
 מעולם היסס לא תובורי שימי הזמר
 אהבתו בין נקרע עדיין שהוא להצהיר
 כן״ רונית הדוגמנית הקודמת, לחברתו
האמרי לדוגמנית נישואיו ובין בסט,
 עוד ניתנה חודש לפני ג׳ניפר. קאית

 ימים שלושה בילה שימי לכר. הוכחה
רונית. של במחיצתה תמימים
 שערך הופעות סיבוב בעת אירע הדבר

 רונית, בארצות־הברית. יורדים לפני האליל
 במיוחד באה בלאם־וגאס, כיום המתגוררת
 להיפגש כדי שימי, הופיע שם לניו־יורק,

 היפהפיה. אשתו גם נלוותה הזמר אל עימו.
אהבתו עם להתבודד לו תפריע שלא כדי

תכורי ושימי ג׳ניפר
ולועגות מזלזלות הצהרות

 שניחמו טובים, אנשים מיני כל מצאה
 כל אך מתנות. המון לה והעניקו אותה
 אש תחת לבוא יכול לא שבעולם דורון

 על השמועות הישראלי. לאליל אהבתה
 לזלזל שהירבה ושימי, ג׳ניפר בין פרידה
 עודדו לעיתונים, בראיונות לאשתו וללעוג

והשרופה. הנאמנה החברה את מעט
 ובני- ארוכים, חודשים חלפו מאז אך
 להסתפק נאלצה רונית ביחד. עדיין הזוג

 קירבתה מחפשי עליה שהרעיפו בתשורות
 ההזדמנות לה ניתנה עתה בלאם־וגאס.

 מספרים אהובה. של במחיצתו שוב לבלות
 ממש שימי של במחיצתו שד,שהיה לי

 היא עתה לחיים. מחדש אותה עוררה
 את לחדש כדי ומרץ, און מלאת שוב

אליה. להחזרתו מאבקה

 מתכוון הוא כי מעריציו, לקהל שימי סיפר
 גם לערוך שיוכלו כדי ג׳ניפר, את לגייר
ו משה דת חוקי פי על נישואין טקס

 :רונית לעברו צעקה לכך בתגובה ישראל.
 בסוף!״ איתי תתחתן אתה שקרן! ״שקרן!
 יותר לפני לארצות־הברית באה רונית

 באותה שערך חברה, עם להיות כדי משנה,
 היא ביבשת. ראשון הופעות סיבוב עת

 התברר כאשר חייה, הלם את אז קיבלה
אחרת. עם מתחתן ששימי לה

 כלתו עם ארצה זמן כעבור שב הזמר
 חברתו ואילו קילומטר, באורך מכונית ועם

 להתגבר לנסות כדי שם, נשארה האומללה
אותה. שפקד המשבר על לים מעבר
 חיל. שם עשתה שרונית שמעתי מאז

שם בעיר-ההימורים, לגור עברה היא

כן־כסט רונית
מידידים מתנות

 המתגוררים להוריה אותה שלח הישנה,
 את להקדיש היה יכול כך בקולורדו.

 נשאר אליו שיחסה לישראלית, כולו כל
 ונשא עורף לה שהפנה למרות ולוהט, חם

תחתיה. אחרת
 בחדרו אהובה עם בילתה רק לא רונית

 אלא וביקר, טייל שבהם ובמקומות במלון
מהן באחת להופעות. אליו נילוותה אף
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טופז דודו
שרופות מעריצות

 הוא מי את לדעת אי־אפשר דודו, את
השטח. לפני מתחת מסתיר עוד

 עם חטוף רומן לו היה לאחרונה רק
 בכלל, מאוד. ויפה צעירה עיתונאית

 שמטו- מעריצות יש הזה הלבבות לכובש
 למנחה בתור. מחכות וממש אחריו רפות

 הפופולארית, הטלוויזיונית תוכנית־הבידור
 של המיסחרי לשמו הפך כבר ששמה
 איריס בשם ישנה חברה גם יש הבדרן,
 שנים שלוש במשך חי הוא שעימר, קנר,

רצופות.
 צבאית בלהקה פעם שהיתה וקנר, טופז

 כדוגמנית־צילום, בכבוד מתפרנסת והיום
 יודעת אני אבל מזמן, די כבר נפרדו אמנם
 היום עד .שומרים הם סופי. לא עדיין שזה
כש פעם, שמדי גם לי ונראה קשר, על

משהו. לו עושה עוד זה עימד״ נפגש דודו
 הנוכחית האהבה היא דניאלה בינתיים

 לכך להתייחס מוקדם עדיין אבל שלו,
מוגזמת. ברצינות

:והמקנאות השרופות המעריצות לכל אז
 שאודיע עד לפחות צ׳אנס, עוד לכן יש

אחרת. לכן

לי או ק ש חזי מ

 חיילת על לכם סיפרתי שנה כמעט לפני
 המיס- של החדשה החברה שהיא יפהפיה,

 שזה אז בטוחה הייתי •טאילי. רפי עדן
 רב. זמן מעמד יחזיק שלא חולף, עניין
 גם ביחד נמצאים שהשניים מסתבר והנה
היום.

 שאולי לווינסון. ירדן לה קוראים
 המצלמות מעיני אותה להסתיר הצליח
 שבמסיבה עד האלה, החודשים כל לאורך

 סוף־סוף, הונצחה היא אצלו שהתקיימה
 להקת מחברי אחד עם רוקדת כשהיא
המסיבה. נערכה שלכבודם טרופיקל, ברזיל
 תמהים העליז איש-העסקים של ידידיו כל

 עם מעמד להחזיק בו. שחל השינוי על
 של הישג לגביו זה רב זמן אחת אשד,

 לרומן מרומן קופץ היה הוא פעם ממש.
איזה ועוד לפרח. מפרק המרחף פרפר כמו

 אפתי ריים־דייוויס, מנדי פרחים:
 ציפי עטרי, גלי לס, עדנה זבקו,

לא. ומי לוין
 בצבא, סמלת לדרגת שהגיעה ירדן,
היו פעם בינתיים. להשתחרר הספיקה

שאולי רפי
פרפר כמו

לוינסון ירדן
בראש ג׳וקים

 כל במוצאה, ירושלמית הזאת, לנערה
 בכת חברה היתר• היא בראש. ג׳וקים מיני

 היום אחד. בגורו והאמינה מיסתורית דתית
 מהעניין גם השתחררה שהיא לי נראה
בראש. רפי רק לה נשאר עכשיו הזה.

 החבר איפה
? ריבק־לה של
 שלריפקה שמועה מסתובבת בעיר

 כל-כך לא חדש. חכר יש מיכאלי
 שריבקל׳ה יודעת אני כי לדברים, האמנתי
 המהנדס הוותיק, לחברה אמונים שומרת
 כעת שוהה אמנם, אלכם, אלכם. הג׳ינג׳י

 השחקנית־בדרנית־זמרת- בעוד באיטליה,
 שידוע כמה עד אך בארץ, נשארה מנחה

מאוחדים. לבבותיהם לי
 ״אני טלפון. אליה הרמתי זאת בכל
 לי אמרה אותו,״ להכיר מעוניינת מאוד

 ההזדמנות לי היתה לא עתה ״עד בהומור,
שלי.״ החדש החבר מיהו לראות
 אותו למצוא לה לעזור לעשות? מה

 שאלכם ידעו שכולם כדאי אבל יכולתי. לא
 לא זאת, עם יחד לריבקה. חשוב עדיין
 והמצליחה החביבה לאמנית לקלקל רוצה
 שמוכן מי אז אפשריים. חיזורים הזאת

 הנמשכות האהבה עבותות נגד להתמודד
 ואם לנסות. מוזמן התיכון, הים פני מעל

 נמצא איפה לד, לגלות שמוכן מי יש
טוב. מה — נעלם חבר אותו
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דו דו
אוותר■ משוחוק

 אבל מהר, אותה משחק טופז דודו
 רעש הרבה לעשות אוהב לא הוא בשקט.
ש כפי ממני, אבל שלו. לאהבות מסביב

דבר. נסתר לא יודעים, אתם
ה עולם־הבידור של לחתיך יש הפעם
 הגבר דניאלה. בשם חתיכה ישראלי

 בתוכנית לצאת בקרוב העומד הזה, היפה
 מיני בכל הזאת היפהפיה עם נראה חדשה,

מכירה שאני כמו אולם זוהרים. אירועים


