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לדוגמנית
 בזמן פעם, לא עצמכם את שאלתם אולי

אי לדוגמנית־הציירת קרה מה האחרון,
 רואים שלא קרה מה דווידסקו. רים
 לה היו בזמנו עליה. שומעים ולא אותה

 שקט. — ופיתאום מרחיקות־לכת, תוכניות
 מעורבת היתה איריס לידיעתכם, ובכן,

אר את קשה. וניפצעה בתאונת־דרכים
 לא־ ,העבירה האחרונים החודשים בעה

 יצאה עתה בבית־חולים. בנעימים, כל־כך
 לסיים כדי ומתוקנת, בריאה כשהיא משם,
 שאותו הסודי הרומן את ולתמיד, אחת

האוב היה מי האחרונה. בשנה ניהלה
 בסודי אירים שומרת התשובה את ייקט?
 לא הוא שלדבריה מפני פשוט סודות,

פירסום. אוהב
 עתה אך בצוותא, גרו כידוע, השניים,

 מה, משום נראית, ואיריס עבר חלף הכל
מתכ העצבות על להתגבר כדי עצובה.

 לממש ואולי ולדגמן, לחזור אירים ננת
 בוטיק־סלון לפתוח :שלה ישנה תוכנית
בביתה.

דווידפקו איריס
חולים בבית חודשים 4

פנטומ<מה
ם בענני

 תל-אביבית דמות הוא בוקר יורם
מה הנ״ל, הפנטומימאי ידועה. בוהמית
 על שנתיים מזה לו יושב בארץ, ידועים

שה בניות, לשתי אב גרוש, של תקן
 הרבה ארבע־עשרה. בת ביניהן בכורה
בו יורם על עליו, סיפרו והרבה דיברו

 אהבה סיפור הוא זה סיפורי אבל קר,
עליו. שסופר הידיעה בר,״א
 עם יורם לו מסתובב כחודשיים מזה
 בוגרת עירית, בשם ,24 בת צעירה

השלי השנה ותלמידת להקת־פיקוד־דרום
 שהיא עירית, ברמת־גן. בביתיצבי שית

 כנראה קצוץ, שיער ובעלת נמוכת־קומה
מס הוא כי ליורם, משהו לו עשתה
 מאכלסים שניהם בעננים. כשראשו תובב
 לזה זה צמודים עליזה, רווקות דירת

שעו כמי ונראים היממה שעות כל במשך
משוגעים. חיים שים

 חתונה, על כבר מדברים שהם נכון
 ניכנסו לא עדיין כך על השיחות אבל

גבוה. להילוך

01₪ מ (1111111 מל (07
 ימי חמישה
שיכרון

ועש לביקור, ארצה, באה מי תנחשו
 ימי בחמישה וגועשים גבוהים גלים תה

 המפורסמת הרוזנת נכון, כאן? שהייתה
 את אוהבת היא פאלוצי. כריסטינה

בפה ומודה וברצינות, ליבה בכל ישראל

שגיב משה
3 מיספר

 הישראלים הגברברים הם שאלה מלא,
 הקודש. לארץ המשיכה מוקד את המהווים
 היו, גילעדי ואייל וייצמן שאולי
 הרוזנת של הקרובים מידידיה כידוע,

הקוד בביקוריה קטנת־הקומה הבלונדית
בארץ. מים

אמי בחתיך עינייה הרוזנת שמה עתה
כחו גדולות, עיניים לו שיש שחרחר, תי,

 מי לכל טוב־על־הנשמה שעושות לות,
 שגיב, מוישלה לו קוראים בהן. שמביט

הכי השניים ויחסי־ציבור. פירסום איש
לא ומאז תל־אביבי, במועדון־לילה רו
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פאלוצ׳י כריסטינה רוזנת
טוב יותר

 השניים של חברים אומנם מזה. זה נפרדו
 יפה, ידידות סתם שזוהי לספר, יודעים

 י ? לסיפורים מאמין מי אבל
לארצות־ הרוזנת חזרה הביקור כשתם

השבור הלב
שי ואת רבים, שמעו טבת יעל על
תת לא אז יותר. עוד רבים שמעו דתה
 נכון או, קולה, נדם לאחרונה אם פלאו
 הבלונדית, יעל הארץ. מן לו רחק יותר,
 ושל טבת שבתי העיתונאי של הבת

 אורה בישראל, הווראיטי מנהל אשתו,
 מולדת למצוא לניכר, לה יצאה טבת,
בארצות־הברית־של־אמריקה. חדשה

 לה שיהיה חשבתי כך, על כששמעתי
 שהיתה יעל, השאירה בארץ שם. עצוב

אמ המיפעלים מנהל את אל־על, דיילת
מהפרי שבור שניהם כשלב אנג׳ל, נון
 הדיור אבל ממושכת. להיות המאיימת דה,
 וגם מהארץ גם שקיבלתי, האחרונים חים

 לבבות כך כל שאין מספרים מאמריקה,
 ומבלה יוצא כשהוא נראה אמנון שבורים.

 המופיעה חתיכה-הראוייה״להתכבד, כל עם
 תל־ מתגורר) הוא (שם ירושלים בקו

 יעל, על במייוחד). פעיל הוא (שם אביב
 התמקמה שהיא לי מספרים זאת, לעומת

 הפכה ושדידתה בניו־יורק, רע לא לה
פוק היתר, בין לחברים. מיפגש להיות

 סיי־ פול הזמר יעל של הדירה את דים
 דייר־מישנה כימעט להיות שהפך מון,
 לתפוס שרוצה אלן, *ודי והשחקן שם,
 בליבה אנג׳ל ושל סיימיון של מקומם את
יעל. של
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אננ׳ל אמנון
סיימון פול עם תחרות

 יגיע אחד יום אם אתפלא לא אני
חז יעל את קחו אס־אדאם: שדר לארץ

 לנו משגעת היא הקטנטונת, לישראל רה
הגדולה. אמריקה את

 גט מתכנן מוישלה לא אם ומי הברית,
 לחשה קטנה ציפור ? לשם נסיעה הוא

 את לרשותו תעמיד הרוזנת שהיא, לי
בניו־יורק. דירתה

בסדר הכל
 היא על רכילות כשקוראים' לפעמים,

 שתקום מסויים סיכון יש ועליהם, והוא
 לא ויגידו הם, או הוא יקום או היא

 שאני לפני ובכן, יער. ולא דובים לא נכון,
 הוא או היא ואם שואלת. אני כותבת

 אתם לעניין, ומדברים לי עונים הם או
 כשהם אבל שלהם, הצד את גם שומעים

השמועות. לקרוא נשאר לדבר, מוכנים לא
 שמסתובבים מהסיפורים אחד עוד והנה
 של רישמי אישור עליהם ואין חופשי

 מוכנים לא רבותי, הם, בדבר. הנוגעים
 בשום אתי אבל כן, איתכם אולי לדבר.

ואופן. פנים
 שם רווח. למישפחת חוזרים אנו )הפעם

 לפני במישפחה. שינויים הזמן כל חלים
 רווח זאר שהשחקן שמענו רב לא זמן
 טיקוצ־ ליאורה לטובת אשתו את עזב
 ששיחקה והשחקנית אל־על דיילת לןי,

 אז קטן. שרגא האחרון בסירטו לצידו
 הבית את עזב הוא שלמענה כולם אמרו
 רומן מנהלים וששניהם שולה, אשתו ואת

מהסרטים.
 הוחלפו, השמועות פלא, זה ראה אבל
 ליאורה אין חדש. סיפור שומעים ועכשיו

 נכון. לא פשוט ■הכל ציפורים. ואין —
מת והכל שולה, אשתו עם בבית, זאביק

 הוא איפה אז מי־סנוחות. על שם נהל
 אתם וגם עצמי, את שאלתי נו, היה?
 לא, או שמועות אבל עצמכם. את שאלו

 צריך מה אז מחדש, מאוחדת המישפחה
 לפעם, מפעם חופש קצת טוב מזה? יותר
נכון? מישפחות, לקלקל צריך לא אבל

 שומעים או זאביק את רואים אתם ואם
יספר. לכם אולי במקומי. אותו שאלו ממנו,




