
חורה
דמקורוח

 רונה ש שוב מוז, ״ :לי תגידו שלא ריק
בכו להיות לה ׳נמאס לא יעוד ז״ מרש
 עדיין היא !לא !ובכו׳ ?״ הזמן כל תרות
ב פעם מדי ומתחדשת חדשות עושה
 פשוט היא לא? למה ובעצם חדש. סטוץ

 ששייכת כאחת בכותרות. להיות אוהבת
 בטורי הזמן כל שנמצאת ההיא, לחברה

וחלילה. חם מקופחת, איננה היא הרכילות,
 שעזבה אחרי לבדה, לגור עברה שדובה

 פוקח של יורשו הירש, ׳מסמי ׳נעזבה או
ה בזמן צמד היד השניים ז״ל. הירש
ה לשרתה שעזר זה היה וסמי אחרון

 דושניק, זאכ ממשבר לצאת אציליות
הטל איש עדי, גיל ומאלפס הדייל,
הס ואפילו להינשא עמדה שלו וויזיה,

ש לביתו במבוק רהיטי לו לקנות פיקה
 את ׳שירש הזה, הסמי ובכן בירושלים.

 בקיסריה, פוקר. של המשגעת הווילה
 מסתובב נראה הוא למכירה. !אותה העמיד

יפה. גימנזיסטית כשלצידו לב וטוב שמח
 חופש לוקחת שהיא הצהירה שריונה
 לעצמה ומחפשת השאר, ומכל מתמנים

שתהפוך מעניינת, עבודה שהיא איזו

מרש שושנה
דייל שיהיה העיקר

 היא היום בשעות קאריירה. לאשת אותה
 הערב ובשעות גוטקס, של הבית דוגמנית

 מגיעים ׳לשם אבל בביתה. יושבת היא
 בבולים המבויילים מיכתבים מטרף בקצב

 דוש־ מזאב שהפרידה מתברר אמריקאיים.
 נכון הלהבה. את כיבתה לאי הדייל ניק

 על מאל שינה בת חופשה לו לקח שזאב
 !וימימה בארצות־הברית, לבלות לו ונסע
 אבל ירע. לא מצליח הוא שומעת שאני

 לא אמריקה ישל היפות כיל שגם מתברר
 אני שריונה. יאת מימנו להשכיח הצליחו

 !תקבל אילה בימים אם אתפלא לא בכלל
 ולהתארח לבוא מאד אישית הזמנה שרוינה

 בניו־ החמישית בשדירה זאב, של בדירתו
יורק.
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לה סביב
וחתו שלוש לעד. ייזכר שעבר השבוע

 המבלים הקודש. בעיר כולן קדושות, נות
 קנו למקום, ממקום התרוצצו הירושלמים

 לי, תאמינו אבל, צ׳קים. כתבו או פרחים
ונח קטנות נשים ׳שלוש ני ושמחו. נהנו

 בשבוע הגיעו אותן, אוהבים שכולם מדות,
שלהן. והנחלה המנוחה אל שעבר

 של ביתו קוללו, אסנת היתד, הראשונה
 ה־ שיש אסנת, וילק♦5 טדי העיר ראש

 של בתהליך עתה נמצאת שהיא ׳מספרים
התיאט לסטודנט נישאה חזדה־בתשובה,

 זוינרג, אלפס הצורף, של יובנו רון
 מישכנות והיקרה הכשרה במיסעדה
 האבא לכם, סיפרתי שכבר כימו שאננים.

 ושמר גדולה, מסיבה ירצה לא אסנת של
 .הרגעים עד ממש בסוד״ העניין כל על

ש האורחים יכל החופה. לפני האחרונים
 על אחד לאף לספר שלא הושבעו הוזמנו

המיסעדה. את יציפו שלא כדי האירוע,

ר הנ
במישפחה נשאו

 1 על ׳מזמן לא ׳לכם שסיפרתי זוכרים
 { איש־ פן־פורת, ׳שוקי של גירושיהם

 בתל-אביב, המועדון של ומבעליו העסקים
הצי־ ׳ודוגמניית האמיתית היפהפיה מאשתו

 יחסי־הצי- ואשת הזמרת מנור, ריקי
ש רודולפו, שלה, בציבור והידוע בור,
 הם בנתניה, מלון שעבר לשבוע עד ניהל
 הרבה כבר ביד יד שהולך חמד צמד ממש
 תל־ את ריקי עזבה כזכור, טובות. שנים
לטו שלה הזימרה קאריירת ואת אביב
ו אילת, של ולטובתה רודולפיו של בתו

 שם, לרום למלון יחסי־ציבור במסע החלה
 בימים היסטוריה. ממש בבר זאת אבל
המוצ התקופה לסיומה הגיעה ממש אלה
 בחרו האלה הנחמדים ששני ההיא, לחת

בטליון, ממישרתו התפטר רודולפו אז. בה

לוין ציפי
הבעל יד על

 שכל אחרי כעת ובכן, לוין? ציפי לום
 החליטה משלו, בדירה לגור עבר אחד
 הקרובה בסביבתו להישאר בנראה ציפי
 צימוד נראיית אלה ובימים שלה, האקס של

 שלא שאולי. רפי למועדונים לשותפו
 בינתיים כאן אין טוב, לא אותי תבינו
 נראה נישואין. הצעות או סוער רומן שום

משותפת. שפה מוצאים פשוט ששניהם

ש שלפני מתברר מהארץ. נעלם — והופ
 טבעת שלו לריקי הציע המיזוודות את ארז

 כדי וכר, רב, במעמד חוקית, נישואין
באו ליגאליים ביניהם היחסים את לעשיות

 את עושות שהשנים כנראה אבל סופי. פן
 מילתה את ניתנה לא עדיין ריקי שלהן.

 לעזוב כך כל מעויניינת לא והיא האחרונה
 את היא גם עזבה בינתיים הארץ. את

 ביד ונוכל לזי׳מרה, ותחזור והלוואי המלץ
ממנה. ליהנות לנו

 צנועה. יותר עוד היתה השניה החתונה
 בטלוויזיה, ׳אירועים יומן וזישבוע עורכת

 ■במושב אחותה, בבית נישאה חן, יעל
 אחרונות ידיעות לעיתונאי ירושלים, ליד

 עצמה בחופה עשת. גירעון בירושלים,
 אך מישפחה, קרובי של מניין רק נכח
 מסיבה החבורה לכל הבטיח הצעיר הזוג

מירח יחזרו שהם אחרי מיד כהילכתה

תכורי ריבי
— מאוחר טוב

 הרחוק. בנגב עורכים הם שאותו הדבש
 חבר- גם והיתר. מילחמה אלמנת היא יעל
 גידעיון נתניהו. יוני ׳אנטבה גיבור של יתו

ידו ירושלמית ליפהפייה בעבר נשוי היה
 מגיעה שילה היוחסין ששושלת רותי, עה
 רותי נשואה היום ארלוזורוב. חיים עד

 שהיה מי של בינו ארנון, אריה לכלכלן
 יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מינכ״ל

 גידעון את ׳שבירכו הראשונים ארנון.
ואריה. רותי ׳כמובן, יהיו, ויעל

מכו המרתקת הייתה השלישית החתונה
ה- הכתבת התחתנה בצינעה, כן גם לן.

 האמבוש
הבעל של

משו כמו עבודה שמחפשים ׳אנשים יש
ש אנשים ויש מובטלים, ונשארים געים

 מקום לכל אחריהם רצה פשוט העבודה
 הג׳יינג׳ית הדוגמנית אליו. נמלטים שהם

 אחרי השני. לסוג שייכת כלאו נורית
 ששבעה החליטה .באירופה, ׳מסע ׳שסיימה

 בית־ספר ילה שתחפש ולפני מדוגמנות
 חופשה לה .תיקח למינהל־עסקים טוב

הקסומה. בפאריס קטנה
עיר־ ׳של הבילוי במרכזי הסתובבה היא

חן יעל
לא מדעולם —

 אחרונות ידיעות של היפהפיה בלונדית
ה רופא עם תכורי, ריבי בירושלים,

 לבין ריבי יבין הסיפור ר. כל עהי נשים
 הרבה עוד והתחיל ארוך, סיפור הוא עוזי
 כתב הקודם, מפעלה התגרשה שריבי ׳לפני
 ככל אבל תכורי. אבנר ישראל קול

 נימשך, האלה היפים ישני יבין שהרומן
 פרידות, היו ינשאו. לא שהם ברור היה כן

 שהתגלה עד אין. חתונה אבל חזרות, היו
 שמח, כך כל עוזי בהרייץ. שריבי לפתע

 הפיק- כל על ׳מתגבר הוא כי ־שהחליט עד
 ומתחיתן. שלו ׳והספקות פוקים
שילוש. כפול טוב מזל

ת ס בצמרת מ
 את לכם לספר יכולה לא אני שוב

 מיש- בהליך נמצא כולו העניין השמות.
 שלהם שממה החליטו הרבנים וכבוד פטי,

 על מרשים, ולא אסור, לכם להנות, מותר
השמות. את לפרסם בהחלט, חוקי צו פי

 חכרה במנהל מדובר אופן, בכל
אח לנשים פוזל פעם שמדי מאד גדולה

 פשוט הוא באשתו, כשמדובר אבל רות,
 שבאחת קרה כך הקינאה. את המציא

 היה נדמה כחודש, לפני שנערכו המסיבות ,
 אחד עם מדי צמוד רוקדת שאשתו לו

 בבית זאת הגדיר שהוא כפי או מחבריו,
נמ ממש שלה ״השדיים :הרבני הדין
על-ידו.״ חצו

 הכנים התבייש, לא חברה מנהל אותו
 משתתפי כל בנוכחות רצח מכות לאשתו ,

 שלו טובים ידידים היו שכולם המסיבה,
הביתה. איתו אותה וגרר האשה, ושל

 שגם לציין מוכרחה אני אגב כהערת
 שתתה המחוצים השדיים עם האשד, כאשר

 הבעל, את לעצור גבר אף קם לא דם,
המוחץ. את זה בתוך כוללת ואני

 לאשה, מדי גדולה היתד, שהבושה נראה
 להגיש בבוקר, למחרת כבר מיהרה; והיא
 תביעת עם גרושין, תביעת הבעל נגד

 שהבעל בטוחה לא אני גדולה. מזונות
 שהוא יודעת אני אבל האשה, את רוצה

 תאמינו אז המזונות, את לשלם רוצה לא
הזה. הזוג עלילות על הרבה נשמע שעוד לי

כלאו נורית
ליא־עיסקית הצעה

 ׳ומאווירה הבטלה משיב׳רץ נהגות האורות,
קיב החופשה, באמצע שם, דווקא פאריס.

 הייתי אישי באופן שאני כזו הצעה לה
 שהנו לשעבר, בעלה ידיים. בשתי לוקחת

 ׳ובית־ דרים, בצרפת בתי-אופנה רשת בעל
 להישאר לה הציע לבגדי־עור, חרושת
 להגיד קשה חנויותיו. את ולנהל בצרפת

 שנורית, אלא כזו, מהצעה להתעלם ׳שקל
 חייה את לחיות מנת על מבעלה שנפרדה
 הינה שר,הצעה להאמין מתקשה בלעדיו,
 את לחדש חוששת היא בלבד. עסקית
שניתק. הישן הקשר

 ■לתשומת- קחו אז לארץ. חזרה בינתיים
 תתנו אל אישות: טובה לי ותעשו ליבכם,

 בלב חמוץ לי נעשה מכאן. לברוח לה
 אמיתית יפיה על שומעת שאני פעם כל

לי. שנעלמת


