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שיואל ם שר כ לאוסטרלי
 יומיים שם מופיע לגרמניה, שנוסע כזה אחד על שמע מי
 לאוסטרליה, ממשיך ומייד שעות 10 נשאר ארצה, חוזר רצוף,

 אלא אינו והוא בזה, אחד יש חתר? ומייד מופיע שעות, 30 טס
שר. יואל

 דבר קרה לבחור לכם. לספר שרציתי מה בדיוק לא זה אבל
 לאוסטרליה, טס שהוא שמעה כאשר ג׳ויס. אשתו, עם פיקנטי

 הביקור לאחר הטרנזיט שעות 10ל־ ארצה כשחזר רק לראשונה,
 נוסע הוא שאם לו ואמרה כהוגז התרחה היא בגרמניה, הקצר

הפתעה. לו מחכה בלעדיה
 סרבה העניין, במה לו לספר אותה לשכנע ניסה שיואל כמה

 ואז יצלצל, לאוסטרליה שכשיגיע לו אמרה ורק תוקף בכל ג׳וים
הסוד. את יגלה

 הטיסה, שעות שלושים את עצום במתח בילה שיואל קרה וכך
 לו חיכתה באמת ושם הביתה. צילצל למלבורן הגיעו עם ומייד

 וחצי, השנייתם בן אלון בנם עם אשתו, כי לו מסרו הפתעה.
ל נסע שהוא אחרי שעות 12 לאמריקה, ונסעה הארץ את עזבה

ג׳ויס. של הוריה אצל לביקור אוסטרליה,
 ושאל אשתו עם דיבר לארה״ב, מייד וצילצל בהלה תפס יואל

 שאתה ,מתי בשלה: זו אבל ארצה. לחזור מתכוונת היא מתי
 הרי אופן בכל אבל קשוחה, שהבחורה נכון אחריך.' אני תחזור,
 הרבה כך בל ומבזבזים שעות 30 טסים כבר ואם צריך, להופיע

 בשורה״, האחרונה ״הארץ ממראות קצת לראות גם כדאי אז זמן
יואל. של דבריו לפי

 צילצל ארצה, וחזר המטוס על עלה הופעות, ארבע נתן הוא וכך
 ״אני ענתה: מצידה, היא, את?״ ואיפה פה, ״אני אמר: לג׳ויס

 בארץ שוב בבר יואל בינתיים, הבא.״ בשבוע אולי ואחזור פה,
זכר. אין עדיין הקטן ולבן לאשתו אבל ימים, כשלושה

שר ויואל ג׳וים
שם ומי פה מי

הביטול
ביוקר

 לביא אירית לשעבר, ישראל לנערת
 אירית, שעבר. בשבוע מעציב מיקרה קרה

 בעלה לטובת הדוגמנות מסלול את שזנחה
 הרבה־הרבה עשתה בניד״ ושני יורם

 שהבעל עד בקשה ותרגילי באויר שמיניות
 שנתן מה לדבריה, למסלול. לחזור חידשה

היה לבסוף להסכים רצינית דחיפה לו

 מכיר שלא אחד שקיים.בארץ חושבת לא
 סנדרסון, דני קטן־הקומה המלחין את
 להקת של ומראשיה ׳ממייסדיה שהיד. מי

 פיזמונים להרבה־הרסה ואחראי כוורת
 מפרי האתר, גלי ימעל ולוהטים יפים

יצירתו.
 : כהוגן מסעירה חדשה לי יש הפעם אז

 הוא זאת! לעשות סוף־סוף, עומד׳ הבחור
אומ ביותר• הקרוב בעתיד להינשא מתכונן

 אבל מדוייק, תאריך עדיין שאין נבון נם
 והמאושרת סופיית, והוחלט סוכם העניין

 דיילת משנה, יותר מזה חברתו אלא אינה
 עליו גדולה ׳שאומנם הירש, נעמי ארקיע
 מתהלכת אבל טובים, גובה מיספרי בבמיה

ואהבה. אושר מרוב השמיני ברקיע
ה ההחלטה את לשמור שניסו השניים

 ביותר, הצליחו לא בסוד, שלהם גורלית
ל איכשהו הצליח הזה המידע : ■ולראיה
 לפניכם. והריהו הקשובות, לאוזני התגנב
 ארקיע את לעזוב בשעתה שעמדה ׳נעימי,

 לא עדיין באוניברסיטה לימודיה לטובת
 יכול הכל מסתבר, אצלם, אבל זאת. עשתה
אדטו־טו. לקירות

רומן
המצלמה מאחרי

לביא אירית
נבון מעשה

כחוד לפגי זה במדור שהתפרסמה הכתבה,
שיים.
 לא שזה בתלונות אליו באו החברים כיל
 דד את ילה ־והורס אותה מגביל שהוא יפה

 והוא ברירה לו הייתה שלא עד קאריירה,
 בהחלט אבל סופית, לא אומנם — נכנע

 שיש למי אז לטובה. זיו וגם חד־ימשמעית,
 הקאריי־ בעניין הבוס או הבעל אל טענות

העניין. לסידור הכתובת זוהי רה,
היא לאירית. לה, שקרה מה זה ובכן,

 עבורו לדגמן מסויים בוטיק על־ידי הוזמנה
 שנערכה ומפוארת׳ גדולה בתצוגת־אופנה

 בתצוגה חדיש. ניתנייתי במועדון השבוע
 תציו־ שונים. קצת וציביון מעוף היד הזאת

 תיספו־ בתציוגית מעורבת היתד. השמלות גת
 דוגמניות־ מיטב שם שהיו נכוו ■אז רות.

חני הלא־מובתרות האלילות יהמו הצמרת,
 מיכל דונסדי, קארן צנטנר, תה

 אירית וגם ועוד, גולדנברג הלי אדר,
 היא להופיע. אמורה הותר. מדובר שבד, זו

 הזת־ סבלה במספרה, הבוקר כל ושיבר.
 אותה צילמו עת בשלווה ישבה ייפייפה,

פי מוכנה סולד, היתד, ■ובקיצור, לטלוויזיה
המיוחם. באירוע להופיע ונפשית סית

 לא- .בוטיק בעלת לאותה לה אוי אבל
 שמונה בשעה אירית אל שצילצלה נחמדה,
 היא אבל שמצטערת לה ■ואמרה בערב,

 ,שהיחד אירית, ישבח להופיע. תוכל לא
 פעמיים וחשיבה ומזומנה, ■מובנה כולד, כבר
 פשוט או דימעח, ׳ולהזיל להתרגז כדאי אם

לנ ולסדר־היום, ■בשקט העניין יעל לעבור
מהחיים. וליהנות לנתניה סוע

 התגנדרה השנייה, למסקנה הגיעה היא
 ■על העיניים את לכולם שתוציא כך לה

 היא מלכה. כמו לתצוגה והגיעה בטוח,
 עיניים ועשתה ׳הראשונה, בשיורד, ישיבה

 התצוגה בסוף לבעלת־הבוטיק. אמיצות
אפי חשבון, לד, והגישה הגברת אל ניגשה

 ונהנתה בצד ישבה אלא עבדה שלא. לו
מהחיים.

 מעניין, מיקציוע מאז־ומיתמיד היה הצילום
 במה הכירוך בכל האופנה, צילומי ובמיוחד
ומאחריהן. העדשות מול ומתחולל שנמצא
 המצליחים מצלמי־האופנה אחד והנה,

ב בשם ישראלי, הוא בליוס־אנג׳לם כיום א  ז
 בארץ וכישירוגי מתחיל צלם שהיה מנור,

 בבוורלי־הילם. דווקא להתפתח שהחליט עד
ונסע קם שינים, ׳שלוש לפני אחד, יבוקר

מנור זאב
סוב כי פסמייס

 מאושרת היותה לא הלא־נחמדד, הגברת
 מבטי לאור יאבל לנחש׳ שניתן כפי ביותר,

 בלית־ לשלוף, נאלצה שמסביבה האנשים
 צ׳־ק ולרשום יפינקס־הצ׳קים, את ברירה,

הנבונה. לדוגמנית שמן

ל הדוגמניות כל ,תתחלנה באמת אם
 חוששת אני ■בחיים, מיקצוען את החליף

 בתצוגות־ א' ליגה ׳בלי לבסוף שנישאר
 באחרונה שהופכות באלה יש האופנה.

ו למשל, גולדנברג חדי כמו שחקניות,
 שלומית כימו נשות־עסקים שחופפות יש

אמיר.
 דוגמנית־היעירום היתר. שכזכור שלומית,

 שמעיים לפני פתחה בארץ, אחת מיספר
 בוטיק סתם ולא שלה׳ הפרטי הבוטיק את
 ישבו מפואר במלון רמה, על אחד אם כי

 הים. חוף על תצוגות־אופנה עורכת היא
 רובם־ככולם !מיועדים שבבוטיק האביזרים

 הפרוייקט מאחרי שעומד ומי ולקיץ, לחוף
הסו והרומן לחיים החדש חברה הוא הזה
פוגל. קלאוס מחו״ל, שלה ער

 שלד הכירה הפרטי המולטי־מיליונד יאת
שם באיטליה, שערכה בטייול־חופשח מית

אמיר שלומית
המיליונר בעזרת

ל והחליט 30,־ד בו הבחור עליה התלבש
 הרעיון את ילה נתן בן־אדם׳ ממנה עשות

 ולקלאוס המזל׳ התמזל כי, הסחורה. ואת
 אירופה. רחבי בכל אופנה עיסקי יש זה

 וכך אותו, מימן וגם הרעיון, את נתן הוא
 לעבודה שיתופי עסק כיום לשולמית יש

 ובעל־ממון, חם־מזג בן־זוג עם ולחיים,
תל־אביב. איטליה קו על קבע היושב

 אפשר עדיין הגדולות בתצוגות אומנם,
 המסלול, על קורנת שלומית את לראות

 ציליומי־פירסוטת מתפרסמים עוד ופד,-ושם
 עוסקת היא לדבריד, יאבל שלח, חדישים

 ברצי־ ללכת יתחיל שהבוטיק עד רק בכך
 מירצה כל את ותשקיע תפסיק, אז ניות.

בעסק.
 אבל לדבר, מוכנה לא היא חתונה על

 אש על להתבשל ימשיך שם הרומן אם
ששלו הרגשה לי יש עכשיו, במו גדולה

 של ׳נסיעותיו בארץ. לעד ׳תישאר לא מית
 פשוט היא מדי. ויקרות רבות יפשוט קלאוס
 משלו בוטיק איזה לו ותנהל אליו תעבור
אירופה. מבירות באחת

להתפתחויות. נצפה

 בהיר שיום עד הבילויים, בעיר תענוגות
 בתו •בון, דבי ישלו לסטודיו ■נכנסה אחד
 שזכתה ומי בון פט הוותיק הזמיר של

 מדליק אתה שידה על האוסקר בפרס השנה
או לצלם צחה בלשון ממנו וביקשה אותי,

 שלח החדש אריך־הנגן עבור לעטיפה תה
■בקרוב. שייצא

ה ומצייצות דיווחים מגיעים ועכשיו לו,
 תמיד וזר, רב. חיל עושה שהוא ציפורים

לשמוע. טיוב
 של העליזים חייו לחם נמשכו וכסה
והאינטי הקרובים מידידיה שהיד, זאביק,

 המצליחה הישראלית הדוגמנית של מיים
של רגע אף פיספס לא הבחור פרי. חני

 האמת, יעל להודות התרגש, קצת ■מנור
 זאב, ואת המיקצוע את שמכיר שמי אלא
 התהיל אולי שהעניין לעצמו לתאר יכול

 דבי שם. ■נגמר לא בפירוש אפל בסטודיו,
 אביה את לו ומכירה לביתה, ׳אותו הזמינה

 יכולים ואתם אחיותיה. גדוד ואת המפורסם
 ריחף בדיוק רקיע באמה בעצמכם להבץ

הישראלי. הצעיר לו
 הם הזה מהרומן מבסוט שלא־כל־כך מי

 נשוי לראותו רצו שתמיד הצלם, של הוריו
ישרא רצוי כשרה, יהודיה לבחורה באושר

 מי המשיח, ימות יבואו עוד ואולי לית.
 פעמיים נאמר ואז ׳תתגייר בון ׳ודבי יודע,

שלוש. לא יאם טוב, כי


