
סיפורי
תמי

בן־עמי
 תמי בדוגמנית שוב לעסוק חייבת אני

שבו שלושה לפני שרק למרות כן־עמי,
 איזה לא שהיא ולמרות עליה, כתבתי עות

מי־יודע־מה. אישיות

 הסוף. לא עדיין שזה נראה זאת, למרות
 אמנם שעבר, בשבוע הופיעו ואולסי תמי
 תל- בדיסקוטק במסיבה לחוד, אחד כל

 יושבים נראו הם ■הערב במהלך אולם אביבי,
 בדיכאון נמצאת שתמי גם שמעתי ביחד.

 אוהבת מאוד עדיין ושהיא הפרידה, מאז
 אגב, נמצאת, החדשה דירתה אולסי. את

הקודמת, מהדירה בלבד בתים שני במרחק

עמי כן־ תמי
פרימדונה

 שהדוגמנית לכם סיפרתי שעברה בפעם
 תל־אביב מכבי של הכדורסל כוכב וחברה,
 מקום שהוא באיזה נמצאים ׳פרי, אולסי

 לענות אז סירבה תמי לחזרה. פרידה בין
 אני עכשיו ביחד. עדיין הם אם השאלה על

 הזוג, שבני אותכם לעדכן יכולה כבר
 ל׳ בשיכון אחת בדירה כה עד שהתגוררו
 פרידה. של רציני אקט ביצעו בתל־אביב,

 בדירה לגור ועברה חפציה את אספה חמי
 סוכנת- של בנה רונן, עם ביחד נפרדת,

■ליזימה. האומנים

 לא היא התפתחויות, תהיינה שאם כך
 | לקן לחזור כדי רב מרחק לעבור תצטרך

והחם. הישן
 על גם אותותיה את נותנת הפרידה

 לידי בא הדבר התמירה. הדוגמנית עצביה
 בשבוע שהתקיימה בתצוגת־אופנה, ביטוי
 בחיפה. שאולי רפי של במועדונו שעבר

 שורה הופיעה שבה התצוגה, של הכנסותיה
הוק בהתנדבות, מפורסמות דוגמניות של

 שם בחיפה, רמב״ם לבית־החולים דשו
 תמי, המילחמה. מפצועי רבים מאושפזים

 לנכון מצאה להשתתף, הוזמנה היא שאף
זה. בערב דווקא חשבונות לחסל

 בה פגעה בךעמי, הגברת של לטענתה
ב הוצגו שבגדיה מחברות־האופנה, אחת

 לדגמן אותה הזמינה שלא בכך תצוגה,
 בשל האחרון. בזמן שנערכו שלה, בתצוגות

 חברה. אותה בביגדי להופיע סירבה כך
 הפצועים, אבי של הפצרותיו עזרו לא

 הערב, את שאירגן הולצכרג, שימחה
 כי לו שאמרו עמיתותיה, של והערותיהן

ש תמי, מיקצועית. בלתי התנהגות זאת
 צמרת, דוגמנית של הילה סביבה בנתה

 כפרי- להתנהג הנראה כפי אותה המעודדת
בשלה. נשארה מדונה,
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□רס? של 113
 שימעון מיפלגת־העבודה, יושב־ראש של במישפחתו בעיות יש
 הנשוי פרס, (״יוני״) יונתן בנו, של בביתו התעוררו הן פרס.

גלזר. פילים צימחונות, לענייני ומומחית לעיתונאית
 מלחשים שחור. חתול עבר שנה, לפני רק שנישאו הזוג, בני בין

 החליטו' כבר ושאפילו שירטון, על עלו המשותפים שחייהם לי
גירושין. על ביניהם

 טענה אך קשה, בבית שהמצב באוזני הכחישה לא פילים
 השאלה על לענות סירבה היא מתגרשים.״ לא עדיין ש״אגחנו

ברמת-אביב. המשותפת בדירתם עימד. מתגורר עדיין יוני אם
 ארצה עלתה פילים במיקצועו. אדריכל־גנים הוא 31ד.־ בן יוני

 בניו־יורק, המתגוררים הוריה, מארצות־הברית. שנים חמש לפני
 מחוץ ידועה במיסעדה שהתקיימה בתם, לחתונת ארצה הגיעו
 צימחונית הכלה של היותה כי שהתלוצצו היו אז כבר לעיר.
 החמין את מאוד אוהב עצמו יוני בעתיד. בעיות תעורר אדוקה

 בלהט נסחף איננו כלל שהוא נראה והיה אמו, של המפורסם
 הוא אף היה בחתונה שהוגש האוכל אגב, אשתו. של הצימחוני

הצימחונות. טהרת על
 בחיי-יהנישואין למשבר שגרם הוא האוכל שלא נראה אולם

 מדברים בני־הזוג אין שעליהם אחרים, דברים אלא השניים, של
 של מובהק מיקרה כאן שיש לאוזני גונב זאת בכל בפומבי.

חוסר־התאמה.
 האנגלית בשפה שנכתב צימחונות, ספר פילים פירסמה בעבר

 הפעם נוסף, ספר לכתוב הבטיחה אחר־כך לעברית. ותורגם
 לענייני ככתבת גם העובדת אשת־אשכולות, בכלל היא בעברית.

קופי במישרד־פירסום. כקופי־רייטר וגם פוסט, בג׳רחלס מזון
 תמלילים כתיבת על המופקד האיש הוא יודע, שאינו למי רייטר,

 לשאלה להתייחס מוכנה היתד, לא היא בעבר פירסומת. וסיסמות
 פוליטיקאי של לבנו נישאת שהיא העובדה מן מתרשמים הוריה אם

חשוב. כל־כך

גלזר־פרם פיליס
התאמה חוסר

 בני יתר וכמו הכלים, אל שנחבא כזה מין צנוע, הוא יוני
 אם שגם נראה פירסום. שונא סוניה, אמו, ובמיוחד מישפחתו,

 למרות אולם ומכובדת. שקטה בצורה זאת יעשה לבסוף, יתגרש
הרכוש חלוקת לגבי מחלוקת בני־הזוג בין שיש שמעתי זאת

גהוושח אחנהוכלב נשים גברים.

 למראה האחרון בזמן האמינו לא אנשים
 אירועים מיני בכל כשהבחינו עיניהם,

 חתיכה בלוויית כר, קובי בספר־הצמרת
 כשהוא ועיניים. שיער שחורת צמודה,

 היה זה רוזנכלום, פנינה עם הסתובב
 האישי ספרה הוא קובי אחר, משהו

 ובכלל, המדינה, של השדיים של וידידה
 הוא בחברתו. להופיע לפעמים לה נוח
 לא זאת עם ויחד ומבדר, נעים לוויה בן

 כאסקורט, עבד אפילו הוא בעבר מחייב.
 בשכר לוויה ובנות בני שמכונים כפי

בחוץ־לארץ.

מפור פחות אמנם היא בבנק. פקידה והיא
 בהשוואה אפילו אך שלה, מבת־הדודה סמת
ליפהפיה רע. לא לגמרי נראית היא ^ליה

 מלכת־היו שושן, אילנה הדוגמנית
 עפרון ׳מריק לחברה חזרה ,1980 של פי

 הו אך החודש, להתחתן עמדו השניים
 חוד לפני פיתאומי באופן בוטלה תונה
 והה מועד לה נקבע שכבר אחרי שיים,

 בעיקבוו ובני־המישפחה. המכרים כל מנו
 שסיפור כולם חשבו הזאת אי־הנעימות

 הצמד אך סופית, נגמר ביניהם האהבה
כש צולמו הם השבוע שוב. הפתיע חמד
 בדיסקוט במסיבה בצוותא מבלים הם

 האח בזמן נראים הם ובכלל תל-אביבי,
ביחד. הרבה רון

 התסריטאית־בי■ של אחיה הוא מריק
 הזמו של גרושתו חנוך, לי,הי מאית

 לאחרונז רק שנישאה חנוך, שלום
 ב המתגורר רופא 'אלן,ז אנדרי לד״ר

בעבר! נפרדו כבר ואילנה מריה ייו־יירה.

כר קוכי
ונזבדר נעים

 תוכניות גם יש ,26ה־ בת הזאת, השחומה
והיופי. האופנה בשטח להצליח

יעקוכי יהודית
ואחות אח כמו

 לי התברר החדשה, מיהי כשהתעניינתי
 החתיכה רומן. כאן אין יער. ולא דובים שלא

 של בת־דודה אלא אינה בחברתו שנראתה
יעקוכי יהודית שמה האגדית. פנינה

טו ידידים רק הם וקובי שהיא למרות
 רוצה אני ואחות, אח כמו משהו בים,

 פעם להעמיד כדי הזאת הזדמנות את לנצל
 יודעת אני דיוקו: על משהו ולתמיד אחת

 המצליח שהספר ביותר מהימנים ממקורות
 מיני שכל כפי ולא נשים, גם אוהב הזה

לראש. לעצמם להכניס מתעקשים אנשים
 חיפושים ״אחרי לי: אמר שהוא מה וזה
 חתיכה, או חתיך אחרי בעיר נפסקים בלתי

 טוב. הכי החבר זה כלב. לקחת החלטתי
ברנדי.״ קוראים שלי החדש לחבר

עפרון ומריק שושן אודנה
פתאומי ביטול

 מתארסיב שהם והודיעו חזרו ואחר־כך
 בשניו התחדשה כשאהבתם אחרי עתה,

 תצ: זאת בכל שהחתונה כולם מקווים
הפועל. אל
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