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 הרומן ספק של צל ללא הוא השנה רומן

 הנ״ל נוף. עקיבא חבר־הכנסת של
 מאשתו, חוקי באופן להתגרש הספיק לא

 וכבר ויינגרטן־נוף מידה העיתונאית
 רותי הפקידה מידידתו, לילד ציפה

 כמה עד יודעים שמקורביו נוף, הולצמן♦
יחד הופיע גבריותו, את להוכיח לו חשוב

שערורית
השנה

פיק וצביקה מירית
לה נותן לא

 לנו והיו נעים. לא דבר הן שערוריות
 עורר השנה שערוריית את השנה. מעט לא

פיק. צכיקה שלנו, הצמרת זמר

 שכונתה מי עם אירוע בכל נראה צביקד,
 נראה הוא הישראלית, הרפט פטרישיה

 על דיבר הוא כך. על והצהיר מאוהב
 מידית העיתונאית מאשתו, גירושין

אהובתו. עם ונישואין אור שם־
 הקודמים, המיקרים כבכל שלא הפעם,
 להגיש עמדה היא להגיב. מירית החליטה
 לא בה, מתעלל שצביקה ולטעון תביעה

 וסוגר לכתוב לה מרשה לא כסף, לה נותן
 נוהג שהוא גם, טענה היא בבית. אותה

 לה מספר הלילה, באמצע אותה להעיר
 כל הרף. ללא אותה ומטריד אהובתו על

 על הצעירה אהובתו דיברה זמן אותו
משותפים. חיים ועל חתונה על גדולה, אהבה
 הרומן גם נגמר דבר, של בסופו אד
 השע־ ולאט־לאט הביתה, חזר צביקה הזה,

גוועה. רוריה
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בקון דבורה
האירועים בכל המסיבות, בכל

השנה תינוק

**י

דור ויובל שלומית
סיינטולוגיה

 לכינוי שזכתה תינוקת אלא תינוקת, סתם ולא תינוקת, למעשה, הוא, השנה תינוק
 של בתם דור, טליה זוהי העולם. לאוויר שיצאה לפני עוד המדינה״ של ״התינוקת

זזביבי. עובר הכל מלהקת דור, יובל בעלה, ושל אהרון שלומית היפה הזמרת
 שרה וכשהיא שלומית, של ההריון את בדאגה ליווינו כולנו איך זוכרת עוד אני

 מרוב הבימה על תלד לא שהיא כולנו התפללנו באירוויזיון, הלילה, את החביבים עם
התרגשות.

ובזמן. ההריון את סיימה ארצה, חזרה שלומית כי כנראה, עזרו, והתפילות
 אורחים המון והזמינו הפתעה, מסיבת ולשלומית ליובל ערכו חביבי עובר הכל חברי

 מאמינים ושלומית שיובל לכם, לספר יכולה גם אני המדינה. של בילדה לחזות כדי
זו. חורה לפי במם את מגדלים והם הסיינטולוגיה, בתורת

הולצמן ורותי נוף! עקיבא
הגבריות חשיבות

 החברתיים האירועים בכל ההרה ידידתו עם
 להסתיר וכלל כלל ניסו לא והם בעיר,

 בנם במזל-טוב, להם, כשנולד הריונה. את
 שעליה מודעה השניים פירסמו המשותף,

 שאין למרות נוף״, ורותי ״עקיבא חתמו
עדיין. נשואים הם

0x1 קשת
השנה

 ארצנו בחתיכות. מלאה שלנו הארץ
 אחת יש אבל בהן. משופעת הקטנטונת

 ו מדברת אני מי על ממנה. יפה שאין
 רינה לשעבר, תבל מיס על לא אם מי על

מור.
 תואר זה חגיגי במעמד לה מעניקה אני
 ? למה וזאת השנה. מבוקשת — נוסף

 יחסי־ציבור אשת כיום שהיא רינה, כי
 והיא אייזנברג, שאול המיליונר של

 מחזרים. הרבה הכי השנה לה שהיו הבחורה
 העשיר העסקים איש עם רומן לה היה

מוזם, נוני עם אחר רומן ברזל, יעקוב

מור רינה
רומנים

ס, נח של בנו  אחרונות, ידיעות מבעלי מוז
 עם הוא עליו לי שדווח האחרון והרומן
 שאול אצל עובד הוא שאף גדרון, גדעון

אייזנברג.

ן מ ו ר

חתיכת
השוה

 השנה, לה נגמרה ומוצלחת טובה בשעה
 שהיתר, הבחורה את לבחור אלא נותר ולא

 מקום בכל אותה שראו זו השנה. הכי־הכי
 ודיברו אותה הכירו שכולם פינה, ובכל

 לבחור. לי קשה נורא לי, האמינו עליה.
 נהדרות יפות, מוצלחות, הרבה כל־כך היו

 רוזני פנינה מור, רינה - ומדוברות
שושן. אילנה גורביץ, ירדנה בלום,

 באחת, לבחור החלטתי דבר של בסופו
 דבורה היא הזו, האחת באמת. שבלטה
שהת הממדים גדולת השחקנית בקץ,
 דבורה דיין. אפי הבמאי על־ידי גלתה

 והיא כהן, יזהר הזמר של ידידתו היא
שלו. האישית המפיקה גם

 ביותר המהממת החתיכה לא היא אולי
 שהיא להגיד בהחלט אפשר אבל שראיתי,

חתיכת־חתיכה.


