
 הירש ׳שאיתר, ספורט, יגואר מכונית איתו
 הביא מכוניתו מלבד הארץ. ואת העיר את
 שהיה דליה הישראלית אישתו את ג׳י
 בפלייבוי בתצלומים להופיע הכבוד לה

 שאי חתיכה ישראלית. כנערה ׳72 בשנת
בה. ׳להתבייש אפשר

 השתזפו, בארץ, ישבו ויוה בני־הזוג
שב־ לימילאנו חזרה ונסעו בוטיק פתחיו במולדת

 וגם אופנה מתכננת גם !שהיא דוגמנית
 בלאו. נורית היא ויפה גבוהה ג׳ינג׳ית

ל נסיעתה לפני עליה כתבתי לראשונה
 עמדה שאיתו ליבה בחיר אל פאריס,

 נעלמו מאז שנה. חצי בערך לפני להתחתן
 בה כשפגשתי אלה ■לימים עד עיקבותיה

 במזל אותה !ובירכתי שניגשתי מובן שוב.
בחיים. הפתעות יש אבל טוב.

מה רצתה שהיא מה כל שלא ■נראה
 נכון כסף. של״ מגש על לה הגיע חיים

ד בן לנאואר ולולאן שהיא אומנם  35ו
 שלרולאן ונכון שנים, שלוש ואהבו יצאו

 אחד ושהוא השעשועים בעיסקי קשרים יש
 !ונכון באירופה, הגדולים התקליטים ממפיצי

 נורית את סידר ושהוא כסף, לו שיש
הע שהוא ׳ונכון בפאריס צמרת כדוגמנית

 בכל למה אבל מלכה. של חיים לה ניק
 •וממשיכה רווקה, עדיין כאן, נורית זאת

 כשהודיעו החל הכל במולדת? לדגמן
 חייבת ושהיא אנוש חולה שאביה לנורית
 הכל. לפני המישפחה וכמובן, מייד לחזור
 ונורות נפטר, אביה ארצה, הגיעה נורית

 והיא ימים חלפו •וכך אמה. עם נשארה
 ושהיא בארץ, שוב להיות לה שטוב גילתה
וש לרולאן, מתגעגעת כל־כך לא בכלל
 היו׳ יהודי. לא שהוא לה הפריע בעצם

 החליטה וכך נוספים שיקולים כנראה,
ב רק ולהסתפק העושר על לוותר נורית
ל לאמא, קרובה בארץ להישאר אושר,

 חבר במחיר. המרבה לכל ולתכנן דגמן
 לא גם היא אבל -עדיין, לה אין ישראלי
 זמן, יש בוער, לא דבר שום מחפשת.

 אהובה את למצוא מקווה ,28ה־ בת נורית
ה מארץ יהודי צבר של בדמותו הבא

כאן. איתו ולהישאר קודש,

ויוה דליה
בשלושה אהבה

הבו לממלכת דליה חזרה שם איטליה,
שלו. למיפעלים חזר וג׳י שלה, טיקים

 נעימות לא ושמועות רבים ימים עברו
 אליהם. מגיעות החלו מהארץ הבוטיק על
 כדי ארצה והגיע מיזוודותיו את ארז ג׳י

הבוטיק. את שתנהל מישהי לחפש
 במועדון למשקה משקה בין אחד ערב

ח באתי פגש  מה- מהעובדות אחת פל
 ׳ואתי התיידדו, השניים במקום. וותיקות

 יפה־ ולנטינו לטובת המועדון את עזבה
התואר.
 על בארץ מסתדר שהכל שמעה דליה

 לא שוולנטינו וראתה ביותר, הטוב הצד
 מיטל־ את ארזה בקרוב, לחזור מתכוון

לתד כאן, בתל־אביב. והתייצבה טליה
 אלא משג־שג, בוטיק רק לא ראתה, המתה,

 שלווה •תופס כשהוא שלה ולנטינו את גם
הבוטיק. מנהלת אתי עם ושמש
צי חשפה ולא התרגזה, לא דליה אבל

 ביותר הטובה חברתה הפכה אלא פורניים,
אתי. של

המאו השלישיה את לראות אפשר כיום
 היום במשך רק לא ביחד, הזאת שרת

הלילה. בשעות גם אלא בבוטיק,

כלאו נורית
שנפסקה אהבה וראש

 איורי. של לחיזוריו להענות ממנה נימנע
 והחתיך הצעיר לבחור לקח וחצי חודש

אליו. תשומידליבה את להסב הזה

 שני ההסרטה סיום עם כמעט עכשיו,
 ייודע, מי ובוער. זוהר רומן מנהלים אלד,
 השני הישראלי השחקן יהיה איורי אולי

 לא בכלל הגברת אולי כי ישל,מנחם, בסרט
? הקאריירה לטובת האהבה על לוותר תרצה

 מ־ אחד הוא א;סל!י לכם שא יזוז את
 בארץ, ביותר הפופולאריים הרדיו שדרני

 העובדה יודע. לרדיו שמקשיב מי יכל
 והטובה החדישה במתכונת חלק ליו שיש
 הקלעים. מאחרי אולי היא צה״ל גלי של

שלאלכס זה יודעים, לא שאתם מה אבל

 25ה־ בת אנקורי גילת השחקנית את
 בנראה, מעט, ויעוד מכירים, בארץ רבים
 למזלה כי כולו, בעולם גם אותה יכירו
 של הפרטית התגלית הפכה הלא הרב

 ראה מנחם ׳גזלן. מנחם הסרטים במאי
 מייד !הגנרלית, אימי הסרט בצילומי אותה
 להפוך מתכוון ׳שהוא חגיגית והודיע נידלק
בינלאומי. סופר־סטאר אותה
מת הוא שאליו הראשון הפרוייקט את

 לימות מתכנן הוא גילת, את ׳להכניס כוון
 בלום־ חדש סרט יסריט מנחם הקיץ.

 וגילח, הוליבודים שחקנים עם אנג׳לס
 אבל היחידי. הישראלי הייצוג תהיה כמובן,

 פנים ההצלחה ׳מאירה בעסקים רק לא
באהבה. גם אלא לגילת,

כ גילת מופיעה הגנרלית אימי בסרט
 הבחור ,24ה־ בן פאלי אורי של חברתו
 לא מייכשול ששום והאמביציוזי, הצעיר
אותו. מרתיע

 את אורי ראה הצילומים, התחלת עם
ה ברגע לדבריו, והתאהב, נידלק גילת,

 תפוסה הייתה גילית לעומתו, אביל ראשון,
וכך צעדיה, את שהצר קבוע חבר עם

י8מ ־3ס

אנסקי אלכם
שנה בת אהבה

 סיפור יש 38ה־ בן והשרמנטי, הנחמד
 — זמן הרבה הרבה כבר רציני אהבה

שינה. לפחות
 ונאהב מאוהב, שאלכם הוא הסיפור אז

 וב־ שרי, בשם בהורה היא והמאושרת
 מעריב. בעיתון גרפיקאית היא מיקצועה

 כך כדי עד שחקים מרקיעה שם האהבה
ש הצמודה, חברתו את לקח אף שאלכס

קבל •ולחבק לנשק •מפסיק לא הוא אותה
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כש בפיליפינים, לטיול ועדה, עם
 של מיבצעו את לסקר התמן עצמו הוא

 הוא הווייט־נאמיים. הילדים עם נתן אייבי
 שרי אבל כעיתונאי, ׳לשם הוזמן אומנם

מאד. ופרטי אישי באופן אליו נילוותה
 לא היום שעד זה איך להבין לי קשה

 שלא עכשיו אבל לאור, הזה הרומן יצא
 בקרוב ואם •מעודכנים. לא שאתם !תגידו
להתפלא. ■אין כך על גם חתונה, ,שם תהיה

מאדי ואורי אנקורי גילת
וקאריירה אהבה

1 0 מ 0 1 1 1 1 1 1

 ורנטינו !!,1ורש
מאמין? היה מי

 אחד ולנטינו ארצה הגיע כשנה לפני
הביא 41ה־ בן החתיך ויוה. ג׳י ■בשם


