
התימניה
והצרפתי

תיא ומעוררת כשוקולד שחומה היא
 מעורבת, יפהפיה היא שוקולד, כמו בון
 האקזוטית בולגריה. וחצי תימניה חצי
 מעולה. רקדנית וגם זמרת גם היא הזו

 את צוכרי אתי כבשה 1978 בשנת כבר
 בתחרות כשהופיעה האורות, עיר פאריס,

ש אלפא־בית בלהקת כזמרת האירוויזיון

צוברי אתי
בלונדים רוצה לא

טיב יותר
ע□

 זכו יחד וכולם כהן, יזהר את ליוותה
אבאניבי. שירם עם הראשון במקום אז

 כל את שיגעה הזו שחומה השחומה
 אבל, נורווגיה. של החתיכים הבלונדים

המוכ את הלהיבו לא שהבלונדים כנראה
שלנו. שרת
 המלחין היה בעיניה חן מצא שכן מי

רי ,33ה־ בן היהודי-צרפתי,  ברטר, הנ
בעיצומו. הוא השניים בין והרומן

פליטה
של

גילעד•
 ומפיק בטלוויזיה הפופולרי השדרן על

 גילעדי, אלכם ספורט, מבט התוכנית
 לי שכבר עד הרבה, כל־כך כבר כתבו

מ רבים רומנים מספק הוא אבל נמאס.
ספור.
 המיקצועיות, היפות שלנו, היפות רוב
 גילעדי, של האוהבות מידיו טיפוח קיבלו

ודוגמניות. חתיכות אותן שאוהב
הט המינוי לטובת אותנו שעזב לפני

הס לונדון, לו שהציעה החשוב לוויזיוני
 שנמשך, ברומן עסוק להיות אלכם פיק

 עם שבועיים, איזה רב, זמן להפתעתי,
ארדיטי. יהודית הצעירה הדוגמנית
יהו ואת אותנו עזב הרומנטי המפיק

 אבל, ׳הזו. ליפה דאגתי ממש ואני דית,
 כולן כי לדאגה. סיבה כל אין מסתבר,

 יש ותמיד מאוד, מהר מחדש מסתדרות
 אהבתן את עליה לבכות בטוחה כתף להן

האחרונה.
 וכואבת בודדה נשארה לא אכן ארדיטי

 זוהרת אותה כשפגשתי השבוע, רב. זמן
 של כתפו על שעונד. היתד. היא מתמיד,

קובלץ. רן בשם צעיר חמודות עלם
אח לארץ בא מתחיל, שחקן שהוא רן,

 באר- שלו המישחק לימודי את שסיים רי
ב כאן לשחק הספיק וכבר צות־הברית

 שאיפות בעל הוא ילדים. הצגות כמה
 — מפורסם להיות ורוצה המישחק בתחום
יהודית. הנוכחית, חברתו כמו לפחות

 בין שהיחסים לי סיפרה מצידה יהודית
 ידידות, חמים. ידידות יחסי הם השניים

 מה יודעת. לא אני מידידות, יותר או
 תוכניות שלשניים זה יודעת כן שאני

מתכ הם בינתיים לטווח־ארוך. משותפות
 רצו לא שעליו משותף עסק הקמת ננים

 שהסכימו מה כל הדיבור. את להרחיב
ה לתחום שייך הזד, שהעסק היה לספר

אופנה.
ללונ יהודית נוסעת כשבועיים בעוד

 קניות, לערוך נוסעת היא לדבריה דון.
 את לשכוח שאסור הרגשה יש לי אבל

גילעדי.

שב ח ק המ ד צ
־ שארילן אחרי האחרון. בזמן נוספת גדולה להכנסה שיטה מצאו החבר׳ה  אייג

 ארזי וירדנה לטמפונים, עצמון ענת תה, המייצרת לחברה זאת עושר, שטיין
 ליונה כתשובה שנבחרו לאומי, לבנק בפרסומת חינניות פנים אלי נשקפו לרהיטים
הפועלים. לבנק הדבר אותו את שעושה אליאן

 אחו- שנים עשר אותי החזירה והתשובה העלמה, מי להתעניין לי גרם שלה החיוך
לב שניסו הזאת התחרות י זוכרים ישראל, נסיכת שהיתר, מי שטראום, מיכל רה:
 שאומרת הידועה הקונספציה את לשבור כדי חכמה, וגם יפה גם שהיא אחת בה חור

ביחד. מסתדרים הדברים שני שאין
 עובדת היא בה. שתלו הציפיות את מימשה שדווקא מאלה אחת היא מיכל והנד״

 איילה כמו שם פסעה היא רציניים. גברים הם בה העובדים שרוב למחשבים, בחברה היום
תבורי. בועז והיפה הצעיר הממחשב של עינו את וצדה שלוחה,

 לשאול וניגש אומץ תפס למחשב, נתונים הכניס מהירה, מצב הערכת עשה בועז
 אותם רואה כשאני ומאז, חיובית. היתד, התשובה ושימחתו להפתעתו הנערה. פי את

ניתזיס. ניצוצות רואה אני ביחד,

בלי
סורגים

 ראה שלא מישהו שיש מאמינה לא אני
 שיש מאמינה לא אני סורגים. ההצגה את

ש צדוק, ארנון את זוכר שלא מישהו
 מאמי את ושר האסיר בתפקיד שיחק
מאמי.
 הרי אי-אפשר האסיר קונטסה את גם

 שד,אסיר יודעים כולם לא אבל לשכוח,
 כן היא. בעצם הוא הקהל, את שהדליק

 ולא בחורה, למעשה היא קונטסה כן,
ש מצליחה שחקנית אלא בחורה, סתם
 גיז־ בעלת בלונדית יפה, בחורה גם היא
ישראדי. רזיה בשם משגעת, רה

 וכשל^שי- זמנה, את ביזבזה לא רזיה
 מאחרי אהבה חיפשה הבימה על חקה

 השתלם אכן המתמיד החיפוש הקלעים.
 מלווה סורגים ההצגה את תוצאות. והניב

 גיטריסט יושב נגניה שבין תיזמורת,
 לו״ קוכי בשם זמר גם שהוא חתיך,
 את האחד להכיר זמן היה לשניים ריא.

וה שלהם, ההופעה קטעי בין השניה,
פורחת. ממש השניים בין אהבה

הסו מאחרי אהבה שגילו ורזיה, קובי
נפר ואינם משותפת דירה שכרו רגים,

 הזמר את ,מלווה רזיה לרגע. אף דים
ל צמוד וקובי להופעותיו שלה הפרטי

 עסוקה כשהיא שלו הבלונדית שחקנית
בהופעותיה.

 במיק־ האהבה, סורגים, לא או סורגים
הגבולות. את פרצה זה, רה

ש■!■■□ רופא
 • שהיא מאז היפהפיה, הדוגמנית חן, לשרי סנטימנטים לי יש
 בזב־ מסתפקות שלא המלכות מסוג היא שרי המים. מלכת היתד,
 להיות הפכה היא עובדה, הנה להתפתח. ממשיכות אלא רונות

מבוקשת. דוגמנית
 עירית אחרת, חתיכה של מונולוג לכם הבאתי שעבר בשבוע

לש שבעלה וכמה מאושרת היא כמה אז סיפרה עירית לביא•
 אז שמחתי חן. שרי של בזרועותיה מאושר אורן יורם עבר,

ושרי. יורם עירית, בשביל
מאו אמנם שהיא לי והתברר שרי את פגשתי השבוע אבל

 הוא וחצי. שנתיים כבר חבר לי ״יש יורם: עם לא אבל שרת,
 איתן דוקטור לו שקוראים צעיר שיניים רופא נחמד, נורא בחור
יורם. עם להיות מתכוונת לא ואני איתו לי טוב כהן.

 כבר שהייתי בזמן יורם, עם ביחד גרתי שפעם נכון ״זה
 לגור צריכה שהייתי בגלל רק זה אבל שלי, הדוקטור של חברה

בחורות.״ עם לגור אוהבת לא ואני מישהו עם
 שזה אומר לא זה ביחד, כשגרים — ברור לכם שיהיה אז

 לא שאולי דוקטור, איזה שיש להיות יכול חושבים. שאתם מה
בלב. נמצא אבל בדירה, נמצא

חן שרי
!״ביחד גרנו ״רק

חזר
תשובה עם

 ורד לרקדנית בחיים, קלף לה הולד
ציבעון.
 סטודיו בעלת שהיא ציבעץ, לורד
 יש האירובי, למחול ומומחית לתנועה

 לאותם שייכת ורד ספונטני. מאד אופי
מהר. להם וקורה להם קורה שהכל אנשים

 זמנה את ורד חילקה הקיץ כל ככה, אז
מוע ובין בתל-אביב שלה הסטודיו בין

וידיד ציבעון ורד
מכסיקו במקום קניה

 את הרקידה שם באכזיב, הים־התיכון דון
הסו בריקודיה אותם והלהיבה האורחים

ב היחידה הישראלית רדתה היא ערים.
 העונה סיום עם ועכשיו, הצרפתי, צוות

 הצוות עם להמשיך לה הוצע באכזיב,
במכסיקו. הים־התיכון במועדון

 נפלה והנה זו הצעה שוקלת ורד עוד
כש פחות, לא מפתה נוספת, הצעד, עליה

 לשעבר, בעלה אלא אחר לא חינו ד,מציע
 הסרט של בפועל המפיק גתרי, לין

גולדה.
 רחוק מהעין ״רחוק חז״ל: כבר אמרו
ו הרחוקה מהוליווד היה כשלין מהלב״.

 קשר על השניים שמרו לא בישראל, ורד
הת בארץ נחת שלין מרגע אבל ביניהם.

 התחיל ולין השניים, בין הקשר חדש
ורד. על מחדש קסמיו את להפעיל
 — סיפורנו של הפואנטה מגיעה וכאן
 סטייל פרטי מטוס בעל שהוא גתרי,

 למסע אליו להצטרף לוורד הציע הוליווד,
בקניה. ספארי


