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 מחכה שוו״צו
לבלאו

 שהדוגמנית לכם סיפרתי בדיוק שנד. לפני
 עם בלאס־וגאס התחתנה ,כלאו נורית
 מנדל. ששמו גרמני, ממוצא יהודי מיליונר
מאז שעבר הזמן הזאת, החתיכה בשביל

עבודה + אהבה
 מצמד לטוב הזןור אמדורסקי לכני

 לה קוראים חדשה. בת־לוויה יש הדודאים
ש !מידה ר  מו־ בניהול לו עוזרת והיא כ
 שמסיבת־הפתיחה החמאם, ביפו החדש עדונו

השבוע. התקיימה שלו
 הבלונדי השיער בעלת הזאת, היפהפיה

 סירבה ולכן פירסומת, אוהבת אינה הארוך,
 של גרושתו אולם עצמה. על פרטים לגלות

 במסי־ שנכתה אמדורסקי, מיקי בני,
 התפתח הזה שהרומן סיפרה בת־הפתיחה,

 מגדירה רישמי, באופן עבודה. כדי תוך
החמאם. כמזכירת עצמה את מידה

פרי מאוד הרבה ומיקי לבני היו בעבר
 אי־אפשר כבר שפשוט עד וחזרות, דות
 הסופית פרידתם אחרי אותן. לספור היה

ל שמחוץ בבית להתגורר מיקי *שארה

כלאו נורית
— טראנס־אטלנטיות שיחות

 בעל עם להיות כדי ויותר מספיק הוא
 לכם, לספר יכולה כבר אני עכשיו אחד.
 להתגרש. עומדת שהיא

נשואה ,31דד בת נורית, היתד. בעבר

שווייצר משה
חשבון בלי —

 בתי־אופנה רשת בעל צרפתי, למיליונר
 בית־חרו־ בעל ושהוא דרים, בשם בצרפת

הח לא היא איחו גם אך לבגדי-עור. שת
רב. זמן מעמד זיקה

 לפני ארצה חזרה הג׳ינג׳ית הדוגמנית
 בינה סיפור התפתח וכאן חודשים, כמה
 תל־אביב מכבי של הכדורגל שחקן ובין

מא של בנו שוזייצר, (״מושיק״) משה
 שוויי" דויד לשעבר, הלאומית הנבחרת מן

 לארצות־הברית, חזרה היא חודש לפני צר.
 גט עם משם תחזור שהיא לכולם והודיעה

ביד.
 ,28ה־ בן למושיק אם יודעת לא אני
 מילנו הקפה בית של בעליו כיום שהוא

 בקשר תוכניות שהן איזה יש בתל־אביב,
 שהוא לי נראה אופן בכל אבל לנורית,

ב היושבים מהימנים ממקורות לה. מחכה
 לשם מקבל שהוא שמעתי בית־הקסה, מרתף
מ טראנם־אטלנטיות טלפון שיחות הרבה

חשבון. בלי משוחחים ושהשניים חברתו,
ו מהמתנזרים, לא הוא שמושיק כמובן

 או זאת חתיכה עם ושם פה אותו רואים
 לו אין נסעה, שנורית מאז אבל אחרת.

ה אם אתפלא לא ואני רציני, דבר שום
 אליו תשוב לא הזאת האדמונית דוגמנית
 את לים מעבר שתסדיר אחרי בקרוב,

 נורית היתה בעבר שלה. הפעוט המישפט
 של שיסד, צכי המצחיקן של חברתם

 יורם הצייר של בויקו, ישראל המיסעדן
ה בעלה ארוכה. עוד והרשימה לוקוב

 מאוד מהמר לי, שנודע כמה עד הוא, שני
ה שלגבי נראה אך ההימורים. בעיר מוכר

 היה לא שלו ההימור הישראלית, יפהפיה
כל-כך. ארוך לטווח

 האיחוד לרגל בזמנו השניים ששכרו עיר
 לתל־ חזר בני שלהם. האחרון המחודש

 ערב־ערב אותו לראות היה ואפשר אביב,
נשים. מיני כל עם מקומות־הבילוי בכל

 משהו לי נראית שלו הנוכחית האהבה
 בעבודה גם טמונה לכך הסיבה יותר. רציני

 הדבר בעיקר אבל השניים, של המשותפת
 אתפלא לא אני הצעירה. של בקיסמה תלוי

ביחד. רב זמן יחזיקו הם אם

ה ב ה ת א רו ביי ב
 בחיילי מדובר וכאשר מצב. ובכל מקום בכל להסתדר יודעים כידוע, הישראלים,

וכמה. כמה פי נכון זה — בצבא המובחרות היחידות מן באחת ועוד צה״ל,
 אותה של ביותר הגדולות ההצלחות אחת על עכשיו לכם לספר הולכת אני

 בכלי- דווח לא עדיין הזאת ההצלחה על בביירות. כיום המוצבת מובחרת, יחידה
 לימסור נוהג אינו צה״ל שדובר פשוט אלא גדול, כזה סוד שזה מפני ולא התיקשורת,

הזה. הספציפי בנושא לעיתונות הודעות
אהבה. על מדברת אני

 במקומות דיסקרטיים. ומאוד אכסכלוסיביים מאוד מקומות כמה יש לבנון בבירת
 תשלום תמורת ביותר, הכמוסים האירוטיים חלומותיו כל את להגשים גבר יכול האלה
 הם אך האלה, בתי־הפגישות על מדווחים אינם והרדיו הטלוויזיה כמובן. הולם,

איך. ועוד קיימים,
 הישראלי, הצבא של בעלי־בריתו הפלאנגות, חיילי הציעו לעיר צה״ל כשהגיע

 ולבלות האלה, המקומות באחד לבילוי אליהם להתלוות מובחרת יחידה אותה לחיילי
 אולם ועליהם. הטובה כיד־הדמ״ון על־ידם תוארו הנעלות שתכונותיהן נשים, עם

 העדיפו הם שכאלה. תענוגות עבור לשלם אוהבים לא כידוע, הישראלים, החברה
שלהם. המפורסם האילתור בכושר להשתמש
היא, האמת עצמם. משל פרטיות אהבות היחידה חיילי להם תפסו קצר זמן תוך

 מעדיפות הן הישראלים. על משתגעות פשוט הלבנוניות כי קשה, כל־כך היה לא שזה
 הלבנונים מהגברים להן נמאס מיזרח־תיכונית. חזות בעלי שחרחרים, שחומים, אותם

 •עם מילים כמה יחליף ישראלי שחייל מספיק האירופית. החזות ביעלי .המעודנים,
 אצבעה על אותו מסובבת ושתייה, אוכל עם אצלו כבר היא ולמחרת ביירותית נערה

הקטנה.
 מתגנדרים במדים האלה שהצעירים איך לראות זה ביותר היפים הדברים אחד

 אפשר ממש שלהם. החברה את לפגוש יוצאים שהם לפני ערב, בכל ומתבסמים
 ותשושים, עייפים הביתה לחופשה אחר־כך באים הם אם אז בתל־אביב. שהם לחשוב

דווקא. צבאית פעילות בגלל תמיד לא שזה תדעו

שה ם חופ מוישל׳ה ע
לשע מלכת-המים פרי, חגי הדוגמנית

 בשם לקבלן בארצות־הברית שנישאה בר,
 הזמן את בישראל. לחופשה באה אלן,

 שגיס (״מוישלח״) !משה עם מבלה היא
 שעימו שאולי, רפי של המועדון מנהל

מקומות. מיני בכל ניראת היא
החתי של בעלה צריך התוכנית, על־פי

 ואז שבועות, כמה בעוד אליה להצטרף כה
 אני ביחד. החופשה את לבלות ימשיכו

 אשתו שבינתיים חושב אלן עם יודעת לא
 נראית היא אופן, בכל לי, אבל בודדה,

מוישל׳ה. של בחברתו מאושרת מאוד
 מאוד מיודדת 28ה־ בת חני היתה בעבר

 שאולי של שותפו כן■פורח, שוקי עם
 מכירה היא 29דד בן מוישל׳ה את לעסקים.

 יצרה לארץ בואה עם ומייד מזמן, כבר
בשנית. הקשר את עימו

 מאוד מצליחה דוגמנית כיום היא חני
 שנתיים. מזה מתגוררת היא שם בניו-יורק,

 השורה עם אפילו נימנת שהיא מספרים,
שם. הדוגמניות של הראשונה

 ביחד היסטוריה, עשתה היא לפני־כן
 מל־ היא אף גץ־עמי, תמי הדוגמנית עם

ל שתיהן נסעו כאשר לשעבר, כת״מים

הפרמידות. רקע על שם ודיגמנו מצריים,
 חני מתגוררת בארץ הנוכחי בביקורה

מור, פינצ׳י הדוגמנית חברתה, של בביתם


