
פריחת
הגפן

! ף ן

 ששם והוא, מרגנית הו ששרד, היא,
 יחד ומאוד צמוד נראים גפני, מישפחתו
אמרגן מיחסי החורגים ביחסים — לאחרונה

והוא מירן, מילי הזמרת היא, זמרת. —
גפני. איתן האמרגן -

 ב־ מאוד המתפאר כאדם מוכר איתן
 מר־ כמו ולספחן זמרות לגלות כישרועו

שהוא ,ל!כ, עדנה את אזכיר אם די גניות.

מירן מילי
האמרגן עם לבלות

 של בסופו אך איתה, יצא קצת וגם טיפח
ידיו. מבין פרחה היא דבר

 של בעינייניה מטפל הוא האחרון בזמן
 בכל- אני, מאוד. יסודי באופן מירן מילי
 רק לא ביחד, המון אותם רואה זאת,

 לי גורם אליה ויחסו העבודה, בשעות
 מילי את מטפח באמת שאיתן להבין,

 בסלנג מרגנית. שמטפחים כפי בחמימות,
רומנצ׳יק. זאת מכנה אני שלי הפרטי

אירית
באוויר

 11 לפני ומלכת־היופי דוגמניודהצמרת
 לביא, אירית באמת, יפה שעדיין שנה,

 מעניין כל משימתה, תקפצו אל מתגרשת.
 אירית אך בהליכים, בינתיים נמצא הזה

 להתגרש מתכוונת אכן שהיא נשבעת
 יורם ניילון, לשקיות מיפעל בעל מבעלה,
אורן.
 מתאבלת זו יפהפיה כי לי נראה לא

 נראית שאירית לומר ניתן להיפך, כך. על
 מוקדי- בכל ובולטת מתמיד, יפה מאושרת,
 בתצוגת־ אירית הופיעה לאחרונה הבידור.

ב וראשונה־מסוגה מייוחדודבמינה אופנה
 של בטן בתוך באוויר, דיגמנה היא ארץ.

מטוס.
בקלילות, הדיסקו לצלילי נעה אירית
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 להקת בנות את אותן, אוהבת שאני איך
 ומתוקות. חמודות כאלה הן סקסטה,

חם! על מהן שלוש תפסתי השבוע

 קום, היווני לאי מלוד שנסע והקהל,
 ומחא־כף במחול שפרץ כך, כדי עד התלהב

עצומה. בהתלהבות
עצובות! הפרידות כל לא רואים, אתם

 פיתאום לה תפסה לבד, היתד, שתמיד־תמיד
 לשם העונה צעיר, מהנדס־בניין — אהבה

 ושומר ,30 כבן הוא דנן צביקה צכיקה.
חזק־חזק. רותי על

היפה היא שמי. אירים ב׳: סקסטה

אלקיים חני
— נשארו

 חברים, להן תפסו הלהקה מבנות שלוש
 באמת כזה דבר ומאוהבות. מאושרות והן

 הלב. על חם לי עושה
רותי, כן־אברהם. רדתי :א׳ סקסטה

הפרידה
האחרונה

 פרידות של פעם ת׳לפים מאלאן אחרי
דד רואה-החשבון !קרה זה והתפייסויות  עו

 של הבכירים ממנהליה ),40( ליברמן
 המושבעים מרווקיה ואחד חברת־ביטוח
 עשה תל־אביב, של באמת והמבוקשים

זאת!
 סוערת אהבה חודשי שמונה אחרי
והתפייסויות בפרידות כאמור, — וחיזור

שמי אירים
— שתי עוד —

 יוסי חברה, ואת אירים את סקסטה. של
קבלן־תיאטרון, עצמו את המכנה מזור,
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 הזמר של אשתו שם־אור, למירית י
 האשימה היא נעים. לא היה פיק, צכיקה

 חוץ שבעולם, הפשעים בכל בעלה את
 תביעת־מזונות נגדו כשהגישה מרצח,

 אותי תהרגו אחר־כך, ).2282 הזח (העולם
 לבטל החליטה היא למה, יודעת אני אם
 חזרה צביקה את ולקבל התביעה, את

 לעורך־דינה להיות התחיל אז לזרועותיה.
נעים. לא סירי, יעקוב הנאמן,

 מדוע לי להסביר קשה היה למירית כי
 האלה הנוראים הדברים כל את כתבה

 חוזרת היא איך ולחילופין, צביקה, על
 זה״ : שלה ההסבר נורא. כך כל לאיש

 אני שלי. עורך־הדין זה כתבתי, אני לא
אשמה.״ לא

 הוא אז לו. נעים שלא אוהב לא סידי
 ארץ־ישראל חסידת מירית, של לאמא הלך

 ממנה והוציא שם־אור, אורה השלמה,
בגלופה. המופיע המיכתב את

 לצביקה, להאמין מתחילה אני עכשיו
 אשמה לא שמירית השבוע לי שאמר

שכזאת. אמא פשוט לה יש במשבר,

בן־אברהם רותי
סקסטות —

 המסיבות. באחת השבוע לראות היה אפשר
 באורגינל כולם בפני אותו הציגה איריס

אמיתי.
 חני — שבחבורה הג׳ינג׳ית ג׳: סקסטה

 ואושר, באושר לה חיה חני אלייקים.
 שמדליק הגיטריסט עם באגדות, כמו ממש

 מחפשים שהם השבוע הודיעה היא בוגדו.
 קן־ את להגדיל כדי יותר, גדולה דירה

אהבתם.
 עוד נותרו מודאגים? אתם למה אבל

שלמות. סקסטות שתי

והניפה הדוגמנית
 היפה הדוגמנית את אותה? זוכרים
 התגלתה אירים קנו*? אירים והתמירה

 הרבות. מתחרויות־היופי באחת בעבר
 דודו המנחה, ונכבש. ראה התחרות מנחה

מתוכ ספונטני באופן אותה שיחק טופז,
 בציבור מיועדתו היתד, אף ואירים נן׳

רב. זמן במשך
 והרבה בירקון מים הרבה עברו מאז

 את מעט זנחה היא באירים. שינויים
 כעת שחקנית. להפוך והחליטה הדוגמנות

 ל- בפקולטה השניה השנה תלמידת היא
תל-אביב. באוניברסיטת מישחק
 לשחק זמן אירים לה מצאה ההפסקות בין
 את דווקא אהבתי אני באהבה. אותה

 אוחד, אוהבת פשוט אני כי הזו, !הבשורה
 סטודנט עם אותה משחקת איריס עכשיו.
 דתי בחור שנייה, שנה הוא אף /לבימוי,
 לכוריאוג־ נשוי אמנם הזה החתיך וחתיך.

 שהדבר בעליל נראה אך מסויימת, ןרפית
במישחקיה. לאירים לעזור לו מפריע אינו

 שבהן הללו, שמההפסקות נראה, לי י
לזה, זה אהבה דיברי השניים לוחשים

 והוא אותה תשחק אירים משהו. ייצא ן
 לחיות נשאר רק עכשיו אותה. יביים

 של החסודה אשתו תגיד מה ולראות ,
הבמאי. '

רקח דניאלה
טוב! סוף

 את לאשר, השבוע נשא הוא אין־ספור,
 בית- של קניינית רקח, דניאלה היפה

 — העיר של ליבה בלב השוכן אופנה,
בדיזנגוף.

 השני, בלב האחד השניים שוכנים כעת
 וחזרו נפרדו שהם שלמרות מקווה, ואני
 החודשים שמונה במשך פעם 800 איזה
הטוב! הסוף עד יהיה שזה מכירים, שהם

 הפרסיס •כל סאשרח ■יק, - שס-אור סיריה סל ■סה שס-אור, ■ורה אני׳,
 סירי קו״ד ק״י •נוסחו ג■• - •יק *ניקח נקלה נגד ניחי •ל החניקה ננהג
ניחי. ק״י לו נספרו
 בנוכחותי, קליו וחתסה הנ״ל, החניקה בחב של וקסוד קסוד בל קראם ביחי
החניקה. הגשת ביום

שכחוב הפי ניחי אסרה אס סירק בל ל• אין הזח", נ״חקולס לבחנה נאשר
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שם־אור אורה של המיכתם
״ועמוד עמוד כד קראה ״בתי . . .
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