
 עדיין והיא מניו־יורק, אלינו באד. היא
 תל־אביב, הגדולה מהעיר גם — מבולבלת

 ״חב- שנקרא מה הישראלים. מהגברים וגם
לי־קליטה.״
 ואת מיימון, רחל קוראים ליפהפיה

 היא לארצות־הים, שפנתה לפני ילדותה,
צבא, אחרי צעירה כל כמו בנהריה. בילתה

 התבלבלה כל־כך היא אבל שלה, הטלפון
 דפטין בה כשפגש לגמגם. התחילה שהיא

 יש שבישראל לגלות נדהם הוא ,הופמן
 שאל הוא מייד תוניסאי. ממוצא יהודים גם
 מהר שתופס בחור — אפליה כאן יש אם

עניין.
נזכרה היא כי עזר, לא זה כל אבל

השבוע חתיכת

מא־ השאירה שהיא הקטנה בארץ פיתאום ולהת־ לראות הגדול לעולם נסעה היא
ו פה, היא היום לחזור. והחליטה חור, הידוע בבית־הספר מחול למדה שם פתח.

כבר הספיקה רחל בדיזנגוף. חנות מנהלת בתצוגות־אופנה ודיגמנה אלי אלווין של
והיא הצגות, בכמה כמזכירת־הפקה לעבוד — ורוק ג׳ז מוסיקת לצלילי נעה כשהיא

רגיש צלם איזה אותה שיגלה רוצה מאוד אל לשם. הגיעו אלה חידושים גם כן,
ן מחכים אתם למר. אז נו, אכזוטי. ליופי מיספר את ממנה ביקש הסנדק, פאצ׳ינו,

סרבנית

 יודעת איני
 היא לאחרונה

 אני במדור.
דלל, זיולט

 כי אותה, זוכרים אתם אם
 אצלי להופיע הירבתה לא

 הססגונית לספרית מתכוונת
נחשבת היא הבוהמה שבחוגי

דלל ויולט
גט סוף־סוף

 מספרים כספרית־צמרת. שנים הרבה כבר
 שהיא המחירים בעיקר זה אצלה שהצמרת

ה את ששווה המהממת, והופעתה גובה,
מחיר.

 עתיר- ליהלומן פעם נשואה היתר. ויולט
ה נישואיו היו אלה מיפה♦ בשם ממון

 לאשתו והשאיר שהתגרש אתרי שניים,
ילדיהם. שני את הראשונה

 יפה, עלה לא ויולט עם הסיפור גם אבל
 אך לצלוע. התחילו עסקיו וגם משום־מה,

 הבעיות בגלל גט לו לתת סירבה ויולט
וכספים. רכוש חלוקת של הרגילות
 להתגורר ועבר הבית את עזב מיכה

 הכלכליות הבעיות ולמרות בכפר־שמריהו,
 שעמדו הנושים ולמרות והתרבו, שהלכו
 הוא אותה״. ״לשחק המשיך הוא בפתח,

 ילדה שהיא האריס, לינדה את הכיר
 מהנדס־ של בתו מהרצליה־פיתוח, טובה

 מחברות־ באחת דיילת דרוכדאפריקאי, טיס
 המאוהב מיכה לשעבר. ושחקנית התעופה
ו העקשנית, אשתו על חזק ללחוץ התחיל
 שתתן רק ולהתפשר, לקראתה לבוא הסכים

המיוחל. הגט את כבר
והת סוף־סוף, התגרש, הוא חודשיים לפני
השלי הפעם ואולי היפה. לינדה עם חתן
יותר. קצת תצליח שית
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 נכון. שהוא לי נשבעו הזה הסיפור על
 בעיר, הציפורים מצייצות שבועיים כבר

 נפרדו דיין ואפי לגגמורד שקרזליין
 מכונת- אל לרוץ התאפקתי בקושי סופית.

 פנו־ היפה שקרוליין לכם ולדווח הכתיבה
 שאלתי ביטחון ליתר אבל למחזרים. ייה

 נשמעה קרוליין בגו. דברים יש אם אותה
 מתגלגל. בצחוק והגיבה מופתעת, לגמרי

השמועה. באה מאיפה לי הסבירה גם היא
 שבועות, שלושה כבר במילואים ״אסי
 אנחנו אבל יחד. אותנו רואים לא זה ובגלל

מ ״חוץ מתמיד. יותר ביחד, מאוד־מאוד
 עם יפה בית ״שכרנו הוסיפה, היא זה,״
פלמחים.״ ליד במושב וחצר גינה

 את למלא מתכוננת שהיא סיפרה קרוליין
 חמורים, שני לשם ותביא בחיות, החצר

 ״יהיה יכתוב. ואסי וכלב, שפנים חזירי־ים,
לי. אמרה היא בכיף,״

 ענתה לעתיד תוכניות על כששאלתי
 — לאהבה ביטוח אינה שתעודת־נישואין

חר גם יש החתונות, כל שלמרות עובדה
 הגילים הפרש על מסביב. גירושין בה

 בת רק והיא 36 בן הוא אסי — ביניהם
 ילדותיים. הם בגילה שגברים ענתה — 24

נוסף, סרט על עכשיו עובד אסי מזה חוץ

 היא בינתיים בו. להופיע מתכוננת והיא
 יותר ו״הכל להיט, שהיא בהצגה מופיעה

סיכמה. היא מאוד,״ מטוב

דיין אסי
למושב עוברים

ה הב הקרקע על ואשה באוויר א
 אפשר נשוי, באיש שהמדובר ולמרות ותיק, סיפור זה באל־על

האשה. כולל יודעים כולם כי חופשי, זה על לפטפט
 ששמה יפה, דיילת היא בכפר־שמריהו. וגר נשוי קפטן, הוא
 לדעתי, תשאלו ואם ממושכת. פרשיית־אהבים ניהלו השניים פיצי♦

 כשהגבר אפילו ברגל, הולך לא זה שנים עשר — מאוד ממושכת
 השתדלו תמיד באוויר. היה ביניהם הקשר עיקר לאחרת. נשוי
נחתו. שבהן בתחנות־הביניים ולהיפגש מקום לכל ביחד לטוס

לנגפורד קרזליין
חיות לגדל —

 יפה זה אותכם, שואלת אני אז נו,
 וכבר למילואים הלד רק הבחור ככה?
אוהבים. בין להפריד רצים

איש
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היש ילדת־הפלא גראציה, את זוכרים
 ה- את שהתחילה איטלקי, ממוצא ראלית

 שרה היא ? שבע בת כילדה שלה קאריירה
ב אלישבע את הגבוהים החלונות עם אז

 13 כבר עברו מאז שירי־הילדים. פסטיבל
 — גדולה ילדה כבר היא וגראציה שנים,

וחצי. 20 בת
 המופיעים ילדי־פלא, הרבה כמו שלא

ל- יחסית די־הרבה הספיקה היא ונעלמים,

בהן מגורי־ וגוני גראציה
סוד עדיין

 לה שגם הידועה־בציבור החברה החליטה שנים עשר אחרי
 ולביטחון. לקביעות בתביעות לבוא התחילה והיא זכויות, יש

 הקשר היה לא עוד כל — נגמר הסיפור לי, דיווחו כך זו, בנקודה
 הוא עכשיו העולמות. משני אלוף־השחקים נהנה במאמץ, כרוך

באחת. לו שדי לפתע, החליט
 הטייס ועם חדש, מחזר בזרועות עצמה את היום מנחמת פינצי

חברותיה. שמספרות מה זה לתמיד. גמרה היא ההוא

 סרטים בשני הופיעה היא הצעיר. גילה
ב סולנית היתר. גרמני, ובסרט ישראליים

 הצגות- בכמה והשתתפה צדיקוב מקהלת
ילדים.

 צה״ל, מקהלת סולנית היתר. היא בצבא
 צה״ל מקהלת איר השתחררה. מזמן ולא

 ש- מי אבל לדעת, אין בלעדיה תסתדר
 הצמוד מחבר זה הכי־טוב איתר. מסתדר
 מגורי נוני בשם תואר יפה תימני מאוד,
 האישי המנהל גם הוא 24ד.- בן נוני כהן♦
 חוץ עסקיה. על והאחראי האמרגן שלה,
ועשיר. ידוע קבלן־בניין של בנו הוא מזה

 גם אבל להיות, רוצה לא נוני קבלן
 קאריירד., מבטיח אישי מנהל של התפקיד
 הפקה על עכשיו עובדת שגראציה בייחוד
סוד. בגדר עדיין שהיא חדשה,




