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 עם :אותן אוהב הבחור ׳לעשות. ימה אין
 כזה אלא תואר סתם ׳ולא תואר, רצוי

 לא אפילו ימוד. פחיות רוזנת. ׳שיל מפואר
 בן כאוכמן אלכם והוא הייחסן לו. מזיז

 בנו הוא הוא שליו האישי ובייחוס ,22ה־
הינתינייתי. היהלומן בא,ובמן, שלום של

ו החופשי, בזמנו בצילום עוסק ׳אלכם
הצי •את להיפוך ■אפשרות יעל תושב אפילו

 של היד,׳לומים למרות ■בחיים, ׳מייקצועו לום
 הוא יממש ממש ליו ׳שקורץ מה יאבל אבא.

 צריך ■אותו למצוא שרוצה ומי הבילויים,
מת הוא ׳׳שביו !בנתניה, למועדון לבוא ריק

עירב. מידי ייצב
 על עשה הוא הצבאי שירותו יאת אומים

 לא שמזה ׳ניראה אביל צבאי, ■כתב של תקן
■להמשיך. מובן לא ׳ההוא בלוט יצא

הרי מתמצא, שלא למי הרוזנת. ׳ולעניין

 המסתובבות הרבות הרוזנות יבץ עירבון:
 אחית גם יש זה יתואר ׳נושאות כשהן בעולם
 למען והיא, מולטאני גרציאנה ששמה

 באיטליה, דוגמנית ■בתור עובדת הפרנסה,
 הנשים איחית נחשבת ואפילו מאד מצליחה

אגו. במיל היפות
 תחביביו :כך היה זד, ההיכרות. ולסיפור
 ■נשיים, הם הצעיר באוכימן של המקוריים

 באיזה משינה לא ,ונשים .והעיקר נשים,
 וכמובן מצליחות, יפות, לעניין. אבל גיל

רוזנוית.
 כצלם־ המישיני: ■תחביביו במייסגדת יאז
 שמע גם ושם בימ״לאנו, אליכם ׳ביקר חובב

 ראה וגם שילה התואר ועל גירציאנד, על
ל רצינית לאמביציה נכנם ■ובמובן אותה,
 מפונות־ ישכיר הוא זה ׳לצורך יאותר השיג

התחבי במיסגרת זה גם יפהפוה, ספורט
 לסקי, קורס עבר שלו, המישינייס בים

 ד,- ברשימת אצלו ירשום הוא שגם ספורט
הרוזנת. .לציד יצא ׳ומייד .תחביבים,

 ביקרה שהיא הסקי באיזיורי ביקר הוא
 מזלו והתמזל ריבים ומים יעבדו ׳ולא בתם,
 המפוארת במסונית־הספורט טרמם ילה לתת

 דרך על האצילי הרומן עליה יכך השיכורה.
המילה
 מוכן אלכם אין הרומן. ׳נמשך זמן כימה
 בגפו כאן שהוא הייא עוברה אבל לפרט•

 אומנם הוא ציפורים. ׳ואין ׳רוזנת עוד ואין
 בעיק־ ׳בקרוב ■תגיע שלו ישר,איטלקית טוען

מם. אין ■דיבורים על יאבל ארצה, בותיו
■ש לאוזן, מפח לספר, ומוסבים גם חבריו

 הוא כתחליף ראויה. ישראלית ילו יימצא אם
 כי חי״ש-ימיהר, הרוזנת על ■לוותר מוכן יהיה
עתיד. ׳אין סרוזנות הרי

שות חד
צל רפי א

 הבא הרומן על לכם לספר מה הרבה
 אודותיו. על שתדעו רציתי רק לי. אין
 בייחוד ידועים, אנשים הם בו הקשורים כי

 הידיעה. בה״א א ו ד, זה והפעם הוא
שהשמועות רומן כיום מנהל שאולי רפי

כאופמן אלכם
תואר עם רק

 לעסות ׳ואין מזל, של עניין הוא יטוסו
 לי אמרו ■כך והיא, ההוא היי על טוטו

לפע יש בכל-זאת ׳לעיסות, סד, אפל תמיד.
 על — זה מהם: שצועק סיפורים מים

 להמיר ׳שיכולתי כזה אחד ׳והנד״ !בטוח
 עשיתי שלא ׳ומזל ■בטיוח על יכימעט עליו
■כהוגן. מפסידה הייתי ■כי זאת,

 כהה־העור העניק ככדורסלו ׳המדובר
ב ילד לכל כיוום המחפר פרי, אולסי
 זמן מזה הישראלית ׳הברתו ׳וכמובן ישראל,

 כן־ תמי התמירה הדוגמנית מאד, הב
מלסת־המים. ■גם ׳בשעתה, <שהייתו מי עמי,
 ■בדירתו יחדיו התגוררו ׳ששניהם ׳ניכון יאז

 תמי אפל תל-אביב, •שבצפון !איולסי של
ההו אצל גרה עדיין שהיא סיפרה תמיד
 מקום היה שלא ,וספון בחאשיוףלגייון. רים,
 גם ובכית יחדיו, ניראו ילא אלה ישני שבו

 יילד סטו ׳אולסי, יאז .בפאריס ׳שהתה כשתמי
 ה־ סהיפוית אחת .אף עם יצא לא טוב,

 אמת, ובנאמנות. ילה וציפה וחיסר, מעהנייינחת
 קד ■לפעמים יאבל עליביסוח, ׳רומן היה זה

הטוטו. יאת ׳שמשיבשים דברים רים
 סיים ׳והתמיר הנאד, הצמד יקרה. זד, ׳והבה
 מופתי. ובשקט ישלו, הרומן את :אלד, ■בימים

 דבר נפל מאז יחודש במעט עיבר עובדה:
 ריבותי׳ יכן, כן, עכשיו. ירק התבשרתי ואיני

 לעומתו יאבל ופנוי, ׳חופשי ישוב אולסי
 אילן למשפטן חזק־חזק תמי צמודה

 זה גם ׳אליו? היגיעה היא :איך לפידות.
ב לפניכם והריהו עצמו, בזנות סיפור
הדרו. מלוא

 לשעבד, הברה בית יאת ׳תמי כשעזבה
 ידידתה ■בעזרת אותה, ומצאה דירה חיפשה
 בתל־ אבן־יגבירול ברחוב ברון, רונית

הברות שהן!תהיינה החליטו השתיים אביב.

פרי ואולסי עמי בן־ תמי
תרבותית בצורה רק

 רד ירע. לא ׳ניראה ׳והזיווג ׳ולידירד״ לחיים
 בלונדית עצמה, בזסות יפהפיה שהיא נית,

 ר,אופנאי שיל הפרתו הייתה ׳ועגלגלה, גבוהה
 מתכננת־ כיום לה אימצה שאותו מיקי,

שוחט. ניצה האופנה

מן סי ט ב ק ל ט נ אי ה
■והמקוב הסוכרים הרומנים ל0י לא אומנם

מי־יודע- ■אינטלקטואלית ירמה על הם לים

ה דרכן את החלו ■הרווקות שתי ׳וביפן,
ש כפי ■ואז, !בני־זוג, ללא בחיים משותפת

כ עובדת ׳שרונית הסתבר הגורל, רוצה
כ וחמי, לפידות, ■שיל פמ״שרדו פקידה
 למישירד אחד בהיר יום יבאה ■נאמנה, חברה
 כדי הופיעה, ישבה ׳אופנה ׳תצוגת אחרי
 ממש שם, ■לארוחת־צהרים. ■רונית יאת לקהת

הצ הטלפונים, ומרכזיית ׳סייסרי־החוק בין
 הברתה יסל והבוס הדוגמנית מבטי טלבו
כל החיוני המפורסם הקליק נוצר ■ומייד

 כחודש, מזה׳ היום, יועד ומאז לכימיה. בך
סיפור זה יאם ■לשאלתי חדש. רומן יש

 אין ׳שעדיין תמי אמהר, יגבר,־גלי, או רגיל
מאד. טוב נראה זה יאבל לדעת

 : בגפן, מבלות ינייד,או ורונית ■תמי אומנם,
 זה אבל בנתניה, ׳במועדון בני־זוג, ללא
 1 קייז על יקשה ׳כרגע עובד שאילן ׳בגלל רק

 לבלות. וגם לעבוד גם זימן לו ואין מיוחד
 י המישפד הפעילות עם שיגמור ברגע אבל
 לבלות יתחילו שהם ׳לתמי, ילה, ברור טית
 | תלונות, לה ■אין בסך־הכל שיכתוב. כסו
 אותר. המעסיקה המאומצת ׳מהעבודה חוץ

 : והצילו- התצוגות ערב. עד מבוקר יום־יום,
ל חופש שיל דקה לד, מותירים .אינם מים

ן עצמה.
 שזופה ׳כזאת :אותה שיראה ימי אביל

מקב בזה צבע יאמין. לא פשוט ושחומה,
 אז בשמש. ושכיבה שיזוף ׳מהרבה רק לים
להתלונן. ילא נא

 על עומד בפירוש הזד, יתאחד אבל ימה,
 כוונתי יותר. עוד גבוהה לא .אם ׳כזאת רמה
ה הצלמת הטרי, המאושר לזוג דיז אור ע
 לתיאטרון הפרויפיסור החדש, ובעלה גן*

 הפרו־ ביירושילים העוברית באוניברסיטה
דעון פיסור ת. ג ר עפ

ההו בוגדת ׳שהיא עליזה, :לתיזכיורת
 עברית וסייפרות ׳תינ״ך לפילוסופיה, גים

 כמורה שימשה העייברית, באוניבריסיטד,
 לה וכשינגיסר בירושלים, רחביה ,בגימנסיה

 ולהיעשות מעילות 180 ׳לפנות החליטה מזה
 פנים המזל לה האיר ואז עיתונות. צלמת
 ■גרגורי ׳שחקן־זו',קולנוע את הכירה והיא
 תפסו השניים סרט. בארץ שהסריט בעת פק

הכו לה הציע ומייד טובים, ויחסים ■ראש
ו העולם סביב אייתו להסתובב הנודע כב

 אז עימד שאותו לסרט הסטיילס יאת לצלם
ב אפילו ■מופיעים שלא ׳במקומות ׳לצלם
מסה.

עפרת וגדעון עליזה
בישראל רק

 בו שיעבדה העיתון את עליזה עזבה בך
 להנאתה. בעולם ׳לשוטט ויצאה הארץ, :ואת
 לכור ארצה, הזרה תמידיתמיד היא אביל

גדו ׳מפיקים ■אומנם ירושלים. מחצבתה
 ב־ אליה, סונים עדיין הגדול מהעולם לים

 לא כביר היא ׳תודה, לא אפל הצעות,
מעונייגת.

מחודש. יותר כבר בעיר מסתובבות עליו
 אחותה אליאן, צכיה היא שלו החדשה

ש אליאן, יונה השחקנית של החיילת
קשת. ששי הזמר של אשתו היא

 לה שהיה שמועות שהילכו נכון ובכן,
 לפני אחד, זמר עם רציני רומן לצביד,

רציני באמת היד, ושזה חודשים, כשלושה

הזמר  אחת: בעיה רק היתד, אבל מאד,
מאד. חזק ואפילו נשוי, היה

 ה־ הריסת רעיון על שוויתרו אחרי אז
 לב עם הקטנה לה הסתובבה מישפחה

ב החדשה, אהבתה שהופיעה עד שבור,
 אין מאז, באופק. המיסעדן, של דמותו

להתפתחויות. המתינו מצביה. מאושרת

 ה־ שיל בחיקו מצאה הסופי אושרה ואת
בנישו כבר התנסה הוא שאף סריופיסור,

 כידוע, היותה, הראשונה ■אשתו קודמים. איו
 ראש־המימשלה סגן ישל בתו ידיו, אורלי
 טרי, גרוש היה שעפרת הגט ידין. ייגאל

 להחליט על־סנת רב לזמן ׳נזקק שלא נראה
בשבילם. טוב מה

ה העולם אשת שעלתה, שהשיב ימי אז
כמס טעה, התר,יילד״ בחיידק נדבקה גדול,
במזל. להם ושיהיה התמסדה, היא תבר.


