
המנ יניב
 כל מיכן אותי שואלות שלי החברות

 עליהם. להן מספרת שאני היפים הבחורים
 כבר הוא אליו, מגיעות שאנחנו ״עד

 היק־ חברותי ובכן, מתלוננות. הן תפוס,״
 יש!! - שיש לכן לספר רוצה אני רות,
 והכי נבון, גם עשיר, גם נאה, שגם אחד

לא־תפוס. רווק — חשוב
לכולכן. מקום יש תרוצו, אל רגע, רגע,
 הוא יניס, כיסים קוראים לבחור ובכן,

 ראשית, אז תחומים. בהמון ועוסק 26 בן
להל אוהב והוא מצליח בית־אופנה לו יש

 מספיק לא וזה העיר. של היפות את ביש
 קטן, כסף זה אופנה בית כמובן. לו,
 באילת, גלידות למימכר עסק גם לו יש

 שהן יודעות היו באילת החתיכות כל ואם
 היו יניב, ניסים של הגלידות את מלקקות
גלידות. דיאטתל ומיד תיכף עוברות

שמס העליז, לרווק מספיק. לא זה וגם
ושאומ גדולה וואליאנט מכונית עם תובב

 ידו את שם שהוא מקום שבכל עליו רים
 האמרגן של סמוי שותף נעשה ברכה, יש

 את הופעות לסיבוב אלינו והביא טלית,
 להקת את גם ובאחרונה ?;ופרים. אסתר

בוני־אס.
 הזמרת על לכם אספר בוני־אם, א״פרופו

 בניסים התאהבה היא הקטנה. הכושית
 פעימה על דילג שליבן ולמעריצותיו יניב,

הס שהם שלמרות אספר לאבדו, מחשש
 שהיית חודש כל במשך צמוד צמוד תובבו
 הוא הבחור. הסתחרר לא בארץ, הלהקה

 את מחפש עדיין שהוא בסוד לי סיפר
לבבו. חמדת

 ה־ כל ולמרות לארצם, חזרו בוני־אם
 שעה לא הקטנה הזמרת של צילצולים

לכן. ממתין והוא ליבו אליה
 תכריחו עוד אתן להסתער! לא אבל

בטעות. אותו
 הפתעות. לו שיש באוזן לי סיפר הוא
 הופעות לסיבוב ארצה יביא הוא אולי

 המוסיקה. משיגסון טדאוולטה ג׳ץ את
 בטח טראוולטה יניב, ניסים לא אם אז

בהחלט. לכן יספיק

תאהבוה7
ל קשה יוסף איילה הדוגמנית את
 לה. נעלמת פשוט היא אלה. בימים מצוא

באח התמכרה היא כי אומרות השמועות
 היא שעליה לאהבה־סודית־ביותר, רונה

 להזכיר מבלי ובהתלהבות, בלי־סוף מדברת
 בבן־אדם הוא שהמדובר כנראה שמות.

 שמאז מפורסם, כך כדי עד מפורסם. מאד
 איילה את רואים לא האהבה שפרצה
,״י ______ ת.מדגמנ

 העת בבוא כי הבטיחה אותה, כשפגשתי
 האהוב. המפורסם של זהותו את תגלה

 למנוחה לדבריה, זקוקה, היא אז עד
גמורה.
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 רק שלא חתיכות שתי חופשי, באופן בארץ, פה מסתובבות
 כסף, גם להן שיש טוענים הרעים והלשונות יופי, להן שיש
 19ה־ בת מלצקי אלינור של היחוס יחוס. להן שיש אלא

 ח״כ של דודות בנות שהן זה הוא 20ה־ בת אוריליה ואחותה
 ראש־ של מישפחה לקרובות אותן הופל גם וזה מילוא, רוני

 לחסיד! נשוי רוני של אחיו כידוע, כי, סכין. מנחם הממשלה,
ראש־הממשלה. של הבת מילוא,

 הרחוקה, מאדצות-הברית חודשים כמה לפני הגיעו השתיים
 המדובר הצליח. אחד נסיון אותן. לחטוף ניסו כבר צ׳ק וצ׳יק

 נוטלים, כרוך עם צמוד צמוד שהולכת אוריליה, בבכירה, הוא
 השנייה בתל-אביב. ביטוח בחברת ומבטיח צעיר מנהל שהוא
 עתה היא האלה הגישושים ובמיסגרת גישושים עורכת עדיין

 שר־התעשייה של עוזרו שהיה מי פלג, אלישע של בזרועותיו
 עובד הוא ועתה ביניהם עבר שחור שחתול עד הורכיץ, יגאל

 גוטליב עם אוריליה של שהקשר בעוד אולם במדכז-ההסברה.
יותר. טובות להצעות אלינור מוכנה אמיץ,

 גם אלא חתנים, למצוא כדי רק לארץ באו לא השתיים אך
 רפואה, ללמוד רצתה אלינור באוניברסיטה. משהו ללמוד כדי
 או־ בביולוגיה. הסתפקה היא אז לה, הלך כל־כך לא זה אבל

תל-אביב. באוניברסיטת פסיכולוגיה ללמוד עומדת ריליה
של האמא שלהן, הדודה אצל בינתיים מתגוררות השתיים

חבר-כנסת, של אמא בפני החדר של הדלת את לסגור נעים הסטו- במעונות להן שהובטחו החדרים שיתפנו עד מילוא, רוני
להתבודד. רוצים כאשר כך כל לא כי זה, לרגע ממתינים אלישע וגם ברוך גם דנטים.

פלג ואלישע מלצקי אלינור
נעים״ ״לא

החתונות
יז־ין

 הפרופסור של במישפחתו הקשורים והגרושין החתונות אחרי לעקוב יכולה לא כבר אני
מפ סגן־ראש-הממשלה של המישפחה הזה שבעניין לחשוב מתחילה אני ידין. ייגאל

מה. יודעת לא ואני ד״ש־דמוקרטים־שינוי של בעניינים מאשר יותר תיעה
 מירושלים, העשירה לאלמנה להינשא עומד שידין כך על שמועות היו בהתחלה אז
 שהיו ידועה, ירושלמית לרופאה להינשא עומד ידין כי נודע בינתיים שרוכר. גיטה

 בתו נכנסת הנישואין ולבמת להפתיע גומר •אינו ידיו לכן. קודם בעלים שני כבר לה
 עימו אנגלי צעיר בגלל עופרת, גירעון מהפרופסור שהתגרשה אורלי, הבכורה,

 לו נשא ומייד הרבה המתין לא גידעון הקרה. בלונדון ואוהבת מתגוררת חיה, היא
 נכון, יותר או, אורלי, זאת ראתה אוורכוך. עליזה העיתונות צלמת את לאשה
 שלה. האכס אחרי לפגר שלא החליטה והיא בינלאומית, טלפון בשיחת זאת שמעה
בלונ והן בארץ הן האשה, שיחרור בעד אלא נישואין, בעד לא-כל-כך שהיא למרות

 האנגלי עם חיי־חטא ולחיות להפסיק החליטה כי המאושר לאביה אורלי בישרה דון׳
טבעת. ולקבל נישואין שרושם מישרד לאיזה איתו ולהיכנס בלונדון, שלה

 טוב. מזל
3 3,..,

פשרות בלי ( בניין עבודת

הנדת
גונחות

יוסך איילה
מאד מפורסם מישהו

עסקים במקום
 ובכן, ד עדיין זוכרים פז שלמה את
 גלייט, ענת הדוגמנית עם שניכווה לאחר

 במרחקים קצת להירגע הבחור לו נסע
 לארצות־ נסע הוא מזלו. את ולמצוא
 שהוא לי לחשה קטנה וציפור הברית
 מיקצוע — דווקא בניין כפועל שם עובד

הדעות. לכל מרגיע,

 האמריקאים, הבניין• פועלי כמו שלא
 מתעניין שלמה אין הפיגומים, מן עמיתיו

 ממתין פשוט הוא האמריקאיות. בבחורות
ל העומדת הישראלית, חברתו לכלה,
הקרובים. בימים אליו הצטרף

 עצוב, מישהו על סיפור לכם והרי
 לישראל שהגיע ?ליין, אצי לו שקוראים

 מזהירה קאריירה לאחר שנים, שבע לפני
פלייבוי. בעירומון כצלם

 :ענה והוא עצוב הוא למה אותו שאלתי
 מצאתי לא ועדיין בארץ אני שנים ״שבע
 בפלייבוי.״ לצילומים מתאימה מישהי

 לא? עצוב, להיות טובה בהחלט סיבה
 אינו הפלייבוי עדיין, יודע שלא ,ולמי
 למענו. שמצטלמות לחתיכות רעות מבשר

 את או וולש, רחל את לדוגמה, קחו,
 דנכ. קתרץ את או אנדרם, ארסולה

 בעזרת הקאריירה את החלו אלה כל
בפלייבוי. שפורסמו תמונותיהן

 לתשומת־ליבכן, זאת קחו ישראל, בנות
 בסבלנות המחכה שלאבי, לכן דעו אבל
 מן רבות דרישות יש שנים, שבע כבר

 ללא עומד, הוא כך ועל המועמדות.
פשרות.

סיפו כמה לכם לספר מתה פשוט אני
מכי כולם ככה. אז האופנה. מעולם רים

 הבלתי- תצוגות־האופנה מנחת את רים ן
 להזיז תוכל פצצת-אטום שרק מוכתרת,

המס בראש הרמקול מול ממקומה אותה ן
 לראות תענוק פשוט שפלן. דליה לול,

 בידה שרביט-ההנחייה את לוקחת דליה את ן
קהל. סוג כל באימרות־כנף ומשגעת
 בבימוי, עוסקת להנחייה שנוסף דליה,

ה זומיזרח לטובת בקרוב אותנו עוזבת
מש ואני ארוכה, לתקופה לא אבל רחוק,

לנעליה. להיכנס תנסה מי לדעת חוקקת
ש דונסקי, קארן דוגמנית-הצמרת

 פורשת, היא אדטו-טו שהנה חשבו כולם !
 לא- כאם שגם ומוכיחה וחזרה, הפתיעה

בצמרת. להישאר אפשר צעירה כל-כך
הרוג צועדת דוגמניות-המסלול ובראש

 מל- כן־עמי, תמי גבוהת-הקומה מנית י
 מאול* פרידתה שמאז לשעבר, כודהמים )

גבוהים. בחורים מחוסר מיואשת פרי סי
 האביזרים כל ובו תיק עם תמיד היא .

 אולי בילוי, במקומות אפילו לתצוגות,
 מיקצו- אם במפתיע. תצוגה ממנה יבקשו

ח1 הסוף. עד אז — עיו
ס הכושית והדוגמנית  אותנו עזבה לוי

בארץ, מסחררת הצלחה שנות שלוש אחרי
 בעלה עם יחד בחו״ל, המוסיקה לטובת 1

 בים ששחה הזוג, מבית-אלפא. הקיבוצניק
 לא שזה כנראה החליט למופעים, הזמנות ן

מספיק.
 לה להזכיר אבקש אותה, שיראה למי

 ודוג־י זמרות אלפי יש הגדולה שבאמריקה
 כמו אבל אחת. רק ובארץ כושיות, ימניות

 הישראלי, האופנה עולם את מכירה שאני ,
תחליף. במהרה לה יימצא י


