היהלומים עיסקי את לומדת והחלה
 גם לעיניים, וכשקרוב נו, במישרד. לו

 עבר לכך כראיה בחגיגה. משתתף הלב
 והנתג־ דויד בין פיל בגודל שחור חתול
 ובני- רבים ימים יעברו ולא שלו, ייתית
 יחדיו לאכלס יחזרו לשעבר רחמינוף הזוג
הרב באישור בין המשותפת, הדירה את
לאו. אם ובין נות

 שהאהבה לחלוטין ברור מקום, מכל
 שנים. לפני כמו ומבלבלת ביניהם שוררת

 בעל שטן רוני של אחותו שהיא יוחי
 בעלה מצידו שהוא פלסט, סופר מיפעל
וב לשעבר). (לפידות אמלי של הטרי

 סליחתם את אבקש זו חגיגית הזדמנות
ב שהופיעה טעות על ואמלי, רוני של

 שרוני שם נכתב שבועיים. לפני זה מדור
 יער. ולא דובים לא אבל לגרמניה, נסע
 בארץ- לחלוטין מאושרים ואמלי רוני

 אז לעזוב. בכלל מתכוננים ולא ישראל,
אותם? שאגרש אני מי

עצ בערבות השתחרר כ1טא שמואל
 דרומה והנסיעה לירות, אלף 20 של מית
התאוששות. למטרת לו באה

 ולמצות בבילויים, לחסוך החליט הוא
 מושבו את הניתן. ככל הטובים החיים מן

 המוקד. היה וזה המלונות, באחד קבע
 לחזר באו האמיצות האיזור חתיכות כל

הצלי ובעל השחרחר הגבוה, הבחור אחר
הקלה. עה

 התגרש בתדיראן, מהנדס שהוא שמואל,
 קט- טל, מאריאלה שנים כשלוש לפני

 מיבטא בעלת להפליא, חמודה נת־קומה
 בשעתה שהיתה אריאלה, טהור. רומני
 הת־ וכזכור הפמיניסטית התנועה דוברת
 עלי בתוכניתו לונדון ירון עם נצחה

 גבר- עם כחצי־שנה מזה לה חיה כותרת,
 הגט את שקיבל מלמד, מוטי חלומותיה,

 את הכניס הוא חנה. מאישתו המיוחל
מס ושניהם הסוכנויות, לעיסקי אריאלה
 ילדים. ביגדי ומוכרים יחד כיום תובבים

ועושר. באושר וחיים דירה, עברו הם

 הקול0111111 מ 10₪ו₪חווו
שורי של


