
 סקי וישיו
שוב תן מתח

 הוא תלמה, מאשתו, התגרש שהוא מאז
 את הקיפו תמיד לבד. פעם אף נראה לא

הקא תיאטרון שחקן וישינסקי, שלמה
 כל להחליפן נהג והוא יפות, בחורות מרי,

 הכיר אז שנה. לפני עד זאת כל הזמן.
חזק-חזק עליו שהתיישבה הבחור שליה

וישינסקי שלמה
יפות בחורות

 מישפחתה שם שאת אסנת, זוהי מאוד.
 והיא ,20 בת היא זה. בשלב גיליתי לא

 צה״ל. של מציוותי־ההווי באחד משרתת
 בבית שלמה'ואסנת יתחתנו זה חודש בסוף
מידידיו. אחד

תל היא הלא גרושתו, לי סיפרה זאת כל
 לי, ואמרה הוסיפה היא וישינסקי. מה

 נשארו הם גרושים, ושלמה שהיא שלמרות
 לשמוח לחתונה תבוא היא טובים. חברים

 גם טוב. כל לו מאחלת והיא בשימחתו,
 ושהפעם טוב, כל להם שיהיה מקווה אני

מעמד. זמן הרבה יחזיקו הנישואין

אהבה סיטר

 ברוכין נאווה כשהזמרת לעשות מה
 הפכה, היא שם צ׳ילי, לטובת אותנו זנחה

ליש נאווה שבה השבוע סטאר. לדבריה,
 מי לכל סיפרה היא לחופשת־מולדת. ראל
 להיות עומדת שהיא לשמוע, רצה שרק

 לא בה מטפל שם באנגליה, גם סופרסטאר
 את שכתב ליי, פרנסים מאשר אחר

אהבה. סיפור לסרט: המוסיקה
 על אצלו חתומה שהיא סיפרה נאווה

 מכל לה דואג ושהוא אריך־ונגן, הפקת
 בכל השמעות יחסי־ציבור, — הבחינות
 זוכה היא יותר אישי לטיפול וגם התחנות,

 שידוע פרנסים, אומרים? אתה מה מידיו.
 אחת, של דווקא לאו נשים, כמה של כגבר
שלנו. נאווה על דווקא נדלק

אבן במישפחת לוהטת אהבה
 הגברת של בתה לא וגם אם־הבנים, גובר, הגברת לא זו לא,

 חושב דווקא שמה את ששומע מי שכל למרות הנ״ל, הנכבדה
 הגיזרה בעלת והחמודה היפה גובר (חלי) .רחל זוהי שכן.

 שותפה היא ובכן, שכזו? גיזרה על שומרת היא איך המשגעת.
שומ שבעזרתם וריקודים, הרזיה לפיתוח-הגוף, מכון על בבעלות

 אדם בזכות גם עצמה על שומרת היא וחטוב. רזה גוף על רים
 אף אהבתם והמשגעת. הדקיקה גיזרתה ועל עליה חזק שנדלק

מושכת. כה להיראות לה גורמת היא
האבא. של הבן זהו טוב, לדעת? רוצים אתם עליה, נדלק מי

של הבן אכן, אלי זהו — המידה על יתר אתכם מותחת אני
שר־החוץ שוב להיות היה שאמור אכן, אכא שהוא שלו, האבא
לשלטון. חוזר היה המערך אם שלנו,

 אביו, בזכות ולא עצמו בזכות עומד שהוא תמיד טוען אלי אך
המקצועי בתחום מאוד מצליח הוא שכן לו, מאמינה אכן ואני

היש הפילהרמונית בתיזמורת צעיר הכי־הכי הנגן הוא שלו.
 כולל מנגן, אותו ששמע וכל.מי קלרינט, על מנגן הוא שבה ראלית׳

גדול. שהוא אומר אני,
 ומיום שנה, מחצי יותר כבר כך אוהבים רחל ואהובתו אלי

 משלו בדירה גר הוא הכל למרות אבל גדלה, אהבתם ליום
 ושניהם הכלים, אל ונחבא צנוע זוג הם שכורה• בדירה גרה והיא

 על לשמור רוצים הם וכי פרסומת שונאים הם כי בפני הדגישו
 כי חתונה, על מדברים לא הם זה בשלב לעצמם• הפרטיים חייהם

 בהחלט שייתכן למרות כזה, צעד על לדבר מדי מוקדם לדעתם
יקרה. שזה

 החדשה שיטתה את תפתח וחלי לנגן אלי ימשיך בינתיים
 ימשיכו והם שברשותה במכון בבפות-הרגליים כאבים לריפוי
 שאני ורחל, עקיבא רבי כמו וצנוע, יפה כל־כך זוג הם לאהוב.
רב. זמן יחד להיות להם מאחלת באמת
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 כחלק בצרפת, מהממת הצלחה אחרי
 האחרונה זו חזרה ואביבה, שוקי מהצמד

 החתול עיני בעלת פז, אכיכה לישראל.
 הקהל את ולכבוש לחזור החליטה היפות,

 הצגת־העירום בעזרת וזאת הישראלי,
 חזה את אביבה חושפת בהצגה דקנזרון.
 אביבה מכליו. יוצא והקהל עין, למראית
 בא בשם חדש שיר השבוע הקליטה

 בעלה עבורה כתב אותו לאהוב, לי
אבל לוי... שוקי הצמד, של וחציו לשעבר

לביאה

פז אכיכה
ליבה את לכבוש

מו היא הנוכחית אהבתה שאת היא האמת
 המעבד ברטר, !הגרי של בדמותו צאת

 אחריה שחיזר מצרפת, הנודע המוסיקלי
נשו היתה שאז אלא בצרפת. כשחיתה עוד
 בנד לארץ להנרי קראה אביבה לשוקי. אה

 הסתבר, וכאן השיר. את שיעבד כדי ייוחד,
 עליה, גם לעבוד סוף־סוף הצליח שהנרי

 שהיא טוענת אביבה בקסמיו. נכבשה והיא
 שיערב לומר יכולה ואני מאוהבת, באמת

לה. בא שרק כמה ושתאהב לה,

 שוק■
ה״ צ די  מ,.

ס! תפו
מצ הוא וייס♦ בשוקי בו, לקנא ממש

 ווד״ ״טאצ׳ לעשות לי שבא כך, כל ליח
 של הבעלים שהינו רק לא הרע. עין נגד

מיסעדה גם לו יש דיצה, קפה־האמנים

 היא אבל רב, זמן לחופש שחרה היא
 שעבר בשבוע פי להמתין, שכדאי החליטה

 המאושרת המיוחל. הגט את קיבלה היא
 עירית מאשר אחרת לא היא הזאת

 מלכת־היופי מלכת-המים, לשעבר לביא,
 יפהפיה והיום למים־תבל, ראשונה וסגנית

 ובעלה־לשעבר, עירית ודוגמנית־צמרת.
 ניילון, לשקיות מיפעל בעל אזרן, יורם

המ דרכם לסוף שהגיעו השבוע החליטו
 שלא אבל חוקי. תוקף לכך ונתנו שותפת
 הם ולא. לא ברוגז. שהם חלילה, תחשבו,

 אחת פעם כבר הלכו ואפילו בשולט, די
.10וה־ 5דד בני הבנים שני עם יחד לים,

ל ידעה מתמיד, ומאושרת יפה עירית,

ברכה דינה
בכיף לחיות

לביא עירית
ליבה את לצוד

 שרק לה ניבא אסטרולוג שאיזשהו ספר
 ואפילו בחיים, מחדש תתחיל היא עכשיו
 משוכנעת, אני באירופה. מאוד תצליח

 לדרך ייצאו מחזרים הרבה פנויה, שהדרך
 שלכם, החודש זה אריות, ליבה. את לצוד
 תצליחו אולי יודע, ומי לטרף, לשחרר צאו

הזאת. היפה הלביאה את לצוד

 גבר הוא לכל ונוסף הלאומי. בתיאטרון
 בחמשת אליו. נמשכות תמיד שנשים נאה,

 להסתיר שוקי הצליח האחרונים החודשים
 כרכה דינה עם מנהל שהוא אימים רומן

 שאולי, ,טדי של אשתו שהיתר. היפה,
 היתד. ואחר־כך שאולי, רפי של האח

הפו של הכדורסל קבוצת לכוכב נשואה
עצ היא לייבוביץ. בארי תל־אביב על
 האחרון, בזמן אך מצליחה, דוגמנית מה
מדגמ כל-כך לא היא שוקי, לספר ידע כך
 שוקי מאהבתה. ונהנת נופשת היא כי נת,

 עימה, טוב ושלו בו, מאוהבת היא כי טוען
 בה, מאוהב הוא אם בטוח לא הוא אך

 היום ועד מהי, אהבה יודע לא שהוא מפני
 לא עוד ״אנחנו אך: אהבה. לו היתד. לא

 ללמוד״. זמן מספיק לי ויש שלושים, בני
 ביניהם הקשר ובינתיים, שוקי. טוען כך

 נפרדות בדירות גרים הם אך מאוד, הדוק
כא רבים הטעה שוקי הזמן. כל ונפגשים

 הדוגמנית מזמן לא בארץ ביקרה שר
 איתה, לבלות יצא הוא גולדנברג. זזלי

 של החדש הרומן זה, שזהו חשבו ובולם
 שחלי ואמר כולם על צחק הוא אך שוקי.

 בכיף להיות והמשיך ידידה, סתם היא
דינה. עם אמיתי


