
 בהתכוונם חתולה, לדי שקוראים ש ^
 שמכירים אותם אחדים, לחתולת-מין.

מפ חתולה, חק־ד. לאורלי קוראים אותה,
 באשר הרגליים. על נופלת תמיד שהיא ני

 כתבת־ענק חורשים שלושה בעוד תתפרסם
 של אחרים וצילומים צילומי-עירום שבה
 ידעו פלייבוי, הנפוץ ■הגברים בירהון חידה

 תדע תמיר אורלי כי המשוכנעים, אלה כל
 כי ממשברים, לצאת תוכל ותמיד להסתדר

צדקו. הפעם גם
חדידה המקורי בשמה או חידה, אורלי

 האמיתי אופיו את גילתה אורלי רק לא כי
 עימו העומדים האנשים גם אלא אבישי, של

מת החלו אבישי של עסקיו בקשרי־עסקים.
 וכן עניין, בהם גילתה המישטרה מוטטים,

מה לברוח ניסה אבישי בתי־המישפט. גם
 המ״שטרה על־ידי נתפס סמוי, כנוסע ארץ

ונפ נורה האוניה, בארובת התחבא כאשר
שוטרים. על-ידי קשה צע

 ופתחה מחדש, להשתקם ניסתה אורלי
 אבישי של הנושים לדוגמנות. בית־ספר
ואמהות דלתותיה, על להתדפק המשיכו

לב כדי רחבי!תבל, מכל מלכות־יופי פש
וד,סכס הפוטוגניות היפות, את ביניהן חור
 כמו לאורלי, בירחון. לכתבות ביותר יות

 בהוליווד כי התברר, הפלייבוי, לעורכי
 תואר נושאות מאלף יותר נמצאות עצמה

העולם. רחבי מכל מלכוודיופי של לשעבר
עב מועמדותן את שהציעו הצעירות כל

 נבחרו מתוכן צילומי־פיבחן. של סידרה רו
 כמובן, שביניהן, השני, לשלב צעירות עשר

 על-ידי הפעם צילומי־מיבחן, שוב אורלי.
ה ארבע המפורסם. השבועון צלמי בכירי

 עדיין אורלי כי לפלייבוי,1 נודע באשר אל.״
בתמו בעולם שבועון בשום הצטלמה לא

 כאשר אולם התלהבותם. גברה עירום, נות
 מרבית מדוע. גם הבינו לצלמה, התחילו

 אורלי של יהיו הפלייבוי ישל הצילומים
 והביישנית, הבתולית החזות בעלת לבושה

 צוות ראש לה אמר מתבקש,״ ממש ״זה
הצלמים.
 הפלייבוי. להופעת עתה ממתינה אורלי

 הוא הפרסום זמרי שייקרה שמה יודעת היא
כמלכת־ שנבחרה אחרי בארץ לה ■שקרה מה בפלייבוי בתולה

ל־ מצורף שהיה השוברלעירום דולר 500
 אורלי שקיבלה צ׳ק

 הירחון, עבור שערכה הערום צילומי עבור מה״פלייבוי״ חידה
עבור דוגמנות ״תשלום כתוב: הדולר 500 בן לתשלום בהסבר

 קרי על־ידי שנעשתה תחרויות־יופי זוכות של מצולמת כתבה
 כי טוענת חידה וכתובתו. הירחון של שמו מופיע למטה מורים.
 אהבו שהצלסים מאחר בעירום חיו לא שלח התמונות מרבית
לבושה. כשהיא שלח, והביישנית הבתולה דמות את דווקא

החוד בשלושת חזרה היא שאליו שם —
בהוליווד נמצאת היא שבהם האחרונים שים

 אורלי ביפו. המסה למישסחה בת היא —
 נערת- היתד, שם דגניה, לקיבוץ נשלחה

 לכבוש החליטה מד,קיבת וכשיצאה חוץ,
מחיר. בכל הזוהר בעולם מקום לעצמה

 כמל־ נבחרה כאשר היד, הראשון הצעד
 פתחה הבחירה הזה. העולם של סת־המים

שעלי השטחים בבל רבים שערים בפגיה
 דוגמנוודצי- דוגמנות־מסלול, חלמה: הם

ב והרכילות החברה מדורי סרטים, לום,
ו ,!הדיסקוטקים מועדוני-הלילה עיתונים,

נוצצים. מחזרים המון המון
הס את עליה הקרינה הטלוויזיה כאשר

 שנעשה הראשון הסרט מלכה, להיות רט
 חידה הפכה כלשהי, מלכת-יופי על בארץ

 מאבקה בישראל. מישפחה בכל בת־בית
עצ להיות הרצון להצלחה, הקשיים רצוף

בפ הכנה והחשיפה הקשה העמדה מאית,
 חידד, אורלי שלהם. את עשו המצלמה, ני

 תואר, נושאת וסתם התיכה מסתם הפכה
אופי. בעלת לאישיות
ההצ בשיא עומדת אורלי כי היה נראה

ש צעיר, בבחור אז פגשה היא שלה. לחה
הב לה והבטיח לרוב מתנות עליה הרעיף
הר הראל. אבישי יותר, עוד רבות טחות

מצ מישרד־נסיעות של בעליו אז היד, אל
 קוק. חברת של כבעליה לפחות והתנהג ליח

 של בלובי פגישות לתוץ־לארץ, נסיעות
 סגנון- את היוו מפוארות ומסיבות בתי־מלץ

 של ונערת־התוץ אבישי, שהציע החיים
 תוך אולם .נישאו, השניים קיבלה. דגניה

 שלו הבעל כי לאורלי התברר קצרה תקופה
רמאי. אלא אינו נישאה

הש מכוערת. היתח השניים בין הפרידה
פקי ומישפטים, עורכי־דין הדדיות, מצות

התברר, בינתיים ונושים. הוצאה־לפועל די

 שיל לב״ת־הספר בנותיהן את לשלוח פחדו
המפורסם. הרמאי אשת

 את סגרר. היא התייאשה. לא אורלי אולם
 להוליווד, ונסער, דירתה את מכרה העסק׳

בית :בתי־ססר בשני מייד נרשמה שם
 ובית- שטרסבדג לי של לשחקנים ד,ספר

ספרותית. לאנגלית ספר
 באנגלית לשיעור במישחק שיעור בין
סדד פלייבוי הירחון כי לאורלי, נודע

 על- נשכרו העשר מתוך שנבחרו מאושרות
 אחת כל על כתנות־ענק לשם הפלייבוי ידי

׳מהן.
ה כמלכת-היופי בפלייבוי תוצג אורלי

 עודני את העמידה אומנם היא ישראלית.
 ולא מלכת־טיס תה שהי העובדה על העיתון

תו את תרגמו בשאלה אולם מלבת-יופי,
 מגוחך הוא כי החליטו, הם לאנגלית, ארה

מישר- היופי ״מלכת אותה ובינו בתינום,

 היא אודותיה. הסרט שהוקרן ואחרי המים
 הפלייבוי נערות בל שהוזמנו כפי ;תוזמן,
 ובסל- אחרים בעיתונים לדיאיונות לפנית
 יתחילו ושחקניות זזנמנידת וסוכני וויזיח,

בה. להתעניין
 הצפויה. מההצלחה מתרגשת אינה אורלי

 שהיא פעם עוד זו תהיה תבוא, זו אכן אם
 ה*- אולם הנכון. הסוס על לעלות הצליחה

ממנו. תיפול לא היא כי אורלי, מקוות עם,

הפ ראשי את כי ידוע. לדין. להעמידו
 דק לדין להעמיד הצליחו המאורגן שע
 לגבי שנעשה כזה, ניסיון עבירות־מס. על

מהעדים, הלק מות בגלל נכשל לנסקי,

אחרים. של ואובדן־זיכרון
 יוסף את ישנים במד, עדי דוחף מה
 אחז* את לישראל להביא לנסות בורג

אמדו, הליצנים המאורגן? הפשיע מראשי

האמרי חליפין: בעיסקת .מאמין הוא בי
תס וזו לגסקי, את לישראל ישלחו קאים

ם. הכרם חבורות את לקבל כים מדי  לפי ו
סיכוי אין בקליפורניה, עתה שקורת מה

כזו. לעיסקד, יסכימו ׳שהאמריקאים לכך רב
 הד־מש- מישדד-הפנים הבריז השבוע

וש ללנסקי, אשדד, יעינק לא כי מעי׳ת,
מייד. יגורש — היתר בלי ארצה יבוא אם
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