
ת מהדוגמני

ואוהבים רבים
 היה לא אילו קורה היה לא העניין ״כל
 אומרת אישי,״ באופן כל־כן־ זה את לוקח
 טלי, של הריב הוא העניין כשן. טלי

 ביטאון־הסטותטים של לשעבר העורכת
הסתד יושב־ראש עם האתון, פי לשעבר

זזנגבי. צחי בירושלים, הסטודנטים רות
העי מדברת. היא מה על יודעת וטלי

גדו בכותרות זכה הנגבי ובין בינה מות
ל דבר של בסופו והביא בעיתונים, לות

 מעטים רק אבל עיתון־הסטודנטים. סגירת
 דבר, של לאמיתו היה, הריב כי זוכרים

 דיוק, רוצים אתם אם או, אוהבים, של ריב
אוהבים־לשעבר. של ריב

 של בנה הנגבי, שצחי לפני הרבה עוד
 של עיתונה את צינזר כהן, גאולה ח״כ
אח ידיעות מראיין של ביתם בשן, טלי

 רות דבר וכתבת ■מזן רפאל רונות
 צמודימ-צמודים, חברים היו הם •בוגדי,

 שלהם שהסיפור ידעו בירושלים והכל
חתונה. של סיפור דבר, של בסופו יהיה,

בפו עסוק צחי חברים. לא הם עכשיו
 כיורש, מקומו את ומבסס שלו, ליטיקה

 בן־תשחורת עם פעם בכל נראית וטלי
 ״נשארנו אבל ירושלים, במסיבות אחר,
ידידים.״ עוד

 התעקש שצחי לכך טלי של ההסבר גם זה
ול עיתון-הסטודנטים, את לסגור כל-כך
אני, שזה ״ביגלל :להתפטרותה הביא

 אי- אישי. באופן נורא זה את לקח הוא
התקו את אחד ביום ככה למחוק אפשר

 כמו הגיב צחי ולכן ביחד, היינו שבה פה
 עדיין אני הכל, למרות אבל הגיב. שהוא

נחמד.״ ילד שהוא חושבת
סכי בעלי חברים לו שיש נחמד ילד

ושרשרות-אופניים. נים

למתכננת
 עסוקים שעורכי־דין לי מספרים תמיד

 לבתי- ובריצות במישפטים ולילה יומם
 שעורך־הדיו אותי לשכע קשה אך סוהר.

 ב- רק עסוק לידפקי צבי התל־אביבי
 אותו לראות מפסיקה לא אני מישפטים.

וצעירות. יפות נשים עם

גלזן אורנה
נזחו״ל חתיך

מכה
מכה רודפת

 האסטרולוגים ניבאו מה יודעת לא אני
 איך שנה. לפני בדיוק •טוויג, לסמי
ה אבל ? 1979 שנת עבורו תראה בערך

 לכם לספר מוכרחה אני מעשה, לאחר יום,
 שנה להיות היתד, יכולה שלסמי רב בכאב
טובה. יותר

 דוברי סמי, נהדר. דווקא התחילה היא
 שימחה שר־האוצר של האישי ועוזרו

 של מבטיחים הכי הצעירים אחד אדליד,
 להתחתן. מי עם גם ידע החדש, השילטון

 במלון והדר, פאר ברוב לאשה, נשא הוא
 של בתו יהודאי, יזנה את אביב, רמת
 שיש לליכוד, מקורבים הכי האנשים אחד

 כסף. הרבה גם אלא כבוד רק לא לו
 מיפעל- בעל כידוע, הוא, יהודאי פאפא

עס כמה ועוד לבוד, עץ הגדול הלבידים
כסף. המכניסים קים

סלע ואופירה דידסקי צפי
מקומי חתיך

אי לכל לידסקי הופיע האחרונה בשנה
 התימניה גלזן, אורנה עם חברתי רוע

 ודוגמנית בארקיע דיילת שהיא היפהפיה,
ש כשחשבתי בדיוק שלה. הפנאי בשעות

הפ דבר, של בסופו יינשאו ואורנה הוא
 חתיכה עם והופיע השובב שוב אותי תיע

 שהוא נכון סלע. אופירה בשם אחרת
 משום בעיקר לנישואים, כך כל פנוי לא

 נירה לעורכת־הדין נשוי עדיין שהוא
 כמה לפני כבר נפרד שממנה לידסקי,

שנים.
 יביא אורנה עם שהרומן חשבתי לתומי

 להתגרש. כדי הרבני בית-הדין אל אותו
 לי הסביר בעצמו הוא שטעיתי. מסתבר

 וגם מחפש. שהוא מה לא זה שנשואין
 שלושה לו יש שכן מישפחה. .להקים לא

בהם. מסתפק והוא מאשתו ילדים

 לפני כבר לידסקי הכיר אופירה את
 ולאר- ללונדון נסעה היא אך שנים, כמה

אופ בענייני עוסקת היא שם צות־הברית,
 אורנה, כמו דוגמנית בדיוק לא היא נה.

 הפעם שמלות. לתכנן יודעת בהחלט אבל
 לידס- החליט מולדת לביקור הגיעה כאשר

 בין הרומן לו. מתאימה בהחלט שהיא קי
 לא ועדיין טרי בחזקת ממש הוא השניים
ביותר. רציניים קשרים על מדברים
אור נעלמה להיכן אותו שאלתי כאשר

 יכולה אני יודע. שאינו לי הסביר גה,
ש לאוזני הגיעו שמועות אותו. להרגיע

 מצאה היא הזאת. ליפה לדאוג צריך לא
 בימים ועסוקה חוץ, מתוצרת מחזר לה

 לעומת אופירה לחוצלארץ. בטיסות אלה
 לידס־ עם מהקשר מרוצה מאד נראית זאת
זה. רומן ייגמר איך יגידו וימים קי

 אני לשנה, טובה התחלה לא זו אם אז
 אחרי טובה. התחלה היא מה יודעת לא

 מצא ארליך המכות. לבוא החלו ההתחלה
 את לחוץ־לארץ, מטיסותיו באחת לו,

קוצר, אריה
 כימיה, נוצרה השניים בין בטיסה.

 לתפקיד קוצר מונה ארליך חזר וכאשר
 איזה לו מצאו הועף. וסמי והדובר, העוזר

 משהו מרפא, נאות חברת מנהל של ג׳וב
 אבל בים־המלח, בפיתזודתיירות שקשור
 גם התפרקה הזו, הארורה השנה במהלך

החברה.
כי נורא, כל-כך היה לא זה כל אבל

א בין ב א ס מ א ל
 רק עסוק נתן שאייפי שחושב מי לכל

הו לי יש צדקה, ובפעילויות בקמבודיה
 גם קשורה הודעה ואותה משמחת דעה

 רכי־ נירה השחקנית־זמרת של לאוהדיה
נוגייץ/

 כך! בדיוק זה כן, ניחשתם? לא עוד
 לא לי ושמחים. מאושרים יחד, שניהם

טוב. כל לאחל אלא נותר
 היו הם לרוזי. נשוי פעם היה אייבי
 שנה באותה בלבד. אחת שנה נשואים

 שרונה נפרדו, ההורים שרונה. נולדה
עו אלפלק לאיציק !נישאה היא גדלה.

ל יפים נכדים שני וילדה הטלוויזיה בד
אייבי. סבא

 היתד, והיפה המתולתלת הבלונדית נירה
בנו שתי מגדלת והיא והתאלמנה נשואה

 מאד שקשה כאחת ידועה היתד, נירה תיה.
 הברקסים ״אצלה לרומנים. איתר, להגיע
חברותיה. אומרות בפעולה,״ תמיד
 מיכסה יש סיר לכל שאומרים, כמו אך,
 ראה אייבי נירה. של המיכסה הוא ואייבי

 בעיניו. חן מצאה היא במסיבה, נירה את
התחילו וכאן אחריה לחזר התחיל הוא

 . ל- לנסוע צריך היה הוא תחילה הצרות.
 1 יוד- שאתם כמו אייבי, אצל כי קמבודיה.

 אייבי. כך ואחר העולם כל קודם עים,
 ־ לא היא גם ונירה, נסע. ושוב חזר, הוא

 י באידיש, הצגות ילדים, הצגות מר,פנויות.
̂ לא. ומה חלטורות

 הטובה האשה הזמן כל היתד, סמי ליד
 כל בא הזה העניין בגלל אז והאוהבת.

 לא זה איתר, שגם מסתבר שלי. הסיפור
 שבועות לפני נאלץ, סמי הלך. כל-כך

 ולתת יהודאי, ממישפחת להיפרד אחדים,
גט. החסודה לבתם

 עכשיו טוב. כמובן, יש, רע בכל אבל
 יוכלו שאליה אחת, פנויה חתיכה עוד יש
חיציהם. את לכוון המיקצועיים המחזרים כל

נתן ואייכי רפינופיץ נירה
עבדו לא הברקסים

 איי- של השחורות העיניים לא אם אבל
 למרות וכך, כן? מה אז טוב לה יעשו בי

 הכירה המעצורים, ולמרות החיים בעיות
 שבו ועדיגותו רגישותו אייבי. את נירה

אומ לגמרי״ ״השתחררה והיא ליבה את
החברות. רות


