
ה הב ; בל■ א ס דו ס חוזרם 0-110((ג
מתא שאתם כמו והוא, טובים. חודשים

 מאוד, עשיר איש־עסקים לעצמכם, רים
 מגלגל, צמרת בשיכון שלו הווילה שמלבד

באוסטרל גדולים עסקים באשמתו, שלא
 מההורים, בירושה זה את קיבל הוא יה.
לעשות. מה

 עניינים, בכמה לטפל שנסע דייוויד,
 פנינה כרטיס. ושלח שלו לפנינה התגעגע

 וטסה מזוודות שלוש רק צ׳יק־צ׳אק ארזה
 מתגעגעת היא גם כי לאוסטרליה. אליו

העניי מה לבדוק רוצה גם והיא לדייוויד
 רומן סתם או אהבה זאת אם שם: נים

 דייוויד, כי אומרת, זאת מצידה חולף.
 לה לשים רוצה כבר מזמן, מאוד המאוהב

האצבע. על טבעת
 ראש עם בחורה היא שלנו פנינה אבל

 היא הגדולה האהבה ולמרות הכתפיים, על
 בדיוק זה שאוסטרליה בטוחה כל־כך לא

 רחוק קצת לה נראה זה בשבילה. המקום
 מדי שקט וקצת העניינים ממרכז מדי

 היא אז אותי תשאלו ואם הסוער. לאופייה
צודקת. לגמרי

תחליט היא שאם לי סיפרה פנינה

נוסעים
 ? עזריה תמי את אותה, זוכרים

 שאני רואה אני טוב, הרבה. לא בטח
הזכרון. את קצת לכם לרענן צריכה
 שלישיית של הצלעות אחת היתה תמי

 עוד היתה כשזו מסטיק, מנטה שוקולד
 לקצור השלוש התחילו וכשרק בחיתוליה.

 פתאוס התאהבה היא ראשונות, הצלחות
 לאמריקה. אליו ונסעה ניו־יורקי, בישראלי

 — לעשות ומה שנים, מעט לא מאז עברו
 הבינו האחרון, בזמן מיקרים בהרבה כמו

 חברים להישאר רוצים הם שאם השניים
 ביחד. יישארו שלא טוב יותר אז טובים,

 והשאירה סופית, לארץ אלינו חזרה תמי
 לה להגיד הספקנו לא עוד שם. אותו

 לנהל כבר הספיקה והיא הבאים״ ״ברוכים
ש גיד, צגיקה צלם־הסרטים עם רומן
 הסופי הפירוד אחרי לגמרי שבור היה
 זקוק ושהיה רויטמן, גלית מאשתו, שלו

 פה גם הקטנה. תמי כמו סוער למישהו
להת וכדי ומהירה. קצרה היתה האהבה
 הפעם, לניו־יורק. שוב בורחת היא אושש

 הפסטיבל עם זה את עושה היא לפחות,
 קצת לראות וגם להירגע גם — החסידי

אומרת. שהיא כמו אמריקה,

 של הרשעבו־!
 שרעבי בועז,

*התחתנת
 נסיך עם

החצילים
_____ עהבה

 היפהפיה והדוגמנית שרעבי בועז הזמר
 נישואין לצערי, אבל, סחה• ליאורה

חוד כמה ולאחר מעמד, החזיקו לא אלה
גדו בהמולה מבועז ליאורה נפרדה שים

 שבע- בת והיא הוריה, לבית וחזרה לה
בילבד. וחצי עשרה
 ליאורה, בירדן. מים הרבה זרמו מאז
 המנוח, סחה בוסי של אחיו בת שהיא

 בחנות עבדה היא חדשים. חיים התחילה
הצ פעם ומדי העתיקה, ביפו עור בגד

 הכירה כאשר פירסומת. לתמונות טלמה
 בנו הוא הלא בניש, יואב את ליאורה

 ה־ בחייה. מהפך חל החצילים, מלך של
ה של להחלטתם גרמה הלוהטת יאהבה
ולהתחתן. חוקי תוקף לה לתת שניים

 בבוקר, השישי ביום נערכה החתונה
גדולה, מסיבת-״חאפלה״ היתה שבת וביום
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אין
לווין ציפי

אהבה יש מיליונר,

 לניו־ טס רפי — חידוש שוב והנה ירדן,
 הגדולה אהבתו עם שם להיפגש כדי יורק

להת כדי לאמריקה שנסעה לווין, ציפי
 ן שי!- ציפי המולטי־מליונר. מחזרה עם חתן
 1 חוזרת היא מתחתנת, לא והיא תוכניות תה
 תעשה מה יודעת לא אני לארץ. רפי עם

 — טובה ילדה כמו בבית שמחכה ירדן
 בגדה לירדן, גדות שתי עכשיו יש לרפי
ירדן. ובשנייה ציפי אחת

יבחר? משתיהן במי מעניין,

 שלנו הלאומית נעלמה לאן שתוהה למי
 ממנה, שמענו לא שבוע שכבר זה ומה
 לדאוג. מה שאין אותו להרגיע רוצה אני

 לאוסטרליה. לה נסעה רוזנכלום פנינה
 שואלים. בטח אתם ? רחוק כל-כך מדוע

 שם. נמצא בורשטיין דייוויד - כי
כמה מזה כבר שלה החבר הוא דייוויד

 הזוג לכבוד לעשות, יודע בניש שרק כפי
 ארכיטקט שהוא בניש, יואב המאושר.

 מול ליפסקי מיסעדת את רכש במיקצועו,
יפ במקום שיפוצים ואחרי ביפו, המכס

 לא כן, ששמו, חדש עסק השניים תחו
החדשה. בניש מיסעדת טעיתם,

סחה ליאורה
חציל וגם אדריכל גס

החדש הפרפר
רוזנבלום פנינה

— לבדוק

1■י

התחתן

 גדות שת<
שאולי לרפי

 באמת מעריכה שאני מישהו יש אם
 פשוט הבחור שאולי. רפי זה ובתמים

 בין פנויות שעות כמה לנו מותיר לא
 שני. לרומן אחד רומן
בשם חדשה אהבה על לכם סיפרתי רק

חשש אם
 שולי על דבר שמענו לא זמן הרבה
ה נעלמה לאן אותי שאלו כולם -הנני•

 הלכתי אז כל־כך, המפורסמת בלונדית
אני. אשת־בשורות והנה ובררתי,
מאו אם הפכה חנני־אבנרי שולי

 לפני שנישאה שולי, מילי• לבתה שרת
ה אבנרי, יוסי לאיש־העסקים כשנה
 הודיעה למוצרי־חשמל, חנויות רשת מנהל

 מאושרת אמא ״אני :בשימחה השבוע לי
 בתי!״ את ומגדלת בבית שיושבת

 שאני עלי להגיד יכול לא אחד אף
 מתמיד, יותר והפעם, לאחרים. מפרגנת לא
ו המנוחה את תמצא ששולי מקווה אני

הנחלה.
אבנרי ויוסי שולי

הבת את ומגדלת בבית יושבת

בורשטיין דייוויד
העניינים מה —

 שדייוויד למרות זה, לא זה שאוסטרליה
 תהיה לא שהיא הרי ״זה״, לגמרי זה

 צריך אם ובכלל, המחיר. את לשלם מוכנה
ש הוא יהיה שזה אז מחיר כאן לשלם
ישלם.

 שידוך ייצא לא אם שאמרתי, כמו אז
 של טיול עשתה שמקסימום הרי מהעסק,

לאוסטרליה. חודש

 שהגג הפרברים, צמד את זוכר לא מי
? זמר שנות עשרים השבוע
 אודי הזמר בצמד, ותיק הפחות החצי
 לחלוטין זהה תאום אח שהוא הרפז,
 התחתן במוסיקה, עוסק הוא שגם לזוהר,

ישין. דניאלה בשם נחמדה נערה עם
 קצר זמן במשך נשואה שהיתה דניאלה,

 עיצוב־פנים למדה בחיל־האוויר, לטייס
 במרכז עובדת אלא בכך, עוסקת אינה אך

על. אל בחברת ההזמנות
 לתאריך החתונה חגיגת את תיכנן אורי

 העשרים יום־הולדתו את וחגג הולדתו,
 שכרו השניים נישואיו. עם יחד ותישעה

 שלהם העיקרית והתוכנית בתל־אביב דירה
 — יחדיו מאושרים להיות להמשיך היא

 ואורי על באל לעבוד תמשיך דניאלה
הטריה. לכלתו שירים ישיר

הועיוניים את פותח
.34ה־ בן הירש, סמי התל-אביבי, המועדון למנהל יש חדשה אהבה

 מפיק של אחותו מילצץ, לדליה מנישואיו תשע בת לילדה אב כזכור הוא סמי
 דוגמניות. גם שיהיו ורצוי צעירות, יפות, אותן אוהב סמי מילצץ. ארנון הסרטים

.19ה־ בת נץ, חווי היא האחרונה אהבתו לכן
הדוגמנות. לעולם להיכנס הספיקה וכבר וצעירה, יפה אך חיילת אמנם היא חווי

 העיניים, את להן פותח צעירות, אותן לוקח הוא — הסילון בקצב אהבות מחליף סמי
הלאה. ועובר

הזה? הסוער הרומן ימשיך זמן כמה הוא ידידיו חוג את כרגע שמעניין מה


