
יפה
זרות בידיים

 לידיו נפלה שלנו מהיפהפיות אחת עוד
 והיפה החטובה לדוגמנית כוונתי זר. של

 זורח שכוכבה הבחורה, אמיר. שלומית
 שזה החליטה בארץ, אחדות שנים כבר
 לא שכוכבה סיבה שום ואין מספיק לא

 מצאה היא ואכן, העולם. ברחבי גם יזרח
 שאיפותיה את לממש העשוי בעל, לעצמה
 הדוגמנות בעולם שמה את ולשבח ולפאר

 הנמנה צרפת, בן הוא המאושר הבינלאומי.
פאריס. של האופנה צלמי גדולי ־על

 כבן שיער, ובהיר גבה־קומה גבר הנ״ל,
 ולמרות שעבר השישי ביום ארצה הגיע ,30

 למסיבת שלומית אותו משכה עייפותו
 חניתה שערכו המרובעת יום־ההולדת

ר מ א ר, ו טנ א. ועודד ואדה צנ י היו ג

 יפה שהיא לעשות? מה לעשות? מה
 מארש, שרונה לא אם מי כזאת?

 וזה בכותרות. נמצאת שיטתי שבאופן
 לא היא דברים. לה שקורים בגלל פשוט

 בישראל רבות כבנות ומתיישנת יושבת
שלנו.

 שעבר את ודאי זוכרים מכם רבים
בנאמנות, זה מדור קוראים אתם אם עליה,

ב הדבר יודעי וכל הדוגמניות כל שם
 1 רב, כי באושרה שזרחה ושלומית, אופנה.
 בעלה. להיות העתיד את לכולם הכירה

 | חני־ רחוק. כל־כך שהעתיד תחשבו ואל
 י אחר־כך ומייד הבא, בשבוע ייערכו שואין
 ן ב־ לגור ועוברת שלומית אותנו עוזבת

 י בארץ לבקר שתבוא מבטיחה היא פאריס.
1 בשנה. פעמים שלוש לפחות

אמיר שלומית
בשנה פעמים שלוש

מארש שרונה
בצוותא בישולים

 למישכב שרונה נפלה הגירושין, אחרי
 המאוהב, האקס שימעון, לא אם ומי בניכר

 בחוליה. אותה לסעוד כדי במהירות בא
 אמנם, לביתו, אותה החזיר כשהחלימה

כמו. אבל, החוקית אישתו בתור לא
 תדמית: ושינתה לצייר החלה שרונה

 והכל שלומד. אנשי את שערה, צבע את
 פגישה באה ששוב עד בשלום. למקומו חזר

 של לטובתו הבית את עזבה והיא גורלית,
 זמן. לאורך לא זאת גם אבל אחד, נשוי
 שימעון של לזרועותיו היישר חזרה שוב

שלה.
 לפני הטרי. הסיפור מתחיל בעצם, כאן

הדייל את שרונה הכירה חודשים כחמישה

בעיניים כוכבים
 רביץ יהודית שלזמרת שתדעו רציתי

 זה לי, שנראה מה מכל חדש. רומן יש
 זוגה ובן יהודית ורציני. חם חזק, רומן

ומס ביחד המקומות בכל מבלים רק לא
 הנוצצות שעיניהם אלא מחובקים תובבים

אהבתם. את להסוות יכולות אינן
גל יעקב בשם מוסיקאי הוא המאושר

ובלונדי. רזה שיער, קצוץ עד,

ב המטייל. זאב, דושניל!. זאכ הוותיק
 וגם משרונה התלהב שנים, שש כבר עולם
 חפציה, את אספה טוב! כי אמרה היא

 והשתכנה וכר בגדיה רהיטיה, תמונותיה,
 הדייל של השכורה בדירתו כבוד אחר

המאוהב.
 בבישולים, גדולים מבינים שהם השניים,

 קרובים, לחברים מפוארות ארוחות עושים
בעננים. ומרגישים תוצרת־חוץ יין שותים

 חנה והלאה, מהם הזה שהתענוג לאלה אבל
זכתה שרונה ומקיפה: קצרה תיזכורת

 וגם בארץ גם בת־הנעורים בתואר בזמנו
 הרדיו קריין פרי, לעמק נישאה בעולם,

 תקופת־ לאחר שוב ונישאה התגרשה דאז,
 לוין. שימעון האמיד העסקים לאיש מה

ב ועושר באושר השניים חיו שנים כמה
 ביום ואז, בהרצליה־פיתוח. מפוארת ווילה
 וחזרה בעלה את שרונה עזבה אחד, בהיר

 הגט את בגרמניה. מוצבים שהיו להוריה
זמן־מה שעות. 24 תוך קיבלה משימעון

מור רינה
המאושר הזוכה

 השטח זה לידיעתכם, הספורט, העיתון.
 רציני סטאר הוא הנ״ל כי שלו, החזק

רמת־גן. מכבי של הכדורסל בנבחרת
כא המיועדת, היפהפיה את הכיר ארנון

ל הוועדה שולחן ליד שניהם ישבו שר
ב שהשתתפו הסופיות, המועמדות מיון

 מסתבר השנה. מלכת־היופי בחירת תחרות
 אלא המועמדות, את בחרו רק לא שהם

כמעט. נפרדים, הם אין ומאז זה, את זה גם
 קצר, לזמן השניים נפרדו זאת, בכל
ל כדי לארצות־הברית, רינה נסעה כאשר
 את המתאר לסיפרה, בקשר הליכים סיים

 ימים עברו לא אבל כמלכת־יופי. קורותיה
 עלה לאמריקה, דרכו העושה ולמטוס רבים
ומאוהב. צעיר בחור
 למישפחת סינדרלה. אגדת מתחילה כך

 מלכות־ לבחירת שנה מדי האחראי העיתון,
מלכת־יופי. רישמית, אולי, תיכנס, היופי,
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השבוע
 לי היה וילה׳ני, שמואל הצעיר השחקן את שראיתי אחרי

התיאטרון. בימת על לתת מה הרבה יש שלבחור ברור
 בבית־צבי לימודיו את מסיים אלה ובימים 25 בן הוא שמואל

 השחקן־ בתואר זכה כשבועיים לפני בהצטיינות. זאת עושה והוא
 תל-אביב במוסיאון שנערכה המצר, הסרט בתחרות הטוב־ביותר

 השופטים, חבר בסדר. יהיה בשם בסרט תפקידו על שנה, כמדי
 הענקת על החליט האירועים, על האחראי סמל, אדי של בראשותו

 לצעירים לסייע שיכול מה ל״י, 4000 של סכום על צ׳ק שהוא הפרס,
הלומדים.

 להמנע כדי הכל בלילות. כמלצר שמואל עובד לפרנסתו
 צריך לדבריו, שחקן, שלו. באופי לא זה כי חלטורות, מעשיית

 במשהו לעבוד שילך אז לא, ואם לו, שיש המכסימום את לתו;
 מה, את לתת רק רוצה הוא יומרות. הרבה אין לשמוליק אחר.

 זוכר שהוא מהיום הכישרון. כמובן, וזה, הטבע, לו נתן שלדבריו,
 החברים, עם החיים, עם עצמו, עם שמוליק משחק עצמו, את

ובבתי־הספר.
 לו נותר לא וכיום שלו תיבת־המיכתבים את ממלאות ההצעות

 בת חופשה איזו תבוא שתחילה נראה, אבל, להחליט. אלא
 שהיא דכיר, חגית החמודה, וחברתו הוא רק באירופה, חודש

 את הכירה 21 בגיל לילדים. ובתיאטרון בהבינזה עוזרת־במאי
 לא מאז דכיר. אריאלה הבכירה אחותה באמצעות שמוליק

דרכיהם. נפרדו
 טיבעי כה שנראה למרות מדברים, לא עדיין הם חתונה על

 בטוח העתיד אין עוד שבינתיים מפני פשוט לזה. זה נועדו שהם
 את שם נשמע בוודאי יסתדר, שהכל ברגע אבל כלכלית. מבחינה

הידוע. במארש הידועים, הפעמונים
וילוז׳ני שמואל

הטבע שנתן מה

 נחיו־חרב
מיס־יוגיבום שד 1̂

ש מלכת־היופי מור, רינה את זוכרים
מים־יוניברס? בתואר ישראל את כיבדה

 ב־ וגדלה שנולדה מור, הגברת ובכן,
משם, רחוק־רחוק הגיעה קיריית־טיבעון,

בניו־ לשדרה־החמישית רק לא וכוונתי,
בכלל. הזוהר ועולם יורק

 הגברים כל את שהחזיקה הזאת, היפה
 הגדול בעולם שם, גם אצבעותיה בקצות

 הגדולות עיניה את נשאה בארץ, כאן, וגם
 עתיד עם צעיר בחור לעבר דווקא והיפות

 היכרות אחרי רצינית. עמדה ובעל ורוד
 המחייבת השאלה את הבחור שאל קצרה
טוב, במזל אז מחייבת. תשובה וקיבל

 בקרוב תהייה גם ואולי חדש, זוג יש
חתונה.

 אינו הזה הנשי ביופי שזכה המאושר
מוזס, ונח פולה של בנם ארנון, אלא
ושבו אחרונות ,ידיעות הערב עיתון בעל
 בשנת בערך שהוא הבחור, לאשת. עון

 בעיתון כמובן, עובד, לחייו, ושש העשרים
 במחלקות עושה הוא ימיו את האבא. של

 ואת בשטח, העסק את ללמוד כדי השונות,
של הספורט מוסף במערכת — לילותיו


