
רי האמריקאי בפרקליט קינא לא מי  ג׳
 אחת את חטף וחצי שנח כשלפני כהן,

לוי, חוה הדוגמנית בארץ, יפות הכי

לוי חוה
הבוס עם אהבה

 ל- איתו אותה ולקח לאשה אותה נשא
ז ארצות־הברית

 הזה הסיפור לקנא. להפסיק בבקשה אז
 גט עוד אין אמנם נגמר. פשוט ג׳רי עם

בקרוב. להגיע עומד זה אבל רשמי,
 עצמה. חוה לארץ הגיעה הגט לפני אבל
 לשמוע מוכן שהיה מי לכל סיפרה הגיעה,
 החל. אחריה הגדול והמירדף פנויה, שהיא

 פולופ, גי אלא היה לא בו שזכה מי
 השניים בגד־עור. מיפעל בעל של בנו

 הפרטית והציפור ביחד, מתגוררים כבר
גדולה. אהבה שם שיש לי לחשה שלי

 לא אמנם שחווה גם לי לחשה הציפור
 לארצות־הברית אבל לבעלה, מתגעגעת

 וכי מתגעגעת, דווקא היא אמריקה של
 משהו לנו שחסר נרגיש שוב מעט עוד

 אותנו לעזוב עומדים וחודי גי בארץ.
הבלתי־מוגבלות. האפשרויות לארץ ולנסוע
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או אורלי
פרטי צלם

 מגדירה איד גלובוס. ג׳יימם בשם 37 בן
 ״מקסים, העשירה: בשפתה אורלי אותו

 לי מעניק במיוחד, מעניין אינטליגנטי,
 מה על יודעת בטח היא וחמימות.״ אהבה

מדברת. היא
 אלא חמימות, רק לא לה העניק גלובוס

 איך בהוואי. דבש וירח חדש בית גם
 ומיספר אריה, בת־מזל ״אני :אורלי כותבת

 ימלאו הבא באוגוסט .11 הוא שלי המזל
 שעברתי מרגישה ואני אביבים, 24 לי

 מגיל !היום ועד ממלכת־המים ארוכה דרך
 עדיין אני היום. ועד וחצי תשע־עשרה

הולי לקאריירה עצמי את ומכינה לומדת
ובתעו או, אורלי כשחקנית שמי וודית,

 אני גלובוס. אורלי ובמיסמכים דות
 בדיוק שלא ולספקנים ומאושרת.״ מאוהבת

 מוסיפה אותה, לאכול איד עדיין יודעים
באמת.״ ״באמת, אורלי:

מסעירה אהבה
 והרבנים אי״ה עומד זה הבא בשבוע

 מספר והפליי־בוי איש־העסקים לקרות.
 עומד אנג׳ל אריה ירושלים של אחד

 של מנהלת־המערכת מאשתו, להתגרש
 ברוריה במחנה, צה״ל חיילי שבועון
אנג׳ל.

 בחיי־הנישואים המשברים על הסיפור
 כמה כבר אותי מלווה וברוריה אמנון של

 עבר הראשונה, בפעם נפרדו כשהם שנים.
 קיבלה וברוריה בירושלים, להתגורר אמנון

בבנזחנה. את-הג׳וב
 מי, באשמת יודעת לא אני אחר־כך,

 העיקרי הקורבן שוב. לנסות החליטו הם
 לנסוע החלה הרס״רית ברוריה. של היה
 רק וחזרה, לתל־אביב מירושלים יום כל

 שלו בדירה בעלה עם להיות שתוכל כדי
 שלה הג׳וב את להפסיד ולא בירושלים,

בבמחנה.
 בירח- לאשתו טוב להיות שרצה אמנון,

 להביא החליט שלהם, המחודש הדבש
 לבת, אם צעירה, מצא הוא עוזרת. הביתה
את ניקתה העוזרת שמה. אדרי שרה

 מאוחר מגיעה היתה שברוריה ובימים הבית,
 החיה הנפש העוזרת היתה מהעבודה,

 לדבר. אמנון היה יכול שעימה היחידה
לשרה, אמנון בין רומן התפתח אט־אט

לוין ואריה דליה
חודשיים אחרי קבלת־פניס

שינו■

 כלום זה לבן־אדם עושה שהיופי מה
 גם וכשיש לו. עושה שההצלחה מה לעומת

המישמר. על לעמוד צריך הצלחה, וגם יופי
 קלצ׳ינסקי, לסמדר מתכוונת אני

 לול־ אנדרי בגרמנים הלוחם של בתו
 מלחמת את להמשיך שנשבעה צ׳ינסקי,

.17 בת רק שהיא למרות אביה,
 כוחות לאגור החלה היפהפיה סמדר
הת גם ותוך-כדי-כך המילחמה, לקראת

 שקוראים מפתח־תקווה קבלן של בבן אהבה
 חוץ צביקה, לו קוראים כולם צכיקה. לו

 יודעי־דבר הרשל. אותו שכינתה מסמדר,
שהכינוי ניבאו והחברויות האהבות בתורת

 החליטה! היא לברוריה נודע וכשהדבר
 ברמת־ דירה שכרה המאמץ, על שחבל
 | אמנון הכבישים. על לחיות והפסיקה אביב

שלו. עוזרת-הבית עם להיות המשיך מצידו
 1 אחרי אם זה עכשיו אותי שמעניין מה

 הם ואם שרה, עם אמנון יתחתן הגט
 ותרשה להסתכן שרה תסכים האם יתחתנו,

ו הביתה עוזרת להביא לו

קלצ׳ינסקי סמדר
חבר במקום כתר

 מעמד, יחזיק לא שהרומן לכך יגרום הזה
צדקו. שהם ומסתבר

 על בתחרות סמדר זכתה שעבר בשבוע
 עליה ששמו כמו הפופולארית. הנערה כתר
 קטן כבר שהרשל ברור היה הכתר, את

 אחרי סמדר את שפגש מי ואכן, עליה.
 קיים לא כבר שהרשל ממנה שמע הבחירה
לגביה.
 ועוד כתרים הרבה עוד לה מאחלת אני
 ובוודאי צעירה עוד היא הרשלים. הרבה

כאלה. וגם כאלה גם לאסוף תספיק
״ 45

 את שכח שלא למי משמחת בשורה
 מלכת־המים שהיתה מי .חידה, אורלי

 מכות- ירדה לא ואחר-כך הזה, העולם של
 לפני לאנחות אותנו עזבה רות־העיתונים,

בהוליווד. שתצליח ואיימה משנה, למעלה
 אורלי הצליחה כמה עד יודעת לא אני

 שהולך טוענת היא באהבה אבל במישחק,
 התחתנה אורלי והראיה: משוגע. קלף לה

 שהוא אומרת שהיא מי עם חודש לפני
יהודי ביבשת, ביותר הטוב הסטילס צלם

 שיכוךהוותיקים ידע לא כזו שמחה
 הצנועה בווילה רב. זמן כבר שברמת-גן

 נערכה מזור, אריה תיעוש סמנכ״ל של
.מזור. איתי לכבוד קבלת-פנים

 הקריינית לי :נעלמה חודשים כמה לפני
 יצאה שהיא ידעתי מהעיניים. מזור דליה

 הטובה. לבשורה והמתנתי לידה, לחופשת
ומ מדליה שכחתי פשוט באה, לא כשזו

לוין. אריה המהנדס בעלה
 כששמעתי הלב, על טוב לי היה לכן

 של הסבא ערך האחרונה השבת שבמוצאי
 הטובים החברים לכל קבלת־פנים דליה
 הטובים החברים ולכל מהטלוויזיה, שלה
 דליה של הבן לכבוד מההסתדרות, שלו

בישראל. שמו איתי ואריה,
הלב. מכל טוב מזל


